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naceu a consecuencia dunha catástrofe ecolóxico-social, seguida dunha crise
política, pero, sobre todo,
da mobilización popular e
dos temores electorais subseguintes. Era, polo tanto,
unha medida propagandística destinada a acougar a
protesta e que abranguía
actuacións xa proxectadas,
anunciando ademais outras, aínda que sen consignación orzamentaria. Por
non existir, nin sequera
existía un plano de desenvolvemento aprobado polo
Goberno central. Tampouco fora presentado no Parlamento galego. Sorprende
que agora Fraga propoña
unha comisión de seguimento. O novo presidente
español, Rodríguez Zapatero comprometeuse no debate de investidura a levalo
adiante e o secretario de organización socialista, o galego Xosé Blanco fixo o
propio en varias declaracións. Contodo, ninguén
semellaba acreditar nestas
promesas. Agora, noutra
volta da política-propaganda, e co gallo da visita de
Emilio Pérez Touriño, secretario xeral do PSdGPSOE á Moncloa, semella
que a maioría da opinión
publicada volve acreditar
na realidade do Plan Galicia. Touriño non só anunciou máis diñeiro, senón
que Rodríguez Zapatero realizará unha xira polo noso
país. Os orzamentos do
2005 evindenciarían ese
compromiso. Non hai que
esquecer que é o ano das
eleccións
autónomas.
Agardamos que o compromiso do novo presidente
español sexa máis consistente que o de Aznar.
Concordamos con Pérez
Touriño en que o plano de
recuperación de Galiza
“nunca será unha concesión do Goberno, senón un
compromiso froito da demanda social”. Hai que rexeitar, polo tanto, que se siga a usar como arma de
propaganda.♦
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BNG, CiU e PNV afirman que o acordo sobrevivirá após os
comicios europeos

O Galeusca esixe o recoñecemento
do Estado plurinacional na UE e
o cambio constitucional
AFONSO EIRÉ

O traballo comezado hai seis anos coa firma da Declaración de Barcelona vese reforzado na primeira coalición nacionalista de cara ás eleccións europeas. Este acordo de BNG, CiU e PNV, presentado esta semana, sobardaría o campo electoral e os partidos asinantes, e ten como primeiro obxetivo conseguir o recoñecemento ante a UE das culturas que integran o Estado español, pero tamén
deixar claro que eles son os interlocutores para camiñar cara un verdadeiro modelo plurinacional.

Roda de prensa dos representantes e candidatos da Declaración de Barcelona en Madrid o martes 27 de abril.
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‘E

xisten semellanza
claras entre este
Galeusca e o histórico. A creación
do Galeusca en
1933 tiña unha
clara vertente europea, que permitiu a entrada de
Galiza na Sociedade das Nacións. Dábase nun contexto no
que se negociaban os Estatutos e
se camiñaba cara a un Estado
plurinacional. Tamén, na reedición nos anos corenta tiña esa
vocación internacional. No congreso de Den Haag en 1946
apostouse por unha Europa federal na que tivesen cabida os pobos. Nese senso, existe unha semellanza coa Galeusca de agora.
A diferencia é que daquela estaban presentes todos os grupos
políticos das tres nacións que
asinaban os acordos e agora
non”.
Quen así fala é o profesor
Xosé Estevez, sen dúbida o máximo estudoso do Galeusca e o
seu percorrer histórico. Pero a
presentación en sociedade esta
vez non tivo a trascendencia que
hoxe se lle dá a aquelas datas, alcumadas de históricas.
O día escollido para presentar a coalición Galeusca-Pobos
de Europa en Madrid, seguramente non foi o mellor. O mundo político e mediatico estaba
pendente do primeiro pleno de
José Luis Rodríguez Zapatero no
Congreso para debater a retirada
das tropas españolas do Iraq.
Pero o acto celebrado no hotel Villa Real de Madrid tiña a
faciana das grandes ocasión políticas. Non só estaban presentes
os máximos dirixentes das formacións nacionalistas que integran o Galeusca, Anxo Quintana
(BNG), Antoni Durán i Lleida
(CiU) e Josu Jon Imaz (PNV),
senón que tamén estaban presentes asinando o acordo, Artur Mas
(CiU), Xosé Manuel Beiras
(BNG) e Josune Ariztondo
(PNV).
Con eles, os principais candidatos da coalición: Ignasi Guardans (CiU), Josu Ortuondo
(PNV) e Camilo Nogueira
(BNG), que ocuparán os tres primeiros lugares da lista electoral.
Pero tamén os deputados e senadores das tres formación políticas en Madrid, así coma numerosos convidados, entre eles descatadas personalidades galegas residentes na capital española.
Para os integrantes do Galeusca non era unicamente a presentación dunha candidatura cara ás eleccións europeas. Tratábase de pórlle o ramo dun xeito
simbólico ao “traballo comezado
hai case seis anos coa firma da
Declaración de Barcelona”, como sinalou o presidente do EBB
do PNV, Josu Jon Imaz. Un acordo que, até de agora, tivera moi
pouca virtualidade práctica.
O representante de CiU, Durán i Lleida, tamén puxo de manifesto que a coincidencia entre
estas formacións non é algo
“conxuntural” para as eleccións
europeas, senón que se trata dos
“principais interlocutores das nacións sen Estado que pode ter
tanto as institucións europeas como españolas”.
Neste sentido, o portavoz do
BNG, Anxo Quintana aínda foi
máis alá ao afirmar que “quen
desexe camiñar cara a un verda-

deiro Estado plurinacional ten
nesta mesa os seus interlocutores. Quintana fíxolle unha seña
ao novo Goberno de Rodríguez
Zapatero cando afirmou que “se
procura diálogo, aquí ten uns
cantos interlocutores á súa enteira disposición”.
Obxectivos da coalición
“Non é só un acordo entre partidos, senón entre nacións”, afirmou Anxo Quintana. BNG, CiU
e PNV, tentan que esta coalición
trascenda ao periodo electoral.
Así, no documento asinado recóllense unha seria de principios,
compromisos e obxectivos dirixidos a un fundamental: “conseguir o recoñecimento da UE dos
pobos e culturas que integran o
Estado español”, sabendo que
esta arela está intimamente relaccionada cos cambios no Estado. “Proxecto co que estamos
absolutamente comprometidos”,
afirmou Imaz.
“Cremos en Europa, entre
outras razóns, porque Galiza,
Catalunya e mais Euskadi temos
sufrido demasiado as fronteiras,
porque vimos como as fronteiras
foron, fundamentalmente, cicatrices na historia que dividiron
os cidadáns”, sentenciou o dirixente vasco.
“Reivindicamos a igualdade
cultural e política das nosas nacións”, afirmou pola súa banda
Anxo Quintana, quen engadiu
que “asentamos os nosos principios de cara a estas eleccións no
dereito dos pobos a autogobernarse e queremos que o resultado
electoral lle amose á cidadanía a
realidade incustionábel dun Estado español plural, composto
por varias nacións e con representación propia de cada unha
delas”.
Esta idea foi a que levou os
integrantes da coalición a rexeitaren na candidatura a presenza de
partidos que non fosen nacionalistas, ou que non pertencesen ás
tres nacións periféricas, Euskadi,
Països Cataláns e Galiza.
Na súa intervención, Quintana salientou o carácter “aberto”
do nacionalismo que promoven
os integrantes da coalición, “ao
tempo que apostamos decididamente por unha política económica e social que fomente o benestar e o desenvolvemento sostíbel”.
Neste mesmo senso, Imaz
afirmou que unha “boa política
na UE” sería aquela que se basee
“na transparencia, a sociedade, a
solidariedade e o impulso de eficaces políticas medioambientais”.
O candidato nacionalista galego, Camilo Nogueira, explicou, pola súa banda, que a Europa sen fronteiras “ten que lle dar
lugar necesariamente á Europa
das nacións”.
BNG, CiU e PNV cren que o
recoñecemento efectivo da condicións de nacións para os seus
pobos no ámbito estatatal, “está
intimamente relacionado co
mesmo contexto nunha Europa
en proceso de articulación social”. Así que o debate na UE vai
ir parexo ao debate da reforma
estatutaria e constitucional no
Estado. onde as tres forzas van
coordinarse e apoiar as súas respectivas posturas no Congreso
dos Deputados.♦

Os acordos do Galeusca
■ PRINCIPIOS
—Aposta por unha nova
cultura política centrada no
dialogo, o respecto, a diversidade e o pluralismo. Os pobos
e a cidadanía deben de estar no
centro da construción europea.
—A realidade europea debe
de trascender a simple unión
económica,
converténdose
nunha realidade sociopolítica.
—A UE e as súas institucións están afastadas da cidadanía e teñen un importante déficit democrático, retendo as competencias decisivas
tanto no plano executivo coma lexislativo aos estaren integradas unicamente polos
estados.

■ COMPROMISOS
—Reivindicación do mesmo tratamento para as linguas
e culturas propias de Catalunya, Euskadi e Galiza, do que
vai ser dado a algunhas que
proximamente adquirirán a
oficialidade da Unión.
—Aposta por unha Europa
baseada nos principios da liberdade, a igualdade, a democracia, o Estado de dereito, os
dereitos humanos, a cooperación e a solidariedade. Que
actúe como contrapeso do

unilateralismo e do belicismo
dos EE UU.
—Defensa do pleno recoñecemento político e a identidade cultural e língüística de
Catalunya, Galiza e Euskadi,
así como do resto dos pobos
de Europa.
—Unha política económica e social que promova o benestar, o emprego de calidade,
a protección social e o equilibrio territorial.
—Unha Europa máis
achegada á cidadanía e transparente.
—Defensa dunha política
exterior e seguridade común,
dunha política de paz que renuncie explicitamente á guerra preventiva e dos acordos
de Kioto en medioambiente.

■ OBXECTIVOS
—Reforma da lei electoral para que as nosas nacións
sexan recoñecidas como circunscrición electoral nas eleccións ao Parlamento da UE.
—O recoñecemento oficial
das linguas propias de cada nación nas institucións da UE.
—Promover a presenza
das nacións nas representacións diplomáticas do Estado.
—Garantir a participación
nas delegacións do Estado nos

órganos e institucións da UE
naquelas cuestións que lle
afecten ao ambito competencial das nosas nacións.
—A presenza nos Consellos de Ministros da UE, formando parte da delegación do
Estado.
—Participación das seleccións deportivas nacionais nas
competicións internacionais
de carácter oficial.
—Mecanismos de consulta previa ás nosas institucións
autónomas cando delibere o
Consello da UE de materias
do ámbito competencial autonómico.
—Dereito a intervir diante
do Tribunal de Xustiza da UE,
cando os intereses e competencias propios se vexan afectados.
—Participación na elaboración e aprobación de planos
e programas financeiros estruturais comunitarios.
—Marcos xurídicos que
permitan mecanismos de cooperación transfronteiriza.
—Plena integración dos
corpos policiais proprios nas organizacións e estratexias da UE.
—Participación de representantes oficiais das nosas
nacións nos organismos internacionais de ámbito cultural e
lingüístico, principalmente na
Unesco.♦

Os nacionalistas galegos concorrerán
co seu nome e programa

Encarna Otero
segunda candidata do BNG
A dirección do BNG baralla o
nome de Encarna Otero como a
súa segunda candidata cara ás
eleccións europeas. Segundo
puido saber A Nosa Terra, o
BNG vai propoñer unha lista
paritaria de homes e mulleres
na que participarán tanto persoas representantivas da organización, para demostrar a importancia que esta lle dá a estes comicios, como persoas senlleiras
do movemento social.
Encarna Otero, responsábel
de relacións externas da executiva nacionalista, ocuparía o posto
número nove da candidatura do
Bloque Nacionalista GalegoGaleusca. Este será o nome oficial da candidatura na Galiza. O
BNG tamén se presentará co seu
propio programa, porque así o
permite a lexislación.
Outros postos que ocuparán
na candidatura os representantes do BNG serán o 12, 15, 21,
24, 27, 33, 36, 39, 45, 48, 2 51.
Así e todo, segundo fontes do
Galeusca, o normal será conseguir de catro a cinco deputados.
Estes postos estarán ocupados polo democristián catalán
Daniel Ortiz e o eurodeputado
converxente catalán Joan Vallvé. CiU aseguraríase así os tres
deputados cos que conta actual-

Encarna Otero.

mente e PNV e BNG cos cadanseus actuais.
CiU tamén ocuparía os postos seis, sete e dez. O PNV o
oito e 11. Lugares que poderían
ser cedidos ao Partit Socialista
de Mallorca e Bloc Nacionalista Valencià, que tamén participarían na coalición, que ocuparían lugares senlleiros pero

A. PANARO / Arquivo

sen posibilidades de saída, aínda que poderían ter representantes nos equipos europeos.
Os tres cabeceiras de lista,
representantes de BNG, CiU e
PNV celebrarán un primeiro acto conxunto en Santiago que
podería ser na precampaña, e
logo outro dous mitins en Barcelona e Bilbo.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

‘Nunca Máis’ e as ‘europeas’

Felipe González

O Príncipe
Guillermo de
Inglaterra xogou coa
selección de rugbi
universitaria
escocesa. Din que foi
posíbel grazas a que
alí non teñen a Bono
gardando as esencias
patrias.

A esquerda
portuguesa preséntase
ás europeas con
moito vigor literario.
Saramago vai de
séptimo na
candidatura do
Partido Comunista e
António Tabucchi
ocupa a mesma
praza na lista do
Bloco de Esquerda,
organización situada
á sinistra do PC.

En catalán,
publícanse os autores
estranxeiros ao tempo
que en castelán. En
galego, son os
propios autores
galegos os que se
publican ao tempo
que en castelán.
Véxanse as últimas
novedades de Marina
Mayoral e Alfredo
Conde.

XAVIER QUEIPO

Por que Nunca Máis non pode converterse nunha opción
política independente? As eleccións ao Parlamento Europeo son unha boa ocasión para ensaiar outro tipo de acción.

U

nha reflexión como a que segue non é
fácil en poucas palabras. Vou facer, daquela, un exercicio de síntese intentando facer chegar a seguinte mensaxe: Ao meu
parecer, o movemento Nunca Máis poderíase
presentar ás eleccións ao Parlamento Europeo
(PE) con garantía de obter representación parlamentaria e coa garantía tamén de representar
unha sensibilidade ecolóxica nacida en Galicia
e que se estendeu ao resto do Estado español.
Déixenme que comece por unha afirmación rotunda e contra norma: As eleccións ao
Parlamento europeo son importantes. Adóitase dicir que o PE non ten valor ningún, que
é unha institución pouco menos que decorativa, que alí mandan os políticos retirados ou
os caídos en desgraza, que o único que fan os
parlamentarios europeos é gastaren os cartos
en cócteles e viaxes, nos deles e nos dos seus
asistentes. Hai unha morea de temas nos que
o acordo do PE é indispensábel para que o
Consello de Ministros da Unión poda lexislar, é o PE o que nomea o presidente da Comisión Europea e o que ten a última palabra
na aprobación dos Orzamentos da Unión Europea (fondos estruturais incluídos, por suposto). Amais desta dimensión institucional
estritamente europea, o PE ten unha dimensión en política exterior: delegacións do PE
desprázanse regularmente interesándose nos
conflitos internacionais, actuando como observadores ou mediadores, trasladando as súas ideas aos foros internacionais ou simplemente recibindo información de primeira
man dos actores privilexiados da escena internacional. Se isto non é importante, xa me
explicarán o seu sistema de medidas en termos de importancia política. Para me ilustraren, comprendan.
Nunca Máis é, con certeza, o movemento cívico máis importante que se deu en Galiza dende o inicio da transición política. Integrou amais dunha fronte cultural (A Burla
Negra), traballadores do mar (en concreto
algunhas confrarías de pescadores), ecoloxistas, xente do pobo interesada pola seguranza ecolóxica e unha morea de persoas de
boa vontade e mellores sentimentos. O capital político e reivindicativo de Nunca Máis
non pode quedar restrinxido a crise do Pres-

Corren rumores,
bastante fiábeis, de
que Ventura Pérez
Mariño usa bisoñé. E
non é porque cada
vez se lle vexa menos
o pelo polo concello.
Se algún lector está

ANA PILLADO

semella claro que a xente de esquerdas (nos
os da dereita civilizada, que eses, Haro Teglen dixit, xa están no PSOE) aquí en Galiza
non ten unha representación clara.
Non sei se a síntese precedente leva ao
corolario que eu pretendía. Para min si. O
BNG aliado con CiU e co PNV sitúase nun
estraño limbo que sen me atrever a dicir que
é a dereita tampouco é a esquerda (permítame o uso desas coordenadas, máis virtuais
que reais, para entendérmonos).
Coido eu, talvez con máis vontade que
acerto, vítima se cadra de recentes e futuras
decepcións que Nunca Máis podería arrecadar vontades dentro e fóra de Galicia de xente boa e xenerosa (como xa o demostraron no
seu voluntariado e nas mobilizacións cidadáns) que é na que eu me sinto representado.
Non dei nomes nin os darei en público, non
porque non os teña na cabeciña, senón por
non ter o permiso de ningún deles para candidatalos. Coido tamén, que calquera deles,
deses homes e mulleres que se desviviron en
manter prendida unha chama de resistencia,
que se armaron de valor e puxeron en perigo
as súas carreiras profesionais e artísticas cando viviamos aínda nas tebras do totalitarismo
máis rancioso, o da negación da realidade, o
da falta de respecto permanente, o da arrogancia sen límites, poderían moi ben seguir a
súa loita por un mundo mellor e máis xusto.
Sei que predico no deserto, pero quizais esa
Continúa na páxina seguinte

Cartas

Berro pola paz
Os EE UU acaban
de diseñar a nova
bandeira iraquí.
Asunto que non lle
importa moito ás
persoas que coidan
que toda bandeira é
un trapo.

tige e ás súas consecuencias mediatas e inmediatas. Nunca Máis foi a resposta a un
problema latente, a un malestar xeneralizado
dunha sociedade farta de constricións democráticas e políticas arrogantes que callou polo accidente do Prestige e coincide, como
non podía ser doutro xeito con obxectivos e
visións dun mundo alternativo dos movementos cívicos existentes noutros países
reunidos arredor dos movementos “alterglobalizadores” (outra globalización/mundialización é posibel). Os líderes máis carismáticos de Nunca Máis, que deixaron a pel
e o prestixio (algúns gañaron no empeño,
outros, se cadra, perderon), que se confrontaron ao poder absolutista e á manipulación
informativa do PP non estaban (non están)
necesariamente integrados en partidos políticos. Precisamente por iso, polo seu carácter de movemento cívico e pola súa forza (a
da razón contra a mentira institucional) non
deben finalizar o seu traballo e deixarlles
aos políticos profesionais que os representen. Creo que era Gramsci (pero non me fagan moito caso, non leo a Gramsci dende os
anos xa afastados da universidade) o que dicía que se non fas ti a política alguén a vai
facer por ti. Nunca Máis, como asociación
de electores, ten o dereito de se presentar ás
eleccións e de traballar arreo, man a man,
con outros grupos (chamémoslles “verdes”;
ou “ecolos,” ou máis propiamente “alterglobalizadores” ou “alternativos”, para simplificar) que sustentan ideas e concepcións
do mundo semellantes ás do movemento cívico agrupado en Nunca Máis. Sería unha
evolución lóxica para un movemento que
non sería bo que desaparecese.
Se vemos con crecente perplexidade que
os representantes electos dos nacionalistas
galegos (un nacionalismo pretendidamente
progresista que representa os sectores menos
favorecidos da poboación galega, os que pertencen a ese pobo que aguanta rexamente as
inxustizas que acotío se cometen contra el,
un nacionalismo tan distante das burguesías
poderosas do País Vasco e Cataluña) se alían
directamente coa dereita (CiU forma parte de
Grupo Popular no PE, como formaría parte o
PNV de non ser polas trapalladas de Aznar),

Foi ao comezo da guerra cando
nos decatamos do que significaban os valores humanos.
Foi ao comezo da guerra cando descubrimos que nos nosos
corazóns podía pesar o arrepentimento.
Foi ao comezo da guerra cando entendemos o que significaba
a palabra morte.
Foi ao comezo da guerra cando o sangue comezou a correr
polas páxinas dos xornais e as
pantallas de televisión.
Foi ao comezo da guerra cando comezou o pesadelo.
Agora que se cumpre un ano
desta guerra inxusta queremos
reivindicar a nosa liberdade xa
que, por moito que digan que estamos sometidas á vontade do
goberno, dos gobernos que tomaron decisións sen escoitaren o
clamor popular: miles de persoas
manifestáronse contra a guerra e

aínda así España participou. O
sufrimento ao que se someteu ao
pobo iraquí e como espelicar rabaños de cordeiros: xente inocente que morre, que sofre, que
chora…
E España participou nesa
guerra. Dise que uns 10.000 civís mortos ao longo deste ano de
crueldade. E agora temos que lamentarnos pola morte de 200
persoas en Madrid: agora tamén
nós morremos, choramos, sufrimos e gardamos minutos de silencio; minutos de silencio polos
nosos mortos, porque os minutos
de silencio por todos os mortos
inxustamente nos enmudecería
para sempre e non queremos que
se apague a nosa voz. O noso berro pola paz.♦
PAULA PEREIRA E 17 SINATURAS
MÁIS DO ALUMNADO DE

TÉCNICAS DE EXPRESIÓN ESCRITA
DE 4º DA ESO DO IES ‘MONTE
DAS MOAS’ (A CORUÑA)

‘Ghichos’ na Coruña
Nas páxinas de opinión d’A Nosa Terra hai, nas marxes dos artigos, uns comentarios habitualmente habelenciosos e divertidos
sobre a actualidade. Parabéns. É
unha das seccións que primeiro
leo da vosa publicación.
Non obstante quero facer un
pequeno apuntamento sobre unha palabra que aquí, na Coruña
(e na súa bisbarra) non acaba de
sonar como é debido, refírome á
palabra”guicho” (ghicho). Na
Coruña, esa palabra significa
unicamente “xitano” nun sentido
bastante despectivo.
De feito coido que todos os
coruñeses (e oleirenses) ficamos
un pouco abraiados cando llo escoitamos dicir por primeira vez a
compañeiros vigueses referíndose a un fulano calquera.
Cando a TVG tivo o mesmo
problema para dobrar a serie Magnum optou pola variante ferrolá de

“nachos”. Sona moito mellor e,
como non ten connotación despectiva, coido que os Ignacios non terían porque sentirse amolados.♦
BREOGÁN RIVEIRO
(OLEIROS)

A festa dos Maios
A vida acaba levándonos por mil
variados camiños, pero ao final
sempre voltamos ao principio,
basta que vire un pouco o vento
para voltar ás lembranzas da nosa infancia, ao remexer no fardel
da memoria.
Nun recuncho da vella casa
materna case en ruínas o home
topou un amarelo papel roído do
tempo. Apoiado na fiestra comezou a ler “Vente maio farturento...” era unha vella copla dos
Maios, o home pechou os ollos e
por un intre voltou á infancia.
O estoupido da primavera
cando o agromar do campo está
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‘The Passion’

Vén da páxina anterior

é a función que mellor se me dá.
Colateralmente a este corolario, xorde
inmediatamente outro. O movemento nacionalista galego, mellor faría se cadra (é
unha percepción, non unha receita, non me
vou meter a estratego á miña idade) aliándose cos seus pares (Esquerra Republicana
de Catalunya, por exemplo) ou apoiando os
movementos cidadáns de homes libres
(Nunca Máis, por exemplo), que xogando a
ser “comparsa” da dereita nacionalista vasca e catalá. Unha cousa son as unións “tácticas” modelo a “Declaración de Barcelona”, onde por unha mellor e máis racional
articulación do Estado un pode coincidir
con outras forzas políticas menos afíns (como son CiU e PNV) e outra ben distinta
acudir en conxunto a unhas eleccións onde
un ten que compartir un programa e non só
unha reivindicación particular.
Logo destas reflexións, que sumadas ás
anteriormente expresadas neste e noutros
medios, configuran unha visión afastada
da ortodoxia nacionalista (a onde vas triste
de ti?) non me queda senón unha dieta de
silencio. Por dous motivos. Un puramente
hixiénico, pois cando reflexiono nestes temas entristezo e póñome irritábel o que os
meus próximos non se merecen. Outro
igualmente válido, supoño, é o de non
exercer de agoireiro, de portador de malas
vibracións, de anticipador de derrotas futuras e desercións de votantes.
A dieta durará o que dure a vontade,
que é o que duran todas as dietas. Deica
entón, unha aperta aos bos e xenerosos.♦
XAVIER QUEIPO é escritor e biólogo
Xosé

1

VITORINO PÉREZ PRIETO

A polémica A paixón de Cristo, de Gibson, ten unha lectura
relixiosa. Queremos un deus de sangue ou un deus de paz?

C

orreron xa regos de tinta e circularon mi- Xesús, deixándolle o corpo coma carne picada.
llóns de bytes nas poucas semanas que A Lía, entre outros, o artigo dun “presbítero” que
Paixón de Cristo, o filme polémico de titulaba o seu comentario “Festín de crueldaMel Gibson sobre o Mestre Nazareno, leva nos de”; nel chegaba a dicir que máis que “antisecines. Opinións apaixonadamente a favor e ro- mita” a película parecíalle “anticristiá”, porque
tundamente en contra; nesta ocasión, o incenso o cristianismo non é simplemente una historia
para o filme vén de sectores conservadores e a senón unha mensaxe, e esta non cadra con presentar a dor e o sufrimento infrincrítica vén dos outros. Sempre é dixido a un home como algo que
fícil reflectir en imaxes a realidade
de Xesús Cristo, ese home inclasiéixanos ten valor en si mesmo. José M.
Vidal, aínda más duro, cualificaficábel, pois é moito máis que un
máis cheos
ba o filme de “Catequese gore e
persoeiro histórico. Pero un pensa
ultramontana” dun católico preque a película de Gibson ten pouca
de
sangue
conciliar. Certamente, a violencia
fondura e escasamente deixa intuír
bruta esmaga, humilla, embota e
a transcendencia, a pesar das citas
que
de
fe”
paraliza, máis que levar a “alturas
evanxélicas, do demo que aparece
espirituais”.
repetidamente (muller?, andróxiA respecto dos que non se mano?) e do ceo que se abre con tronos e raios na morte do Crucificado. Creo que nifestan crentes cristiáns, o filme está xerando
nos deixa máis cheos de sangue que de fe. É un unha reacción crítica que fala dun cristianismo
filme que fará máis chorar que crer; e se leva a sanguento. Así o apuntaba María Xosé Queizán
isto último a algúns, témome que será cunha fe nun artigo publicado nun xornal galego: “Dirímáis fanática que pacificadora. A transcenden- ase que, ante a inmolación suicida dos fedaín
cia refléctese mellor desde a suxestión sobria [islámicos]... o cristianismo non quixera ser
menos e pretendera demostrar na gran pantalla
que desde o espectáculo explícito.
Cun máis que discutíbel valor histórico que non superou o fervor inmolador das cultu–aínda que o pretenda–, a película non creo ras tribais”. E di máis aínda: “A Igrexa occique lles dea aos crentes cristiáns máis que o dental quere probar que a crueldade ten un sigfeito morboso de “saber” como flaxelaron a nificado grandioso e sublime e que o paraíso
cristián reclama tanto sangue e tanta tortura coLois
ma o islámico”. Desgrazadamente –como adoita ocorrer– cando fala da “Igrexa”, a escritora
galega métenos todos nunhas ideas nas que non
nos sentimos reflectidos noitos que tamén somos lexitimamente Igrexa.
De calquera xeito, se un filme sobre a morte de Cristo volve resucitar para algúns o “Deus
sádico” de tanta mala teoloxía cristiá, que manifesta un Deus Pai que “quere” o sacrificio do Fillo, unha paixón “esixida” polo seu honor a causa do pecado da xente, paréceme non só un fraco servizo á fe cristiá, senón algo terrorífico!,
aínda que bendigan a película os bispos e xa haxa algunha editorial católica que venda as súas
imaxes impresas. Como comentaba máis dun
bo teólogo, Mel Gibson acometeu o filme desde un punto de vista providencialista e iluminado, lendo con prexuízo os relatos evanxélicos da
paixón –que non pretenden ser históricos, senón
lectura de fe–, o que desenfoca toda a orientación da súa visión da Paixón de Cristo.♦

‘D
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en condicións de
confirmar o dato que
faga o favor de
dirixirse a esta
sección.

Estrease en Madrid,
con polémica, a obra
teatral Me cago en
Dios. Esperanza
Aguirre ameaza con
censurala. En
Barcelona, en
cambio, a exposición
Cago en deu, na que
se recollían múltiples
exemplos gráficos de
carácter blasfemo,
tivo grande éxito de
público, pero
ningunha ameaza de
prohibición.

25 de abril
portugués. 30
aniversario da
revolución. Dous
sesentóns dialogan.
Lembras? Aquel home,
Frank Carlucci, o
embaixador dos EE
UU, logo director da
CIA. Ameazou con
meter os navíos da
OTAN no esteiro do
Texo. Foi o
contragolpe. Triunfou
Spinola, aquel xeneral
conservador, o do
óculo. Lembras?

VITORINO PÉREZ PRIETO é teólogo e escritor

Correo electrónico: info@anosaterra.com

no seu esplendor cunha sinfonía
de cores anunciada polo canto do
cuco, é o tempo dos maios.
Laranxas, fiúnchos, ovos,
pampullos, todos os rillotes afanándose en carrexar os ingredientes mais frescos para que se
mantivesen o máis vistosos posíbeis para a festa, feixes de ponlas
de bidueiros e ameneiros para a
armazón eran arrastrados dende
as orelas do río dos Gafos, aínda
non cuberto polo cimento, mentres as rapazas apañaban as flores que ían enfiando en grandes
colares que xunto cos ovos conformaban a coroa do Maio.
Non fora quen de durmir cando a súa nai a mañá cedo o foi chamar para refregarlle os xeonllos
cheos de roña de andar nas veigas
e gatuñando nas árbores, peiteado
co traxe novo de festa e cos nervios facéndolle tropezar, ía ensaiándoas coplas camiño da praza
da Ferraría, pois os compañeiros
elixirano para cantar os Maios.

Segue a remexer no fardel da
memoria e vese dentro do maio
cun recendo a mentrasto, a poesía, a fiúncho, á rosca dos premios, a ledicia… mentres berra
as coplas con todo o peito para
que os rillotes compañeiros as
repitan dando voltas ao seu redor
batendo os paus, e nese intre é o
neno mais feliz do mundo.
O sábado, 2 de maio, celébrase na Praza da Ferraría a felizmente recuperada polo concello
festa dos Maios.♦
ANTÓN ROEL
(PONTEVEDRA)
Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome,
enderezo, documento de identidade e
asinados.
A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.

A hostalaría, en alza
O gasto en ocio incrementouse nos
últimos anos e a tendencia futura é
de crecemento. Isto débese a que a
tensión que orixina o ritmo de vida imperante na actualidade nos
leva a valorar máis o tempo dedicado ao ocio. Como consecuencia
as novas condicións e hábitos de
vida fomentan a actividade da restauración porque son moitas as
persoas que, debido ao seu horario
laboral, vense obrigadas a comeren fóra da casa diariamente.
Durante os próximos anos, o
nivel de actividade manterase estábel, cunhas cifras aproximadas
de 15.300 millóns de prestacións
anuais. Reino Unido, España, os
Países Baixos e Portugal, serán os
países que presentan unha maior
actividade, mentres que Francia,
Italia, Alemania e Bélxica rexistran unha caída considerábel. A
restauración é un elemento fundamental para o turismo. O número

de restaurantes e cafetarías é un
índice relevante da capacidade de
asistencia ás persoas que nos visitan e supón unha achegada ao desenvolvemento, tanto do turismo
exterior coma do interior.
Segundo datos estatísticos
contrastados, case o 50 por cento
da poboación sae algunha vez a
comer ou cear fóra, o 15 por cento sae a comer ou cear fóra varias
veces ó mes, o 8 por cento faino
unha ou dúas veces por semana,
o 4 por cento sae a diario a comer e, a cear, tan só un 1 por cento. Xeograficamente, a provincia
de Pontevedra é a máis numerosa en canto a estabelecementos
(1.915), pero en número de prazas, A Coruña ocupa o primeiro
lugar con 133.633, o que representa case o 43 por cento da totalidade de prazas dos restaurantes
existentes en Galicia.♦
XOSÉ MANUEL PENA
(RIVEIRA)

Din que o que peor
leva Aznar é que
agora, sen motoristas,
ás veces pasa até
hora e media nun
atasco.

Primeira noticia,
gran titular, 3.000
mortos nun accidente
ferroviario en Corea
do Norte. Dous días
despois, en pequeno,
os falecidos foron
156. Debían poñer
ao Mago Antón a
dirixir os telediarios,
pola súa capacidade
para facer
desaparecer
persoas.♦
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Estirpe
BIEITO IGLESIAS
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OS NOVOS VASCOS. Cartel difundido polo Governo vasco para anunciar o plano de apoio aos inmigrantes.

O lehendakari
negro máis
perto

analizar a situación na rexión árabe. “Israel, afirma,
converteuse no Estado máis
forte de Oriente Medio: a
poboación case decuplica a
de 1918, o Exército é un
dos máis modernos e poderosos do mundo e está
apoiado por todo un arsenal
de armas químicas, biolóxicas e nucleares; a economía
beneficiouse dunha axuda
de Estados Unidos que roza
os 100.000 millóns de dólares e está vinculada á economía estadounidense por
unha serie de acordos comerciais preferentes, e recibe un decidido sostén político, diplomático, financeiro e militar dos cidadáns estadounidenses adiñeirados e
xenerosos”.♦

El País (26 de abril) recolle,
non sen abraio, as características do novo plano vasco sobre inmigración. O Goberno
de Vitoria ofrece aloxamento,
soldo, formación e tramita a
regularización dos sen papeis
ante o goberno central. O xornal madrileño lembra o lehendakari negro da película
Airbag, unha mofa, segundo
el, sobre as “tentacións racistas de Sabino Arana, pero
afirma que este plano “non é
unha broma” e que o cartel
difundido para anuncialo
“non é unha anécdota”. O
plano de inmigración trienal
está avalado por 43,5 millóns
de euros para os 28 mil inmigrantes regularizados e 11 mil
máis sen papeis que viven en
Euskadi. A Comunidade de
Madrid, onde os regularizados ascenden a 355 mil e o
número de sen papeis é case
doutros tantos, o orzamento
de axuda, tamén trienal, foi
de só 12 millóns de euros. “O
País Vasco, resume El País,
inviste 60 veces máis diñeiro
que Madrid na integración de
cada inmigrante”. A oferta
gratuita de Euskadi para os
estranxeiros, con ou sen papeis, inclúe aloxamento, tarxeta sanitaria, renta básica,
cursos de castelán, formación
á carta e tramitación de documentos. A reportaxe inclúe a
opinión da representante dunha ONG quen afirma que
“nós chegan sen papeis desde
Barcelona ou Granada, aos
que lles deron un billete de
autobús despois de dicirlles:
vaite a Bilbao”.♦

William R. Polk dedica unha páxina completa de La
Vanguardia (22 de abril) a

George Bush.

A amizade
entre a familia
Ben Laden e
a familia Bush
Santiago Carrillo escribe
en El País ( 26 de abril) un
artigo titulado “Falemos
claro”. No mesmo lembra
algúns datos relacionados
co actual conflito árabe.

Censura nos EE UU.

As imaxes dos ataudes
de soldados norteamericanos finados no Irak foron difundidas a
pasada semana nalgúns xornais dos EE UU e a través da internet. O Goberno norteamericano decidiu renovar a prohibición
que pesaba sobre a súa publicación e bloquear as web que as difunden. A empregada que fixo as fotografías foi despedida.♦

The Seatle Times

Israel
posúe armas
químicas

“Resulta que a familia Bin
Laden fora consocia da familia Bush en negocios petrolíferos comúns. E, por
outra banda, Bin Laden e
Al Qaeda colaboraran estreitamente coa CIA en Afganistán fronte á invasión
soviética e é notorio que
moitos terroristas de Al
Qaeda foran formados en
prácticas terroristas polos
especialistas da CIA. Tratábase, pois, dunha vella
colaboración que cabe supoñer comezou a transformarse en enemistade entre
outras cousas polo impacto
do conflito israelo-palestino e a postura de Bush a
prol de Sharon.♦

a pose do cargo de Ministro de Defensa, Bono dixo
bastantes paridas. Informounos de que a súa señora nai
pariu dun falanxista. Coñecín a un falanxista, xa vello,
dono da taberna e do televisor no que botaban O Virxiniano. De
novo, metéralle un tiro nunha mao á muller, porque esta forcexaba con el pra que non saíse de noite a pasear militantes das
esquerdas. Hai cousas piores que concibir dun adepto do xugo e
as frechas (pensemos no filme de Polanski A semente do diaño).
Tampouco debemos acreditar nos atavismos, pois existen
alcaides do PP con ancestros claudiados no 36 (alá onda nós, en
Coles, exerce un destes desmentidores da xenealoxía) e progres
de avoenza feixista. Se a iso imos, unha miña avoa naceu na corte sobre o feixe de palla, co burro e a vaca por testemuñas, e meu
pai desempeñou o nobre oficio de carpinteiro. Semellante liñaxe
tería que inclinarme ó mesianismo, con tales precedentes parece
mentira que os Magos non viñesen adorarme cando nacín (xustamente un seis de xaneiro). Ora ben, o ex Cabaleiro Andante da
Mancha saíu á caste, cuspidiño ó seu proxenitor na cisma de suspirar pola bandeira, polas forzas armadas e por España. Confirma
este refrán: o mal do pai co fillo vai. No primeiro acto oficial
mostrou chispa -leve o demo se non tiña unhas copas- e
desencanto pola incomparecencia dos amigos da direita. Atribuíu
ese desaire á falta de troles; enténdese que, pra moitos meniños
de coro de Aznar, o garapaldo electoral foi unha dolorosa orquiotomía (extirpación de testículos). Pra foles os de Bono, un auténtico castizo. En galego rústico, castizo é o porco semental.♦

O blog do rumbar

MANUEL RIVAS

Confesións

A

orixe do humor. Aquela conversa na noite foi un intre es-

telar niso que chaman educación sentimental. Fora aquel un
inverno duro, dos que comen abril e tamén maios. Despois
da cea, a nai aínda lavaba e escorría na tina algunhas pezas de
roupa íntima (fermosa expresión: íntima roupa) que penduraba dun
pequeno tendal sobre a cociña de ferro. A forte invernada botara os
albaneis do traballo. Daquela, a paga era semanal e, se non se traballaba, non entraba un peso. A prole aumentara aquel ano. O pai
murmurou, como quen pensa en voz alta: “Quen me dera uns días
no cárcere!”. E a nai retrucou: “E a min no hospital!”.
O escritor mediático. O seu principal trazo literario, segundo
todo un libro de texto, é que é o escritor “máis mediático de Galicia”.
Suponse que iso inaugura unha corrente á altura do simultaneísmo ou
o instantaneísmo que tanto interesaron a Pessoa. Mais quen tal escribiu sen dúbida ignora canto ten de verdade. Durante boa parte da súa
infancia e adolescencia tivo que atravesar todos os días a avenida de
Alfonso Molina para coller a Cucaracha, o mítico coche de liña, logo
xa substituído polo bus urbano. Non había pasos de peóns e os
veciños de Castro, Elviña e Palavea deberían ter alí un monumento
aos caídos. Eran os tempos da guerra de Vietnam e cada vez que os
noticiarios falaban da rota de Hanoi o rapaz pensaba na súa avenida
carnívora. Atravesala cada día era unha aventura perigosa. Alí morreu
un seu avó atropelado por un conductor matachín que se deu á fuga.
Era pouco mediático, o avó: o accidente nin sequera saíu no xornal,
aínda que o amado vello era un afervoado lector, tiña aquela habilidade de cazar os anacos voandeiros de papel impreso co punteiro do caxato e non os ceibaba deica telos lido de arriba abaixo. Foi el quen lle
aprendeu o interesantes que son as novas que envía ese
correspondente chamado pasado, a historia como crónica dun presente a lembrar. De volta á avenida carnívora, a única defensa que había
na enxurrada mecánica das horas punteiras era ficar na dupla raia do
medio. Alí, quietiños, no medio e medio, mentres pasaban zumbando
e fungando como obuses os carros doentes. E aí segue, na travesa solitaria, o escritor mediático. No medio e medio daquela avenida.
O lugar do acento. O outro día, un editor chamou a un museo
(público) da Coruña para organizar na sala de actos a presentación
dun libro de poemas. Ao oír o meu nome, no despacho de dirección
produciuse ese fenómeno atmosférico que chaman “suspensión das
conciencias”. E non sería un acto político? Non, poético. Pois aínda
así non podía autorizalo sen antes consultar a Xunta en Santiago! Iso
fíxome lembrar algunhas cousas esquecidas. Por exemplo, a visita de
dous vicarios da Xunta á redacción central do xornal do que eu era
correspondente en Galicia. Delataron: eu era un perigoso nacionalista
radical. Daquela, salvoume Madrid. Como eu colaboraba coa Universidade Internacional Menéndez Pelayo na Coruña, unha segunda
cuadrilla, da que formaba parte un columnista hoxe ben coñecido,
volveu denunciar para que me expulsasen daquel traballo, cousa que
conseguiron: eu era un nacionalista radical. Na lista negra do 23-F,
publicada por un xornal galego tres anos despois do intento de golpe,
aparecía tamén sinalado como un “nacionalista radical” a eliminar.
Pola contra, os nacionalistas radicais, mellor informados, sempre me
tiveron por españolista e reformista ou, todo o máis, por galeguista
(hummm!). E que? Ser un librepensador, velaí o que un quixer, o
que un intenta. Ir por libre, cabalo pinto pola herba fresca, cunha mácula cristiá no ollo esquerdo.
Mais, quen é un para falar de si? (Que non se repita!).♦

Latexos

ZP e
as súas
sombras
X.L. FRANCO GRANDE

N

on quero, nin podo,
ocultar a miña sospeita
de que ZP non ten sido
moi sutil ó elixir o seu equipo.
Nin sequera pragmático.
Porque, xa en moi primeiro
termo, chama a atención non
só a orixe xudicial de moitos
dos membros do seu equipo,
senón, ademais, que moitos
deles ocupen postos da máis
alta responsabilidade
–ministerios importantes e,
moi especialmente, a vicepresidencia primeira.
Os que levamos máis de
corenta anos padecendo o
mundo paranoico dos
xulgados, e que sabemos en
que medida é así porque o
queren os xuíces, ou porque
estes son incapaces de que sexa doutra maneira, temos a
sospeita de que, no mundo da
xestión, o persoal procedente
da carreira xudicial ten
especial facilidade para complicar as cousas, como ben debe de saber Felipe González
pola súa experiencia con eles,
experiencia que, polo que se
ve, non aproveitou ZP.
Sinto moito estar de acordo
con José Barrionuevo. Pero ten
razón: ¿que podía esperar Felipe González daqueles xuíces
polos que tanto apostou en
contra do parecer de moita
xente do partido, incluído o
mesmo Barrionuevo? Pois
conseguiu que moita xente de
dentro, capacitada de sobra para os postos ocupados por xente de fóra, se sentise
humillada: nin eran honrados
nin eran capaces. E conseguiu
tamén que o traizoasen. Dende
alí González caeu en picado.
Pero hai máis: como cidadán non podo menos de sentir
vergoña por un acto como o
da toma de posesión de José
Bono. ZP perderá toda a súa
autoridade, se é que a ten, e
toda a credibilidade que poida
ter se mantén en postos clave
figuras do folclore cañí, como
son Bono, Juan Carlos Rodríguez Ibarra ou Francisco Vázquez, que estarían moito
mellor no PP, que é o seu, e
non emporcarían a nova
imaxe de cambio e de modernidade que ZP pretende dar. O
creto vaise axiña cando, en
vez de usalo, se abusa del.
E non digamos xa se o
creto o dilapidamos, por
exemplo, coa forma elixida
para retirar as forzas españolas
do Iraq, sen lle dar conta
primeiro ó Parlamento e
despois de soster que este
sería o centro da vida política.
Por suposto que podía facelo,
pero mellor que o fixese sen
remendos e con máis seguranza. Estivo tan mal nese asunto
que nos lembrou a José María
Aznar. Non é moi bo comezo.
Esas, entre outras, son, ó noso ver, sombras que ó mellor rematan facéndolle negra sombra
a ZP. Quixera non ter razón.♦
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O presidente considera plenamente válido o actual Estatuto

Fraga anuncia unha comisión
de seguimento do Plano Galiza
PERFECTO CONDE
O Parlamento de Galiza controlará os investimentos previstos
no Plano Galiza. Así o indicou o
presidente da Xunta nunha sesión na que o goberno galego negou que aumentase a emigración.
O presidente da Xunta, Manuel
Fraga, respondendo a unha pregunta do deputado nacionalista
Alfredo Suárez Canal sobre as demandas que pensa facer o Goberno galego ao do Estado para seren
incluídas nos orzamentos do 2005
e seguintes, dixo que vai propoñer
a creación dunha comisión parlamentaria de seguimento da evolución do Plano Galiza. Tamén
anunciou a próxima comparecencia no Parlamento Galego do concelleiro de Política Territorial, Alberto Núñez Feixóo, para explicar
“polo miúdo” a situación e a previsíbel evolución das actuacións e
infraestruturas programadas polo
Plano Galiza.
Fraga salientou que os investimentos do citado plano han servir para que, cara ao ano 2015, o
produto ineterior bruto de Galiza
se sitúe no 90 por cento da media
nacional, cunha taxa de paro do
5 por cento, “practicamente
equivalente ao pleno emprego”,
segundo dixo el. O presidente da
Xunta insistiu en renovar a súa
valoración altamente positiva do
Plano Galiza e dixo que “foron
moitos os que hai pouco tempo
dícián que non había Plano Galiza, que era fume, e que agora se
declaran os seus garantes.”
Cando lle tocou responder á
pregunta do grupo socialista sobre a creación dun mecanismo
que permita acordar a posición
de Galiza en relación co impulso
do marco constitucional do Estado, Fraga aproveitou para presumir a súa vontade de consenso e
de diálogo cos distintos grupos
parlamentarios de Galiza. Tamén
se refiriu ás inmediatas visitas a
Galiza, o 5 de abril, do ministro
de Administracións Públicas,
Jordi Sevilla, e do presidente do
Goberno, tamén na primeira
quincena de abril, como ocasión

Manuel Fraga no Parlamento.

propicia para ir vendo o “terreo
no que esperamos movernos”.
De calquera maneira, Fraga
avanzou que “Galiza non pode
aceptar o que pidan outros en
materia de financiamento, que
aínda estamos tentando chegar a
el”, e mostrouse partidario de
buscar o consenso social. “Pola
miña parte –dixo– queda aberto
de boa fe este diálogo”.
Menos dialogante se mostrou
Fraga cando tivo que referirse a
unha hipotética reforma constitucional. “Neste momentos, eu non
sería partidario dunha reforma
constitucional”, dixo. Segundo el,
“non se trata de abrir un período
constituínte, e “existen xa disposicións no regulamento expresamente adicadas á reforma do Estatuto ou á súa complementación
mediante leis desta Asemblea”.

PACO VILABARROS

biente, Xosé Manuel Barreiro,
cando compareceu a petición do
BNG para dar conta do que se fixo respecto á recuperación de
máis de 400 aves petroleadas recollidas na costa galega.
Barreiro foi excesivamente
funcionarial. “Dende o 31 de marzo ao 3 de abril, período no que se
produciu un verquido de fuel que
lle afectou a medio millar de aves
en Galiza, pasaron fronte ás nosas
costas 351 barcos, dos que 35 eran
buques tanque, sen seren quimiqueiros nin gaseiros”, concluíu.
Segundo dixo o conselleiro,
houbo un total de 493 aves afectadas, e delas 133 aínda están
sendo tratadas e 59 foron xa devoltas ao seu hábitat natural.
Aínda que a oposición quixo sabelo, Barreiro non foi quen de
informar sobre o que pasou coas
297 aves restantes.

O conselleiro das aves
Os galegos viaxan, non emigran
Ben distintos foron o estilo e ton
do conselleiro de Medio Am-

Segundo María Xosé Cimadevila,

conselleira de Asuntos Sociais, a
mocidade galega actual non precisa emigrar para levar o pan á boca
senón que marcha de Galiza “para
o seu enriquecemento profesional”, e pódense considerar excepcionais os casos nos que os mozos
e as mozas se van por motivos estritamente laborais. “Hai moitas
persoas novas –dixo a conselleira– que queren ter unha experencia profesional noutros ámbitos
territoriais porque o consideran bo
para as súas carreiras .”
Cimadevila non reparou en
que hai centos de licenciados nas
máis variadas disciplinas universitarias que están matriculándose
nas convocatorias de prazas públicas que se fan en Andalucía, en
Canarias e noutras comunidades
autónomas. A oposición lembrou
que miles de mozos galegos están
a colocar tixolos en Canarias; hai
centos de xornalistas, médicos,
profesores, técnicos, en Madrid,
Barcelona, Bilbao e no extranxeiro, non por propia vontade. ♦

Rodríguez Peña renova
no cargo de secretario xeral do PNG
P.C.
Xosé Henrique Rodríguez Peña, despois de ver renovado o
seu cargo de secretario xeral do
Partido Nacionalista Galego
(PNG) no congreso que tivo lugar o 24 de abril, asegurou que
é necesario responder a “necesidade de estabelecer a harmonía” e levar adiante un proceso
de información militante claro e
firme. “Eu non sei se son de dereitas ou de esquerdas –dixo o
tamén deputado do BNG–. O

que sei é o que quero. E o que
quero é o nacionalismo”.
Rodríguez Peña tamén manifestou o seu desexo de que se
ratifique a síntonía no BNG.
“Nós non queremos máis retrocesos electorais –manifestou– e
imos tentar de levar o BNG ao
sitio que lle corresponde”.
Na clausura do Congreso,
o presidente do BNG, Xosé
Manuel Beiras, considerou
crucial o equlibrio entre o carácter asembleario e o rol que

lles corresponde ás forzas políticas organizadas dentro do
BNG. “Estamos xa á volta do
cabo das Treboadas –dixo–, e
podemos reemprender o camiño co norte ben claro para
multiplicar as forzas que representariamos por separado”.
Beiras dirixiuse ao PNG con
estas palabras: “Ides contar
coa miña absoluta disponibilidade e co meu esforzo para
que iso sexa unha realidade
esplendorosa”.

A nova dirección do PNG
quedou configurada da seguinte
maneira: Xosé Henrique Rodríguez Peña, secretario xeral; Alberte Brenlla, vicesecretario xeral; Xosé Rodríguez García, secretario de Implantación; Iago
Tavarés, secretario de Relacións Institucionais; Tereixa
Vázquez Calvo, secretaria de
Asociación; Vicente Rivas Negreira, secretario de Formación,
e Rosendo González, secretario
de Organización.♦

Atraso na
modernez
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O PP aínda non deu pechado as súas listas

O PSOE recupera
a Sánchez Presedo e mándao a Europa

XOSÉ M. SARILLE

É

A.N.T.
O PP non ten fácil pechar as
listas para o Parlamento europeo. A perda das eleccións
deixa moitos dirixentes descolocados. Non é este o problema
do PSOE que até está a recolocar a políticos como Antolín
Sánchez Presedo, que estaban
apartados da primeira liña.
O ex secretario xeral do PSdGPSOE, Antolín Sánchez Presedo,
é a novidade máis importante da
lista socialista ao Parlamento europeo. Ocupará o posto número
12 na candidatura ás eleccións
do 13 de xuño.
Presedo despraza a europarlamentaria Rosa Miguélez, que
ocupará o lugar número 21 da
lista. No PSOE afirman que,
aínda así, ten todas as posibilidades de sair elixida. Na pasada
lexislatura, os socialistas españois obtiveron 7.477.823 votos
e 24 deputados. Nesta ocasión
pensan que poden acadar un deputado máis, malia que se elixirán no Estado español 10 deputados menos, pois pasa de 64 a
tan só 54.
Os socialistas afrontan estas
eleccións coma unha reválida da
política internacional de José
Luis Rodríguez Zapatero. A súa
lista irá encabezada polo seu
efémero dirixente Josep Borrell.
No segundo lugar, sitúase a europarlamentaria vasca Rosa Díez. Ambos os dous están considerados como integrantes da liña máis antinacionalista do

O ex secretario xeral do PSdG-PSOE, Antolín Sánchez Presedo, irá no posto 12 da candidatura.

PSOE. Este feito levou a que a
lista fose xa moi criticada, entre
outros polos seus socios en Catalunya de ERC.
Problemas para o PP
O PP tamén situará un vasco no
primeiro lugar da lista. Mariano
Raxoi apostou decidida e peroalmente por Jaime Mayor Oreja.
Uns afirman que lle tendeu unha
ponte de prata para quedar só á
frente do partido, logo de que
Rodrigo Rato se vaia situar co-

mo presidente do Fondo Monetario Internacional. Outros cren
que é unha aposta por pechar as
fileiras propias e impedir unha
derrota que o pode levar á perda
do control da dereita nun próximo congreso no que tería que
deixarlle paso a Alberto RuizGallardón.
Entre os galegos que soan para ocuparen postos de saída figuran Carme Fraga. A filla do presidente da Xunta recuperaría así
o seu posto, que abandonara para encargarse da política pes-

A.N.T. / Arquivo

queira no goberno Aznar. Outra
persoa que podería recuncar ocupando un posto de saída sería o
ferrolán Daniel Varela. Nada se
sabe do ex alcalde de Vigo Manuel Pérez. El seica quere seguir,
pero no PP hai moito a quen acomodar nos postos de saída.
O PP acadou na pasadas eleccións europeas 27 escanos, pero
os inquéritos contemplan que
agora non superará os 20, sendo
o partido maís prexudicado polo
descenso dos escanos que se lle
atribúen ao Estado español.♦

Vigo
Divulgouse estes días unha enquisa, o informe “Ardora”, que reflecte que as xeracións máis novas
de vigueses tenden a escoller para
se definir o termo “vigués”, antes
ca o de “galego”, maioritario entre
os mozos do resto do país, ou o de
“español”. Medra na cidade un espírito localista que até hai pouco
aniñaba só nun reducido grupo de
persoas e que se antollaba extravagante nunha cidade de aluvión que
sempre manifestou o seu compromiso co conxunto de Galicia.
Coincidiu a difusión da sondaxe
coa disputa dos partidos de semifinais da Liga Europea de futbol entre Porto e Deportivo da Coruña,
evento que reavivou en Vigo ese
sentimento de inimizade-envexa
cara ao club de Riazor que acubillan non poucos afeccionados célticos. Algúns manifestan de xeito
lúdico a rivalidade deportiva entre
os dous equipos, pero no caso doutros a animadversión ten raigames
máis fondas e achégase a un odio
irracional que ás veces dexenera
en comportamentos deplorábeis.
O crecemento do “espírito viguista” é unha boa noticia en canto significa que se estende entre os
cidadáns un sentimento de identificación con Vigo que pode derivar nun maior compromiso coa
defensa e o progreso da cidade,
pero ten tamén unha vertente peri-

O inimigo do norte
XOSÉ MANUEL AÑEL

Un viguismo exacerbado non axuda para nada
no progreso da cidade. Non hai rivais nin adversarios en Galiza no noso desenvolvemento.
gosa que é a de que se produza un
progresivo desapego polos problemas e o destino do conxunto
do país, que leve a considerar a
unha maioría que os intereses de
Vigo están por riba dos de Galicia.
Abonda con ler ou escoitar algúns
xornalistas ou “creadores de opinión” para comprobar que a semente se está a espallar e que cae
en terreo abonado. As altisonantes
denuncias sobre a marxinación de
Vigo que proclaman un suposto
afán dos centros de poder político
por ningunear a cidade teñen hoxe
un auditorio máis proclive a outorgarlles credibilidade. Hai quen
non dubida en aproveitar esa corrente en beneficio propio e quen
a alimenta pensando en servirse
dela, non só no ámbito da política,
senon tamén noutros como o empresarial ou o deportivo. Non estaría de máis recordar canto dano
lle fixeron e aínda lle fan ao país

determinados discursos localistas.
Todo o anterior vén a conto
dunhas declaracións vertidas recentemente na prensa polos redactores do novo PXOM. Queixábanse amargamente do suposto “boicot” ao que o grupo municipal socialista está sometendo o Plan e insinuaban que esa actitude forma
parte dunha conxura contra o progreso de Vigo nacida en círculos
do poder económico que se move
no contorno da Torre de Hércules.
Non teño eu información que desminta esa sospeita, tampouco datos certos que a confirmen. Coincido na percepción de que o atraso
na aprobación do novo PXOM pode supoñer un freo ao incesante
proceso de crecemento económico
de Vigo e un elemento que contribúa a que proxectos de desenvolvemento e investimentos públicos
e privados se orienten cara ao norte na busca de solo máis fecundo.

Incluso acepto como probábel que
dende algunhas instancias se anime a Ventura Pérez Mariño e compaña a manter o seu veto ao Plano.
Pero déixenme que, quizais pecando de inocencia, crea firmemente
que a postura do grupo socialista
se fundamenta nunha utópica visión do urbanismo ancorada en vellos principios que se revelaron
inaxeitados á realidade dos nosos
tempos; ou quizais, é outra posibilidade, que o encirramento de Mariño e o seu portavoz, Mauricio
Ruíz, sexa só unha estratexia de
desgaste dos seus opoñentes políticos.
En calquera caso, o que si me
parece un erro político de envergadura, e ademais unha actitude
impropia para uns técnicos, abofé que moi cualificados, contratados polo Concello, é que se propague a mensaxe da existencia
dun “inimigo do norte” que combate con saña calquera tentativa
de Vigo por asentarse nun camiño de progreso. O documento do
novo Plan Xeral ten moitas virtudes que permiten defendelo publicamente sen necesidade de recorrer a argumentos que alentan
enfrontamentos que poden ser
enormemente prexudiciais para o
bo goberno do que en principio
debe estar por riba doutras consideracións: Galicia.♦

propio dos países atrasados levar o paso cambiado. Por exemplo, cando
toca moderarse porque son
os signos dos tempos, os
axentes de cambio do país
atrasado demoran moitos
anos nunha posición máis radical que a de ninguén.
Cando apreixan o senso
desa moderación, cando
asumen e interiorizan a necesidade de matizar, de incorporar sutilezas, de dar por sentado que nada é un dogma, son
os que van máis alá, collen
brío finalmente no tobogán e
nin a saída das tropas do Irak
é importante despois dos
primeiros días de indignación.
Estamos nestas en Galiza
e veñen os outros, os adiantados digamos, e cambian de
ritmo. E onde antes todo era
delicadeza e coidado, pasan a
usaren a enerxía e a nós cóllenos en pelotiñas.
Declárome extremista.
Coincido en xeral coas
opinións de Díaz Pardo e do
ex-vicepresidente de AP e
rexeito, por anticuadas e cursis,
as dos nosos nacionalistas que
continúan a ir de modernos da
nada e aínda aconsellan máis
templanza neste país, que ten o
sangue de orchata. Aconsellan,
son escoitados, e poden dicir
por exemplo que a invasión do
Irak foi un erro. Ou é inxenuidade pura ou o adormecemento non ten límite.
Un destes novos
descolocados, acusoume, cripticamente, hai uns meses de
nostálxico, de desexar volver
aos ritmos da Transición. Todo
iso por pedir unha política
viva, de xestos críbeis, de afirmación democrática e social,
moi lonxe, Deus me librar, que
non haxa temores, daquel marxismo hai tantos anos abandonado. E por afirmar tamén, que
a Real Academia Galega, ineptísima institución sen amaño
visíbel, era iso, unha rumorosa
e aletargada institución que
non dá unha nin por equivocación. (Por vergoña allea non
imos falar aquí dos erros na
publicación das novas
normas).
Acusoume de querer
rememorar a Transición, vaia
cousa, mentres eles receitan
os remedios da
posmodernidade, a política
sen nada dentro, a
xestualidade vacua, nunha
sucesión de tópicos repetidos
até a saciedade, algo prosmas
todos, sinceramente.
E agora, cando menos o
agardas, chouta a lebre. E os
analistas de verdade, que son
os dos periódicos españois,
(toca imitar outra vez) van e
din que estamos ante unha
situación de cambio, nun momento semellante ao período
constituínte, onde cómpren
políticas firmes. E vai Bambi
e fainas. E nós co paso
cambiado. E o noso difuso interlocutor pedindo que a dirección do Bloque espabile.♦
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A que se adica ANFACO?
É unha organización empresarial que comezou a desenvolver a
súa actividade en 1904. Os seus intereses están relacionados coa defensa empresarial. Naqueles momentos aglutinaba a conserveiros
da comarca de Vigo, que exportaban o 96% da conserva de sardiñas
de todo o Estado. En 1918, uníronse a outra asociación da provincia
da Coruña e creouse a Unión de
Fabricantes e Conservas de Galicia. En 1977, constituíuse como a
asociación de conserveiros de ámbito estatal. Os seus obxectivos
principais son a defensa da actividade empresarial ante as administracións e o mercado, a investigación e innovación. Na actualidade
ANFACO é un clúster de máis de
180 empresas. A nivel mundial lideramos o sector atuneiro. No tocante á investigación, tomamos as
iniciativas máis avanzadas do
mundo para poder competir nos
mercados con calidade.
Como evoluciona a industria conserveira?
Cando se constituiu ANFACO, a
industria conserveira era gremial.
Adicábase fundamentalmente á
conserva de sardiña e practicamente todo se exportaba. Hoxe, o
sector conserveiro galego é o número un do mundo en variedade e
formas de preparacións. En conserva de peixe, enlatamos dende
rincha até bacallau, pasando pola
sardiña ou o alcrique. En molusco,
somos líderes en mexillón, pero
tamén en navalla, berberecho, croque, zamburiña, etc. No campo
dos túnidos diferenciamos as especies. Pola contra, a nivel mundial
só existe o atún de forma xenérica.
Elabórase atún claro, atún branco,
bonito do norte e atún. Isto faise
para darlle un valor engadido ás
especies. Na actualidade, este peixe é o produto estrela, con máis do
60% da produción. No tocante aos
envases, a evolución foi tamén
enorme. Ao principio era unha lata soldada, que tiña que abrirse
cunha chave que enroscaba un saínte. Agora existe á apertura fácil,
os envases de bolsas de plástico e
incluso a apertura tipo iogur. O
proceso de produción tamén se
axilizou enormemente. Tanto no
tratamento do peixe, algo que é
obvio, coma no envasado das latas. Por exemplo, antes o peche era
manual e agora somos capaces de
pechar mil latas por minuto. ANFACO tivo moito que ver na modernización de todos estos procesos,
asumindo gran parte da investigación. Agora o noso reto é a internacionalización total, para que os
nosos produtos poidan estar en todos os mercados do mundo.
Cales son os principais
mercados da conserva?
A principio do século pasado a
nosa conserva ía fundamentalmente a Francia, xa que sobre todo era
sardiña tipo Nantes, que naquel país ten gran demanda. Na actualidade, a UE recolle arredor do 82% da
exportación. Iso non quita que
existan unha serie de mercados,
como Iberoamérica ou América do
norte, onde se están desenvolvendo estratexias importantes para ser
un gran mercado. A estratexia é
que as nosas empresas se instalen
nese continente. En primeiro lugar
para asegurarse o abastecemento
daqueles caladoiros. En segundo
lugar para desenvolver estratexias
de loxística que nutran aqueles
mercados. Isto é posíbel grazas a
que os nosos produtos están consi-

Xoán M. Vieites
‘Non é normal que a Rioxa teña os mesmos
votos que Galiza en temas de pesca’
RUBÉN VALVERDE

É o secretario xeral da Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas de Peixe e Marisco (ANFACO). Este clúster empresarial que ten a súa sede en Vigo cumpre cen anos. Nesta entrevista, Vieites explica a evolución do sector e a importancia que teñen as decisións que se tomen na Unión Europea para o seu futuro.
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derados como de máxima calidade.
O obxetivo é valernos disto e desenvolver unha dieta baseada na
conserva, para que non só sexa vista como aperitivo.
Este tipo de dieta é vendíbel
noutras lugares con gastronomía diferente?
Si, porque hai detrás un factor
fundamental: a saúde. Até agora
falouse moito de dieta mediterránea e tense dito que é a máis saudábel que existe. Nós queremos
impulsar a dieta atlántica galega,
baseada en peixe e marisco. Segundo o noso traballo de investigación é a máis sa. De feito, estamos
colaborando con complexos hospitalarios, tanto aquí coma en Francia. A conserva ten proteína, non
ten perda de vitaminas no proceso
de cocción e ten ácidos graxos que
preveñen o colesterol. Ademais,
está adaptada ás demandas da sociedade actual, xa que cunha cunca
de arroz e unha lata de chipiróns
pode facerse un estupendo prato en

pouco tempo. A nosa intención
pois é unir tradición, tecnoloxía e
produto de calidade. De feito, hai
restaurantes de máximo prestixio,
tanto aquí coma no resto do mundo, que para elaborar un prato parten dunha conserva.
Ten repercusión internacional a dieta atlántica galega?
Cada vez máis. Ten a súa base no peixe e o marisco, ademais
doutros produtos tradicionais. Os
fundamentais nutrólogos, coma
son Grande Covían ou Gregorio
Varela, defenden que a nosa é a
dieta máis saudábel. Hai pouco
houbo un concurso gastronómico
internacional e o produto que gañou foi unha vieira galega.
Que importancia ten o sector conserveiro no tecido económico?
O sector conserveiro galego
representa o 85% da produción de
peixes e mariscos española e máis
do 30% da UE. É a segunda zona
produtrora do mundo despois do

sureste asiático. É o segundo exportador do mundo en conserva de
atún despois de Tailandia. Conta
coa variedade máis ampla do planeta. Representa o 3% do PIB galego. Xenera 12.000 postos de traballo directos aquí e 16.000 no Estado. A Xunta e a propia UE consideran que é un sector estratéxico
fundamental para Galiza. Non é
casualidade que o sector máis importante de Europa nacese aquí.
De feito, Vigo foi considerado a
comezos do século XX unha das
cinco capitais españolas industrais, grazas ao sector conserveiro
e todo o que o rodea.
Hai moita empresa familiar
neste sector. Prevense fusións
para o futuro?
Este sector foi impulsado dende sempre por empresas familiares, que nestes momentos están
moi profesionalizadas. Existen
grandes profesionais non pertencentes ás familias nos postos directivos. Isto quere dicir que o sector

modernizouse para poder competir. Nós sempre apostamos porque
o sector gañase en aumento de dimensión empresarial. Pero isto non
ten que ser unha obsesión porque
realmente cada empresa pode situarse nun segmento de mercado.
Uns poden adicarse á exportación
da delicatessen, outros especializarse en determinados produtos e
outros centrarse na gran exportación. Para isto último si que fai falta volume empresarial, porque
cómpre ter unha economía de escala e unha rotación importante.
Deuse o caso de Jealsa, que uniu a
Rianxeira e Escurís. Efectivamente
foi algo traumático, por iso a nosa
intención é estruturar mellor o sector en función dos segmentos do
mercado. En Francia ou en Italia
hai seis empresas no mercado.
Aquí as seis primeiras empresas teñen case o 60% do mercado e as
doce primeiras o 75%. As pequenas empresas poden ir ás especialidades e ao chamado gurmet, onde
se pode pagar un valor engadido
maior. Por exemplo, existe unha
empresa familiar de Ribeira que se
adica á conserva de algas dun modo moi tradicional. Os empregados
van ao mar a buscar e seleccionar
as algas e fan logo todo o proceso.
O accidente do Prestige
afectou á imaxe de marca da
conserva galega?
Inicialmente si, pero a nosa actuación foi moi rápida, convocando
unha comisión de crise. En primeiro lugar, polo abastecemento de materia prima ao sector. En segundo
lugar porque viamos que nos mercados a imaxe de produto galego estaba a deteriorarse. Nós reaccionamos cara os mercados e démoslle
datos á administración do que había. Fomos o primeiro centro que lle
demos datos reais a administración
do que cambiaron as cousas antes e
despois do accidente. A produción
baixou nos primeiros días nas pequenas e medianas empresas. A
cousa puido ser catastrófica se o
fuel tivese entrado nas Rías Baixas,
porque as plantas de conserva utilizan auga do mar para o seu proceso.
Aos tres meses co nos esforzo a
imaxe de marca estaba recuperada.
Que importancia teñan para o sector as medidas adoptadas na Unión Europea?
Sen dúbida as decisións tomadas na Comisión Europea son as
que máis nos afectan. De aí a importancia de que o noso Estado
sexa forte na UE. Bruxelas é un
club e os que estamos alí cada semana intentando defender os nosos intereses sabemos o difícil que
é. En Europa o complexo mar-industria non está ben entendido.
Alemaña, Austria, Luxemburgo,
Finlandia, Suecia ou os dez que
entran agora non teñen pesca ou é
insignificante. De aí a importancia
de que a nosa administración sexa
forte para defender os nosos intereses e que estea na liña do sector.
O Estado español e Galiza non
pode ser a cincenta da UE. Alí tes
que cambiar estampas. Os Gobernos ceden nunhas cousas para gañar outras. Este tipo de formas de
actuar pode ser moi prexudicial
para o noso sector. Por iso eu defendo que cando se vaia debater
un tema de pesca, o representante
estatal poida ir acompañado dun
representante da administración
autónoma, que a súa vez defenda
o sector industrial propio. Non parece normal que alguén da Rioxa
teña os mesmos votos que Galiza
cando se decide un tema do mar.♦
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Galiza e o novo
goberno
CARLOS AYMERICH

O

s pasados 15 e 16 de Abril, desenvolveuse no
Congreso o debate de investidura do novo presidente do Goberno español. O resultado foi, como
se sabe, a escolla de José Luis Rodríguez Zapatero na primeira rolda, con 183 votos a favor. Entre eles, os do BNG.
É de salientar o clima no que se celebrou o debate. Un
clima inédito de discusión tranquila de alternativas e ideas, de recoñecemento do adversario… un clima ao que
non foron alleos nin Rodríguez Zapatero nin Mariano Raxoi, nin tampouco o novo presidente da cámara. Mais, sobretodo, un clima de debate aberto, que só se pode dar
cando non existen maiorías absolutas e cando o diálogo e
o acordo, máis que nunha vocación ou na expresión de desexos ben intencionados, se converten nunha verdadeira
obriga. E iso, desde o BNG levámolo dicindo desde hai
moitos anos, é bon: bon para o sistema democrático, bon
para os cidadáns e bon para Galiza. Dialogar, negociar,
pactar e logo, claro está, cumprir o pactado que é, ao fin,
onde se demostra realmente, para alén de climas ou talantes, o compromiso cunha nova forma de facer política
En segundo lugar merecen tamén unha avaliación positiva os cambios de política anunciados en materias como a política exterior, a política social e laboral, as políticas de igualdade ou a vontade expresada de rexenerar
democraticamente o sistema (medios de comunicación
públicos, ministerio fiscal…). Do mesmo xeito, o compromiso de reformar a Constitución (por limitado que se-

xa o anuncio, o importante é que se comece a falar do que da reforma do sistema de financiamento autonómico, Esantes era un tabú) e apoiar certas reformas estatutarias en tado e comunidades autónomas van ter que competir por
marcha. E desde logo, en todas estas cuestións, o na- eles) e como se vai cambiar un modelo de crecemento e de
cionalismo galego ten moito que dicir.
relacións laborais como os seguidos até o de agora polo PP
Porén, non se poden deixar tampouco de apuntar certas se a política económica vai seguir, como Pedro Solbes gaincógnitas que, en materia de política económica e de infra- rantiu, ligada á ortodoxia neoliberal: estabilidade orzaestruturas, e polo que lle afecta directamente ao noso país, mental, rebaixas fiscais regresivas, contención salarial…
decorren do discurso do actual presidente do Goberno espa- Os medios próximos ao PSOE non se recatan en lembrar
ñol. É decepcionante, desde logo, que no seu discurso ini- que foi precisamente o actual ministro de Economía e Facial, as referencias a Galiza non sobardasen o minuto. Non cenda quen, no último goberno de Felipe González, puxo
foi superior o tempo, por certo, que lle dedicou o líder da as bases dunha política económica que o PP non fixo se
oposición. Ficou claro que, para uns e para outros, os pro- non proseguir e afondar. Non lembran con tanto énfase que
blemas principais en materia de
tamén foi ese goberno o que,
medio ambiente e de infraestruno 1994, aprobou unha reforturas, non son nin o Prestige
ma laboral –introdución de
decepcionante
nin o “Plano Galiza”: sono os
ETT e contratos-lixo– que
regadíos de Levante e Andalu- que no discurso inicial de Zapatero sentou as bases das ulteriores
cía e o “Plano Hidrolóxico Nareformas laborais de Aznar. O
as referencias a Galiza non
cional”. Forzado polo BNG,
BNG traballará para que o
Zapatero tivo que se comproemprego e a protección se
sobardasen
o
minuto.
meter cos investimentos previsconvertan na prioridade da
tos no Plano Galiza “na medipolítica económica gobernaNon foi superior o tempo,
da das dispoñibilidades orzamental, no convencemento
por
certo,
mentais” e máis cunha Subco–Gallbraith dixit– de que o
misión (que non Comisión) de
equilibrio fiscal é o resultado,
que lle dedicou o líder
Seguimento (que non de Invese non a causa, do pleno emtigación) das consecuencias da
prego. Por certo, este comproda oposición”
catástrofe do Prestige. Vai ter
miso debe aparecer no futuro
que traballar arreo o BNG –e
Tratado Constitucional da
polo que se ve, en solitario–
Unión Europea como un obpara evitar que Galiza, máis
xectivo central de todas as pooutra volta, fique relegada por
líticas públicas e non só como
un Goberno cuxo centro de
unha declaración retórica. Ao
gravidade e de atención se sitúa máis ao Leste e ao Sur. mesmo nivel –se non por riba– que o control da inflación
Canto á política económica, ben poucas foron as con- ou do déficit público.
crecións achegadas polo actual presidente do Goberno. E
Contodo, hai que esperar. Hai sinais e decisións posiabofé que eran precisas. Era preciso explicar como se van tivas. Porén, permanecen moitas incógnitas e albíscanse
conseguir os novos ingresos fiscais necesarios para o in- indicios preocupantes para Galiza. O BNG ofreceulle a
cremento do gasto educativo, en protección social e en in- súa confianza a Rodríguez Zapatero. É de esperar que esvestimentos produtivos (sobretodo cando, na perspectiva ta confianza non sexa, máis outra vez, defraudada.♦
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Convocaron a Mesa, a Mocidade pola Normalización, os CAE e Galiza Nova

Estiman nun 85% o seguimento da folga
para que se cumpra o Decreto do ensino en galego
H. VIXANDE
Segundo os convocantes, o
85% do alumnado do ensino
secundario seguiu a folga para
o cumprimento do Decreto
247/95 que regula o uso do galego no ensino. A Xunta rebaixou a participación ao 15,41%.
Todo o alumnado do ensino secundario público, privado concertado
e privado estaba chamado a participar na folga do mércores 28 de
abril e nas mobilizacións convocadas en numerosas localidades do
país. Os convocantes, Mesa pola
Normalización, Mocidade pola
Normalización, Comités Abertos
de Estudantes e Galiza Nova, estimaron un seguimento do 85% no
paro e nas mobilizacións, aínda
que maior no caso das concentracións diante dos centros que nas
manifestacións. A Xunta afirmou
que a participación foi do 15,41%,
é dicir, 40.728 alumnos.
O secretario xeral da Consellería de Educación, Néstor Valcárcel, indicou que o cumprimento do Decreto 247/95 de uso do
galego nos centros é do 94,81%
no que se refire a impartir en galego as materias correspondentes.
“Non significa que o restante
5,19% incumpra o Decreto, senón
que non temos constancia do que
pasa exactamente nesa porcentaxe”, indicou Valcárcel.
A Mesa, que a finais do ano pasado denunciara que o incumprimento chegaba ao 70% dos centros, reclamoulle á Xunta que lle
envíe de contado material didáctico complementario en galego a
aqueles centros nos que os libros
de texto non están en galego cando
terían que figurar nesa lingua. Se a
Administración non cumpre esta
esixencia, convocarase outra folga
xeral no ensino para a semana das
letras, afirmaron as organizacións
que convocaron o paro do 28.
O director xeral de Normalización Lingüística, Xesús Paulo
González Moreiras, afirmou que
“en torno ao 90% das denuncias
da Mesa resultaron falsas”, pero
matizou que non se envirá o material complementario en galego ao

restante 10% “porque se lle esixiu
por escrito aos centros nos que se
incumpre o Decreto un compromiso por escrito de cumprimento
o curso que vén”.
O presidente da Mesa, Carlos
Callón, acusou á Xunta de contradicirse nos datos sobre o cumprimento do Decreto e de mentir no
seguimento da folga. A iso, González Moreiras respondeu que “o
que non se pode facer é dicir que
a xuventude deixa de falar galego
e tres días despois afirmar que a
maioría desa mocidade mobilizouse en defensa do galego”.
Carlos Callón considera que
esa contradición existe, pero para
el representa unha potencialidade
se se aproveita axeitadamente.
“Nas manifestacións había xente
que falaba castelán pero que reclamaba o cumprimento do Decreto do uso do galego no ensino
–afirmou–, iso indica que se pode conseguir que a xente se pase
ao galego, pero ten que haber unha Administración con políticas
activas, non como as que desenvolve na actualidade”.♦

Ademais, da folga, convocáronse mobilizacións por todo o país. Na foto, a manifestación celebrada en Vigo.

PACO VILABARROS

O 70 % dos centros incumpre a lei, di a Mesa
Desde que a finais do ano pasado
a Mesa pola Normalización Lingüística anunciara que denunciaría a 20 inspectores de ensino por
non faceren cumprir o Decreto de
normalización de 1995 nun 70 %
dos centros, a organización de defensa da lingua non notou avances
por parte da Consellería de Educación. “Denunciaramos que había
centros nos que os libros de texto
que deberían estar en galego, estaban en castelán e neste tempo nin
sequera se realizou un envío de
textos en galego como material
complementario”, dixo o presidente da Mesa, Carlos Callón.
“O grave é que o Decreto só se
usou cando se trataba de limitar as
posibilidades do galego, por
exemplo contra aqueles profesores que empregaban o galego para
dar clases de lingua española, neses casos si que houbo represión”,
explica Callón.

A cuestión da represión ou coacción para conseguir o cumprimento do Decreto nove anos despois de promulgarse é polémica.
A Mesa non quere que se converta nunha cuestión persoal nin procura sanción para os infractores,
pero advirte que está disposta a
pagar o custo de seguir adiante.
“Boa parte dos socios da Mesa
son profesores e non todos acolleron ben que reclamásemos o
cumprimento do Decreto, pero se
non o facemos podemos esquecernos das nosas demandas básicas”, expón o presidente da Mesa.
Sobre esta cuestión, o principal sindicato entre o profesorado,
a CIG-Ensino, lembrou, por boca
do seu secretario xeral Anxo Louzao, que “non podemos caer na
culpabilización individual do profesorado, porque é a Xunta quen
incentiva esta situación; tamén hai
responsabilidades colectivas, pero

compete á Administración velar
polo cumprimento da lei”.
A CIG considera que a Xunta “é moi eficaz en que o idioma
teña menos presenza, o alumnado entra no sistema educativo
falando máis galego que cando
sae e iso é por culpa da escola,
que é desgaleguizadora”.
Como se corrixe esta situación? A xuízo da CIG a Administración ten que deixar de incentivar a desgaleguización. “Acaban
de convocar as oposición ao ensino e a Administración pon unha
proba en galego que non é eliminatoria para todas as materias. Así,
calquera profesor pode impartir
materias na Galiza sen saber galego”, denuncia Louzao. Para o secretario xeral da CIG, outras medidas serían que as prazas dos concursos de traslados tivesen perfil
galego, que se incentivase a formación en horario lectivo ou que

O SÁBADO 15 DE MAIO
Con motivo do Día
das Letras Galegas,
o Mercado do Centro de Vigo
AGASALLARÁ a todos os seus
clientes cun libro sobre a vida e obra
de Xoaquín Lourenzo.

www.mercadoprogreso.com

se apoie realmente aos equipos de
normalización nos centros.
As medidas que propón a
CIG son unha parte. A Mesa
quere que se cumpra o Decreto,
que só obrigaría a impartir galego nun tercio do horario e que
tras case vinte anos de Lei de
Normalización e nove de Decreto, aínda non se atinxiu, afirma.
“Aquí hai dúas cuestións
fundamentais –explica Carlos
Callón–, debemos partir do feito
de que a galeguización é imprescindíbel para un ensino de calidade, porque senón, que obxecto
tería a Lei de Normalización
Lingüística, sería un capricho? A
segunda cuestión é a importancia
de cumprir as normas. Mantense
a idea de que a lei pódese incumprir, é un dos sobreentendidos do
caciquismo, e a escola non pode
transmitir esa idea porque a súa
función é educativa”.♦
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Santiago
Aos camiñantes supóñenselles
desexos de faceren sacrificios.
Se cadra, iso garda relación co
empeño do Concello por ter ben
revolta a entrada do camiño francés, tanto en San Lázaro como
nos Concheiros. Coas torres da
catedral a tiro de pedra, un pouco máis sacrificio será acollido
con resignación e enteireza polos
sufridores.
Haberá razóns que expliquen
cada actuación, pero a miúdo as
obras en Santiago semellan escoller os peores momentos. Outros
anos eran os monumentos cubertos e en vía de restauración nos
meses con máis visitantes. Estas
últimas semanas semella que é
imprescindíbel transmitirlles aos
visitantes que a capital galega é
unha cidade en perpetua fervura.
Con mirar o tránsito de persoas

Andar polo tellado, máis doado
XAVIER LÓPEZ

As obras en execución na cidade convertirán nun alivio para camiñantes poder andar por riba da catedral.
abondaría, pero tamén se opta
por revolver rúas. Así, os que
chegan teñen que aturar atascos
se o fan en coche, e ruído, po (ou
barro) e obrigados cambios de
beirarrúa, se o fan andando. Tamén na Porta do Camiño, onde
andan agora en vías de soterrar
contedores do lixo.
No destino de case todos, a
catedral, semella haber interese

por facilitar a circulación do persoal de xeito ordenado, tanto para
o abrazo ao Apóstolo como para
ese costume que tan pouco lles
gusta aos rexedores da Igrexa, os
croques no parteluz do Pórtico da
Gloria. Que non haxa atascos nas
misas do peregrino será imposíbel, pero as sinxelas accións emprendidas sen dúbida axudarán.
En poucas semanas, mesmo

se abrirán as portas das cubertas
da catedral. A colocación das
axeitadas pasarelas está a piques
de rematar e antes de que comece o verán está prevista inauguración das visitas guiadas, para
grupos reducidos e previo pago
dunha entrada, polos cumios da
catedral. A nova opción fará posíbel verlles as costas ás torres
do Obradoiro e achegarse aos

contundentes sons da Berenguela, así como gozar dunha perspectiva inédita de Compostela.
Se polas rúas non se pode camiñar, ben está que se poida polos
tellados. No canto de foxos, pasarelas. Será máis doado camiñar
polos tellados?
E os amantes dos macroconcertos, a gozar logo coa resurrección do auditorio do Monte do
Gozo, rescatado de anos de
abandono para unha maratón de
actuacións de estrelas internacionais entre o 15 e o 17 de xullo, e outros antes e, posibelmente, despois. Moito luxo, auditorio semellante para usar catro ou
cinco días cada catro ou cinco
anos. Claro que algúns hoteis de
Compostela poden correr sorte
semellante, aínda que non medren toxos nos corredores.♦

Os veciños foron os primeiros en reivindicalo en 1978

Cómpre un porto exterior na Coruña
EMILIO VEGA
■ UNHA HISTORIA DE LOITA
cesidade de racionalizar o actual porto e
A primeira vez que se falou publicamente
a construción de novos espazos para
echar a fachada maritima, a derradeira da cidade,
do porto exterior foi nunha reunión en
mercadorías contaminantes e perigosas.
1978 da directiva da A.VV. ‘Oza’ da GaiA racionalización e vaciado do porto
en
formato
formigón
só
pode
ter
interese
teira-Os Castros, co concelleiro Carballido
non pode ter un custo social para a cidano marco dunha Corporación Municipal
de, non se pode facer cun proxecto
para o pool construtivo”
pre-democrática. Esta reivindicación é unconstrutivo-especulativo, tal como preha constante nas mobilizacións da A.VV.
tende o Concello, a Autoridade Portuapor un barrio e un porto máis limpo e meria e Fomento. Pechar a fachada maritinos perigoso. Así mesmo, nas alegacións
ma, a derradeira da cidade, en formato
da A.VV. feitas aos PXOUs da cidade e parte da A.VV., e incluso algunha dimi- nos teñen que especializarse en tráfegos formigón só pode ter interese para o pofundamentalmente ao Plano especial do sión, como a de Couceiro, ex presidente dinámicos e no contexto da economía do ol construtivo da cidade, encabezado
porto, presentaban unha proposta impor- da Autoridade Portuaria.
país, que signifiquen creación de empre- por Vázquez, onde priman os beneficios
tante para baldeirar o actual porto indusgo, dinamismo e xerar un alto valor en- económicos persoais sobre os intereses
trial e converter a zona en usos sociais e ■ UNHA PROPOSTA URBANA E INDUSTRIAL
gadido. No noso caso é fundamental o dos cidadáns.
cívicos, que veremos máis adiante. É la- A A.VV. denunciou, cando ninguén o fa- sector pesqueiro que, a pesar da caída da
Ten importancia capital rematar esta
mentábel a instrumentalización político- cía, o concepto dun porto graneleiro e tonelaxe desembarcada, xera un alto va- parte da cidade cunha fachada diáfana
electoral que está a facer o alcalde Váz- petroleiro e de mercadorias primarias. lor engadido vía valor do peixe; o tráfe- que acerque, fisicamente, a liña de mar
quez sobre o seu traballo a prol do Porto Este tipo de portos teñen unha morte a go de contedores e mercadorías roll-on, os cidadáns mantendo a liña de horizonExterior, que ninguén nega, mais copiando prazos, pois son dependentes dos avata- ampliando a zona até os 30.000 metros te e que permita unha relación lúdica
e desvirtuando, cun carácter especulativo res dun comercio globalizado con cus- cadrados programados (en Ferrol prevén mar-cidade, que admita a complexidade
moi propio das súas ideas político-cons- tos/prezos en función dun mercado ex- 230.000) sen necesidade de novos reche- dos espazos existentes integrando os
trutivo, as ideas orixinais da A.VV.
terno, tal é o funcionamento do petróleo, os, e onde, por desidia da Autoridade usos industriais e comerciais coa creaNinguén pode negar a importancia ou dun tráfego de mercadorías primarias Portuaria, partimos cunha desvantaxe ción de novas zonas públicas e sociais,
económica e social do porto da Coruña. de escaso valor engadido. De feito o Por- temporal, que significa o sector máis di- evitando unha visión comercial-aliñante,
Menos a A.VV., pois un alto porcentaxe to da Coruña está a ter en termos reais námico no tráfego mundial e sen perder tal como se está a producir no peirao de
dos traballadores do mesmo son veciños unha perda de cota de mercado continua, de vista o sector turístico, importante coa trasatlánticos.♦
do barrio. De feito, a maioría das reivin- no 2002-2003 un 2,67% a pesar dos seus configuración vazquista da cidade como
E. VEGA é presidente da A. VV. Oza da Coruña
dicacións foron sempre a prol dun porto superávits vía prezos. Os portos moder- terciaria. Isto significa en realidade a nemáis limpo, máis dinámico e
máis racional economicamente.
Subliñado
UXÍA E BRAIS
Por unha banda, as reivindica- Guisa e Napo
cións e mobilizacións contra a
despreocupación en medidas
medioambientais por parte do
Concello, a Autoridade Portuaria e a Xunta (mobilizacións taLOIS DIÉGUEZ
les como 5.000 cidadáns contra
a Petrolíber hai 17 anos, 10.000
Seguimos a falar de películas. Toca hoxe a de Almodóvar, “A
cidadáns contra a balsa de lamala educación”. Non sei se esa rara aparición de Galiza no filmas do conselleiro Couceiro,
me se debe a necesidades do guión ou a aproveitamento de ecomáis de 500 veciños durante
nomias; de cartos, queremos dicer. Hai institucións que pagan en
tres meses contra a manipulanome da promoción dunha zona o que esta saia nunha película.
ción do carbón a ceo aberto,
Se é asi, pouco favor nos fixeron, pois nen na paisaxe nen na conetc.), e tamén continuas entredición de galegos e galegas se orientou unha miga a nosa persovistas, conferencias, escritos a
nalidade. Saiu o tópico do acento, iso das vaquiñas e do atraso,
diversos organismos da Admicomo se vivésemos no século XIX. Quizabes Almodóvar, como
nistración e un longo etcétera.
tantos outros, teña esa concepción aprexuizosa sobre a nosa naPola outra, a solicitude a racioción. Cousa do centro, dese Madrid anódino que vive de clichés
nalizar os espazos portuarios,
e de complexos. “Vostede é galego? –din-. Ai, la vaquiña!”. E namellorar, como así se fixo, o
da máis. Pero nós sentimo-nos orgullosos dese acento que nos
peirao pesqueiro, dotarse de
define na propia fala, e desa economía que cria a riqueza cobizamedios modernos e circuítos
da agora polo flamante director manchego. O problema non está,
pechados na manipulación de
meu señor, nun ou noutro ton que lle demos ás palabras. O prograneis sólidos, e aí está a Meblema está na concepción que teñamos das cousas e das xentes;
dusa, potenciar o tráfego de
na nosa cabeza, por tanto. E a de Almodóvar ainda segue enguricontedores, etc. No medio, un
ñada na retrógrada España da imposición e do pandeiro.♦
enorme esforzo e traballo por

‘P

Almodovar e os acentos

Nº 1.126 ● Do 29 de abril ao 5 de maio de 2004 ● Ano XXVII

A Lei Marítima Internacional impide arredar os navíos en perigo

O PP alimenta a polémica
sobre o afastamento dos buques da costa

“A decisión de afastar o Prestige tomada polo Goberno Español é impugnábel xuridicamente”. Así se manifestaba o relator
da Comisión Temporal de Seguridade Marítima, Dirk Sterckx
no informe provisional que presentou ao rematar as comparecencias. Este punto baséase na
normativa marítima internacional, que impide “afastar a
barcos en situación de risco”.
Débese a que tal decisión non
fai máis que aumentar o problema de contaminación, tal e como se viu no accidente do Prestige. E, por outro lado, dificulta
as operacións de salvamento das
tripulacións. Baseándose na experiencia do Prestige, o Parlamento Europeo aprobou unha
resolución para que os buques
en perigo non sexan “enviados
automaticamente a máis de 200
millas”.
A decisión suscitou moita

XURXO LOBATO

RUBÉN VALVERDE
O Parlamento Europeo impide
afastar os buques en perigo, de
acordo coa lexislación internacional, “para non agravar os
problemas”. Sen embargo, non
varía a consideración de Galicia como corredoiro de risco.
Por isto, impide aos restantes
barcos circular por dentro das
200 millas de augas exclusivas.

O Parlamento Europeo pretende urxir a creación de Portos Refuxio para buques con problemas. Na imaxe o Prestige afundíndose.

polémica en Galicia porque dende algúns medios se entendía
que “o Parlamento Europeo lle
nega ao Estado a posibilidade de
afastar os buques lixo”. Isto débese a unha mala interpretación
do artigo 41 da resolución final
do informe do Parlamento Europeo sobre seguridade marítima.
O Partido Popular e mesmo o
presidente da Xunta, Manuel

Fraga, reiteraron que o afastamento destes buques ten que ser
obrigatorio.
Bruxelas, pola contra, entende que “un arredamento é
susceptíbel de contestación xurídica”, xa que vai en contra da
Lei Marítima Internacional e o
Parlamento Europeo non ten
competencias para cambiala.
En segundo lugar, “dificulta un-

ha asistencia rápida e eficaz dos
navíos en situación de emerxencia e a respectiva tripulación”. En terceiro lugar, “levaría os barcos a desviárense da
rota, polo que o problema será
simplemente desprazado ou incluso agravado”.
Cómpre lembrar que 200 millas é unha cifra arbitraria que fai
referencia ás augas economica-

mente exclusivas dun Estado.
Sen embargo, a esa distancia
prodúcese o chamado efecto
abano, que fai que un barco que
afunda a esa distancia lixe máis
perímetro de costa, como se viu
no Prestige.
O artigo 41 refírese unicamente “aos navíos en situación
de emerxencia” e non a todos. A
Organización Marítima Internacional (OMI), ten previstos uns
corredoiros nas zonas de risco,
que obriga os navíos a circular a
máis de 200 millas. O corredoiro
atlántico galego ten esta consideración e polo tanto ningún buque
en condicións normais pode navegar dentro da zona económica
exclusiva.
O Parlamento Europeo pretende con esta decisión urxir a
creación de Portos Refuxio para
buques con problemas. Por este
motivo tanto os deputados socialistas coma o do Verdes-Ale, Camilo Nogueira, abstivéronse na
enmenda presentada polo PP,
contra este punto. “Nós non incluiriamos este punto no informe
final, pola repercusión política
que ten, pero non apoiamos a enmenda porque o afastamento non
soluciona o problema”, sinala
Nogueira. O articulado final foi
votado favorablemente polo PP,
malia que o artigo 41 non se eliminou. ♦

Lugo
A loita entre poderes, o pulso que
manteñen entre a Deputación Provincial e o Concello de Lugo respecto a grandes proxectos, e sobre
o que semellaba levar vantaxe o
ente provincial, contando coa colaboración do “goberno amigo” e
da Xunta, comeza a dar un xiro
interesante no que o concello se
fai forte, segundo as últimas negociacións feitas polo alcalde.
Unha das frontes de guerra entre as dúas institucións estaba no
vello acuartelamento das Gándaras, onde a Xunta pretende construír un novo parque industrial de
máis de dous millóns de metros
cadrados. O presidente provincial
xa anunciara as súas negociacións
co Ministerio de Defensa para adquirir os terreos que, por outra
banda, reclama como propios o
concello por seren cedidos no seu
momento aos militares, e pide que
lle sexan devoltos.
O ponteo entre Deputación,
Xunta e Ministerio tiña todas as
trazas de que ía saír adiante,

Loita entre poderes
ANTÓN GRANDE

Os cambios de poder en Madrid trocan a preeminencia de institucións na cidade. Agora, o Concello
é o que lles impón as regras á Deputación e á Xunta.
marxinando deste xeito ao concello que non podería participar
da xestión do novo polígono.
Mais as tornas cambiaron tras
o 14-M e é agora o alcalde lucense o que anuncia o acordo da
compra dos citados terreos, algo
do que xa é coñecedor o novo
ministro de Defensa, José Bono.
Cacharro, o presidente provincial, tras a derrota do seu partido nas pasadas eleccións e as
protestas dos seus militantes que
piden un xiro que recompoña o

partido, sofre un novo revés e semella que tira a toalla cando fala
xa de facer o investimento previsto nas Gándaras noutros espazos industriais da provincia.
Pero non é o único contratempo para o todo poderoso presidente provincial xa que outro
dos seus proxectos, o encoro no
río Narla, elaborado pola Confederación Hidrográfica e a Deputación sen coñecemento dos concellos afectados –Lugo, Outeiro
de Rei e Rábade– e que contou

coa oposición de dous deles e
dos grupos provinciais do Bloque e do PSOE, ten pinta de que
vai quedar en dique seco, e o
propio Cacharro xa apuntou que
debería ser agora o novo Goberno do Estado o que decidise se se
fará esta magna obra.
Xa non pintan bastos, din algúns lucenses ao ver a nova situación que se está a dar. Desde logo,
algo está a cambiar en Lugo.
O que non cambia nesta cidade é o futuro das prostitutas que

exercen o seu oficio no vello barrio da Tinería, outrora famoso
en toda España pola oferta que
aquí había.
A rehabilitación da zona, a especulación e o cinismo están pechando locais de alterne e deixando as meretrices en total desamparo sen outra oferta, por parte das
administracións, que cursos de
electricistas ou de informática a
unhas mulleres que, en moitos casos, teñen fillos que atender e familia á que darlle de comer e mesmo algunhas, dada a súa avanzada
idade, estarían mellor nun centro
da terceira idade que facendo cursos mal pagos e peor orientados.
A prostitución en Lugo vai
pasar a ser cousa fina; a popular,
a de sempre, integrada na vida da
cidade, vai camiño de desaparecer. Non o fará o oficio máis vello
do mundo nesta cidade cínica:
manterase en casas de tapadillo,
barras americanas e puticlubs á
beira das estradas. Pero a cidade
perderá algo do seu encanto.♦
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O galego nos medios
informativos e
académicos

RESPOSTA A X. M. SARILLE

Reflexións verbo da (nosa)
política lingüística (e III)

XOÁN VILA
Hai xa algún tempo que comecei a me preocupar polo tema da reputación da nosa lingua. Alá polo 1987, despois de observar o tratamento
outorgado á nosa cultura en xeral nalgunhas publicacións de orixe anglosaxoa, todas elas de recoñecida reputación no mundo das letras, como a Enciclopedia Británica e o dicionario Collins, decidín dirixirme
aos seus responsábeis editoriais para lles facer ver que os seus erros estaban a causar un gran prexuízo á nosa estima cultural e lingüística. Procurei observar o mesmo feito noutras publicacións, como a Enciclopedia Larousse, o dicionario Oxford etc, e non se daba esta circunstancia.
En primeiro lugar, dirixinme ao catedrático de español da Universidade de Cambridge e director do dicionario que leva o seu nome, Colin
Smith, quen me respostou decontado desculpándose polo seu erro (cualificaba o galego coma dialecto) e atribuíao ao feito de ter sido publicado no ano 1971 cando os asuntos políticos eran ben distintos en España. Isto foi no ano 1987 e prometeu que ao ano seguinte estaría arranxado coa denominación de “lingua” e así foi. Tamén me falou sobre a
súa amizade co noso escritor Álvaro Cunqueiro, por quen foi convidado a pasar uns días inesquecíbeis pola nosa terra, gozando da súa gastronomía, cultura e paisaxe, e ficando moi cativado dos seus tesouros.
Así mesmo, tentou devolverlle o cumprido a don Álvaro cunha viaxe
pola Gran Bretaña, Irlanda e outras terras celtas, mais non foi posíbel
debido ao estado de saúde do noso insigne escritor. A respecto disto, Collins escribiu un artigo n’A Nosa Terra en decembro de 1984, titulado
“O mundo de Cunqueiro. Un inglés en débeda con don Álvaro”.
A segunda carta que escribín foi á Enciclopedia Británica, uns meses despois da anterior. Neste caso, as inxustizas vertidas eran moito
máis graves. Cualificaban o galego coma dialecto tanto do español como do portugués e tamén o definían despectivamente como lingua de
labregos e mariñeiros. Recoñeceron tamén os seus erros e prometeron
corrixilos, mais aínda non o fixeron hoxe, dezaseis anos despois, polo que lles escribín de novo, advertíndoos de que, de non rectificaren,
enviaría as miñas queixas ás institucións responsábeis dos gobernos
galego e europeo. O mesmo día mándanme un correo electrónico
agradecéndome de novo o meu interese e comunicándome que llo farán saber ao departamento responsábel para a súa consideración e que
o persoal de redacción estudará as mudanzas pertinentes.
Isto acontece o 22 de marzo do 2004. E, para a miña sorpresa, leo
nun xornal da Coruña, seis días despois, un artigo extenso cun titular
que di: “A Enciclopedia Británica deixará de chamarlle dialecto ao galego”. Tamén mencionan outros asuntos lingüísticos, culturais e políticos sobre os que na famosa obra se cometen erros maiores. Os impulsores desta queixa son os profesores John Rutherford, do Queen´s
College de Oxford, Craig Patterson, da Universidade de Birmingham,
e o mugardés Gabriel Rei-Doval, de Oxford. Todos eles dirixen o
“Centre for Galician Studies”. Tamén a eles lles promete a prestixiosa publicación revisar no seu conxunto a voz referida a Galiza.
Agardemos que, cos esforzos de tanta xente, a nosa lingua, desprezada e esquecida ao longo dos tempos, tanto no noso país como noutros
lugares do mundo, comece a recuperar o esplendor da época medieval.♦
XOÁN VILA PENEDO é profesor de Inglés no ensino secundario.

GONZALO

Culminamos este traballo propoñendo un esquema
teórico e estratexias de mellora das nosas tarefas.
■ METODOLOXÍA DE TRABALLO
Entramos xa en materia técnica. A planificación
lingüística conta con dúas estratexias de traballo
fundamentais e complementarias: a regulación e a
dinamización. A regulación pretende o cambio
lingüístico mediante a lexislación e a regulamentación; a dinamización busca o cambio lingüístico voluntario mediante a persuasión e o convencemento, para o cal desenvolve accións de sensibilización, e de promoción de ámbitos de uso novos para a lingua, a través de incentivos. Por poñer un exemplo, en Medio Ambiente, xunto coa
aparición de nova lexislación, desenvólvese unha
campaña para que coñezamos a reciclaxe selectiva e parellamente incentívase fornecendo colectores de diversas cores para facilitarnos a separación do lixo nas casas. Volvendo ao terreo da lingua, cómpre aclarar que é dentro das accións de
sensibilización onde se encadran todos eses labores de apoio lingüístico, formación, etc.
O artigo que citabamos na primeira entrega
denunciaba o esgotamento dun método de traballo excesivamente centrado no aspecto lingüístico
(tradución, corrección, cursos...), e na produción
de campañas inconexas, e chamaba a deseñar accións de intervención social, alén dos muros das
casas dos concellos. Permitímonos lembrar as difíciles circunstancias en que os Servizos de Normalización Lingüística (SNL) desenvolven o seu
traballo, sobre todo a falta de estabilidade e de
proxección no tempo. Non é de estrañar que en
moitos casos as actuacións se cingan ao mínimo
imprescindíbel e que, de existiren actuacións cara ao exterior, estas sexan campañas inconexas.
Pola contra, non é casual que alí onde existe estabilidade dos SNL, é onde se argallan as iniciativas máis globais, moitas dirixidas cara ao exterior
da administración municipal, algunhas das cales
chegan a desenvolverse conxuntamente con outras organizacións sociais e con outros concellos
do país, até convertérense en verdadeiros proxectos nacionais, como as Mil festas máis para a nosa lingua, Correlingua, Ciberlingua, Obradoiros
“Máis Alá” de lingua e sociedade, Xogas?...
Na nosa opinión, o que falla é o modelo completo de actuación. O problema non se soluciona
trocando unhas actividades por outras, poñéndonos a dinamizar o país. A solución reside en que,
á vista duns obxectivos estratéxicos e unhas prioridades determinados polo nivel político, e logo
dunha concienzuda análise da realidade de que se
parte, se deseñen programas globais de actuación,
que impliquen os diferentes aspectos que se poidan necesitar en cada caso (regulación, sensibilización, incentivación), e na medida e intensidade
axeitadas, e tentando aproveitar todas as oportunidades doutro tipo que poidan estar implementándose ou demandándose –modernización, racionalización, busca da calidade, participación,
democratización, etc.
A aprobación de ordenanzas municipais sobre
o uso da lingua(1), o estabelecemento de perfís lingüísticos dos diversos postos de traballo do concello, o deseño de planos de formación lingüística obrigatoria que cubran as necesidades funcionais específicas de cada posto(2), a elaboración e
difusión de ferramentas de apoio lingüístico, a
dotación de medios de traballo (software de xestión, por exemplo) na nosa lingua, o desenvolvemento de incentivos, etc. constitúen, por exem(1) As primeiras, a principios dos noventa a proposta da
Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística
(AFNL).
(2) Vid., por exemplo, a proposta que fixo a AFNL en 1993,
sobre A esixencia do coñecemento do galego nas probas de acceso á función pública en Galicia.

plo, medidas interrelacionadas a prol dunha actuación global que teña como obxectivo a implantación da nosa lingua no concello. Ningunha
delas por separado ten a forza e a eficiencia dunha actuación global.
Mais semellante actuación global pode resultar disparatada se non se coñece ben a situación
de partida e os seus condicionantes. Estabelecer
perfís lingüísticos, deseñar planos formativos, desenvolver incentivos... pode non ter moito sentido en moitos dos pequenos concellos de Galiza,
que raramente teñen medios abondos como para
dotárense de máis persoal ou para implementar
estas actuacións. O software de xestión dos concellos provén, por exemplo, na provincia da Coruña, en boa medida, da Deputación, a través da
súa propia rede, e está en castelán...
A esixencia na utilización do galego nas actividades das organizacións e entidades sen fin de
lucro para conseguiren subvencións dos concellos, por exemplo, non deixa de ser unha medida
que, efectivamente, produza resultados, mais estes poden ser parciais e temporais. Se cadra, o desenvolvemento de programas globais de actuacións que axunten regulación, medidas de apoio e
incentivación do asociacionismo con actuacións
para que o galego se converta no idioma de uso
habitual –entendidos estes programas de xeito individual para cada asociación–, podería ter máis
eficacia e rendibilidade. Claro que cómpre avaliar
antes a vitalidade do movemento asociativo, o
seu funcionamento e posibeis escoras, etc.
Mesmo a posta en marcha de procesos de
planificación participativos requiren certas condicións sociais e sociolingüísticas que non sempre se atopan.
■ CODA:
POLÍTICA, PLANIFICACIÓN, PARTICIPACIÓN
Tentamos debullar, aínda que por riba, a problemática da política lingüística (PL) do país, facendo especial fincapé nas eivas que observamos na
desenvolvida polo BNG nas institucións en que
asumiu competencias de goberno, e como organización, nos aspectos que teñen que ver co traballo institucional. Aínda así, é de xustiza recoñecer
que son os membros do BNG nas diversas institucións os que sobresaen e marcan o rumbo en
canto á PL, e iso abrangue dende o labor na oposición e o control parlamentario, ata o traballo nas
institucións onde o BNG asumiu responsabilidades de PL, coma os concellos.
Mais temos a necesidade urxente de actualizar
aspectos da nosa PL, sobranceiramente porque
cada vez son máis e maiores as responsabilidades
de goberno, e as picas que o BNG poida deixar
ben cravadas nunha institución, vai ser moi difícil que se descraven. Por outra banda, a situación
da lingua cada día é máis difícil: é un momento
para reflexionar. O BNG, e o movemento nacionalista en xeral, ten ao seu favor a conciencia
da cidadanía de que no momento en que asumen
calquera responsabilidade, o galego entra da man.
É o reflexo máis ou menos inconsciente do que se
deduce dos estudos: o papel chave do nacionalismo como motor social a prol do galego. Cómpre
saber aproveitar esa oportunidade para afondar no
proceso de recuperación da nosa lingua, con decisión, mais con rigor, e sobre todo con política,
planificación e participación.♦
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 VILLAR

Manifestación en nove localidades polo 1 de maio
H.V.
Como era acostumado nos últimos anos, non haberá unidade sindical o 1 de maio. CIG,
UGT e CCOO irán por separado, aínda que estas dúas
forzas asinaron un manifesto
conxunto e convocarán algunhas manifestacións unitarias.
Os tres sindicatos maioritarios
convocarán dezaseis manifestacións en nove localidades
distintas, aínda que en todos os
casos Ferrol será a cidade na
que se celebre o acto nacional
como símbolo de solidariedade
cunha comarca, Ferrolterra,
que está a sufrir un importante
recorte na capacidade produtiva do seu sector naval. Así,

mentres a mobilización da CIG
parte ás doce da mañá do local
da central na Avenida de Esteiro e conta coa presenza do secretario xeral nacionalista Xesús Seixo, UGT e CC OO celebrarán unha manifestación conxunta que sae a mediodía da
Praza do Inferniño e na que estarán presentes Xesús Mosquera e Xan María Castro.
Mentres o lema da CIG é
“Contra a precariedade, máis e
mellor emprego”, CC OO e UGT
escolleron como consigna
“Constitución europea: pola paz,
o pleno emprego e o benestar.
Non ao terrorismo”. Tanto un lema como o outro encabezan os
dous manifestos que publicaron
as tres forzas sindicais.

As manifestacións da CIG
celebraranse nas sete cidades galegas e en Viveiro. CC OO terá
actos nas sete cidades e en Vilagarcía. UGT participará conxuntamente con CC OO en todas as
súas manifestacións agás en
Pontevedra e Vilagarcía.
No comunicado que publicou
a CIG faise fincapé na loita
“contra a precariedade e desemprego, fronte aos Gobernos do
Estado español, que através das
sucesivas reformas laborais crearon un marco favorecedor de
prácticas abusivas e de sobreexplotación dentro das empresas”.
Este documento proclama “a urxencia por conquerir espazos de
soberanía para un Marco Galego
de Relacións Laborais e a defen-

sa dos nosos sectores produtivos,
para promover a creación de
máis e mellor emprego, eliminando a precariedade”.
Pola súa banda, o manifesto
da UGT e CC OO pon o acento
na loita contra o terrorismo sen
esquecer a denuncia das “enormes inxustizas e desigualdades
do noso mundo: a fame, a pobreza, a falta de asistencia sanitaria
e educación básica que padecen
moitos centos de millóns de persoas, a degradación do medio...”,
circunstancias que, sinalan os
sindicatos, “son insoportábeis
desde os valores democráticos e
solidarios”. O documento destas
dúas forzas tamén repasa a situación do país, lembra a catástrofe
do Prestige, denuncia a precarie-

dade laboral e reclama unha solución para a construción naval
en Ferrol.
Por outra banda, a Central
Unitaria de Traballadores e a
Confederación Xeral do Traballo
convocaron unha manifestación
que partirá ás once da mañá da
praza de Fernando o Católico en
Vigo co lema “Pola paz e a xustiza social”. As dúas forzas tamén publicaron un comunicado
co mesmo enunciado no que
chaman á mobilización “para
cambiar as cousas”, xa que, segundo as dúas centrais, “as continuas reformas laborais, moitas
veces pactadas polo Goberno cos
sindicatos entreguistas, só serven para empeorar as condicións
de traballo”.♦

A maioría ten que emigrar, segundo a CIG

O 20% dos licenciados lugueses está en paro
A.N.T.
Un informe da CIG na comarca de Lugo indicou que
en 2003, 6.561 persoas tiveron
que emigrar de Lugo debido
ás condicións dun mercado
laboral no que se rexistra un
paro real do 15,35% e no que
o 20,79% dos titulados universitarios está desempregado.
Os datos ofreceunos Xosé Ferreiro, secretario comarcal da CIG,
quen tamén denunciou unha política de maquillaxe de cifras e de
anegamento de datos por parte
do INEM e do INE co obxectivo
de impedir coñecer a realidade
do mercado laboral na provincia.
Esta circunstancia, ademais, impide programar actuacións que
permitan corrixir os desequilibrios que se rexistran e acadar a
desexada creación de emprego.
Ao non ser así, 8.000 persoas, o
32,6% dos parados, quedan fora
das estatísticas. Segundo Ferreiro, tamén hai un “intento de crear a idea na sociedade de que o
problema do paro non existe e, se
hai alguén que o sofre, é culpa
del, pois non quere traballar”.
Mentres que a porcentaxe
oficial de paro en Lugo é do
9,51% da poboación activa, a
CIG incluíu ás 8.000 persoas que
suprimiu o INEM e estableceu
unha taxa de paro do 15,35%,
porcentaxe que ascende até o
21% se se desconta a poboación
activa na agricultura, un sector
que máis que para a creación de
emprego serve para acoller excluídos do mercado laboral.
Ademais, a CIG denunciou
que desde agosto de 2001 o paro leva aumentando en Lugo
“de xeito continuado, subindo
nestes últimos dous anos un
14,46% (3.106 persoas máis)”.
Se o paro resulta elevado en
Lugo, cébase particularmente
coa muller e coa mocidade. O
paro feminino dobra o masculi-

A CIG denuncia que o INEM maquilla os datos para parecer que hai menos paro.

no: 20,5% fronte ao 11,4%. No
caso da mocidade, un de cada
tres parados é menor de trinta
anos e de cada tres persoas menores de 25 anos con intención
de traballar unha está no paro.
No caso dos titulados universitarios, se en España o paro
afecta ao 15,1%, na Galiza a porcentaxe sube ao 17,3% e en Lugo
ao 20,7%, o que, segundo a CIG,
representa seis puntos máis que a
media do Estado español.
“Con este panorama para a
mocidade –indica Xosé Ferreiro,
da CIG en Lugo–, aínda que esta
estea ben preparada, a única saída que lles queda en moitos casos é voltar á emigración, ben sexa a outras provincias do país ou

ben a outras Comunidades do
Estado en busca dun traballo que
lles permita vivir con dignidade
e buscarse un futuro medianamente prometedor”. Segundo
o sindicato, isto levou a que “o
número de lucenses que durante
o 2003 se empadroaron fora da
nosa provincias foi de 6.561 persoas, na súa maioría mozos e
mozas con estudos superiores”.
Contratación
Outra das denuncias da CIG en
Lugo refírese á contratación, en
concreto ás condicións nas que
se dá. “A primeira conclusión
–afirma o sindicato– é o número esaxerado de contratos feitos

PACO VILABARROS

nun ano, máis de 56.000 fronte
a unha poboación activa de
157.000 persoas”.
A temporalidade é un dos
resgos da contratación en Lugo.
Só o 6,36% dos contratos asinados en 2003 foi indefinido,
“porcentaxe que se rebaixa a
menos de catro de cada cen
(3,71%) se falamos só dos contratos indefinidos ordinarios. O
restante 93,6% son todos contratos en precario”.
Por sectores, o panorama en
Lugo non mellora. Na agricultura e pesca os contratos non chegan ao 5%, “indicando isto que
nin tan sequera os sectores tradicionalmente fortes crean emprego”. Na industria, a porcentaxe

de contratos na provincia son dun
7,58% fronte ao 12,13% que se
rexistran no conxunto da Galiza.
Neste sentido, a CIG indica que
“esta debilidade do sector industrial tamén se denota na práctica
inexistencia de contratos no sector da produción e distribución
de enerxía, cun 0,03% fronte ao
0,13% da media do Estado”.
Este panorama trae como
consecuencia, denuncia a CIG,
que “os contratos asinados nos
sectores de hostalería e Administración Pública superan con
moito a media do país. Ao non
haber un sector industrial consolidado, a contratación bascula
nunha maior medida cara os
sectores económicos de servi-
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Ferrol sede dos actos nacionais de CCOO, CIG e UGT

Transparencia
estatística
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MANUEL CAO

Xosé Mª Arias, presidente do Banco Pastor, á dereita, e Fulgencio García Cuellar, conselleiro delegado e vicepresidenter executivo.

Cambios de executivos e de metas

A revolución do Banco Pastor
A. EIRÉ
O lema da xunta de accionistas celebrada a pasada semana era
claro: “un mesmo logo, un banco distinto”. O Banco Pastor sufriu
nos dous últimos anos unha profunda transformación, con cambios no consello de administración, nos principais executivos e nos
obxectivos. Os números semellan darlle a razón: dobrou o seu valor na bolsa, optendo unha rentabilidade do 70%. Os sindicatos,
pola súa banda, denuncian o endurecemento da política laboral.

plicados no proxecto, os resultados non serían os que presentamos”. O presidente Xosé Mª Arias
afirma que “no Banco Pastor non
concebimos unha banca de clientes, sen unha banca de persoas”.

2.979. Logo de dez anos conseguía frear o descenso do cadro
de persoal que viña sufrindo.
Das novas contratacións, destacar as de 125 executivos procedentes do Banco Popular, entidade
da que tamén proviña García Cuellar. A CIG, sindicato maioritario,
critícalle a Cuellar que nun espazo
curto de tempo “se desaloxe a primeira liña executiva do banco e
parte da segunda”. Tamén que “algunhas das cadeiras dos servizos
centrais fosen ocupadas por persoas alleas ao banco e ao proxecto de
Xosé Mª Arias”. Entre eses cambios inclúese un tercio do consello
de admininistración e todas as direccións xerais do banco.
García Cuellar xustifica os
cambios en que había persoas
“que non se adaptaban aos novos
planteamentos do grupo ou que
os seus niveis de compromiso,
transparencia e traxectoria, criterios de crecimento-beneficios,
non se adaptan ao novo plano de
traballo”. Cuellar afirma, unha e
outra vez, que o único que fai é
pór en marcha o plano deseñado
polo presidente Arias.
Xosé Mª Arias afirma, pola
súa parte, que todos os cambios
internos se realizaron “tentando
liberar o potencial que víamos
no noso persoal”. Resalta así que
o ano pasado se rexistraron “casi
500 promocións internas”.
A CIG denunciou, cunha concentración de delegados o día da
asemblea xeral, que desde a chegada de García Cuellar se produciu un “especial endurecimento
da política laboral con traslados
forzosos, ameazas de despedimentos en caso de non aceptar, e
o ambiente de medo que se instalou entre os traballadores”.
O propio García Cuellar contesta a estas acusacións afirmando
que “se o ambiente laboral non fose bó e os traballaldores non estivesen contentos cos cambios e im-

Segundo Xosé Mª Arias, “a bondade dos profundos cambios realizados viuse confirmada pola
acollida que obtiveron nos mercados”. En pouco máis de dous
anos, o Pastor dobrou o seu valor
na bolsa, obtendo unha rentabilidade superior ao 70%, e ao 40%
no último ano. Rentabilidade
moi superior á media do sector.
Ademáis, o presidente da entidade presenta como positivo
que unha boa parte da comunidade de analistas, “coida que somos
un valor con futuro e nos sitúa entre os favoritos, aposta que queda
reflexada nas súas valoracións”.
Os cambios máis importantes
realizados foron, segundo García
Cuellar, a eliminación dos distintos tipos de oficinas, para facer
unha rede única de banca universal; a reorganización dos servizos
centrais adaptándoos aos novos
criterios de xestión e formados
por “persoal moi cualificado”. Estes cambios levaron, segundo
García Cuellar a un troco “na concepción do negocio”. A actividade bancaria sitúase como eixo
principal do Grupo e unha conta
de resultados xerada por ingresos
recurrentes, para darlle máis solidez e duración no tempo.
Tamén sufriu unha profunda
reestruturación o Grupo de Empresas que máis se integran no
banco. Cabe citar como un dos
feitos máis relevantes a cesión
da xestión da cadea hoteleira na
Galiza a Hesperia. Xosé Mª
Arias afirmou que optaron por
ceder a xestión e non por vender
“polo compromiso histórico que
o Pastor ten con este sector”.
Compromiso histórico do banco con Galiza que pon de manifesto Xosé Mª Arias na súa aposta
por consolidar o Pastor como “un
banco galego de sólida implantación nacional”. A palabra “galego” non aparece, non embargante,
cando fala García Cuellar.♦

O Banco Pastor non foi nunca un
banco máis na Galiza. Non só pola súa importancia en sectores coma o enerxético, químico ou turístico, senón porque seguía respondendo, dalgún xeito, ao esquema
da tradicional banca familiar. Os
seus empregados eran moitas veces poderes fácticos locais pola
súa influencia e os cargos pasaban
de pais a fillos. Na dirección tamén tiñan posto as máis tradicionais familias coruñesas. Fóra das
nosas fronteiras funcionaba coma
unha especie de embaixada galega á que mesmo se dirixían paisanos con dificultades. Algunhas
destas virtudes convertirianse, co
paso do tempo, en problemas, ao
instalarse na entidade un xeito
“funcionarial” de traballar.
A revolución chegou en novembro do 2002, cando Fulgencio García Cuellar colleu o leme
do banco. O presidente, Xosé
María Arias, viña tentando, desde a súa chegada ao cargo, de
modernizar o banco e de darlle
unha nova dinámica, pero os intentos topaban con dificultades
internas para fructificar.
García Cuellar, conselleiro
delegado e vicepresidente executivo, chegou coa decisión de mudar o Pastor de arriba a abaixo
para convertilo nun “banco mediano de carácter nacional”.
Con este obxecto deseñou tres
eixos básicos: ampliar a rede de
oficinas, sobre todo no Estado; renovar a primeira liña executiva do
banco e valeirar os servizos centrais. Os cambios organizativos e
de liña tiñan que ir acompañados
por unha definición clara de obxectivos. O principal, convertir o
Pastor nunha banca de clientes.
O ano pasado, abriu 70 oficinas, 60 fóra de Galiza, pechando
doce que só tiñan un traballador.
Contrataron, no ano 2003, a 257
traballadores, cun plantel que se
sitúa, a comezos de ano, nos

Resultados satisfactorios

Unha queixa moi estendida entre os axentes políticos, económicos e sociais durante o período de maioría absoluta de José
María Aznar facía referencia á baixa calidade da información
estatística proporcionada polas institucións oficiais. Tal situación non foi casualidade senón consecuencia directa de actuacións orientadas a furtarlle á sociedade a provisión de información fiábel, barata, rápida e necesaria para elaborar preferencias, tomar decisións e mellorar a capacidade de control e avaliación do proceso político-económico. A evidencia de que a información é poder foi traducida en iniciativas como monopolizar toda a información estatística inducindo a certas entidades
a darlles carpetazo a servizos de estudos e análise que durante
anos permitiron contrastar opinións e datos sobre a economía
española. Unha vez acadado o monopolio, o paso seguinte foi
reducir a frecuencia de emisión dos datos, diminuír o seu grao
de dispoñibilidade, atrasar a elaboración e publicación destes e,
nalgúns casos, abandonar o seguimento de certos datos que podían ser conflitivos ou prexudiciais para a acción de goberno.
A resultas de todo isto, os datos oficiais empezaron a perder credibilidade por falta de contacto coa realidade e pola súa
insuficiencia. Certas iniciativas no ámbito da sociedade civil
(sindicatos, universidades, medios de comunicación, etc.) intentaron compensar o déficit informativo pero con recursos humanos e materiais moi inferiores en relación ao sistema de estatísticas públicas. As consecuencias para a axenda política foron inicialmente favorábeis ao goberno central, que puido ir
manexando e dosificando a información ao seu antollo, privando a sociedade e a oposición política de bases sólidas sobre as
que artellar o seu labor de control, crítica e formulación de alternativas. A descualificación do adversario viuse así facilitada
por esa vantaxe informativa acadada incumprindo as normas
habituais nas sociedades democráticas do noso contorno.
A problemática da información estatistica en España é complicada, dado que non existe un consenso básico arredor do deseño, elaboración, procesamento e publicación dos datos. O
grao de desenvolvemento dos países pode asociarse á calidade
das estatísticas oficiais debido a que constitúen un manancial de
información que serve para recoñecerse nun proxecto común e
para mellorar a formulación e implementación das políticas públicas. A falta de información afecta ao proceso de toma de decisións favorecendo os mecanismos autoritarios e os manexos
dos grupos de intereses, tradeando as bases da democracia asentadas na participación e control da cidadanía nas decisións colectivas. As propostas do goberno Zapatero para os medios de
comunicación públicos deberíanse estender ao sistema de recollida, procesamento, medición e publicación da información estatística. Neste caso, a participación da sociedade habería de artellarse na aprobación dunha estrutura institucional representativa da pluralidade do Estado materializada na redefinición dos
organismos preexistentes en base a criterios como os seguintes.
—Independencia da xestión estatística
do proceso político-electoral.
Deseño dun sistema institucional que vencelle a organización e funcionamento dos
organismos ás
decisións do
Parlamento e o
Senado de acorTONISAUSKI
do con regras
decisorias de
maiorías cualigrao
ficadas.
—Elección
de desenvolvemento
dos equipos de
dos países pode asociarse
dirección por
períodos supeá calidade das estatísticas
riores a unha lexislatura atenoficiais”
dendo a criterios profesionais e con esixencia de responsabilidades diante das Cámaras.
Aprobación de mecanismos de participación e control por parte das Comunidades Autónomas nos organismos estatísticos
estatais.
—Coordinación cos organismos estatísticos supranacionais e estatais para homoxeneizar estatísticas e incrementar a fiabilidade e credibilidade dos datos elaborados.♦

‘O

Portugal celebra o 30 aniversario da (R)evolución
G. LUCA
Durão Barroso procuraba un lema desmobilizador para conmemorar o 30 aniversario do 25 de Abril e amañou catro caraveis en cores
diferentes, trasunto do rodar das catro estacións. A lenda foi Abril é
Evolução. O resultado é que moita xente resolveu pintar un r
grande sobre os cartaces da coalición de Goberno PP/PSD-CDS e
recuperar por mor dunha só letra a lenda Abril é REvolução.
Tres décadas despois, o golpe do
25 de abril de 1974 segue a ser a
celebración por excelencia na
que a cidadanía portuguesa revi-

sa o estado da nación. Non pode
a parella Durão-Portas, clerical,
atlantista e admiradora de Aznar,
prescindir da data así que fai to-

Adeus ao ditador Salazar, abril de 1974 en Lisboa.

EDUARDO GAGEIRO

do o que pode por privala de significado. Alguén tan pouco fervoroso de Abril coma Ferro Rodrigues, secretario xeral do partido que propuxera en 1974 meter
o socialismo na gaveta, (por
moito que se titulase Partido Socialista) coidaba que Durão e
Portas meteran ao país nos cinco
dês: desemprego, desigualdade,
divergencia, déficit e desánimo.
O insistir do Goberno de
Durão Barroso no termo evolución recorda a visión franquista
do final da Ditadura coma o cabo
dun ciclo natural. A opinión popular é que todo o que os portugueses gañaran o 25 de Abril foi
conquistado con sacrificio e así
aparece na manifestación de Lisboa, armada de coros, percusión,
cántigas de Zeca Afonso e pareados que riman Durão con ladrão.
Convencido está todo o bloque
da direita de que xa é hora de enterrar o termo revolución tanto como
as organizacións de base celebran a
data. “É deber de todos os demócratas, nestes trinta anos de liberdade, afirmar ben alto a Revolución –di un documento do Partido
Comunista Portugués- É preciso
que se diga e se ensine ás gerações
mais novas que, com o fascismo

Os carteis oficiais foron correxidos en moitos lugares engadíndolle un “R”.

não havia liberdade, nao havia democracia, existiam as colonias,
existía o povo oprimido, impedido
de gritar a súa revolta. É preciso dizer que Abril foi esse grito revolucionário contido durante 48 anos”.
O paro, que xa chega a millón
e medio, está no centro das protestas e se unha parte importante dos
manifestantes invoca o termo revolución é porque sabe que non pode
esperar solucións do poder actual.
“O regime resultante da contra-revolução novembrista (o contragolpe de 20 de novembro de 1975)
não é o nosso. As súas instituições
(autarquías, parlamento, até os
aparellos sindicais) não são as nos-

sas; ocupámolas ás veces mas apenas por empréstimo a curto prazo”,
di o historiador Antonio Louçã.
O 25 de Abril é como sempre a
data do internacionalismo proletario con protagonismo das resistencias de Palestina e Iraq no primeiro
lugar. En todo o país aparece o cartaz asinado polo Bloco de Esquerda no que figuran os asinantes do
Pacto das Azores coa lenda Eles
Menten, eles perdem e a proposta
Vamos tirar Portugal desta fotografía. A oposición a guerra colonial que dera lugar á Revolución
dos cravos revive con todo a indignación civil ante a participación da
GNR portuguesa no Iraq.♦

O goberno prescinde do caravel
Na asemblea conmemorativa do
25 de Abril, o goberno da dereita e os seus aliados renunciaron
pola primeira vez ao caravel vermello que fora dende o golpe o
símbolo unitario da construción
democrática. Na Cámara partida
pola flor encarnada, o presidente
da República Jorge Sampaio recomendou no 30 aniversario
mais democracia e maior participación e mobilización para corrixir os erros. Sampaio conxurou o recordo da Ditadura como
o dunha terríbel traxedia para

Portugal que durou medio século: “negou o melhor da nossa
Historia, privou-nos da liberdade, da dignidade e do desenvolvimento, isolou-nos da Europa e
do Mundo”.
Cun caravel vermello na lapela, o xefe do Estado prestou
particular atención á sombra
longa da Ditadura: “Causounos atrasos profundos e danos
enormes de que aínda não recuperamos inteiramente. Bloqueou-nos o futuro e instalou en
Portugal unha cultura, aínda

não totalmente vencida de apatía cívica, de desconfiança nas
instituições e na política, de falta de espírito crítico substituído
pola maldicència inconsequente
e avulsa, de desresponsabilização, impunidade e opaçidade,
de intolerância e desrespeito pela diversidade, de nostalgia do
unanimismo e da uniformidade,
de confusão entre estabilidade e
imobilismo, de subserviência
ao poder e simetricamente de
arrogância do poder e desprezo
deste pelos cidadãos”.♦

Bilbao
As derrotas non son un bon manxar para dixerir. A cohesión dos
cadros é incuestionábel mentres
as cousas electorais van relativamente ben, pero cando os votos
comezan a faltar, aumentan as
discusións internas, o ton sobe e,
ás veces, incluso chegan a berrarse uns aos outros. Cando a xente
berra, os veciños escoitan. Estas
cousas pasan até nas mellores familias, que se soe dicir. Disque o
PP vasco é como esas mellores
familias. Feita pública a decisión
que xa anunciamos aquí, de que
Mayor Oreja se ía retirar definitivamente da política vasca tras as
eleccións españolas, e que será o
cabeza de lista a Estrasburgo,
abriuse o hórreo popular, e saíron
as discusións internas.
O propio Carlos Iturgaiz recoñeceu hai uns días que no seo
do PP vasco había unha crítica
polos resultados colleitados, pero que ese debate ía ser interno.
Pero esas discusións das que falaba Iturgaiz acabáronse sabendo. En Génova queren ir mudando a imaxe do partido pouco a

Trebón no PP vasco
DANI ÁLVAREZ

Pesos pesados do PP en Euskadi opóñense a que Loyola de
Palacio substitúa a Jaime Mayor Oreja como líder do partido.
pouco, e en Euskadi iso comeza
por sacar a Mayor Oreja do Parlamento vasco, e a Iturgaiz da
presidencia do partido. O do ex
Ministro de Interior non é que lle
importe moito á militancia, consciente de que Mayor xamais será
lehendakari; o que molesta é que
a Iturgaiz non se lle dea unha saída honrosa, a pesar de ser un
dos peores políticos que coñece
a historia da democracia desde
que en Grecia decidiron que este
era o mellor dos sistemas posíbeis. E iso, sen entrarmos a valorar a súa calidade oratoria.
Total, que Loyola de Palacio
ve aquí a súa oportunidade para
regresar á súa casa. Ela ofreceu-

se para ser a nova candidata a lehendakari. Pero a política non é
cousa matemática: curiosamente, Loyola está ben vista en moitos sectores sociais e políticos
vascos, pero no seu partido non a
queren. O outro día a todos nos
sorprendía Antonio Basagoiti, líder do PP en Bilbao, cando dicía
que o partido tiña que liberarse
“da tutela de Madrid”. A un non
lle cadran os arrebatos autonomistas que veñen así, de súpeto.
Pero Basagoiti e outros plantáronse ante Génova dicindo que
non tragan con Loyola se a Iturgaiz non se lle dá unha saída
“digna”. Aínda así, a actual comisaria europea está a recoller

apoios. Pero este non semella o
mellor panorama para que o PP
vasco relance as súas aspiracións
de alternativa de goberno, máis
tendo en conta que o 14 de marzo que o PSE se situou como segunda forza política.
Os males nunca veñen sós.
Agora queda en evidencia ese ministro do que tantas veces temos
escrito, José María Michavila.
Aquel recurso estrambótico que
se presentou contra o debate do
Novo Estatuto Político proposto
polo Goberno vasco, e que pretendía o seu impedimento, foi rexeitado como ditaban a lóxica e o
sentido común. A dimensión real
de que o Tribunal Constitucional

non lle dea a razón ao Goberno
Aznar non a chegaremos a percibir precisamente porque o Goberno Aznar xa non existe. Pero queda en tal evidencia, que só por iso
o PSOE debería comezar a repasar moitas das medidas xurídicas
aprobadas nos últimos anos coa
escusa do terrorismo. Haberá que
ver se Zapatero é tan valente en
Euskadi como o está a ser no Iraque. Aí pode estar a clave da resolución, na valentía política.
Esa mesma valentía é a que
lle falta á esquerda abertzale para dicirlle a ETA que, se antes estaba fóra da realidade, agora resulta tan insignificante na Europa ameazada por Osama Ben Laden que só por decoro e honra
debería desaparecer. Esas peticións non se lle están a facer en
público, pero si nos consta que
en privado hai solicitudes dese
tipo, algunhas delas ben destacadas entre o independentismo. Os
vindeiros tres meses han ser decisivos nesta materia. Porque se
chega unha tregua, esta vai ser
para sempre.♦

Nº 1.126 ● Do 29 de abril ao 5 de maio de 2004 ● Ano XXVII

A dereita enfróntase ao paro e a unha conmemoración incómoda

Nº 1.126 ● Do 29 de abril ao 5 de maio de 2004 ● Ano XXVII

Antígona e o irmán do terrorista
ALFONSO SASTRE
A historia da relación entre os delitos –entre as transgresións graves das normas– e
as mágoas ao longo da historia xudeocristiá é longa e complexa e ademais eu non a
coñezo, pero si sei que tiveron momentos
máis benévolos e humanistas e outros
máis severos e até decididamente crueis;
tería que consultarlle a algún xurista para
que me aclarase algúns puntos desa historia; mais xa aventurei nalgunha outra ocasión que, contra o que poida parecer, a
chamada Lei do Talión, por exemplo, foi
un momento “humanista”, como réplica
aos castigos desmesurados, múltiplos e
varios, que se aplicaban a agresións únicas
e simples. “Ollo por ollo” era unha boa
cousa ante tanta desmesura: ollo por ollo e
non cen ollos por un ollo, ou un ollo e unha perna e unha rotura de cranio e dúas
pernas crebadas a quen crebara tan só –e
non é que sexa pouco iso– unha perna da
súa vítima. Despois Xesús veu abolir esa
lei do talión segundo a cal, a “tal” agresión
correspondería xustamente “tal” réplica –a
mesma e non maior nin menor, que iso é o
“talión”, con aquilo de poñer a outra meixela ante as labazadas, o que xa foi o colmo dun humanismo que resultou case que
inhumano (os extremos tócanse); e agora,
no noso tempo, o Estado de Israel volveu
á barbarie anterior a todos estes feitos, e
así vemos como un atentado artesán e
mortal para o militante mesmo que o realiza é replicado polo Exército de Israel con
bombardeos de barrios enteiros pero ademais, concretamente, da pobre casa na que
vive a desventurada familia da persoa que
realizou o atentado. Non é nada novo, sen
dúbida; porque desde hai moitos anos é
práctica común e infame o bombardeo de
poboacións civís, aínda que fose coa precisión de intentar matar a nai ou os irmáns
do combatente, terrorista ou non.
Nos últimos anos engadiuse algún
dato a esta deshumanización da xustiza,
e é unha noción que si me parece nova: a
de “contorno” da delincuencia, que converte en delincuentes as persoas que viven ao redor –nos contornos– dos que
son acusados dalgunha transgresión, sobre todo se se trata do “terrorismo”,
asunto que empeorou enormemente desde aquela xornada memorábel do 11 de
setembro por antonomasia.
Na cultura clásica xa se formulou esta cuestión de xeito así mesmo memorábel, e hoxe podemos lembrar aquel legado baixo o signo quizais de “síndrome de
Antígona”, mito que Sófocles formulou,
entre outras significacións, como a cuestión da lealdade dunha persoa cos seus
seres amados, irmáns, amantes ou amigos, sen que esa fidelidade poida ser
abolida polo feito de que esas persoas
amadas sexan transgresoras da lei e perseguidas polo policía ou condenadas polos tribunais. Así, Antígona desobedece a
lei e soterra o seu irmán morto, contra a
orde do rei Creonte de que non sexa soterrado, como castigo á súa rebelión e en
defensa da orde pública, para restauralo.
“E a verdade –exclama Antígona na súa
escena chave co rei–, como podería alcanzar gloria máis célebre que dándolle
sepultura ao meu propio irmán?”. E a
continuación: “Eu non nacín para compartir odio senón amor”. Fixéronse moitísimos tratamentos do mito, algúns modernos, e entre eles permítome citar o
meu, Antígona 84, no que se trata da relación de amor dunha muller cun “terrorista” na Alemaña Federal; drama ao que
pertencen as seguintes mostras do diálogo entre Antígona e un xefe da Seguridade do Estado (Creonte):
Creonte.– É certo que vostede acubi-

vida social. Estrallou no seu domiña situación, de íncilio un terrorista?
dole kafkiana: pois
Antígona.–
dicir que forman
Non, señor. (…)
parte da ETA unha
Stefan Kratisch
serie de organizaera meu irmán.
cións populares e
Creonte.– (ri)
de instalacións culTomou moi en seturais –como xorrio o seu papel de
nais– e persoas reAntígona. É de sucoñecidamente enpoñer que no metregadas a labores
llor dos casos, Stede cultura e orgafan Kratisch foi o
nización
social
seu amante. No
(por exemplo, ao
outro, que vostede
servizo da lexítima
forma parte desa
causa do éuscaro e
banda terrorista. É
a súa recuperacerto entón que
ción), é unha menvostede acubillou
tira que comporta
na súa casa a Steun dano social e
fan Kratisch?
persoal incalculáAntígona.– Vibel, e que tería que
viamos
xuntos
ser obxecto dunha
nunha casa que focrítica moi severa.
ra miña e que desA vida humana
pois… foi a nosa
merece, efectivacasa.
mente, como proCreonte.– Tiña
claman os apóstovostede idea desas
los hipócritas dos
actividades?
Antígona.– Si,
ARES dereitos humanos
(e é verdade!), un
señor.
Creonte.– Cales eran as súas activi- gran respecto, e nos últimos tempos moitas
vidas humanas están a ser gravemente dadades, segundo vostede?
Antígona.– El era militante dos Co- nadas polos ditames de xuíces incompetentes ou malintencionados ou servís a uns
mandos Vermellos do Proletariado.
Creonte.– De que se trata? É quizais intereses políticos. Eles terían que ser obxecto de graves sancións, nun proceso deunha sociedade benéfica, filantrópica?
Antígona.– Son unha organización sexábel de recuperación de respecto ao
aparello xudicial.
armada.
Téñase en conta que hoxe están no
Creonte.– Armada de que? De tiracárcere ou procesados e en liberdade
croios?
Antígona.– Eu non entendo de armas. provisional –cunha ameazante espada de
Etc. Coido que aquí deixei formulada Damocles sobre as súas cabezas de cidado xeito máis descarnado a reivindicación dáns non transgresores das leis– multitudo amor persoal e da lealdade a quen se de de persoas que simplemente son parama, sexa ou non un transgresor da lei, e a tidarios de determinada opción política,
quen o seu irmán acollerá na súa casa can- ou trataron de organizarse e fixérono pado veña perseguido, sen que iso puidese ra a mellora da situación dos presos e dos
comportar un castigo penal; sendo Antígo- seus familiares ou pola amnistía, ou puna a cifra mítica desta reivindicación; e de- xeron os seus esforzos a favor de mellotrás de todo isto hoxe a lexitimación social rar e activar a recuperación do éuscaro.
En definitiva, chegouse a unha situae popular das asociacións de familiares de
presos, políticos ou non, cuxa base lonxa- ción na que o chamado “contorno” –esa
na foron as organizacións do Socorro Ver- noción indeterminada e acientífica– chegou a se confundir
mello durante a ditaducoa existencia das
ra, fenómeno que se siesta fase de gran organizacións e partúa na beirarrúa de endunha
diante da “colaboraregresión intelectual e ticularmente
organización, a ETA,
ción cidadá” entendida
hoxe coma un departa- xudicial, foise impoñendo á que todo o mundo
pode pertencer sen
mento da policía e un
a noción espuria que é ter nunca pertencido
aparello de confidentes
a ela. É curioso que
e chivatos. (En Euskadi
deuse non hai moito un a do «cortorno», segundo segundo un xuíz
caso de Antígona moi a cal a mancha da culpa chamado Garzón, de
infausta notoriedade
espectacular: determie ridícula traza, unha
nado cidadán ocupou o
se estende
gran parte da poboalugar do seu irmán
indiscriminadamente ción vasca pertence
nunha cadea, aproveiá ETA, o que magnitando a circunstancia
por estensas zonas
fica enormemente
dunha visita. É de esesta organización–, e
perar que non prospere
da vida social”
hoxe é tal a regrea idea de que el mesmo
sión cultural e polítidebe ser condenado coca na que vivimos
mo pertencente á organización armada en cuestión. En realidade, que se procedeu á politización da socieé o tema que estou formulando aquí o que dade. Toda detención, con gran frecuenestará en cuestión cando este caso se so- cia arbitraria, é xa unha condena en si, a
aplicación de cuxo castigo empeza no
meta a xuízo.
Entretanto, e nesta fase de gran regre- momento mesmo da detención (a tortusión intelectual e xudicial, foise impoñen- ra), abolíndose aquela respiración civil da
do esa noción espuria e que dana a honra “presunción de inocencia”; e unha vez na
da Xudicatura, que é a do “contorno”, se- cadea o porvir é un sufrimento sen límigundo a cal a mancha da culpa se estende tes, coa prohibición de que os presos adiindiscriminadamente por estensas zonas da quen o seu tempo a algúns estudos ou ta-
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refas, e sen posibilidade de redención
ningunha. Algúns dirixentes deste novo
humanismo cristián xa o dixeron: Que
apodrezan aí adentro! Evidentemente,
trátase dun pulo atrás na marcha do mundo. (Casos como o de Guantánamo hai
uns anos serían dificilmente críbeis, a pesar de toda a sucia historia do imperialismo norteamericano).
Pódese lembrar con nostalxia o curso
da historia dos delitos e as penas que, durante os séculos XVIII e XIX, tivo altos
momentos de progreso, hoxe nunha fase
francamente regresiva. No século XVIII,
coas Luces, houbo traballos tan lúcidos e
tan influentes como o de Cesare Beccaria e verdadeiras luces coma os testemuños teóricos de escritores como Pietro
Verri contra a pena de morte e contra a
tortura, e por unha superación das lexislacións monstruosas dos tempos bárbaros. Deuse un salto –cara atrás– aos nosos días despois de ter transitado, hai xa
tantos anos, durante o século XIX e máis
adiante por escolas sociolóxicas e marxistas que postulaban ter en conta na penalidade a complexidade dos feitos delitivos, coa conseguinte humanización das
penas. Floreceu entón o bonito mundo da
estimación das circunstancias endóxenas
(como a loucura) e esóxenas (como a pobreza), concorrentes nos feitos, con particular estimación da importancia das relacións afectivas entre as persoas. Deixárase atrás o xesto paleolítico do castigo
infame, hoxe recuperado baixo esa reclamación de que os presos deben afundirse
no inferno e alí apodreceren.
No amplo eido da regresión intelectual que estamos a vivir, pódese situar o
caso da recente detención, en termos inaceptábeis, do profesor Alfonso Martínez
Lizarduikoa, que coido poder asociar,
polos poucos datos que posúo, coa síndrome de Antígona tal como fun expoñéndoo nas liñas anteriores. Un suposto
delito de solidariedade humana?
Ante o conxunto destes feitos regresivos, coido que o menos que poderemos
facer os que non podemos facer nada é
postularmos un asalto teórico a esta regresión e reclamarmos coas nosas voces,
que é o único que temos e a duras penas,
a reincorporación do Dereito na corrente
progresista da historia; nun debate pola
rehumanización das leis penais. Teño moi
presente que no outro lado –na beirarrúa
de endiante da orde pública, na da subversión– temos a actividade armada non
convencional (“terrorismo”) en termos
tamén severamente duros, sen piedade, e
sei que é este círculo vicioso o que se tentaría rachar. Círculo que só se poderá resolver en termos de instauración de estruturas de xustiza e non mediante o mundo
dos grandes exércitos e das poderosas policías. En definitiva está pendente, nada
menos, que o final da prehistoria, e no día
de hoxe apenas podemos conformarnos
con outra cousa que esixir vehementemente, como sinal dun cambio de rumbo
necesario, interpelacións ao Sistema como, hoxe mesmo, a liberdade inmediata
do profesor Lizarduikoa, na liña dunha
loita por unha sociedade non penal, non
carceraria, na que se recuperen tesouros
espirituais como o foron a noción de presunción de inocencia, hoxe perdida.
Pensando nestas cuestións hei afirmar
hoxe que a diferenza entre democracia e
tiranía pode estabelecerse así: alí onde
Antígona é condenada e encarcerada, iso
é unha tiranía. Tan sinxelo coma iso.♦
ALFONSO SASTRE é dramaturgo,
Premio Nacional de Teatro. Reside en Euskadi.
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Qué é o plano Ibarretxe?
É un novo estatuto vasco que
ten dous compoñentes fundamentais. En primeiro recolle un aumento competencial en materias
importantes. Algunhas xa están
recollidas no actual estatuto pero
non foron desenvolvidas porque o
Goberno vasco non recibiu a
transferencia para poder executalas. O segundo aspecto importante sería o desexo do Goberno vasco, do Parlamento cando se pronuncia sobre el e da sociedade no
seu momento para buscar unha
nova relación política co Estado.
Este novo estatus que pretende o
plano non é a separación, tal e como se está a afirmar, senón unha
nova relación.
En que consiste o termo de
Estado Libre Asociado?
Estado é un nome que ten un
contido político importante.
Asociado, xuridicamente quere
dicir que a poboación do País
Vasco é quen quere manter unha
relación coa poboación do resto
do Estado. Esta decisión só pode
tomarse libremente. Este termo
existe dende hai moitos anos no
dereito comparado. Por exemplo, o Estado libre de Baviera,
que non é sospeitoso de ser secesionista. Tamén Puerto Rico.
Entre Baviera e Puerto Rico hai diferencias xurídico-políticas. En que consistiría o modelo proposto por Ibarretxe?
Como sabemos, un mesmo
texto xurídico pode dicir cousas
distintas dependendo de quen o
lea. O dereito é interpretación. O
feito de afirmar que Euskadi é un
Estado libre asociado é un argumento sobre todo político. As diferenzas xurídicas hai que buscalas no contido dos artigos. O texto
segue dicindo que se mantén Euskadi como comunidade autónoma, pero que quere un aumento de
competencias e un tipo de relación distinta co Goberno central.
Recolle o Plano Ibarretxe
competencias reservadas ao Estado central na Constitución?
Podería ineterpretarse que algúns dos artigos son anticonstitucionais. Algunhas competencias
poderían estar en contradición co
que recolle o artigo 149.1. Sen
embargo, o propio Tribunal Constitucional ten admitido na súa xurisprudencia que de acordo cos
Dereitos Históricos, é posíbel que
unha comunidade supere o límite
de Competencias que se lle recoñecen na Constitución e entren
nas exclusivas do Estado. Isto por
exemplo ocorreu no tema da representación sindical. O TC interpretou que atendendo aos Dereitos Históricos a Comunidade Autónoma podía ditar lexislación
nesta materia, malia impedírllelo
o artigo 149.1 da Constitución. Se

ROI CAGIAO

Iñaki Lasagabaster
‘O plano Ibarretxe non é etnicista nin separatista’
RUBÉN VALVERDE

É redactor do Plano Ibrretxe e catedrático de Dereito Administrativo da Universidade do País Vasco. Estivo en Santiago con motivo das xornadas sobre “ Os feitos
diferenciais no dereito”, celebradas no Museo do Pobo Galego. Nesta entrevista
analiza o proxecto estatutario que vai comezar a debaterse no Parlamento vasco.

PACO VILABARROS

hai vontade de buscar unha interpretación máis evolucionada e de
acordo coas reivindicacións que
se presentan, é factíbel que o plano Ibarrtxe sexa Constitucional.
O termo Dereito Histórico
aparece na Constitución, en
que consiste?
É unha cláusula aberta. Como
tal, pode utilizarse no proceso
político para dar unha resposta
xurídica a reivindicacións das
Comunidades Históricas. Atopar
nos Dereitos Históricos a respos-

ta a unha demanda política, depende de que quen teña o poder
para interpretar o termo diga que
é posíbel facer algo ou non. Os
vascos non temos ese poder. O
poder está no TC e nas Cortes
Xerais. Por iso os Dereitos Históricos son virtuais. É importante
que este termo se saiba interpretar con flexibilidade porque está
demostrado que historicamente
os problemas xurídicos que se
derivan dun Estado composto como é o español, nunca atopan un-

ha resposta para sempre. Sempre
vai haber un problema de acomodación das distintas nacións que
existen dentro do Estado e sobre
a relación que debe darse entre
elas. Penso que o importante é
que exista a posibilidade de que
xuridicamente se poida producir
esta acomodación da maneira
que sexa máis beneficiosa para
todos e que sempre se faga democraticamente. Hai que respectar isto. Se a poboación vasca vota democraticamente buscando

un novo estatus de relación co
Estado, isto hai que respectalo.
Cales serían as nacións históricas que poderían acollerse
aos Dereitos Históricos porque
coas reformas estatutarias hai
varias comunidades que recollen esa definición?
A Constitución é froito do
momento en que foi aprobada.
No artigo dous recóllese o termo
de nacionalidade e logo non se
volve repetir no resto do texto.
Non sabemos exactamente o que
é unha nacionalidade porque non
se define. Isto quere dicir que politicamente calquera Comunidade
Autónoma podería intentar cualificarse como nacionalidade. Socioloxicamente hai que entender,
sen embargo, que existen tres nacións no Estado español, que son
Euskadi, Cataluña e Galicia.
Que lle parece o tratamento
que recibiu o Plano Ibarretxe
por parte dos medios de comunicación?
Penso que o plano non o leu
practicamente ninguén. Dende o
ano 2000 produciuse unha campaña de linchamento do nacionalismo. Dentro desta campaña estaba
incluído o plano Ibarretxe e por
iso vense afirmando que recolle
moitas cousas que non son certas.
Como cales?
Por exemplo cando se afirma
que o Plano recolle que non se
lle van dar dereitos a todos os
que son de fóra. Dise que é un
texto etnicista. Non é certo. O
Plano Ibarretxe, así como todas
as normas aprobadas polo Goberno vasco parten da premisa
de que todas as persoas somos
iguais e que todos os que viven
en Euskadi teñen todos os dereitos, incluído o de votar. Non pode dicir o mesmo o Goberno
central. O que pasa é que hai certas afirmacións interesadas que
pretenden condenar o diferente e
crear medos e odios. Non se pode criminalizar unha idea lexítima en si mesma e que consiste
en ter poder político propio. Tamén na posibilidade de actuar
nunha serie de materias sen estar
sometido ás interferencias e control do poder estatal.
En que beneficiará aos cidadáns vascos que Eusksadi
teña máis competencias?
En primeiro lugar, en que satisfai unha pretensión política dos
propios cidadáns. En segundo lugar, as políticas máis próximas ao
cidadán son máis controlábeis politicamente. É máis sinxelo que o
cidadán se identifique coa democracia e coa política porque a ten
máis preto. Pero non hai que esquecer que o Plano non é máis
que un marco e logo hai que ter
en conta a vontade que teña cada
Goberno en concreto.♦

As señorías da guerra
C. LORENZO
O primeiro debate da era Zapatero foi inútil no seu fondo, mais
ben clarificador na súa forma. O PP volveu ficar só na defensa
da guerra que promoveu desde o goberno, coas faldras da camisa por fóra nunha cea de gala; único condutor en sentido
contrario que, tal e como di o conto, berra contra “tantos coches suicidas” que atopa polo camiño.
Para salvar o seu pasado, Raxoi e os seus deputados,
volveron ao 1995. Atacaron o novísimo gabinete con dentes
de aceiro e até se escoitou na bancada “Váiase, señor Zapatero!”. Igual que Franco dicía aquilo de “yo o el caos”, o PP
na oposición só se sente cómodo se trata os seus opoñentes
de “mentirosos e miserábeis”.♦
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Encantamento
MONCHO LEAL

O

25 de abril de hai
trinta anos
Portugal viviu un
dos acontecementos máis
singulares do século XX.
Unha ditadura con 42
anos de poder era
derrotada polo
movemento dos capitáns.
Preguntábanlle a un
escritor portugués coma
sería o país luso de non
ter existido o 25 de abril.
Respostaba que sería moi
parecido ao de agora,
pero que faltarían as
sensacións que millóns de
persoas sentiron naquel
momento. A lembranza
desas datas únennos todos
os anos a xentes dunha e
outra beira do Miño, río
que queremos una e non
separe. É unha referencia
entrañábel, pero que non
lle deixa paso a ningunha
mitificación. É o 25 de
abril paradigma do xa
sabido e tan poucas veces
practicado: a unidade
leva á vitoria. Mais tamén
é historia de traizóns,
manobras, marxinacións,
esquecementos,
desencantos.
Por outra banda, no
82 produciuse unha
ampla vitoria electoral do
PSOE que fixo que non
poucas persoas tivesen
unha grande esperanza
en que o novo poder
executivo e lexislativo
fixese algo totalmente
distinto. Logo viñeron os
tempos de anestesia
social, de facer iconas de
delincuentes que se
presentaban coma
empresarios de éxito, de
terrorismo de estado, de
entrada na OTAN.
Apareceu entón o
desencanto.
A retirada das tropas
do exército de ocupación
español do Iraq,
decretada polo novo
presidente do goberno, é
unha conquista. Coas
nosas mobilizacións, cos
debates e charlas, tamén
coas conversas
familiares, coas chapas e
bandeiras penduradas.
Telo logrado pode
producir unha sensación
de encanto co novo
executivo, que, xunto
coa derrota do PP, daría
pé a un comportamento
paralizador. A sociedade
será o que queira a
xente, cando actúa coma
cidadanía. Non podemos
ser espectadores se
queremos transformar a
realidade, hai que ser
actrices e actores da vida
política, que é
demasiado importante
coma para deixala en
mans de profesionais.
Iso si, 25 de abril,
♦
sempre.♦

Traballadores indonesios expulsados de Malaisia nun barco que os devolve ao seu país.

JIMIN LAI

A mundialización translada os cidadáns co ritmo das mercadorías

As migracións, problema europeo
ANA MIRANDA
Un dos problemas fundamentais que está a
provocar a mundialización é o das migracións.
O século XXI iniciouse con grandes vagas migratorias en todo o mundo, consecuencia dos
conflitos armados, da miseria e da baixeza moral dalgúns gobernos. Migracións internacionais en todas as direccións, do sur ao norte,
do agro á costa, de Oriente a Occidente, das vilas e pobos ás grandes metrópoles do mundo.
Os movementos migratorios son variados, podendo ser a escala intercontinental (por exemplo do Perú cara ao Xapón), interiores nun
mesmo continente (o caso de Bolivia cara á
Arxentina ou de Romanía cara a Italia) ou nun
mesmo país (o espectacular caso da China). As
migracións non son un fenómeno novo pero si
o é que a mundialización arrastre con intensidade grandes movementos de persoas detrás
do fluxo de capitais e servizos. Como di
Eduardo Galeano “expulsados, rexeitados,
prohibidos: non teñen para ofrecer nada máis
que os seus brazos. Están pechas para eles as
fronteiras que maxicamente se abren ao paso
do diñeiro e das cousas”. Milleiros de persoas
que se ven obrigadas a desprazarse empurradas pola pobreza na procura de lugares con
oportunidades de subsistencia e incluso prosperidade enviando remesas que nutren os PIB
de moitos países, como sucede en América
Central. Son os emigrantes, os que abandonan
o seu lugar de orixe e se desprazan por motivos económicos, como os define a Organización Internacional do Traballo. En moitos casos, o desprazamento prodúcese por motivos
políticos, por falta de respecto dos dereitos humanos, chegando a ser movementos, incluso,
de zonas estériles economicamente a outras
non menos favorecidas, como as migracións
que se producen entre moitos países africanos.
Son os refuxiados, que segundo a Convención
de Xenebra de 1951, os que foxen por persecución ideolóxica, por raza, relixión, nacionalidade, pertenza a un grupo social, etc.
As migracións constitúen diásporas, comunidades de persoas ligadas por unha mesma cultura e unha mesma orixe, dispersas
polo mundo e gardando conciencia de seu.
As diásporas, tantas e tan diversas, ancoradas
nos mitos do país de orixe, no mito do retorno que ás veces nunca se produce, son cada
vez máis importantes. Armenios, moravos,
galegos, irlandeses, ecuatorianos, palestinos,
filipinos, caboverdianos, polacos, saarauis...
Non hai país que non reciba fluxos migratorios e que non teña no seu interior unha ou

varias diásporas, e tampouco, non hai país Non podemos simplemente pechar as nosas
que non teña cidadáns seus no mundo. Este fronteiras nunha Europa de 25 na que o númefeito enriquecedor tórnase ás veces un pro- ro de estranxeiros pode chegar a 22 milllóns de
persoas, ou sexa un 5,2% da poboación euroblema para gobernos e cidadanía.
A cuestión migratoria está absolutamente pea. Son necesarios visos de xenerosidade, potrivializada mediaticamente e polos poderes lítica e económica no tema do asilo, do reagrupúblicos. Non existen cifras oficiais reais, pamento familiar, e da integración en xeral.
Doado dar solucións e difícil aplicalas.
mais a Oficina Internacional das Migracións
da ONU calcula arredor de 800 millóns de Evidentemente. Mais moitos gobernos enchen
persoas que se desprazan, entre desprazados os seus discursos, demagoxicamente, con crítieconómicos, refuxiados e asilados políticos e cas á inmigración, en vez de acadar solucións,
inmigrantes interiores. As migracións consti- cualificando a inmigración de delincuencia,
túen hoxe, máis que un fenómeno económi- sen combater os verdadeiros delincuentes, que
co, un fenómeno político importantísimo. son as redes ilegais que se aproveitan da boa fe
Dende 1970 a 2000 o número de refuxiados, e da desesperación. As actuais restricións eupor exemplo, pasou de 2,5 millóns a máis de ropeas en materia de inmigración e asilo están
20 millóns, sobre todo pola proliferación de demostrando día a día que estas medidas coercitivas son ineficaces totalmente. O inmigranconflitos nos países menos desenvolvidos.
A inmigración clandestina a través das te clandestino non ten medo das punicións, nin
fronteiras constitúe un problema de envergadu- de ser devolto, pois voltará ao seu intento. É un
feito diario, con resultara económica ante o que
do desgrazado en moitos
os estados tremen e por
upoñemos
casos. A cooperación biese motivo estabelecen
lateral non resolve o
normas moi restritivas;
que a cooperación e
problema de fondo, as
constitúe ademáis un
punicións, a xestión poproblema a nivel de ina
estabilización
de
moitos
licial e as repatriacións
serción, de educación, de
acceso á sanidade e ás
países pobres poden frear tampouco. O problema
xa é mundial e toca a
condicións mínimas de
as migracións,
economía, a sanidade, a
vida aos que teñen que
educación, a cultura, etc.
facer fronte os países repero
iso
significaría
mover
Necesítase unha acción
ceptores. Supoñemos
que a cooperación e axua cimentación económica mundial institucional e
económica con grande
da ao desenvolvemento
mundial”
urxencia, mudar as vie a estabilización política
sións paternalistas e
e económica de moitos
concienciar a cidadanía
países pobres poden fredas vantaxes da integraar as migracións, máis é
ción da inmigración.
moito supor porque iso
significaría mover a cimentación económica Mais parte da responsabilidade tamén está en
mundial e mudar, sobre todo, moitas mentali- nós mesmos, en que mudemos actitudes, predades que prefiren manter o status quo e virar- xuízos e que nos poñamos na situación desa
lle as costas ao problema. Mais os países in- persoa que chega. É necesario lembrar que os
dustrializados teñen unha grande responsabili- inmigrantes son persoas con dereitos, con vidade. O caso español é significativo, país mi- das, frecuentemente cortadas pola dura decigratorio, agora país de acollida que está apli- sión de abandonaren a súa terra, con sentimencando unha política inmigratoria vergoñenta, tos e con capacidades? Pois ás veces parece
restritiva, insolidaria, allea ao futuro ante o en- que si. Non nos damos conta de que calquera
vellecemento da nosa poboación. No caso eu- de nós tamén pode ser inmigrante clandestino?
ropeo, a política de inmigración e asilo pola Porque o mundo segue xirando e hoxe estamos
que opta a Comisión Europea choca cos Esta- desta banda, mais mañá podemos estar da oudos membros, que realizan políticas de pruden- tra. E se non, que llelo pregunten aos arxenticia no tema migratorio, mentres o executivo nos!♦
comunitario quere ir máis alá, sen poder facer
nada máis, pois é necesaria a unanimidade.
ANA MIRANDA é asesora parlamentar en Bruxelas

‘S
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Francia e Alemaña, entre o liderato da UE e as dificultades do leste

Medos e oportunidades da nova Europa dos 25
novas fábricas. Por iso hai políticos de todos os partidos mostrando o seu rexeitamento a que
os contribuíntes netos da Unión
paguen o dumping fiscal dos
novos membros, xa que provoca unha destrución do emprego
precisamente nos países que financian a UE. A isto engádese
unha mala conxuntura económica na República Federal, sobre todo na parte oriental. Finalmente, a chegada de inmigrantes podería exercer unha
presión no mercado laboral de
Alemaña e Austria, baixando o
nivel dos salarios.
Mais tamén se ven as oportunidades. Para o campión mundial
da exportación a ampliación da
UE trae tamén novos mercados.
Así, o comercio entre Alemaña e
os dez países novos duplicouse
nos últimos seis anos acadando,
en 2003, un volume de 113 mil
millóns de euros.

FRANCK MEYER / LUXEMBURGO
A entrada de Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Chequia,
Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Chipre e Malta na nova
Europa crea un novo mapa nas
relacións políticas e económicas. Francia e Alemaña, grandes potencias do continente,
revisan o seu liderato e as consecuencias da ampliación.
O 1 de maio a Unión Europea
(UE) acolle dez novos membros:
a maior ampliación na súa historia de medio século. A diferenza
entre os países que xa levan tempo e os novos que entran son
moito maiores que en ocasións
anteriores.
Canto máis se vai aproximando a data clave, máis saen á
superficie as dúbidas de todos os
implicados. Mentres que no Estado español as reticencias teñen
que ver coa inevitábel mingua
das axudas comunitarias, das
que, neste momento, é o primeiro benificiario, a distancia xeográfica con respecto aos novos
membros resulta tan grande que
todo o proceso se dilúe detrás
dun veo de irrealidade. A situación preséntase algo diferente
nun país fundador da Unión como é Francia ou naqueles países
que, como Austria e Alemaña,
comparten fronteira con estes
pobos do centro de Europa que,
de certa maneira, superan por fin
a súa situación periférica.
En Francia existen temores
verbo da propia “excepción cultural” e a posíbel perda de influencia na Unión dos 25. O
apoio aos EE UU dos países do
leste na guerra do Irak demostroulles aos franceses que lles
vai ser máis que difícil liderar

Europa, en paz

PACO VILABARROS

esta nova Europa. Algo semellante cabe dicir sobre o idioma,
pois os novos comisarios non falan francés, así que o papel do
inglés nas institucións europeas
será máis dominante aínda. Pola
contra, Francia é o segundo país
exportador da Unión e as súas
empresas investiron moitos cartos nos novos Estados. Os traballadores, emporiso, están preocupados pola crecente desindustrialización e deslocalización. O
feito de dirixirse o presidente
Jacques Chirac á nación a través
da televisión o 29 de abril, por

Cada mércores, nas xefaturas de Washington do grupo Americanos pola Reforma Fiscal (ATR), máis dun cento de
representantes das principais asociacións
desta dereita radical enchen a sala de
conferencias; asistencia só por convite.
Funcionarios do Congreso e da Casa
Branca, grupos de presión, industriais,
think-tankers, editores e avogados. Son
os mércores da coalición “Deixádenos
Sós”, unidos na política fiscal e nun ideal de cidadán traballador autónomo, educado no fogar e armado, porque “non
precisa do maldito Goberno para nada”.
No seu informe, o Comité Nacional
pola Filantropía Responsábel (NCRP)
identifica o Eixo da Ideoloxía. Son 350
asociacións libres de impostos da fronte
activista da ultradereita, presentes a nivel
estatal, rexional e local, que terían penetrado as tres ramas do Goberno Federal,
dominando a axenda da Casa Branca e o
debate político. A máis coñecida, a Fundación Heritage, tivo moito traballo durante 2002 fabricando a guerra preventiva contra a “grave agresión de Saddam”:
600 aparicións televisivas, 1.000 na radio, 8.000 na prensa.
Entre os seus benefactores, Time-Warner, Altria-Philip Morris, Microsoft, Pfizer
e Lockheed Martin; pero a información
exacta sobre as contribucións corporativas
é cativa. Rob Stein, investigador que seguiu o fluxo do diñeiro até o grupo dominante, identificou 43 organizacións principais ás que denomina “a cohorte”: unha

mor da ampliación da UE, revela
que existe unha necesidade de
explicar e convencer. Entusiasmo non hai.
A nova fronteira
Como tampouco en Alemaña ou
en Austria. Berlín está a menos
de cen quilómetros de Polonia e
Viena a cincuenta de Bratislava,
capital eslovaca. Aquí, a proximidade xeográfica dos novos
membros –Alemaña comparte
fronteira con Polonia e Chequia,
Austria con Chequia, Eslova-

quia, Hungría e Eslovenia–, os
lazos históricos e a forte presenza de inmigrantes procedentes
do leste determinan o carácter
moi concreto das preocupacións.
As diferenzas de salarios e
impostos son enormes. Témese
que os países que entran agora
na UE atraian máis empresas
coa súa man de obra barata e un
nivel fiscal dabondo baixo,
cousa que xa vén sucedendo
desde hai anos. Porén agora poden aproveitar as axudas europeas para baixar os impostos e
subvencionar a instalación de

Aquí fóra

Nas tripas da dereita
americana
SYLVIA GÓMEZ SABORIDO
potente e inesgotábel fonte de contidos in- EE UU distribuíu unha nota pulando por
telectuais, eslogans, mitos e rumores que un asalto da intelixencia conservadora ao
axudou ao xiro á dereita da opinión públi- “despotismo liberal” e ao que consideraba
ca. Un movemento non lucrativo e, por su- os seus centros: campus, medios, xulgados
posto, independente,
e política. O prazo foi
que pide menos gorelativamente curto;
berno, abondosas renovo colector de
rescentas cincuenta un
ducións das taxacións
institucións conservapara os privilexiados,
doras enraizou e prosasociacións, libres
a privatización ou eliperou. Cara ás preside
impostos,
da
fronte
minación da Seguridenciais de novembro,
dade Social, menos
abriu campaactivista da ultradereita, oñagrupo
salvagardas medioamcreando un “escánbientais e un sistema
dalo”
(a
foto
Kerry-Jaterían penetrado
de mercado sen resne Fonda, marca Heriponsabilidades fronte as tres ramas do Goberno tage) e esbardallando
ao interese público.
contra George Soros,
Federal, dominando
Paradoxalmente, o
o filántropo liberal.
seu modelo foi estabe- a axenda da Casa Branca” Cómpre manter a Gelecido nos 70 polas
orge W. Bush na Casa
campañas de Ralph
Branca.
Nader e os seus conA Fundación Herisumidores contra os
tage, o Instituto Cato
excesos corporativos, que tiveron resposta ou a Sociedade Federalista son nomes rena defensa agresiva e organizada do siste- lativamente prestixiosos –non tanto o seu
ma capitalista. A Cámara de Comercio dos trasfondo– pero os neoconservadores coi-

‘T

Porén parecemos contábeis cando a perspectiva fica sempre limitada ao económico. Ninguén
se acorda das guerras deste continente e da paz que a UE conseguiu estabelecer dentro das súas
fronteiras? Con estes dez países
temos a oportunidade de volver
descubrir facetas da cultura europea esquecidas durante moito
tempo. En Alemaña ofrécense
unha chea de formas para achegarse aos novos vellos veciños a
través dunha ampla oferta de informacións en todos os medios:
xornais, revistas, televisión, ademais de exposicións e mesas redondas en moitas cidades. Europa nunca foi un asunto doado,
mais tampouco aburrido.♦

dan tamén a súa base popular, especialmente os mandatos populistas de organizacións coma a Asociación Nacional do
Rifle ou o Consello da Familia, aos que o
actual Presidente é moi sensíbel. A liña
entre estas organizacións e o Partido Republicano é porosa, no diñeiro e nas carreiras políticas. Por exemplo, o Centro
do Experimento Americano (CAE), clon
rexional da Heritage, é a axencia rexional
do Partido Republicano de Minnesota. As
organizacións funcionan coma incubadoras para potenciais candidatos en alza,
nunha carreira cara ao Partido Único que
remata nunhas eleccións que deben conservar certo aspecto vestixial do proceso
democrático.
O Partido Republicano é o último
banzo do núcleo central, “o aparello”.
Por riba del só estarían as principais unidades do Goberno, incluída a maioría no
Congreso e o Executivo e a súa criatura,
Bush. Na cúpula, o vicepresidente Cheney; Karl Rove, xefe político da Casa
Branca, e os líderes da maioría no Senado e no Congreso. De aquí para abaixo,
até chegar á última asociación estudantil,
o debate e a discusión son desanimados,
porque a lealdade debe ser absoluta. “A
cohorte” é unha infraestrutura intelectual
á que lle está prohibido pensar. Estaren
ao aberto –televisión, radio, prensa– é
condición da súa invisibilidade.♦
SYLVIA GÓMEZ SABORIDO é analista do IGADI
(www.igadi.org)
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A dopaxe pon en dúbida a súa presenza en Atenas

O deporte olímpico estadounidense
frea en seco
CÉSAR LORENZO GIL
O equipo olímpico estadounidense ameaza con non presentarse nos Xogos de Atenas 2004.
A escusa oficial é un posíbel
ataque terrorista. En realidade,
as probas da dopaxe xeneralizada entre o deporte de elite dese país pexa as posibilidades
dos seus mellores competidores.
Varios representantes do deporte
estadounidense advertiron nas últimas horas da posíbel ausencia
do seu equipo olímpico na próxima cita de Atenas. O ex nadador e
campión olímpico norteamericano Mark Spitz, advertiu de que as
condicións de seguranza han ser
extremas para evitar calquera
atentado. “Se houbese a mínima
dúbida, os nosos atletas non poderían arriscarse a viaxar a Grecia”,
dixo o agora representante no Comité Olímpico Internacional.
A voz de Spitz sumouse a outras que aconsellan que os EE
UU se ausenten desta cita olímpica, dado o perigo de que haxa un
atentado terrorista durante os xogos. Xustamente, Spitz foi testemuña do atentado de ‘Setembro
Negro’ contra o equipo israelita
nos Xogos de Múnic do 1972.
A organización de Atenas
2004 xa anunciou que se está a ultimar un programa de protección
aos deportistas no que van participar axentes policiais da propia
Grecia, Reino Unido, EE UU,
Francia e España, entre outros países. Ademais, Grecia pechará as
súas fronteiras, extremará o con-

A campiona de velocidade Marion Jones é unha das afectadas pola trama de dopaxe do laboratorio Balco.

trol de visitantes e incluso se baralla que se chegue a algún tipo
de acordos con organizacións armadas autóctonas, caso da antinorteamericana ‘17 de novembro’, para que fagan unha tregua
durante os días de competición.
Mais baixo a sensata impresión de que o equipo estadounidense podería ser vítima dun ataque hai outros datos que preocupan bastante máis en Washington. Un deles é o recente anuncio
do Comité Olímpico Estadounidense de que os deportistas deste
país estarán obrigados a faceren
un especial control de dopaxe
antes de iren a Europa.
Esta medida é a resposta insti-

tucional ás denuncias de varios
xornais sobre o masivo uso de
substancias prohibidas entre os
atletas de elite. Segundo estas informacións, primeiras figuras do
deporte estadounidense, caso de
Marion Jones ou Tim Montgomery consumiron nos últimos
anos tetrahidroxestrinona, un esteroide de nova xeración que permaneceu no anonimato durante
anos, até que o propietario do laboratorio Balco, Victor Conte,
confesou diante da policía federal
estas prácticas.
O escándalo atinxiu deportes
alén do atletismo. No béisbol e
no fútbol americano xa saíron
nomes moi famosos implicados e

só o básquet fica á marxe porque
a NBA non prohibe a dopaxe.
Ademais, deportistas doutras nacionalidades, caso do británico
Dwain Chambers ou da ucraína
Ianna Block (campiona dos 100
metros lisos) aparecen na lista de
consumidores deste produto.
Con este panorama, o creto do
deporte estadounidense está a rentes do chan e as autoridades estadounidenses consideran imprudente iren a Atenas sen teren todo
ben arranxado neste ámbito. O
“boicot” aos Xogos tería pouco a
ver, daquela, coa ameaza terrorista e moito cun posíbel torrente de
casos de dopaxe ou de baixos rendementos dos seus deportistas.♦

Comando
Vázquez
C. LORENZO

D

estitúe o Valladolid a
Fernando Vázquez e
aparca a crise. Os
medios pucelanos deixarán
de falar de problemas e
vivirán catro xornadas de
ilusión cos novos tempos. É
a forma máis sinxela e
barata de salvar os erros de
xestión das directivas.
E o de Castrofeito
criticado, até insultado
nalgunha radio,
menosprezado porque no
seu currículo hai descensos,
destitucións e desencontros.
A estratexia para atacalo é
inxusta e falaz. No historial
de Vázquez como adestrador
hai descubrimentos de
perlas da canteira, hai loita e
sacrificio con cadros de
xogadores escasos, hai un
modelo de fútbol propio, hai
un compromiso ilustrado
coa esencia do deporte e do
espectáculo. Que ninguén
esqueza que Diego Tristán,
Joaquín, Álvaro Novo ou
Capi son profesionais grazas
a que este técnico confiou
neles.
Entre os seus outros
méritos están certa ousadía e
autoconfianza que, por mala
sorte, estanlle restando
reputación. Tomar conta de
equipos en crise, sen
investimentos suficientes
para resistiren na elite, é un
risco que poucos
adestradores están dispostos
a asumir. O de Las Palmas
foi un proxecto ilusionante,
que encheu de orgullo os
grancanarios porque os
amarelos eran practicamente
todos da casa. Pero coa
canteira é ben difícil manter
a categoría. O mesmo
padeceu co Rayo Vallecano e
foi despedido xustamente
cando parecía que podía
poñer a andar o equipo.
Logo, Teresa Rivero quixo
refichalo, mais xa era tarde.
No Valladolid fixo unha
boa primeira volta, pelexou
por alcanzar rapidamente a
tranquilidade sen abandonar
un estilo de xogo combativo
e vistoso. Todo ía ben porque
Vázquez encontrara en
Ariza Makukula o goleador
necesario para culminar o
seu fútbol. Mais o congués
acabou lesionado de
gravidade e o conxunto
branquivioleta quedou sen
pegada. Nin o galego Losada
nin o francés Bakari
souberon suplir a súa
ausencia. E sen goles non hai
triunfos.
O único defecto de
Fernando Vázquez é ir
xogar á guerra mundial só
cun comando. O seu fútbol
de guerrillas cae sempre
superado polas bestas
mecánicas dos orzamentos
da primeira división. Xa o
dixo el mesmo nunha
entrevista en La Voz,
“quizais errei en certas
decisións na miña
♦
carreira”.♦

Vai chegar o maio e as prazas recibiran de
novo a primavera cun cerimonial xa lendario que se resiste a desaparecer. Os
maios erguerán o seu esplendor e os mozos e mozas que os acompañan voltarán a
cantar as súas cantigas. Pontevedra, Ourense, Betanzos e Poio ou Sanxenxo vivirán de novo os cantares dos rillotes que
escribiron, seguindo o costume da crítica,
coplas coas que lle darán a volta as cousas
que pasaron no ano. Entre laranxas, margaridas, pampullos e recendos de fiúncho.♦

Manuel Rivas.

Éxito
do Día do Libro
O pasado 23 de abril celebrouse o Día do Libro en todo o Estado cun número de vendas
maior ca en anos anteriores. Moitas das librarías do país sumáronse á celebración agasallándolles aos seus clientes rosas e libros. Pero onde máis se vive é no Sant Jordi catalán.
Tan só neste día recádase o 40% das vendas
de todo o ano, cifras nas que cada vez teñen
máis presenza os exemplares galegos. Foi
precisamente en Barcelona onde Manuel
Rivas presentou a súa poesía completa.♦

FOTOS DO XOCAS

Os maios na rúa
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Copa e floreiro. Fotografía de Xoaquín Lourenzo, a quen este ano se lle adica o Día das
Letras. As imaxes de Xocas, xunto coas de Carlos Velo, Augusto Pacheco e Xosé Suárez,
ademais da fita O carro e o home –de Xocas e Antonio Román– poden ser contempladas
estes días no Museo do Pobo Galego.

Novo premio
‘Luísa Villalta’
A Federación Galega de Libreiros, no marco
da Feira do Libro de Compostela, que se vai
realizar entre o 30 de abril e o 9 de maio, vén
de convocar o I Premio de Poesía ‘Luísa Villalta’, que non terá dotación económica pero que servirá para publicar a obra dun novo
poeta. Nesta iniciativa colabora tamén a editorial Espiral Maior, que publicará o
volume premiado. Para os libreiros, este certame é unha sentida homenaxe á escritora
coruñesa falecida hai unhas poucas semanas,
colaboradora habitual d’A Nosa Terra.♦

ebuliron as librarías e as bibliotecas co gallo do Día do libro.
Foi nestas últimas onde se aproveitou a festa da lectura para
protestar pola normativa europea
que obriga a pagar canon polos volumes
emprestados. Con diversas actividades,
estes centros de cultura reivindicaron máis
investimentos, collendo o fío que deixou o
novo presidente do goberno central a respecto do papel das letras na súa política.
Coincidindo con estas datas, bo é lembrar-

R

mos a Alejo Carpentier e a Pablo Neruda,
nacidos hai cen anos. O prosista cubano
deixou obras clásicas como El siglo de
las luces e o poeta chileno pasou á cultura pop con Veinte poemas de amor y
una canción desesperada. Poesía, neste
caso musical, é a que propón o disco
Berbèro. Celtic, mostra da música Thalweg, mestura festeira entre ritmos beréberes e gaitas bretoas. Xa din que Mercedes
Peón foi a precursora, cando puxo a cantar
as mulleres galegas con sotaque do Rif.♦
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O CGAI e o Museo do Pobo Galego
homenaxean a O carro e o home
A película que uniu a Xaquín Lourenzo e Antonio Román
protagoniza unha mostra en Santiago
LEANDRO ABOAL
É unha homenaxe ao carro e
tamén a dous homes. A
aqueles que no verán de
1940 se adentraron nas terras ourensás de Lobeira
para rodaren un filme senlleiro e único da nosa cinematografía. Antonio Román
e Xaquín Lourenzo os homes,
O carro e o home, a película.
Toda unha aventura en días difíciles e xa franquistas pero nos
que a cámara de Román e a
erudición etnográfica de Lourenzo actuaron cunha liberdade
aínda emparentada coa ilusión,
as liberdades e a creatividade
dunha República esgotada e
negada pola forza das armas.
A mostra “O carro e o home. O cine de Antonio Román
e Xoaquín Lorenzo” é a reconciliación coa nosa cinematografía fundacional que o Museo do Pobo Galego presenta
en coprodución co Centro Galego de Artes da Imaxe no mellor dos lugares posíbeis. O que
custodia o legado e a herdanza
de Lourenzo, o que, até de agora, se creía o único posuidor da
cinta rodada en Lobeira.
O CGAI recuperou para esta ocasión a filmación e montaxe orixinal do filme que se
imaxinaba extraviado e que se
localizou entre os fondos da
Filmoteca Española. As salas
do museo que Xaquín Lourenzo precisamente presidira no
momento fundacional serven
nesta ocasión para comparar as
dúas versións da película de
Román en visións paralelas e
continuadas. A orixinal, baixo
o título de “El hombre y el carro”, e a salvagardada por Xocas e Eloi Lozano a comezos
dos anos oitenta.
Un debullar de imaxes nos
que o día a día do carro, desde
a súa construción até a súa
morte por esgotamento, son narrados cunha liña argumental
na que os consellos e coñecementos de Xocas son decisivos
para a riqueza documental e
formal dunha cinta debedora
do cinema documental realizado na etapa republicana. Román bebeu, e as súas críticas na
revista Nuestro cinema o demostran, das pautas do cinema
soviético e os seus mestres
principais e, como Luis Buñuel
e Carlos Velo, tamén do Flaherty de “Homes de Aran”.
A relación entre os protagonistas de O carro e o home naceu no seu Ourense natal a finais dos anos vinte. Formaban
os dous parte dun grupo xeracional que tamén reunía Xurxo
Lourenzo, o irmán de Xocas,
Carlos Velo e Augusto Pache-

Fotogramas de diversas escenas de O carro e o home.

co. Foi este último precisamente o que, desde o estudio de fotografía do seu pai, os conven-

ceu para achegarse ao cinema e
realizar un filme afeccionado
no que todos participaron. Co

tempo o cine marcaría a vida
de Velo e Román, convertidos
en directores, mentres que

Lourenzo pasaría a ser unha referencia da cultura etnográfica
galega.♦

rez, e subliñan cos ensaios fotográficos de Lourenzo conservados entre o seu legado depositado no Museo do Pobo Galego.
Unha verdadeira sorpresa para a
nosa arte contemporánea.
O carro como icono da nosa cultura campesiña preséntase igualmente de man de fotógrafos galegos como Pedro Ferrer e Julio Fernández de los

Ríos, ou viaxeiros que retrataron a Galiza de comezo do século XX como os cataláns José
Gaspar ou Pelai Mas. Todo un
conxunto expositivo que arropa os pases parellos das dúas
versións de O carro e o home.
Unha película enriquecida coa
locución de Xaquín Lourenzo e
a contundencia galeguista da
súa mensaxe final.♦

Fotografías de Xaquín Lourenzo, abaixo, e Carlos Velo, á dereita.

Unha sorte de vangarda
Na mostra do Museo do Pobo
Galego o diálogo que este grupo de mozos mantivo co cine e
a fotografía contextualiza tanto
o tempo que lles tocou vivir como a estética desenvolta por
Román e O carro e o home. Un
achegamento ás vangardas europeas que, sorpresivamente e
por primeira vez, se detecta na
fotografía galega de man de

Velo, Augusto Pacheco e o
mesmísimo Xaquín Lourenzo.
Nas salas de Bonaval dialogan e móstranse por primeira
vez series fotográficas cos nesgos vangardistas que se pensaban non explorados polos fotógrafos do país. Series ás que os
comisarios da mostra, Miguel
Anxo Fernández e Xosé Enrique
Acuña, suman as de José Suá-

‘
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Un século
de Neruda
RAMIRO FONTE

T

iven a oportunidade de
participar nun acto de
homenaxe a Pablo Neruda, con motivo do seu centenario. Mentres unha serie de
nerudianos ortodoxos ou conversos celebrabamos o
mestre, Madrid, unha das
cidades de Neruda, gardaba
loito aquelas xornadas. Dupla
inxustiza poética: tamén gardaban loito as estacións de
tren. Poucos artistas, agás, se
cadra, algún dos pintores da
vida moderna, souberon comprender con tanta intensidade
coma Neruda estes espazos
da multitude, e a fugacidade
da vida que discorre baixo
estas catedrais de ferro. Pero
ó que vou, Neruda está de
aniversario. Vou a Madrid.
Leo na casa de América uns
poemas da miña autoría e, sobre todo, teño a ousadía de
facelo despois de escandir,
unha vez máis, un dos meu
poemas favoritos de Neruda,
ese que comeza “¿Qué fue de
la furiosa?” e que sucede,
alén da distancia temporal e
espacial, en Rangún. Volvín á
casa e seguín a homenaxe.
Sempre volvo a media ducia
de poemas de Memorial de
Isla Negra e a outra media
ducia de Odas elementales.
Entre as moitas repúblicas
nerudianas do continente Neruda, eu atopo estas illas
favoritas. E xa vexo que, unha vez máis, cedo á tentación
de botar man das metáforas
xeográficas para tratar de explicar o chileno. Síntome
ledo por ser un nerudiano serodio. Lino moito nos noventa cando, modestamente, xa
tiña atopado a miña voz. Pero
entre eses poemas-guías que
todo autor ten como
referencia, varios dos meus
son de Neruda. Sendo honesto comigo mesmo,
atreveríame a dicir que hai
cousas do Neruda cidadán
que me desagradan. Non hai
moito, lin un dos seus
poemas a Stalin e un arreguizo percorreume o lombo. Neruda, como outros grandes artistas do século XX, estaba
obsesionado polos ditadores.
Non é algo novo na historia.
Sucedeu e volverá suceder.
Hai un tipo de artista megalómano que, no fondo, se
asemella moito ó home de
poder. Coma este, sempre
está disposto a facer o
necesario para conseguir o
que quere.
Alguén pensará que eu
non son quen para xulgar
unha personalidade tan
poderosa como Pablo Neruda.
Algúen dirá que ós poetas hai
que perdoarlles os seus
pecados, xustamente porque
son poetas. Non estou de
acordo. Ás veces creo que levaba a razón Platón, ó desconfiar deles. E, así e todo, cando
necesito emocionarme lendo
poesía, recorro a Neruda. Por
certo, non me gusta lelo recordando a súa voz.♦

Vadeguay, Collard e Tricicle na Contos
Semana do Humor de Silleda inéditos

de Risco

MAR BARROS
Pallasos, malabaristas, bufóns e algúns dos humoristas máis destacados do panorama internacional porán
en marcha o venres 30 de
abril a terceira edición da
Semana do Humor de Silleda. Máximo Pradera, More,
Tricicle, Agustín Jimenez,
Joseph Collard, Pepe Viyuela, entre outros, presentarán
os seus espectáculos mentres
na rúa desenvolveranse diferentes actuación e cursos.
Organizada polo concello de Silleda, o venres 30 de abril arranca a terceira edición da Semana
do Humor cun apertado programa de actuacións de sala e de
rúa, cursos de risoterapia, concursos de chistes e caricaturistas.
Cada ano máis consolidada,
nesta feira do humor participarán diferentes humoristas de Europa que farán rir ao público que
se dea cita no auditorio do concello até o domingo 2 de maio.
Os monólogos sobre a vida cotiá
de Máximo Pradera, More ou
Agustín Jiménez compartirán
escenario coa estrea do espectáculo Zig-Zag de Joseph Collard,
membro de Les Founamboulles.
Ademais, o presidente de Payasos sin fronteras, que vén de interpretar un dos papeis protagonistas na película Mortadelo e
Filemón, Pepe Viyuela, presenta
a súa actuación Encerrona.
O certame, que vén precedido polo éxito das edicións
anteriores tamén contará coa
presencia dunha das pallasas
máis recoñecidas do estado,

Humoristas promocionando a Semana na rúa.

Madame Vadeguay. A que é directora da Semana de Teatro de
Rúa de Granada, presenta Circus cuentos, na que nos mostra
as mil caras da risa. Tamén pasarán por Silleda os membros
de Tricicle, que deixarán a representación da súa obra Exit.
Paralelamente as actuacións
que se celebran no auditorio, as
principais rúas e prazas do concello encheranse de actividades
complementarias e actuacións diversas a cargo de diferentes compañías de todo o mundo. Dunha
banda, os membros de Kniferforklings espallarán as súas estatuas
humanas nas que se representan
situacións curiosas. Xunto a eles
tamén actuará o bufón norteamericano Donald Lehn.
Acróbatas, monicreques,
malabares e un taller de narices
serán algunhas das actividades
que se desenvolverán no exterior máis dirixidas aos cativos.

PACO VILABARROS

Como xa vén sendo habitual,
este ano a Semana do Humor tamén pretende resaltar a traxectoria de determinados grupos que
están a desenvolver un labor
comprometido. Nesta edición será a ONG Fundación Theodora,
un colectivo que está a levar os
seus espectáculos polos hospitais
europeos para os máis cativos.
Máis risas
O programa deste ano completarase coa realización dun curso de risoterapia baseado na
función terapéutica que pode
ter o humor, o de iniciación ao
ilusionismo impartido polo
Mago Teto e outro de Clown a
cargo do belga Joseph Collard.
Ademais haberá un concurso de chistes e estarán presentes diferentes caricaturistas como Omar Pérez, Zé dos alicates e o vigués Kiko da Silva.♦

A.N.T.
Baixo o título Tres contos marabillosos, a editorial Galaxia
vén de publicar un pequeno volume de relatos inéditos de Vicente Risco. Só un deles, O
aventureiro avarento, vira a luz
en 1921, coa publicación realizada na Coruña pola Irmandade da Fala.
Estes textos, de carácter infantil, foron redactados polo escritor ourensán ao redor da década dos vinte. Os relatos titúlanse O labrego e mais o rei, A
dona encantada e O rei avarento. Para esta edición, coordinada por Xosé A. Neira Cruz, os
textos foron adaptados a normativa galega actual.
Escritos a instancias de Bernardino Varela do Campo só O
rei avarento, fora publicado.
Os outros dous permaneceron
inéditos, gardados no arquivo
da familia Varela do Campo e
silenciados durante toda a ditadura. Agora os tres son recollidos e publicados nun mesmo libro co obxectivo que os viu nacer, a intención de poñer en
mans dos máis cativos textos
de calidade escritos en galego.
As ilustración que acompañan esta primeira edición correron a cargo do debuxante, Xacobe Fernández Sérrano, destacado no ámbito da banda deseñada. Cunha pincelada máis
clásica o ilustrador recrea as atmosferas escritas polo pai de O
Porco de pé, hai máis de oitenta anos.♦
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Teatro en Galiza

A vida como viaxe espacial
Mª Reimóndez constrúe unha orixinal obra de introspección
Título: O caderno de bitácora.
Autora: María Reimóndez.
Edita: Positivas.

María Reimóndez tráenos O caderno de bitácora, unha, en principio, estraña novela de ciencia
ficción. Desde logo, non se trata
de ciencia ficción pura, o fío argumental ou elemento especulativo non se basea na ciencia Estamos
(como si acon- diante
tece en O faro
de Arealonga). dunha
Mais tampouco historia
resulta sinxelo fondamente
encadrala den- lírica que
tro dos diferen- bota man
tes subxéneros de recursos
non dependen- xenéricos
tes de postulados científicos. da ciencia
Non se trata ficción.
tampouco dunha fantasía heroica, nin é novela de espada e
bruxaría (como Morgún ou Crónica de Ofiusa). Nada ten en común co ciberpunk, a novela negra espacial. Non é ucronía baseada en mundos posíbeis dependentes da tendencia históricocientífica que hoxe nos caracteriza (como, por exemplo, A sombra cazadora); nin é historia alternativa, aínda que sexa contada
de forma alternativa. Tampouco
se asemella en nada ás aventuras
da space ópera do espazo profundo, nin nada ten de utopía ou
distopía. Do que si ten, e moitísimo, como veremos, é de espazo
interior.
Practicamente toda a novela
é unha incesante exploración do
espazo interior, mais un espazo
interior lonxe do dun J.G. Ballard
ou Philip K. Dick. Coas novelas
mainstream, aquelas que beirean
por fóra a ciencia ficción, quizá

María Reimóndez.

haxa máis parecido, mais tamén
ten moi pouco que ver cun Huxley (Mundo feliz), Orwell (1984),
Vonnegut jr. ou Silverberg.
Que hai entón en O caderno de bitácora que nos permita
falar de ciencia ficción? Si aparecen naves, galaxias, satélites
e algún outro elemento própio
do xénero, mais estes teñen unha función aquí ben diferente,
pois son metáforas que poñen
en relación as vidas típicas da
ciencia ficción coa vida que leva cada un de nós, son instrumentos que permiten ver as relacións humanas como se dunha aventura espacial se tratase.
A capitana Reimon decídese
a explorar o espazo exterior, un
espazo que son, fundamentalmente, os demais, o próximo;
retornada, retoma os mandos da

PACO VILABARROS

súa nave (a casa) e da súa tripulación (o seu corpo) e conta, a
modo de diario-caderno de bitácora as súas experiencias, alegrías e frustraccións.
Presenta unha liña temporal
evolutiva, mais o cómputo non se
realiza de xeito convencional nin
é verdadeiramente importante.
Reimon (correlato da autora) vive a época s., a do mariñeiro s. e
todo o demais carece de relevancia. É dicir, nesta crónica sentimental imos atopar pouquísima
(ou ningunha) acción, moito onirismo, moita incomunicación (o
que é propio da ciencia ficción),
a radiografia sentimental dunha
dimensión paralela, cifrada en
clave de ciencia ficción.
Varios son os elementos de
Dune (universo literario de ciencia ficción creado por Frank

Herbert e o seu fillo Brian, que
despois levaría ao celuloide David Lynch) presentes aquí, como
o planeta Caladan ou os harkomen (enemigos), unha lembranza que está presente ao longo de
todo o discurso e que, xa contra
o remate, reclama a ambientación musical de Jamiroquai, seguramente (aínda que non se
mencione) do álbum The return
of de space cowboy.
Véxase que estamos diante
dunha historia fondamente lírica, única e exclusivamente lírica, que bota man de recursos xenéricos da ciencia ficción para
aplicar na introspección, unha
escrita moi difícil de clasificar
porque pretendidamente busca a
marxinalidade para ser máis libre. Inclusive é lícito pensar en
novela paródica. Evidentemente
hai certo pouso paródico (da vida de ciencia ficción de da outra
tamén), mais de xeito casual,
sen máis pretensión.
O que se pode dicir de O caderno de bitácora é que consegue ser unha novidosa interpretación da vida. Porén consideralo ciencia ficción resulta tan problemático como deixar de facelo. Desde logo, ninguén agarde
atopar aquí aventuras espaciais
convencionais. Se o subtítulo
que leva (Aventuras espaciais)
fixese referencia ao espazo interior sería moito máis transparente. Fóra dalgúns elementos empregados aquí, a ciencia ficción
está tanto na concepción da autora como na posíbel interpretación do lector, mais o texto é unha forte introspección froito da
necesidade de recontarse, onde a
selección léxica, por veces, peca
de pouco rigor (referímonos ás
manzanillas, animalciños...).♦
X.M. EYRÉ

Tabela das letras

Os reis
de
Galicia
Anselmo
López Carreira

FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. ÁMOTE.
Xosé Carlos Caneiro.
Galaxia.

1. HISTORIA DE GALICIA.
Ramón Villares.
Galaxia.

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

2. ESPAÑOIS TODOS.
Suso de Toro.
Xerais.

3. ORIXE.
Séchu Sende.
Galaxia.

3. XAQUÍN LORENZO
FERNÁNDEZ.
Clodio González.
Toxosoutos.

4. ROMASANTA.
Alfredo Conde.
Sotelo Blanco.
5. ENTRE FRONTEIRAS.
Xavier Alcalá.
Galaxia.

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

4. RESISTENCIA, GUERRILLA E
REPRESIÓN.
Bernardo Máiz.
A Nosa Terra.
5. O RÍO DO ESQUECEMENTO.
Manuel Mandianes.
Xerais.

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

A configuración do sistema teatral galego (1882-1936), de
Manuel F.
Vieites é un
achegamento
sistemático á
creación das
bases dunha
arte dramática
propiamente
galega. O autor dá conta
das
compañías,
montaxes,
directores, actores e escenógrafos máis importantes daquela
época. Edita Laiovento.♦

Palestina, a diario
Laetitia Bucaille escribe
Generación Intifada. La vida
cotidiana del pueblo
palestino, que
edita
Ediciones B. A
profesora francesa fai un percorrido sobre a
historia do
levantamento
palestino contra
Israel do 1987 e
que rematou cos
Acordos de Oslo
e a autonomía.
Mais a chegada ao poder de
Ariel Sharon ao poder volveu
acender os ánimos árabes.♦

O noso pasado
Toxosoutos edita, na súa serie
Trivium, dous novos volumes
de historia. Fernán Pérez de
Andrade, o Bóo.
Mentalidade
e realidade
social, de Xosé Francisco
Correa, gañou
o primeiro premio do certame
de Historia Medieval de Galiza 2003. Achegamento á época de apoxeo da
nobreza laica no
século XIV. O
Cronicón de Hidacio, bispo de
Chaves, en edición de César
Candelas, foi merecedor do segundo premio. É un percorrido
polos anos finais do Imperio
Romano en Galiza.♦

Ao redor
de Villar Ponte
Un traballo combinado de
Emilio Xosé Insua e Carlos
Nuevo deu á luz O
primeiro Antón Villar
Ponte, que
mereceu o
XVII Premio
literario
‘Ánxel Fole’.
Percorre a
infancia e
primeiros
traballos profesionais dun dos
creadores das Irmandades da
Fala. Edita a Fundación Caixa Galicia.♦
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A Trabe de Ouro
Revista galega de
pensamento crítico
Nº 56. Setembro-decembro 03. Prezo 11 e.
Dirixe: X.L. Méndez Ferrín.
Edita: Sotelo Blanco.

Carme Hermida fai un estudo
sobre os verbos, xergas e
latíns de Galiza. Marcial Gondar escribe “¿Un
tigre de
papel?
Epistemoloxía da
razón liberal”. Peter
Marcuse
analiza a
despolitización da globalización
nunha análise que vai do neomarxismo á sociedade rede
expresada por Manuel
Castells. Pubícase a tradución
ao galego da Oda a Barcelona
e outros poemas do catalán
Pere Quart. Inclúense
ademais, reseñas de diversas
novidades editoriais.♦

Anarquista
Nº 18. Inverno 04. Prezo 1,20 e.
Edita: Ateneus Libertarios de Compostela e
A Coruña.

Inclúese unha guía de
Compostela para un “turista en
Babia”, unha reseña sobre a
tradición dos coros libertarios,
a receita dos ñoques. A
brasileira Rita Lee escribe un
artigo sobre
os novos
modos de
mutilación
feminina,
baseados
na cirurxía
plástica e
ao culto a
un determinado modelo físico. Inclúese unha
antoloxía de
textos de Rafael Barrett, relativos á situación do mundo a
comezo do século XX. Fran
del Buey relata a súa experiencia na cadea da Lama.♦

A Peneira
Nº 368. 2ª quincena de abril 04. Prezo 1,25 e.
Dirixe: Guillermo Rodríguez.
Edita: Edicións Alén-Miño.

Inclúense as noticias máis
importantes do sudoeste de
Galiza, con atención
especial
ás bisbarras do
Condado,
o
Paradanta
e o Baixo
Miño. Engádese ‘O
Farelo’,
unha revista de
humor con
colaboracións do Carrabouxo,
Xosé Manuel e Pereiro, entre
outros. A sección de deportes
computa todos os resultados
das categorías afeccionadas de
fútbol na comarca.♦

Os versos de Graña, en plenitude
En Sen sombra e sen amor recobra o espírito reivindicativo
Título: Sen sombra e sen amor.
Autor: Bernardino Graña.
Edita: Galaxia.

A editorial Galaxia, na súa colección de poesía Dombate,
acaba de publicar un volume
que será fito literario en Galicia para o 2004.
Sen sombra e sen amor é a
última entrega poética de Bernardino Graña –nado en Cangas e
non na parroquia de Darbo As páxinas
como
fixen
do libro
constar por erro
hai poucas da- son un
tas nestas mes- estoupido
mas páxinas. expresivo
As páxinas de no que
Sen sombra e o lirismo
sen amor son máis íntimo
un estoupido
percorre
expresivo no
que o lirismo cada un dos
máis
íntimo seus versos.
percorre cada
un dos seus
versos. Os últimos acontecementos que marcaron os sentimentos
da meirande parte da poboación
mundial son expresados con auténtica carraxe por Bernardino
Graña. Os que viven “sen sombra e sen amor” son aqueles que
nos levan ás guerras, os que nos
enchen os mares de chapapote e,
como o autor di en máis dunha
ocasión na súa poesía máis reivindicativa, os que peidean a atmosfera a conta da cobiza que
os cega e guía cara ao absurdo.
O razoamento positivista é
duramente criticado e desmontado polo poeta que o ve
como o gran problema do home e da sociedade actual. Fronte a el, a vía de escape preséntase clara: o amor. O abandono
a paixón. Só así, amando os
“sen sombra”, “os que non
aman” poderán chegar ao axustado equilibrio existencial. Este abandono ao amor presénta-

Bernardino Graña.

se en moitas ocasións (véxase
na segunda parte do poemario
poemas como “Hoxe fálame,
amiga” ou “O teu amado corpo”) dende unha perspectiva
erótica moi directa e explícita.
Este enfrontamento crítico á
sociedade actual fronte ao amor
é rachadora na súa postulación.
O poeta non se anda con rodeos.
Semella que expresa un estoupido de sensacións contidas que
se manifestan nunha expresividade directísima que vai ao
miolo dos problemas que o inquedan. Mais, ao mesmo tem-

A. PANARO / ARQUIVO

po, ofrece un posíbel equilibrio
onde se exalta o traballo, tranquilidade e sentidiño das clases
populares que son a imaxe máis
clara do que debe ser un mundo
sen desgrazas provocadas polos
intereses duns poucos (... parlantes monifates con gravata,/
que ignoran sacrificios, que non
saben/ do doce ollar calado e
solidario, ...).
Conceptualmente, Bernardino sérvese de liñas xa desenvolvidas na súa poesía anterior. Advírtese a poesía máis combativa
xa apuntada en poemarios como

Non vexo Vigo nin Cangas e os
versos máis namorados de Se o
noso amor e os peixes. Ademais, volve a preocupación ecolóxica de poemas como “Escarnio contra os que nos manchan...”, ou de poemarios como
Himno verde, así como ao diálogo coa natureza, coa materia,
para advertir da Apocalipse
anunciada en Profecía do mar
perante as brutalidades ás que
se ve sometida constantemente
a natureza. Neste sentido léase
con especial atención o terceiro
poema do libro: “Que non o saiba o vento namorado”.
Liñas xa pescudadas por
Bernardino Graña, pero que,
non obstante, neste seu oitavo
poemario (sen contar Ardentía)
chega a un estado de plenitude
poética tal que mesmo se pode
ter Sen sombra e sen amor como un libro no que se concentran moitas das súas virtudes
poéticas máis destacábeis. É un
poemario que a crítica e os estudosos da literatura deberán
ter moi en conta na análise e reflexión da súa obra, pois dá unha visión bastante acertada e
xeneralizada do mellor Bernardino na súa obra anterior. Así e
todo, que o lector non pense
que o poemario é unha repetición do xa feito. Moi polo contrario é, pola súa plenitude –que
non madurez como lin por aí,
esta xa hai anos que a ten máis
que acadada– un poemario que
ten a particularidade de que ha
sorprender moi gratamente pola
súa forza e pola súa exquisitez
técnica, moi elaborada e pola
soltura admirábel coa que domina o hendecasílabo.
Temos a oportunidade e a
ledicia de poder facernos cunha nova mostra da mellor poesía que deu este país. E isto non
se pode dicir todos os días.♦
HÉITOR MERA

A pólvora de Óliver Escobar
Título: A última bengala.
Autor: Óliver Escobar Rodríguez.
Edita: Colección Esquío de Poesía.

Accésit do XXIII Premio Esquío de Poesía, A última bengala de Óliver Escobar Rodríguez, componse de cinco libros
que entregan un bo monllo de
poemas e de versos, o que produce, de primeiras, un importante consumo de papel, precedido por unha presentación de
Marica do Campo.
Unha vez introducido nos
poemas –aínda que talvez todo
o libro sexa un só poema– o
lector comezará por notar certa
pesadez rítmica, algun que outro ripio “interior” e outras lindezas, e un número de palabras
superior ao que permite a com-

posición dos poemas. A poesía,
hélas!, tamén é ascesis, non? O
que demostra que Óliver Escobar é máis proclive á extensión
que á intensidade. Mais un- Óliver
ha vez esque- Escobar
cido todo isto,
podemos que- é máis
darmos con proclive
outras cousas. á extensión
Con versos de que á
calibre como: intensidade.
con olllos que
exceden as nocións
de
améndoa e galáxia/ con xesto doce e fuxidio como un
acantilado de corais/ con vetas
de amor até nas cavernas/ con
pelo en selva de espasmos

acuático; O sucre é o sal da vida. Tu es o sucre; Seremos delírio hindú nun abrir-se de camélias/ transpasando o himen
da derradeira frustración/ coas maos tintadas con pedras de
lua; ou Arden as ruas de auséncias biorrítmicas/ nubes
pardiñeiras sobre calcuta...;
Ao comezo demorei-me en descubrir/ Que a vida ven/ Cando
lle deixas as portas abertas...;
O medo é a anémia dos animais oníricos; ou non es a loira platino con alma de revólver/ non es a entrada ao patíbulo/ non es unha fumeira/ mália que tu fumas dabondo, etc.
por só indicar uns poucos
exemplos entre as ducias de
moreas que se podían transcribir. E se a estes versos lle uni-

mos unha teoría do amor que
non se atreve a enfrontarse co
amor: Por iso derrubo os muros da soidade inerte/ e busco
non mirar-te nunca cos ollos
que feren/ e nunca querer posuir-te, e asi ter-te pra sempre,
etc. –como se o amor non fose
dupla posesión, é dicir, ter a verdade nunha alma e nun corpo,
que dixo o mozo Jean-Arthur– o
lector deste poemario pode pensar, entre outras cosas (como: a
forza bruta que compoñen os
poemas non pugnou coa estilización que é toda literatura, e así
pasou o que pasou), que non lle
estraña que sexa a última bengala: tiña a pólvora ou mollada ou
derramada.♦
X.G.G.
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Esculca advirte
do recorte de liberdades en Europa
Clausurado o I Encontro en Defensa dos Dereitos e Liberdades Públicas
RUBÉN VALVERDE
“Europa eríxese en paladín dos
dereitos e liberdades do mundo
enteiro, pero ao tempo estes
dereitos van erosionándose no
Continente”. Esta é a conclusión fundamental á que se chegou no I Encontro en Defensa
do Dereitos e Liberdades Públicas, organizado por Esculca
os días 20, 21 e 22 de abril. As
xornadas foron aproveitadas
para redactar unha declaración
final de seis puntos que será
entregada polo premio Nobel
arxentino, Adolfo Pérez Esquivel, ao presidente do Goberno
central, José Luís Rodríguez
Zapatero. Entre as propostas,

destaca a de “constituír unha
comisión de investigación do
desastre do Prestige”.
Nas xornadas abordáronse
temas diversos que teñen que
ver coa actuación dos Gobernos poderosos no novo escenario global. “Baixo a acusación
xenérica de terrorismo ou invocando á retórica da seguridade,
prívase de garantías básicas a
persoas presas. En especial, a
aquelas que pertencen a determinados colectivos”. En segundo lugar, “restrínxense espazos de liberdade e criminalízanse movementos sociais, políticos, culturais e medios de
comunicación”. En terceiro lu-

gar, “redáctanse lexislacións e
deséñanse tribunais excepcionais que anulan as garantías
procesais e o dereito a un proceso xusto”.
O control social, o endurecemento progresivo das condicións humanas, a vulneración
do dereito a unha información
veraz e a inoperanza dos mecanismos de salvagarda dos dereitos fundamentais, son outros
aspectos sobre os que se centraron as xornadas.
Entre as peticións finais,
destacan a “anulación das medidas lexislativas de carácter
excepcional”. En segundo lugar, piden a “adehesión e ratifi-

cación do Protocolo Facultativo á Convención contra a tortura e outros tratamentos
crueis, inhumanos e degradantes”. O “apoio á iniciativa de
Costa Rica para que o Decenio
para a Educación na esfera dos
dereitos humanos que concluíu
no 2004 sexa prorrogado dez
anos mais e se implementen as
medidas para facelo realmente
efectivo”, sería o terceiro requerimento. O cuarto sería a
petición de “revocación da Lei
de Estranxería e regularización
da situación dos emigrantes de
acordo cos dereitos humanos”.
En quinto lugar, solicítanlle a
Zapatero a “elaboración dun

novo modelo de medios de comunicación de titularidade pública e a revisión de axudas aos
medios privados, para que se
garanta realmente o control social da información”.
Nas conferencias participaron varias asociacións. Entre
elas destacan Esculca, Aida,
Asociación Libre de Abogados,
Observatorio Vasco de Dereitos
Humanos, Burla Negra, Asociación de Defensa de Presos,
Movemento polos Dereitos Civís Ánxel Casal, Statewatch e
Xustiza e Sociedade. Entre os
relatores, destacaron Michell
Collon, Antonio Álvarez Solís
e Adolfo Pérez Esquivel.♦

Música

En paz co jazz
Kurt Elling aterrou co seu Man in the air
Concerto: Voces do Jazz.
Cantante: Kurt Elling / Rosa Passos.
Lugar: Pazo da Cultura, Pontevedra.
Data: 25 de abril.

Saíu ao palco do Teatro Principal con algo nas mans que semellaban con lóxica unhas simples partituras. Pero non eran
tal. Kurt Elling antes de asoballar gratamente co seu jazz quixo ler algo para que nos quedase claro. El e os seus músicos
representaban a América que
estaba pola paz e non pola guerra. E para o público esas palabras soaron tamén a música.
Tan boa como a que demostrou
de seguido que domina. Un
jazz baseado nas máis puras das
tradicións pero asentado no século que nos tocou comezar.
O derradeiro concerto do ciclo pontevedrés de “Voces de
Jazz” non defraudou malia o lis-

O novo
de Holywater
Título: Sides.

tón quedar ben alto logo da maxistral e delicada presenza da
Rosa Passos nun Pazo da Cultura entregado á maxia da pequena
voz da brasileira. E neste jazz de
voces, Kurt Elling é o equilibrio
e á vez a contundencia. O equilibrio do que o dota un trío de ideal acompañantes e a contundencia dunha voz adestrada para envolver pezas imposíbeis nadas
da imaxinación instrumental de
mitos como John Coltrane.
Executando a mellor das
músicas e predicando a máis
clara das mensaxes tensou as
cordas vogais entre peza e peza
para tirar de novo da mensaxe
dos seus folios. A da paz para
comezar e, entre dodecafonías,
imaxinar un troco de réxime para o imperio onde vive e canta.
O Kurt Elling compositor é
quen de dotar de letra as máis
endiañadas creacións de mestres

americanizados do seu debut
até o seu particular xeito de facer pop. Producido por Paco
Loco, o disco foi gravado en
directo durante no pasado
xaneiro. Pero non son os ritmos
o único cambio que presenta a
banda. Para a xira de presentación de Sides, que comezará o
30 de abril na Coruña, os de
Holywater van contar cun novo
baixista, Diego Castro, antigo
compoñente de Sugar Daddies,
Moop e Deluxe.♦

Fin da triloxía

Grupo: Holywater.
Edita: Astro.

Título: O latexo do fogo.
Grupo: Brath.

A banda luguesa Holywater vén
de sacar Sides, no que dan un
salto dende os sons

Edita: Sons Galiza.

Con este disco, Eloi Caldeiro,

que as imaxinaron só para seren
tocadas por saxos trompetas ou
clarinetes. Unha aventura que o
asenta entre os vocalistas máis
atrevidos e solicitados e tamén
cos que circulan nas revistas especializadas como resorte de
modernidade e innovación.
O concerto de Pontevedra
soubo tamén a trío. Sábese
acompañar Elling e ese especie
de profesor chiflado que aparentaba Laurence Hobgood tecleou
dos mellores arranxos que se lle
poden ofrecer a unha voz e a un
auditorio. Xunto a Rob Amster e
Frank Parker, Jr. déronlle algo
máis que gardacostas ao barítono filósofo e ao cantante literario cando ofreceu temas do seu
próximo album. O que títulou
Man in the air e que ten na rede
á par dos seus Guerrilla diaries
(www.kurtelling.com).♦
LEANDRO ABOAL

Rosa Passos e Kurt Elling nas súas actuacións en Pontevedra.

XOSÉ LUÍS ALONSO

mediterráneos, para falar das
relacións interpersoais, o
amor e o desamor. A triloxía
completa dará lugar a unha
recompilación e a un libro de
poemas.♦

Por riba de linguas
Título: Kantuok jartzen ditut.

alma mater do grupo folki
Brath, completa a triloxía que
comezou hai uns anos co
traballo Rodeira, no que se
trataban os dereitos humanos,
que sería continuado por
Cinco, dedicado á ecoloxía.
Neste novo álbum, o director
da discográfica Sons Galiza
quixo mesturar os son
galegos con ritmos máis

Autor: Ruper Ordorika.
Edita: Metat.

Despois dunha ducia de
traballos gravados ao longo
de case vintecinco a nos de
traxectoria que o converteron
case nun referente da canción
en euskera, Ruper Ordorika
presenta Kantuok jartzen
ditut. Para a súa gravación,

rodeouse novamente de
músicos neoiorquinos,
rachando coas fronteiras
idiomáticas. Neste novo
disco, o cantautor vasco,
continúa a liña trazada no
pasado traballo, máis próxima
ao rock que a canción
tradicional pero con toques de
jazz e blues.♦
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arquivos da Garda Civil. Cando
Rodolfo Martín Villa foi ministro
de Interior, polo ano 1977,ordenou ás comandancias que enviaran todos os papeis a Madrid ou
que eles mesmo os destruisen,
coa disculpa de que era para eliminar antecedentes de xente xa
amnistiada na etapa democrática.
Iso serviu para borrar as pegadas
da represión dos anos 40, 50 e 60.
Parte dese material foi queimado
en Paracuellos del Jarama.
O acceso a documentos
directos confirmaron todas
as hipóteses dos seus traballos anteriores?
A violencia selvaxe, a gran
planificación e a a extensión da
represión desde logo. O que me
sorprendeu foi a frialdade coa
que se exerceu. É curioso tamén
ver como precisan xustificar o
golpe nos xuízos cando os acusados insisten que eles só fixeron defender a legalidade. O
presidente da Deputación, López Bouza, reta ao tribunal “¿como se atreven a xulgarme a min
que son o que defendín a lei?”, e
teñen que revirar por completo
as leis para xustificarse.
XAN CARBALLA

Bernardo Máiz
‘Franco foi tan brutal que até xente de dereitas
se espantou’
XAN CARBALLA

“Resistencia, guerrilla e represión” (Ed. A Nosa Terra), é o título do último libro publicado polo historiador Bernardo
Máiz, un dos máis importantes historiadores do periodo que vai da República á Ditadura. Desta volta a fonte principal
do seu traballo foi a análise pormenorizada das causas e os consellos de guerra en Ferrol entre os anos 1936 e 1955.
Despois de tanto tempo investigando, que foi o 36 na
Galiza: golpe de estado, guerra ou inicio dun masacre?
O que querían era dar un
golpe militar, pero as instrucións do xeneral Mola eran claras: decapitar toda resistencia.
Tratábase daquela dun golpe de
estado violento e iso é o que fan
os primeiros días nos que eliminan a todo líder político ou sindical que lles planta cara e empeza decontado un masacre.
Abonda ver as cifras parciais:
en Ferrol e na redonda saen case 300 mortos nos primeiros días. E según datos policiais, só
no concello de Ferrol hai 239
mortos entre agosto e novembro
de 1936. As cifras de toda a represión franquista nunca as poderemos saber con certeza.
Os fieis á legalidade, á República, pensaban que podía
ser un golpe que rematase
nunha ditablanda? Esperaban o que veu?
Na conspiración había pouca
xente, os máis sinalados querían
dar un golpe moi duro. En Galicia penso en Martín Alonso na
Coruña, Suances e Salvador
Moreno en Ferrol ou o Capitán
Carreró en Vigo. Nos republicanos hai unha atitude entre os responsábeis gubernamentais que
nunca poderei comprender. Algúns pensan que poderán recon-

ducir a situación outros non entenden o que está pasando. Pero
hai moitos alcaldes, cargos políticos e sindicais que xa perciben
o que lles ven enriba e tratan de
resistirse. Moitos pensan que o
que viría serían un golpe como
de 1923, pero tamén hai os que
pensan que non queda outra que
a resistencia armada. Fallou especialmente a comunicación de
abaixo arriba; os que percibían a
realidade máis de cerca querían
armar á xente pero tropezaron
coa decisión gubernamental de
non armar á xente. Os representantes do republicanismo burgués, que podemos personificar
en Santiago Casares Quiroga,
non saben a que terlle máis medo, aos compañeiros de grupo
social, que son os que están dando o golpe e pensan que poden
controlalos, ou armar á xente e
que se produza unha revolución
social. Onde as autoridades armaron á xente o golpe non triunfou e onde quixeron “controlar”,
foi adiante a sublevación.
Como comprender unha
saña tan grande?
No exército de caste africanista enténdese ben. Pero había
unha tensión que viña desde
1931, e se analizas as vilas comprobas que se agudiza un enfrontamento que estivera larvado desde 1910/20. Un sector da sociedade que tivera o poder durante

séculos teme perdelo e recorre a
todo tipo de manobras para recuperalo. Ven nos militares aos que
lles farán o traballo suxo. Canto
máis profundizo nesas tensións
previas vexo con máis interese a
cuestión da Igrexa. A República
quere facer un estado laico e os
sectores máis integristas non o
aturan, e iso explica a posición da
xerarquía e das clases medias en
favor do golpe.
Na represión interviñan
moitos civís, controlaba toda
a represión o exército?
Hai unha represión irreular
pero sempre co aval e o control
do exército. En todas as vilas de
Galiza en agosto do 36 instalan
unha gornición militar, mandada
por un oficial en activo ou algún
militar na reserva, que son os que
arman aos milicianos de Falanxe.
A maioría dos falanxistas de sempre –os camisas vellas– vanse ao
frente bélico e son os camisas novas os que exercen a represión,
pero son o exército e a garda civil
os que controlan todo. Ás veces
avalando algún asesinato a posteriori. Conto o caso dun ex-soldado franquista que consegue que
abran un consello de guerra para
investigar a morte dos seus país e
dous irmáns, nas Pontes. A morte
producírana falanxistas e garda
civil co coñecemento da autoridade militar da vila. Da lectura da
causa xa se deduce que foi o ase-

sinato colectivo dunha familia pero o tribunal militar entende que
foi en “acto de servizo”. Nunca
recoñeceron un crime.
A represión documentada
É a primeira vez que unha
investigación se centra nas
actas xudiciais?
En Galiza con este grado de
sistematización e exahustividade
coido que si, pero sei que en Aragón e Andalucía estase potenciando institucionalmente este
traballo. Mirei todas as causas, e
só desestimei as menores, pero
habería que facer este traballo
para outros tribunais que había
en Coruña, Lugo, Pontevedra e
Ourense. O traballo fíxeno no
Arquivo da Rexión Militar do
Noroeste, que está en bastante
bon estado. Agora estan centralizando en Ferrol a documentación que ten que ver con todo o
Norte de España. Son milleiros e
milleiros de Causas, que son
procesos que inclúen calquera
caste de acto violento ou con armas polo medio. Esa competencia de xulgar tívoa o exército até
1963 coa chegada do Tribunal de
Orde Pública.
Non se destruiu documentación?
En casos notas que faltan determinadas páxinas. Onde si houbo destrución sistemática foi nos

Unha represión extensa
O discurso de investidura de
Zapatero acabou cunha cita do
seu avó fusilado, un militar que
non situaríamos na esquerda.
Tan extensa foi a represión?
Os franquistas sementaron
a idea de que combatiran aos
“rojos”. A xente do común entende por tales a socialistas, comunistas ou anarquistas. Para
os sublevados a cousa ía moito
máis alá. Moitos dirixentes republicanos situábanse nun abano que ía do centro-dereita ao
centro-esquerda. En Pontedeume no comité do Frente Popular estaba o rexistrador da propiedade, García Toribio (que
foi asesinado) e Leonardo García, que era farmacéutico; en
Ferrol Xaime Quintanilla era
médico... eran sectores da burguesía profesional, intelectual
ou comercial. O avó de Zapatero era un capitán do exército,
que pede ser enterrado como
católico e moitos dos asesinados naquela época eran católicos practicantes... uns “rojos”
moi raros. Góstame citar a frase de Franco que a sublevación
era “contra a Enciclopedia”.
Nalgún caso anota no seu
libro que foi o que pasou con
algúns dos xulgados. Queda
unha curiosidade no lector
por saber máis desas vidas.
Fíxeno só nalgúns casos
porque falan por sí sós os procesos. Pero agora chéganme de
contínuo novas informacións e
abríronse portas a historias
apaixoantes. Franco levouse a
vida e destrozou o porvir de
moitos. Nos procesos hai unha
acusación recurrente de ”ter
ideas”. Pois xente con ideas
que en 1936 tiñan 18 ou 19
anos tiveron dificultades insalvábeis para reconstruír a súa
vida na España da época. E foi
todo tan brutal que mesmo
xente da dereita se botou para
atrás do apoio que ao comezo
deron aos golpistas. Iso tamén
se ve nos procesos.♦
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A Frouseira

A
liberdade
da utopía
XERARDO PARDO DE VERA

O

Francis Bacon (á esquerda, detalle do compartimento dereito do Triptico-Estudos do corpo humano, 1970, pintura sobre tea), e Tàpies, abaixo, dominaron a creación da segunda metade do século XX, sen se deixar contaminar por modas. Andy Warhol é un dos artistas que, segundo a autora, caeron no espellismo do novo. Arriba, á dereita,
Presentación de 28 caixas Brillo e Campbell, 1964, de Andy Warholl. Serigrafía sobre madeira.

A obsesión polo novo é o cancro da pintura, segundo Marie Claire Uberquoi

Para comprendermos a arte actual
X.G.G.
Hai más de século e medio Hegel pronosticou a morte da arte.
O grande crítico norteamericano
Harold Rosenberg, tido como o
teórico da action painting, escribía en 1968: “A historia da arte
toca ao seu fin”. Ese mesmo ano
de 1968, que tantas reminiscencias trae á mente, Alain Jouffroy,
poeta, novelista e crítico de arte
francés, pertencente durante un
tempo ao movemento surrealista, escribiu un libelo ao vitriolo:
A abolición da arte. En tal escrito considerábase a arte como o
principal obstáculo colocado
pola burguesía fronte á revolución cultural. Podiamos seguir,
mais o lector aborrecería axíña.
Desde que Jouffroy escribiu
o seu libelo, e non digamos desde Hegel, choveu moito, ben que
non de máis, se lemos os libros
de Jean Clair, no que as vangardas históricas –con todos os seus
defectos, que son moitos, a empezar polo agachamento do seu
verdadeiro obxectivo: o recambio de elites– son, nin máis nin
menos, que os pais teóricos do
terrorismo actual. Mais, en verdade, a pesar de todas as chamadas á orde que se deron –sobretodo– de 1968 a esta parte, o
“non vai máis”, é dicir, o ir alén
da última novidade en arte, continúa á orde do día. Ese ir “alén”
quizais levou á arte a un cul-desac, ao seu descrédito total, porque a arte é consumida dun día
para outro, ou por “entendidos”
ou por “grandes masas” que acoden ás exposicións e aos museos
reclamados pola industria cultural, sección arte actual, e despois
xa non saben máis, nin da exposición, nin do pintor ou escultor,
nin, claro, da arte en xeral.
■ A ARTE Á DERIVA?
Para entendermos o labirinto en
que está mergullada a arte no día
de hoxe, acaba de saír un libro,
pequeno de volume, escasas 150
páxinas, formato de peto: ¿El
arte a la deriva?, de Marie Claire Uberquoi (Barcelona, De bolsillo, 2004), que entrega moitísi-

xía o que é “culpa” dos artistas)
pende do estado. (No noso caso,
mo máis do que promete. O lie, o peor de todo, do mercado.
tanto as institucións estatais, aubro consta de sete capítulos –inComo saír deste cul-de-sac?
tonómicas e locais.)
trodución e epílogo á parte– nos
Como impedir que a arte vaia á
Mais, non queda o libro na
que a autora, francesa de nación,
deriva? Uberquoi, sen dar receitas
denuncia das institucións máis
crítica de arte do xornal El Mun–nunca sabemos nada do que vai
ou menos políticas que se dedido, explica os últimos vinte anos
acontecer, nin o tipo de sociedacan a manipular o mundo da ardo mundo da arte. Explicación
de, arte, para cuxa realización trate, nin tampouco do mercado. A
tanto artística como, en certa
ballamos sen sabelo–, mais coas
denuncia exténdese aos propios
maneira, sociolóxica.
ideas claras, avanza que “despois
artistas (dando nomes concretos,
Armada dunha pequena,
de tantos anos de se negar a si
de Andy Warhol a Ferran García
mais importante bibliografía, dun
propia ou de se confundir con ouSevilla). Uns artistas que caeron
saber que vén de lonxe, cunha
tras disciplinas, a arte quizais pono espellismo do novo. (Se o
ideas claras, Marie Claire Uberdería tentar recuperar a súa propia
novo, como sabemos desde
quoi comeza a desmontar mitos
autonomía, converténdose outra
Baudelaire, inscríbese no plano
da arte actual. O grande mito, a
vez nese lugar privilexiado desde
técnico, cal é o contido da obra?
confusión entre arte e vida. Non a
o que podemos ver o mundo cunO contido é o “vacío”. Ou como
confusión clásica, en que a vida
ha óptica distinta á da sociedade
explica Marie Claire Uberquoi,
debía entrar na arte, ou que a arte
mercantilista e hipertecnolóxica
a “desmaterialización absoluta”,
debía plasmar a vida; non, a conen que vivimos. Mais, para isto é
da que Joseph Beuys foi profeta.
fusión actual entre arte e vida, e
necesario arriscarse por vías soliCon todo, a “desmaterializaiso explícao moi ben a autora, é
tarias, como o fixeron Bacon,
ción” pode entregar verdadeiras
outra. Eis as súas palabras. “A
Twombly, Baltrhus e Tàpies, por
obras de arte: eis as obras de T.
verdade é que tanto no caso de
citar a catro dos artistas que doKantor.) Un espellismo que conPiero Manzoni como en el de
minaron a creación da segunda
duce ao “máis alén”... en provoYves Klein, o que se valorou non
metade do século XX, sen se deicación, esquecéndose, en verdafoi o contido das súas creacións,
xar contaminar por modas”.
de, da arte. Unha arte, como avisenón o impacto da súa personaÉ hora de que, lonxe dos
sa unha e outra vez a autora, a
lidade. Segundo os seus haxiómodos e das modas, a arte volva
remolque da tecnoloxía (sen por
grafos, a verdadeira creación desrecuperar o seu sentido orixinaiso cargar no haber da tecnolotes dous artistas é en definitiva a
rio se quere sair do descrésúa propria vida.
dito absoluto no que vive e
E esa é unha tendencia
se desenvolve hoxe: deque se irá espallando ao lonsempeñar un papel detergo dos últimos corenta
minante na experiencia coanos, nos que se tivo en
lectiva e individual, tanto
conta por riba de todo o
na vida cotiá como na onícomportamento do creador
rica (ao desempeñar ese pae a súa capacidade para espel talvez se realice o “fin
candalizar e atreverse ao inda arte” predicado por Hedicíbel. O problema é que,
gel). Mais, para iso, quizais
para chamar a atención, os
deba fuxir, como do demo
artistas poidan recorrer logo
–ou de Deus– da novidade
a calquera nadería, sen ninque trae a novidade (que,
gún poder transgresor”. A
en realidade, na vida poscita é longa mais pagaba a
moderna de hoxe dura, a
pena, xa que este é o espírinovidade, exactamente vinto que atravesa o volume.
tecatro horas) e daquilo que
Un espírito crítico e “dehoxe impón a novidade, é
nunciador” –e demoledor–
dicir, o consumo: o mercadas banalidades da arte condo. O mal da arte actual.
temporánea. Unha arte, coLendo este libro, que eu
mo demostra no máis que
inscribiría dentro da nobre
importante capítulo “La
arte do panfleto, o lector
moda del arte”, que é manisairá coas ideas claras sopulada completamente polo
bre o que foi a arte no últimercado... e polas institumo cuartel do século pasacións oficiais da arte (museos, centros de arte, etc.), é Cruz negra sobre cabeza, 1995, de Tàpies. Tinta sobre do, o que é a arte hoxe, e o
que non debe ser.♦
dicir, por aquelas que de- papel colada en tea. (Colección particular, Barcelona).

meu compañeiro de
curso Santiago Kuo
Kan era, ademáis, o
meu amigo. Tivo o gran mérito de superar unha licenciatura coa rexa dificultade dun
idioma que non era o seu e
eramos varios os que alternabamos pra lerlle os temas coa
fin de que apreixase unha fonética que o despistaba en
verbas aparentemenmte
semellantes. Tamén nas
outras, e así lémbrome de
que houbemos de aclararlle a
diferenza entre liberdade e
criterio. El, que sufrira moito
na súa nenez e adolescencia,
desenvolvidas practicamente
na escravitude, era un famento de liberdade e dicía que
quería “ os coñecementos
non pra gañar cartos que me
preman senón pra ter a
liberdade de buscar a Liberdade”. Posuído, madialeva,
dun sentido trascendente das
vellas filosofías orientais, dicía que sempre tivera frio no
corpo e unha fogueira
enrabexada na alma; en canto
que escoitou a cantiga
canaria que lle recitaba ó
Teide iso da neve na faciana
e o lume no corazón non
acougou até aprendela e cantábaa conmovido diante do
retrato do seu deusiño
particular, o funcionario
diplomático, xa falecido, que
o sacara da orfa miseria e lle
dera estudos e uns poucos diñeiros; todos os meses
ofrecíalle unhas renovadas
coroíñas feitas coas flores
silvestres que recollía
bulindo polo campo. (Tamén
as facía no meu país,
contábanos, polo salario
dunha malleira.) Santiago
Kuo Kan era un home dez
anos máis vello que nós e tamén un neno impresionante e
sabio. Non quería deixar de
ser comunista, que era un segredo que o seu salvador lle
pedira que mantivese, naquela Hespaña nacionalcatólica,
pero “comunista de verdade,
porque hai un comunismo, o
compartidor, que debe darche
a liberdade biolóxica pra que
ti busques a Liberdade perpetua, a que non ten volta
atrás, a que agora ten meu
papá. El xa está na utopía e
hei de velo”. Gostaba moito,
desque a descubriu, da verba
“utopía” e aseguraba que non
é certo que estea sempre máis
alá senón que está máis alá
soamente até que somos
merecentes dela.
Santiago morreu nunha estraña explosión no colexio
que dirixía na súa patria. Onte
evoqueino ao lle dar descanso
a meu curmán Xerardo, home
cabal, médico xeneroso e bo,
cabeceira honrosa da miña xeración familiar. Ambos os
dous acadaron a utopía que
mereceron.♦

Son de aquí
MAR BARROS

A música de Leilía e Treixadura, os contos de Quico Cadaval e os monicreques de Tanxarina únense, por primeira vez, no espectáculo Son de aquí, unha proposta alternativa sobre o eixo da tradición. Con el percorrerán o país durante os próximos meses.

Títeres Tanxarina.

Como din os gaiteiros de Treixadura parafraseando a copla popular, “unha noite no muíño unha noite non é nada”, cando se
trata de festa e de pór ao día a
tradición. Sen embargo, as cinco
horas que dura o novo espectáculo de música, baile, contos e
monicreques que eles mesmos
concibiron xunto a Leilía, son un
bo xeito de comezar a esmorga.
Despois de coincidir durante o
verán en diferentes escenarios e
cun técnico de son en común, como ponte de unión, os gaiteiros de
Treixadura e as cantareiras de Leilía decidiron botar a andar algo diferente, “un espectáculo autenticamente galego no que se mesturaran
as diferentes expresións artísticas
do tradicional”. Como indica Toniño López, compoñente de Treixadura “dentro da música tradicional
sentiamos a necesidade de ofrecer
algo alternativo e pensamos nesta
fusión, xa que a visión máis innovadora que posúe Leilía coidamos
que se complementaba ben co noso xeito de facer”.
As pandeiretas de Leilía, as
gaitas de Treixadura, as historias
de Quico Cadaval, as voces do Orfeón de Treixadura e a troula dos
fedellos de cartón pedra de Tanxarina únense nun proxecto que recorrerá o país durante os próximos
meses. Baixo o título Son de aquí,
máis de cincuenta persoas rularán
coa idea de levar a festa a través da
música de raíz, un espectáculo que
nace co obxectivo de “xuntar nun
mesmo escenario todos os sons
deste país” ao tempo que quere ser
“unha reafirmación da nosa música e da nosa identidade”, como indica Montse Rivera.
O arranque desta caravana de
artistas celebrarase en Sigüeiro o
vindeiro sábado 8 de maio e será o
actor Quico Cadaval o encargado
de abrir o espectáculo. Os seus
contos, nos que se mesturan a partes iguais as historias populares do
país coa creatividade máis vangardista do teatro actual, convértense no fío condutor de toda a
fervenza de musica que se sucederá durante toda a noite. Será el

quen presente ao Orfeón Treixadura que mostra os cantos dos coros tradicionais, unha formación
que naceu como grupo colaborador para o pasado disco de Treixadura e que xa cobrou vida propia.
Ademais do Orfeón, Treixadura presenta os temas do seu
pasado traballo, Unha noite non
é nada, nunha actuación na que
se suceden muiñeiras, foliadas,
pasodobres. Os gaiteiros, que incorporaron o son do acordeón
ofrecen unha variedade de ritmos indicados para os amantes
da tradición máis pura.
As voces das cantareiras de
Leilía seguirán no escenario ás
gaitas. Elas interpretarán as cancións do seu terceiro álbum, Madama, para o que as santiaguesas
contaron coa colaboración de
Suso de Toro nos textos.
Como fin de festa, trinta persoas subirán ao escenario para
mesturar todos os sons diferentes
que marcan a personalidade de
cada grupo.
“Son de aquí vai máis alá da
música e do baile, -explícase dende Leilía-, porque estase a mostrar
a cultura dun país. Tanto Treixadura coma nós sentimos por dentro
toda esta tradición e é o que queremos transmitir no escenario”.
Para todos os públicos
Ademais das actuación musicais e os bailes tradicionais que
correrán a cargo dos grupos propios de cada lugar, Son de aquí
ofrece contidos para todos os públicos, incluídos os máis cativos.
Serán eles os destinatarios do espectáculo que a compañía redondelá de monicreques Tanxarina
desenvolva pola tarde.
Vía aberta
A pesar de o verán é tempo de
festivais folkis con carteis ateigados de formacións galegas que
comparten escenario, semella que
esta é a primeira vez que varios
grupos unen as súas propostas
nun proxecto global creado e xestionado pola súa conta, sen depender de programacións oficiais.
Para Montse Rivera, pandereteira
de Leilía, quizais este proxecto

As pandereteiras de Leilía e os gaiteiros de Treixadura.

podería ser unha nova canle de
difusión para o folk do país.
“Non sei se Son de aquí vai ser
unha vía a seguir polos grupos ga-

legos, porque non é doado levalo a
cabo un proxecto destas dimensións. Cómpre ter en conta moitos
aspectos, promoción, produción...

xa que nos mesmos somos os que
nos encargamos do evento. Sen
embargo si que vai ser un camiño
que quede aberto”.♦
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1846
A revolución galega de abril de 1846, citada sobre todo polo seu derradeiro episodio, o dos Mártires de Carral, dista de ser ben coñecida. A organización xuvenil Galiza Nova evocou recentemente a súa memoria.
Co obxectivo de recuperar a nosa
memoria colectiva, Galiza Nova
e a Agrupación Cultural O Galo
de Santiago celebraron os días
24, 25, 26 e 27 de abril unha serie de actos, en homenaxe ao levantamento galego de 1846.
O mes de abril de 1846 pasou
a historia de Galiza por ter rematado co sangue vertido polos
“Mártires da liberdade” en Carral o día 26, mais tamén polos
acontecementos que encheron a
Galiza de arelas de liberdade, e
que comezaron o día 2 en Lugo
cando un batallón do exército se
levanta baixo o mando de Miguel Solís. Non tardan en sumarse outras cidades galegas como
Santiago o día 4, Pontevedra o 9,
Tui, Vigo e comarca, o día 10.
O 15 de abril reúnese en Santiago unha Asemblea que toma como principais decisións a de criar
dous corpos de exército, un deles
baixo a denominación de “exército libertador de Galiza”, e a de
constituír unha Xunta Suprema do
Reino de Galiza, que contará como Presidente con Pio Rodríguez
Terrazo, e como Secretario a un
dos principais ideólogos do Provincialismo (movimento no que se
sitúan as orixes do nacionalismo):
o mozo Antolín Faraldo. A Faraldo
encárganlle a tarefa de redactar
unha proclama que verá a luz ese
mesmo día, na que se explican os
obxectivos revolucionarios, e se
compromete directamente a combater a situación de asoballamento
no que vive Galiza “convertida
nunha colonia da Corte”, polo cal
a Xunta encargarase de fomentar
os intereses materiais de Galiza.
Conclúe a proclama dicindo que
Galiza há conquistar “a influencia
da que é merecente, colocándose
no alto lugar a que está chamado o
antigo reino dos Suevos. Que a espada de Galiza faga inclinar unha
soa vez, a balanza na que se pesan
os destinos de España”.
Xa que logo este non era un
pronunciamento máis dos que terán lugar no século XIX. Este levantamento faciase desde Galiza
con claras arelas de autogoberno,
convencido de que a liberdade
no Estado só podía partir da liberdade dos seus pobos, e da desaparición do centralismo.
Ramón Otero Pedraio describe
así estes feitos en Os Camiños da
vida, con frases coma estas: “As
cousas estaban ben preparadas. O
comité civil arelante dunha Galiza
ceibe, soubo transformar o movemento militar nunha verdadeira e
salvadora revolución(...). Dende a
pequena capital de provincia, o erguemento faría estoupar en revolta
todos os ventos da España. Os pobos terían liberdade, e Galiza sería
unha personalidade ceibe”.
Mais os acontecementos non
sempre son favorábeis ás causas
nobres e esta revolución, que tiña como un dos seus obxectivos
redimir a Galiza, chocou o día 23
de abril, en Montouto, na coñeci-

Monumento aos mártires en Carral. Arriba, á dereita, Miguel Solís, que comandou o batallón do exército rebelde en Lugo; e un número de La Revolución, periódico oficial da Xunta Superior de Galicia.

da como batalla de Cacheiras por
ter sido esta a parroquia onde se
produciron os feitos, coas tropas
enviadas polo poder central para
reprimir o levantamento, baixo o
mando do Xeneral Concha. A
partires deste momento comeza
a derrota das tropas da liberdade,

que teñen como último ponto de
resistencia o mosteiro de San
Martiño Pinario en Compostela.
“Dediante do perigo, Compostela tiña un aspecto de París na
grande revolución. Os homes corrían polas rúas para ergueren parapetos, nas esquinas as verbas

aloumiñantes das proclamas
mantiñan o entusiasmo. Organizáronse sabiamente os tres recintos da defensa. Os artigos de Faraldo na Revolución tiñan o acerto de ferir no medio dos corazóns.
A min faloume a segunda noite de febre, do pensamento de bo-

Coñecer a historia
MARCOS MACEIRAS
Unha das cuestións que afectan o desenvolvimento da consciencia nacional e nacionalista na Galiza, é o descoñecimeno da sua historia. Mais seguramente non é un descoñecemento froito do desinterese nin da desidia dos seus cidadáns, mais ao
contrario da desinformación e a ocultación premeditadas por parte dos diferentes gobernos (estatais ou autónomos), conscientes, eles si, do perigo
que apresenta unha cousa en teoría tan inócua.
Calquer país precisa pontos de referencia,
que o axuden a afirmar a sua identidade, máxime
cando se trata dun país como o noso, mil veces
negado, censurado e mesmo auto-censurado, e a
historia é un deses pontos de referencia. Mais se-

mella que este é un privilexio exclusivo duns
cantos “pobos elexidos”, que teñen a lexitimidade para auto-afirmarse, sen que se entenda como
reaccionario, aínda que esa autoafirmación consista só na negación dos demais a través da ocultación, terxiversación e da mentira. Ora ben, se é
un pobo como o noso quen busca coñecerse, no
seu pasado, na súa lingua, na sua cultura, no seu
presente, non faltan voces pretendidamente disfrazadas de progresistas, que para evitar que a a
historia a deixen de facer os vencedores, e para
calar a boca dos vencidos (para que o sigan a
ser), non teñen reparos á hora de disparar con toda a carraxe da carga xenófoba e racista.♦

tar os paisanos a unha guerra social. Xa nas derradeiras horas falou de Espartaco e de Dantón cos
masóns da Xunta. Mais estes, homes no fondo de orde, só arelan
unha boa e clara constitución, o
ideal de calquera Espartero. Á mañá, chuvizosa e tristeira, ollábase
desde as torres de Sant-Iago o
combate nos agros de Montouto e
Cacheiras. Entre as xestas e tras os
muros acendianse os fogonazos:
aos bairros de Sar chegaba ben
claro o bater dos tambores (...).
Os batallóns de Solís entraron
ordenados, pecharon as portas
(de San Martiño Pinario) e comezaron a defensa; xa os atacantes
asomaban polos extremos da praza. Os oficiais corrían ás fiestras
afinando a puntería dos soldados.
Había poucas municións. Os homes chamuscados pola pólvora,
estaban serios, mais non parecian
tristes nin cansos.”
(R. Otero Pedraio. Os Camiños da vida, p. 208-210)
Os principais dirixentes desta
revolución galega de 1846, irán
camiño do exilio e o desterro, ou
no pior dos casos serán fusilados o
día 26 pasando a ser para sempre
lembrados na memoria colectiva
do pobo galego, polo que deron a
vida, como os Mártires de Carral,
por ter sido este lugar onde os fusilaron cando presos ian camiño
da Coruña para seren xulgados.
É intención de Galiza Nova e
a Agrupación Cultural O Galo de
Santiago, traer á lembranza, máis
unha vez, estes sucesos fundamentais para a historia de Galiza
e para o nacionalismo, de abril de
1846, sabedores de que recuperar
a memoria, é un paso firme e seguro cara a liberdade nacional.♦
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Vari Caramés
‘Non son
nin fotógrafo
nin artista’
Lluís Llach.

A.N.T.
Estes días pódese contemplar unha mostra das súas
fotografías en Vigo, na galería Bacelos. Cal é o contido?
Máis que afondar nun tema concreto esta exposición
preséntase como pinceladas
do que vin facendo nos últimos anos. Nela recóllense
obras de diferentes épocas e
traballos diversos. A través
destas fotografías reflítese o
mundo que me interesa, o
mundo do cotiá.
Ao mesmo tempo está a
expoñer en Pontevedra, no
Pazo da Cultura. Existe algunha diferenza entre esta
retrospectiva e o contido
da mostra de Vigo?
Ningunha das dúas recolle traballos novos. Na de
Pontevedra o CGAI fixo unha selección da miña obra
realizada dende o 1978 até o
1998. A maior parte desa
obra exposta pertence precisamente aos fondos deste
centro. Non son novas, pero
coa fotografía coido que pasa algo semellante que co viño, co tempo collen vida.
Moitos autores rexeitan
o cualificativo de fotógrafos e prefiren o de artista.
Vostede que é, fotógrafo ou
artista?
Pois non me defino nin
como unha cousa nin como a
outra. Non son fotógrafo,
porque ser fotógrafo, pero
con maiúsculas, é unha cousa máis seria e a min, aínda
que dende cativo me fascinou a fotografía, nunca me
propuxen adicarme profesionalmente a ela. Sempre fixen
os meus traballos con paixón
e como pasatempo así que
deus me libre de ser artista.
(Risas). Especialmente nos
tempos que corren, nos que
lle das unha patada a unha
pedra e saen vinte. Penso que
ser artista é moito máis que
saír da facultade de Belas Artes e expoñer un par de veces.
Cómpre ter unha traxectoria.
Tamén din que a fotografía está de moda. É así?
Que estea ou non de moda case é o de menos. O importante é que estea no sitio
que lle corresponde, aínda
que sexa porque está de moda. O tempo dirá que é o que
merece a pena ter en conta.♦

Moreno Veloso, Doménico Lancelloti e Alexandre Kassin

Paus da Chuvia en

S a n t i a g o
MAR BARROS

Que fan os paos da chuvia africanos soando ao ritmo da gaita irlandesa? Ou os alalás galegos ao xeito dos cantautores cataláns? Como se dunha torre de Babel se tratase, estase a desenvolver en Compostela o ciclo Sons da Diversidade, unha boa ocasión para botar unha ollada ás músicas do mundo.
“Tudo bem, Galiza?”. A guitarra
do guineano Manecas Costas calaba por vez primeira para saudar
ao público compostelá, fascinado
polos son africanos que o pasado
venres coquetearon cos alalás galegos no Auditorio de Galiza. O
guineano estaba a presentar o seu
novo disco Paraíso di Gumbe,
aquel que gravou nun improvisado night club chamado Ríos, en
Guinea Bissao e nos estudos londinenses Livinstong. O público xa
estaba no peto, pero os sons dos
paos da chuvia e dos singulares
tambores de auga crearon unha atmósfera propia que fixeron que as
cadeiras sobrasen. Os ritmos africanos participaron dos galegos, e
os galegos dos africanos. Os xeitos de Manecas Costas cos instrumentos confundíronse coa voz de
Uxía nunha sorte de mestizaxe
musical, precisamente o espírito
que persegue Sons da Diversidade, o ciclo no que se enmarcan
xunto a este toda unha serie de
concertos de músicos procedentes
de diferentes latitudes que se está
a desenvolver en Compostela.
Organizado pola Concellaría
de Cultura, co fin de amosar as
diferentes tendencias da creación
musical actual que se están desenvolver por todo o mundo, o
festival arrancou coa actuación
de Luz Casal o pasado 2 de abril.
Para esta ocasión, a coruñesa levou ao escenario un formato excepcional no que só contou como
acompañamento para os seus temas co piano, a mesma proposta
coa que abriu en Estados Unidos
os concertos de Jackson Brown.
A seguinte parada neste periplo multicultural será Brasil. E
Moreno Veloso, Doménico Lancelloti e Alexandre Kassin son os encargados de botar a áncora a ritmo
de samba. Xuntos, estes tres músi-

cos brasileiros iniciaron no 2000
un proxecto diferente que consistía en lanzar tres discos, modificando de cada vez o estilo e o nome do grupo. O vindeiro 7 de maio
o batería Doménico presenta o esquizofrénico álbum Sincerely Hot,
no que se mesturan sonoridades
electrónicas nun exercicio de experimentación que busca todos os
ritmos posíbeis e no que contou
coa colaboración das cantantes
Thalma de Freita e Hiromo Konishi e os guitarristas Davi Morães e
Rodrigo Amarante.
Ademais dos brasileiros a seguinte cita deste mes será o 14 de
maio e terá sabor galego. Marful,
o pop de Xabier Díaz, o tradicional de Guadi Galego, o rap de Safari Orquestra, o rock experimental de Narf e o hip-hop irónico e
rabioso de Dios ke te crew, son os
Manecas Costas.

ingredientes deste caldo á galega
particular que entre todos deron
en chamar Ao pé da Letra. Un espectáculo musical que se presenta
como o punto de encontro entre
diferentes estilos e artistas que
queren tomar a palabra, unha tribo ben particular que explorará as
novas vías de expresión musical
na Galiza do século XXI.
Antes das vacación estivais,
por Compostela tamén soarán os
temas máis coñecidos do cantautor catalán Lluís Llach, co que o
seny e el daltabaix, cobran un
sentido especial. Será o primeiro
de xuño cando o de Verges se suba ao escenario para cantar tanto
ao seu público incondicional como ás novas xeracións.
Os concertos de xuño pecharanse con Souad Massi, unha nova artista alxeriana que debutou
Souad Massi.

no Cabaret Sauvage ante un público atónito. A medio camiño
entre o rock e a música tradicional, a que foi disco de ouro en
Francia, combina na súa música
guitarras eléctricas e flamencas,
laúdes árabes e baterías.
Máis no outono
Despois dunha pequena parada
estival, o ciclo retoma a súa aposta de fusión cultural a partir de
outubro coa actuación dun dos
grupos folk más consolidados do
país, Berrogüetto. Os escoceses
Capercaillie, o repertorio tradicional do polaco Kroke, o pianista Michael Nyman, as cancións
en linguas indíxenas da mexicana
Lila Downs e as atmosferas que
xera Uxía completan o programa
de Sons da Diversidade.♦

Nº 1.126 ● Do 29 de abril ao 5 de maio de 2004 ● Ano XXVII

Sitios

Mar Barros

Mil lúas, ‘expresión disidente’

Rafting
polo Ulla
contra seis
encoros
A.N.T.
O vindeiro dous de maio pode ser a última oportunidade
de baixar por un treito sen
regular no río Ulla. Ese día
celébrase un rafting para
protestar contra o proxecto
de construción de seis centrais eléctricas que se tramitaran durante o franquismo.
O descenso do río será
camiñando, en balsa pneumática ou nalgún tipo de canoa. Os participantes están
convocados na praia fluvial da
Cornella, en Santiso, ás dez
da mañá do domingo dous de
maio. Desde alí parten varios
autobuses até a Ponte Ramil,
en Palas de Rei, lugar onde
comeza o descenso.
Os participantes percorrerán o río desde a parte
baixa do que podería chegar
a ser o encoro de Frádegas
até a cola do que sería o encoro de Seixo-Belmil. Estes
son dous dos seis encoros
do proxecto que na actualidade está pendente das autorizacións da Xunta. En realidade, había trece proxectos, pero varios foron rexeitados e outros fusionados nun.
A pretensión dos ecoloxistas
é conseguir que non se leve
adiante ningún destes encoros para así salvar o río Ulla.
O descenso remata na
área recreativa da praia fluvial
da Cornella. Alí darase lectura
a un manifesto. Nese lugar tamén haberá varias actuacións
musicais e ás dúas e media
da tarde celebrarase un xantar de confraternización.
Esta actividade está organizada pola Plataforma en
Defensa do Río Ulla, a Coordinadora Galega en Defensa
dos Ríos (Cogader), a Asociación Cultural e Ecoloxista
Curuxás, Adega, as Comunidades de Montes de Outeiro,
Ramil e Besadroa e o colectivo Os Lobos.
Os organizadores indicaron que os participantes deberán pagar 20 euros, cantidade
que non cubre o prezo real da
actividade. Para apuntarse é
preciso chamar ao teléfono de
Adega 981 57 00 99.♦

De sempre o barrio coruñés de
Monte Alto ten algo diferente
que o fai ben particular. Entre
as casas de formigón amoreadas
dos obreiros que emigraron á
cidade, consérvanse tascas e ultramarinos, dos de antes, un
conxunto que semella irrestíbel
para escritores e músicos que
nos últimos anos mudaron a súa
residencia ao que parece que se
converterá no parnaso galego.
É nesa mesma cara obreira de
Monte Alto, na que os grafittis e
as pintadas case son señas de
identidade, na que se atopa un dos
poucos locais sociais autoxestionados do país, o centro Mil Lúas.
Despois de que o curmán do norte da viguesa Cova dos Ratos permanecera máis dun ano pechado
por problemas co ruído, hai un
par de semanas os membros do
local volveron abrir as súas portas, pero desta banda cun mellor
acondicionamento e un programa
de actividades máis amplo no que
teñen cabida dende a música até
as conferencias e os obradoiros.
Os diferentes espazos que
compoñen o centro volven estar
preparados para acoller os centos
de persoas que queiran participar
das actividades que asembleariamente se propoñen no local, xa
sexan os concertos daqueles grupos que se manteñen lonxe dos
circuítos comerciais, como as actuacións de teatro, malabarismo
ou conferencias diversas.
Un graffiti enorme en cores
rechamantes dá a benvida a unha
das diferentes salas que conforman o local. “Expresión disidente” pode lerse na parade, por se a
alguén non lle quedara claro iso

de que a liberdade de expresión é
un dos eixes fundamentais de Mil
Lúas. Por aí pasou o contrabaixista de Caetano Veloso que ademais
de tocar contou as experiencias do
movemento dos Sem Terra. E tamén os ferroláns de Mariclown
vinculados ao novo circo, e os de
Teatro Barato tamén deixaron a
súa pegada no Mil Lúas.
Xunto as letras de “expresión
disidente”, unha viñeta de manga
para que os que se anoten as clases de tai chi que se imparten no
local se sintan máis próximos ao
lonxano oriente. Pero se o tai chi
pódelle parecer demasiado sofisticado a moitos, sempre queda a
posibilidade de acudir ás clases
de guitarra ou de conversa de
francés ou inglés, quizais menos
freakis pero se cadra máis útiles.

Ademais de todas estas actividades, dende o centro promóvese a proxección de cinema de
carácter social e político. Nestes días Chaplin é o punto central sobre o que se artella toda
unha serie de documentais sobre a situación que rodea o filme Tempos Modernos.
Unha das vantaxes que ten
Mil Lúas reside precisamente na
amplitude do local, que permite
que cen persoas acudan á conferencia de Fran del Buey, de PreSOS Galiza, sobre a autoxestión
ou a de Pablo Estevez sobre as
dinámicas asemblearias mentres
que na habitación contigua se
desenvolve o taller de reciclaxe
de ordenadores, aos que se lles
instala o sistema de linux para
pasar a engrosar a sala de orde-

nadores de uso común.
Entre os colectivos que desenvolven as súas actividades no
centro figuran as Redes Negras,
que xurdiron coincidindo co desastre do Prestige e o movemento de oposición a invasión do
Iraq, e Moucho, que promove un
uso responsábel das drogas.
Ademais, os membros do local
ceden as súas instalacións a outros colectivos que o precisen
para desenvolver os seus actos.
Nos arredores da Coruña
poucos locais ofrecen un programa deste tipo. Polo menos
os que están algo a esquerda
dos progres sábeno ben: venres,
actuación de teatro, o sábado
actuación musical xa sexa hiphop, ska, reggae ou pop e pola
semana coloquios e talleres.♦

O MONTE DO GOZO,
CENTRO MUSICAL DO XACOBEO
A.N.T.
O auditorio do Monte do Gozo
será o cerne da actividade musical do Xacobeo 2004. O conselleiro de Cultura, Xesús Pérez
Varela, anunciou no Parlamento
a presenza de diversos grupos
que estarán en Compostela entre
o 15 e o 17 de xullo.
Días antes, concretamente o
27 de xuño, serán os Red Hot Chili Peppers os que actuarán no
Monte do Gozo. A banda californiana presentará en Santiago o seu
último single, “Fortune fadded”.
Xa dentro dos tres días centrais do Festival de Música do
Xacobeo, varios son os puntos
quentes. O xoves, 15 de xullo,
ofrécense catro propostas de diferente técnica. Os Chemical
Brothers farán un percorrido pola música electrónica de calidade; Iggy Pop propón un espectáculo punk; The Darkness, triunfadores nos últimos premios musicais Brit e o trip-hop de Massive Attack completan o cartel.
Ao día seguinte, dous pratos
fortes. David Bowie demostrará

que, aos seus 57 anos,
segue a ser un artista de
vangarda. Ese mesmo
día actuarán The Cure,
o mítico grupo dos
anos 80 que aínda marca tendencia estética e
musical. Completarán
a noite os Muse, considerados polos críticos o
baluarte do rock progresivo.
O sábado, 17, tres
propostas ben distintas
finalizan o festival. Os
irlandeses The Corrs
poñen a nota comercial David Bowie actuará en Santiao o 16 de xullo.
pop. Bob Dylan cumpre a cota novo Milenio’ actuarán, ademais
de nostalxia e Peter Gabriel do panameño, Alejandro Sanz,
achega ao Xacobeo a world mu- Chayanne, Electric Light Orchestra, Gloria Gaynor, Blondie, Brsic.
Pérez Varela tamén presentou yan Adams e Dulce Pontes.
A presenza galega incluirá a
outros festivais que se engloban
no financiamento do Xacobeo. Milladoiro, Abe Rábade, Luar na
Con certa graza, converteu a Ain- lubre, Mercedes Peón, Berrogüethoa Arteta en dúas artistas –a can- to, Siniestro Total, Baldo Martítante será a estrela do Festival de nez, Los Suaves, Susana Seivane e
Música de Galicia, de carácter The Killer Barbies. Ademais estaclásico– e chamoulle Rúben a Ru- rán Os Diplomáticos, Vítor Aneibén Blades. Nos ‘Concertos do ros e Teo Cardalda, entre outros.

Retranca na Cámara
O conselleiro de Cultura deefendeu as súas propostas no Parlamento e fixo pouco
do Forum. “Calquera
concerto do monte
do Gozo vale por
centos do Foro de
Barcelona”.
Se pola súa parte
o nacionalista Eduardo Gutiérrez se serviu
da ironía para replicar
ao chauvinismo do
conselleiro, a socialista Natividad Rodríguez non
andou polas ramas. “Vostede
ten unha visión antiga do que
somos as mulleres hoxe. Vostede xa leva demasiado tempo
noutras cousas propias, e vén
aquí con libros de cartón pedra
como os que adornan as tendas
que venden mobles. Vostede é
un insconsciente, un irresponsabel. Rise e segue a dilapidar os
recursos públicos que están nas
mans do Goberno”.♦

A revolução
dos cravos

Nº 1.126 ● Do 29 de abril ao 5 de maio de 2004 ● Ano XXVII

Memoria de Ferro

Antón Patiño Regueira

FRANCISCO CARBALLO

A

“Revolución dos
caraveis” do 25-IV1974 ten un lugar na
historia mundial. Cómpre
dicilo; é importante recuperar cada día a súa morfoloxía e os seus
condicionamentos.
Foi un motín militar dun
proxecto popular. Desenvolveuse en Portugal e África
ao quentor dos caraveis e
das cancións. Deixou como
imaxes capitáns, músicos,
poetas e vendedoras do
mercado lisboeta. E inda
máis, escritores con uniformes militares que se
transformaron en
anticolonialistas. Unha das
cancións que despertaron os
portugueses aquel 25 de
abril, é ben expresiva do
alento resolutivo: “Grândola, vila morena, terra da
fraternidade, em cada rosto
igualdade, o povo é quem
máis ordena”. E o seu intérprete, Zeca Afonso, todo un
símbolo do proxecto
transformador deste evento
social, político e cultural.
A Revoluçao dos cravos
derrubou o “salazarismo”:
intento de manter a
Portugal nas estruturas
conservadoras da
monarquía do XIX anulando así as intervencións
republicanas dos anos 1910
e seguintes. O salazarismo
foi un réxime reaccionario,
colonialista e policial. Réxime que suscitou imitadores
en España ou no Brasil. Todos eles ditadores que
agacharon as súas
intencións arcaicas con
obras públicas e protección
á cultura unicor das elites
tradicionais. Todos tamén
moi solícitos na creación de
sectores económicos ligados
ás empresas monopolistas.
Portugal era
adormiñado con recitais do
vello imperio tan
falsificadores do pasado como do presente; tan opiáceos da creatividade como subornos da desigualdade
máis insolente e da ruína
cultural. Naquel Portugal,
os varios intentos de
rebelión, por exemplo o de
1963, caeron na trampa dos
heroes do golpismo liberal
do XIX. Mais todos eles
alertaron e precederon, así
foi posíbel o 25 de abril.
A sociedade portuguesa
de hoxe atribúelle con acerto á Revoluçao dos cravos o
cambio en profundidade do
país. Non houbo neste proceso nin as violencias clásicas da revolución francesa
nin da soviética. Unha
revolución menor? Non,
houbo reviravoltas, pasos
adiante e atrás, influencias,
presións. Mais as
conquistas revolucionarias
seguen en Portugal e o “salazarismo” carece de
presenza e de sucedáneos
♦
na sociedade actual.♦

Antonio, 15 anos

O pai de Antonio pescaba co seu bote entre os peiraos da Coruña.

Moito ten chorado por el miña
cuñada Carmiña, filla da súa madriña e viúva de Ramón Patiño.
Antonio era aínda un neno cando
os matarifes mataron o seu curmán e veciño da Atocha baixa.
O pai de Antonio García Rivadulla tiña un bote de remos. Gardábao no Parrote e servíalle para
achegarse bogando aos barcos
que facían a rota da América. Neles recollía algún oficial e mesmo
camareiros ou tripualntes que desexaban o translado a terra. Era o

xeito de visitar A Coruña para eles
e de gañar uns cartos para el.
Cando non había buques en
tránsito a chalana de Antonio valíalle para pescar entre os peiraos. Tiraba as liñas coa potada e
de cando en vez víñalle de volta
un bo polbo. Outras veces tiña
que se conformar con desenfiar
algún zapato vello do seu anzó.
Todo isto ocorría cando Antonio García Rivadulla era un
neno e en tempos nos que non
faltaba a pesca diaria na súa ca-

sa. Cartos frescos que o seu pai
amañaba tamén vendendo o desexado tabaco inglés. O que procuraba nos barcos de bandeira
estranxeira e que lle servían para
pagar ou trocar favores. Xusto o
que facía co doutor Hervada a
cambio dalgunha consulta, remedio ou medicina.
Antonio García ben sabía da
fama de namoradeiro do seu médico e como engaiolara a pescantina Maruxa Fresneda até facerlle un fillo. Un vástago ao fin re-

O Bardo na Brêtema

coñecido e que chegou a compartir aulas co seu fillo na escola
do ferrolán da rúa do Socorro.
A familia García vivía entre a
rúa Marconi e alí viñeron polo
seu fillo nos primeiros día do alzamento militar. Non tiña máis
de 15 anos e estaba marcado por
ser da corda dos irmáns France.
Catro meses tivérono preso para
desgusto dos seus pais e a señora
María, a súa madriña que temía
pola súa sorte. E temeron ben
porque o mataron.♦

Rudesindo Soutelo

O que é uma Feira
O mapa-múndi da música define-se cada ano na Frankfurt Musik-Messe (Feira da Música de
Frankfurt. O catálogo de expositores, este ano tem 800 páginas,
é o vade-mécum da indústria
musical de todo o mundo. O que
não figura lá não existe ou está
fora do mercado. Instrumentos,
acessórios, edições, software e
informática musical. Tudo é lá.
O dinheiro da música contribuiu grandemente a reconstruir a Alemanha devastada pela guerra, e ainda hoje a música
factura mais que a indústria do
ramo das aceirarias e talvez por
isso o Presidente da República
Federal Alemã, Johannes Rau,
visite cada ano a Feira. Vê-se
que não é um protocolar apoio
institucional, senão a convicção
de defender, promover e prestigiar um dos pilares da economia nacional.
Como contraponto, nenhuma
empresa domiciliada na Galiza
aparece no volumoso catálogo
da Feira. Eis a exemplar política
cultural e industrial da Xunta.
Como expositor assíduo na Feira
de Frankfurt venho comprovando o crescente interesse que desperta a nossa música. A demanda
dos compositores galegos, na co-

lecção Corpus Musicum Gallaeciae, vai em aumento e também
me pedem música tradicional.
Um país musicalmente pequeno como Finlândia presta um
importante apoio institucional à
sua incipiente indústria musical,
e sobretudo aos compositores vivos para i-los introduzindo nos
programas de concerto de todo o
mundo. Vê-se que a concentração de governantes pailães na
Escandinávia é muito menor do
que na Galiza.
Frankfurt do Meno, no estado de Hessen, tem 644.000 habitantes, pouco mais do que a
comarca de Vigo. A maior Feira
do Livro do mundo, mais a da
Música, realizadas em Frankfurt
e a exposição de arte “documenta”, na vizinha Kassel, são
acontecimentos culturais de
destaque no panorama internacional. Possui também um grande número de museus e galerias
de renome. Um moderno edifício, frente do Banco Central Europeu, abriga uma sala de representações teatrais e outra de
ópera e ballet. Na Ópera antiga
situaram-se duas extraordinárias salas de concerto. A oferta
musical é de alto nível com propostas criativas, mas com pou-

cos divos, dando preferência
aos conteúdos geradores de cultura e atenção à música viva.
Esta tradicional aposta de
Frankfurt pela cultura é também o
alicerce do seu desenvolvimento
económico e financeiro. Na Galiza nada disso interessa e mesmo
as instituições espoliam a nossa
cultura e os seus criadores.
Eslovênia, mais pequeno que

a Galiza em território e população, apresentou vários stands.
No da Associação de Compositores havia centos de obras de autores vivos editadas com apoio institucional. A música é uma fonte
de riqueza natural que todos os
países culturalmente civilizados
exploram intensivamente.
Porém na Feira galega rege o
auto-ódio destrutivo dos Burranas.♦
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O Trinque
A Santiago, lendo
Do Cumio vén de completar a súa
colección de naturguías sobre o
Camiño de Compostela. As vías
do norte, o traxecto francés, o de
Fisterra, o inglés, o portugués, a
Vía da Prata e a Ruta do Mar da

Arousa son analizados para facer
máis cómoda e atractiva a viaxe de
peregrinos, turistas ou amantes do
aire libre. Ademais, a serie inclúe
tamén unha guía da propia cidade
do Apóstolo.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

C U L T U R A

óleos sobre táboa e 10 debuxos de troncos, montes e bodegóns. Até o 14 de maio.

A pequena
frauta máxica e Pedro e
o Lobo son
as representacións para
crianzas dos
Concertos
Didácticos, o
sábado 8 e
domingo 9,
da
Fundación
Barrié na
CORUÑA

E

E S P E C T Á C U L O S

Samesugas

MARÉ NEGRA
O Colexio Profesional de
Xornalistas de Galiza, en colaboración con Burla NegraNunca Máis, presenta esta
mostra, que xa percorreu
gran parte da península asi
como, tamén, o Parlamento
Europeo, na Escola Universitaria de Arquitectura Técnica
até o 4 de maio de 9 a 21 h.

Allariz

Cerdido

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

UNHA VIAXE Á INDIA

UNHA OBRA,

A Fundación Vicente Risco
acolle esta mostra de fotografía até o sábado 30.

UNHA MIRADA

Ames
■ TEATRO

COUSAS
Títeres Cachirulo representa esta peza de Castelao
o venres 30 no Centro Sociocultural.

Baiona
■ ACTOS

TERTULIAS DO IEM
O venres 7 ás 20:30 h., Uxío
Labarta, biólogo do Instituto de Investigacións Mariñas, impartirá unha charla no
hotel Bahía, dentro do ciclo
O autor e a súa obra, que
presentará o mestre e biólogo
Fernando Lahuerta. Ao remate da mesma haberá unha
cea co relator na que se presentará un produto do país.
As reservass realízanse a través do telf. 629 890 320.

O Barco
Barco
■ CINEMA

ZATOICHI
O cine club Groucho Marx
proxectará esta fita xoves
29 ás 22:30. Océanos de
fuego chegará o venres 30 e
luns 3 de maio ás 22:30 h. e
o sábado 1 e domingo 2 ás
17:20 e 22:30 h. O mércores 5 e xoves 6 ás 22:30 h.
será proxectada Titus; e o
sábado 8 e domingo 9 ás 17
h., 20 h. e 22:30 h. e o luns
10 ás 22:30 h. gozaremos
con La Mansión.
■ TEATRO

BICOS CON LÍNGUA

O Museo
Histórico de
Sargadelos
en CERVO
acolle unha
mostra
sobre
Manuel
Murguía

D E

Con esta peza, escrita por
Suso de Toro, Cándido
Pazó, Avelino González e
Xabier Lama, entre outros,
Talía Teatro presenta esta
proposta, sincera e cargada
de intención, facendo fincapé na situación sociolingüística que atravesa o emprego do galego en diferentes facetas das nosas vidas,
sempre cun gratificante sorriso. Represéntase o venres 7 na Casa da Cultura.

Betanzos
■ EXPOSICIÓNS

ANNE HEYVAERT
Podemos contemplar os
seus gravados, até o venres
30, no Centro Internacional
da Estampa.

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

Cervo
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL MURGUÍA
Podemos visitar esta mostra
biográfica sobre o ilustre historiador e escritor galeguista
no museo histórico de Sargadelos, de 10:30 a 14 h. e de
16:30 a 20 h., durante maio.

A Coruña
■ ACTOS

CONCERTOS
DIDÁCTICOS
A Fundación Barrié programa espectáculos de iniciación musical para os
máis cativos, misturando os
títeres e a ópera para convertir dúas obras clasicas
nunha experiencia lúdica e
educativa. O sábado 8 ás
12:30 e 18 h. a compañía
Gran Teatro del Liceu representa, no Pazo da Ópera,
a obra La Pequeña Flauta
Mágica de Mozart e o domingo 9 a Compañía Etcétera achega unha adaptación de Pedro y el Lobo de
Serguei Prokofiev. As invitacións, gratuítas, pódense
retirar na sede da Fundación
desde o sábado 1.

ROTEIROS A PÉ
A asociación cultural Colectivo Camiños organiza
roteiros abertos á participación de calquera persoa
interesada, por un prezo de
1,5 euros, con saída desde a
Estación de Autobuses, ás
11 da mañá dos domingos
para voltar á tardiña. Este
domingo 2 de maio van realizar o roteiro do Bezoucos,
por terras de Mugardos, Enseada do Baño, Castelo da
Palma, Segaño, Chanteiro,
Montefaro, Castro de Maiobre, Cervás e Lubre. Máis
información no telf. 649
759 734 (David).

■ CINEMA

CGAI
A homenaxe ao director xaponés Akira Kurosawa presenta este xoves 29 ás 20:30
h. a fita A nova lenda do
grande judo (1945). O ciclo 5
Cineastas Africanos continúa
o venres 30 ás 18 h. co filme
do director José Laplaine
Macadam Tribu (1996) e ás
20:30 h. en Fronteiras do Documental poderemos ver Roger and me (1989) de Michael Moore. Máis información
en www.cgai.org.

CINE DE NON FICCIÓN
O venres 30 ás 20.30 na sede do CGAI, presentarase o
libro de Antonio Weinrichter titulado Desvios de lo
Real. El cine de no ficción,
coa presenza do autor e do
director do Festival de Las
Palmas Claudio Utrera.
■ CONFERENCIAS

UNIVERSIDADE
GALEGA: PRESENTE E
FUTURO

O Instituto de Estudios Políticos e Sociais organiza
este ciclo no que participará Senén Barro, Reitor
Magnífico da Universidade
de Santiago, o mércores 5
ás 20 h. no salón de actos
de Caixa Galicia.
■ EXPOSICIÓNS

ALEJANDRO
GONZÁLEZ PASCUAL
A galería Ana Vilaseco organiza esta retrospectiva sobre
o pintor, composta de 24

PLEINE MER
Mostra de Jean Gaumy na
Fundación Caixa Galicia
até este venres 30.

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.

Os galegos estarán este venres 30 no
CCAN de LEÓN; o sábado 1 tocarán
na sala Juglar de MADRID, xunto

con Rat Racers; o venres 8 subirán
ao escenario da sala Hanoi de VIGO,
xunto con Thee Girlfriends.♦

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

CENTRO DE
FORMACIÓN DO
BANCO PASTOR
A mostra reúne maquetas e

Quempallou
O grupo folc galego anda a presentar o seu último traballo, Estremonías, e para iso estarán este
venres 30 na SERRA DE OUTES; o
sábado 1 pararán no Roi Xordo de

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

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

ALLARIZ; o xoves 6 no Clavicémbalo de LUGO; o sábado 8 no
Outotono de PONTEAREAS; o martes 11 no Miudiño de OURENSE; e
o domingo 23 en PONTECESO.♦

■ MÚSICA

SINFÓNICA DE GALICIA
Vai dar un concerto este xoves 29 e o venres 30 ás 20:30
h. no Pazo da Ópera, dirixida porVíctor Pablo Pérez.

NORDIC CLUB
Sesións a cargo dos integrantes do programa Quak
FM colleita 78 nos platos
este venres 30; e do colectivo Groove Beat, soul, ye ye
e beatnick o sábado 1, ambas a partir das 3 h. e até o
peche no Playa Club.

QUIQUE GONZÁLEZ
O cantante e compositor
madrileño estará no Playa
Club o sábado 8 de maio a
partir das 00 h. As entradas
poden conseguirse, por 12

Car teleira

☞

AMAR AO LÍMITE.
Jack é un delincuente de
pouca monta que coñece a
Clerk, universitaria de clase media que comeza a relacionarse
con el até o punto de implicarse
demasiado na súa vida, o que
traerá consecuencias negativas.

☞

Aires, o director Danuiel Burman, recrea a historia dun mozo
que soña con marchar a Europa
pero está enraizado coa súa familia e os amigos. Soña co regreso
dun pai que o abandonou cando
neno pero que el imaxina entre
heroi e traidor. Premio ao mellor
actor no Festival de Berlín.

THE COOLER. Un
home traballa como gafe
nun casino de Las Vegas que
funciona á vella usanza: con
mafiosos e unicamente centrado no xogo. As cousas cambian cando o gafe se namora e
perde as súas facultades.

A FIESTRA SECRETA. Un escritor recibe a
visita dun home que o acusa de
plaxiarlle un conto, polo que
deberá demostrarlle que non é
certo ou enfrontarse ás súas
ameazas. Intriga tramposa.

☞

☞

STARSKY & HUTCH.
Parodia da mítica serie
policíaca dos anos setenta. Dous
detectives desastrosos loitan
contra o crime sen demasiado
éxito. Guión áxil e divertido,
cunha magnífica interpretación
do dúo Ben Stiller e Owen Wilson (Zoolander).

☞

O ABRAZO PARTIDO. Nun espacio barrial
reducido do centro de Buenos

☞

O SECRETO DOS
MCCANN. Película familiar de calidade. Dous vellos
irmáns e un neno de catorce
anos. Ben os protagonistas, o
sempre magnífico Michael
Caine e Robert Duvall. Orixinal, sen sairse das convencións

☞

FANFAN LA TULIPE.
Para fuxir dun matrimonio ao que lle obriga o pai dunha
das súas conquistas, Fanfan alís-

tase 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 actividades e comeza a
perseguilo. Suspense previsíbel.

☞

DÚPLEX. Unha parella
nova compra unha casa
moi barata que ten unha inquilina 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.♦

A III edición do Festival Alternativo de Teatro inaugúrase o
mércores 5 coa actuación da
compañía de Bilbao Fábrica de
Teatro Imaginário, que representará a obra Yuri Sam ás 20:30
no Auditorio Municipal; o xoves

6 ás 20:30 h. no MARCO poderemos ver Beautiful people, da
compañia arxentino-madrileña
Antimaz; o venres 7 ás 21:30 h.
no Auditorio Municipal, a compañía de Barcelona Los Corderos representa Crónica de José

Agarrotado (Menudo hijo de
puta); e o sábado 8 ás 21:30 h.
poderemos ver o Macbeth dos
arxentinos Los Cafiolos. O prezo por función é de 5 euros, o
bono semanal vale 15 e 30 euros
para todo o festival.♦

O caso da rúa Lourcine
Lourcine
Poderemos ollar a versión do Teatro
do Morcego este xoves 29 na Casa
da Cultura de MONFORTE DE LEMOS; o venres 30 chegará ao teatro

Principal da ESTRADA; o venres 7
estará no Edificio de Servicios Múltiples de CULLEREDO; e o sábado 8 no
Auditorio Municipal de CEDEIRA.♦

Caixa Galicia vaise proxectar, dentro deste ciclo, a fita
O ano pasado en Marienbad (1961), de Alain Resnais. O venres 30 chégalle o
turno a Jean Luc Godard
con Pierrot el Loco (1965),
protagonizada por Jean Paul
Belmondo e Anna Karina.
■ MÚSICA

Molière
Molière Final
Esta obra será representada por Talía Teatro este xoves 29 no C.C.
Torrente Ballester de FERROL; o
venres 30 estará na Casa da Cultura de BURELA; o sábado 1 no Tea-

VÍCTOR ANEIROS
tro da Beneficencia de ORTIGUEIRA; o sábado 8 poderemos ollala na
Casa da Cultura Pintor Lloréns de
SADA; e o domingo 9 chega ao tea♦
tro coliseo Noela de NOIA.♦

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

Braxe, o venres 30 no Centro
Multifuncional do CARBALLIÑO; o
domingo 2 chegará á Casa da Cultura de SAN SADURNIÑO.♦

Este xoves 29, no Clavicémbalo, poderemos escoitar ao bluesman galego Víctor Aneiros e banda, presentando o seu último compacto Live in Montreaux. O
venres 30 tocará o excelente quinteto de jazz do guitarrista e compositor americano-pakistaní Rez Abbasi.
Máis info en www.clavicembalo.com.

Moaña
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ DE LARRA
o seu museo, no que se poden
contemplar esqueletos de diferentes animais e unha colección de pegadas e de minerais, entre outros elementos.
De 9:30 a 13:30 e de 16:30 a
20:30, de luns a venres.
■ TEATRO

¿QUÉ ES LA VIDA?
Uroc Teatro prepresentará
esta obra o xoves 6 no C.C.
Torrente Ballester.

Foz

O C.C.
Torrente
Ballester de
FERROL
alberga a
mostra
África,
tradicións
sagradas.
Na imaxe,
maternidade
Luba, R.D.
do Congo.

■ CONFERENCIAS

SENTIRMOS A ARTE
Estas xornadas rematan o
venres 30, ás 20:30 h. na
Casa da Cultura, coa charla
de Mónica Alonso A instalación na arte contemporánea: unha visión do autor.
euros, en Portobello e Nonis ou o día do concerto na
billeteira por 15. Máis información e reservas en
conciertos@playaclub.net.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS
O bluesman
galego Vítor
Aneiros
estará este
xoves 29 no
Clavicémbalo
de LUGO.

ÁFRICA,
TRADICIÓNS SAGRADAS

Podemos visitar esta mostra no C.C. Torrente Ballester até o sábado 15 de maio.

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

Lugo
■ CONFERENCIAS

ROSA MARÍA MATEO
Dentro do ciclo Periodismo
Siglo XXI, organizado por
Caixanova e o Concello,
poderemos escoitar este xoves 29 ás 20:30 h. no Círculo das Artes á coñecida xonalista que falará sobre 25
anos de Comunicación. O
xoves 6 poderemos escoitar
a Fran Sevilla, xornalista
especializado en información internacional, que nos
aportará a súa opinión sobre
a Guerra do Iraq.

A galería Arga (Concepción
Arenal 250) adica o seu Salón de Primavera a este escultor monumentalista cubano, ademais de pintor, que ten
obra en todo o mundo. Na
mostra poderemos contemplar diversa documentación
fotográfica sobre a súa obra
escultórica, ademáis dun busto que lle fixo a Camilo Caamaño Xestido, amigo persoal
seu e comisario da exposición, xunto con diversas lenzos pictóricos e unha revista
de prensa. No mesmo lugar
poderemos ollar unha pequena exposición da obra do propio Camilo Caamaño. Até
este venres 30 de abril.

Mugardos
■ ACTOS

TEMPO
DAS MATEMÁTICAS
O Consello Escolar Municipal promove un amplo programa de actividades en torno ás matemáticas que pretenden implicar á comunidade educativa e á cidadanía.
Até o 12 de maio, os baixos
do Concello acollerán a exposición Anamorfose, Papiroflexia e Matemáticas e, até

o mesmo día, poderemos ver,
no IES Mugardos, a mostra
Materiais Didácticos até
1975. No Concello, tamén, se
van amosar, desde o luns 3
até o sábado 15, os traballos
realizados no Concurso de
Fotografía Matemática. Este
xoves 29 desde as 17 h. no
Centro Cívico, crianzas e
maiores poderán gozar co
obradoiro Papiroflexia, A
maxia do papel; e o mércores 5 ás 19 h. no Salón de
Plenos Municipal, desenvolverase a mesa redonda Matemáticas e Sociedade. Ensinar, aprender e utilizar as
matemáticas. Durante todo o
mes nos centros de ensino
proxectaranse os audiovisuais Donald no país das
matemáticas e a serie Universo Matemático.

Muros
Muros
■ TEATRO

TRES NOTAS
Bucanero & Eme2 Producións representarán esta obra
o venres 30 no Centro Cultural e Xuvenil. No mesmo lugar poderemos ver, o martes
4, Unha de Amor, de Artello-Teatro Alla Scala 1:5.

Nigrán
■ ACTOS

ROTA DE CAMOS
O Concello organiza este
programa de sendismo para
coñecer o patrimonio petroglífico, a fauna e a flora da
zona. Os participantes concentraranse o domingo 9 ás
10 h. na oficina de turismo
de Gaifar.

GRUPO BRÉTEMA
O colexio de Panxón acolle
este recital poético, que se
celebra o sábado 8 ás 17 h.,
actividade que se completará cun contacontos para as
crianzas.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

LEOPOLDO NÓVOA
Podemos ollar a retrospectiva sobre este autor, Obras
para unha década 19932003, na Aula de Cultura
de Caixanova até o 16 de
maio. O mesmo lugar acolle a mostra Madre: Tributo a Teresa de Calcuta.

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.

■ CINEMA

■ MÚSICA

SGHN

NOUVELLE VAGUE

RIGOLETTO

A Sociedade Galega de Historia Natural abre ao público

Este xoves 29 ás 20 h. no salón de actos da Fundación

Sobre arte multimedia, novas
tecnoloxías, arte sonora, performance e propostas interdisciplinares, promovido polo colectivo
Flexo e a Faculdade de Belas
Artes de PONTEVEDRA, desenvólvese desde o xoves 6 ao sábado 8 na propia Faculdade de
Belas Artes e no Pazo da Cultura. Parellamente vanse proxec-

Poderemos gozar desta
ópera este xoves 29 no teatro Principal.

SUPERGLU

IFI 04. En crise
tar diversas videocreacións de
xoves artistas e alumnos no Museo de Belas Artes da Coruña,
no CGAC de SANTIAGO e no
MARCO de VIGO. O festival rematará o sábado no recinto feiral do Pazo da Cultura ás 24 h.
cunha festa na que actuarán Explosion in the sky e Console e
Rupture e Roty 340. A entrada

para este acto pódese conseguir
en Sinsalaudio de Vigo; na Faculdade de Belas Artes de Pontevedra (teléfono 986 801 812);
e Escoita en Lugo, a un prezo
de 6 euros; ou por 8 euros na
billeteira máis consumición
mínima. O resto do festival é
gratuíto. Máis información en
www.ifi2003.com.♦
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Vigo, a outra alternativa

Concerto deste grupo de
pop rock este venres 30 no
7 PK2.

Padrón
■ EXPOSICIÓNS

MARÍA ZAMBRANO
Diálogo romántico con María Zambrano é a mostra
que podemos contemplar na
Fundación Camilo José Ce-

A Aula de
Cultura de
Caixanova
en OURENSE
acolle unha
mostra de
Leopoldo
Nóvoa.

la até este venres 30 de abril

res 30 no teatro Principal.

Pontevedra

O Porriño

■ CONFERENCIAS

■ MÚSICA

DOUTRINAS

A QUENLLA

ECONÓMICAS:

Formas de ollar o mundo.
Conferencia do ciclo Economía e sociedade. As principais correntes do pensamento económico –organizado polo Ateneo–, a cargo
do escritor, economista e
director de opinión de El
País, Joaquín Estefanía,
que terá lugar este xoves 29
ás 20 h. no salón de plenos
de Deputación.

No Liceum, o venres 30 ás
23 h, poderemos escoitar a
este grupo, mestura de música tradicional, recollida
por eles mesmos, con textos de autores comprometidos na recuperación da historia, cultura e dignidade
do pobo galego. Máis información e entradas en
www.barliceum.com.

Redondela

■ EXPOSICIÓNS

■ TEATRO

MANS SALGADAS

A GRANDE ILUSIÓN

Imaxes fotográficas captadas polo vigués Javier Teniente sobre as diferentes
actividades dos homes e
mulleres que viven do mar
galego. Na sala de Caixanova da Praza de San Xosé
até o 15 de maio.

ANTONIO HEREDERO
Exhibe as súas acuarelas no
Casino Mercantil até este
venres 30.

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 este
venres 30.

O sábado 8, o Teatro do
Morcego representará esta
obra no Multiusos da Xunqueira.

Ribadavia
■ FESTAS

FEIRA DO VIÑO
Este venres 30 ás 18 h. na
Casa da Cultura, Eduardo
Baamonde Noche pronunciará o pregón de abertura
da XLI Feira do Viño do
Ribeiro que se prolongará
durante o sábado 1 e domingo 2 de maio.

Ribadeo
■ EXPOSICIÓNS

DIEGO RIVERA

CATRO MANS

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

O O.M.I.C. presenta, até o
sábado 30, unha selección
da obra de varios autores.

■ MÚSICA

MADRIGALIA
Este coro de cámara vai dar
un concerto o venres 30 ás
21 h. no Auditorio de Caixa
Galicia Café Moderno.
■ TEATRO

DILLEI
Este musical novidoso, dirixido e interpretado polo
actor e humorista Carlos
Blanco; xunto con Ramón
Pinheiro na percusión; o
dj Nathan; e Ugía Pedreira, mestura a narración
oral coa música tradicional.
Estará este xoves 29 e ven-

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

DE PINTURA

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

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

Santiago
■ CINEMA

OLLO ANARQUÍA
Semana de cine anarquista
na sala Yago con entradas a 3
euros ou o bono de 5 sesións
por 10. Aínda estamos a tem-

25 anos de Comunicación
Caixa Galicia organiza este ciclo
de conferencias no que poderemos
escoitar ao xornalista Diego Carcedo coa charla La Corresponsalía, periodismo sin fronteras, este
xoves 29 no hotel Almirante de
FERROL. O mesmo día Carmen

Sarmiento falará sobre La mujer,
el sur de todos los nortes, na Aula
Sociocultural de PONTEVEDRA. O
luns 10 na Aula Sociocultural de
OURENSE, Victoria Prego relataranos a súa visión sobre 25 años
de transición en los medios.♦
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po de ollar Caudillo (España, 1974), de Basilio Martín
Patino, este xoves 29 ás
17:30, o venres 30 ás 23 e o
domingo 2 ás 20:15; Otro
futuro
(Francia-España,
1989), de Richard Prost, este xoves 29 ás 20:15, o sábado 1 ás 17:30 e o domingo 2
ás 23; Buenaventura Durruti
(España-Francia,
1999), de Jean-Louis Comolli, este xoves 29 ás 23 e o
sábado 1 ás 20:15; L‘espoir
(Francia, 1939), de Andre
Malraux coa axuda de Max
Aub, este venres 30 ás 17:30
e o sábado 1 ás 23; La verdad sobre el caso Savolta,
(España-Francia-Italia,
1980), de Antonio Drove,
este venres 30 ás 20:15 e o
domingo 2 ás 17:30.
■ EXPOSICIÓNS

O CARRO E O HOME
O Museo do Pobo Galego
é, até o 13 de xuño, un espazo adicado ao cinema de
Antonio Román e Xaquín
Lorenzo.

Convocatorias
III ROMERÍA ETNOGRÁFICA
RAIGAME 04
O Centro de Cultura Popular Xaquín
Lorenzo, da Deputación Provincial de
Ourense, e o Concello de Celanova
organizan este concurso co gallo da
celebración da romaría que se vai celebrar o 17 de maio en Vilanova dos
Infantes. No concurso poderá participar calquera persoa, asociación ou
colectivo, establecéndose 5 modalidades: Concurso Literario, en prosa
ou en verso, para o que se presentarán
traballos dun mínimo de 3 e un máximo de 5 follas a duplo espazo, en lingua galega, sobre calquera vivencia
da cultura galega en xeral; Concurso
Fotográfico, no que os traballos deberán ser orixinais (a cor ou en branco e negro), ou dixitais sen retocar,
dun tamaño mínimo de 18 x 24 cm e
máximo de 30 x 40 cm, cun mínimo
de 3 e máximo de 5 imaxes, que recollerán aspectos da xornada de celebración da presente edición da Romaría Raigame; Concurso de Pintura e

Debuxo para o que se admitirán obras
únicas e orixinais, de temática libre,
dun tamaño mínimo DIN A-4 e máximo de 130 cm de lado, sen estar protexidas con cristal; haberá tamén un
apartado reservado á Investigación
Etnográfica, sen necesidade de facer
referencia explícita á romaría; e outro
para Traballos Xornalísticos en calquera soporte informativo, xa sexa
prensa (fotografía ou artigo), radio ou
t.v, referidos a calquera aspecto da
celebración da romaría. En todas as
modalidades, agás a de xornalismo,
haberá dous premios para participantes maiores de 16 anos, e un para
os que teñan 16 anos cumpridos ou
menos. Os traballos deberán remitirse ao Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo Fernández ou ao Concello de Celanova, antes do 17 de
xuño, baixo seudónimo e nun sobre
pecho no que se incluirán os dados
do participante. Máis información
en www.raigame.org e no teléfono
988 249 493.

II PREMIO CENTRO RAMÓN
PIÑEIRO DE ENSAIO BREVE
Coa intención de homenaxear a figura
do ilustre galeguista, nel poden participar aqueles autores que o desexen
con textos, orixinais e inéditos, escritos en lingua galega na normativa oficial, sobre calquera tema referido ao
ámbito xeral do pensamento humanístico (lingua, literatura, antropoloxía,
filosofía ou historia). Os traballos,
dunha extensión mínima de 50 páxinas e un máximo de 65, impresos ou
mecanografados en formato A4 con
letra corpo 12 e un máximo de 32 liñas
por páxina, enviaranse por quintuplicado e só cun lema ou seudónimo nun
sobre pecho no que se aportará o nome
e apelidos, enderezo, documento de
identidade, teléfono e enderezo electrónico, antes do 15 de outubro, ao Centro
Ramón Piñeiro para a investigación
das Humanidades, Estrada SantiagoNoia, km 3 A Barcia 15896 Santiago
de Compostela. O autor premiado recibirá 3.000 euros e o seu traballo publi-

carase nos Cadernos Ramón Piñeiro.

II PREMIO DE XORNALISMO
MONCHO DO PÍO
Organizado pola adega Terras Bendaña, está aberto a traballos xornalísticos
de todos os xéneros, escritos en galego, que potencien calquer valor paisaxístico, económico, artístico, e patrimonial da Ribeira Sacra, publicados
con sinatura ou seudónimo e con carácter inédito até o 31 de outubro de
2004. O autor remitirá unicamente un
traballo a Area Sociocultural de Terras
Bendaña (Sobrado-Líncora, Chantada), nun sobre pecho, cun orixinal e 5
fotocopias da páxina completa do xornal que acolleu a publicación e que
conteña a data correspondente, acompañado dunha plica cos dados persoais
e teléfono de contacto. O prazo de receición dos traballos pecha o 5 de novembro e o gañador recibirá 150 euros
en metálico, un diploma acreditativo e
o seu peso en botellas de viño da adega Terras Bendaña.♦

FERNANDO
JOSÉ PEREIRA
Presenta Inexterioridades,
até o 30 de maio, todos os días de 10 a 14 h. e de 16 a 19
h. no Auditorio de Galicia.

ÁNGEL GARRAZA
Preséntanos as súas esculturas, até o 30 de maio, na
galería Sargadelos.

BUSCANDO PALABRAS
A serie de gravados de
Montse Amigo amósanse
no teatro Galán até xuño.

JAVIER SANZ
O pintor presenta Arte Urbano, até o martes 4 de maio,
na galería José Lorenzo.

CARME ALGARA
Na galería Sargadelos podemos contempar a súa cerámica até este venres 30.

O CGAC acolle unha mostra antolóxica, desde 1950
até hoxe, do escultor e pintor galego Luís Caruncho
Amat. Gañador de numerosos premios, compaxina o
seu labor artístico co cargo
de director do Museo de Arte Contemporánea UniónFenosa, é comisario de exposicións e asesor artistico
da Fundación Barrié. Até o
30 de maio.
■ MÚSICA

MUCHO MUCHACHO

O traballo de José María
Seijas exhíbese na sala Espacio 48 até o 19 de maio.
No mesmo lugar podemos
ver até o domingo 25 A fuxida de Pablo Mariño.

A que é considerada unha
das figuras destacadas do
hip hop español vai dar un
concerto, o sábado 8 ás 21
h, na sala Capitol, acompañado das bandas Falsalarma, Hablando en Plata e
Tremendo.

ANNE HEYVAERT

SONS DA DIVERSIDADE

A mostra Retratos de Cartón
pódese visitar até este venres
30 na sala do Correo Gallego.

Ciclo de concertos, impulsado polo Concello, que ten lugar no Auditorio da Galicia
até final de ano, coa idea de
amosar diferentes tendencias
da música actual no mundo.
Moreno Veloso, Doménico
Lancelloti e Alexandre Kas-

XEOMETRÍAS DA LUZ

sin son tres brasileiros que
iniciaron no 2000 un creativo
proxecto que consiste en lanzar tres discos, modificando
de cada vez o estilo e o nome
do grupo. Neste momento
chegou o turno de Doménico
+2 que presenta, o venres 7 ás
21 h, o álbum Sincerely hot,
mestura de sonoridades electrónicas e invencións harmónicas con influencias do rock,
samba e jazz. As entradas pódense recoller antes da celebración dos concertos no propio Auditorio de 12:00 a
14:00 h. e de 17:00 a 20:00 h.
a un prezo de 12 euros; 6 para estudantes e xubilados; e
nos telf. 981 571 026 e 981
573 979; ou o mesmo día do
espectáculo, de haber prazas
disponibeis. Máis información en http://sons.santiagodecompostela.org.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Vai dar un concerto este xoves 29 ás 21 h. no Auditorio
de Galicia, baixo a dirección de Antoni Ros Marbà.

culo o venres 7 e sábado 8 ás
22 h. no teatro Galán.

Silleda
■ TEATRO

O TREBÓN

Vigo

Tui

ENSAYO
SOBRE LA LUCIDEZ

■ ACTOS

A Fundación C. Casares
organiza a presentación do
libro do Premio Nobel portugués José Saramago, o
venres 30 ás 20 h. no teatro-cine Fraga, na que intervirán Darío Villanueva
e o propio autor.

FEIRA DE ARTESANÍA
O conxunto Histórico Artístico acollerá, o sábado 1
e domingo 2 de maio, 50
postos de artesáns do coiro,
cerámica, orfebrería, prata,
madeira, brinquedos, encaixes, cestería, etc, ademais
de música, títeres e festa.
■ EXPOSICIÓNS

LIS

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

A nova montaxe de Chévere representarase até o sábado 15 de maio, de martes a
venres ás 22 h. e os sábados
ás 23, na sala Nasa. Traballo irreverente e divertido
sobre as medias verdades e
as grandes mentiras, sobre
os caciques que vociferan e
os pobos que calan.

LEIRO 1975-2000

NOVECCENTO

■ MÚSICA

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.

O monólogo interpretado
por Sergio Zearreta e dirixido por Xavier Castiñeiras
integra a música en directo,
malabares, danza e clown.
Poderemos ver este espectá-

Poderemos visitar esta
mostra sobre os Sacromontes Piemonteses e Lombardos até o 2 de maio no Museo das Peregrinacións.

EDUARDO CHILLIDA

■ TEATRO

RADIO UNIVERSO

XII CICLO IBÉRICO
A asociación Amigos da
Catedral organiza 2 concertos de música sacra. O sábado 1 ás 19 h. escoitaremos á

D.O.G.
CONSELLARÍA DE FAMILIA,
XUVENTUDE, DEPORTE E
VOLUNTARIADO
Véñense de convocar axudas económicas
para a atención da primeira infancia a través do cheque infantil en centros de atención á primeira infancia non sostidos con
fondos públicos. Ademais das crianzas
entre 0 e 3 anos, tamén poderá solicitarse
axudas para o coidado de menores con
discapacidades físicas, psíquicas ou sensoriais sen límite de idade. A axuda consiste na provisión da cobertura total ou

parcial da praza adxudicada nun centro
de atención a primeira idade. As solicitudes coa documentación requirida presentaranse na delegación da Consellaría de
Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado da provincia onde teña o domicilio
o solicitante.

cursar estudos de ensino secundario e de
réxime especial no próximo ano académico 2004-05. Os solicitantes obterán máis
información na web institucional da Xunta
de Galiza.

CONSELLARÍA DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Acaban de convocarse axudas para a renovación e modernización de buques pesqueiros para o exercicio do ano 2004.
Máis información no DOG do mércores
21 de abril.♦

Esta consellería convoca prazas e axudas
de residencia nos centros residenciais docentes da Coruña, Ourense e Vigo para

Coral Aureanas e a Miguel Díaz Espinosa e Ernesto Blanco Rodríguez á
guitarra; e o domingo 2 á
mesma hora, o Coro Novo
da catedral estará acompañado, ao piano, por Roberto Fernández García.

Poderemos contemplala o sábado 1 de maio no Auditorio
da Fundación Semana Verde
da man dos Quinquilláns.

Baixo o título de A cor da
música poderemos contemplar as súas pinturas na galería Trisquel e Medulio até
este venres 30 de abril. Xosé L. Méndez Rodríguez
(Lis) “presenta unha coidada colección de músicos absortos na beleza harmónica
do son que se nos transmite
nas cálidas suxestión das
cores que pousan e reflicten
a luz sobre a madeira e o veludo dos instrumentos” en
verbas de Silvestre Gómez.

LUGARES E VÍAS
DE PEREGRINACIÓN

Radio
Universo é a
nova
montaxe
que Chévere
está a
representar
na sala
Nasa de
SANTIAGO.

CARUNCHO

CONSELLARÍA DE PESCA E
ASUNTOS MARÍTIMOS

■ ACTOS

RACIONALISMO
POLÍTICO E LITERARIO
Título do libro de Mª Xosé
Queizán que será presentado
pola autora, que estará acompañada de Amada Traba,
Abelino Muleiro e Manuel
Bragado, este xoves 29 ás
20 h. na Casa do Libro.

NOITE AFRICANA
O venres 30 ás 21:30 h. na
Cova dos Ratos (Romil 3)
poderemos degustar música
e petiscos deste continente.

II PREMIO DE POESÍA
CAIXANOVA
Será entregado á gañadora,
María do Cebreiro, que
recitará poemas do libro
premiado, Non queres que
o poema te coñeza, o mércore 5 ás 20 h. na sala de
conferencias do Centro Social Caixanova.

Noites Vivas o venres 30 ás
23 h. no Centro Cívico de
Teis proxéctase este filme
de Justine Shapiro e B.Z.
Goldberg, no que sete nenos palestinos e israelís
comparten os seus puntos
de vista sobre “o outro”, as
posibilidades de coñecerse
e os seus soños para o futuro. O venres 7 poderemos
ver Cravan vs. Cravan de
Isaki Lacuesta na que un
boxeador e artista inicia unha investigación para seguir os pasos do tamén poeta boxeador Arthur Cravan, desaparecido en 1918.

SER OU NON SER
Fita de Ernst Lubitsch que
se proxecta este xoves 29 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.

EL CUERPO HUMANO
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.
■ CONFERENCIAS

HORACIO FERNÁNDEZ
O comisario da exposición
Fotografía e Arte. Variacións en España, organizada
polo MARCO, vai dar unha
charla o venres 30 ás 20 h.
no salón de actos do museo.
■ EXPOSICIÓNS

LYNNE COHEN

■ CINEMA

A súa obra estará na galería
Bacelos até o 30 de maio.

LATINOS IN USA

BEATRIZ PACHECO

O salón de actos do MARCO
acolle este ciclo, organizado
pola asociación El Ojo Cojo
para a integración cultural,
no que se veñen de presentar
as mellores propostas realizadas polos inmigrantes latinos nos Estados Unidos. Este xoves 29 poderemos ver a
curtametraxe The Mexican
Dream (2003) de Gustavo
Hernández Pérez e o filme
de Luis Palomo Feliz Christmas / Merry Navidad
(2003). Máis información en
www.marcovigo.com.

PROMISES
Dentro do programa das

O Museo
do Pobo
Galego de
SANTIAGO
adica un
espazo ao
cine de
Antonio
Román e
Xaquín
Lorenzo,
até o 13
de xuño.

Os seus cadros exhíbense,
até o venres 30, na galería
Sargadelos.
O Nobel
José
Saramago
presenta O
ensaio sobre
a lucidez
este venres
30 en VIGO.

■ MÚSICA

O XACOBEO
COA MOCIDADE

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.

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

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

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.

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

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

Festival ambulante no que
podemos escoitar a Tri Bus
Band e varios DJs., ademais
de espectáculos de baile e
videocreación. Este venres
30 ás 21 h. chega ao Pavillón das Travesas, onde poderemos escoitar, ademais, á
banda Diamond Dogs.

MOVE VIGO
Dentro deste programa destinado a coñecer e difundir
as diferentes expresións
culturais dos barrios, o venres 30 ás 20:30 h. no Centro
Cívico de Teis vai tocar o
grupo folque Ciprián máis
o Can. Máis información
en www.eduardochao.org.

ROCK SOUNDEASTPAK TOUR
O sábado 1 de maio ás 21 h.
no Código de Barras (Avda.
de Europa 32) tocan as bandas Hi Fi Stamina, Hedtrip,
Electra e Terroristars. Venda anticipada, 6 euros, en
Elepé, Gong, Columna e Tipo, e 9 euros na billeteira.

LUME
O venres 7 esta banda foc
presenta o seu disco Grandes Éxitos na Gaita Grileira.

PAULA CARBALLEIRA
Esta contacontos actúa o venres 30 ás 23 h. na A.V. Doutor
Fleming (Zamora 80).

DIVINAS PALABRAS

EL ADEFESIO
A obra de Rafael Alberti
chega ao C.C. Caixanova o
venres 7 ás 20:30 h. da man
de Tomás Gayo Producciones con Nieves Gámez
na direción.

GALIZA SEMPRE
www.galizasempre.org
A páxina electrónica Galiza Sempre vén
de coñecer unha profunda renovación. Na
mesma aborda cuestións sobretodo relacionadas coa historia do nacionalismo galego, aínda que tamén dá conta sobre as actividades da Fundación Galiza Sempre.♦

OBRA GRÁFICA NA
COLECCIÓN CAIXANOVA
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
O deseño do
s. XX na
Galiza é
unha mostra
do máis
variado que
podemos
ollar no
MARCO de
VIGO.
Na imaxe,
unha peza
de cerámica
de
Sargadelos.

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

■ Traballos a ordenador para estudantes, particulares e empresas.
Rapidez, 24 horas. Pepe Talon: Porta
da Pena, 9 - Baixo Dta. 15705 Santiago de Compostela. 636 288 497.
www.comunicart.net Correo: pepetalon@hotmail.com
■ Vendo enciclopedia DEGU (60 tomos por 120 euros). A Coruña, telf.
677 864 157.
■ 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).
■ Oferécese xardiñeiro para a zona
de Santiago. Telf. 699 314 332.
■ Contábel busca traballo por horas, incluso a domicilio, na provincia
de Pontevedra. Preguntar por Juan no
telf. 605 094 067.
■ No porto de Lira-Carnota alúgase
apartamento ao carón da praia,
completamente equipado para 4 persoas. 1ª quincena de xullo 420 euros,
2º quincena 470. 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.
■ Moza de 23 anos, enxeñeira técnico-agrícola e con permiso de conducir,
busca traballo. Tlf. 988 206 118 (Beatriz).
■ Vendo táboas “Denantes mortos
que escravos”, en madeira de cocobolo a 25 euros. Telf. 677 484 653.
■ Alúgase vivenda turística en Meira
(Lugo), xunto ao nacemento do Miño,
recén restaurada. Tres cuartos duplos
con baño, cociña, calefacción, 10.000
m2 de finca. Fins de semana ou temporada. Telf. 982 331 700, 686 753 105
polas noites, ou www.distridido.com
■ A Liga Nacional de Billarda (LNB)
distribue, mediante o correo billarda_gz@mixmail.com, material desportivo para a práctica da billarda, paláns regulamentarios, billardas, sacos
de man, camisetas da LNB, regulamentos e información para participar
e organizar os nosos campionatos.
■ Fanse traballos de carpintaría
(armarios, cociñas, portas...). Presupostos sin compromiso. Telf. 982 501
086 / 652 924 327 (Xoán Carlos).
■ ¿Queres perderte na Ribeira Sacra? Alugo unha casa de dous andares
totalmente equipada (garaxe, salón, cociña, baños completos e varios cuartos
duplos) para pasar uns dias ou semanas
en Penalba (Nogueira de Ramuín). Prezo módico. Chámanos ao 986 376 022.
■ Universitario trintaneiro, nacionalista, galeguista e progresista, alegre,
romántico e honesto, con inquedanzas
culturais e políticas, que gosta de via-

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

■ TEATRO

Atalaya presenta esta adaptación da obra de Valle-Inclán, dirixida por Ricardo
Iniesta, este venres 30 ás
20:30 h. no C.C. Caixanova.

A Rede

Anuncios de balde
■ Teño trinta e tantos anos, carreira
universitaria, traballo, físico agradábel
e unha alma sensíbel, pero fáltame
unha muller que me alegre o corazón.
Se lee este anuncio algunha muller
romántica, honesta e con ganas de
ter unha relación seria, o meu correo electrónico é galiza.04@terra.es.

Nº 1.126 ● Ano XXVII ●
Do 29 de abril ao 5 de maio de 2004

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

Após 14
anos,
José Mário
Branco
presenta o
seu novo
traballo no
PORTO este
sábado 1.

Vilagarcía
ilagarcía
■ MÚSICA

PACO IBÁÑEZ
A Coordinadora pro monumento ás vítimas do franquismo organiza un concerto do
coñecido cantautor este xoves 29 ás 21 h. no Auditorio,
que contará coa actuación especial do gaiteiro Óscar Ibáñez. As entradas poden adquirirse a través da páxina de
Caixanova (www.caixanova.es) ou no telf. 902 504 500
a un prezo único de 12 euros.

Viveiro
iveiro
■ TEATRO

SALITRE
Poderemos ver a representación de Volta e Dalle o venres 7 no teatro Pastor Díaz.

Barcelona
Barcelona
XX FESTIVAL
DE MÚSICA GALEGA
Organizado pola asociación
cultural Amigos da Gaita Toxos e Xestas de Barcelona,
celebrarase o sábado 1 de
maio ás 17:30 h. no Palau de
Congressos de Montjuïc, a
carón da Plaça de Espanya.
Nel participa a banda de gai-

tas Toxos e Xestas, a asociación xuvenil de danzas e
pandereteiras de Arteixo Xiradela, o grupo folque.tradicional vigués Ardentía, o
humorista de Sarria Campurro, o cuarteto tradicional
Anacos de Buxo de Nigrán,
ás pandereteiras de Leilía e o
gaiteiro Carlos Núñez. Reserva de entradas no local da
asociación (Bronze 7 bis);
nos telf 93 441 02 83, 93 428
47 98 e 93 418 86 76 ou en
www.toxosexestas.com.

ternativo PT ás 21:45 este
xoves 29 e venres 30. Nun
grupo de amigos un home
descrebe unha paisaxe idílica
da infáncia. Perante o desconforto de, posibelmente,
terse excedido na narrativa,
xulga ouvir un risiño crítico
de João Pedro que se mantén
en silencio. O silencio de
João Pedro chama a atención
de todos os ollares e desencadea a tensión no grupo.

Porto
Porto

Valença

■ MÚSICA

■ MÚSICA

JOSÉ MÁRIO BRANCO

CHARAMELA
O grupo folc galego toca no
edificio da Alfándega este
venres 30 ás 21:30 h. Formado por unha dúcea de
persoas pertencentes á Escola de Música Tradicional
da A.C. Fiadeira de Antas
de Ulla, con máis de 50
alumnos, o seu repertorio
nútrese, sobretodo, do interior de Lugo e A Coruña.

Braga
■ TEATRO

O SILÊNCIO
A Companhia de Teatro de
Braga, co apoio do Departamento de Estudos Franceses
da Universidade do Minho,
presenta esta obra de Nathallie Sarraute, dirixida por
Diogo Dória, no Espaço Al-

Mún,
o grupo
islandés
de pop
experimental
tocará
no PORTO
o vindeiro
mércores 5.

Após 14 anos Branco regresa cun novo traballo en estrea absoluta. Unha noite
especial no Coliseu do Porto a partir das 22 h. (port.)
este sábado 1 de maio.
Máis información no telf.
portugués 214 168 300.

MÚN
Este grupo islandés de pop
experimental, a par de nomes como Björk, Sigur Rós
e Royksopp, presentará o
seu novo álbum Summer
makes good o mércores 5
no teatro Sá da Bandeira ás
21:30 h. (port.). Máis información en Portoeventos,
telf. 229 389 978.

ELVIS COSTELLO
Considerado un dos mellores
músicos do pop-rock británico e un dos letristas máis xeniais desde Bob Dylan, co-

leccionador de premios e
produtor de inúmeras bandas
sonoras –o seu último éxito
foi She para a película Notting Hill– estará o próximo
venres 7 no Coliseu do Porto
a partir das 21:30 (port.).
Máis información en Portoeventos, telf. 229 389 978.
■ TEATRO

ENSAIO
SOBRE A CEGUEIRA
Tomando como ponto de
partida a alegoría “fechar os
olhos para ver melhor”
–que, case literalmente, deu
nome ao proxecto Deixar
de ver para ver melhor, pri-

meira incursión na obra de
Saramago– esta adaptación
do Teatro O Bando será representada no Teatro Nacional São João desde o xoves 6 até o sábado 22 de
maio, ás 21:30 de terza a sábado, e os domingos ás 16.
Dirixida por João Brites, a
obra retoma a reflexión sobre a cegueira, non daqueles
que están privados da visión, mais dos que vendo,
non enxergan. A mensaxe
parece clara: “Quando todos fecharmos os olhos e os
voltarmos a abrir, será possível ver, construir e criar
um mundo diferente, mais
♦
justo, mais livre”.♦

Cinema Clásico
Este xoves 29 ás 20:30 h. no Auditorio do Concello de VIGO poderemos ollar a película O meu
tío, dirixida en 1958 por Jacques
Tati, dentro deste ciclo organizado pola Universidade de Vigo e o
cineclube Pontevedra, en coordinación co cineclube universitario
Kinema da cidade olívica e o cineclube Padre Feixóo de Ourense. A

mesma fita vaise proxectar, o martes 4 de maio ás 19:30 e 22:15 h.
no Espazo para a Cultura de Cajamadrid en PONTEVEDRA. En total, seis traballos fundamentais, en
formato cinematográfico e VOS,
como mostra de seis visións diferentes e coetáneas en tres países
do mundo, entre 1950 e 1960. O
prezo por sesión é de 3 euros.♦

foi incluido no eixo do mal,
nin boicoteado sibilinamente
con andazos estraños, nin
acusado de competencia desleal, nin invadido, nin bombardeado, nin tratado de demodé e obsoleto? Que país,

agora, por douscentos
euros, responda á seguinte pregunta (o presentador abre o sobre á vista
do público): ¿Que país ten un
goberno comunista e nunca
foi ameazado por Bush, nin

Ano XXVII.
IV Xeira.

sendo comunista, é respetado
polos norteamericanos? Que
país, de bandeira vermella,
amedoña, avergoña e ao tempo seduce os cidadáns dos
EE UU? Resposta: Manteiv
(ler ao revés).♦
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Suso Iglesias
‘Nós fixemos algo máis canalla’
MAR BARROS
Guionista e produtor de televisión, Suso Iglesias foi a alma mater do
programa infantil Xabarín Club, que se emite pola TVG. No descanso da gravación do novo espacio de humor que presentará Manquiña e que el dirixe, o que fora director do Xabarín fala con A Nosa Terra dos dez anos en antena do porco bravo máis famoso da televisión.
Non sei moi ben como saudalo,
que lle parece un oink?
(Risas). Oink.
Como se consegue que este
berro se converta no aturuxo
preferido dos máis novos?
Creo que a insistencia funciona.
Oink era o grito do porco bravo, a
mascota, algo que hai que agradecerlle a Xulián Hernández, o cantante de Siniestro Total. Os rapaces
identificáronse con el e aí quedou.
Con este son e un formato
revolucionario comezaba o Xabarín. Que supuxo para a TVG?
Estabilizou a franxa horaria
infantil. Antes tentáranse distintos formatos que non funcionaran pero este, no que cabe un
pouco de todo, quedou e foise
instalando no subconsciente dos
rapaces. Estaban acostumados á
voz impostada e a un ton parvo.
Nós fixemos algo máis canalla e
falámoslles de ti a ti. E de momento parece que non apareceu
nada mellor para substituílo.
Iso de montar un club e con
carnés, de primeiras, parece
unha excentricidade.
Os nenos teñen a tendencia de
compartir os gustos e están moi
ao tanto das novidades da cultura
televisiva. Neste sentido, a creación dun club cos seus sinais de
identidade, no que se reafirmara
esa idea de que son un colectivo
que comparte un territorio e un
idioma, era un marketing obvio.
A televisión é un medio de comunicación moi frío e un club dálle a
oportunidade aos nenos de comunicarse e recibir información ademais do seu carné.

Este documento ao que se
refire, case se converteu no segundo DNI dos nenos galegos.
Serve para cruzar algunha
fronteira?
(Risas). Igual coa Europa das
nacións conseguimos que serva
para algo máis...
Cando menos a fronteira do
castelán semella que empeza a
estar traspasada polos cativos.
Incluso moitos castelanfalantes empregan termos como
tartaruga ou fedello de velo nas
series. E coma esas un feixe de
palabras, porque son nomes que
escoitaron por primeira vez en
galego. Se na idade de aprendizaxe nós chegamos antes que outro idioma, eles vannos dar prioridade. Evidentemente, con isto
non se resolve o problema do
aprendizaxe do galego nos nenos, pero contribúe a que se familiaricen co idioma e vexan que
a súa lingua é válida para actividades de cultura contemporánea.
Moitos pais comentan que
grazas ao Xabarín aos seus fillos
no colexio non os ven como doutro planeta por falar en galego.
Esperaban que calara tan fondo?
Ao principio non sabes como
vai resultar. Pero si percibía que
o momento era bo para levar a
cabo un programa deste tipo, sobre todo porque estabamos ante
a primeira xeración de pais da
democracia, preocupados moito
pola educación dos fillos, máis
permisivos e máis abertos.
Aínda ten o carné de socio
na carteira?
(Risas). Non, non, eu xa paso

PACO VILABARROS

da idade. Pero si que hai moitos
adultos que o conseguiron. No
programa tiñamos todo un caixón coa xente maior que quería
ser socia. Nel estaban dende os
máis bromistas até persoas de
trinta anos que nos pedían que
contemplaramos o seu caso. Hai
moitas anécdotas neste sentido,
como a daquela clase enteira de
arquitectura da Coruña que se fixo socia e que para pasar pola
idade mandáronnos fotos de cando eran pequenos. Os nosos contidos non só eran para os cativos.
Sobre todo a música, chegaba a
un público máis amplo.
Ademais da xeración JASP,
tamén hai no país unha xeración Xabarín?
Haina, pero posibelmente se
detecte mellor dentro duns anos
cando formen parte das elites dirixentes do país. (Risas)
E tamén son xoves aínda que
sobradamente preparados?
Haberá que esperar. Xabarín es-

tá nun país que é como é, e iso non
o pode solucionar un programa.
Semella que o Shin Chan é
persoa non grata no club. É
tan irreverente que non merece carné?
Cando eu era director tivemos
un problema semellante con Son
Goku porque a xente non está
acostumada aos valores da cultura oriental. Certos aspectos que
aquí chocan, alí non son negativos. Eu sorprendinme porque o
creador de Son Goku, Akira Toriyama, entendía que Son Goku era
unha serie didáctica. E a Shin
Chan sospeito que o encaran dun
xeito parecido. Penso que son os
pais os que deben decidir sobre o
que ven os seus fillos. O peor é
deixar o neno abandonado diante
do televisor coma se fose unha
gardería e despois por unha noticia na prensa encherse de medo.
Cando se vai facer adulto o
Xabarín?
Coido que vai ser un Peter Pan.♦
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Fútbol
XOSÉ A. GACIÑO

N

on estar aboado á
televisión dixital ten
os seus inconvenientes (ou serán vantaxes
de observación sociolóxica?) Por exemplo, se queres
ver o Real Madrid-Barcelona tes que baixar a un bar
do barrio (supoño que cos
papeis en regra, ou demasiado apartado como para
escapar á vixilancia da inspección dixital) e someterte
á barafunda de seareiros indiscriminados –sen redutos
prefixados para un bando e
outro– que expresan as súas
preferencias case cos mesmos berros que no estadio,
pero nun espazo evidentemente menor e pechado. As
habilidades diplomáticas do
camareiro (que non quere
prescindir de clientes de
ningún dos bandos) e o sentido común básico da maioría conseguen que o sangue
non chegue ao río.
Conviven así, no mesmo espazo reducido e por
veces asfixiante, os comentarios máis ou menos
técnicos sobre as equivocacións arbitrais, as cantadas dun porteiro, os fallos
dos dianteiros ou o plantillazo de Figo, cos exabruptos dun energúmeno
racista que chama negro
de patera a Kluivert ou os
comentarios destemplados
dun intolerante centralista
que, cando o Barcelona
comeza a sacudirse o dominio madridista, se pon a
farfullar descualificacións
tópicas contra os cataláns
e mesmo contra o goberno
tripartito (noutras tempadas, era Jordi Pujol o centro deste tipo de alusións).
Entre as chamadas á
calma e os cruces de acusacións político-deportivos
cos que vai transcorrendo a
tarde, cando o Barça marca
e volve marcar, un clamor
telúrico enche o estabelecemento con sonoridade
racial. Como respondendo
a unha misteriosa corrente
de solidariedade periférica,
e aínda que se trata de periferias de moi distinto nivel
económico e social, o grupo minoritario de tres espectadores senegaleses
cantan os goles barcelonistas cun entusiasmo desbordante, que se impón ás desordenadas reaccións dos
brancos divididos.
Mesmo neste ámbito
aparentemente intrascendente do fútbol como espectáculo, e por enriba da
significación real de dous
clubs deportivos que funcionan como negocios lucrativos, pode un permitirse certas leccións de socioloxía barata con tres cervexas no corpo: no mundo
globalizado poden globalizarse determinadas identidades básicas. E postos a
elixiren, os negros do meu
barrio sitúanse fronte ao
centralismo. (Outro fracaso de Aznar).♦

