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O galego,
lingua europea
Este 17 de maio lembramos
que o galego é unha das linguas máis antigas de Europa e unha das que contan
cunha literatura histórica máis valiosa. A ampliación da UE abre as portas a
novos idiomas que serán
oficiais, varios deles con
menos falantes que o galego. A babel lingüística é enriquecedora, a
uniformización
empobrécenos e
os uniformes reprímennos.

O sociólogo
do arcebispado
opina sobre
a retirada
do Santiago
Matamouros
(Páx. 11)

A morte
do deportivista
Manuel Ríos
non tivo que
ver co fútbol
(Páx. 13)

DEBATE DO
NOVO ESTATUTO

Fraga quere
ignorar
o nacionalismo

Adaptación dun cadro de RAIMUNDO PATIÑO, da serie O home que falaba vegliota.

(Páx. 7)

A ILLA DAS MULLERES LOUCAS
ALFONSO PEXEGUEIRO

COLECCIÓN DOMBATE
Vinte anos despois da
súa primeira publicación,
A illa das mulleres loucas volve ao
lector para facer da literatura
realidade na que se mesturan
mítico, real, e imaxinario.

A TRANSICIÓN DUNHA SOCIEDADE DE BASE AGRARIA
a outra maioritariamente urbana tivo lugar na Europa máis desenvolvida hai uns 100 ou 200 anos, mais en Galiza esta transformación foi cousa aínda dos últimos corenta. E todo modelo
económico e social leva con el unha cultura. A cultura rural foi
en todos os paises idealizada ao tempo que marxinada, dúas
actitudes complementarias entre si, por máis que semellen paradoxais. Con toda sociedade que se perde deixamos algo que
xa non nos é útil, mais tamén podemos salvar moito, se somos
capaces. Xoaquín Lourenzo, Xocas, a quen se lle adica este
ano o Día das Letras Galegas, foi, entre nós, un dos adaís da
dignificación da sociedade tradicional. Só tirando do desprezo
e a minusvaloración os nosos elementos propios, outorgándolles o rango da cultura elevada que normalmente se reservan
para si os burgueses (habitantes das cidades), é posíbel que
volvan á circulación ou que sirvan de elemento nutricio doutras formas culturais máis adaptadas aos novos tempos. Se cadra, algún día, os nosos netos están tan orgullosos de que os
seus antepasados tivesen vacas e carros, como os nenos norteamericanos están orgullosos xa hoxe dos vaqueiros do seu far
west. E se é así, será grazas a persoas como o Xocas.♦

A opinión
de Suárez Canal
(Páx. 8)

Crean
unha fundación
socialdemócrata
para que Galiza
non fique
marxinada
(Páx. 9)
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O maltés é a lingua oficial europea con menos falantes.

DELMI ÁLVAREZ

O galego procura o recoñecemento oficial da Unión Europea

A Europa das linguas
XAN CARBALLA

A entrada de dez novos países na Unión Europea o pasado 1 de maio, multiplica a diversidade de linguas europeas oficiais. As minorías lingüísticas reclaman
a súa presenza e poñen en contraste que moitas das así consideradas teñan
máis falantes que as oficiais, e peden un maior estátus de uso e recoñecemento.
A reclamación de oficialidade
para galego, catalán e euskera,
vaise abrindo paso coa petición
formal polo goberno español de
que esta consideración tome corpo normativo. A petición, realizada polo goberno de Zapatero
na Conferencia Interguberna-

mental de Dublín, propón un
protocolo polo que os estados
membros manifestan o desexo
de pór en marcha a asistencia
técnica e o soporte financeiro
preciso para que as institucións
europeas podan dar eses servizos
aos cidadáns. Daquela o Tratado
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Falantes por países da Unión Europea

Barcelona, capital das linguas
Entre o 1 e o 3 de outubro a
Fundación para as Linguas en
Perigo vai celebrar a súa oitava
conferencia en Barcelona, en
colaboración co Instituto d’Estudis Cataláns. Nese encontro
vanse estudar as políticas de
promoción das linguas desde
diversos pontos de vista: a necesidade da discriminación positiva para acadar a igualdade
entre linguas en contacto nunha mesma comunidade, a eficacia dos programas de revitalización, os custes da promoción das linguas ou os proble-

mas relativos á influencia das
fronteiras políticas no caso de
linguas que se falan a ambos
lados da raia.
Tamén é Barcelona nestes
días centro dunha exposición
reivindicadora da diversidade
lingüística. É no recinto do recén inaugurado Forum, que está aberta Voces, a exposición
máis cara de todas as realizadas (6,4 millóns de euros).
Cun alarde audiovisual de paneis, o visitante pode achegarse á realidade sonora de máis
de cen linguas e coñecer todo

Austria
Alemán: 4,2 millóns

tipo de estadísticas e datos sobre a súa vixencia no mundo.
A exposición permite saber
que só un 2% das linguas que
se falan no planeta teñen recoñecemento oficial, aínda que
moitas delas apenas teñen xa
falantes, ou que algunhas como o islandés, con 250.000 habitantes, teñen un promedio de
5,7 páxinas web por falante,
por diante de linguas moito
máis extendidas, como o inglés (3,7), mentres que xaponés, árabe ou chinés non chegan a unha web por falante.♦

Alemaña
Alemán: 78 millóns.
Polaco: 250.000.
Sorábico: 60.000
Bélxica
Neerlandés: 6 millóns.
Valón: 300.000.
Francés: 3,5 millóns
Chequia
Checo: 9,9 millóns.
Eslovaco: 240.000.
Polaco: 50.000.
Alemán: 40.000.
Romaní: 80.000.
Húngaro: 20.000
Chipre
Grego: 600.000
Turco: 120.000
Dinamarca
Danés: 5,2 millóns.
Feroés: 49.000.
Inuit: 50.000.
Alemán: 20.000.
Eslovaquia
Eslovaco: 5,3 millóns.
Húngaro: 600.000.
Ucraíno e ruteno 85.000.
Romaní: 10.000.
Polaco: sen datos.
Alemán: 5.500
Eslovenia
Esloveno: 1,9 millóns.
Serbocroata: 100.000.
Húngaro: 8.500.
Alemán: 7.000.
Friulano: 4.000.
Italiano (Véneto): 3.000

A.N.T.

Estado español
Castellano: 40 millóns.
Galego: 3 millóns.
Catalán: 10 millóns.
Euskera: 500.000.

Os vervizos lingüísticos levan unha gran parte do orzamento das institucións europeas. Na foto, sede do Consello de Europa en Bruxelas.

A nova realidade institucional
grupo de tres linguas: inglés,
alemán e francés, algo que ven A entrada de 10 novos estados na
facendo na súa páxina web pe- UE é o ponto de partida desta resie as protestas dos estados con novación lingüística en Europa.
outras linguas oficiais.
Varias das novas linguas oficiais
A iniciativa do
teñen menos fagoberno central
lantes que outras
tivo tamén reflexo
que non o son.
s propostas
no parlamento gaRespecto ao catalego. O pasado de ampliar
lán (10 millóns de
día 11, aprobouse
falantes sumando
a
linguas
por unanimidade
Cataluña, País
unha iniciativa do non estatais
Valenciá e Illes
deputado do BNG
Balears) están
Eduardo Gutié- a oficialidade
por detrás eslovarrez, pola que se
co (5,4 millóns),
é
contemplada
insta á Xunta a
danés (5,3), finés
solicitar do gober- con recelo
(5,2), lituano
no de Madrid que
(3,7), letón (2,4),
faga as xestións por estados
esloveno (2), esnecesarias para
tonio (1,4) e malrecoñecer o gale- como o francés
tés (400.00 falango como lingua
tes). O galego,
oficial na UE. Pacon tres millóns
ra Eduardo Gutiérrez non é unha de falantes supera a catro deses
petición oportunista “porque te- idiomas e tamén o vasco.
mos demostrado que a normaliAs propostas de ampliar a
zación lingüística é unha das no- linguas non estatais a oficialidaas prioridades, e demostrámolo de é contemplada con recelo por
con propostas nos parlamentos estados como o francés. O brede Santiago, Madrid e Bruxe- tón, que potencialmente podería
las”. A iniciativa do BNG incor- ser falado por 650.000 persoas,
porou unha emenda do Grupo é empregado por 300.000 e non
Popular que exixe que o recoñe- ten políticas de potenciación. Ao
cemento oficial se faga “en con- centralismo francés preocúpalle
dicións de igualdade coas outras especialmente esta situación, e a
linguas con estatuto de cooficia- situación doutras zonas do Estalidade dos estados membros”.
do francés, como o euskera nas
Vén da páxina anterior

A

provincias vascas de Lapurdi,
Behenafarroa e Zuberoa ou o catalán na Catalunya Norte, o occitano ou o corso.
A diversidade de situacións
lingüísticas nos estados membros da UE poñen en primeiro
plano todas estas decisións. Nos
cadros pódense ver as situacións
de diversidade que coexisten hoxe nos estados membros, e que
adoptan solucións moi distintas
que poden levar á recuperación
ou o debalo, como pon de manifesto o problema do galego.
Recentemente entrou na
Academia Galega unha proposta
suscrita por Francisco F. del
Riego, AlonsoMontero, Luz Pozo, Camilo Gonsar, Salvador
García-Bodaño e X.L. Franco
Grande que propón constituír
unha comisión para estudar as
causas da “insatisfactoria situación lingüística galega e dos remedios aconsellabeis para normalizala, tendo en conta as distintas medidas que se teñan
adoptado, en calquera parte do
mundo, e en especial en Cataluña e máis en Euskadi, para impulsar o uso social de linguas en
situación semellante á galega”.
Será a ocasión para estudar fenómenos importantes de recuperación de linguas como o noruegués e o checo sometidas durante moito tempo a procesos de
asimilación.♦

Estonia
Estonio: 1,1 millóns.
Ruso: 400.000
Ucraíno: 50.000
Bielorruso: 20.000.
Finlandés: 5.000
Finlandia
Finlandés: 5 millóns.
Sueco: 300.000.
Francia
Francés: 51 millóns.
Neerlandés: 90.000.
Corso: 150-180.000.
Bretón: 300.000.
Euskera: 70-90.000.
Franco-provenzal: 50-100.000
Catalán: 125-150.000.
Alemán: 1,2 millóns.
Luxemburgués: 30-40.000
Gran Bretaña
Inglés: 56 millóns.
Galés: 525.000.
Gaélico escocés: 70.000
Grecia
Grego: 10 millóns.
Arromanés: 50.000

Holanda
Neerlandés: 14 millóns.
Baixoalemán: 2 millóns.
Frisón: 360.000.
Hungría
Húngaro: 9,5 millóns.
Romaní: 400.000.
Alemán: 200.000
Polaco: 15.000
Eslovaco: 12.000
Serbocroata: 90.000.
Romanés: 25.000
Esloveno: 15.000.
Irlanda
Inglés: 3,6 millóns.
Gaélico irlandés: 350.000.
Italia
Italiano: 60 millóns.
Napolitano: 4 millóns.
Calabrés: 3 millóns.
Siciliano: 4 millóns.
Sardo: 1 millón.
Lombardo: 4 millóns.
Emiliano: 1 millón.
Ligur ou Xenovés: 700.000.
Piemontés: 1,6 millóns.
Friulano: 600.000.
Occitano: 60.000.
Franco-Provenzal: 70.000.
Francés 6.000.
Grego: 20-30.000.
Catalán: 10-15.000.
Alemán: 325.000
Letonia
Letón: 1.800.000
Ruso: 800.000.
Bielorruso 103.000.
Ucraíno: 75.000.
Polaco: 35.000.
Lituano 40.000
Lituania
Lituano: 3.000.000.
Ruso: 350.000.
Polaco: 270.000.
Luxemburgo
Luxemburgués: 290.000
Malta
Maltés: 385.000
Polonia
Polaco: 38 millóns [Aos que habería que sumar minorías falantes en
Letonia, Lituania, Eslovaquia, Chequia, Alemania, Hungría, Ucraína
(1 millón), Bielorrusia (500.000)].
Bielorruso 250.000.
Ucraíno e ruteno 300-1.500.000,
Caxubio 25.000-100.000.
Tamén hai en Polonia unha comunidade de entre 900.000 e 1,5 millóns
de alemáns, dos que non hai datos estatísticos sobre o uso lingüístico habitual. Esta minoría etnico-lingüística
non está recoñecida por Polonia, en
reciprocidade á falla de recoñecemento da minoría polaca en Alemaña.
Portugal
Portugués: 10 millóns
Suecia
Sueco: 9 millóns
Fonte:
Guía das linguas de Europa. Xosé
Henrique Costas. Ed. Positivas. 2002.

O exemplo de Hungría
Aínda que sempre se utiliza o
caso de Suíza como exemplo de
democracia linguística, Xosé
Henrique Costas, no seu libro
Guía das linguas de Europa,
abonda no caso de Hungría, país recén incorporado á Unión
Europea. “Hungría é o país europeo cunha lexislación lingüística máis respectuosa coas minorías lingüísticas que hai no
seu seo. Tanto é asi que, por
exemplo, no parlamento húngaro é posíbe utilizar calquera unha das catorce linguas que reco-

ñece a república. Se un deputado xermanófono quere intervir
en alemán só ten que avisar con
dous días de antelación e o parlamento fornece intérpretes de
alemán ao húngaro, eslovaco,
romaní, romanés, ucraíno, polaco, etc. Todas as minorías lingüísticas, por pouco ou moito
territoriais ou autóctonas que sexan, teñen garantidos candanseus dereitos lingüísticos. No
parlamento húngaro prevense
intérpretes de ata 169 combinacións lingüísticas posíbeis”.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Publican os xornais
que, co recente
incremento do
bloqueo, en Cuba
faltan artigos de
“primeira necesidade”.
E citan exemplos:
“champú e aceite de
mirasol”. A situación
debe ser terríbel.
Pénsese en como
poderán sobrevir os
pobres cubanos
lavando a cabeza con
xabrón normal. Xa se
ve onde os conduciu o
socialismo!
Aos espectadores
aínda non lles pasou o
horror e a vergoña
logo de ver as imaxes
da pérfida soldado
England, nese cárcere
do Irak, fumando un
cigarro diante dos
presos, converténdoos,
sen compasión, en
fumadores pasivos.
As fotos das torturas
coñecéronse porque os
militares llas mandaban
á familia. Hai carretes e
videos a mazo,
repartidos por todo o
país. Iso demostra que
os EE UU son un país
democrático, sen
censura e con bos
sentimentos. Por
exemplo, a nai da
policía militar Sabrina
Harman, ao ver as
fotos, discutiu coa súa
filla e pediulle que
deixase de facer
aquelo. Non hai como
o diálogo familiar para
que os fillos saian
dereitos.
O destas fotos ten
moitos aspectos
novidosos. Nunca se
viran e tan
masivamente tantos
corpos masculinos
espidos. E nunca se
viran tantas mulleres
no exército e, ainda
por riba, torturando.

T

éñolle tanto respecto á palabra “filósofo” –entendendo por tal aquel que,
fóra do sistema filosófico que poida
ou non poida ter construído, fai do pensamento un ensaio permanente de lucidez, vai
ás raíces dos conflitos e non queda na superficie, procura saír do labirinto de mentiras que é o gran teatro do mundo sometido
á arbitrariedade do Imperio, foxe das consignas do Poder coma do lume purificador
das armas de devastación masiva que empregan contra os pobres e indefensos, antepón o sentido común a calquera excelencia
de orixinalidade, ou mesmo profunda nas
Cousas da vida como o personaxe de Castelao–, que cando vexo a sinatura dalgúns autores rubricada pola condición de “filósofo”
québranseme os fundamentos do que eu entendo por filosofía e laméntoo pola dignidade asociada a toda reflexión filosófica e tamén polo agravio que supón para a Historia
Universal da Filosofía.
Pásame, como é de rigor, con Fernando Savater, que mais que “filósofo” eu diríalle compañeiro de viaxe de Jaime Mayor Oreja contra
o nacionalismo vasco, ou apóstolo do autobús
da Aznaridade polas terras de España contra o
plano Ibarretxe, ou cruzado da causa contra os
que claman a favor do diálogo ousando cuestionar os dominios da sua dialéctica belicista
onde non se pon o sol. Pásame tamén con Jean
Baudrillard, o pensador de deseño ou a banalidade do pensamento convertida en estética,
cando escribira aquilo de que a Guerra do Golfo non fora tal, como se as bombas fosen artefactos virtuais, ou cando agora afirma que a
gran potencia mundial é o terrorismo e non o
poder económico e a industria da guerra. E, como non, con André Glucksmann, o “filósofo”
francés, que vén de publicar Occidente contra
Occidente e ao que non paran de lle facer entrevistas en todos os xornais, incluído o suplemento ‘Culturas’ de La Voz de Galicia.
A Glucksmann, ao que algúns xornalistas
proclives ao asombro cualifican de “polemista implacábel e martelo do politicamente correcto” non lle concedo outra categoría que a
de mercenario ilustrado. Dálle a volta aos argumentos que levaron tanta xente á rua para
protestar contra a agresión e a ocupación do
Irak e insiste na bondade do cónclave mortífero dos Azores. Parece mentira que unha
persoa civilizada, vendo o que nos deixan
ver, poida defender a política de extrema dereita da administración Bush, que invadiu o
Irak e segue bombardeando, masacrando, devastando, derruíndo, fomentando a hostilidade, acrecentando a dor, xerando odio... O falso “filósofo”, no canto de defender o dereito
internacional e condenar a barbarie da invasión, escorrega impudorosamente polos tópi-

Filósofos ou mercenarios
ilustrados
EMILIO CID

Hai unha nova caste de filósofos, segundo o autor, que
en troques de renovaren o mundo coas súas ideas, apoian
e lexitiman o pensamento único grazas ao seu prestixio.
teresar); xa hai tempo que o detiveron, e a
cousa foi a peor. E a respecto do nihilismo,
ao que Glucksmann xa se referira no anterior
libro, Dostoievski en Manhattan, cando o das
Torres Xemelgas, eu aínda sigo impresionado polas imaxes que vin no televisor, non
lembro ben en que programa nin en que cadea. Víase unha familia numerosa palestina,
os pais no centro e os cativos arredor, e a que
parecía a maior das fillas, unha rapaciña de
12 ou 13 anos,
confesou que a
arece
gran ilusión da
sua vida era conmentira
verterse nunha
moza mártir e le- que unha persoa
var por diante o
maior número de
civilizada,
israelís. O mais
poida defender
probábel é que
aquela rapaciña
a política
non ouvise falar
na súa vida nin
de extrema
de
Nietzsche,
dereita da
nen de Dostoievski, nin do
administración
nihilismo anarquista, nin desas
Bush”
cousas que falan
os que foran “novos filósofos” e
agora son “novos
mercenarios”; pero ben seguro que falaba
doída polo terrorismo de Estado praticado
por Sharon e bendicido polos EE UU, polos
familiares e veciños mortos, polas casas derrubadas, pola terra roubada, pola miseria,
humillación... “Nihilismo” ao que ogallá
nunca teñan que chegar os fillos/as de
Glucksmann, se é que os/as ten.
Tariq Alí, escritor paquistaní, vén de publicar tamén un novo libro, Bush en Babilonia, que fala da recolonización do Irak e se
situá na beira oposta á do Glucksmann. Opi-

‘P

ANA PILLADO

cos mais noxentos: “Sadam é o mal. Estou
cos que defenderon a guerra. O motivo para
intervir foi bo; a acción tamén. O enfrontamento é entre o mundo civilizado e os nihilistas. O inimigo de Occidente é a vontade de
destruír. Os terroristas nihilistas destrúen polo pracer de destruíren. A civilización que se
enfronta ao nihilismo debe ser capaz de facer
a guerra...”. En que quedamos, maître a penser, era polas armas de destrución masiva,
pola maldade de Sadam ou porque o Irak se
converteu nun avespeiro de nihilistas dispostos a destruíren o mundo democrático? As armas de destrución masiva levounas o vento e
seguen sendo obxecto de burla por parte do
presidente estadounidense. O Sadam pasou
de ser o ben (cando lle interesou aos americanos) a ser o mal (cando deixou de lles in-

Continúa na páxina seguinte

Cartas

Informe do Valedor
Resulta, cando menos, vergoñento
o tratamento informativo dado polos medios de comunicación á
presentación do Informe 2003 do
Valedor do Pobo. A pesar de que
os xornais e radios do noso país
recibiron no mesmo día desta presentación unha analise que chamaba a atención sobre varios puntos negativos da xestión desta institución, limitaronse a gabar o labor de Xosé Ramón Vázquez
Sande, aínda cando esta xestión
supuxo unha diminución das
queixas, que pasaron das 2.656 no
2001 ás 1.635 no 2002 e somente
1.307 no 2003. A pesar de que este feito demostra unha falta de
confianza crecente, por parte da
cidadanía, nesta institución, foi
minimizada polo medios. Foi
ocultado o feito de que o Valedor
non aceptou denuncias que logo,
formuladas perante o Defensor
del Pueblo, foron aceptadas, cando o lóxico sería que o Valedor as
tramitase ou llas remitise a Enri-

que Múgica; tamén se ocultou que
varias denuncias que vulneran
claramente o Título I da Constitución non foron tramitadas por que
o Valedor do Pobo considerouse
incompetente mentres realizaba
outras actividades que se escapaban, claramente, das súas competencias, como é a abertura dunha
conta para os damnificados do
Prestige na que se ingresaron
600.000 euros. A falta de iniciativas por parte do Valedor para realizar investigación sobre os posíbeis dereitos vulnerados á cidadanía tamén foi ocultada, estas investigacións só supoñen o 1 por
cento das indagacións realizadas e
tratan sobre temas como que nunha urbanización faltaba o número
da rúa nas vivendas.
Gustaríame lembrar que o Titulo I da Constitución é moi amplo
(46 artigos en total) e fala do dereito a unha información veraz, do
dereito ao honor, do dereito a tutela xudicial, do dereito a manifestarse, do dereito de reunión, á liberdade de expresión.... dereitos vulne-

rados polas administracións e denunciados pola cidadanía sen que
na data de hoxe merecese unha
atención clara por parte do Valedor
que se interesa, maiormente, sobre
o urbanismo (40% das queixas).♦
XOSÉ RENATO NÚÑEZ DA SILVA
(TEO)

Fé de erros
No enunciado da segunda
pregunta da entrevista da última páxina do número pasado (1.127) dise erroneamente: “Pero que fai exactamente K?”, cando debería dicirse
“Que fai exactamente Wireless Galicia?”.
Por outra banda, na páxina
cinco do mesmo número, na
sección das Cartas, atribúese, erroneamente, unha delas
a Xosé Francisco Pérez Oia,
cando o autor é Xosé Fernando Pérez Oia.♦

Na memoria de
Henrique Paredes
Cando o 22 de abril lin a necrolóxica no teu xornal de sempre, tentei ordenar na cabeza as horas que
gozamos conversando, debullando
recordos e vivencias dun tempo
que dalgún xeito marchou contigo.
Henrique Paredes Rivas, un
vello amigo que mantivo a súa integridade ao longo dos 88 anos de
vida. Desde moi novo exerceu de
mariñeiro á ardora, loitou polas
melloras deste colectivo nuns
anos que non eran fáciles. Sindicalista de base, que xunto con outros impulsaron a CNT en Moaña.
Da miseria que gañaba naqueles
anos, o señor Henrique contribuíu
coas cotas estipuladas para construír a Casa dos Mariñeiros. Sei
que che quedou mágoa e que che
doeu moito que non deixasen facer na vosa casa aquela homenaxe
que tiñades máis ca merecida.
Despois da guerra emigrou ao
Uruguay, onde traballou de alba-
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Estado e torturas

Vén da páxina anterior

na Tariq que “Hai que diferenciar entre terrorismo e resistencia. Cando Europa estaba ocupada na II Guerra Mundial, a resistencia facía cousas terríbeis que eran
cualificadas de terrorismo polos nazis. O
mesmo sucedeu nas guerras coloniais. A
xente ocupada ten dereito a empregar os
medios que coide necesarios”. Que veña o
valedor de Dostoievski e lle poña obxeccións a estas palabras. Ou a estas outras:
“Como frear o recrutamento de xente nova mantendo unha ocupación no Irak e
Palestina? Bush e Sharon son os dous
maiores reclutadores de terroristas. Os
dous din combater o terrorismo, cando
ambos os dous son os grandes tácticos do
terrorismo de Estado”. O domingo 25 de
Abril viña unha reportaxe de William R.
Polk en La Vanguardia que falaba de como os EE UU se serven de milleiros de
mercenarios na guerra que mantén no Irak
e de como a privatización dalgunhas tarefas das forzas armadas representa un gran
negocio para o sector paramilitar, que puña os pelos de punta. En que mundo vive
o ilustrado francés? Quen non profunda
nas causas dos conflitos, refrenda os sinistros e mentireiros argumentos que se
barallaron para a invasión e ignora a cobiza petroleira dos ladróns que ocupan a administración norteamericana, mais que o
título de “filósofo”, acáelle o de mercenario, demagogo, propagandista...♦
EMILIO CID FERNÁNDEZ é crítico literario

XOSÉ F. PÉREZ OIA

A violencia institucional tamén se privatizou. Se durante décadas era o Estado o que monopolizaba as torturas,
a guerra do Irak móstranos empresas especializadas en
humillar e asoballar os prisioneiros de guerra inimigos.

É

evidente para os que suscribimos a idea
de que existe unha concomitancia entre o
“mercado” e o Estado, seguindo a Polanyi, que non deberiamos sorprendernos polas
brutais e inhumanas exaccións dos exércitos
que ocupan o Irak baixo os mendaces, fabricados pretextos do perigo dunhas inexistentes armas de destrución masiva e, alternativamente,
da “xenerosa” intención de estabelecer alí a
“democracia”.
Os simulacros de execución, as humillacións sexuais máis degradantes, as violacións, as trabadas de cans amestrados, as fotografías das sevicias para que os verdugos
poidan rememorar as súas abxectas actuacións, todo, todo iso xa se produciu noutras
guerras anteriores. Incluso, como apuntaba o
The New York Times, é certo que “detrás das
agresións aos prisioneiros de guerra estaba,
no corazón, un impulso racista”. Todo isto
non nos sorprende. Porén, existe un feito novo. Até agora, o traballo sucio do aparello

Ares

estatal facíano os servizos secretos, agora
comparten responsabilidades con grupos privados. Hai que recomendar aquí a lectura
dun artigo de Peter W. Singer no último número da Revista de Columbia de Dereito Internacional, no que dá conta (en 30 páxinas!)
das enormes dificultades que levaría consigo
encausar as empresas militares privatizadas,
coñecidas polas súas siglas en inglés PMFs.
A brutal operatividade do Estado aumenta
vertixinosamente, a responsabilidade moral
do que dá as ordes se dilúe nun limbo bretemoso.
O Estado posmoderno logrou a cadratura
dun círculo ético-corporativo. Todo o que sexa “necesario”
farase
(por
exemplo, algunodo o que
has destas comsexa «necesario» pañías teñen funcionarios “experfarase (por
tos en sodomía”)
pero ninguén saexemplo,
be quen é o resalgunhas destas ponsábel. Supoquizais
compañías teñen ñemos,
erradamente, que
esta nova forma
funcionarios
de privatización
se consolidará no
«expertos en
futuro. Se a III
sodomía») pero Convención de
Xenebra di, no
ninguén sabe
seu artigo 14,
“que todos os
quen é o
prisioneiros de
responsábel”
guerra teñen dereito, en todas as
circunstancias,
ao respecto da
súa persoa e da súa honra”, dá igual, cambiámoslle a denominación e pasan a ser “inimigos combatentes” seguindo o exemplo de
Guantánamo.♦

T

XOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA é economista e ex
funcionario das Nacións Unidas en Xenebra.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

nel, labor que continuaría cando
volveu a Moaña, até a súa xubilación. Non teño dúbidas de que levas contigo a alegría de mirar os
teus de novo no goberno, tamén
coa túa contribución, e estou seguro de que lles darás a nova aos
vellos colegas. Cando estea rematado o paseo do Con, aínda que
non te vexamos, sei que estarás
sentado no banco e pasarás tardes
conversando até que comece a caer a xeada. Entón marcharás pola
estrada do Con.
Lembro que cando marchou
teu amigo Pedro o Casqueiro dixérasme que unha parte da memoria
de Moaña marchara con el. Hoxe
atrévome a dicir que a nosa vila
quedou orfa, pois as dúas persoas
que máis sabían da súa historia recente xa non están. Grazas compañeiro por me deixares compartir
contigo aquelas horas tan amadas
que nos achegaron o un ao outro.
Espero que leas o próximo número do Canastro. Até sempre.♦
LUÍS CHAPELA
(MOAÑA)

A dous meses do 11-M
Xa pasaron dous meses desde os
atentados de Madrid e moitas
cousas seguen coma antes, coma
se non reflexionásemos sobre as
causas daquel masacre. Para
moitos, os case 200 mortos non
significan xa nada, como se morresen hai vinte anos. A dor desas
familias acabouse para moitos.
Agora falan de vantaxes electorais, de covardía, de guerra. Esa
non é a mensaxe que queren ouvir os que perderon irmáns, pais,
fillos… Esa é unha mensaxe que
pode servir para encher páxinas
dos periódicos pero que non nos
serven para evitarmos que no futuro cousas destas se repitan.
No Irak segue a haber guerra.
Seguen a chorar os nenos de fame e
de medo, igual que no Sudán, que
en Palestina, que en calquera dos
países en conflito ou sumidos na fame. Está ben que Zapatero mande
vir as tropas pero como cidadáns
dun mundo globalizado temos que
esixir máis. Sen xustiza non hai paz

nin hai esperanza. Non creo iso de
que os musulmáns se maten porque
son fanáticos soamente. Ten que
haber medo á vida, rancor e desorientación. Non entendo moito de
política internacional mais si sei
que se lle dás algo polo que loitar a
alguén no que faga falta que viva,
non se vai suicidar co odio dunha
bomba. Onde uns colocan a palabra
vinganza, nosoutros debemos poñer xustiza.♦
MARÍA REI
(FERROL)

Cambios en TVE xa!
Non entendo como segue a haber
Noche de fiesta en TVE. Non chego a comprender por que Torreiglesias e o ex policía Manuel Jiménez aparecen aínda polas mañás da primeira. Non me explico
as razóns de que haxa Gente, Corazón de… e demais programas de
corazón pagados por todos nós.
Acaso non prometeu o presidente
Zapatero cambiar todo iso rapidamente? A televisión pública é im-

portante neste momento. Moitos
pensamos que cómpre xa unha renovación para que poidamos volver acender a tele sen prepararnos
para o peor. As privadas están que
dá pena, coas voltas e máis voltas
de Isabel Pantoja, Chiquetete, David Bustamante ou as personaxes
nacidas dos programas ao estilo de
Gran Hermano.
Agora que se prometeron
cambios, eu pido máis series estranxeiras (e non teñen por que
seren estadounidenses, que as
hai ben intelixentes e modernas
en Gran Bretaña, Alemaña ou o
Brasil), máis documentais en hora de máxima audiencia, programas de libros, de música, de cinema (que non aparezan en pantalla ás tantas da mañá) e máis
debates, para que a xente non se
esqueza dos temas importantes,
para que non nos pase como no
Prestige ou no 11-M, que non
nos vexamos reflectidos nos televisores.♦
LEOPOLDO RODRÍGUEZ
(MADRID)

Ou será que as
féminas son maioría na
tropa e non o
sabiamos?
No número anterior
deste xornal, Manuel
Rego Nieto lembra unha
alocución de Franco
durante a II Guerra
Mundial en apoio dos
alemáns:
“Defenderemos Berlín
cun millón de
baionetas”. O
xeneralísimo non
cumpriu ou só a medias.
Non embargante,
poucos anos despois os
españois si defenderon
Berlín, pero cun millón
de baetas (e fregonas),
como se pode deducir
do filme, protagonizado
por Alfredo Landa e
José Sacristán, Vente a
Alemania Pepe.
Foi o ministro Bono
visitar a tropa
española que queda
en Diwaniia. Tiña
previsto entrevistarse
co gobernador iraquí
da zona. “Non pode
ser”, dixéronlle. “Por
qué?”. Porque se
pasou onte á
resistencia.
A carón das teorías
conspirativas, están as
do control absoluto da
información. Houbo
quen dixo que se
pegabas unha nota na
neveira e deixabas a
fiestra aberta os
americanos podían
saber o que puxeras,
grazas ao satélite. Pero
agora resulta que ao
terrorista Zougam,
acusado no atentado
de Madrid, tíñanlle
gravadas as conversas
telefónicas de nove
meses, pero non
puideron saber o que
dicía por falta de
tradutores. Ou seña,
que iso de que vaian
tantos alumnos a teleco
e se baleire filoloxía é,
en parte, un erro. E, se
queren ser espías,
procuren falar en
galego pechado de
Escairón.♦
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Nome vulgar

Europa
grande e
sen cabeza

BIEITO IGLESIAS

L

O xornal francés Le Monde
saudaba a ampliación da UE,
o pasado 30 de abril, cun editorial especialmente crítico.
“Aparte do español José
Luis Rodríguez Zapatero,
que é un novicio na escena
europea, sinala o diario, os
colegas de Jacques Chirac e
Tony Blair non están mellor.
Gerhard Schröder non acaba de sacar a Alemaña do seu
malestar económico e social.
En Italia, Silvio Berlusconi
perdeu a súa última credibilidade cunha presidencia europea calamitosa, en 2003. Así,
ao pasar de 15 a 25 membros, Europa avanza como
un parrulo descabezado. O
estancamento económico
dos veteranos, a difícil adaptación dos novos, o cuestionamento da mundialización
ao modelo social europeo, a
necesidade de afirmar unha
identidade ante a solitaria superpotencia norteamericana resentida de forma distinta
segundo paises-, todo iso esixiría de Europa un verdadeiro liderazgo; un papel asumido por personalidades ou por
un grupo de Estados”.♦

Sammy Davis Junior e Slobodan Milosevic.

non toma en conta”. Por outra
parte, segundo relata Gelman,
a situación dos feridos trasladados aos EE UU dista de ser
brillante. Máis de seiscentos
amoréanse na base de Fort
Steward. “Viven en escuras
choupanas de cemento, teñen
que cruzar un areal para ir o
baño colectivo, deben pagar o
papel hixiénico que usan e a
comida que consumen, algúns agardan meses antes de
que un médico os vexa e outros resígnanse e renuncian
ao 80% das prestacións debidas con tal de voltar os seus
fogares. Son reservistas e
membros da Guardia Nacional, en xeral menosprezados polos profesionais do
exército e, á vez, os máis proclives a convertérense en baixas polo seu escaso adestramento nunha guerra de guerrillas onde a primeira liña da
fronte atópase en todas partes. Eran homes sans cando
chegaron ao Irak e agora sufren estraños males pulmonares e cardíacos (...). Ademais
irrita os xefes, oficiais e tropas un feito inédito na tradición bélica dos EE UU: Bush
fillo disfrázase de militar para
cantar vitorias que non o son,
mais nunca asiste ao funeral
de quen regresan envoltos na
bandeira estadounidense”.♦

O calvario
dos soldados
en EE UU
“O número de feridos por accidente ou por batalla contra a
resistencia iraquí é coidadosamente maquillado nos rexistros oficiais”, comenta o
escritor Juan Gelman (Página 12, 13 de abril). Segundo a
organización de veteranos Veterans for Common Sense
“nun só dos hospitais alemáns –o da cidade bávara de
Landstuhl– foron tratados até
o 11 de agosto de 2003 máis
de 7.000 efectivos ianquís
transportados desde o Irak. A
experiencia militar indica que
un 95% sae con vida desa dura peripecia; se é así, terían
morto 350 soldados que o
cómputo oficial de baixas

P

R

racismo. Juan M. Hernández Puértolas comenta ao fio
destes casos (La Vanguardia,
10 de maio) a anécdota dun
empresario norteamericano,
“seguidor incondicional de
Frank Sinatra, que tivo que
resignarse á afrenta de que o
actor e cantante Sammy Davis jr., negro e xudeo, se bañase na súa piscina xunto á
Voz. Á mañá seguinte, incribelmente, procedeu a limpar
e a desinfectar a piscina”.♦

Norteamérica
manipulou a
Milosevic
Francisco Veiga, autor dunha biografía sobre Milosevic, é entrevistado por La
Vanguardia (10 de maio).
Segundo Veiga “só a partir
de 1998 os norteamericanos
se lanzaron a derrocar a Milosevic, xa en plena crise de
Kosovo. E fixérono a
conciencia, montando unha
fabulosa campaña de manipulación política desde Budapest”. Veiga engade tamén
que “inicialmente, as potencias occidentais non tiñan
demasiados prexuizos contra Milosevic. De feito, en
1995 el surxiu como un
triunfador da conferencia de
Dayton que rematou coa
guerra de Bosnia. Holbrooke descríbeo nas súas memorias como o gran salvador desas problemáticas
conversas”. Veiga tamén se
refire á compracencia occidental coa Croacia de Tudjman e conclúe que “Tudjman e Milosevic compartiron importantes pecados”.♦

Desinfectar
a piscina
na que se baña
un negro
La Vanguardia relata en varios artigos os vínculos entre
as torturas habidas no Irak e o
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HORAS NA GALERÍA

A NOSA TERRA

SARGADELOS

eo nos diarios que, desde o anuncio da voda do príncipe
Filipe coa preferida do seu corazón, xa baptizaron vinte e
oito nenas coa graza de Letizia, con zeta adventicia e
italianizante. Isto reafírmame na idea de que apenas hai algo
persoal nos nomes de pía (Por certo que a semana pasada
exercín de padriño dun meu nepote, e vin abraiado como o
crego, en lugar de verter auga lustral da taza da auga benta,
metía a cuncha nunha especie de sopeira). Coñecemos quintas
de cristiaos que cargan coa nomeada infamante de José
Antonio; podemos fixar a cronoloxía das Sonias e partir do
enlace de Pirri, medio centro madridista, cunha actriz –ou
cousa parecida– que ostentaba o pseudónimo artístico de Sonia
Bruno; Lara inzou coa exhibición do filme Doutor Zhivago,
ignoro se en homenaxe ó desempeño estelar de Julie Christie
no papel de Larisa Antipova (o que aínda tería un pase), ou por
arremedar ó produtor Dibildos e a Laurita Valenzuela, que lle
impuxeron ese hipocorístico a unha súa filla. A onomástica vén
sendo unha manifestación apoteósica de gregarismo. Están por
estudar as consecuencias que tivo prá civilización galega a
remuda de antropónimos tradicionais –Belisario, Ermesinda– a
favor de Alex ou Vanessa (invento este de Swift a base de
mesturar sílabas de Esther Vanhomrigt, nome e apelido dunha
amante, que chegou a nós por vía catódica). Personalísimos son
os alcumes: o Pirolo, o Demo de Rairo, o Dios de Roxos.
Volvendo ó baptisterio, cando medre dareille un consello ó meu
afillado, o mesmo que recibiu Al Pacino do auténtico Padriño,
don Vito Corleone: Nunca sexas títere dos poderosos.♦

O blog do rumbar

MANUEL RIVAS

A xeo-crítica

N

o seu último libro, O tamaño da bolsa, John Berger fala
do segredo da pintura con pegada: A que escoita a
protesta das cousas pintadas contra a forma en que son
representadas. Encol de Compostela, houbo algún marinetti que
falou con volcánico entusiasmo do “camiño virtual”. O
futurismo, sexa en poesía ou en política, soe ser unha arte de
maos fogueteiros, un xeito de fuxir do presente e foguear pola
nada: o fogueteirismo. Así, esvae agora o feitizo virtual e
retorna...o que? O camiño de andar. Ao cabo, claro, todo o
importante sucede na xeografía. Foi algo que desenvolveu con
lucidez o grupo de xeógrafos da revista Antipode, unha das
agudas criaturas dos sesenta, re-explorando con lanterna radical
o chan humano, incluídas as marcas das institucións. Alén do
fogueteirismo virtual, o camiño a Compostela, o camiño
existente, está a pedir dende hai anos a verdade da xeo-crítica
fronte o ocultamento dos xeógrafos virtuais do poder: Todo
polo Camiño, pero sen o camiño. A achega de Cristóbal
Ramírez, con gráficos de Manuela Mariño, en serie dominical
publicada en La Voz de Galicia, é un exemplo de necesaria
xeo-crítica do Camiño. Tramos literalmente desaparecidos,
violencia catastral, espectacular feísmo, van sendo sinalizados
polo xornalista xeógrafo, que tamén sinala, con precisión, o
paradoxo da falta de sinais. Entre os estalos de foguetes, alguén
á fin escoita e conta o desacougo do camiño.
Red Hot. O conselleiro de Cultura verbo do programa do
Xacobeo 2004: “Desafío a calquera rexión...!”. Isto é o que se
chama un entusiasmo balcánico.
O templo de Bóla. Xa se sabe quen gañará a Eurocopa.
O arquitecto portugués Souto Moura, autor do proxecto do
novo estadio de Braga. Como se pensa un campo de fútbol?
No centro ten que estar a gravidade do baleiro. Do sagrado.
E saber que alí vai brincar unha blasfemia: a alegría do fillo.
A bóla.

Un cómico mundial. A lección maxistral de Aznar ás
elites do pasmo neo-conservador americano: Como facer nós e
non saber desatalos. Aplausos.
A beleza somnámbula. Os eucaliptos a carón da torre
de Catoira, retortos a man polo vento. O campo de fútbol de
Meicende, á luz da refinería de petróleos de Bens. Unha leira
de coles camiño do faro de Touriñán. O espazo entre dous
versos dunha noite de insomnio de Puskhin: “Desexo
comprenderte. Que me aprendas a túa lingua escura”.
A sexta emenda. Non hai que ter manía persecutoria, e
moito menos cando te perseguen.♦

Latexos
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Mentalidades
tenebrosas
X.L. FRANCO GRANDE

O

s homes que hoxe dominan o Pentágono e
o Goberno mesmo dos
EE UU senten noxo da democracia, do exercicio da arte política, dos chamados dereitos
humanos, e, pola contra, son
devotos da violencia, pensan
que a tortura é arma lexítima
de investigación –eles
mesmos deciden, á marxe da
lei, que torturas son as que
acaen en cada caso- e non aturan sequera a idea dun
Tribunal Penal Internacional.
Porque eles serían os
primeiros candidatos a seren
xulgados por el. Ou sexa, son
fascistas, sinxelamente.
Mentalidades tenebrosas
as de Rumsfeld, Wolfowitz,
Cheney, Perle, Rice e outros
moi coñecidos, mestura de relixiosidade beateira e primaria,
de pensamento fanático, de ignorancia absoluta sobre o
mundo e de borracheira de poder e de avasallamento
imperial. Sen esquecer, claro
é, os seus intereses petroleiros,
de moita entidade nalgúns casos. Macarthy, o da caza de
bruxas, era, á beira deses, un
anxo do ceo.
Pero son fascistas que teñen un poder inmenso,
incluído o poder militar. Un
inmenso poder militar como
nunca houbo na historia da
humanidade. Saben que o teñen, saben que poden exercelo e tratan de que se vexa que
o exercen. Son, pois, un claro
perigo para toda humanidade,
incluído o seu propio país.
Hoxe hai o risco evidente de
que o fascismo poida
dominar o mundo dende os
EE UU. Penso que non estou
esaxerando nada.
É certo que algo está
cambiando naquel país. E
que a guerra de Iraq pode
chegar a determinar moitas
cousas. Pero, por agora, o
que está cambiando non
abonda, pois trátase de
cambios, senón minoritarios,
ó menos máis ben
restrinxidos. Por exemplo,
hai moitos políticos
republicanos que se avergonzan do que ocorre en Iraq e
do desprestixio do seu país
en todo o mundo. Pero iso
non abonda.
Unha cousa está moi
clara: esta xente non ten nada
que ver con Jefferson, nin con
Kennedy, nin co pensamento
e cos valores que eles, entre
outros moitos, representaron.
A pregunta é se o pobo americano se está decatando desta
realidade e, admitido isto, se
será quen de botalos do poder.
A resposta non é miña, que é
só deles. Pero aquí, entre nós,
o pobo soubo despedir a unha
caricatura de fascista que tan
emparentado se sente con eses
conxéneres do Pentágono e do
Goberno dos EE UU. É, ó
menos, un antecedente. E un
alivio.♦

O presidente pretende
que a ‘idea nacionalista non estea polo medio’ do debate

Fraga quere illar
o BNG na reforma do Estatuto
A. EIRÉ
As direccións do PP e PSOE aceptan debateren a reforma da
Constitución e os Estatutos de autonomía. Na Galiza as diferenzas entre Fraga e Touriño a este respecto non semellan
moitas. Nunha próxima entrevista tratarán de chegar a acordos. Mentres tanto, Fraga pretende illar o BNG, pois afirma
que o debate “debe darse sen a idea nacionalista de por medio”. Foi o que acordou en Bergondo con Francisco Vázquez.
“Onde vai estar Galiza nesta
etapa que está a comezar e que
vén de adiviñarse como constituínte?”. Esta é a pergunta que
se facía estes días Xosé Luís
Meilán Gil. O mesmo político
que tanto protagonismo tivo na
UCD teme que a condición de
Galiza como “nacionalidade
histórica” quede “unicamente
nunha consideración heráldica”, sen contido práctico.
Ao outro lado do mapa político, o BNG tamén ten os mesmos temores. Os nacionalistas
consideran que o autogoberno
galego pode quedar moi devaluado no novo proceso. Por unha banda, ollan o peso dos nacionalistas vascos e cataláns, co
mesmo Pasqual Maragall presionando os compañeiros do
PSOE cara a un novo Estatuto.
Por outro, a decisión dos socialistas para que o Estatuto andaluz exerza de freo os demais.
Pero sobre todo, no BNG, albiscan con preocupación tanto a
postura do PPdG como o do PSdeG-PSOE.
Anxo Quintana lamenta a
falta de ambición de populares
e socialistas á hora de impulsaren o autogoberno galego. O
voceiro do BNG considera que
as propostas que o presidente
Fraga lle presentou a pasada semana ao ministro Jordi Sevilla
son as mesmas que vén debullando desde hai oito anos. Unhas propostas de “quita e pon,
máis freo ca aguillón”.
Quintana tamén lamenta
que estas propostas de Fraga
“conten co apoio do PSOE, aínda que non supoñan ningún beneficio político para Galiza”. O
voceiro nacionalista critícalle
tanto a Fraga como a Touriño “a
súa teima en situaren a Galiza
no vagón de cola das rexións no
canto de dos nacións”. Quintana considera que a negativa de
Fraga a asumir as reivindicacións de Galiza como nación “é
aproveitada polo PSOE para
negociar á baixa e que Galiza
lle saia barata nas reformas que
se aveciñan”.
No BNG insisten en que este é o momento para dar o paso
“cara a un auténtico Estado plurinacional “no que as diferenzas
que a Constitución estabelece
entre nacións e rexións “teña
unha traslación política no Estado, comezando polo Senado”.
Non é esa a idea que semella ter o PP, que defende unha

autonomía “que non abra fendas entre as comunidades”. Un
PP que expulsou do seu discurso o de nacionalidade histórica,
que defendía nos tempos de Xosé Cuíña Crespo até “a fronteira
da autodeterminación”.
Dúas ideas de Galiza no PP
Agora defenden a reforma do
Estatuto “que fomente a convivencia”, segundo o vicesecretario galego, Xosé Manuel Barreiro. Quere dicir que todas as
autonomías son o mesmo? No
PP admiten que “existen feitos
deferenciais”. A mesma Constitución os recolle, pero non explican a súa traslación política
máis alá da aposta pola “convivencia, xustiza e solidariedade
territorial”.
Barreiro afirma que “Galiza
debe recibir máis transferencias
e máis recursos e parécenos que
as negociacións deben de abordarse dentro dun marco de diálogo, que procure o consenso e a
participación de todas as forzas
políticas e sociais”. Xosé Luis
Baltar tratará de pórlle a rama
“galeguista” a un relatorio que
os populares galegos descutirán
na convención que o sabado, 15
de maio celebrarán en Compostela. A súa idea é a dun “galeguismo popular, renovador e
avanzado ao mesmo tempo”.
A este respecto semellan
existir dúas liñas no PP. As dúas usan o dialogo como reclamo. Pero mentres Fraga aposta
por illar o BNG, propiciando o
bipartidismo, a liña autóctona
considera que “o verdadeiro
inimigo do PP segue a ser o
PSOE, e defenden a galeguización do partido”.
Fraga recrudeceu os seus
ataques ao BNG, ao que volta
situar “fóra da Constitución”,
asumindo o papel de “gardián
das esencias do Estado”, en palabras dun seu antiguo colaborador. Segundo diversas fontes
dentro do PP, o presidente galego ten medo dun goberno autónomo liderado polo BNG na
próxima lexislatura. Para Fraga,
esa posibilidade podería levar a
máis inestabilidade no Estado,
ao sumar as reivindicacións galegas ás vascas e catalás. Por
iso Fraga pretende un debate do
autogoberno “sen a idea nacionalista de por medio”. Foi o
que pactou antes das eleccións
con Francisco Vázquez en Ber-

Manuel Fraga.

gondo, segundo fontes socialistas. Pero o escenario deseñado
mudou coa chegada de Zapatero á Moncloa.
Todos cren que o verdadeiro debate sobre a reforma do
Estado virá na próxima lexislatura polo que Fraga estivo
pensando en permanecer como
candidato. No partido fixérono
desistir logo dos rexultados
das eleccións xerais. Así as
cousas, procura un entendemento co PSOE para encauzar
as pretensións autónomas galegas, ao tempo que tratará de
potenciar os socialistas fronte
aos nacionalistas.
Gobernar con programa
Nin que dicir ten que Pérez
Touriño vai aproveitar a magnífica ocasión que lle brinda
Fraga e a súa situación de interlocutor previlexiado co presidente Rodríguez Zapatero. O
PSOE aposta, segundo afirmou
Xosé Blanco “pola concentración de votos”.
Touriño solicitoulle unha
entrevista a Fraga para impulsar
o autogoberno e os ministros,
na súa viaxe a Galiza, reuniranse con el como segundo interlo-

PACO VILABARROS

cutor logo de facelo co presidente da Xunta.
Pérez Touriño tamén gabou
as propostas que Fraga lle fixo
ao ministro Jordi Sevilla e pronúnciase por chegar a un “acordo entre todos, coido que hai
bases para facelo, porque Galiza necesítao”.
Pero, segundo puido saber A
Nosa Terra, a través de diversas
fontes socialistas, “existe unha
estratexia para levar a Touriño á
Xunta, pero non hai claridade
sobre as propostas que realizar
para impulsar o autogoberno. O
que non estamos dispostos é
que Touriño caia no trebello de
Paco Vázquez”
A liña “galeguista” do PSdeG-PSOE teme que a postura
galega se vaia supeditar totalmente ao que decidan en Madrid e non teña unha proposta
propia coma os cataláns.
Desde o BNG fanlle unha pregunta tanto ao PP como ao PSdGPSOE: “van permitir que Galiza
perda o carácter de nacionalidade
histórica e teña menos competencias que Euskadi e Catalunya?
O debate non fixo máis que
comezar. Agardará a sociedade
ao final para sumarse a el, como
outras veces?♦

Resistencia
iraquí
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Para empezar, por que hai que
reformar o estatuto de Autonomía?
Pola simple razón de que as
leis teñen que estar ao servizo das
persoas e dos pobos e non precisamente ao revés. Os actuais Estatuto Constitución proceden dun
modelo que xurdíu na transición e
que hoxe está esgotado e precisa
unha reforma. Son mecanismos
legais que naceron dunha situación concreta para darlles solución ás vontades de autogoberno
e distribución política do poder
que sentían tres nacionalidades
históricas, pero que tamén serviron para repartir “café para todos”. Foron solucións de conxuntura mediatizadas por distintas
variábeis. Implicitamente recoñeceron que o problema é de natureza política e de solucións asimétricas, até o punto de estableceren que se podería acceder ou
non á autonomía. Logo, polo camiño, déronse algunhas circunstancias como o intento de golpe
de Estado de 1981 e a última etapa do goberno de Aznar, nas que
o poder do Estado invadiu, cercenou e impediu o desenvolvemento do autogoberno tratando de
converter as autonomías en exercicio simple dunha descentralización administrativa. Foron opcións descaradas polo modelo administrativista por parte do Estado, nas que nin siquera houbo soberanía para exercer as comptencias exclusivas porque até nelas
entrou sempre o Estado a decidir
a súa limitación. Ese modelo está
esgotado e hai que modificalo.
Como?
A Constitución e o Estatuto
son leis, por si mesmas, caducas.
Se xa non son útiles para regularen a convivencia hai que discutilas, regulalas e reformalas. Temos que sentarnos todos a falar e
formular unha proposta de novo
Estatuto de Autonomía. O importante é fixar o itinerario dunha
proposta galega, a súa folla de ruta, aínda que soe mal chamalo así.
O Parlamento é a institución acaída para pór a andar este proceso
porque, segundo a propia Constitución, ten mesmo capacidade para pedir que se emprenda unha reforma constitucional.
Concretamente, que debería incluír esa proposta galega?
Ten que asegurar as capacidades competenciais exclusivas
de Galiza, a súa capacidade de
decisión política sen interferencias do Estado. Tamén ha servir
para revalorizar as potencialidades galegas: o seu sistema mariño, a estruturación do seu territorio, a optimización dos servizos
públicos, os sinais de identidade
como son o idioma e a cultura,
etc. E todo para quedar plasmado
nun novo Estatuto que defina
ben os ámbitos de decisión que
son precisos e a normativización
da política autonómica.
E cal sería o ritmo de cambio?
Debido á escasa convicción
de Manuel Fraga e do seu goberno diante deste problema, xa
imos con moito atraso. Como
horizonte desexábel, eu diría que
no Parlamento habería que constituír inmediatamente un mecanismo de traballo para, de aquí a
fin de ano, achegar propostas
contrastábeis. O ideal é que se
poida contar cun proxecto concreto antes de rematar esta lexislatura, que teoricamente dura até

Alfredo Suárez Canal
‘Temos que contar cun proxecto de Estatuto
antes de rematar a lexislatura’
PERFECTO CONDE

Alfredo Suárez Canal, deputado do BNG, afirma que Galiza non vai deixar
que, no tocante a unha posíbel reforma do Estatuto “cambie todo para que todo siga igual, como quere que suceda o Partido Popular”. Despois dunha experiencia de vinte e cinco anos, “e coa historia que hai”, o político de Allariz defende a necesidade de que “Galiza non quede fóra do debate pola súa soberanía,
ou que os cambios só sexan de formas e de nomes pero con pouco contido”.

A.N.T.

Outro exemoutubro de 2005.
plo da súa política
Vostede coida
novo Estatuto ten que asegurar
de xestos e de creque o presidente
ar un novo chirinda Xunta e o seu as capacidades competenciais exclusivas
guito. Fraga non
partido van ser
de
Galiza,
a
súa
capacidade
de
decisión
aspira a unha Posensíbeis a esta
licía Autonómica
necesidade?
política sen interferencias do Estado”
que mellore a seA actitude de
guridade dos gaFraga é ben coñelegos, senón a pocida, e mesmo poñerse a cuberto
dería estenderse a
pre
actúa
con
medo
e
con
ganas
simplemente. El o que ten na caoutros partidos de ámbito estatal.
Esperemos que non. Fraga sem- de contentar o Estado. Non lle beza é unha policía de segunda
pre actúa a expensas do que se di importa que Galiza teña necesida- categoría e non un auténtico corpo
en Madrid. A súa política é a de de de asegurar as súa capacidade propio como os que teñen Catanon molestar o Estado e o seu pa- de exercer competencias exlcusi- lunya ou Euskadi. Fraga non acrepel corresponde máis ao dun de- vas sen interferencias do Estado. dita na Policía Autonómica, e a
Porén, agora di que quere proba é que estivo boicoteándoa
legado adnministrativo do goberno central. A partir de aí, el sem- contar con policía autonómica? durante moitos anos.♦

‘O

XOSÉ M. SARILLE

R

obert Fisk, un dos
poucos xornalistas
influentes que continúa
sendo libre, ten unha páxina
web, www.robert-fisk.com,
que reproduce artigos da súa
autoría referidos á guerra do
Iraque. Nunha das seccións,
chamada “Fotografías de vítimas da agresión anglo-americana” aparece o neno Alí, de
sete anos, con goteiro, a cabeza vendada e unha sonda no
pube. Está mutilado. Noutra
vese a Mohamed, un cativo
co corpo queimado. Son centos de fotografías tan terríbeis
como as das torturas.
Noutra retrataron un
rapaz de quince anos,
esnaquizado tamén, mais este
fai o sinal de vitoria. Será un
cativo de calquera cidade do
Iraque que até o ano pasado
iría ás súas aulas, xogaría e
viviría nun ambiente tan digno –a pesar da pobreza
inoculada polos Estados Unidos despois do 1991– como o
de calquera dos nosos fillos.
Tamén sae algunha nai
portando bebés ao sanatorio.
Recoñezo que se pode acabar
por erguer a man e golpear o
computador para que se cerre
dunha puta vez.
Creo que son máis
tráxicas e conmovedoras as
caras dos pais. Obrígannos
ademais a preguntarnos por
cal pode ser a determinación
máis digna nesas circunstancias. E xorde unha resposta
antiquísima, que é a mesma
sempre e en calquera lugar.
Foi a dos franceses nos anos
corenta, a dos españois en
1808, a dos valentes
soviéticos nos corenta fronte
ao nazi, dos vietnamitas no
1972. Enroláronse na
resistencia para combater e
venceren o invasor.
Talvez unha observación
honesta, libre do lixo
propagandístico norteamericano, nos diga que coidado, que
non todos os resistentes son
iguais, que hai relixiosos fanáticos, fundamentalistas recén
chegados, bestas desapiadadas
como no outro lado. Hai todo
iso, é verdade, mais non sabemos o que non hai,
simplemente porque a censura
é tan férrea en Occidente que
non accedemos a ningunha información. Sabemos, iso si,
que a división entre xiítas e
sunnitas, tan buscada polos
EE UU, non se produciu.
A resistencia non é
uniforme, sabémolo, mais deberiamos preguntarnos quen
somos nós para xulgar o xeito de organizarse dun pobo
que está a ser masacrado.
Despois de seren invadidos
sen causa ningunha,
unicamente para seren expoliados, non podemos xulgar
desde fóra como dosifican as
súas accións, as tácticas e os
métodos para sacarse de enriba o invasor. A resistencia
nesas condicións é sempre lexítima. ♦
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Os senadores do PP abouxaron o presidente polas ‘deferencias’ co voceiro do BNG

Zapatero recibirá a Quintana na Moncloa
A.E.
O portavoz nacional do BNG, Anxo Quintana, será recibido por
Rodríguez Zapatero na Moncloa. O presidente español fíxolle o
convite na súa primeira comparecencia no Senado, ao tempo
que se comprometeu a financiar “o esforzo que Galiza necesita”.
Os senadores do PP, máis comedidos normalmente ca os congresistas, comezaron a abouxar o
presidente do goberno español,
José Luis Rodríguez Zapatero,
na súa primeira comparecencia
no Congreso. A causa, as supostas deferencias que o presidente
español estaba a ter co senador e
portavoz nacional do BNG, Anxo Quintana.
O senador nacionalista realizara unha breve pero crítica intervención, reclamando do goberno central que “non se aproveite da indolencia e da falta de
ambición” do Executivo galego
para dar por boa unha negociación devaluada para Galiza
que se limite a unha reforma menor do Estatuto a media ducia de
competencias”.
Quintana reprochoulle a Zapatero que “converta a propaganda doutros no maior referente do seu compromiso con
Galiza, cando até de agora o
Plano Galicia fora calificado
polo propio PSOE de invento
mediatico e propaganda partidista”.
Neste senso, Quintana afirmou que o BNG non quere máis
planos, senón un compromiso
coas infraestruturas que respondan a un proxecto de país e que
conte con orzamentos asumidos

no Parlamento. Para os nacionalistas, “o horizonte máximo de
execución non pode ir máis alá
do 2007”.
Quintana ofreceulle a Zapatero a “colaboración leal para un
verdadeiro compromiso con Galiza”, ao tempo que criticaba as
“visitas publicitarias dun ministro do seu Goberno que negociou
competencias de Galiza co secretario do seu partido na sede
dos socialistas”.
Fronte aos 10 minutos de intervención de Quintana, Zapatero utilizou un cuarto de hora
para contestarlle, nun ton de
cordialidade que rematou co
convite a unha entrevista na
Moncloa.
Na resposta, Zapatero asumiu o compromiso de que “Galiza está e vai estar sempre nos
planos do goberno”. Tamén
asegurou que a tradución do esforzo que Galiza necesita se reflectirá nos compromisos orzamentarios reais” que vai realizar o goberno, asumindo deste
xeito a petición de Quintana.
Nin o ton da intervención
nin as “concesións” do presidente español ao voceiro do
BNG gustaron nas fileiras do
PP, que comezaron a mostrar o
malestar con Zapatero con apupos.♦

Anxo Quintana.
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Non hai ruptura municipal
entre o BNG e o PSOE
A.N.T.
“Os distintos conflitos locais
non poñen en perigo os pactos
municipais”. Así o manifesta o
coordinador da Executiva do
BNG, Francisco Jorquera. Sae
deste xeito ao paso dalgunhas informacións publicadas nas que
se afirmaba que, logo dos desencontros de Arzúa, os nacionalistas daban por rotos os pactos
municipais cos socialistas.
Jorquera lamenta que os
acordos acadados entre as direccións do BNG e do PSdeG-

PSOE para poñer fin ao contencioso de Arzua “non fosen asumidos polos socialistas arzuáns”. Ao BNG preocúpalle cada vez máis que existen concelleiros do PSOE que se saltan as
directrices partidarias a respecto
dos acordos co BNG. Aínda así,
Jorquera afirma que “estes conflitos só teñen dimensión local e
non cuestionan a filosofía nin a
vixencia dos acordos”.
Tamén se laian os nacionalistas de que exista unha corrente que, instalada nalgúns diri-

xentes socialistas, con gran predicamento mediatico, aposta
por “desvalorizar os gobernos
de coalición”.
Por outra parte, segundo puido saber A Nosa Terra, non existe aínda ningunha decisión para
presentar unha moción de censura en Vigo. Algúns medios consideran que xa está todo arranxado
logo de que se vaia Ventura Pérez Mariño do concello. Desde o
BNG non só negan esta posibilidade por agora, senón calquera
contacto a este respecto.♦

Ramón Máiz, presidente de Iniciativas XXI

‘Queremos un novo Estatuto’
RUBÉN VALVERDE
É decano da Facultade de Ciencias Políticas. Vén de ser nomeado presidente da acabada de
crear fundación Iniciativas XXI.
Esta asociación ten como principios básicos a socialdemocracia
e o galeguismo. Servirá para facerlle fronte aos sectores centralistas do PSdeG-PSOE. Unha
das súas finalidades é “axudar
na posíbel reforma do Estatuto e
da Constitución, achegando unha visión dende Galiza”.
Cales son os obxetivos da
fundación Iniciativas XXI?
Pretende debater e espallar
ideas relacionadas coa política,
a economía, a cultura, o medio
ambiente e a ordenación territorial. Pretende ser un foro aberto
e amplo de debate que partirá de
dous principios básicos: socialdemocracia e galeguismo. Organizaremos xornadas de debates,
faremos traballos escritos e
apoiaremos investigacións e iniciativas da sociedade civil. Queremos canalizar e servir de soporte organizativo para tender
pontes entre o nacionalismo e
socialismo. Tamén pretendemos
incorporar a xente independente

que non se sinte identificada con
ningunha opción en concreto.
Na órbita da socialdemocracia e galeguismo xa existe a

Fundación Xaime Quintanilla. En que se diferencia?
Nós non pretendems ser unha organización distinta nin

igual a ningunha outra. Cada
fundación ten a súa propia historia. O noso precedente foi un
foro chamado Iniciativa XXI,
que reuniu a intelectuais de distintos eidos e que concluíu coa
publicación dun libro. Nel falábanse de distintos temas, entre
os que destacaba o da posibilidade de reestruturar o Estado,
cara un modelo federal asimétrico, que recoñecese a plurinacionalidade. Na Fundación agora creada pretendemos editar
unha revista para espallar as
nosas ideas.
En que consiste o galeguismo que propugna a fundación?
Atopámonos nun contexto
de mundo globalizado. Pensamos que neste marco non todos
os problemas teñen a mesma solución. Nós pretendemos abordar os distintos temas dende
Galiza. É o máis lóxico tendo en
conta o carácter nacional de Galicia e a forma plurinacional do
Estado. O galeguismo é un xeito de canalizar o noso compromiso co país.
Estes problemas vanse
afrontar dende o punto de vista da socialdemocracia?

Todo fundación orienta o seu
labor dende un punto de vista
ideolóxico. Nós apostamos pola
socialdemocracia porque consideramos que é un xeito de analizar a sociedade dende unha perspectiva crítica. Ademais, quere
dicir que apostamos pola vía da
política como solución principal
para os problemas que xorden na
actualidade e non polas leis do
mercado. Este termo recolle tamén a tradición republicana de
potenciar a participación cidadá
e revitalizar institución coma o
Parlamento. Dende Iniciativa
XXI apostamos polas reformas
sociais, pola loita pola igualdade
económica, de xénero, familiar
ou no eido da empresa.
Que papel xogará a Fundación na posíbel reforma do
Estatuto?
Un dos nosos obxetivos é
servir como apoio doutrinal á reforma estatutaria e tamén á
Constitucional. Para a primeira
creamos xa unha comisión de
expertos nas distintas áreas. A
súa misión é ver en que puntos
se pode acadar un maior grado
de autogoberno que serva para o
desenvolvemento do país. ♦
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Sinais
preocupantes
CARLOS AYMERICH

H

ai algunhas semanas comentaba que, xunto con sinais claramente esperanzadores, o discurso de investidura do actual presidente do goberno español,
José Luis Rodríguez Zapatero, contiña tamén lagoas preocupantes entre as que salientaba a falta de compromisos
concretos en materia de política económica e laboral.
Nos escasos vinte días transcorridos desde a toma de posesión, os silencios no discurso presidencial fóronse xa
enchendo de contidos, nalgúns casos ben preocupantes.
Da banda económica, tanto o ministro de Economía e Facenda, Pedro Solbes, como o seu secretario de Estado de Facenda, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, deron mostras de

que os cambios neste sector van ser poucos ou ningúns. Por mente cuestionada tras das sucesivas reformas de Aznar. Seun lado, a respecto da situación dos estaleiros de Izar, Solbes guindo o guión e vendo o que está a suceder noutros países
apurouse a dicir que as axudas recibidas por esta empresa pú- como Alemaña, é de supor que o paso seguinte sexa anunblica eran “ilegais” e que, por conseguinte, debían ser devol- ciar novas “reformas estruturais” no mercado de traballo ou
vidas tal e como exixe a UE. Nin un xesto cara aos traballa- no sistema de protección social.
dores e o futuro dunha comarca como a de Ferrol que non se
Pola súa parte, nunha comparecencia parlamentaria celeten visto, precisamente, favorecida pola xestión goberna- brada o 10 de maio no Congreso dos Deputados, a vicepremental do sector naval. Unhas
sidenta María Teresa Fernández
afirmacións, por certo, que
de la Vega anunciou as 14 prioolbes pouco axuda aos intentos ridades do novo goberno: reforpouco axudan aos intentos de
negociación que seica están decosméticas da Constitude negociación dos responsábeis mas
senvolvendo os responsábeis
ción e dos Estatutos, estabeleda SEPI e de Izar coa Comisión
cemento da elección directa dos
da SEPI e de Izar
Europea para evitaren a desapaalcaldes, debates electorais nos
rición da empresa.
coa Comisión Europea para evitaren medios de comunicación públiIndo tamén polo libro, Fercos … mais nin unha soa palaa desaparición do estaleiro”
nández Ordoñez adiantou xa os
bra a respecto da loita contra a
planos gobernamentais de priprecariedade laboral ou a derovatización de, ao menos, unha
gación das reformas penais e
parte de TVE e de RENFE, con
penitenciarias do PP. A vicepreargumentos que en nada se diferencian dos empregados po- sidenta desaproveitou unha ocasión de ouro para concretar,
lo equipo económico do PP. Polo demais, este cruzado da na prática, o novo talante amosado por Zapatero que, día a
ortodoxia neoliberal non quixo afondar noutros asuntos día, entre as boutades de José Bono e os anuncios do minismáis proprios do seu negociado como, por exemplo, o res- tro do Interior de controlar policialmente os lugares de culto
tabelecemento da progresividade do sistema fiscal grave- islámicos vai ficando apenas como unha carauta mediática.♦

‘S

Vigo
PSOE e BNG teñen un ano de
prazo para reconstruíren as pontes que arrasou Ventura Pérez
Mariño e chegar a acordos, que
hoxe se me antollan improbábeis, que permitan tinguir de
progresista o goberno municipal
de Vigo. Salvo por esa ameaza,
que durante aínda moitos meses
seguirá sobrevoando o despacho
de Corina Porro, a alcaldesa pode durmir tranquila.
Alguén pensará que a un goberno en minoría lle custaría sobrevivir afogado polo acoso opositor dun partido que exhibe fachendoso os seus resultados
electorais e polo doutro que se
ve abocado a facer ostensíbeis as
súas diferenzas co PP para non
desaparecer difuminado polo
fulgor dun socialismo resucitado. Porén, Corina Porro sabe que
dispón dunha marxe de manobra
suficiente para afrontar proxectos modestos pero rechamantes
que lle permitan envolver a súa
xestión con papel de agasallo
(floreado por suposto).
É moi posíbel que o PP non
consiga aprobar os presupostos,
pero nestes momentos iso non é
obxecto de preocupación para a
alcaldesa. Os seus amigos da Deputación, outrora remisos a pousaren a súa ollada en Vigo, espallan máis chapapote que nunca
polas parroquias e reparten subvencións a esgalla entre as asociacións da cidade. A boa xestión

Corina pode durmir tranquila
XOSÉ MANUEL AÑEL

As distancias entre PSOE e BNG danlle un balón de osíxeno ao goberno do PP. A xestión de Corina Porro basearase case unicamente no embelecemento da cidade.
económica do anterior goberno
permítelles aos populares disporen de efectivo en caixa para pagaren débedas e compromisos
adquiridos. Engadan a isto que
ademais Corina Porro acaba de
obter luz verde para gastar nove
millóns de euros en operacións
de estética no centro urbano a
través do programa “Vigo 2005”.
O PP pode vivir este ano tranquilamente sen orzamentos.
A operación “Vigo 2005”
merece un comentario máis estenso. No seu día, o goberno do
BNG conseguira implicar o
Consorcio da Zona Franca no
financiamento de ambiciosos
proxectos de transformación de
diversos barrios da cidade. O
PP aproveitou aquel protocolo
de colaboración asinado por
Lois Castrillo con Paulo Egerique para asegurarse unha fonte
de financiamento que lle facilitase a realización do que eu
chamo obras de propaganda.

Aquela idea de comprometer o
Consorcio no desenvolvemento
urbanístico de Vigo foi transformada por Porro co obxectivo
de servir a intereses máis inmediatos. Sabedora das dificultades que tería o PP para desenvolver unha política de investimentos estando en minoría, tentou converter a Zona Franca no
instrumento financiador e executor das obras que precisaba
acometer para difundir unha
imaxe de alcaldesa eficaz. O
disfrace da operación chamouse
“Vigo 2005”. A escusa proporcionoulla a Volta ao Mundo de
Vela. Os cartos destinaríanse,
ao menos esa sería a cobertura
pública, a acondicionar o centro
da cidade para recibir con orgullo dentro de ano e medio os
participantes nese evento deportivo de repercusión mundial.
Nun principio, díxose que
“Vigo 2005” sería unha sociedade na que ademais de Conce-

Letras Galegas
ENREDOS,
de Xaquín Lourenzo

Coedición
do Museo do Pobo Galego e
A Nosa Terra

llo e Zona Franca participarían
outras institucións e entidades
privadas que achegarían fondos
para a causa. Por suposto, ninguén quixo afrouxar a carteira
para integrarse nunha operación
de imaxe da que pouca rendibilidade ía obter. Por iso, a Zona
Franca quedou como única fonte de recursos para a sociedade,
até que interveu Pérez Mariño.
O ex-alcalde desprezou a capacidade dos xuristas municipais
e proxectou a sombra de supostas ilegalidades sobre o proxecto de “Vigo 2005” até que conseguiu que un avogado do estado sacase da manga un informe
que tachaba de irregular o seu
proceso de creación. Incapaz de
reaccionar ou quizais asustado
pola sona de implacábel perseguidor de corruptos de Mariño,
Egerique, o Delegado do Consorcio, preferiu claudicar. O
que ía ser un xeneroso regalo de
Zona Franca á cidade acabou

transformado nun empréstimo
que o Concello terá que devolver. Curiosamente a fórmula do
préstamo si lle agradou ao grupo socialista, que lle deu a súa
conformidade sen reparos. Hoxe coñecemos outros informes
xurídicos de solvencia que afirman que a primixenia fórmula
da sociedade, tan sospeitosa para Mariño, era perfectamente
legal.
O caso é que os nove millóns terán que saír finalmente
das arcas locais, pero iso é o de
menos para un goberno municipal ao que, antes que garantir a
estabilidade das finanzas locais,
interésalle poder dispor con urxencia dun diñeiro para obras
que dificilmente conseguiría
vía presupostos e que lle vai
permitir á alcaldesa posar para
os fotógrafos entre tulipáns e
novas papeleiras. Nove millóns
nun ano poden dar para moito,
pero temo que a paixón polas
flores de Porro e a tradicional
política popular de reparto indiscriminado de asfalto e farois
acabe estragando a oportunidade de facer con eses cartos cambios necesarios na actual configuración do corazón urbano de
Vigo. Para iso precísase vontade de transformar a cidade e valentía para enfrontarse aos sectores máis reacios aos cambios,
dúas condicións que o goberno
do PP non reúne.♦

NOVIDADES A NOSA TERRA
XAQUÍN
LOURENZO,
por Francisco
Fernández
del Riego

O TARDO,
de Xaquín Lourenzo

Coedición
do Museo do Pobo Galego e
A Nosa Terra
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Xoán Xosé Cebrián, director da Oficina de Socioloxía
do Arcebispado compostelán

‘Os Santiagos matamouros están por toda
España e América e non hai que quitalos’
PERFECTO CONDE

O Santiago matamouros non marchou da catedral por respecto ou medo ao Islam. A Igrexa decidiu substituír
a imaxe dun Apóstolo guerreiro (da que hai outras mostras no templo) por un Iago mozo, alegre e peregrino.
Por que cambiaron de sitio o
Santiago matamouros?
Pensaron que a un peregrino
sempre lle gustará máis un apóstolo peregrino, e acordaron sacar
da sá capitular outra estatua que
hai alí, tamén feita por Gambino,
moi bonita, un Santiago xuvenil
e moi alegre, e poñela onde está
agora a que se retira.
E a onde a mandan?
Ao museo, que agora ten espazo suficiente para a albergar.
A polémica está servida.
Porque alguén se foi da lingua
e, ademais, falouse de máis, fixéronse consideracións persoais propias e logo de dicir o que se dixo
precisamente no intre no que as
bombas cambiaron o sentido das
eleccións, diga Zapatero o que diga. O 11-M fixo reformular o problema dos “mouros”. Ti non podes
negar que España ten unha eperiencia cos “mouros”. Todo isto
espertou interés, os xornais e as
emisoras falan do Islam, publícanse libros, algúns moi bos por certo,
e automaticamente xorde o problema. Ninguén pode negar que esa
estatua ten uns “mouros” ao seu
pé. E foi todo. Deron a noticia sen
darse conta de que non a deron
ben. A xente inmediatamente pensou que se ía quitar o Apóstolo da
catedral e non cambiar unha estatua por outra. Como se ía quitar o
Apóstolo da catedral? Nin sequera
o Apóstolo a cabalo que, neste momento, hai cinco na catedral.
En que sitios?
Un no baldaquino, dous nos
órganos, un no tímpano do que
foi a igrexa anterior do século X e
o máis o da polémica. Os catro
primeiros son intocábeis. Nos vas
desmontar o baldaquino ou os órganos, ámbolos coroados por unha estatua do Apóstolo a cabalo.
Nin vas desmontar o tímpano da
anterior igrexa, que é do seéculo

A.N.T.

X e ten unhas doncelas que están
axeonlladas e uns guerreiros. O
Apóstolo ecuestre, o que se deu
en chamar Santiago matamouros,
haino por toda España e América.
No pazo municipal de Santiago,
no mosteiro compostelán de San
Martiño Pinario, en San Miguel
de la Cogolla, en infinidade de sitios. Cando fun a Bogotá entrei na
primeira igrexa que vin e alí estaba, xunto á Virxe do Pilar. É máis,
en América tamén hai o Santiago
“mataindios”. Santiago matamouros está por todas as partes e
non hai que quitalo. Forma parte
da historia.
Vostede parece indicar que
non comparte o criterio de quitar o Santiago “matamouros”
por non molestar o islamismo.
Pois non. Se molesta un, molestan todos. E repito que non se
van quitar todos. Agora se o que

queres é cambiar a imaxe a caba- está estropeando. A estatua de Malo do Apóstolo pola dun peregri- teo xa queda sen rizos e empeza a
no, paréceme moi ben, aínda que ter gastados o nariz e a cara. De
tanto tocala, estráSantiago nunca
gase. E segundo,
foi un “matamouhai mesmo xente
ros” porque, de
estatua
que non se limita a
feito, el non mameter os cinco detaba. El asustaba. de Mateo
dos nos buratos
Xa o di a lenda. O
xa
queda
sen
rizos
dunha columna
Apóstolo levaba
que, se se estraga,
unha espada fla- e empeza
non se pode reemmíxera, é dicir de
prazar por outra
fogo, e iso asusta, a ter gastados
igual. Hai quen se
non mata.
o
nariz
e
a
cara”
colga nela para
Que lle paremeter os pés porcen as outras
que din que lles
medidas anuncura o reuma.
ciadas tamén paEses son os portura a catedral? O
gueses, sobre tode limitar o acceso ao santo dos Croques, por do. Alí pode pasar calquera cousa,
e o Pórtico hai que conservalo.
exemplo.
Iso é outra cousa. Aí hai dous Non se pode consentir que siga deproblemas. Un, que o Pórtico se teriorándose como lle estivo a pa-

‘A

sar nos últimos vinte anos. E logo
hai outra cousa. En todo isto non
hai nada de supervivencia pagá,
como teñen dito algúns. Todo nisto é cristián, pero dexenerado. A
relixiosidade popular é unha dexeneración dunha captación xenuína
e auténtica do fenómeno cristián.
Orixinariamente, este rito empezou porque se lle daba ao peregrino a mensaxe de que se ía encontrar coa Xerusalén cristiá, e el respondía dicindo “Señor, o resto da
miña vida para ti”. A continuación,
pasaba ao altar maior e ao abrazo
que se da sempre ao rematar un
compromiso. Esa é a orixe do rito,
pero pouco a pouco empezouse a
tomar de brincadeira e a correrse
que, palpando aquilo, ía tocarlle a
un a lotería. Logo veu o de pedir
un desexo, rezar tres avemarías e
hoxendía aí o tes. Esta manía é unha dexenaración moi recente. E o
do santo dos Croques non ten nada que ver con isto. Iso é dos estudantes e das mamás que ían cos
nenos e dicianlle “a ver hom, pásalle a intelixencia”. Aquilo eran
casos contados, comparado co que
pasa agora en que poden ser miles
de persoas as que pasan nun só día
polo santo dos Croques.
Algo parecido está a ocorrer
coa escravina do Apóstol, non?
Agora mesmo está sen ela e
que lla poñan pronto, porque van
esgazar tamén a estatua. A escravina famosa reparárona e restaurárona totalmente en 1998. Pois
xa tiveron que quitala outra vez
por estar destrozada. Agora optaron por un sistema máis seguro
porque unha das causas do mal
era que había xentalla que ía coller pedras da escravina cos dentes. É verdade que, xa en 1998,
as pedras traseiras eran de cu de
botella e as boas estaban por
diante. Xa roubaran pedras boas
antes. Esta é a segunda escravina, e foi un regalo de Monroy. A
anterior, de ouro, era mellor e fora regalada por Raxoi, o derradeiro sacerdote compostelán que
foi membro do prebisterio de
Santiago que ocupou a cadeira
episcopal. Esta roubárona os
franceses durante a súa invasión.
Agora vanlle poñer unha de prata e coas pedras soldadas para
que non se podan roubar.
Ou sexa, que é necesario
protexer a catedral como sexa.
O asunto é doado. Ponse unha mampara e un garda e ninguén
se acerca. O problema é que esa
mampara non pode extropear a
vista e que a xente tamén ten dereito a que llo expliquen.♦

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
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Santiago
A contaminación acústica, sobre todo como consecuencia
das movidas nocturnas, vén
sendo unha das denuncias máis
reiteradas polos cidadáns de
Santiago, tamén á hora de elevar queixas diante do Valedor
do Pobo. Diante desta institución, o de Santiago vén de quedar, por certo, como o concello
de Galicia que máis queixas
acumula na súa contra, vinte.
Que son poucas se se ten en
conta que os composteláns presentaron durante o pasado ano
un total de 97 denuncias diante
do Valedor, só por detrás dos
residentes na Coruña, que xuntaron 120, e os de Vimianzo,
onde se duplicou esta cifra coas
reclamacións individuais contra
o mal estado dunha escola.
Entre as queixas máis nume-

Queixumes dos composteláns
XAVIER LÓPEZ

A contaminación acústica centra as queixas ao Valedor do Pobo. O tránsito de veículos é outro tema que
preocupa moito nesta primeira metade do Xacobeo.
rosas elevadas polos composteláns diante do Valedor non figuran as motivadas polas dificultades de circulación polas rúas
(en coche, andando ou en patinete), como cabería agardar.
Será porque as obras se concentran nuns poucos meses do ano
ou porque se reservaron as máis

molestas para celebrar o Xacobeo con circulacións imposíbeis.
Antes de que remate este
Ano Santo, a circulación volverá ser posíbel pola praza Roxa,
cando se remate o aparcadoiro
subterráneo alí situado e a urbanización das rúas próximas.

Haberá sitio para parada de taxis e carga e descarga en San
Pedro de Mezonzo. Para aparcar, ou saír do centro ou pagar
unha das 480 prazas habilitadas
baixo terra. Para que non sexa
posíbel parar nin para facer un
mandado de poucos segundos,
só haberá un carril, separado do

espazo para peóns cun estanque
onde, claro está, estará prohibido estacionar, mesmo en balsa.
Se despois de facer imposíbel
aparcar en superficie se fai posíbel a circulación áxil de autobuses en intervalos razoábeis de
tempo, daquela o concello poderá contar con parabéns no
canto de queixas.
O que non precisará buscar
sitio onde aparcar é o Santiago
Matamouros que levaba décadas
asentado perto dunha das entradas da catedral e que, se cadra
por iso, ten ben merecido o repouso noutras dependencias interiores. Os peregrinos musulmáns xa non terán que ofenderse, a menos que busquen as imaxes do apóstolo cabaleiro no baldaquino do altar maior ou no cumio do pazo de Raxoi.♦

Croques

AFONSO EIRÉ

Unha
campaña de
esquerdas
O BNG vai realizar unha campaña cara as europeas con tinte claramente de esquerdas. Atrás
quedaron as mensaxes bidirecionais. Definen a súa candidatura
como “nacionalista, de esquerdas e plural”. Manu Chao pode
aparecer calquera día a apoiar a
campaña cun concerto. Pero hai
sectores que votaron PSOE nas
últimas eleccións xerais que,
esta vez, están dispostos a “mollarse polo nacionalismo”.♦

Pérez Mariño
á Zona Franca
de Vigo
Madrid decidiu: Pérez Mariño,
ex alcalde de Vigo será o delegado da Zona Franca nesta cidade.
Zanxan así as loitas internas. Pedro Solbes cede, ao fin, aos requerimentos de Xosé Blanco. O
ministro non quería a Mariño polo que lle fixo a Felipe González.
Todo estaba entón arranxado. Pero, a última hora, nunha das súas,
Mariño presentou un informe segundo o cal pode compatibilizar
este cargo co de concelleiro. Volta a comezar. Hai xa quen pensa
en mandar a Mariño de embaixador a Madagascar (Príncipe pediu Lisboa a cambio de deixar de
amolar), pero o ex alcalde non
quere. Todo lle semella pouco
para os seus méritos.♦

Todo tasado
no Estado
“Xa está todo tasado”. Esta foi a
resposta que Zapatero lle deu a
Anxo Quintana no Senado cando
lle preguntou sobre que comunidades autónomas son nacionalidades. Certamente que está na

Manu Chao.

Constitución (Catalunya, Euskadi e Galiza), pero no BNG temen
que Galiza pase a ser tamén “xuridicamente” de segunda categoría. A preocupación dos senadores de Entesa (PSC-ERC e CpC),
CiU e PNV é que PSOE e PP
pacten unha reforma autonómica
uniforme. Pero todos aplausan a
música que fai soar Zapatero. Incluso o PP que acepta as propostas de reforma porque pensan
que até eles estarán de acordo.
Todos agardan a que agora Zapatero lle poña letra a unha música
que soa moi ben.♦

Guisa e Napo

Xacobeo
versus Forum
Segundo o conselleiro Pérez
Varela o Xacobeo 2004 é moito mellor que o Forum. E xa
non digamos que o Festival de
Benicasín ou o Rok Rio de Lisboa. A diferencia está en que o
Xacobeo segue a ser presentado
pola maioría dos medios como
unha “pailanada” galega. E os
outros eventos teñen todo o
“glamour”. Un dos actuais reUXÍA E BRAIS
E POR QUE
O VIÑO É DO PAÍS
E A LINGUA
DA COMUNIDADE
AUTÓNOMA?
HIC

ferentes culturais cataláns explícame as razóns: “xa sabemos
que o mundo socialista soubo
convertir a cultura en evento;
conseguiu democratizar a cultura engadindo espectadores”. E
engade, o Forum ten ese
“cosmopolitismo e multiculturalidade” que impera no modelo cultural hexemónico do PSC,
co que está a comungar ERC.
“O Tripartido catalán aposta pola non-política cultural, o galego pola política española”, non
sei que é pior, afirma quen foi
un dos máximos apoios de Carod Rovira.♦

Nós-UP
ás europeas
Nós-Unidade Popular preséntase
ás eleccións europeas logo de
conseguir as 15.000 sinaturas necesarias. Mauricio Castro será o
seu primeiro candidato, e anuncian que é un ensaio para presentarse ás autonómicas. É a segunda candidatura do Estado espa-

ñol que presenta lista con esta
fórmula. A outra lista é a da esquerda independentista basca.
Outras candidaturas como as Falanxes optaron polas sinaturas de
50 cargos institucionais. Como
non dispoñen deses cargos, habería que perguntarse quen foron os
que lles cederon a súa rúbrica.♦

TVE-G
dependerá
de Lombao
O noso colaborador Manuel
Lombao vai ser nomeado Director dos Centros Territoriais
da TVE. Dependerá del, xa que
logo, a TVE-G, da que o xornalista lugués xa fora responsábel.
Lombao ten unha ampla traxectoria tanto en RNE como na
TVE, sendo un dos xornalistas
de máis prestixio e máis recoñecidos da empresa. Ao tempo,
Manuel Lombao é un dos grandes difusores da cultura galega
en Madrid.♦

Subliñado

A opereta do dezasete
LOIS DIÉGUEZ
Non vexo ao Presidente da Xunta de Galiza, nen ao seu conselleiro de cultura, nen ao alcalde da Coruña, nen á concelleira de
cultura do concello de Lugo, nen a Caixa Galicia, nen ao Arcebispado de Santiago, nen aos médios de comunicación... subidos
ao palco do dezasete de maio para render homenaxe ao noso
idioma. Non os vexo porque cada un ou cada unha deles, ante a
lei, ante o discurso, ante a acción social e ante á conciéncia diferenciada, renegan do noso idioma durante o resto do ano. Eles,
pola sua obra e responsabilidade, son causantes directos de que
este país se estexa achegando outra vez a aqueles tempos do auto-ódio e da incultura máis arrepiante. Porque saben que se un
ou unha non se valora a si mesma e se apampa fronte ao alleo, é
máis doado controla-la. Xa está ben de operetas e fastos de hipocresia. Sen idioma non hai país, nen xente diferente, nen cultura, nen literatura (si, nosos queridos escritores do bilingüismo
harmónico)... nen futuro. Facer desaparecer calquera idioma do
mundo é o mesmo que consumar un xenocídio. E presumir de
non o coñecer, a proba máis grande da ignoráncia. Mirade a situación do idioma postergado e ela darávos a radiografía social
e económica do seu país. É unha grande verdade. E aquí seguimos coas operetas hipócritas do oficializado dezasete: un dia de
enchente contra un ano de fame.♦
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Diversas testemuñas afirman que nada tivo que ver co fútbol

Quen matou o seareiro Manuel Ríos?
RUBÉN VALVERDE
Dentro de pouco vai celebrarse o xuízo pola morte do seareiro
do Deportivo Manuel Ríos. Medran os interrogantes. A única
proba firme que existe contra o encausado, Gabriel Rodríguez,
é a declaración dun testemuño protexido. Clara Castro, compañeira sentimental de Manuel Ríos, presente no lugar dos feitos,
asasinada hai dous meses, defendía que “o asasino está na rúa”.
As primeiras noticias que saíron
á luz pública tras a morte de Manuel Ríos afirmaban que fora
asasinado por outros seguidores
do Deportivo. Segundo a versión
oficial, Ríos tentaba defender a
un neno de 14 anos, seguidor do
Compostela, a quen seguidores
coruñeses tentaban quitarlle unha
camiseta do seu equipo. “Nese
momento, despois de chamarlle a
atención a un grupo de Riazor
Blues dicíndolles se non lles daba
vergoña agredir entre tantos ao
rapaz do Compostela, sen mediar
ningún tipo de palabra, un seareiro do Deportivo lanzouse polo aire e golpeou coas dúas pernas á
vez a Manuel Ríos á altura do
costado”, afirmaba na súa declaración policial Clara Castro. Pablo Alén Feal, amigo da vítima e
tamén presente fixo unha declaración moi semellante, aínda que
matiza que “non vin a ninguén
golpear a Manuel Ríos”.
A policía ponse a traballar
sobre esta pista. Os medios de
comunicación comezan unha
campaña contra a violencia no
mundo do fútbol na que trataban
a todas as peñas por igual. Unha
semana antes dos sucesos de
San Lázaro, un afeccionado morría nun partido de rivalidade asturiana entre o Langreo e o
Oviedo. O daquela Goberno popular tentou arranxar o problema anunciando nunha rolda de
prensa unha lei contra a violencia nos campos de fútbol. O obxetivo era acabar coas chamadas
peñas “radicais” porque “non teñan nada que ver co fútbol”.
Tras a declaración de Clara
Castro, a Policía Nacional fai un
repaso do vídeo do partido e comeza a chamar a distintos afeccionados que estaban na grada de
fondo. Un deles é Gabriel Rodríguez Pérez, integrante da peña
“Los Suaves”, en homenaxe ao
grupo de rock ourensá. “A policía chamouno ao móbil e díxolle
que querían falar con el en referencia ao afeccionado morto en
San Lázaro. Gabi presentouse en
comisaría por este motivo. Non
foi como dixo a prensa que se
presentou confesando ser culpábel”, afirma o pai de Gabriel Rodríguez. “Gabi dixo ter separado
co pé no cú a un rapaz, pero non
recoñeceu a Manuel Ríos en ningún momento. Nese partido houbo moitas liortas”, afirma o avogado do encausado, Paulo Freire.
Gabriel Rodríguez, de 31
anos, nado na Coruña non coñecía de nada a Manuel Ríos. Ten
un fillo de nove anos, está no paro, é fillo dunha asistenta de fogar
coa que vive e cobra unha axuda
familiar de 300 euros ao mes. Na
súa declaración á policía non recoñece en ningún momento ter sido o autor. “Un dos meus amigos

-Marcos el lilas-, cando íamos cara o coche, botou a correr sen motivo aparente cara un grupo de
xente que estaba nun descampado. Arremeteu contra un rapaz ao
que lle deu unha bofetada. Ese rapaz estaba nun tumulto que ao ver
o comportamento de Marcos fixeron o ademán de pegarlle.
Achegueime para separalos e deille cunhas deportivas a un rapaz.
Empurreino dándolle no cu e o
rapaz caeu á herba levantándose
ao momento. Marchamos e un
grupo de skins quedaba discutindo con ese grupo”, recolle a declaración de Gabriel Rodríguez.
A policía detén a Gabriel por
estas declaracións. Na rolda de
recoñecemento tanto Clara Castro como Pablo Alén negan que
sexa o autor dos crimes. Na súa
declaración como testemuña afirma que “vin a cara de odio do
agresor”. “Isto indicaría que
quen matou a Manuel Rios tiña
que ter algún motivo. Gabi non o
coñecía de nada”, afirma Paulo
Freire. Clara Castro engade que
“a patada impactou con moita
forza no costado de Manuel”. Na
autopsia, Manuel Ríos presenta
traumatismos múltiples nos brazos, que indicarían que antes da
patada houbo un intercambio de
golpes. Sen embargo, na zona do
bazo non aparece ningún sinal. O
informe forense confirma que
“tiña o bazo dun tamaño o triple
de grande que o normal, a causa
do seu consumo de drogas”. “Isto indica que o golpe non tivo
porque ser forte e quen lle bateu
non quería matalo”, afirma Paulo
Freire. Por último, Clara Castro
afirma na súa declaración que “o
asasino está na rúa porque non
recoñezo ao tal Gabriel como o
autor da patada”.
Testemuña protexida
Ante a afirmación de Clara Castro a policía quedaba sen argumentos para manter entre reixas
a Gabriel Rodríguez. Dous días
despois do asasinato de Manuel
Ríos, unha persoa chama pola
noite a un programa de Radio
Marca Coruña e afirma que quen
o matou levaba “botas militares
negras e que recoñecía a Gabriel
Rodríguez, porque o vira nunha
páxina do diario Marca a toda
cor ao día seguinte do asasinato”. Esa foto non foi publicada
polo diario deportivo nos días
que afirma a testemuña. A testemuña estaba tan segura de que si
fora publicada que defende que
“a foto do agresor era en cor e a
do agredido en branco e negro”.
A declaración da testemuña
protexida está chea de contradicións. Primeiro afirma que “o
asasino levaba unha cazadora tipo Bomber” e máis adiante que

Paulo Freire, avogado de Gabriel Rodríguez Pérez, encausado pola morte de Manuel Ríos.

“non recordaba ben como ía vestido”. “Gabriel non ten ningunha
chaqueta dese tipo e as imaxes
demostran que ese día non levaba tal cazadora”, defende o pai
do acusado. O testemuño tamén
di que a patada foi propinada
“de fronte”. Logo retráctase e
afirma que “a patada non lla deu
de fronte. Puido ser un pouco
circular aínda que non sei en que
grado”. Na intervención da radio, o testemuño afirmaba que
“foron varios os agresores”. Na
declaración xudicial, contradise
sinalando que “non vin a outras
persoas distintas que o citado
agresor dando patadas”.
A policía non atopa o rapaz
do Compostela que supostamente foi salvado por Manuel Ríos.
Ese rapaz non sae publicamente
dando as grazas polo sacrificio
de Ríos. O Compostela non sabe
tampouco quen é ese afeccionado. Sen embargo, a policía é capaz de localizar despois de catro
meses a esa persoa que chamou á
radio e que afirma que Gabriel
Rodríguez é o asasino. O xuíz
instrutor do caso, Jorge Cid, non
recolle como proba relevante
que Gabriel Rodríguez ese día
levase calzadas unhas zapatillas
deportivas e non unhas botas militares, tal e como demostran as
imaxes de seguridade do estadio
de San Lázaro e a propia declaración inicial do imputado. O

xuíz tampoco permita que se lle
faga ao acusado unha proba espectográfica para comprobar se a
voz da testemuña protexida coincide coa da persoa que chamara
a Radio Marca.
Mentres tanto, no barrio onde
residía Ríos, todo o mundo comeza a falar abertamente de axuste
de contas. “Aquí todo o mundo
sabía que Manuel Ríos debía cartos a moita xente por tráfico de
drogas”, afirma Ana, unha veciña. Ríos fora condenado en varias
ocasións por tráfico de estupefacentes e tiña un xuízo pendente
antes de morrer. Un experto no
mundo do narcotráfico sinala que
“supoño que non foi un axuste de
contas. Máis ben, se o móbil foron as drogas seguramente trataban de intimidalo. As marcas nos
brazos demostran que a discusión
chegou ás mans e que unha patada que a outra persoa non lle faría
nada, a Manuel Ríos matouno.
Foi involuntario. Os mortos non
pagan as débedas”.
Morte da compañeira
sentimental
Clara Castro estivera tamén encausada varias veces por tráfico
de drogas. “Non eran traficantes
a gran escala. Digamos que eran
os camellitos da zona. Con iso
non sacas moita pasta, máis que
nada faise para poder ter sempre

PACO VILABARROS

algo que consumir”, indica un
veciño amigo de Manuel Ríos.
Nos días previos á súa morte levaba afirmando que “se sentía
vixíada e perseguida. Non estaba
tranquila e dicía que tiña medo
de que lle fixese algo o fillo dunha persoa influínte da Coruña, en
relación co que sucedera coa súa
parella”, afirma unha compañeira de Clara no servizo de limpeza do hospital onde traballaba.
Ese rapaz chamaríase Pedro,
e tamén sería afeccionado do
Deportivo. Despois do asasinato
de Manuel Ríos marcharía para
Madrid. Non foi chamado a declarar como acusado senón como testemuña, a pesar de ser recoñecido nas roldas por varias
persoas. A Garda Civil detivo a
unha persoa en relación co asasinato de Clara Castro. “A principal hipótese que barallamos é
que fose por un asunto de drogas, aínda que non descartamos
outras opcións”. Os veciños afirman ter ouvido “que me matan,
que me matan” en varias ocasións. A Garda Civil acudiu en
dúas ocasións ao domicilio de
Castro. Cando entraron “porque
a porta estaba aberta”, descubriron o cadáver da moza con varias puñaladas e cortes que “evidenciaban que houbo un forcexeo previo”. Morría así a única
persoa que podía testemuñar
quen matou a Manuel Ríos.♦
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O edil puido ser vítima dunha agresión durante unha manifestación de Izar

O concelleiro ferrolán Xoán Fernández,
acusado de golpear un policía local
PERFECTO CONDE
Xoán Fernández pasou de suposto agredido a suposto agresor
en meses. Logo de acusar a un
grupo de manifestantes de empurralo no seu despacho, agora é
un policía municipal quen se
queixa dos seus golpes e insultos.
Xoán Fernández, primeiro tenente
alcalde de Ferrol e líder de Independentes por Ferrol (IF), grupo político que apoiou o Partido Popular para conseguir o goberno local, está
acusado de agredir un policía local.
Segundo dixo inicialmente o edil, o
5 de febreiro deste ano foi agredido
por un grupo de manifestantes que
protestaba fronte ao seu despacho
do Concello pola situación laboral
de Izar. Este asunto está sendo investigado polo xulgado de instrución número 2 da cidade departamental, que esta mesma semana lles
tomou declaración a varios imputados que defenden que só pretendían
chegar ao balcón do consistorio, pasando polo despacho de Fernández,
para colocaren unha pancarta que
xa estivera colgada alí varios días.
O concelleiro de IF e ex conselleiro de Industria agarrou a pancarta para impedirlles o paso, segundo os denunciados, e, debido a
que empurraron os manifestantes
que estaban máis atrás, acabou

Xoán Fernández.

sendo alcanzado pola presión espontánea do grupo de persoas que
ocupaba o corredor do Concello.
Agora, até o propio suposto afectado afirma que non houbo tal
agresión senón que se viu obrigado a retroceder no interior do seu
despacho e que caeu no chan despois de tropezar contra unha mesa.
De agredido a agresor?
Apenas tres meses máis tarde, o 4
de maio, Xoán Fernández volveu
entrar no foco da actualidade. Esta
vez como suposto autor de insultos
e empurrónns cometidos contra un
policía local de Ferrol. Pasaban
vinte minutos da cinco da tarde dese día cando o polémico concellei-

ro ferrolán, acompañando o alcalde, Xoán Juncal, facía entrada no
pazo municipal da praza de Armas.
Eran días nos que andaban revoltos
os mariscadores locais, por mor
das reivindicacións que están a facer para reclamaren a diminución
da talla mínima da ameixa. Unha
mariscadora que levaba o seu fillo
pequeno no colo dirixiuse aos dous
gobernantes falándolles dos seus
problemas. Fernández encarouse
con ela e empezou a berrarlle. O
alcalde agarrouno por un brazo e
convidouno a que entrase no
Concello e cando parecía que se
ía meter dentro deu a volta e
“arremeteu con actitude agresiva”, segundo o parte da policía
local, contra a citada muller, que

seguía tendo nos brazos o meniño.
Con ánimo de interceder, un
policía local púxose entre o concelleiro e a muller e foi entón cando Xoán Fernández empurrou o
polícia antes de volver entrar no
Concello. Xa dentro, o concelleiro
de IF ergueulle a voz ao policía
para recriminarlle a súa actitude
con estas palabras: “Vostede a
min no me ten que defender, que
cando tiñan que facelo non o fixeron. A min é a derradeira vez que
me impide contestar cando me insultan porque vostede é un mequetrefe se nega que escoitou o insulto. Vaia vostede a paseo”. E,
mentres lle dicía todo isto, Fernández dáballe palmadas no peito.
Ademais do axente supostamente insultado, outros catro
membros da policía presenciaron
os feitos e déronlle conta deles
ao alcalde nun escrito oficial no
que fixeron constar que “ningún
dos axentes presentes escoitou o
insulto ao que se refería o edil”.
O comité de empresa e a xunta
de persoal do Concello de Ferrol
tomaron parte no asunto e están recollendo firmas entre os traballadores municipais para esixiren a celebración dun pleno extraordinario
no que Fernández lle pida desculpas ao policía supostamente ofendido e maltratado fisicamente.♦

Lugo

Reaxustes e cotizacións
ANTÓN GRANDE

Alcoa anuncia que deberá prescindir de 120 empregados. Xusto
agora que se sabe que a varios empregados dun hospital monfortino non lles cotizaron as retribucións á Seguridade Social.
Alcoa, é dicir, Alúmina, que é
como lle chamamos todos os lucenses á factoría instalada en
San Cibrao, no concello de Cervo, anuncia sen ningún recato
que lle sobran 120 traballadores
para garantir a competitividade.
Nesta comarca da Mariña luguesa aínda resoan no vento das
lembranzas as protestas dos anos
setenta pola súa instalación dun
xeito que só contemplaba os beneficios sen ter en conta os veciños nin o ambiente.
Quedan tamén na memoria
as manifestacións para que se
instalase o proceso completo de
aluminio nesta factoría e non se
convertese no que é: unha plan-

ta contaminante que só produce
unha primeira fase que logo é
tratada noutro lugar onde quedan, de certo, as verdadeiras ganancias.
Tampouco esquecen os veciños da bisbarra os bidóns do Cason, coas conseguintes mobilizacións e o despido, contra todo
dereito sindical, dos representantes dos traballadores elixidos democraticamente, ou o porto privado do que dispón a factoría e
que se nega a abrir ao resto dos
buques comerciais, nin as habituais contaminacións en hortas e
fragas a causa do flúor e pola que
xa tivo que pagar numerosas indemnizacións aos afectados.

De sobra é coñecido que a
bausita e a produción de aluminio é, practicamente, un monopolio mundial en mans americanas e, como tal, fan e desfán como lles peta, tentando largar
agora 120 traballadores cunha
desculpa que non é aceptada polos sindicatos, que ven niso unha escusa para contratar con auxiliares o máximo número de
empregos, xa que os traballadores desaparecerán pero as tarefas seguiranas facendo as empresas auxiliares, que son máis
manexábeis, e boa proba diso é
que a maioría dos afectados pertencen ao sector de mantenemento.

Outros traballadores, que tamén andan preocupados, aínda
que de momento estes si conservan o seu posto, son os empregados do hospital “Xulián García”;
de Monforte, que están, estes días, pedindo unha fe de vida laboral para comprobar se algúns dos
meses de xullo, agosto ou setembro de 1992, o SERGAS non cotizou á Seguridade Social (SS) por
eles ou, nalgúns casos, si o fixo,
foi simbolicamente, por apenas
90 céntimos de euro a pesar de
que nas súas nóminas aparecía
detraída a cantidade destinada á
SS, entre 40 e 70 euros ao mes,
segundo a categoría profesional.
A voz de alarma deuna un
empregado do centro que solicitou tal documento para coñecer o
que lle quedaría de pensión en
caso de xubilación, topándose co
que o SERGAS non pagara as cuotas á Seguridade Social nos meses de agosto e setembro.
Os traballadores andan inquedos, cousa lóxica, porque de
confirmarse as súas sospeitas,
sería un verdadeiro bombazo
descubrir que o propio Sergas
non cumpre coas súas obrigas.♦

Por un 17
de Maio laico
e participativo
Mª DO PILAR GARCÍA NEGRO

É

unha demanda de
editores, libreiros,
escritores e ensinantes,
que eu mesma subscribín
publicamente: o “retorno”
do Día das Letras Galegas
ao seu orixinal espírito, o
que inspiraba unha
xornada de exaltación da
lingua e a literatura
galegas, de recordación das
necesidades de ambas, de
alto no camiño para
lembrarmos non onde o galego xa está, senón onde
non está, pudendo e debendo estar e existir. Por
Decreto da Xunta de Galiza
dos primeiros anos do
Governo Fraga, pasa a ser
día feriado. A
“santificación” é, neste
caso, parálise, esclerose e
ritual a cada paso máis sen
sentido, por distancia da realidade. Se o 17 de maio cadra en quinta feira, sexta,
sábado ou segunda feira,
“ponte” servida e adeus
“festa das letras”. Mais non
é só a devolución da data ao
seu carácter “laico” o que
importa. Importa, e moito,
a participación activa de
ensinantes e estudantes, de
todos os níveis, con
actividades que visen o
coñecimento de nós (escandalosamente furtado), da
cultura, da historia, da xeografía, da literatura de
noso. Importa a
participación masiva da
xente, para criarmos nós
afectivos e de conciencia e
de prática normal do noso
idioma, o que acolle unha
literatura que, sen el, non é
nada ou é superestrutura
isolada. Importa, igualmente, incrementar con algún
elemento significativo o espazo simbólico e o universo
de representacións da
propria Galiza, tan inxel,
tan fraco, tan carente de
suportes institucionais. A
escolla, claro, é político-ideolóxica, como case todo.
Sabíano ben os que “santificaron” o 17 de maio, para
o converteren nunha
reliquia de doada
asimilación, e para, nos 364
días restantes do ano,
“pecaren” arreo contra o
“santo” que din venerar.
Amigas-os: ¡liberemos do
relicario o 17 de Maio! ¡Fagámolo data útil, servíbel á
causa do idioma, dignificador de todos nós!♦

Faltan por implantar
28 ciclos medios e 19 superiores na FP
H. VIXANDE
Segundo a CIG, a Formación
Profesional regrada presenta
unhas carencias entre as que
destacan a insuficiencia da
oferta, o desequilibro e a existencia dunha política de desvío
de fondos públicos, para subvencionar á privada en treitos
non obrigatorios.
Na Galiza non están implantados todos os ciclos contemplados nos plans da Formación
Profesional que definiu o Ministerio de Educación. En concreto, faltan por implantarse 28
ciclos medios e 19 superiores,
algúns deles relacionados con
sectores estratéxicos para o país. Entre eles estarían fundición,
xoiaría, matadoiro e carnizaríacharcutaría, operacións de procesos de pasta de papel, operacións de fabricación de produtos farmacéuticos, produción de
tecidos de punto ou operacións
de fabricación de vidro e transformados. Todos estes ciclos están relacionados coa actividade
dalgunha industria importante
no noso país.
“Impártense 97 ciclos que
non absorben toda a demanda;
deles 43 son medios e 54 superiores”, explica Anxo Louzao,
secretario xeral da CIG-Ensino.
Xunto a isto, dáse a circunstancia de que “apenas hai formación en artes gráficas; en sanidade, imaxe e son e en servizos á
comunidade a oferta é moi escasa e a demanda do alumnado
moi elevada”.
Pero ademais de ser insuficiente a oferta, o informe da CIG
denuncia o desvío de fondos públicos para subvencionar a cen-

Na Galiza impártense 97 ciclos. Na fotografía, un instituto vigués de recente creación.
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que a oferta privada é superior á
pública nos ciclos medios, o que
obriga a moito alumnado a estudar en centros privados. Ademais, en Vigo e Ourense a privada tamén supera á publica nos ciclos superiores.
Ante un panorama de mala
distribución territorial de ciclos
da Formación Profesional cando
non da súa inexistencia, a CIG
denuncia unha desigualdade de
oportunidades para as persoas
que viven alonxadas das localidades nas que se imparte a for-

mación que preferirían elixir.
“Non hai unha política expansiva de bolsas de estudos para que
haxa igualdade e que esta non
dependa do lugar de residencia”,
denuncia Louzao.

tros privados nos niveis obrigatorios, aínda que non haxa demanda. Un exemplo é “Comercio e técnicas de mercado”, que
se imparte en Arzúa, onde só se
ocupan nove prazas.
Noutros lados, entroques, aos
centros públicos non se lles dá a
posibilidade de desdobrar os
grupos cando hai moita demanda
e só son uns poucos nos que hai
dous grupos do mesmo ciclo.
No relativo ao peso do ensino
privado, hai localidades como A
Coruña, Vigo ou Ourense nas

Redución de calidade
O recorte da calidade educativa é
outra das eivas que detecta o sindicato nacionalista. Esta involución débese a que, ao desaparecer os desdobres –case nunca se
permite que haxa máis dun gru-

po por ciclo–, aumenta o alumnado dos grupos, mesmo en materias nas que se rexistra perigosidade debido a que se imparten
en laboratorio e con materiais
que poden causar accidentes.
A falta de calidade, tamén,
está lastrada pola falta de estabilidade no persoal que imparte os
cursos. Isto tradúcese en ensinantes que teñen contratos a
tempo parcial, profesorado que
ten que dar horas extraordinarias
ou en interinos.
Fronte a unha situación de
perda de calidade da formación
profesional, a CIG reclamou unha serie de medidas urxentes para prestixiar este tipo de ensino e
poñer en mellor situación a súa
calidade. Estas medidas baséanse no aumento da oferta en xeral
e en particular nos ciclos das familias de importancia socioeconómica para o país, non subvencionar a oferta de ciclos medios
e superiores á privada, permitir
desdobres, flexibilidade no número mínimo de alumnos, unha
política informativa e de publicidade audaz e un plan de formación do profesorado. “Malamente se pode falar de crear emprego
ou de poñer as bases duns sectores produtivos novos cando non
hai formación”, dixo o secretario
xeral da CIG-Ensino, que tamén
denunciou a “irresponsabilidade
absoluta da Consellaría de Educación ao non garantir unha FP
de calidade, próxima e con bolsas de estudo para paliar as desigualdades e desequilibrios”.
No noso país, durante o curso
pasado 15.594 persoas matriculáronse nalgún ciclo das 22 familias das que está composta a Formación Profesional.♦

Comezou na Coruña o pasado día 3

O Correlingua remata en Lugo o día 14
H.V.
Trinta mil nenos están a participar na edición deste ano do Correlingua, unha actividade que se
iniciou na Coruña o pasado día
tres de maio e que conclúe en
Lugo o venres catorce.
O tres na Coruña, o catro en
Compostela, o cinco no Salnés e
na Illa da Arousa, o seis en Ourense, o sete en Vigo, o dez no
Baixo Miño, o once en Pontevedra, o doce en Ferrol, o trece na
Mariña e o catorce en Lugo, eis o
calendario da edición de Correlingua deste ano.
Cada xornada desta actividade foi diferente. Nunhas localidades produciuse un percorrido pechado, noutras foi aberto, dun punto a outro, noutras
houbo concursos ao inicio ou
ao remate da carreira e en todas
houbo ou vai haber unha actuación do grupo Migallas. “En
Santiago tivemos dous certames –explica Xepe Torres, or-

O Correlingua ao seu paso por Santiago de Compostela.

ganizador nesa cidade–, un deles era un concurso de animación que consistía en que os

participantes levasen camisolas, pancartas ou cancións alusivas ao noso idioma. O outro

era un xogo de animación na internet”.
Noutros lugares, como na
Coruña, ao remate da carreira
celebrouse unha actuación musical dun grupo que gañou un
concurso convocado para o
evento e que se chamaba “Mocidade coa lingua”.
Previamente á carreira da
lingua deste ano, o alumnado
dos colexios galegos estivo convocado a un concurso para redactar un manifesto que se está
a ler cada etapa do Correlingua
en todas as localidade. Resultou
gañador o texto “Camiñemos
pola senda do galego”, asinado
polos Pinchacarneiros. Na apertura de plicas sóubose que os
autores eran o alumnado do Instituto de Ensino Secundario Vilar Ponte de Viveiro.
O manifesto desta edición
reclama compromiso no uso da
lingua para que non desapareza,
pero tamén lembra episodios

recentes vividos polo país, como a catástrofe do Prestige, e
agoira mil primaveras máis para a nosa lingua.
O Correlingua está organizado pola Mesa pola Normalización Lingüística, a Asociación Socio Pedagóxica Galega, CIG-Ensino, as Equipas de
Normalización Lingüística, varios concellos, as Deputacións
da Coruña e Ourense e a Universidade de Vigo.
A carreira da lingua é unha
actividade que ten unha longa
tradición, aínda que descontinua. Naceu nos anos oitenta e
posteriormente realizouse a nivel local até hai catro edicións,
cando se tomou como modelo a
que se celebraba en Compostela
e conformouse unha actividade
para o conxunto do país. Ademais de celebrarse a carreira,
nas localidades polas que non
pasa, celébranse outros actos do
mesmo estilo.♦
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En Vigo, Ourense e A Coruña a oferta privada supera á pública, segundo a CIG
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Carlos Gómez, subdirector xeral de Enerxía
‘Os xeradores eólicos son compatíbeis
coa rede eléctrica, aínda que hai que modernizalos’
H. VIXANDE
A demanda da empresa que
distribúe a enerxía no Estado
para corrixir os problemas
dos xeradores eólicos fixo saltar a alarma sobre a situación
dun parque moi importante en
Galiza. Porén, o subdirector
xeral de Enerxía matiza que é
un problema de fácil solución.
A Rede Eléctrica Española vén
de afirmar que a maioría dos
aeroxeradores que hai en Galiza
son defectuosos e que desequilibran a distribución de enerxía.
Son unhas declaracións do
seu director xeral que se interpretaron mal. Non é que os xeradores
de enerxía eólica instalados en
Galiza sexan defectuosos; todo o
contrario, son normais e están en
boas condicións, como o 99% dos
que hai en España. Pero REE di
que o tipo dos instalados –Galiza
é a Comunidade na que hai instalada máis potencia eléctrica de
aeroxeradores– non aguantan determinadas condicións de ocos de
tensión e iso pode provocar problemas de xestión da enerxía que
flúe pola rede eléctrica. O que pide REE é que se modifiquen os
aparellos que non aguantan esa
situación, pero non hai que cambialos, só é necesario introducir
algunhas modificacións.
Que é un oco de tensión?
Á rede de transporte vértese
enerxía que producen distintos
xeradores, como son os parques
eólicos, as centrais de coxeración
ou as hidráulicas. Pode suceder
que nalgún momento haxa unha
caída de produción nun grupo en
concreto, de modo que nese momento na rede pasa a haber menos enerxía da prevista, é o que
se coñece como oco de tensión.
O que sucede é que algúns parques eólicos poden chegar a desconectarse automaticamente neses momentos de oco de tensión.
A razón é porque son aparellos
asíncronos, que non están preparados para esa eventualidade.
Esa falta de sincronía coa
rede, como se corrixe?
Estase desenvolvendo tecnoloxía e xa non hai problemas para solucionar esta cuestión. Nin
sequera é necesario cambiar os
xeradores ou substituír pezas importantes, agora adáptanse os
aparellos empregando condensadores dinámicos; consiste nunha
reforma do xerador ou das subestacións. Desta forma, os condensadores de enerxía evitan que
se desconecte o parque eólico
cando hai un oco de tensión.
Era unha deficiencia que se
descoñecía, xurdiu a complicación agora, que acontece con
este problema?
Rede Eléctrica ten feito uns
estudos moi recentes, de finais
de 2003, que analizan os nós da
rede. Un nó é un dos puntos nos
que concentra a enerxía producida. Pois ben, estes estudos establecen que número de plantas
eólicas pode haber instaladas nas
Comunidades autónomas. Na

A. PANARO

Galiza aínda non existe o perigo
de desconexións por ocos de tensión, pero temos un plan para ter
instalados en 2010 catro mil megavatios de capacidade de produción. Nese caso, REE avisa de
que para ter eses catro mil megavatios instalados sen que haxa
problemas hai que corrixir os xeradores para que estean preparados para eses ocos de tensión.
Tras ter coñecemento desas
deficiencias, a Consellaría de
Innovación adoptou algún tipo
de medidas de cara a solucionar o problema?
Na procura de alcanzar, sen
inconvenientes, o obxectivo mencionado de catro mil megavatios
instalados en 2010, a Administración galega deu pasos para conseguir axilizar esas modificacións
nos aeroxeradores. Por unha parte, solicitou ao daquela Ministerio
de Economía que no Decreto regulador do chamado Réxime Especial contemplase unha compensación económica para as empresas que acometesen os cambios
necesarios nos seus aeroxeradores. Esta demanda tívose en conta
e, en consecuencia, o novo Decreto establece esa retribución. Por
outra banda, desde finais do pasado ano esta Consellaría nas súas
autorizacións de parques eólicos
está a poñer como condición que
as instalacións se adapten ás directrices técnicas que, nese senso,
marque Rede Eléctrica de España.
Cuestión aparte é a reclamación por parte do Goberno
da Xunta de que se compense á
Galiza por ser excedentaria na

produción de enerxía, unha vella demanda dalgúns sectores.
Non só consumimos enerxía
eléctrica, tamén consumimos outros tipos de enerxía e en total
somos importadores netos. Importamos o 70% da enerxía que
consumimos. O que si é certo é
que no que se refire á enerxía
eléctrica, si que producimos
máis do que consumimos. Por
iso exportamos electricidade,
aínda que, como todo o Estado é
o mesmo mercado, a enerxía,
máis que exportarse, flúe pola
rede cara outros lugares nos que
se consume porque non chega o
que eles producen.
Aí é onde entra a compensación da que fala a Xunta e
que sempre se reclamou desde
Galiza.
O que defendemos é principalmente unha compensación na
distribución eléctrica, de acordo
coas peculiaridades de Galiza.
Como temos moitos núcleos de
poboación que ademais están
moi dispersos, é necesario que
mellore a distribución de electricidade. Por iso reclamamos que
se cree un marco retributivo específico para Galiza. Isto significa que a retribución que o Estado
e a Unión Europea dan ás distribuidoras contemple as características de clima, orografía e dispersión da poboación que hai en
Galiza, e que fan que a distribución da electricidade sexa máis
custosa ca noutras zonas do Estado. Esta é unha demanda que
vén formulando desde hai anos a
Xunta de Galiza.♦

Privatización das
funcións da defensa
MANUEL CAO
O espectáculo estarrecedor que están a dar as forzas americanas e británicas no Irak vén lembrarnos as peores épocas do nazismo, o fascismo e as guerras colonialistas. Por desgraza, nos
EE UU a violencia goza de grande apoio por parte dunha poboación que forxou a súa historia na aniquilación das tribos indíxenas para ocupar os seus territorios e apropiarse dos recursos naturais. Co paso do tempo, os EEUU fóronse constituíndo
como a rexión máis desenvolvida dende o punto de vista económico e tecnolóxico e acadou un liderato de facto manifestado na intervención en case todos os conflitos do planeta.
Na guerra do Irak observamos innovacións significativas
no xeito de implementar as políticas de defensa. Do que se vai
coñecendo da forma de operar das forzas ocupantes dedúcese
unha crecente implicación de corpos militares privados asimilábeis a empresas de servicios que realizan funcións de defensa, ocupación e represión no territorio iraquí. Esta tendencia á
privatización ten gran predicamento na Administración Bush e
aparece ligada aos poderosos grupos de presión que se alimentan dos crecentes orzamentos do Pentágono. A importancia da industria armamentística, o apoio dos grupos favorábeis
á libre circulación de armas e a retórica dos neoconservadores
crea un caldo de cultivo idóneo para a privatización das funcións de defensa ampliada ás continuas intervencións no exterior. Vencellar a política de defensa interior coa loita global
contra o terrorismo engade o argumento central que ampara e
lexitima diante da opinión pública dos EE UU todas as actividades de agresión e represión en calquera parte do mundo.
Á parte dos nefastos efectos globais que o predominio militar dos EE UU ten no mundo actual cómpre sinalar tamén as
consecuencias e significado da privatización no eido dos servizos militares. Entregar a defensa nacional aos grupos privados
dificulta o control por parte das institucións públicas democráticas furtando a capacidade de investigar as súas actividades. Indirectamente, a defensa pasa a converterse nun negocio privado
duns grupos que controlan a información, os obxectivos e os recursos dispoñíbeis para facer efectiva a súa función. A dinámica
inducida polos grupos militaristas determinará a política de defensa sendo razoábel esperar o desencadeamento de estratexias
orientadas a incrementar os orzamentos para a defensa, a exacervación de ameazas latentes ou, mesmo, a creación de guerras
á medida. A lóxica da guerra favorecerá comportamentos individuais e colectivos aínda máis violentos instalando á sociedade
nun estado de conflito permanente asimilábel a un Estado de excepción duradeiro onde o sistema de liberdades e control democrático estará sometido ao fin supremo da seguridade nacional.

‘E

Militares dos EE UU obrigan a prisioneiros
iraquis a amorearse uns sobre os outros.

ntregar
a defensa aos
grupos privados
dificulta o
control por parte
das institucións
democráticas
furtando
a capacidade
de investigar
as súas
actividades”

Dende o punto de vista económico, a xustificación da privatización é a maior eficiencia no uso dos recursos públicos
dispostos polos contribuíntes para defensa alegando un aforro
en persoal, custos fixos, equipamentos e estruturas burocráticas. Se ben no curto prazo a xestión operativa específica pode
ser máis barata, a tendencia á rent-seeking dos grupos militaristas tenderá a incrementar o gasto público total en defensa e
inducirá unha asignación de recursos orientada ao conflito en
lugar da pacificación. Temos así unha política de defensa asentada na contratación masiva de mercenarios que non responden nin representan un país senón empresas ou conglomerados
de empresas que tentarán xerar oportunidades de negocio con
altos rendementos. Os resultados deste modelo pódense ir vendo na política de seguridade interna dos EE UU en forma de
actos de violencia crecentes (asasinatos, violacións), gasto excesivo en protección (armas, equipamento de seguridade, seguranza privada), gastos penitenciarios (alto número de presos, custos do sistema penal e das estruturas carcerarias), etc.♦
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Acadou o seu máximo dos últimos 13 anos

A suba do petróleo ameaza o crecemento
A.N.T.
Cando os Estados Unidos parecían confirmar a súa recuperación, conforme o clima económico melloraba tamén en
Asia, incluido o Xapón, e China leva camiño de converterse
no principal consumidor de
enerxía do mundo, a subida
dos prezos do petróleo veu perturbar o panorama. Os organismos internacionais anuncian unha caida de medio punto no crecemento agardado.
O barril de petróleo está xa a 37
dólares, o máximo en 13 anos.
As previsións anuncian que, a
corto prazo, non baixará de 35.
O aumento habido nos últimos
dous meses cífrase nun 60%. O
efecto da subida xa foi computado. A riqueza mundial reducirase
en 225.000 millóns de dólares, o
que equivale ao 0,5% do produto
interior bruto, segundo a Axencia Internacional da Enerxía. Po-

la súa parte, o Fondo Monetario,
o Banco Central Europeo e a
OCDE usan xa a palabra crise
para referirse ao horizonte inmediato. E iso agora que as cousas
parecían mellorar!
A subida da enerxía está a
provocar xa unha subida xeralizada dos prezos, así como un aumento dos custos de produción
nos paises industrializados e a
reducción dos investimentos.
No Estado español, a gasolina
sen chumbo pasou de 83,6 a unha
marca de 88 céntimos o litro en só
dous meses. O gasóleo, pola súa
parte, pasou de 70 a 74 céntimos.
A crise política nalgúns dos
países produtores fai que non se
albisque unha saída. Calcúlase
que esta incertidume provoca de
por si un aumento de entre dous
e tres dólares o barril.
Os organismos internacionais falan de escaseza de
combustíbel, o que os produtores
rexeitan.♦

Rodrigo Rato, electo presidente do FMI. Á súa dereita, James Wolfensohn, presidente do Banco Mundial.

Por que sobe?
Irak encóntrase sumido nun con- número de barrís. Un petroleiflito inagardado, cando debería ro pode mudar dez veces de
estar en fase de reconstrución, é dono na súa ruta. Un valor en
dicir, coa produción de petroleo alza atrae aos tabeiróns.
acadando xa os niveis máximos
Esta é a causa principal da
anteriores. Este país é un dos subida, segundo a OPEP, que
principais produtores mundiais insiste en demostrar que non rede ouro negro.
duciu a produA guerrilla
ción, senón que
rompeu as previa OPEP suxírese son os especulasións occidentais,
dores os que,
o que non é sufi- que hai quen
aproveitando a
ciente para deixar compra títulos e
tensión política
desabastecidos os
en certas áreas,
paises máis de- retrasa a venda,
buscan aprovisiosenvolvidos,
narse e aumentar
agardando
que
mais si para xerar
os seus gaños.
certo nerviosisHai que ter en
mo. Se a isto se o mercado suba.
conta a situación
suma o asesinato
tamén inestábel
en Arabia Saudí
de Venezuela e
de cinco directivos ocidentais mesmo de Nixeria, outros dous
dunha compañía mixta de petro- grandes produtores.
leo, a tensión está servida.
Na OPEP suxírese que hai
O actual clima desata as quen compra títulos e retrasa a
peores hipoteses e, polo tanto, venda, agardando que o mera previsión dunha subida dos cado suba. Do cal se deriva
prezos aínda maior. E ahí é on- que, de haber desabastecemende os especuladores toman po- to, este sería artificial. O misicións. Cómpre ter en conta nistro da Enerxía kuwaití deque o mercado do petroleo non clarou mesmo que no mercado
é tanxíbel. O que se vende son “existe un excedente de 3 a 3,5
títulos de propiedade dun certo millóns de barrís diarios”.♦

N

Un soldado observa os pozos petrolíferos incendiados.

Nº 1.128 ● Do 13 ao 19 de maio de 2004 ● Ano XXVII

O PNV reconduce a súa política de pactos

Ibarretxe acordará
cos socialistas a reforma do Estatuto
DANI ÁLVAREZ / BILBAO
O cambio político en Madrid
tamén se vai notar en Euskadi.
O lehendakari e o presidente
do PNV, Josu Jon Imaz, procuran un acordo co PSE de Patxi
López por salvaren a reforma
do Estatuto e garantir a gobernabilidade nos próximos anos.
Hai dous anos, tres profesores da
Universidade Pública Vasca publicaron a segunda entrega d’O
péndulo patriótico. A historia do
Partido Nacionalista Vasco. Ludger Mees, Rodríguez Ranz e Santiago de Pablo sosteñen na súa
historia do partido hexemónico
en Euskadi que o PNV pactou en
cada momento histórico con quen
máis lle conviña co único fin de
manterse como primeiro partido
do país. En función do seu interese, en función das diversas situacións (república, preguerra, guerra civil, exilio, transición, autonomía…) o PNV sempre busca o
apoio doutras forzas que lle fagan
de para-chuvias para que, ao tempo que continúa gobernando, poida xustificar os seus erros ou incapacidades nos outros.
Durante vinte anos, o PNV foi
quen de manter a Lehendakaritza
grazas a pactos con Euskadiko
Ezkerra e, despois, cos socialistas. Foi quen de sobrevivir á escisión de Eusko Alkartasuna (coa
que se ía o primeiro lehendakari
tras a transición, Carlos Garaikoetxea); puido aguantar o acoso
constante da ETA, un país a piques de partirse durante a presenza da ultradereita e do GAL, e outros factores como a reconversión
industrial ou o desmantelamento
dos Altos Fornos. Todo iso fixo
imperturbábel un partido que, até
agora, nada puido quebrar.
A oportunidade da tregua
A grande aposta do PNV chega en
1998, cando consegue unha tregua
da ETA que lle abría as portas a un
país idílico, con gran benestar, renta per cápita á altura dos países
centroeuropeos e só unha mancha:
a da violencia política anacrónica,
que desaparecería se o PNV lograba encauzar o conflito. Nese ano, o
péndulo fluctúa desde a dereita cara ao abertzalismo máis esquerdista, cun pacto de goberno inédito
que comezaba na época de Ibarretxe (PNV, EA, EH). A historia xa é
coñecida: o PNV non pode ceder
ás presións da esquerda abertzale,

Patxi López, secretario xeral do PSE, á dereita, levará as novas relacións entre os socialistas e o PNV.

o pacto estoura cos primeiros asasinatos da ETA, e o nacionalismo
reconfigúrase.
O desembarco de Jaime Mayor
Oreja, ben cuberto na súa retagarda
polo, daquela, secretario xeral do
PSE Redondo Terreros, facía imposíbel unha achega do péndulo peneuvista ao españolismo, así que
Ibarretxe quedou á mercé dos electores. O 13 de maio de 2001, os votantes falaron: o teito do nacionalismo quedou superado amplamente.
Os vascos xulgaron positivo o intento do PNV durante a tregua e
castigaron a unha esquerda abertzale que seguramente xamais poderá recuperar a influencia que tivo
durante aqueles días. A influencia
mediática e xudicial despregada
por PP e PSOE amosouse insuficiente para inserirse nunha sociedade que camiña por outros carreiros políticos, que funciona por parámetros opostos aos da sociedade
española. Pero os votantes vascos
tamén sinalaron o camiño que querían percorrer: como nos vinte anos
precedentes, reclamaron pactos,
acordos transversais. A maioría de
Ibarretxe era incontestábel pero insuficiente. Nin sequera coa axuda
dunha Ezker Batua/Izquierda Unida e a de Eusko Alkartsauna tiña o
PNV as mans libres para facer o
país á súa medida.

O Plano Ibarretxe
Ibarretxe sorprendeu a todos co
plano que leva o seu nome. Cando o PNV observa un Parlamento paralizado en moitas das súas
leis pola falta de maioría, é consciente de que lle fai falta un pulo
que confirme a súa hexemonía.
Cando todos van contra o PNV,
Ibarretxe mira como van caendo
os seus inimigos políticos:
Redondo Terreros, devorado polos seus; Mayor Oreja, devolto á
realidade por un electorado que
lle dá, repetidamente, as costas;
Batasuna, ilegalizada e dividida;
a ETA, abafada polos xuíces e
por unha policía que cada día
que pasa ten que esforzarse menos para deter uns militantes
inexpertos.
O Plano Ibarretxe (correctamente chamado Novo Estatuto
Político para Euskadi), que algúns
pensaron que sería o cadaleito político do lehendakari, debátese en
primeira liña desde hai ano e medio. E pasou algo? O PNV segue a
ser o partido máis votado, non
houbo fuga de empresas e os demais non saben que faceren para
mudaren a situación. Porén, a situación interna do PNV non é tan
idílica como semella: o proceso
interno para suceder a Arzalluz, o

líder que ninguén cuestionou durante quince anos, deixou ao descuberto as dúas almas dese reloxo
de péndulo: a posibilista de Imaz e
a rupturista de Egibar/Arzalluz.
Pero a militancia, que é o técnico
suizo que manexa o péndulo, deulle as costas á segunda das almas.
Esta pasada fin de semana, o PNV
elixiu á súa executiva en Biscaia,
Íñigo Urkullu foi reelixido tras
unha polémica co alcalde de Getxo, Iñaki Zarraoa, quen levaba na
súa lista á executiva a Arzalluz. O
innomeábel quedou sen posto na
executiva porque os militantes
non lle deron os votos suficientes.
En troques, todo parece indicar que Joseba Egibar logrará a
presidencia do partido en Guipúscoa e servirá de contrapeso
para novos pactos. O próximo
movemento é o pacto co PSE.
Retellando a casa
Deste xeito, a única saída que ten
o PNV é perpetuarse no poder; sacar adiante unha parte do Plano
Ibarretxe, para contentar os seus
votantes máis soberanistas, e ver
como os demais van perdendo
alento. Agora ben, un revés electoral do PNV podería ser algo semellante a cando o guerreiro se
despoxa da armadura e deixa á

RAUL BOGAJO / BERRIA

vista as súas feridas. Por iso, a derrota do PP descolocou a todos, e
ao PNV o primeiro. Co PP no goberno, a militancia nacionalista
diría que si a calquera proceso soberanista. Mais Zapatero combate
coa mesma arma ca Ibarretxe, o
diálogo. Iso descolocou os estrategas de Imaz. No combate de a ver
quen dialoga máis, vai haber táboas: e as táboas levan ao acordo.
Agora Zapatero pide a retirada
do Plano. Será por pouco tempo.
As augas baixan calmas no río vasco desde o 14-M, e o Novo Estatuto acordarase entre PNV e PSE:
son maioría suficiente no Parlamento. O PNV comezou a carreira
para exterminar politicamente a
Eusko Alkartasuna á que tamén
ameaza unha Aralar en crecemento. Tamén se quere marxinar a Ezker Batua, con problemas de xestión (a inexperiencia pagarana cara
os de Madrazo). O PP nunca foi rival, e nas vindeiras eleccións xa
non haberá Batasuna (seguramente, tampouco ETA). O Plano Ibarretxe chamaráse doutra maneira,
estará recortado, quizais descafeinado. Pero Imaz logrará que Zapatero recoñeza a nación vasca (nación cívica denominouna el no seu
primeiro discurso como presidente
do EBB), e teremos o horizonte
outros 25 anos de péndulo.♦

Presos da ETA en celas de illamento desde o 11-M
A.N.T.
Parte dos presos da ETA permanecen en celas de illamento e algúns foron translados a penais
máis alonxados dos seus domicilios desde o pasado 11 de marzo,
día do atentado de Madrid. Estes
presos, segundo denuncia Mertxe Agúndez, Ararteko (valedora

do pobo) en funcións, non cometeron ningunha falta que motivase este trato especial.
Desde hai dous meses, moitos dos encarcerados pola súa
pertenencia á ETA, figuran clasificados en réxime de primeiro grado, sen que a Administración penitenciaria tomase

aínda a decisión de rectificar.
A Ararteko puntualizou que estas medidas “contradín o principio
de individualización establecido
pola Lei Penitenciaria” e engadiu
que tales actuacións responden a
un “incremento do rigor punitivo e
debilitamento da orientación cara a
reinserción social dos detidos”.

Mertxe Agúndez denunciou
tamén que coas reformas da lexislación penal de 2003, impulsadas
polo anterior Goberno do PP,
“agraváronse” as condicións de
vida dos presos. En Nanclares de
Oca, por exemplo, encóntranse
encarceradas 700 persoas, aínda
que a súa capacidade é de 550. A

Ararteko lembrou ademais que,
xa en 1996, a propia Dirección
Xeral de Institucións Penitenciarias recoñecera que “as tres prisións vascas eran as que peores
infraestruturas tiñan de todas as
do Estado”. “Os dereitos das persoas, enfatizou a Valedora, non
rematan ás portas do cárcere”.♦

Fox acusado de venderlle a Bush
a histórica relación entre México e Cuba
GUSTAVO LUCA
A expulsión do embaixador cubano en México, Jorge Bolaños,
sinala o momento máis baixo
do goberno de Vicente Fox,
acusado de corrupción e comprometido coa integración no
ALCA. En medio da protesta
civil, o goberno mexicano busca
darlle marcha atrás á ruptura.
Ninguén cre as explicacións de
Fox. O seu primeiro argumento de
defensa dos dereitos humanos para
retirar o plácet ao embaixador Bolaños é recibido con rexouba. O goberno de Fox acrecenta un arquivo
tráxico de tortura, desaparicións,
impunidade policial e existencia
probada de bandas da morte toleradas pola secretaría da Defensa Nacional. Á vista dos comentarios da
prensa mexicana, as garantías legais en Cuba producen ben máis
envexa que reaccións de condena.
O segundo argumento de Fox
contra Cuba é o da intromisión.
Coida inadmisíbel que dous funcionarios de Cuba se entrevisten
con representantes do esquerdista
PRD e do PAN, de dereita. “O goberno foxista non reacciona de
igual maneira cando se trata de
funcionarios dos Estados Unidos
–comenta Luís Javier Garrido, de
La Jornada– que poden tomar por
asalto aeroportos mexicanos ou
interrogar e rexistrar compatriotas
e servir de voceiros da intención
de voto de México na comisión de
Dereitos Humanos da ONU”
A terceira razón é a extradición
de Carlos Ahumada. O propio
Ahumada afirmou que Fox estaba
argallando unha confabulación pa-

A política de Vicente Fox en política internacional provocou protestas cidadás.

ra impedir o ascenso da esquerda.
O chanceler cubano, Felipe Pérez
Roque, revelou declaracións gravadas de Ahumada nas que o empresario arxentino revela a súa intención de entregarlles ás autoridades mexicanas testemuños gravados a cambio de protección legal nas investigacións que estaban a seguirlle na Procuradoría
Xeral de Xustiza do DF. Pérez
Roque comentou que o goberno
cubano esperaba algún sinal de
gratitude pola deportación de Ahumada e non unha reacción violen-

“Gradual e metódica”, dixo Tung Chee
Hwa, xefe do executivo de Hong Kong,
que debía ser o proceso de democratización plena do antigo enclave británico, tratando de calmar as primeiras críticas que
suscitaba nesta rexión administrativa especial o anuncio de Beijing de que o modo e
o momento en que se aplicaría o sufraxio
universal á elección do consello lexislativo
e do xefe do executivo de Hong Kong.
O lexislativo chinés decidiu impoñer
a súa como a única interpretación válida
e aceptábel das disposicións legais que figuran nos anexos da Lei Básica de Hong
Kong, aprobada na véspera da retrocesión. O presidente do Parlamento chinés,
Wu Bangguo, explicou nunha comparecencia ante os medios de comunicación
que niso consistía a aplicación do principio “un país, dous sistemas”, a fórmula
ideada por Deng Xiaoping para recuperar
sen sobresaltos o control da colonia.
A afirmación do mini-Parlamento
chinés, o Comité Permanente que se reune entre plenarios, prodúcese cando quedan escasos meses para que os hongkoneses sexan chamados ás urnas –será en setembro– para elixir os seus representantes
no Consello Lexislativo, especie de Parlamento local. Segundo o previsto, dos
sesenta deputados, a metade serán elixidos por sufraxio universal, seis máis que
na convocatoria de 2000. O cupo restante
é de designación corporativa e está controlado por Beijing. En 2007, ao cumprir-

ta por parte do equipo de Fox.
“Os pobos de México e Cuba
–dixo o líder do PRD, Cuahtemoc Cárdenas– comparten unha
amizade que se mantivo firme na
historia común. A decisión do
goberno Fox vai en sentido contrario a esa amizade e representa
un franco sometemento aos ditados do goberno de Bush”
Unha amizade
de 42 anos en perigo
Controlar a política de México a

respecto de Cuba é un obxectivo
sempre frustrado na longa guerra
de Washington contra a independencia da illa. López Mateos fora o único presidente americano
que non rompeu con Cuba na
ofensiva de 1962 e dende aquela
ninguén se atreveu a tocar a relación especial entre a illa e o seu
veciño occidental.
O nacionalismo revolucionario que define o artigo 27 da
Constitución de México é un
manual de uso contra o dominio
imperial. Pero o goberno de Fox

Aquí fóra

Democratización ‘metódica’
en Hong Kong
XULIO RÍOS
se a primeira década do traspaso, esta si- concepto clave para entender o cambio na
tuación podería ser obxecto de alteración. China.
Beijing sabe que o anuncio desta deciCoas miras postas nos Xogos Olímpisión, probabelmente,
cos de 2008, observai deparar máis votos
vando de esguello
ese
á
persistencia
en setembro para os
canto acontece no
partidarios de Martín
Taiwán de Chen
de problemas
Lee, os chamados deShui-bian, que o prómócratas, e pouco poximo 20 de maio será
indisimulábeis,
de facilitarlle as couinvestido como presia economía de Hong
sas a Tung Chee Hwa,
dente para un novo
que conta co respaldo
mandato de catro
Kong evolucionou
da Alianza Democráanos, e mesmo tirantica para a Mellora de
do conclusións das
satisfactoriamente
Hong Kong. Pero o
masivas mobilizaprioritario é o control dende 1997, soportando cións cidadás de xullo
do proceso de demopasado en contra da
cratización que está a as epidemias da rexión” polémica lei antisubrecibir fortes presións,
versión (logo retirada
internas e externas, co
pero cunha seria fenpropósito de forzar a
da política no gabineelección directa do gobernador local e da te local que se saldou coa dimisión de
totalidade do Consello Lexislativo des- dous ministros), no que foi unha primeira
pois de 2007. A soberanía segue a ser un tentativa de operar recortes substanciais

‘P

aposta polo ALCA, o tratado de
integración económica co Norte
ao que ten entregadas as súas esperanzas políticas.
O goberno de Fox non pode
tocar esta placa tectónica da afirmación nacionalista sustentada
nos intereses económicos de
Washington sen se arriscar a que
se abra a terra. O presidente mexicano sabe que meterse co goberno cubano é o mesmo que desafiar a conciencia nacional de
México, sen dúbida un seguro
contra as últimas privatizacións
esixidas polo ALCA. A manifestación a prol do embaixador de
Cuba Jorge Bolaños sinalaba o
momento máis impopular do goberno Fox que ao mesmo tempo
recibía unha felicitación expresa
de Bush.
No 2002, Fox abrira un portelo á oposición cubana financiada
e organizada polos Estados Unidos, un xesto sen precedentes
dende o goberno de México. No
mesmo ano lle pedira ao presidente cubano que abandonase
unha xuntanza internacional antes da chegada de George Bush.
Fox xa debía saber que o goberno de Cuba non asume pactos
nos que non poida declarar. Fidel
Castro fixera pública a proposta e
a seguir derrubou o desmentido
de Fox cunha gravación. O voto
contra Cuba na Comisión de Dereitos humanos da ONU coincide
cun mínimo histórico do peso
fronte ao dólar; con perda de
quince centavos, e coa medra de
denuncias de corrupción contra
un goberno que anunciara como
primeira medida acabar con ela.♦

nalgúns dereitos fundamentais, Beijing
non quere sorpresas nin sobresaltos.
Pese á persistencia de problemas económicos e sociais indisimulábeis, a economía de Hong Kong evolucionou satisfactoriamente dende xullo de 1997, soportando as epidemias sanitarias e financeiras da rexión. Hoxe mantén o quinto
lugar mundial en reserva de divisas, despois do Xapón, a China continental, Taiwán e Corea do Sur. As expectativas de
crecemento do PIB para este ano son do
6,9%, o desemprego vai á baixa (6,6%) e
as exportacións deben medrar.
O problema esencial está no eido político. No fondo non se trata soamente
dun problema de maior ou menor entusiasmo democrático. Alén da obsesión
polo control político, un dos debates de
maior calado para o futuro da China é o
relativo á organización territorial, profundamente unitaria e centralista, tan debedora da tradición da China antiga que
nin os maoístas, a diferenza dos soviéticos, amosaron o máis mínimo interese
por recoñecer –aínda que fose formalmente– o dereito de autodeterminación
das súas minorías nacionais.
Con eses antecedentes, a fórmula de
“un país, dous sistemas” dificilmente pode
seducir a Taiwán, máis escéptica ca nunca
a respecto dunha hipotética unificación.♦
XULIO RÍOS É DIRECTOR DO IGADI
(WWW.IGADI.ORG)
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Coincide co valor mínimo do peso fronte ao dólar
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Debaixo
da codia
MONCHO LEAL

A

visión oficial que se
presenta da
sociedade, a que
inflúe na meirande parte
da poboación, agocha
realidades que acontecen.
No xornal dixital
www.rebelion.org, Pascual
Serrano denuncia que en
lado ningún houbo
referencia ao I Seminario
Internacional: A
humanidade fronte ao
imperialismo, celebrado en
Oviedo hai uns días.
Xuntou boa parte da
intelectualidade mundial
que está contra o poder
imperante, pero non
interesou que se coñecese.
As imaxes das torturas
dos prisioneiros iraquís
indignaron e
sorprenderon.
Entendemos a
indignación, pero... que se
pensaba que facían os
marines nos centos de
ocupacións de países feitas
dende que existen? A
polémica real ten que ser
outra: por qué se ocupa o
Iraq? Por que a primeira
visita oficial do prestixioso
ministro español de
exteriores é aos EE UU?
Debaixo da codia hai
xente que se move. O
traballo é continuo pero
silenciado polos medios de
información do sistema.
Os próximos 22 e 23 de
maio teremos en Vigo
unha demostración.
Celébrase a Marcha
Mundial das Mulleres. O
activo movemento
feminista galego prestixia
o nome de Vigo con este
acontecemento. Mulleres
que viven con coherencia,
que están en todas as
loitas, as que botaron o
machismo das camas e dos
fregadeiros, organizadas
por elas mesmas,
debaterán e marcharán
pola cidade representando
realidades distintas. Aí
estarán as que forman
parte da rede solidaria
coa muller maltratada,
xente que escoita, que
actúa, que pensa na
liberación feminina
facendo, nada que ver
coas situacións de xénero
das series televisivas que
esteriotipan modelos de
conduta que levan á
pasividade. Toda
organización que persiga
a transformación ten que
ser feminista, a sociedade
ten que ser feminista. O
futuro camiñará por esas
rúas ese día, lonxe do
cheiro a naftalina da
celebración borbónica.
Que a próxima república
sexa a definitiva.♦

Cando Bin Laden cobraba de Washington
A.N.T.
Michael Parenti é, con Noam
Chomsky e James Petras, un dos
pensadores
norteamericanos
máis críticos coa política exterior do seu país. Recentemente
vén de ser editado o seu libro Terrorismo, a grande excusa, traducido ao castelán por G. Luca
de Tena. No mesmo, Parenti fai
un repaso dalgúns dos temas de
actualidade mundial, entre eles
encóntrase Afganistán, antecedente directo e aínda vivo, da actual guerra do Irak.
Parenti detalla a chegada ao
poder do PDP en 1978, unha coalición de forzas nacionais democráticas de tendencia marxista. Un goberno liderado polo poeta e novelista Noor Mohammed

Tarki legalizou os sindicatos, es- opio, recibiron o apoio dos Estatableceu un salario mínimo, un dos Unidos para dar un golpe
imposto sobre a renta, e iniciou militar un ano despois. Nos dous
unha campaña de
meses que goberalfabetización e
naron os golpisprogramas popuarenti revela que, tas conxeláronse
lares de saúde, vias reformas e mivenda e esgotos. até 1999,
lleiros de seguiImplantou políti- os EE UU pagaban
dores e simpaticas de emancizantes da esquerpación da muller o salario completo
da foron asasinae comenzou a
dos ou encarceraerradicar os culti- de todos os cargos
dos. Após dese
vos de opio.
breve período, de
do
goberno
Fronte a el, senovo o PDP logundo relata Pa- dos talibáns”
grou recuperar o
renti, erguéronse
poder. De novo
os terratenentes
comenzan os Esfeudais e os mutados Unidos a
llahs fundamentalistas, todos acosar o goberno reformista ineles, xunto cos traficantes de xectando grandes sumas de di-

P

COUSAS DO MUNDO

CLASES MAXISTRAIS POR BUSH II:
LECCIÓN 1ª

ROI CAGIAO

ñeiro aos extremistas musulmáns
e financiando mercenarios estranxeiros, pagados e ben armados pola CIA. Foi daquela cando
o goberno de esquerda tivo que
pedir axuda a Moscova para enfrontar os muhaidines islámicos.
A excusa da intervención soviética serviulle aos EE UU para investir 40.000 millóns de euros na
guerra de Afganistán cos que pagaban a cen mil muhaidin procedentes de corenta países, entre
eles Bin Laden. A pesar de que
os soviéticos deixaron Afganistán en febreiro de 1989, o goberno popular aguantou a agresión
mercenaria de fundamentalistas
e goberno dos Estados Unidos
outros tres anos. Unha vez derrocado tal e como procuraba o goberno norteamericano, o fundamentalismo islámico, o terror entre tribus e señores da guerra, o
saqueo, a represión contra as
mulleres e o cultivo masivo de
opio instalábase en Afganistán.
Michael Parenti revela que
até 1999 o goberno dos Estados
Unidos pagaba o salario completo de todos e cada un dos
cargos do goberno dos talibáns.
Cando Bush apuntou a Afganistán como cabeza de turco do
11-S, a súa dona Laura Bush
“revelouse da noite á mañá como unha ardente feminista que
consagraba as súas intervencións públicas a un detallado
memorial dos agravios cometidos contra a muller afgana”.
Despois virían os bombardeos
os milleiros de mortes e millóns
de refuxiados contra un país
que nin vira nacer nin fora visitado por ningún dos dazanove
terroristas identificados polos
atentados do 11-S.♦

CADERNOS DE PENSAMENTO E CULTURA A NOSA TERRA, Nº 30

O MUSEO DE XAQUÍN LOURENZO
CONTIDOS E AUTORES
A creación dun museo
Francisco Fariña Busto
O MPG e a divulgación do ser de Galicia
Francisco Fernández Rei
Aproximación institucional
ao Museo do Pobo Galego
Fco. Javier Sanjiao Otero
O Museo do Pobo Galego cara a
postmodernidade
Xosé Manuel González Reboredo
Carlos García Martínez. Entrevista
Xan Carballa
A Museografía
Felipe Arias Vilas
¿O meu Museo Etnográfico ou do Pobo
Galego?
Francisco Calo Lourido
Xusto G. Beramendi. Entrevista
Xan Carballa
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O apoio a Bush no seu nivel máis baixo

Os EE UU admiten que máis do 70% dos iraquís
detidos son civís sen culpabilidade aparente
difusión de máis fotografías e videos con imaxes de maos tratos.

A.N.T.
Responsábeis da espionaxe militar norteamericana estiman que
“entre o 70 e o 90% dos miles de prisioneiros detidos no Irak foran detidos equivocadamente”. O dato foi filtrado esta semana á
Cruz Vermella que elaborou un informe para entregar á administración Bush. O informe di tamén que o maltrato aos prisioneiros, aparentemente tolerado polas forzas dos EE UU e outros
membros da Coalición no Irak, implicaba un abuso xeralizado.
Entre os detidos
xuíz británico deadoita haber vacretou que as faamiliares de
rios membros da
milias de 12 irasoldados
quéixanse
mesma familia, así
quís cuxos famicomo campesiños
liares morreron
sobre os que non de que non só
deberían obter un
recaen acusacións son eles os que
permiso para preconcretas. Un grusentar os seus capo destes últimos poñen os mortos,
sos ante a Convefoi detido, segunción Europea de
do se puido saber senón que
Dereitos Humáns.
esta semana, ao agora deben
Con estes esserlle descuberto
cándalos, o apoio
nun carro unha responsabilizarse
á guerra está a
caixa baleira de
descender entre a
de
certas
decisións
municións.
Os
poboación
dos
sospeitosos afirpaises ocupantes.
maron que a querí- discutíbeis
Un inquérito da
an “para madeira”.
CNN, USA Today
Por outra pare Gallup, presente, Amnistía Intertado o día 10,
nacional acusou a Gran Bretaña mostra que só o 44% considera
de permitir que os seus soldados agora que a invasión foi útil. Noumatasen a civís que non supoñían tra sondaxe, realizada hai un mes,
ningunha ameaza aparente. Un o 50% dixo que pagaba a pena in-

Censura de imaxes

F

Unha policia militar norteamericana arrastra cunha correa a un detido iraquí.

vadir Irak. Hai un ano o 73% dos
cidadáns eran favorábeis a esta
postura. Por outra parte, o nivel de
aprobación á xestión do presidente
George Bush situouse nun 46%,
fronte ao 52% do mes anterior.

Malia que a crise parece agravarse, o presidente norteamericano
decidiu apoiar o seu ministro de
Defensa Donald Rumsfeld polo seu
“soberbio traballo”. A Casa Branca
debate tamén se permitir ou non a

Carlos Andrés Pérez reclama un golpe violento
para cambiar o goberno de Venezuela

Hugo Chávez, presidente de Venezuela.

A.N.T.
O Goberno venezuelano ordenou
a detención a pasada semana de
88 presuntos paramilitares colombianos que tiñan o seu campamento nun arrabalde da capital. A acusación que recae sobre
deles é a de organizar un golpe
de estado para derrocar o actual
presidente electo, Hugo Chavez.
Fontes gobernamentais acusaron ao ex presidente Carlos
Andrés Pérez, demandado no
seu día por corrupción e que ac-

tualmente reside en Miami, de
estar detrás do intento de golpe.
O antigo presidente da Internacional Socialista e amigo
de Felipe González devolveu a
acusación contra Chávez e
afirmou que a captura dos paramilitares era “unha montaxe” do actual mandatario. Ao
tempo que realizaba este desmentido, Carlos Andrés Pérez
afirmaba que “a forza” é a única alternativa que lle queda a
Venezuela.

Pérez, que gobernou o país
entre 1974 e 1979 e entre 1989
e 1993 asegurou que “se quixo
buscar unha saída civilizada (á
crise), pero esgotáronse todos
os medios e xa non queda senón
o extremo, o da forza”. Non é a
primeira vez que o político socialdemócrata se manifesta a
prol dunha saída violenta do
presidente Hugo Chávez. A pasada semana prognosticou que
en Venezuela “haberá moitas
mortes nos próximos días”.♦

A pesar da polémica, a prensa e a
televisión só deron a coñecer até
agora as imaxes máis suaves. Apenas se puderon contemplar cadáveres de detidos mortos en prisión
e resulta demasiado evidente a repetición das mesmas imaxes nos
distintos medios, en contradición
co recoñecemento de que o material existente é moi grande.
A estratexia gobernamental
encamiñouse, por outra parte, pola tese de que non hai mandos nin
oficiais implicados nas torturas e
que estas foron cousa de soldados
ou civís que actuaron pola súa
conta. Tal afirmación cuestiona a
eficacia e a propia existencia da
cadea de mando e choca coa idea
clásica de que os membros da tropa se limitan a cumprir ordes.
Ante a difusión das fotografías
e a actitude do goberno, familiares
dalgúns soldados queixáronse xa
de que son eles os que, non só están a poñer os mortos, senón que
agora parecen tamén obrigados a
responsabilizarse das decisións
máis cuestionadas do Exército.♦

Fotos
Que un exército torture os seus
presos non é noticia. Só as persoas (certamente bastantes) que
buscan tranquilizar a conciencia, poden crer que as guerras se
fan con todas as garantías xudiciais e humanitarias. O novidoso é que un exército filme en video as súas atrocidades e invada o mundo con carretes de oficiais fachendosos maltratando
os vencidos. Houbo quen se fotografou cun cadáver. Que se
saiba, na Escola de Mecánica
da Armada de Bos Aires, nunca
entrou unha Kodak, nin tampouco había moitas en Auschwitz. Daranlles a estes algún
premio emmy?♦
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Por que perdeu o Madrid a Liga?
PUCHEIRO
O Valencia gañou unha Liga
que o Real Madrid perdeu
contra todo agoiro. Cales foron as causas que levaron ao
equipo blanco a malbaratar
toda a vantaxe que tiña na clasificación a partir de marzo?
O Real Madrid perdeu catro dos
cinco últimos partidos de Liga.
Tres deles no Bernabéu. Máis
que en todo o resto da tempada.
Só gañou un destes encontros, o
que o enfrontou ao Atlético de
Madrid no Vicente Calderón. Tamén perdeu a final da Copa do
Rei contra o Real Zaragoza e
quedou eliminado polo Mónaco
na Liga dos Campións despois
de gañar no Bernabéu por 4-2.
Ao comezar marzo tiña unha
vantaxe de seis puntos sobre o
Valencia, nove sobre o Barcelona e 11 sobre o Deportivo.
Os analistas futbolísticos
tentan procurarlle unha explicación a esta vispia baixa no rendemento duns “galácticos” que,
os mesmos comentaristas, defendían un pouco antes que eran
quen de gañar todas e cada unha
das competicións nas que participaban... pola súa condición de
estrelas. Aínda que ben é certo
que sendo o Madrid quen move
máis afeccionados, a súa proxección mediatica vai moito
máis alá das propias características como equipo.
A maioría acusa ao entrenador branco, Carlos Queiroz, do
esmendrelle no final de tempada.
Coinciden todos en afirmar que
“queimou” os “galácticos” con
tantos partidos ao non propiciar
as rotacións, método co que Rafael Benítez, adestrador do Valencia, conseguiría o campionato

A afección madridista queixouse da falta de motivación do cadro de xogadores.

da Liga. Tamén falan de que o
plantel está descompensado e
que os “reservas” non están á altura das circunstancias. Aínda
van máis alá algúns e citan as saídas nocturnas e os problemas
matrimonias dalgúns dos principais xogadores para explicaren
ese repentino baixón de xogo.
Seguramente estes son factores a
ter en conta.
Pero se ollamos os cinco últimos partidos do Real Madrid,
poderemos comprobar que non
corren menos os xogadores ca
antes e que o xogo tampouco é
tan diferente, con Ronaldo ou
sen el, pois cando estaba Ronaldo lesionado esa era a pretendida

causa de que perdesen un a un
todos os encontros. Ao xogo do
Madrid fáltalle, sobre todo, quen
o ía dicir, confianza.
Xa que logo, habería que
procurar algún elemento que
explicase esa transformación
dun equipo “inigualábel”, “sobrado” a corriqueiro e falto de
consistencia.
Hai un dato significativo que
poderia ser determinante. O
cambio negativo esperimentado
polo Real Madrid prodúcese logo dos atentados na capital do
11-M. O domingo seguinte xa
empata na casa co Zaragoza, con
quen perde logo a final da Copa.
Desde a xornada 28 á 36, só ga-

ña tres partidos: contra o Albacete e o Atlético, fóra, e contra o
Sevilla, na casa.
Psicólogos e sociólogos están a realizar estudos do impacto que o atentado tivo entre os
madrileños. Os casos cuantificábeis máis significativos son o
baixón dos que acoden aos espectáculos, os que saen de noite
e outros indicadores que os levan a falar de “depresión colectiva” e dun “trauma social” non
superado. Nun destes estudos,
Víctor Renes, considera que a
poboación máis afectada é a clase media, que é a quen responde
o Madrid como club.
Segundo a nosa teoría de

que o clima social globalizador
entre os seareiros dos equipos
se trasmite desde as bancadas
(aínda que non só desde elas)
aos xogadores, creándose un
trasvase da emoción de xeito interactivo que condiciona o xogo
dos participantes no espectáculo
futbolístico e dos propios clubs,
o Real Madrid e o seu xogo serían o vivo reflexo do estado de
ánimo dos propios cidadáns da
capital. (Ver O fútbol na sociedade galega, de Afonso Eiré, A
Nosa Terra).
O cambio total do Barcelona
prodúcese xustamente coa chegada de Edgar Davids ao club
catalán, pero tamén coa chegada
do PSOE, ERC e Iniciativa per
Catalunya á Generalitat. A directiva do FC Barcelona é un exemplo da “transversalidade” e os
novos tempos que imperan en
Catalunya.
O Valencia volve gañar a Liga o mesmo ano que se anuncia
unha nova fase trasnformadora
para a cidade que chegará definitivamente ao mar cos proxectos
que teñen como desculpa a saída
da regata da Copa do Mundo da
desembocadura do Turia. Ese
clima social favorábel levaría ao
outro equipo da cidade, o Levante, a ascender á primeira.
Finalmente quixera recordar
como o clima creado por acontecementos traumáticos se analizan estudando a literatura como
referente social, por exemplo.
Alguén está en condicións hoxe
de afirmar que o espectáculo futbolístico non ten unha proxección social tan importante, polo
menos, que calquera outra manifestación? alguén pon en dúbida
de que o fútbol non é un reflexo
da sociedade?♦

TRIATLÓN

Gómez Noia
non estará
en Atenas
A.N.T.
O seleccionador español de
triatlón, Andreu Alfonso, deixou fóra do equipo olímpico o
galego Xabier Gómez Noia.
O ferrolán, que foi oitavo no
Mundial de Madeira, fica fóra
por unha decisión sen explicación lóxica, tendo en conta os
resultados. Hai que ter en conta que xunto con Iván Raña,
líder do equipo, estarán atletas
que quedaron por detrás de
Noia en Funchal.
Noia non conta co apoio
da Federación Española de
Triatlón. O ano pasado non estivo na selección por unha lesión que el non recoñecía e este ano só conseguiu alcanzar o
Mundial grazas a un convite.
A lucense Pilar Hidalgo
si viaxará aos Xogos de Atenas. As súas esperanzas de
triunfo son grandes e é posíbel que Galiza acabe gañando podio ou diploma en ambas as modalidades.♦

Dan Brown.

Ignacio Ramonet.

Fotograma d‘O Señor dos Aneis.

Celso Emilio Ferreiro.

O código da Vinci
en galego

V Congreso
de editores

Viana do Castelo
en cine e vídeo

Biblioteca de
Casares e C. Emilio

O fenómeno de vendas máis espectacular dos últimos anos, O código da Vinci, xa conta con versión en galego. A
editorial catalá El Aleph Editores publica no noso idioma a novela de Dan
Brown, coincidindo coa celebración do
Día das Letras Galegas. Esta é a primeira vez que a editora se introduce no
mercado galego e faino a través do vertido realizado por Carlos Acevedo, Fernando Moreiras e Eva Almazán do libro
que foi número un en Estados Unidos
dende a súa publicación e que presenta
traducións a máis de corenta linguas.♦

A Federación de Gremios de Editores de
España, en colaboración coa Asociación
Galega de Editores, organizou o V Congreso de Editores que se está a desenvolver en Compostela. Até o 15 de maio
os conferenciantes analizarán os novos
retos da edicións, o fomento da lectura e
a implicación das administracións públicas. No encontro participan, entre outros relatores, Ignacio Ramonet, Agustín
Fernández Paz e Suso de Toro. Ademais, o congreso homenaxea á edición
histórica de Galiza a través de Fernández del Riego, Isla Couto e Díaz Pardo.♦

Viana do Castelo acolle até o domingo
16 de maio a IV Edición dos Encontros de Cine e Vídeo, na que se proxectarán 96 películas, entre as que as
cales 16 son estreas nacionais. Segundo informa Gonçalo Nuno de Faria,
as xornadas están organizadas pola
Asociación ao Norte Audiovisuais, e
nelas inclúense un apartado documental, O ciclo dos Óscares e diferentes
cursos. Unha das áreas destacadas pasa pola vertente do ensino de cine e vídeo, coa participación de representantes
de escolas de Suecia, Xapón e Francia.♦

Xerais vén de publicar a obra poética
completa de Celso Emilio Ferreiro, cando
se cumpren 25 anos do seu pasamento.
Co título Celso Emilio Ferreiro. Poesía
completa, a edición de Ramón Nicolás inclúe dende os primeiros versos de Cartafol de poesía até o póstumo Libro dos Homenaxes, con 60 inéditos. A editorial tamén publica Obra Narrativa, os dous
únicos libros de ficción que publicou en
prosa. Paralelamente, Galaxia arrancou
a Biblioteca Carlos Casares con catro
das súas obras, entre elas Cambio en
tres, que non se reeditara desde 1969.♦

O ano
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Xoaquín Lourenzo, a quen
se lle adica este Día das
Letras, lendo un libro.

X

a van vinte e sete edicións dos Premios da Crítica-Galicia, que se entregarán en Vigo o 15 de
maio. Galardóns para a música, a literatura, a investigación, o ensaio, o teatro e as iniciativas culturais con prestixiosos expertos en cada un dos xurados. O
que xa ten un premio outorgado no I Festival de Curtametraxes de Cans (O Porriño) é Luís Tosar, pedigree de honra
2004. Este certame, que se celebra o 21 e 22 de maio, mostra traballos feitos en Galiza desde 2000. Os premios, entregados pola Asociación Cultural ‘Arela’ premian tres categorías, mellor curta, mellor ficción e mellor animación.

Falando de cinema, o 14 de maio chega ás salas comerciais Un bosque de música, de Ignacio Vilar. Trátase dunha longametraxe documental ao redor de Luar na Lubre,
un dos grupos galegos de folk de maior sona. A película
filmouse na Coruña, Vigo, Lisboa, nos canóns do río Sil e
na Pena Trevinca. O propio grupo segue a presentar o seu
último traballo, Hai un paraíso. Paraíso en perigo que retrata A peu per la Costa da Morte, volume escrito por Josep Maria Espinàs e editado en catalán por La Campana.
Esta obra que percorre o litoral afectado polo Prestige está a conseguir un enorme éxito de vendas en Catalunya.♦
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Entrando con zocos na Academia
O Día das Letras lembra
o labor de Xoaquín Lourenzo a prol da cultura popular

Para moitos, Xoaquín Lourenzo, Xocas, foi o encargado de
converter en alta cultura os saberes e oficios populares. Da
súa pluma saíron os deseños
que habían inmortalizar aparellos e inventos que os galegos
usaron durante séculos e o seu
labor de estudo foi rigoroso para fixar todo un potencial de
coñecemento que arestora, en
tempos de desruralización, fanse imprescindíbeis para gardarmos as nosas tradicións.
O Xocas naceu en Ourense
no 1907. Nesa cidade foi veciño de Ramón Otero Pedrayo,
do que tamén recibiu clases na
adolescencia. O seu vínculo co
galeguismo da Xeración Nós
aumentou nos seus tempos universitarios. Xa daquela agromou o seu interese pola cultura
popular. Di Francisco Fernández del Riego, grande amigo
seu e biógrafo no volume editado por A Nosa Terra, na súa
colección ‘Esencias’, que se
consideraba a si mesmo discípulo de Florentino Cuevillas e
que del aprendeu o interese pola etnografía e a historia.
Catalogou castros e monumentos megalíticos, levantou
planos de igrexas, pescudou
sobre o terreo para elevar o
seu ideario galeguista a homenaxe ao pobo galego a través
da historia. Logo de se licenciar en Zaragoza como historiador (en Santiago creara inimigos por mor de se vincular
aos movementos estudantís),
aumentou o seu interese por
todas as manifestacións culturais populares, desde a artesanía á música.
Xunto ao seu irmán Xurxo
tentou catalogar as cantigas po-

pulares de Lobeira, lugar da Limia onde desenvolveu gran
parte do seu labor. Alí realizou
os seus mellores traballos de
etnografía e ficou prendado das
xentes do rural.
Ano tras ano ampliou os
seus coñecementos e publicou
novos materiais. Del Riego di
que “peregrinou por todos os
camiños do país”, sentou en
moitos tallos das casas paisanas, calzou moitas zocas,
aprendeu de viva voz como se
fai a malla ou como se celebra
o milagre do queixo, da augardente ou dos chourizos.
Tantos anos de pescuda deron os seus froitos. Xoaquín
Lourenzo Fernández foi fundador do Museo do Pobo Galego
e o seu primeiro presidente.
Neste centro, un dos máis visitados de Galiza, xorde con esplendor parte do seu traballo de
décadas. O estudo das construcións, dos labores tradicionais,
dos instrumentos, até dos xoguetes, quedará no futuro grazas ao seu enorme esforzo, á
súa vocación por perpetuar para sempre o camiño andado polos galegos.
Cando o Xocas finou no
1989, en Ourense, xa moito do
que el vivira e debuxara ao vivo desaparecera para sempre.
Se en Lobeira lle parecera difícil gardar as palabras das cantigas que comezaran a cantarse
hai mil anos, nos seus últimos
días até o carro de bois estaba a
piques de esmorecer nas corredoiras do país. Os seus libros e
artigos son hoxe como enciclopedias das cousas que sempre
existiran, até hoxe. Agora, todos eses coñecementos están
gardados para sempre.♦

Xoaquín Lourenzo á porta
da súa casa en Ourense.

Ourense, centro das homenaxes
A Real Academia Galega celebrará o 17 de maio o acto central do ‘Ano Xocas’ en Ourense, cun acto en lembranza do
etnógrafo. O acto central, no
que participará o presidente da
Academia, Xosé Ramón Barreiro Fernández, acompañado
doutros académicos e do alcalde ourensán, Manuel Cabezas,
celebrarase no paraninfo do
Instituto Otero Pedrayo.
Este acto terá a súa contrapartida lúdica na Romaría etnográfica Raigame, que se vai
celebrar o mesmo 17 durante
toda a xornada en Vilanova dos
Infantes (Celanova). Nos postos de artesanía poderanse ver
moitas das pezas que o Xocas
inmortalizara nos seus estudos.

E a parte adicada aos libros
terá lugar en Pontevedra, entre
outras cidades. Na praza da Ferraría desa cidade, a Agrupación
de Libreiros organiza a feira das
letras, na que asinarán libros
Agustín Fernández Paz e Ricardo Mora. Ao tempo, o debuxante Kiko da Silva presenta o último número da revista BD Banda. A Semana das Letras empeza
antes no Bierzo. A Asociación
Cultural ‘Fala Ceibe’ organiza
unha xornada o 14 de maio na
Casa da Cultura de Ponferrada
onde os alumnos de galego bercianos farán obras de teatro e lerán textos de Xoaquín Lourenzo.
Fóra de Galiza tamén se celebra esta data festiva para as
letras. En Euskadi todos os

centros galegos adicarán actos
e recursos a esta semana, nun
labor no que Ermua se destaca
todos os anos pola variedade
de eventos. En Alemaña, o Galicien Zentrum da Universidade de Heidelberg acolle unhas
xornadas nas que participarán
os escritores Gonzalo Navaza e
Mónica Góñez, entre outros.
Para facilitar o ensino da figura do Xocas entre o estudantado, a Consellaría de Educación editou materiais de traballo para uso escolar. Exposicións, libros, vídeos e un cdrom conforman o pacote de
instrumentos que en todos os
colexios como unidades didácticas. A Radio Galega inaugurará o 17 de maio as emisións

de dúas novas canles, Radio
Galega Música e Son Galicia
Radio, que celebran a data cunha escolma da “mellor música
galega de sempre”.
Os xoguetes do Xocas
O Museo do Pobo Galego
inaugurou o 12 de maio a exposición ‘Enredos e ixolas’,
actividade estrela deste centro
para comemorar o ‘Ano Xocas’. A mostra pretende facer
un percorrido pola historia dos
xogos populares dos séculos
XIX e XX, a través da inventiva dos máis pequenos.
‘Enredos e ixolas’ expón
cento cincuenta xoguetes feitos
con materiais de uso cotián no

medio rural, caso do follato do
millo, as follas de carballo, a
cana, a madeira, os bugallos ou
a corda, entre outros. Estes
fondos proceden do propio museo e da colección de Xosé López González e Xosé Manuel
García, autores da colección
Os xoguetes esquecidos (Edicións A Nosa Terra).
Esta mostra é unha homenaxe a Xoaquín Lourenzo, que no
1958 publicaba un artigo de enredos na Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, un
traballo ilustrado con 48 debuxos da súa autoría que agora
forman parte do libro Enredos,
editado tamén por A Nosa Terra
a través dun convenio co propio
Museo do Pobo Galego.♦

XOSÉ LOIS VÁZQUEZ

CÉSAR LORENZO GIL
Hisoriador, etnógrafo, académico… Xoaquín Lourenzo,
Xocas pescudou nos oficios, nos inventos e nas palabras da
xente para levar ao máis alto a cultura popular galega.
Agora, os galegos réndenlle homenaxe por todo o que fixo.
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Harmonía
VÍTOR VAQUEIRO
A Carmiña, Burana, Ainhoa e Arteta

C

ai na miña caixa de
Correos –dispensando–
un folleto magnificamente editado por Carrefour,
convidando a paisanaxe a
participar no aniversario que celebra a sociedade francesa. O folleto, magnificamente editado,
apresenta 64 páxinas nas que
desfilan produtos de
alimentación, hixiene, menaxe
(de cociña; do outro non se fala),
limpeza, fogar (non se especifica
que sexa de Breogán), electrónica etc. Na sua primeira páxina,
para alén da palabra Aniversario,
figuran, harmoniosamante
dispostas, como se de pareados
se tratase, as frases harmónicas
celébrao con nós/celébralo con
nosotros, asi como do 28 de
abril ó (violación inharmónica
da normativa oficial) 12 de
maio / del 28 de abril al 12 de
maio e con Carrefour é
posible/con Carrefour es
posible, traducións todas elas
imprescindíbeis, dado o carácter
críptico dos textos galegos.
Animado por este ímpeto
harmonizador, defraudado, embora, polo logotipo Xacobeo
2004. Galicia (que non se duplica, como sería lóxico, en
Jacobeo 2004. Galicia) paso á
páxina 64, pola que chego a informarme que, o termo galego
equivalente ao español
financiación é financiamiento
(sic). Envergoñado pola miña
ignorancia, vadío as liñas que
compoñen esta última páxina e
reafirmo os meus coñecementos
de español e de língua
autóctona mediante o método
comparativista que enfrenta frases como: prezos válidos para
todos os centros Carrefour
excepto (seguen os nomes) e
precios válidos para todos los
centros Carrefour excepto
(seguen os mesmos nomes).
Decidido a aprofundar nos
meus coñecementos de
harmonía, mergúllome na páxina 2 e seguintes. Todo alí é morte e desconsolo. O bilingüismo
desapareceu e o español alaga
toda a parte. Nen un miserento
“garavanzo” (ainda que fose
preto), nen un “xelado”, nen un
“son dixital” nas sesenta e dúas
páxinas restantes. Só na páxina
7 albisco o atún claro Rianxeira,
sen o seu equivalente Rianjera.
Non sei se ir mercar o cuponazo.
Nos últimos tempos non teño visto nada tan hilarante
como o folleto de Carrefour, a
non ser a actuación dun “axente
eleitoral” do Partido Popular
dun concello ourensán. Fiel aos
seus costumes, o devandito
axente transportaba nas últimas
eleicións cidadáns na sua
própria viatura, entregando-lles
en man, fechada, a papeleta pola que terían de votar. Un destes
cidadáns, se cadra amolado polo que considerou excesivo entrometemento na súa opción
política, tentou, nun momento
dado, abrir a papeleta para
saber o voto que lle deran. O
axente eleitoral, afouto,
espetoulle na face: Que é o que
vas facer?. Aínda non te inteiraches de que o voto é secreto?.
Meu Deus, para que precisamos
a Groucho e Woody Allen?♦

Voces que cruzan o Miño
Máis de cincuenta escolas participan
na X edición do programa Ponte nas ondas
A.N.T.
O 7 de maio celebrouse o décimo aniversario do encontro radiofónico entre centros de ensino do sur de Galiza e o norte de Portugal, unha cita que nestes dez anos veuse consolidando até adquirir un carácter cultural e social que vai máis alá da simple actividade escolar. Baixo o lema Patrimonio vivo, desenvolveuse esta xornada herciana na que participaron máis de cincuenta centros. Paralelamente os profesores están a promover a Candidatura do Patrimonio Inmaterial Galego-Portugués á UNESCO.
Coincidindo coa inauguración
da ponte sobre o Miño que
une Monçao con Salvaterra,
en marzo de 1995 arrancaba o
proxecto Ponte nas ondas da
man de escolas galegas e portuguesas, unha novidosa iniciativa na que se unían por un
día e a través da radio as voces dos cativos de ambas beiras do río, co obxectivo de
promocionar a lingua, axudar
na recuperación da cultura e
tradicións galegas e favorecer
a cooperación transfronteiriza. Eles mesmos eran os encargados de producir e elaborar os diferentes programas
que conformaban a xornada.
Ese ano foron doce escolas as
que argallaron a programación do día e construíron a súa
particular ponte de comunicación.
Dez anos despois Ponte
nas ondas é unha experiencia
consolidada. Máis de cincuenta centros educativos, dende
educación infantil até a universidade, participaron o pasado 7 de maio no maratón de
24 horas de emisión continuadas. A emisión realizouse dende oito estudios de radio de

Vigo, Tui, Salvaterra, Allariz,
Melgaço, Monçao, Vilanova
de Cerveira e Caminha.
Despois de dez edicións,
para Albina Lorenzo, unha das
organizadoras do evento, o balance é “moi positivo” tanto
para os cativos como para o
galego, xa que “serve para
normalizar o idioma e para
que os novos se decaten de
que poden comunicarse internacionalmente coa súa lingua
sen problemas”.
A pesar de ter comezado
na zona fronteiriza do Miño, a
experiencia foi espallándose a
outros centros de Europa e
América do Sur e nela teñen
colaborado artistas e escritores como Uxía, Manu Chao,
Joao Afonso, Milladoiro, Dulce Pontes, Jose Saramago ou
Daniela Mercury. Esta edición
contou coa actuación en directo da Orquestra Gente que
encanta de Brasil e a estrea do
tema común gravado por Treixadura e os Gaiteiros de Lisboa.
Ademais de se emitir por
internet e valéndose das novas tecnoloxías para poder
conectar os diferentes centros

escolares das dúas bandas do
Atlántico, xa que este ano sumáronse centros de Chile,
Cuba e Arxentina, Ponte nas
ondas presenta outras actividades complementarias. Unha
delas é a exposición itinerante 10 anos de Ponte nas ondas, na que se repasa a traxectoria desta iniciativa a través de diferentes soportes,
unha mostra que se pode visitar até o 17 de maio na Casa
das Palabras de Vigo.
Candidatura á UNESCO
En paralelo á emisión, os organizadores de Ponte nas On-

das están a desenvolver unha
campaña de presentación da
Candidatura de Patrimonio
Inmaterial Galego-Portugués
á UNESCO. A candidatura deberá ser presentada na sede da
organización no mes de setembro, unha vez que conte co
apoio dos gobernos español e
portugués respectivamente.
De cumprirse este requisito,
dende a organización móstranse optimistas á hora de
que a UNESCO faga a declaración, por se tratar dun “patrimonio que se está a perder,
común a dous países” e porque é “unha iniciativa que se
desenvolve dende a escola”.♦
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A memoria
do estómago
O xantar da memoria, de Lois
Caeiro, recompila os artigos
escritos baixo ese epígrafe n’O
Correo Galego durante o
ano 2000. O
agora director
de El Progreso
explica a súa
relación coa
gastronomía a
través do
tempo,
cedéndolle ao
estómago o protagonismo nunha pescuda nostálxica dos “paraísos da infancia”. Edita Lea.♦

Tres historias de misterio e
unha aventura no Irak
Dous libros moi apropiados para a mocidade
Títulos: Tres pasos polo terror / Irmán do vento.
Autores: Agustín Fernández Paz / Manuel

Lourenzo González.
Edita: Xerais.

Chégannos tres historias de misterio da man de Agustín Fernández
Paz, o que é un aval, pois o autor
de Cartas de inverno ou Aire negro móvese con moita soltura nas
cenagosas atmosferas que desembocan no terror. Das tres, as dúas
primeiras son historias curtas. A
primeira delas, conta a xeito de
memoria o terríbel suceso que lle
aconteceu a un arqueólogo do
Museo de Lugo, un ser obsesionado coa ofiolatría, fascinado polo
mundo das serpes e os cultos de
que foron obxecto en tempos de
antano. Tendo seis capítulos, a
historia realmente desenvólvese
en cinco, xa que o primeiro ten a
misión de situar o lector nunha atmósfera de angustia que xa non
abandonará cando, nos seguintes
capítulos, desenvolva a acción
que xerou esa situación inicial.
Estratexia á que hai que engadir
un acertado uso do resumo, de
xeito que a narración avance cun
ritmo absorvente e nos domine os
sentidos por completo. Un cóctel
de grolo curto onde non falta un
intermedio mito de eterna mocidade, mais, sobre todo, non faltan
desordes estraños e nerviosismo,
como síntomas de que algo moi
trascendente está por suceder. E
ese algo ten moito a ver con esas
atávicas crencias que gardamos
agochadas dentro de nós até que
unha man experta as esperte para
deixarnos definitivamente o medo
metido no corpo.
A segunda historia, máis curta aínda, lévanos ao Camiño de
Santiago. Unha familia decide
facelo desde o Cebreiro, por ver
se mellora a comunicación entre
eles dotando as súas vidas dun
proxecto común. Mais, unha vez
no Cebreiro, as cousas tórcense e
non saen como tiña que ser. Primeiro aviso de que algo anormal
vai acontecer, mais aviso que non
consideramos estraño, que entra
dentro dos imprevistos posíbeis.
Vense obrigados a permanecer en
Liñares por algúns días e entón
pasan a ter moita importancia as
atmósferas (interior e exterior)
pintadas por Fernández Paz, cousa que entenderemos cando a historia conclúa, nese epifánico momento no que volvemos a vista
atrás para comprobar como do
aparentemente normal pode xurdir o inexplicábel. Un relato con
protagonismo para unha moza,
que introduce o tema do amor, e
que ben se podería inserir nalgo
semellante ao que Manuel Rivas
chama realidade intelixente.
Finalmente, a terceira historia
pode considerarse unha novela
breve. Contada a xeito de memoria, como as outras dúas, narra a
historia dun mozo que chega a

As cartas enriba
da mesa

Agustín Fernández Paz e Manuel Lourenzo González.

unha vila onde hai un faro, unha
estraña construción que o atrae,
mais ninguén quere satifacer a
súa curiosidade. Por suposto, non
poderá vencer esa atracción. A
transgresión da norma é unha das
constantes neste tipo de relatos, e
este contén abondas constantes
xenéricas, velaí, por exemplo, o
azar, a soidade, os avisos, a curiosidade, os tabús, atraccións irrestíbeis, confesións, sangue xeado,
débedas, cousas inacabadas ou os
murmurios. Historia onde a descuberta do misterio leva aparellada unha outra descuberta, a do
amor, polo que se lle engade a
emoción dos primeiros bicos, o
espertar a un novo mundo de sensacións. Historia, con Lovecraft
de fondo, desde o capítulo dous,
onde hai unha referenca a Os mitos de Cthulhu, proxecto no que
Lovecraft integrou amizades súas
que retomarán o feito por outros.
O resultado divide opinións e é
para uns obxecto de culto, mentres para outros non pasa dun experimento máis; de todos xeitos,
máis adiante incorpórase á nómina A metamorfose e O proceso
(Kafka), A peste (Camus), Longa
noite de pedra (Celso Emilio, si
tamén hai horror nela), Crónicas
marcianas (Bradbury) e o Retrato do artista canda novo (Joyce),
perfectamente incorporados á acción narrativa e que á vez fornécenlle aos lectores novos títulos
que non os han defraudar, algo
moi importante, pois ler un libro e
gustar del acontécelle a moitos, o
problema está en que os seguintes
títulos escollidos non defrauden.
■ O PREMIO MERLÍN DE
M. LOURENZO GONZÁLEZ
Mais queremos tamén comentar a
aventura de Irmán do vento, que,
ao igual que os relatos de misterio
de Agustín Fernández Paz, seguro
será tamén un título moi lido e disfrutado por mozos e mozas. A novela coa que M. Lourenzo Gonzá-

lez obtivo o Premio Merlín do ano
pasado ofrece dúas aventuras polo
prezo dunha. O protagonista da
acción principal é un rapaz montañés (Khaled) da tribo dos koblai
que escribe unha serie de cartas
(lembramos Memoria dun neno
labrego) a un occidental onde
conta a súa vida, os seus amores,
unha historia que el inventa e que
nalgunha pasaxe ten certo parecido con Tarzán, e a procura do seu
pai (Marco buscaba á nai), que o
leva a percorrer boa parte dun país levantado contra a invasión estadounidense no que se chamou
Segunda Guerra do Golfo. Esa é
realmente a novela, que tamén
conta cun prólogo e un epílogo
tratando de xustificar esas cartas,
mais en boa maneira innecesarios
xa que as misivas xustifícanse por
si soas na necesidade de ofrecer
unha visión non terxiversada da

vida no Irak e do desenvolvemento do conflito, desde a perspectiva
duns ollos adolescentes. Aínda
que escrito por un occidental, detrás de Irmán do vento hai un importante labor de documentación
e a vida que se le nas súas páxinas
ten recendos de autenticidade, está descrita con axilidade e destreza narrativa, o que é mérito a engadir á emocionante procura do
pai. Paralelamente, váisenos contado unha outra historia, inventada por Khaled, na que hai outro
asunto amoroso entre adolescentes de distinta condición social
(como Khañed e Amrah) e outra
invasión, mais neste caso non por
parte de occidentais infieis. Deste
xeito, na novela contrastan a
crueldade da guerra (con pasaxes
arrepiantes) e a tenrura do amor.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. ORIXE.
Séchu Sende.
Galaxia.

1. HISTORIA DE GALICIA.
Ramón Villares.
Galaxia.

2. OS MEUS OLLOS.
Ramiro Fonte.
Xerais.

2. RESISTENCIA, GUERRILLA E
REPRESIÓN.
Bernardo Máiz.
A Nosa Terra.

3. O LAGO DE COMO.
Ramón Chao.
Xerais.
4. ENTRE FRONTEIRAS.
Xavier Alcalá.
Galaxia.
5. SOLIMÁN.
Xesús Fraga.
Xerais.

3. ESPAÑOIS TODOS.
Suso de Toro.
Xerais.
4. XAQUÍN LORENZO
FERNÁNDEZ.
Clodio González.
Toxosoutos.
5. ENREDOS.
Xaquín Lourenzo.
A Nosa Terra.

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

Xerais publica Españois todos,
de Suso de Toro, un feixe de
artigos que xiran ao redor da
realidade e das cuestións de actualidade que
marcaron os
cambios
sociais producidos en Galiza
nos últimos
tempos. O escritor repara na necesidade dos galegos de nos sentirmos cómodos
en España e no
mundo para medrarmos. Son
estes escritos políticos cos que
o autor defende a súa presenza
pública e o seu compromiso
cunha democracia esperta e
moderna.♦

Historia das voces
Manuel Rego Nieto escribe
Dez anos con Coral de
Ruada, un libro
editado pola
Deputación de
Ourense que
deixa por
impreso o
traballo deste
grupo de voces
ourensás desde
o 1992. A través
do relato e das
fotografías, o
historiador fixa os mellores
momentos desta experiencia
musical.♦

Retallos
da emigración
Ao xeito de diario, de recordo,
ás veces de literatura, outras
en forma de crónica, Manuel
Suárez vai
debuxando
nestas Memorias
riopratenses
as súas
lembranzas. O
Peñarol de
Montevideo, a
Patagonia, o arquipélago das
Chiloé, Fidel Castro ou o centenario fotógrafo de Carlos
Gardel danlle corpo a este volume, publicado por Edicións
da Cumparsita.♦
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Grial
Nº 161. Xaneiro-marzo, 04. Prezo 12 euros.
Dirixe: Vítor F. Freixanes e Henrique Monteagudo.
Edita: Galaxia.

Manuel Díaz, Xosé Luís
Barreiro Rivas, Xosé María
Díaz, Ofelia Rei e Henrique
Monteagudo analizan, desde
diversos puntos de vista, “a
invención
de
Santiago”, o
paso dun
culto cristián
ordinario a
un fenómeno
europeo. Dolores
Vilavedra e
Carlos Lema
conversan con
Suso de Toro.
Miguel Anxo Fernández repara na “maioría de idade” do
documental galego. Xosé Antón Neira Cruz trata os 105
anos de literatura infantil e
xuvenil en galego. Na sección
literaria inclúese un relato de
Xurxo Borrazás e a tradución
ao galego (por parte de
Catuxa López Pato) duns poemas de Paul Celan.♦

Encrucillada
Nº 137. Marzo-abril, 04. Prezo 4 euros.
Dirixe: Andrés Torres Queiruga.
Edita: Instituto de Estudios Miñorano.

Engracia Vidal repara no 11M. Alfonso Blanco fai un percorrido a través do labor
profesional de Xaquín Lorenzo, autor ao
que se lle
adica o Día
das Letras
2004.
Andrés
Torres Queiruga analiza,
desde o punto de vista
cristián, o filme A paixón,
de Mel
Gibson. Marisa Vidal, Agustín
Díaz e Antonio Roura
explican cadanseu modelo de
ensino da relixión.♦

Dez eme
Nº 8. Marzo, 04. Prezo 7 euros.
Coordina: Xosé Gómez Alén.
Edita: Fundación 10 de Marzo.

Carme Vidal recupera a figura
de Mercedes Núñez, loitadora
antifascista e escritora. Rosa
Capel analiza a figura da muller nas primeiras eleccións
democráticas. Pilar González
repara, a través da súa propia
experiencia como ex directora
da Casa de Acollida de
Compostela, na
violencia
de xénero.
Claudia Cabrero investiga a
participación
feminina nas
folgas da
época
franquista.
Inclúese un dossier documental sobre a memoria histórica
das mulleres.♦

Rivas en diálogo co tempo
Título: Do descoñecido ao descoñecido.
Autor: Manuel Rivas.
Edita: Espiral Maior.

A fuxir do ruralismo máis enxebre, do populismo inofensivo e
da pura difusión de imaxes máis
ou menos saturadas, se cadra á
procura de novas formas, con
todas as excepcións pertinentes,
nos primeiros setenta do século
pasado, os nosos poetas, fascinados por palabras tan rigoro- Partindo
sas como esca- da soidade
samente estie da
mulantes, deron no cultivo rebeldía
indiscriminado máis
da
rebeldía, esenciais,
nunha desorde- ofrece unha
nada acumula- poesía de
ción de inhar- emocionada
mónicos furointensidade.
res, co tempo
substituídos
por formas artificiosas e efectistas, un refinado
inventario de requintados verbalismos que levaron a nosa lírica a
unha congostra da que algúns,
ofuscados e frenéticos, apartando bruscamente todo canto vían,
fuxiron cara á escuridade, optando por unha confusa secuencia
de imaxes instintivas, unidas ao
azar, de escasos, coido, ou nulos
efectos expresivos.
Un tanto á marxe, coma outros, Manuel Rivas, partindo da

Manuel Rivas.

soidade e da rebeldía máis esenciais, sen acudir aos alardes sonoros dos máis excitados nin recorrer á voz melindrosa, sorteando a redución ao hermetismo,
ofrece unha poesía de emocionada intensidade e radical desacougo que, á procura da memoria,
amosa o instante efémero, o silencio da terra, a asolagar a pala-

A.N.T.

bra de suxerencia e sentimento.
Agora aparece Do descoñecido ao descoñecido, a súa obra
poética, nalgún caso revisitada,
até hoxe: vemos o soño e a soidade –Non hai nada seguro entre os dedos,/ é pasaxeira a fala
das estrelas/ e febles son os soños./ Ante a fermosura falla o ar/
e brinca o corazón–, a angustia,

a memoria húmida do medo –En
trementes humidades dunha memoria que non é a miña/ estou a
debullar o negro pan dos cuarenta,/ o lume entrecortado por
rezos e motores lonxanos como
ouveos,/ os panos bordados dos
dedos biqueiros na brancura,/ e
tamén o medo–, a terra –De falar, falarei coa terra./ A terra
verdadeira,/ a negra terra/ onde
prende a raíz–, o mar –Convócasenos aquí, no grande herbal
salgado,/ no bosque do arao e
do paíño,/ nos chousos do alcatraz e da gaivota–, a distancia
irónica e a melancolía –A min
custoume algún traballo dicir
sen respirar/ que había plantas
monocotiledóneas/ pero non din
sabido de que familia era/ se é
que a tiña/ o toxo que douraba
os montes de Galicia–, a fugacidade do tempo, o peso da dor ou
a forza da alegría.
Manuel Rivas ilustra o poema con imaxes turbadoras, sons
e expresivas intuicións, o brillo
da súa voz non agosta o sentimento e é quen de manter o ritmo e a tensión, a harmonía a
evocar a penetrante forza do instante, o inesperado segredo da
soidade: unha ollada no silencio,
debuxo da memoria, da terra, a
poesía Manuel Rivas é un apaixonado diálogo co tempo.♦
XOSÉ MARÍA COSTA

Poemario ‘incorrecto’ desde Cerdedo
Carlos Solla confírmase como un ‘desfacedor de tópicos’
Título: Cerdedo in the Voyager I.
Autor: Carlos Solla Varela.
Edita: Cardeñoso.

Afeitos a prólogos que non son
máis que actos de submisión do
autor ao prologuista-críticoprofesor-mandarín cultural,
que habitualmente nin le o libro que prologa, pero que o autoriza en función do sagrado
principio de autoridade académica, o autor deste limiar, Héitor Mera, sorpréndenos situando o libro, o autor e o seu grupo intelectual-literario –unha
dadaísta e poética, que non
fundamentalista, Igrexa Cometiana (páx. 12), e máis ben de
sans descrídos e desfacedores
de tópicos–, así como facendo
unha crítica, moi vangardista e
case con sabor de manifesto,
das tranquilas augas do mundo
cultural e profesoral galego.
O grupo do autor é presentado polo prologuista como escritores, filólogos e profesores
das novas fornadas, sufridores
dos docentes indecentes (páx.
12) que máis que realizaren
con eles nas aulas un labor de
preparación, métenos na voráxine estupizadora (páx. 12) de
moitos dos nosos actuais programas de ensino universitario

da lingua e literatura. Ben pola
afouteza do prologuista, aínda
que nunca acadará, se segue
así, unha cadeira universitaria,
nin tan sequera unha de instituto! Este rupturismo do prólogo
ben merecería un congreso sobre o ensino da lingua e literatura galegas, ao que non acudisen os mesmos de sempre...
Léase os subvencionados por
calquera institución, que pagamos todos cos nosos impostos... Os mozos universitarios,
con inquedanzas literarias e de
todo tipo, son os novos inadaptados pois vivimos inadaptados
no tráxico soño provocado pola anestesia xeral da deixazón
e desánimo que provocaban en
nós aqueles docentes indecentes (páxs. 12-13). De novo, ben
polo prologuista, e opina isto
quen se considera, polo menos
un chisco, un docente indecente, pois quen non o acaba sendo despois de trinta anos de docente-funcionario? Fannos falta estes alumnos e profesorespoetas-filólogos-críticos novos, que nos meten o aguillón
aos vellouqueiros.
Pasando xa ao poemario,
este é un verdadeiro exercicio
vangardista. Non faltan nel os
caligramas ou ideogramas, os

xogos co deseño tipográfico, os
relevos grafémicos, o humor
dadaísta, o rupturismo manuelantoniano, etc. Pero este vangardismo cosmopolita aparece
inserido na cultura galega: Rosalía, Pondal, Sarmiento, Celso
Emilio, Otero
Espasandín, a Non
literatura pofaltan os
pular...
son
fontes en que caligramas,
bebe o noso ideogramas,
poeta e dos xogos
que se sente tipográficos,
continuador. relevos
O poemario é grafémicos,
así unha exalhumor
tación de Cerdedo, entendi- dadaísta,
do como lugar ou o
de nacemento rupturismo
e vida do au- manueltor, pero ta- antoniano.
mén do grupo
humano e intelectual do
autor... Pero non se pense que
estamos ante un ruralismo sen
máis ou un localismo de poeta
local... Cerdedo está no mundo
de hoxe, é co-marca (páx. 29),
solidaria co próximo e co afastado, na defensa do medio, da
solidariedade, da liberdade, da
xustiza, do pensamento libre...

Por iso, a grafía do V (páx. 29)
simboliza, dun xeito moi poético e equívoco esta cosmovisión: V de vencidos ou V de vitoria dos que defenden esta
cosmovisión cerdediana e universal?
Moitos poemas son, especialmente, acertados e, mesmo,
moi apropiados para que sexan
lidos polos nosos escolares como iniciación á poesía, pola
súa axeitada combinación de
imaxe, texto e, mesmo, mensaxe: así Monte (páx. 70), Auto
de terminación (páx. 60), Muíño (páx. 72) e máis que poderiamos citar.
Concordamos co remate do
poemario: Cerdedo, concello
rural de Galiza, é unha célula
de universalidade e estamos de
acordo, tras a lectura do poemario, en pertencer ao Sindicato Interplanetario de Cerdedo,
á Utopía Terra de Todos de
Cerdedo, á república virtual de
Cerdedo e a Todos os Cerdedos
do mundo (páx. 92-93. O pseudónimo do noso poeta tampouco está nada mal: Ratorabisaco. Esperemos que este Ratorabisaco siga roendo moitos
poemas coma estes.♦
MANUEL RODRÍGUEZ ALONSO
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Para entender a Luís Seoane
Mª Antonia Pérez analiza o pensamento artístico e social do coruñés
Título: Luís Seoane a través da prensa

(1929-79).
Autora: María Antonia Pérez Rodríguez.
Edita: O Castro.

Mª Antonia Pérez Rodríguez vén
de publicar un libro sobre Luís
Seoane. Xusto cando estamos no
seu vinte e cinco cabodano. Seoane, a pesar dos estudos sobre el,
a pesar de ter un museo na súa
memoria, tiña razón ao pensar
que non había ser lembrado en
Galiza por terse exiliado. Xa en
vida, pensaba que os exiliados
para os galegos non esistían. Pérez Rodríguez trata de vencer este esquecemento estudando, de
novo, a personalidade artística de
Seoane, dende unha nova perspectiva, novidosa nos estudos sobre arte no Estado español.
Seoane foi, pintor, gravador,
debuxante, escritor, periodista,
editor, industrial, e sempre bateu
no mesmo tema: Galiza e as súas
xentes. Dende estudante definiuse
como un home de esquerdas. E un
ano antes de morrer declarouse a
favor da independencia galega.
Pérez achéganos unha mostra de
como Seoane rebatía a autonomía
da arte e mesmo se adiantaba ao
pensamento único ou da globalización: “O artista é pobo, forma
parte do seu pobo e esta integración nacida con el maniféstase
sempre aínda cando o artista
queira afirmar, por razóns de calquera índole, unha posición distinta da colectividade á que pertence. É sempre herdeiro das diferenzas do seu pobo, é a memoria
deste (... ) O artista nunca se abs-

trae da realidade histórica na que
vive. O pobo é país e vive fatalmente o seu tempo... A arte sempre está comprometida coa sociedade na que se desenvolve”.
Con este parágrafo, sacado
dunha entrevista a Seoane no
1963, Pérez estanos a mostrar o
Seoane distanciado do mito do artista xenio e figura e ensimismado. Idea romántica do artista. Pola
contra, Seoane sábese parte dun
pobo e como
artista non es- Sábese
quece dúas no- parte dun
tas importantes:
cales son o te- pobo e
ma que tratar e non
a finalidade da esquece
arte. “O tema dúas cousas:
non pode ser cal é
anécdota cir- o tema a
cunstancial, se- tratar e
nón reflexo dun
sentimento uni- a finalidade
versal que al- da arte.
cance a todos
os homes (... ) A
arte non soluciona nunca nada; o
que fai é amosar as cousas, descubrilas, amosalas na súa particularidade e fondura”.
A autora do libro devólvenos
a figura do artista a través da
prensa que se ocupou del. Nesta
viaxe diacrónica, non só nos vai
amosando o que a prensa dicía
de Seoane senón que ao mesmo
tempo a autora vai reflexionando
e valorando as noticias que recolle de distintos periódicos. E de
verdade que a autora tivo que revisar cantidade de periódicos.

Deseño
publicitario
de Luís
Seoane do
ano 52,
actualmente
exposto no
MARCO de
Vigo, dentro
da mostra O
deseño do
século XX na
Galiza.

Mª Antonia Pérez, autora doutros libros sobre arte galega, tamén nos dá a súa propia opinión
sobre da obra de Seoane. “Procura devolverlle á xente do común o ben cultural do que se
serviu, co engadido da contemporaneidade e da utilidade, pois
loita para que adquira a formación necesaria para mellorar o
seu nivel de vida material e espiritual. Seoane non fai como os
membros das vangardas históricas que voltaban os ollos cara á
“arte da negritude” cando África estaba a ser colonizada polo
europeos, sen fixarse nas diferenzas étnicas nin culturais é
véndoo sicrónico. Os vangardistas de principios de século non
miraban como vivían os pobos
que realizaban esas pezas onde
eles se inspiraban. Semella non
importarlles a explotación de
esas xentes polo cultos e avanzados países do vello continente”.

E nesta viaxe pola que nos
leva Mª Antonia Pérez e na que
Seoane é o protagonista, deixa
aparecer cantidade de novas, referencias, intrahistoria da emigración galega en Buenos Aires
ou do galeguismo na Galiza
franquista. Seoane será o albo do
libro pero a autora vai deixando
a sua pegada en comentarios,
novas e mesmo historias que
arriquecen abundantemente a interpretación sobre a obra e pensamento artístico de Seoane. Tema tan importante como o expresionismo abstracto convertida na pintura nacional dos EE
UU, salta a raíz de falar da postura de Seoane diante da arte
abstracta. Outros temas xa netamente galegos serían a polémica
sobre a mesma arte abstracta,
que se desenvolveu no 1960 na
Galiza, entre Xosé Luís Méndez
Ferrín e Marina Mayoral, que
defenden a abstracción e o infor-

malismo, fronte a actitudes conservadoras de Álvaro Cunqueiro
que non o aceptaba. Ou a polémica no eido da poesía galega no
1978, a raiz dun artigo na revista
La Calle, sobre a poesía social
na Galiza. Para uns, Seoane era o
iniciador deste tipo de poesía,
mentres outros o rexeitaban.
Pero se importante é o libro
polo tema e novas que nos dá, tan
importante ou máis éo pola metodoloxía novidosa que emprega.
Metodoloxía que mesmo leva a
empregar unha nova terminoloxía na literatura da arte galega.
Pérez utiliza unha breve pero
precisa introdución ao traballo
onde expón, con claridade meridiana, cales son os seus referentes metodolóxicos e a razón de
usalos. Parte da importancia que
as noticias de prensa teñen no coñocimento e desenvolvemento
da arte. Logo, a autora céntrase
en Hans Robert Jauss, Pierre
Bordieu e Itamar Even-Zohar,
autores dunha serie de traballos
nos que a arte se concibe nun espazo sociocultural dinámico,
“onde se loita para entrar nel ou
por conservar ou transformar as
relacións de forzas”. En todas estas teorías dáselle importancia ao
momento histórico e económico
en que se densenvolve a obra de
arte. De aí que Pérez Rodríguez,
vaia ambientando cada época do
artista dentro dunhas coordenadas socio-políticas tanto na Arxentina, como en Europa.♦
XESÚS LÓPEZ PIÑEIRO

Unha literatura ben curiosa
XOSÉ M. EYRÉ
Nas últimas semanas sucedéronse unha
serie de artigos (X.G.G. e Marta Dacosta) que se centraban na crítica, eran críticas da crítica. Pode que comparta boa
parte do por ambos exposto, mais o caso
é que me levou a reflexionar un chisco a
cerca de certas “peculiaridades” da nosa
literatura, esa sobre a cal a crítica proxecta o seu polémico e pouco recoñecido labor. E fóronseme as mentes á decisión da Academia de non aceptar a Darío X. Cabana entre os seus membros.
Nada me gustaría máis que coñecer os
argumentos cos que foi rexeitada a candidatura dun autor da altura de Darío, sequera os alí esgrimidos, mais coido que
iso non será posíbel. Crer nos actos da
Academia é artigo de fe, o mao é que xa
non me quedaba moita logo de que a
“normativa de concordia” fose adiada,
aducindo razóns procedimentais ou algo
así. Tamén sabelos non me había satisfacer totalmente, pois eu (como moitísima
máis xente) teño para min que os verdadeiros motivos non son de natureza cultural, senón política e non se habían expoñer alí, de xeito que (en ambos casos)
a Academia resultou refén de intereses
moi pouco académicos que a alonxan
cada vez máis da sociedade e cultura ga-

legas. Sei que non son casos idénticos,
porén as dúas veces o antinacionalismo
(Fraga e Paco Vázquez, líderes e inspiradores) foi o beneficiario principal.
Confeso que me sorprende e escandaliza
o feito de que o caso de Darío non levantase máis polémica, por vergoñento.
Non só se transmite á sociedade que a
voz nacionalista non é digna de recoñecemento, unha voz creadora, viva, arriquecedora alí onde pousa, senón que se
envía unha mensaxe de filia museística
que fai temer o peor para o que nos quede de cultura. Xa, non ha “enterrador”
que poida “enterrar” os cravos vivificadores que nacen da pluma de Darío porque son eternos, serán verbo inmortal
polos tempos dos tempos porque nacen
do amor á xente e á Terra e como homenaxe a eles foron paridos; si, mais iso
non me consola, iso non é xustiza.
Non debera estrañarme tanto. Esta
nosa literatura (esta nosa sociedade)
sempre foi curiosa, bastante esperpéntica. Lembro aquela vella polémica, se a
literatura galega podía (debía) ou non
ser nacionalista. Inclusive voces non
sospeitosas de antinacionalismo puxaron porque non se manifestase nacionalismo na literatura galega. Curioso. A

ver, que literatura nacional non é nacionalista? Ou é que a nosa non era entón xa unha literatura nacional? Era,
era. Desde os trobadores a Rosalía, Curros, Pondal, Castelao, Cabanillas, Castelao, Otero ou Ferrín, non cabe dúbida
de que esta é unha literatura nacional.
Mais semella que o abismo posibilista
aberto coa morte do Ditador levou a
pensar que aínda a estabamos formando, a pensar máis en como se quería que
fose que en como era de por si. E detrás
desa estéril polémica, o piñeirismo; renunciaran a Galiza como nación no eido
político, combatían agora no literario.
O conto é que, logo de ficar ben
claro que o criterio lingüístico é determinante á hora de adscribir a obra a un
sistema literario, pois resulta que libros
de texto de hoxe en día inclúen a obra
castelá de autores galegos á par do corpus galego. Se non pertencen esas
obras á literatura galega, porque figuran aí? Porque serven para explicar a
obra galega? Absolutamente non, pode
que nalgún caso sexa pertinente, mais
non para expoñer a nivel de ESO ou
Bacharelato, e pasa o que pasa, que para moitos rapaces e rapazas é como un
deber non marxinar ningunha das dúas

línguas, polo que cando se lles pregunte non esquecerán os títulos casteláns,
dando lugar a espantosas aberracións.
Non é, con toda seguridade, o que se
lles ensina; mais é o que aprenden, e
apréndeno nun libro de texto; como podería facer calquera estranxeiro que se
achegase á nosa literatura.
E outro caso ben actual é o das traducións de obras escritas en castelán por
autores galegos. Aparece unha de certo
relevo (ou menos) e xa se traduce, dotándoa dunha valoración meliorativa case obrigada. E esa obra pasará á historia
da literatura galega?, formará parte súa?
A literatura galega non precisa expolios.
E mentres tanto, obras escritas en galego
reintegrado, con vontade de pertencer á
literatura galega, son ecluídas da historia
da nosa literatura. Por non falar das dificultades para publicar daqueles que seguen escribindo en norma reintegrada,
aínda que calquera discurso en portugués represente un impagábel manual de
estilo para un autor galego.
Unha literatura ben curiosa, premia
o brazo castelán (que, de poder, nos esganaría ben contento) e martiriza o portugués, sangue do noso sangue e carne
da nosa carne.♦
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Como é que surgiu em você
esse interesse pola Galiza?
Foi lentamente. A primeira
vez que me interessei pela Galiza foi por causa de um galego
que estudava comigo. Falavame muito da Galiza. Mais tarde,
encontrei um livro sobre o nacionalismo galego, escrito em
Português padrão, e fiquei muito sensibilizado pela Teoria do
Nacionalismo Galego de Vicente Risco. Também houve outro
factor: o meu pai foi emigrante
na Venezuela e conhecia bem a
realidade dos galegos com
quem convivia. Chegou-me
mesmo a dizer que na Galiza se
falava uma língua diferente do
espanhol, uma coisa que eu na
altura achei muito estranha porque tinha a ideia, como a maioria dos portugueses ainda hoje
têm, de que o Estado espanhol
era unitário e homogéneo.
Qual é a sua visão a respeito da problemática da língua na Galiza?
A língua da Galiza só tem
uma solução, que é de facto aquilo que dizem os reintegracionistas. Se a nossa língua é a mesma,
deve ser escrita da mesma maneira em toda a parte do mundo.
Isto não diminui a língua da Galiza. Bem pelo contrário, projecta-a internacionalmente, e, os livros e jornais que forem editados
em galego-português padrão passam a poder ser lidos em todo o
mundo, não só na Galiza e Portugal, mas também em países como o Brasil, Angola, Moçambique, e outros. E assim poderão
ser lidos em todos esses países
jornais e revistas da Galiza. Estas
ideias já vinham sendo desenvolvidas desde o galeguismo do
XIX, que era de feição lusista.
Que figuras abriram esse
caminho de achegamento galego-português?
Muitas, desde Murguia e
Pondal já tinham isto em mente.
Depois, a família Carré, da Corunha, foi importante nesta redescoberta do que temos em comum
entre portugueses e galegos. Outra figura muito importante foi o
Marquês de Figueiroa, sobretudo
pelo papel de mecenas destes encontros. Depois, o nacionalismo
galego dos anos 20 e 30 também
teve um papel preponderante e as
principais figuras eram claramente lusistas, mas não deram passos
mais assumidos porque havia as
estátuas de sal de que falava Vicente Risco, e mais não eram do
que preconceitos e receios que
havia nesse galeguismo.
Como é que explica então o
sucesso do isolacionismo? Como é que afinal atingiu tanto
poder e se acabou por impor
como fórmula preponderante?
O isolacionismo está associado ao poder galego que no
contexto actual se vira contra a
Galiza e serve os ideais imperialistas de Castela. Poderase pensar, de uma forma pouco inteligente, que a Galiza isolacionista
estará mais unida a Castela ou
mais unida a Espanha. Eu penso
que não se deve pôr nesses termos a problemática, mas em dar
horizontes à Galiza, horizontes
diferentes, como o próprio Castelão dizia. Transformar a língua
universal da Galiza numa língua

J. David Santos Araújo
‘Há um namoro secreto
entre a Galiza e Portugal’
XAVIER VÁSQUEZ FREIRE

Fruto de uma pesquisa ampla sobre o acontecer lusogalaico, o livro recentemente editado de José David Santos Araújo Portugal e Galiza: Encantos e encontros (Laiovento e AGAL) constitui um trabalho lúcido e claro sobre os contactos entre intelectuais galegos e portugueses nos séculos XIX e XX. David Araújo nasceu em Caracas (Venezuela) em 1961, filho de emigrantes
portugueses. Tirou o título de Licenciatura na Faculdade de Filosofia de Braga e o Mestrado
em Filosofia e Cultura Portuguesa na Universidade do Minho. Actualmente lecciona Filosofia na Escola Secundária de Vila Verde e é Presidente do Fórum de Amizade Galiza Portugal.

menor, isolada do mundo lusófono, é diminuir a própia cultura da
Galiza e retirar-lhe o sentido universalista que deve ter.
Porquê é que continua
Portugal de costas à Galiza?
A situação da Galiza é diferente da portuguesa neste aspecto. A Galiza porque é dominada
por uma elite política pouco galeguista. Portugal porque historicamente teve um império e ficou chocado com a sua perda e
ainda não se refez dessa perda.
Por outro lado, historicamente a
elite política portuguesa sempre
teve receio de Espanha e de
Castela, e fomentar as relações
entre galegos e portugueses pode causar algum receio em Lisboa de que o Estado espanhol
reaja negativamente. Mas há
também um outro factor muito
importante e que tem a ver com

a ignorância e a falta de cultura
das pessoas que nos governam.
Como é que começaram a
interessar-se pola Galiza os
diferentes escritores e filósófos de que você fala no livro?
Dos portugueses os primeiros que se interessaram pela Galiza foram os historiadores, porque não se pode falar da independência de Portugal sem ir à
Galiza. Portugal nasce de metade da Galiza. Metade da Galiza
ficou para trás, e a outra metade
avançou. Portugal não é mais do
que o evoluir da independência
do Reino Portucalense, que era
sensivelmente metade da Galiza.
E esses historiadores como Alexandre Herculano, Oliveira Martins e outros, tinham plena
consciência disso. Teófilo Braga
contactou com intelectuais da
Galiza, nomeadamente com Ma-

nuel Murguia, com quem tinha
uma boa amizade. E outro intelectual que era etnógrafo, arqueólogo e filólogo e que se interessou pela Galiza foi Leite de Vasconcelos. Isto era num primeiro
momento, no XIX e princípios
do XX. E até Júlio Dantas viajou
à Galiza para encontrar o galeguismo, e falou e deu soluções
sobre a língua da Galiza e disse
que a língua da Galiza não tem
mais do que adoptar o português
padrão porque é o galego evoluído e universal, por ser a mesma
língua e por servir perfeitamente
a Galiza. Teixeira de Pascoaes
também teve muita relação com
intelectuais da Galiza, como descobrimos na sua correspondência. A filosofia de Teixeira, o
saudosismo, vai influenciar primeiro a geração de Risco e depois os intelectuais da Galáxia e

da Filosofia da Saudade. E uma
outra personalidade portuguesa
importante foi Rodrigues Lapa.
Este sim era um filólogo e um
homem ligado à problemática
das cantigas medievais, e que esteve em Santiago de Compostela
a dar um curso de português sobre literatura galaico-portuguesa. Lapa deixará imensos discípulos, sobretudo em gerações
mais novas, no que hoje é conhecido como reintegracionismo.
Falou antes em preconceitos e estereótipos na relação
entre galegos e portugueses.
Onde há ignorância surgem
os estereótipos e os preconceitos. Eles nascem quando formamos uma ideia de qualquer coisa antes de tempo, antes de termos uma verdadeira informação. As escolas e a comunicação social têm um grande papel. É importante que em Portugal e na Galiza se façam mais
visitas de estudo e que os órgãos
de comunicação falem mais sobre a outra parte da raia, e é importante que haja associações
comuns que promulguem diversas actividades. Fazendo isto os
preconceitos acabam.
No ano passado debateuse no Parlamento Galego a
proposta do BNG de se incluir a Língua Portuguesa
como língua optativa, embora como “língua estrangeira”, nos planos de estudo das
escolas secundárias da Galiza, proposta que afinal foi rejeitada. Qual é a sua opinião?
É muito mau que essa proposta tenha sido rejeitada, e é
mau que os governos portugueses nada façam por isso. Devo
dizer que estas propostas ainda
não têm o devido apoio popular porque existe esse grande
desconhecimento.
Portugal e Galiza: Encantos e encontros? O que quer
dizer com esse jogo de palavras no próprio título do livro?
Encanto tem a ver com o namoro. Há um namoro secreto
entre galegos e portugueses. Esse é o encanto. Eu quando vou à
Galiza fico encantado. Gosto de
ver aquela terra, de falar com os
galegos, de estar na Galiza. E
penso que com os galeguistas se
passa a mesma coisa. Esse é o
encanto, é o fascínio. Dos encontros portugalaicos, das viagens à Galiza e Portugal de portugueses e galegos surge o encanto. O encontro portugalaico
é um encontro e um encanto.
Nos últimos anos tem-se
espalhado muito a visão não
separatista da língua galegoportuguesa na Galiza, o chamado reintegracionismo. Qual
é a sua opinião?
O reintegracionismo vai acabar por vencer. Tem gente capaz
para isso. O reintegracionismo
não acabou com Carvalho Calero. Tem hoje uma figura tão importante ou mais do que ele que
é Isaac Estraviz. O reintegracionismo terá sucesso porque tem
os galegos mais inteligentes do
seu lado, e todos eles com capacidade de criarem novas obras
literárias e de as editar. O importante é que o reintegracionismo
trabalhe nesse sentido e mostre
trabalho inovador à sociedade.♦
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A Frouseira

Senado?

Morre Xaquina Trillo, poeta e galeguista
A.N.T.
O pasado 9 de maio, aos 87
anos de idade, morría en Vilagarcía, onde residía, a poeta
Xaquina Trillo. En senlleiros
actos galeguistas sempre estivo presente para dicir as súas
poesías de homenaxe, sinxelas
e sentidas. Lembrámola nos
actos de inauguración dos
monumentos de Pontevedra e
Poio en memoria de Castelao
e Bóveda, figura esta última
na que quería simbolizar
“aos herois, aos que deron todo na defensa da nosa Terra.
Filla dun boticario, concelleiro
durante a República en Vilagarcía e galeguista, desde pequena
coñeceu a moitas figuras que visitaban a seu pai: Castelao de
camiño a Rianxo, Luís Seoane,
Carlos Maside ou Ramón Martínez López. Como a tantas persoas da súa xeración, a sublevación militar partiu en dous a súa
mocidade, “os que non mataron
daquela fuxiron para outros países e todo se acabou. Do mundo
da cultura non quedou nen un.
Arruinámonos e pasámolas negras. Un meu irmán estido detido e outro tivo que fuxir para
América. Como foses da cáscara amarga, como te chamaban
daquela, xa non tiñas nada que

A.N.T.

facer, pasábalo tan mal económica e moralmente”. A seu pai,
despois duha enfermidade, xa
non lle deixaron reabrir a botica.
Galeguismo e poesía
Nunha entrevista realizada en
agosto de 1996 por Carme Vidal,
Xaquina Trillo expoñía o seu ideario lírico e político, “fun galeguista desde sempre, porque non
podería ser outra cousa. Comecei
a a militar tarde no Partido Galeguista. Só á altura do 1980 tiven
carné de afiliada a un partido ao
que sempre lle tiven grande querencia. Antes o meu traballo nas
escolas rurais e a necesidade de

manter ás fillas impediume o activismo tanto na política como na
literatura. Agora só temos a vella
gloria do Partido Galeguista pero
na súa história non ten nengunha
mancha. Sempre será un prestixio para Galiza” dicía coa mesma emoción coa que falaba da
súa participación na Fundación
Alexandre Bóveda na que se encargou “da parte literaria”.
A súa poesia, sempre en galego e só serodiamente publicada, ten referentes directos tanto
nas aldeas, coas que se sinte unida, como nos galeguistas aos que
quer homenaxear. A súa realidade mesturábase co aquel de
aventura que trasmitía ao contar

a súa intensa vida. Decatábase
que o pasado corre o perigo de
que haxa quen sospeitara da súa
fantasia para facer literaria a súa
biografía. “Para os novos pode
ser difícil de entender todo aquilo, o medo que pasamos e o perigo que estaba sempre enriba de
nós. Agora poden pensar que é a
mesma fantasía que tiña cando
era pequena que quería ir á India
e gostábame tanto o orientalismo
que sempre estaba a teimar con
iso” dicía sorrinte querendo evitar calquer sorte de vitimismo.
Os seus versos procuraban a
alegría aínda que tiña sempre no
bico a obra de Rosalía de Castro
“imprescindíbel para Galiza”
que “foi valente e atrevida, aínda que moitos lle chamen tristeira, pero, que ía ser naquel entón!”. Non pensaba que a súa
condición feminina a tivese
alonxado da vida pública durante tantos anos. A admiración que
tiña polos galeguistas non reparaba en que todos os que nomeaba fosen homes aínda que si se
sorprendía polo feito de que as
mulleres estivesen agora entrando nos máis diversos campos.
Curtida noutras loitas que viviu
de cerca, Xaquina Trillo traballaba“por amor á miña Terra que
me fascina e na miña lingua que
é a máis fermosa e lírica”.♦

A gaita galega cotiza en Europa
Celébrase en Polonia o I Encontro de Gaiteiros Europeos
G. VILAS
Entre os días 30 de abril e 3 de
maio, mentres Polonia ingresaba formalmente na Unión Europea, celebrábase na cidade polaca de Poznan o chamado “I Encontro de Gaiteiros Europeos”,
organizado polo Museo de Instrumentos Tradicionais daquela
localidade, e co patrocinio e
apoio de numerosas institucións
e medios de comunicación.
O Museo de Instrumentos
Tradicionais, que se adica á recuperación e exhibición de instrumentos antigos, instituiu este evento para darlle pulo ao
apartado da música tradicional,
convocando a uns corenta músicos de diversas partes de Europa, inserindo ao tempo o
acontecemento na corrente de
celebración da integración do
país na comunidade europea.
A representación galega estivo formada por Lois Mouriño,
gaiteiro e artesán da gaita, e a percusionista Belén Fernández, ambos do grupo compostelán Murga
Os Estalotes, que cunha representación máis ampla xa tivera oportunidade de actuar en Polonia meses atrás, nunha xira propiciada
polo departamento de galego da
Universidade de Varsovia.
No encontro houbo gaiteiros
e gaitas de moi diversos paises,
coma Eslovenia, Chequia, Bulgaria, Bielorrusia, Estonia ou
Holanda entre outros, ademáis
das máis coñecidas de Bretaña,

Dous gaiteiros polacos, cos seus instrumentos tradicionais, nunha praza de Pozdan.

Escocia ou a propia Galiza. As
diferencias entre estas gaitas son
notábeis, utilizando predominantemente un pallón en troques
de palleta, metálico, e que lles
confire un son menos agudo que
a nosa. Na propia Polonia é un
instrumento moi minoritario e
bastante esquecido. Aos participantes galegos chamoulles a
atención, nos seus intercambios
de impresións cos outros participantes e co mesmo público, un
certo desprezo ou falla de estima
polas posibilidades musicais das

gaitas propias, en contraste co
grande aprezo polas pezas galegas ou polas formacións escocesas. Cun certo grao de “autonoxo” cultural ou cando menos
musical que aquí non resulta descoñecido, mais que por contraste
fai ver a situación da música tradicional galega como moito
máis consolidada ca no caso polaco ou doutros países participantes, segundo a aprezación destes
dous músicos galegos.
Ambos constataron nas súas
actuacións a grande aceptación e

gosto pola música galega en terras até agora consideradas un
tanto exóticas no que se refire ao
folk da nosa terra.O público e
participantes aprezaron especialmente o carácter ledo de ritmos
coma a muiñeira, a xota ou o pasodoble, de maior viveza que os
interpretados polas gaitas centroeuropeas e do leste, máis orientadas a pezas lentas polas suas propias características sonoras. Ademais a referencia de músicos coma Carlos Núñez ou Milladoiro,
de notábel proxección internacional, fan que o coñecemento da
música galega sexa palpábel.
Neste clima de boa aceptación, e dun agradábel intercambio de pezas e ritmos, alí donde
non chegaba o idioma, desenrolaronse estas xornadas. Así, os
eslovenos gravaban con fruición
as pezas galegas, para despois interpretar coa gaita eslovena unha
muiñeira que aprenderan hai
tempo en Ortigueira. Os galegos
tamén coñeceron algún músico
polaco armado cunha gaita galega, preferida á propia, ocupado
en atopar por internet un bon
punteiro e partituras galegas, pois
a globalización tamén chegou á
tradicional gaita, facilitando considerabelmente o rápido intercambio de coñecementos. Tamén
poideron ver outro gaiteiro local,
ataviado co traxe e gaita escocesas, e moi aclamado polo público, máis apático coas pezas dos
países máis próximos.♦

XERARDO PARDO DE VERA

A

ndamos ás voltas co
Senado, que é unha
desas cousas que están
aí porque o di a Constitución,
que é outra cousa que tamén
está aí porque lles encargamos
–máis ou menos
conscientemente, esa é a
verdade– a unhas mulleres e a
uns homes que a fixesen. E
fixérona así e non de outra
maneira, entre as moitas
posíbeis. Calquera día
podemos dicirlles, a estas
mesmas señoras e señores, ou
a outros, que cambeen isto ou
aquilo, e que supriman o de
acó ou o de acolá. Iso chámase
liberdade, que non é non
depender de ninguén senón
depender ou non depender de
quen queiramos. Claro que pra
iso temos que dar,
maioritariamente, o noso
consentemento e pra que o
consentemento sexa como ha
ser, precísase a capacidade, o
coñecemento e a libre vontade.
U-las tres naquel pobo?
Díxeronnos que o Senado
había ser algo moi importante
prá formación da vontade do
Estado aínda que nos custase
uns bos cartiños. Que
significaría unha segunda
lectura –máis ven catro ollos
que dous, pontificaban os pais
da Constitución– e que alí
habíanse estudar e avaliar os
dereitos e obrigas das nacións
ou das Autonomías do Estado.
En fin, que de todo isto sairía
unha gran xustiza distributiva.
As cousas deron en
encerellarse (ou cecais non se
encerellaron nunca, porque
nunca houbo nada, o rei ía
espido) e o caso é que o
pomposo Senado só serviu pra
colocar os irmáns tontos dos
partidos –ou talvez os irmáns
listos e nugalláns– e pra facer
unha piscina e un ximnasio,
atrasar os xuízos de
senvergoñas aforados (mellor
foran aforrados) e repartir
pasa-gravatas entre parentes e
queridas. Di un tal Francisco
Vázquez que os concellos
deben estar no Senado e eu
penso automaticamente, á luz
da ringleira de alcaldes
xulgados e condenados, que é
lóxico, porque un senador é
máis difícil de xulgar que un
concelleiro.
Tamén outro tal Pío
Escudero, que por aí lle anda,
remata de dicir que o Senado
funciona ben, que non é
oportuna a súa reforma. Se o
saberá el, que lle vai tan ben!
Pero Zapatero, que ao menos
parece un bon home,
retrúcalle que agora a cousa
vai en serio. Acabáramos!
Dende o 78 pra acó
estivéronnos gastando unha
brincadeira, soamente pra
lles dar tempo a algúns a se
forrar (Zaplana dixit)
mediante a fraude de inquerir
de cando en vez polo prezo
dos garavanzos. Cousa que
lle facía a secretaria,
naturalmente, porque os
novos ricos non comen
garavanzos.♦
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O lobishome
MAR BARROS

A lenda do lobishome fixo correr xa moita tinta e celuloide. Agora véñense de presentar en Galiza Romasanta. A caza da besta,
na que o director Paco Plaza retoma a historia de Manuel Blanco e a novela de Alfredo Conde Memorias incertas do home lobo.
Poucos mitos deron tanto de si. A
gran pantalla fixo importantes
producións dun dos temas que xa
inmortalizaran os directores de
serie b, e a literatura acumula
moreas de páxinas sobre misteriosos casos de licantropía. Non
embargante, a pesar de que son
moitas as historias populares ao
redor do lobishome, foi a de Manuel Blanco Romasanta a que
abriu un filón no mundo do celuloide. E todo grazas ao avogado
Manuel Rúa Figueroa, quen publicou a mediados do século XIX
o informe completo do xuízo,
con datos e anotacións. El foi o
causante de que a lenda transcendese máis alá do maxín popular.
O home lobo de Allariz, tamén coñecido como Sacauntos,
ese personaxe real que nunha terra de lobos atemorizou a poboación con toda unha serie de asasinatos, está estes días de actualidade e por partida dobre. Tanto
a película dirixida por Paco Plaza como a novela de Alfredo
Conde traen ao presente a historia de Romasanta, o home que a
mediados do XIX alegou na súa
defensa licantropía.
Despois da boa acollida que
recibiu na pasada edición do Festival de Málaga, e co galardón á
mellor fotografía na maleta, Romasanta. A caza da besta vén de
se presentar esta semana. A longametraxe estrearase o venres 14
de maio nas salas comerciais.
Rodada en inglés e con versión en galego, Romasanta conta
cun elenco de actores internacionais. Elsa Pataky, Julian
Sands e John Sharian protagonizan esta longametraxe que discorre na Galiza rural do século XIX
e que o director define como “unha historia de amor, na que a realidade e o mito se mesturan”.
Pero, esta non é a única vez
que os asasinatos de Romasanta
se levan ao cine. En 1968 o director Pedro Olea rodou O bosque do Lobo, na que José Luís
López Vázquez lle dá vida ao
protagonista. Esta sería a primeira ocasión na que o gran público
contempla en fotogramas a lenda
coa que tantas veces se ten atemorizado aos máis cativos.
“Con respecto a visión de
Olea, que era máis fiel aos feitos
reais, -explica Paco Plaza-, nesta
nova proposta fanse realidade as
fantasías de Romasanta. Quixemos que o público mirase a través dos seus ollos”.
Mito ou realidade, Manuel
Blanco Romasanta, conseguiu
eludir a pena de morte, á que fora condenado como autor confeso de cando menos nove asasinatos, ao convencer ás autoridades
de que era un licántropo, incapaz
de controlar os seus impulsos.
Alfredo Conde relata a súa
historia na novela escrita por en-

Elsa Pataky e Julian Sands protagonizan Romasanta. A caza da besta. Abaixo, José L. López Vázquez caracterizado de Romasanta para El bosque del lobo, de Pedro Olea, en 1970.

cargo da produtora de orixe galega Filmax, como base para o
guión da película de Plaza.
Na obra, que leva por título
Memorias incertas do home lobo,
publicada recentemente por Sotelo Blanco, o escritor dálle unha visión diferente ao arquetipo establecido na tradición que veu pre-

sentando a Manuel Blanco Romasanta como un licántropo con personalidade múltiple e destrutiva.
Máis literatura
Outros foron os escritores galegos que ao longo do século pasado escolleron para a súa ficción o

misterio de Allariz. Vicente Risco utilizou a historia de Blanco,
Un caso de licantropía na lectura
do seu discurso de ingreso na Real Academia Galega en 1929.
Cela tamén rememora entre
outras historias a de Romasanta
na obra Madera de Boj. Pero foi
Carlos Martínez Barbeito quen
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antes lle ofrecera escribir ao
propio Cela unha novela sobre o
caso do lobishome. Ao declinar
a oferta, Barbeito comezou o libro que levaría por título El
bosque de Ancines.
De todos os xeitos, o mellor
texto escrito sobre o caso de
Romasanta quizais siga sendo o
sumario do xuízo que se conserva no Arquivo Histórico do
Reino de Galiza co título Causa
contra o home lobo Manuel
Blanco Romasanta. Un documento feito público por Manuel
Rúa Figueroa, o escritor e avogado do acusado, co que foi indultado Romasanta por Isabel II
e que segue a inspirar arrepiantes fantasías.♦
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PELEGRÍN
con guitarra eléctrica
Vítor Casas

A.N.T.

‘Os novos
traballos
teñen un fondo
máis crítico’

David Bowie, Iggy Pop, Bob Dylan e Peter Gabriel son catro dos artistas que veñen aos Concertos do Novo Milenio que se organizan para celebrar o Xacobeo
2004. Trátase dun evento diferente a outros festivais que se celebran no Estado.
Ademais dos músicos anteriores,
Red Hot Chilli Peppers, Chemical Brothers e Massive Attack
son outras das estrelas que toman
parte nos Concertos do Novo Milenio que programa o Xacobeo
2004. O festival principal celébrase no Monte do Gozo os días
15, 16 e 17 de xullo cun prezo
das entradas que ascende a 25 euros o día se se adquire anticipa-

damente e a trinta de mercarse na
billeteira. Hai un bono de 70 euros para os tres días. No caso de
Red Hot Chilli Peppers, que actúan no Monte do Gozo o 27 de
xuño dentro dos Concertos do
Novo Milenio pero fora das datas
do festival, o prezo tamén é 25
euros adiantada e 30 na billeteira.
Tamén está prevista en todos os
casos a venda en internet

(www.xacobeo.es), pero o prezo
sube a 27,2 euros nas entradas
adiantadas.
O prezo do abono é moi atractivo en comparanza con outros
festivais do Estado. Ademais, trátase dun evento que a priori está en
condicións de atraer a moitas persoas porque non hai nese momento outra cita musical de relevancia
en toda a Península Ibérica.

PRIMAVERA SOUND
TRINQUE DA MÚSICA INDEPENDENTE
H. VIXANDE
Do 27 ao 29 de maio celébrase
en Barcelona unha nova edición do Primavera Sound, un
festival que é trinque da música
independente. Ten, ademais,
un carácter urbano e un extenso cartel que inclúe un certame
de cinema. A cita compite, polas datas, co Festimad e co
Rock in Rio de Lisboa.
O festival conta con actividades diúrnas e nocturnas e
celébrase en catro localizacións distintas dentro da cidade. Se polo día ten lugar un certame de cinema relacionado
coa música, unha feira discográfica e unha exposición da
obra dun fotógrafo británico moi
vencellado co pop, pola noite
celebraranse concertos en catro escenarios diferentes: o dos
cabezas de cartel, o do pop,
rock e música electrónica, o de
electrónica undergroung e o
dos pincha discos.
Cun prezo de abono para
os tres días de noventa euros e
de vinte e cinco para o primeiro
día e cincuenta para os dous
seguintes se se adquiren as entradas por separado, é un dos
festivais máis completos e accesíbeis do Estado.
Este festival naceu nos anos
noventa pero estableceu unha
continuidade a partir de 2000. O
feito de estar asentado principalmente no Poble Espanyol
–ao pé da montaña de Montjuïc– principalmente, permítelle
contar cunha superficie moi ampla con espazos de gran capacidade, de modo que as actuacións non se estorban entre si.
A outra localización, para boa
parte das actividades diúrnas, é
o Mercat de les Flors, un lugar
que se converteu nunha re-

ferencia cultural en toda Europa.
Entre os principais cabezas
de cartel do festival están
Mudhoney, Wilco, Pixies, El-

bow, PJ Harvey e Primal Scream. Hai máis información na
páxina electrónica www.primaverasound.com.♦

PAUL NATKIN

A.N.T.
A galería compostelá Citania
acolle até o vindeiro 30 de
xuño a súa mostra Cousas
do Gravado. Case se pode dicir que é un gravador madrileño fillo do que era director d’A Nosa Terra en
1936, pero que habitualmente escolle Galiza para expor.
En Compostela presentei
varias mostras na galería Sargadelos e tamén en Ourense,
nalgunha exposición colectiva e nunha bienal. Fixen algo
semellante na Coruña, en Vigo e en Pontevedra, cidade
na que recibín a medalla de
bronce na Bienal de Arte.
Traballo dende Madrid pero
gústame expoñer en Galiza e
que o meu nome se divulgue.
Sempre é moi interesante que
te coñezan no teu país, que
comenten a túa obra e a evolución da túa traxectoria.
O seu é o gravado?
Tanto a pintura como o
gravado son terreos nos que
adoito traballar, pero quizais
ultimamente estea a centrar a
miña obra no gravado. A elección de cada unha vai en función do que queira transmitir
nun determinado momento.
Os veladores son algúns
dos temas máis acaídos.
Os veladores interésanme moito porque son un espacio no que se poden intercambiar impresións e suxerir. Agora máis que mostras
monográficas tento abarcar
diferentes aspectos, en certo
sentido cun fondo máis crítico. Nesta mostra reflexiono
sobre o diálogo e o actual
xeito de vida marcado polo
estres e os móbiles, pero
cunha técnica que ten moita
tradición en Galiza, na que
se sitúan algúns traballos de
Castelao ou Seoane.
Tamén retrata en moitas
ocasións o corpo da muller.
Son un pintor figurativo.
Adoito presentar mulleres e
homes, separados ou unidos
porque me ofrecen moitas
posibilidades comunicativas.
En que proxectos está a
traballar?
No mes de setembro presento en Póvoa de Varzim
unha mostra relacionada coas peregrinacións, conformada por unha serie de traballos nos que os peregrinos
vanse mesturando con diferentes personaxes até que
acadan o seu destino.♦

Dúas das cabezas de cartel: PJ Harvey e Wilco.

Pero prezo e calendario non o
son todo. A Xunta contribúe con
trinta millóns de euros aos distintos actos do Xacobeo –o patrocinio privado colabora con 24 millóns–, unha cantidade de financiamento público que permite ampliar o abano de idades ás que vai
dirixido e chegar aos que non son
tan novos.
É distinto o caso doutros festivais que se celebran no Estado durante este verán, como son o Primavera Sound de Barcelona, o
Festimad, o Rock in Rio de Lisboa
e o festival de Benicàssim. Nestes
últimos, aínda que tamén figuran
nomes como Paul McCartney,
Patti Smith ou Metallica, sobrancean os grupos ou intérpretes que
chegaron ao cumio máis recentemente, como PJ Harvey, Ben Harper, Jet, The Rausmus, Ash, Belle
& Sebastián ou Kings of Leon.
Pero tampouco a carteleira fai
un festival competitivo. A variedade de actuacións e actividades tamén importa. Neste é un dos aspectos nos que os Concertos do
Novo Milenio presentan maiores
diferencias cos doutras partes da
Península. Como festival, son unha sucesión de actuacións no mesmo escenario en tres días consecutivos. En xeral, as localizacións
dos concertos noutros festivais son
variadas. Hai distintos escenarios
que agrupan os artistas por afinidades musicais ou polo aforo que
son quen de congregar. Mesmo
pode que as súas actuacións se solapen coas doutros artistas que
acoden a ese festival. Ao tempo,
sucédense outro tipo de actos culturais, como exhibicións de cinema ou números de circo. O espectador terá que elixir ante unha
oferta tan avultada, pero é rara a
vez na que a escolla é difícil, porque a programación está concibida
para satisfacer gustos distintos.
O programa tampouco di todo
sobre un festival, a tradición é importante. Este ano o Festival de
Benicàssim celebra o seu décimo
aniversario e a publicidade que
coloca nos medios de comunicación fai fincapé neste feito, obviando un cartel excepcional, por
outra banda. Os seus promotores
saben que a traxectoria representa
un aval ante o público. Algo semellante acontece co Primavera
Sound e co Festimad, dous festivais que xa coñecen varias edicións. Da outra banda están os
Concertos do Novo Milenio, unha denominación que se presenta
como nova e que non ten detrás
de si unha traxectoria propia, talvez porque o Xacobeo, aínda que
é un evento con tradición, non ten
a mesma periodicidade.♦
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Sitios

Rubén Valverde

Política e
investigación
XURXO G. LEDO

O

s medios
electrónicos, e en
particular a
televisión, convertéronse
nas principais canles para
comunicar ideas e valores
ao público, e por iso a
política se desenvolve cada
vez máis neste ámbito.
Coa confusión dos niveis de
realidade entre novas e
entretenemento,
información e publicidade,
a política aprésese cada vez
máis ao teatro. Os políticos
con máis éxito non son os
que presentan programas
de goberno interesantes, senón os que son máis
expertos en manipular símbolos e códigos culturais. Os
candidatos son promocionados para facer atractivos os
seus nomes e sos seus
rostros, asociandóos a
símbolos seductores para a
mente e as emocións dos espectadores. Manuel Castells
afirma que as batallas polo
poder ná “Era da Información” son batallas culturais.
Nuns días asistiremos a unha comisión de
investigación para coñecer
que aconteceu o 11 de marzo e quizais algún porqué.
Pero esta investigación non
vai ser unha investigación
científica cos trazos propios
de obxectividade e
imparcialidade entre outros.
Vai ser un espectáculo no
que unha parte dos investigadores son o mesmo tempo
investigados, xuíz e parte,
polo que todo indica que as
tentativas para deformar as
informacións, confundir os
espectadores e adulterar as
conclusións serán a tónica
dominante.
Asistiremos a un xogo no
que os xornáis serán os
encargados de xerar a
maior das confusións e as
emisoras principalmente de
radio farán investigacións
paralelas en tertulias de sesudos analistas.
Se escoitamos a Ser
pensaremos que a línea de
investigación nos leva a unhas conclusións, se
escoitamos a Cope descubriremos todo o contrario, se
lemos o ABC veremos uns
culpábeis, se revisamos El
País observaremos outra realidade.
Neste estado asistiremos unha vez máis a un espectáculo
mediático grazas a unha política ficción que vén de moi
atrás e da que viven moitos
xornalistas e empresas.
Abran ben os ollos porque
se só miran nunha dirección
ou escoitan nunha
frecuencia, seguramente
non se decatarán de nada.♦

PACO VILABARROS

Viladonga, museo castrexo único
A 25 quilómetros de Lugo, a
600 metros de altitude, atópase
Viladonga. Unha aldea pequena
de Lugo sen outra peculiaridade
que albergar un dos castros
máis importantes de Galicia e o
único museo adxunto a unha escavación. O castro foi levantado no mesmo tempo que as murallas romanas de Lugo. Comezouse a escavar en 1971, baixo
a dirección de Chamoso Lamas.
Dende 1982 tomou a batuta Felipe Arias, o impulsor e responsábel do Museo.
O museo consta de tres sás
de exposición, onde se amosan
unha pequena parte dos achados atopados nas escavacións.
Torques, moedas, xogos ou puñais son algúns dos elementos
expostos. Ademais, hai unha
maqueta interactiva do castro,

na que se amosan as distintas
partes que formaban o poboado
e os materiais empregados en
cada construción.
Sen dúbida, o máis interesante do museo é coñecer como
vivían os habitantes de Viladonga. Hai aínda moitas incógnitas
sobre as razóns que levaron a
habitar ese poboado en pleno
apoxeo de Lucus Augusta. Tampouco se sabe porqué motivo o
castro está amurallado estando
baixo a protección de Roma. Os
visitantes poden coñecer a realidade dun pobo que vivía da
caza, do comercio e da agricultura.
O martes 18 de maio, co gallo do Día das Letras Galegas e
dos Día dos Museos, organizarase unha xornada de portas
abertas na que se agasallará aos

visitantes cun folleto titulado
Os museos e o Patrimonio inmaterial: O castro de Viladonga. Ademais, poderán verse os
servizos internos do museo: biblioteca e achados nunca antes
expostos ao público que permanecen arquivados. Por último,
terá lugar tamén unha Xornada
de confraternización coa Asociación de Amigos do Museo,
que rematará ás 19,30. Celebrarán unha Asamblea Xeral Extraordinaria de socios para
aprobar novos Estatutos.
En setembro, terá lugar en
colaboración co Club Cultural
Valle-Inclán de Lugo e a Asociación de Amigos do Museo,
unha viaxe cultural ás terras ourensáns de Xaquín Lourenzo:
Bande, Lobeira, Entrimo, etc.
De feito, na primeira semana de

Comentarios dionisíacos

Irmandade dos Vinhos Galegos

Crise no vinho
Unha das mais importantes cousas que um pai/nai deve legar aos
seus filhos som os seus gostos e
mesmo os vicios. O filho mimetiza-se com os pais, copia e fai ou
que vé fazer, e a educaçom/conformaçom de um filho e umha
enorme quantidade de gestos, hábitos e gostos, que transcendem e
se incorporan numha cultura,
numha gente e num povo.
E estamos alarmados porque
o homossexualismo se confírma
como alternativa sexual, e numha arriscada extrapolaçom, podería-se extinguir a humanidade,
ao nom se reproduzir. E tambén
o gosto polas colas, cervejas e
outras degradaçoms, também
podería determinhar a extinçom
do cultivo e da cultura do vinho.
Esto vem a conto porque as
estatísticas informan e confirman que diminui, cada vez mais,

o consumo “per cápita” de vinho
em Galiza; hai vinte anos estava
nos 80 litros, e agora só ronda os
28 litros por persoa e ano.
Nom sugerimos fusilar os
abstemios, como recomendaría
um dictador ou um surrealista,
mais sim que temos a responsavilidade de cambiar a tendéncia.
Todos os amantes do vinho e,
ainda mais, os produtores e adegueiros, estamos realmente preocupados, pois nom só está em
risco a economia produtora, senom também a mais importante
parte da nossa alimentaçom, a
parte metafísica que representa o
molho, a alegria e harmonia de
umha boa comida. E afecta e
conforma a nossa identidade.
E a nossa sobrevivencia como
povo, pois sem vinho nom haveraá festas, nem cançóns, nem atrevimento para se declarar a umha

maio tivo lugar unha Mesa Redonda sobre “Xaquín Lourenzo,
o home, o arqueólogo e o etnógrafo”. Entre os participantes
destacaron Francisco Calo, Felipe Arias e Francisco Fariña.
O Museo de Viladonga é un
dos centros das 22 cidades e localidades españolas que participan no programa do Ministerio
de Cultura de Francia, Les printemps des musées (A primavera
dos museos). Habitualmente a
visita ao museo é de pago, agás
cando hai algunha exposición
itinerante. “O museo trata de ter
exposicións itinerantes todo o
ano para fomentar unha maior
afluencia de público e para que
entrada sexa de balde”. Ademais, organízanse durante todo
o ano visitas guiadas de centros
escolares.♦

moza, e fazerlhe as beiras, cortejar
e tomar a decisom de casar com
ela. O vinho da-nos forzas e ánimo para todo acto importante e
sem ele perderíamos o que de
simpáticos, alegres e extrovertidocomunicativos temos na Comunidade Europeia. Poderíamos ficar
relegados a ums escandinavos, ricos sim, mas tímidos e lavados,
sem graza nem jeito.
Estamos os amantes e gurús
do vinho realmente preocupados, pois, ainda para complicar
as coisas, há excedentes em quase todos os países produtores, e
ainda bem que os saxons e novos
incorporados a Comunidade estám botando umha mao e aumentando o consumo. Isto tirará
dos vinhos de baixo preço, e
manterá os bóns vinhos galegos
sem se deprezar no futuro.
Isto nom nos libera da forte

responsabilidade que temos de
botar umha mao aos agricultores
e adegueiros, e manter viva a
cultura do vinho, legando aos
nossos filhos este ancestral gusto
e lúdica afeiçom cultural.
Está de moda o termo “sostenível”, quer dizer o que ecológica, harmónica e economicamente poda ser produzido sem deterioro do meio. A Irmandade dos
Vinhos Galegos, apavorada pela
crise de valores, está plenamente
consciente desta tremenda carga
de responsabilidade social, predica com os feitos e compromete-se a dar exemplo: cada um de
nós fará o que poda por quedar
bem, ante o vinho e a história.
“England expects that every man
will do his duty...” arengóu Nelson em Trafalgar, e nos dizemos
“Cada um que beba o vinho que
poda, com moderaçom e sostenivelmente, ou seja, até que as pernas o sostenham...”♦
www.sursumcorda.net

Die
christenheit
oder Europa
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FRANCISCO CARBALLO

C

ristiandade ou Europa é
un tratado de Novalis,
1799, que lle merece a
Gianni Vattimo un agudo
ensaio na súa obra Dopo la
cristianitá, 2002. Cristianismo
ou Europa, identidade, dependencia ou contraposición? Novalis escribe en plena
Ilustración e rexeita a
absolutización da razón que
aparecía en sectores ilustrados.
Vattimo analiza a Modernidade que significa OccidenteEuropa como orixe e proa.
Para Vattimo a cultura occidental procede do cristianismo,
do clasicismo grecorromano e
doutras influencias, mais a definidora desta realidade que é
Europa, vén do “cristianismo
secularizado”.
É longo xa o debate deste
acontecemento único no planeta: só en Europa se produciu a
“modernidade” –este
complexo da laicidade,
autonomía da razón, da política, da ciencia, da moral. Max
Weber definiuno como
emancipación da tutela
eclesiástica e “desencanto” do
mundo. E. Troeltsch subliñou
a permanencia dos impulsos
cristiáns no contexto social e
espiritual da modernidade. F.
Gogarten admite a relación, inda sen clarificar, entre fe
cristiá e secularización. O teólogo católico I. B. Metz afirma
que a secularización ou
“mundanidade do mundo” é
un acontecemento cristián, no
que abundan as ambigüedades.
Certo que existen opinións
en contra do que acabo de
escribir tanto entre autores integristas cristiáns como entre ateístas. Para os dous a
civilización de Occidente non é
cristiá. Novalis pensa no seu
ensaio que “Occidente só se
pode definir de maneira unitaria como cristianismo aberto, e
que o cristianismo se reencontra hoxe autenticamente só se
se reencontra como Occidente”
Vattimo engade: “en términos
máis claros e probablemente
escandalosos, pretendo dicir
que a totalidade do Occidente é
hoxe como terra de ocaso e do
debilitamento, a verdade do
cristianismo” (p. 102).
Se queremos entender o debate, comecemos por observar
que o cristianismo como
referencia a Xesús, non é equivalente á Cristiandade, un período no que o cristianismo acolleu nas igrexas elementos relixiosos alleos e alianzas de subsidiariedade co poder civil.
Mais desde o Vaticano II
oficialmente o cristianismo subliñado pola Igrexa católica
quere expresar a autonomía da
razón, da ciencia etc. Coa
vivencia diaria da comunidade
o cristianismo propicia a
madurez que se pode abrir desde a conciencia á experiencia
de Deus e que se enriquece coa
doazón de Xesús dun Deus de
amor e perdón.♦

Carlos Casares, Chus Pato, Antón Riveiro Coello e Luís García Mañá.

Vinte e catro autores limiaos
A.N.T.
A comarca da Limia, terra de
grandes nomes da literatura, xa
conta cun catálogo de autores
propio. O pasado sábado presentouse no concello de Vilar de
Santos a que é a primeira relación de autores da Limia, na que
se recollen un total de 24 escritores, vinculados en maior ou menor medida á zona.
Carlos Casares, Chus Pato,
Xosé Manuel Cid, Delfín Caseiro, María Ruído, Luís García
Mañá, Antón Riveiro Coello ou
Antón Tovar son algúns dos escritores incluídos neste primeiro
traballo de catalogación emprendido dende o Museo da Limia. En total vintecatro autores
da literatura foron aglutinados
no que se presenta como o primeiro catálogo limiá. Elixio Ri-

vas, Luís Álvarez Pousa Manuel
Mandianes e Luís Otero súmanse a esta listaxe de persoeiros,
que ben eles ou a súa obra teñen
relación coa Limia.
A publicación coeditada polo
Museo da Limia e o concello de
Vilar de Santos, nace co obxectivo de “incidir, dende o ámbito
comarcal, no proceso de normalización lingüística e de posta en
valor e apoio da cultura galega”
ao tempo que pretende ser “unha
vía para que a veciñanza tome razón da literatura, ensaios e outros
traballos de creación que teñen
relación coa Limia”, como explica o alcalde de Vilar de Santos,
Xosé Antón Jardón da Cal.
Coordinado por Xabier Paz,
representante da Difusora das
Letras, Artes e Ideas, a publicación veuse desenvolvendo nos

últimos meses por un equipo de
traballo.
Este catálogo de autores da
literatura e das humanidades,
preséntase como a primeira entrega dunha colección máis ampla cun carácter multidisciplinar, na que se abordarán outras
manifestacións culturais da comarca ourensá.
Despois da presentación deste primeiro listaxe de escritores
a pasada semana, xa se está a
traballar no que será o segundo
catálogo, obra na que se recollerán as diferentes contribucións
realizadas para a conservación
do patrimonio.
O catálogo estase distribuíndo entre diferentes centros da comarca para que podan empregalo, como colexios, asociacións
culturais ou bibliotecas.

O Bardo na Brêtema

Nova biblioteca
Ao tempo que se deu a coñecer a
obra e a vida dos autores da Limia a través deste catálogo, no
acto fíxose público o proxecto
da que será a Biblioteca da Limia, un espazo no que se aglutinarán todo tipo de fondos en diversos soportes, xa sexan libros,
material audiovisual ou fotográfico, relacionados coa historia
cultural da comarca ourensá. O
Museo da Limia, situado en Vilar de Santos, será a sede inicial
desta nova biblioteca. Foi precisamente neste museo onde se
vén de estrear unha importante
remodelación, contando dende
agora cunha nova sala do liño
adicada a Xaquín Lourenzo, homenaxeado no día das Letras
Galegas deste ano.♦

Rudesindo Soutelo

Músicas e letras galegas
Os alunos do Conservatório Superior de Música da Corunha
estão a esmolar livros e partituras para ter algo que pôr nas estantes da sua inane biblioteca.
Um centro superior com uma biblioteca sem livros é como um
oceano sem peixes, sem vida,
uma cloaca.
Doutra banda os bibliotecários estão a considerar um “ataque à cultura” que os autores dos
livros vivam do seu trabalho, e
pedem que os criadores renunciem aos seus direitos para custear as bibliotecas de empréstimo. E ainda há editores que
apoiam este autoricídio carpetovetónico apelando para a democracia. Assim nos vai.
Um disparate idêntico à criminalização social que padecemos os compositores por pedir o
que nos reconhece a Lei.
Parece que aqui os carros
vão pela direita, e não como
em Inglaterra, por puro capricho dos condutores. Ninguém
pensa que é um mandato legal
para regulamentar as relações
dos indivíduos na sociedade e
dar segurança rodoviária e jurídica. As leis especificam quais
são os nossos direitos e deveres. A liberdade de expressão, e
a criativa ainda mais, só se ga-

rante na segurança jurídica.
Como editor do Corpus Musicum Gallaeciae ofereço gratuitamente aos Conservatórios todas
as novidades que publico, sempre
que eles se comprometam, num
acordo de Claustro, a não permitir o uso de cópias ilegais nas aulas, ou seja, a cumprir a lei de os
carros circularem pela direita. Até
hoje nenhum a quis cumprir, mas
logo queixam-se-me da penúria
para encontrar obras. Se persistirem nessa delinquência ainda menos vão encontrar.
O pagamento por empréstimo,
segundo a lei comunitária, corresponde ao leitor, que para isso aforra comprar o livro. Os bibliotecários poderiam propor que em casos extremos fosse a instituição titular da biblioteca quem assumisse esse pagamento num orçamento especial. Porém pedem que sejam os autores quem renunciem
aos seus legítimos direitos. Parece
pouco ético ser solidário por conta do dinheiro de outrem, como se
alguém propusesse resolver a
questão reduzindo-lhe o salário
aos bibliotecários. Um despropósito. Mas porque não entramos
grátis no cinema, nos transportes
públicos ou no futebol? que isso
sim que seria quantitativamente
mais democrático.

E por falarmos de letras, a
Associação Galega de Intérpretes de Música culta vai comemorar o Dia das Letras Galegas com
um concerto de Lírica Galega,
com obras de Juan Durán, Margarita Soto e Marcial del Adalid.
Poucos compositores para um
acto simbiótico e necessário que
deveria ter multiplicidade ao
longo do ano. O mundo da músi-

ca, as letras e as artes em geral
têm de confluir mais neste país
maltratado pela asneira política.
O concerto é no dia 18 de Maio
na Sala de Câmara do Palácio de
Congressos da Corunha. Canta a
nossa extraordinária soprano Teresa Novoa acompanhada ao piano por Pedro Roque.
Já está na hora de as músicas e
letras galegas circularem de lei.♦
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O Trinque
Romaría Etnográfica
VILANOVA DOS INFANTES convértese nunha das capitais do
‘Ano Xocas’ coa celebración
da III Romaría etnográfica
‘Raigame’ o 17 de maio. Artesanía, danza, bo xantar, moni-

creques, teatro, saltimbanquis
e a música de Fía na roca serán as actividades que lembren
a figura de Xoaquín Lourenzo ao tempo que converten a
vila medieval nunha festa.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

mércores 19 no Hotel Almirante
de FERROL; repetindo ao día seguinte na sala Médico Rodríguez
da CORUÑA.♦

Allariz
■ CINEMA

NOITES CURTAS
Ciclo de curtametraxes en
pantalla grande: o venres 14
ás 23 h. proxectarase Di algo,
de Luís Deltell; Ciclo, dos irmáns David e Tristán Ulloa;
Bobo Furcia, dirixida por
Álex Sampayo; Meigallos,
sombras e papas de arroz, de
Tomás Conde e Virginia
Curiá; e Os Crebinsky, do
director Enrique Otero. O
venres 21 poderemos ver
Nunca es domingo, de Carlos Dueñas, traballo que estivo preselecionado para os
Oscars do 2003; Aquel Ritmillo, de Javier Fesser; O
río ten mans, dirixido por
Beatriz del Monte; e Las
Superamigas contra el profesor Vinilo, de Domingo
González Redonda. A entrada é de 2 euros por sesión.

Ames
■ ACTOS

DÍA DAS LETRAS
Na Praza de Chavián, en
Bertamiráns, a partir das 11,
Búsqueda do tesouro; ás
13, os títeres Tres Globos
representarán O parrulo feo.
Na Casa da Cultura do Milladoiro, a partir das 19, Festival do Día das Letras. O
mércores 19 ás 20:30 na Casa da Cultura de Bertamiráns presentarase o libro Os
muíños de Riamontes, contos da miña aldea, a cargo
de Maximino Viaño; cousa
que se volverá facer, o mércores 26 á mesma hora, na
Biblioteca do Milladoiro.

Ar teixo

■ TEATRO

TEATRO DO ATLÁNTICO
Presenta, o luns 17 na Casa da
Cultura, o espectáculo Ecos e
voces dun tempo e dun país,
paseo pola poesía galega contemporánea, no que participa
a fermosa e inmensa voz de
Pilocha, xunto con María
Barcala e Xulio Lago, con
Xavier Constenla ao piano.

Boiro
Boiro
■ TEATRO

COUSAS
Títeres Cachirulo representa
esta obra de Castelao o venres
14 na Casa da Cultura.

O Carballiño
■ TEATRO

A BRANCA ROSA
OS PIRATAS
O venres 14 a compañía Teatro do Morcego representará esta obra no Centro
Multifuncional.

Carballo
■ TEATRO

ECOS E VOCES
DUN TEMPO
O Pazo da Cultura será onde
o Teatro do Atlántico represente esta obra o venres 14.

■ TEATRO

Cariño

EL AMIGO
DE JOHN WAYNE

■ TEATRO

Poderemos ver esta divertida peza o venres 14 no
Centro Cívico Cultural da
man de Ados Teatroa.
Sabela Raña
mostra a
súa obra na
Asociación
dos Museos
de Galicia
na CORUÑA.

cine clube Groucho Marx
este xoves 13 ás 22:30 h.O
venres 14 e luns 17 ás 22:30
h. e o sábado 15 e domingo
16 ás 17, 20 e 22:30 h. chega a versión en galego de A
vida que che espera. O mércores 19 e xoves 20 ás 22:30
h. vaise emitir La pelota
vasca de Julio Médem.

O Barco
Barco
■ CINEMA

THE STATION AGENT
Poderemos ver esta fita no

COMO UN LIBRO ABERTO
Caramuxo Teatro estará o
venres 14 no Auditorio Municipal.

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

ATENEO REPUBLICANO
DE GALICIA
Este xoves 13 ás 20 h. na Aula de Cultura de Caixa Galicia, Ricardo Rabella presentará o seu libro Prohibido
pensar. O xoves 20 ás 20 h.
na sede da Fundación Luís
Seoane, preséntase o libro
La intimidad de la serpiente,
de Luís García Montero.

C U L T U R A

Os Heredeiros da
Crus tocan este
xoves 13 no
Playa Club da
CORUÑA.

25 anos de Comunicación
Caixa Galicia organiza este ciclo
de conferencias, no que Carmen
Sarmiento falará sobre La mujer, el sur de todos los nortes, o

D E

E

E S P E C T Á C U L O S

Ópera de Cámara de Varsovia
Falstaff, a coñecida ópera cómica
en tres actos de Verdi, será interpretada por esta formación o martes 18 ás 20:30 no C.C. Caixanova de VIGO e o mércores 19 no
Pazo da Cultura de PONTEVEDRA.
Stefan Sutkowski é o director xe-

ral e artístico; Ryszard Peryt, o director escénico e Kai Bumann, o
musical. As entradas están á venda
en www.caixanova.es e na billeteira electrónica 986 110 500, ou
antes da función nas billeteiras
dos lugares de actuación.♦

■ EXPOSICIÓNS

COLECTIVO DE
GAIS, LESBIANAS E
TRANSEXUAIS

■ CINEMA

O colectivo GLTB Milhomes retoma as reunións para
poder discutir sobre os problemas e dúbidas e enriquecer o pensamento, os xoves
no pub V.O. (Orzán 75) ás 21
h. Este xoves 13 o tema a debate será A mala educación.
Influencia do entorno na
nosa adolescencia; o 20 tratarase sobre A visibilidade
das lesbianas. Temos evolucionado?; e o 27 de maio será Transexualidade e cuestións de xénero.

A homenaxe ao director xaponés Akira Kurosawa presenta, este xoves 13 ás 20:30
h. e o venres 14 ás 18, a fita
Ran (1985), e o mércores 19
e xoves 20 ás 20:30 h. chegará Baixos Fondos (1957).
O ciclo Fronteiras do Documental continúa, o venres 14
ás 21 h, co video Nobody´s
Business (1996) do director
Alan Berliner, do que, tamén, se van proxectar, o sábado 15 ás 18, os títulos Intimate Stranger (1991) e The
Sweetest Sound (2000). O
martes 18 ás 20:30 h. poderemos ver Operation Lune
(2002, William Karel) e
Imaxes do mundo e epígrafe da guerra (1989, Harun
Farocki). O venres 21 ás
20:30 h. tocaralle o turno á
película de Agnès Vardá,
Los espigadores y la espigadora (2000), director que repetirá o sábado 22 ás 18 h.
con Dos años después
(2002). Dentro do espazo
adicado á Produción Galega,
o sábado 15 ás 20:30, proxectarase o video de Oriol
Ferrer, Delta (2003). O venres 21 ás 18, dentro do ciclo
5 Homenaxes AEHC: Julio
Diamante, poderemos ver a
fita deste director, Los que
no fuimos a la guerra
(1962); e o sábado 22 ás
19:30 h. o homenaxeado participará nun coloquio no que
se proxectará o súa fita El arte de vivir (1965). Máis información en www.cgai.org.

A CULTURA TRADICIONAL
ONTE E HOXE
Conferencia de Felipe Senén,
co gallo do Día das Letras,
este xoves 13 ás 20:30 no Forum Metropolitano, en homenaxe a Xoaquín Lourenzo,
sendo o presentador Xulio
Valcárcel. Organiza a A VV
de Oza-Gaiteira-Os Castros.

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. O domingo 16 van realizar o roteiro de Soandres,
por terras de Paredes, San
Paio, Corbeita, Táboas, Condes, Borreiros, Medado, Boimir, Encian, Priorato e Rosendo. Máis información no
telf. 649 759 734 (David).

CGAI

FORMAS

Lume

Sabela Baña amosa, até
final de maio, os seus gravados na sede da Asociación dos Museos de
Galicia (Sinagoga 22, detrás da Colexiata).

O grupo folque presentará o seu novo traballo Grandes Éxitos no Miudiño de OURENSE o luns 17; o xoves 20 van tocar na Cova
Céltica da CORUÑA; e o venres 21 darán un
concerto na Casa do Coto en TOMEZA.♦

ALEJANDRO
GONZÁLEZ PASCUAL
A galería Ana Vilaseco organiza unha retrospectiva
deste pintor composta de 24
obras de óleo sobre táboa e
10 debuxos de troncos,
montes e bodegóns. Até este venres 14.

PRINCIPIÑOS
Podemos ver esta serie de
retratos de princesas, infantes, damas e duques até este domingo 16 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, 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) está considerado, tanto polo legado arquitectónico como polo labor
académico e organizativo, como un dos mestres de maior
trascendencia e influencia na
arquitectura mundial no pasado século. Na Fundación Barrié até este domingo 16
(www.fbarrie.org).

Sex Museum
A banda independente tocará, o venres
14 ás 00:30 h, na Iguana Club de VIGO
cunha entrada anticipada de 12 euros,
que se pode adquirir en Elepé, Gong,
Honky Tonk e ,Columna, ou 15 euros na
billeteira; o sábado 15 poderemos escoitalos no Playa Club da CORUÑA.♦

Dillei
Este musical novidoso dirixido e interpretado polo actor e humorista Carlos Blanco xunto con Ramón Pinheiro na percusión, o DJ Nathan e Uxía Pedreira, mestura a narración oral , a música tradicional
e o ritmo dun dj en directo. Estará o sábado 15 no auditorio As Torres de Santa
Cruz de OLEIROS; o domingo 16 chega ao
Auditorio Municipal de RIBADEO.♦

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.

Carteleira
Carteleira

☞

OS NENOS DE SAN
XUDAS. Tras unha mala experiencia na guerra civil
española, na que perdeu a súa
noiva, un mestre volve a Irlanda a dar clases nun reformatorio no que o Perfecto é un sádico; isto produce un enfrontamento entre dous métodos pedagóxicos opostos.

☞

A CONTRARRELOXO. Un xefe de policía
local ten un asunto cunha muller que ten cancro, polo que
decide axudala. As cousas
complícanse cando ela e o seu
home morren nun incendio e
todas as probas indican que
foi o policía, polo que terá
poucas horas para demostrar
que é inocente.

☞

RÍOS DE COR PÚRPURA II. Na Lorena, no
contorno da liña Maginot, van
aparecendo mortos os integrantes dun grupo que ten os
mesmos nomes e profesións
que os apóstolos. A policía terá
que desentrañar o misterio.

☞

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.

☞

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.

☞

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

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.

☞

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.

☞

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).♦

Con esta peza, escrita por Suso de
Toro, Cándido Pazó, Avelino
González e Xabier Lama entre
outros, Talía Teatro presenta unha proposta sincera e cargada de
intención, facendo fincapé na situación sociolingüística do galego
nas diferentes facetas da vida, a
través do tempo, sempre cun gra-

■ EXPOSICIÓNS

tificante sorriso, con amor e respecto pola lingua. Estará, este xoves 13, na casa Dr. Dopeso d’AS
PONTES; o venres 14 e sábado 15,
no Centro Sociocultural de AMES;
o sábado 22 verémola no Auditorio Municipal de CARIÑO; e o domingo 23 chega á Casa da Cultura de BETANZOS.♦

MANUEL CATOIRA
As paisaxes da memoria titula a súa mostra de pintura
na galería Visol, onde estará
até o 10 de xuño.

LEOPOLDO NÓVOA

Teatro
eatro do Morcego
Morcego
Berrogüetto forma parte da ampla programación do Clavicémbalo de LUGO.

A coñecida compañía representará, o sábado 15 no Pazo Emilia
Pardo Bazán de SANXENXO, Os

vellos non deben de namorarse; o
luns 17 poderémola ver na Casa
da Cultura de BOIRO.♦

da compañía Casahamlet.

Gondomar
■ ACTOS

Cara de plata
Al Suroeste Teatro representa esta
peza o xoves 13 no teatro Principal

PIRATAS DE ALEJANDRIA
de OURENSE; o sábado 15 levaráa ao
Auditorio Municipal de CANGAS.♦

A grande ilusión
Este xoves 13 a compañía Teatro do Morcego representará esta obra no teatro Principal de

PONTEVEDRA; o venres 21 fará o
propio no teatro Principal da ESTRADA.♦

Teatro
eatro Alternativo
A III edición deste festival que se
celebra en VIGO continúa este
xoves 13 no Auditorio do MARCO con Apuntes para un Hamlet
da man de Cámara Negra; compañía esta que representará, ta-

mén, Otelo o venres 14. O festival remata o sábado 15 ás 21:30
h. no Auditorio Municipal coa
peza ¡No!, dos vigueses Noescafé Teatro. O prezo por función é
de 5 euros.♦

HEREDEIROS DA CRUS
A banda galega estará tocando este xoves 13 no Playa Club, xunto con Raz
Raz, dentro do Festival
Contra o Cancro.
■ TEATRO

ESCURO ENIGMA EU SON
Casahamlet actúa este xoves 13 no C.C. Torrente Ballester. O xoves 20 estará no
mesmo lugar a compañía La
Zaranda coa obra Ni sombra de lo que fuimos.

Fene
■ CINEMA

A NOITE CURTA
Nova sesión deste ciclo este xoves 13 ás 21 h. na Casa da Cultura coa proxección das curtas: Di algo, de
Luis Deltell; Ciclo, de David e Tristán Ulloa; Bobo
furcia, de Álex Sampaio;
Meigallos, sombras e
papas de arroz, de Tomás
Conde e Virginia Curiá;
e Os Crebisnky, de Enrique Otero.
■ EXPOSICIÓNS

A PAZ,
CUESTIÓN DE FONDO

É a mostra que alberga o
Museo do Humor, até o 18
de maio, de 28 caricaturistas de 16 países sobre os
prexuízos sobre a paz, o racismo, as diferenzas sociais, a guerra....
■ LEITURAS

ORIXE
Título da novela gañadora
do último Blanco Amor,
que será presentada polo
seu autor, Séchu Sende, e
polos escritores Iolanda
Gomis e Eduardo Estévez, este venres 14 ás 20 h.
na Biblioteca Municipal.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

NOLO SUÁREZ
Até o 30 de maio, poderemos ollar a mostra da súa
pintura, titulada Trans-formas, na galería Sargadelos.

A semana que organiza o Clavicémbalo para celebrar o
concerto mil comeza o martes
18 coa actuación de Carlos
Blanco, que estará xunto cos
Cool Hamsters e á banda folc
Berrogüeto. O mércores 19
poderemos ver ao dúo humorístico Mofa e Befa e ao cantautor Javier Krahe; o xoves
20 van tocar Yoni Medio
Gramo e Pepín Tré; o venres
21 escoitaremos ao grupo The
Groovefathers e aos Inlavables; o sábado 22 será o turno
de Fernando Llorca Trío e
Abe Rábade Trío.

O venres 14 ás 20:30 h. na
Casa da Cultura, o profesor
Xilberte Manso falará de
Xaquín Lourenzo, proxectarase o documental O carro e
o home, dirixido por Antonio
Román, e Carlos Meixome
falará de Lois Tobío, editor da
Etnografía de Xocas, correndo a presentación a carto do
Concelleiro de Cultura Xosé
Luís Mosquera.
■ TEATRO

Producións Librescena vai
representar esta obra o sábado
15 no Auditorio Lois Tobío.

Lalín
■ TEATRO

GUILLERMO TELL

SGHN

Lugo

A Sociedade Galega de Historia Natural abre 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

CASAHAMLET
Esta compañía de teatro representará este xoves 13 no
C.C. Torrente Ballester a
obra Escuro enigma eu son.

Foz
■ TEATRO

LITURXIA DE TEBAS
A sala Bahía acolle, o venres 14, esta interpretación

FOTOXORNALISMO
EN LUGO

XAQUÍN LOURENZO E
LOIS TOBÍO

Podemos visitar esta mostra no C.C. Torrente Ballester até este sábado 15.

TRADICIÓNS SAGRADAS

■ EXPOSICIÓNS

A Fundación Caixa Galicia
acolle esta mostra até o 30
de xuño.

Títeres Viravolta actúan o
martes 18 e mércores 19 no
Auditorio Municipal. No
mesmo lugar Uvegá Teatro
presentará, o venres 21, a
súa obra Pallasos.

ÁFRICA,

nos falará sobre Periodismo
siglo XXI: verdadero o falso.

Contacontos para este xoves
13 a partir das 22:30 no pub
Rañolas (Otero Pedraio 3).
No mesmo lugar poderemos
ollar a mostra fotográfica
Luz e color, de Caruso.

OBRAS COMPLETAS
DE W. SHAKESPEARE
■ MÚSICA
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Ourense
Ourense

Bicos con lingua

■ CONFERENCIAS

VIVIR CON INTELIXENCIA
EMOCIONAL

Este xoves 13 ás 20 h. na
Aula Sociocultural de Caixa Galicia, a psicóloga e
psicoterapeuta Mercedes
Pedreira definirá a Regulación e expresión apropiada das emocións. O xoves 20 Isabel Flórez vai
explicar como Manexar as
nosas emocións na relación con outros.

NATIVEL PRECIADO
Dentro do ciclo Periodismo
Siglo XXI, organizado por
Caixanova e o Concello, poderemos escoitar, o xoves 20
ás 20:30 h. no Círculo das
Artes, a esta xornalista e recoñecida entrevistadora que

■ MÚSICA

MILIARIUM

FESTIVAL
CIDADE DE LUGO
Este xoves 13 no Círculo das
Artes gozaremos co concerto
Violoncelo, século XX e minimalismo. O venres 14 no
salón de actos de Caixa Galicia, o dúo de guitarra Arte
en Parte interpretará composicións de Sor, Mertz e Laporta. O martes 18 Anna
Larsson e Roger Vignoles
protagonizarán o concerto O
Lied: paixón, amor e sentimento, con pezas de Schubert, Brahms, Strauss e Sibelius. O xoves 20 poderemos
escoitar á orquestra da Escola de Altos Estudos Musicais dirixida por Antoni Ros
Marbá e con M. Todorova
ao violín, que tocará obras de
Mozart e Schubert.

Moaña
■ ACTOS

A FALA DOS TRES
LUGARES (CÁCERES)
Conferencia a cargo de Domingo Frades Gaspar, da
A. Fala e Cultura e autor de
Vamus a falal, notas pâ coñecel y platical en nosa fala, e Xosé H. Costas González, profesor de lingua
galega da U. de Vigo e autor
de traballos sobre a fala estremeira, que serán presentados por Benxamín Riobó
Sanluís, da A.C. Alén do
Val, este venres 14 ás 20:30
na Casa do Concello.

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. No Concello estanse a
mostrar, até o sábado 15, os
traballos realizados no Concurso de Fotografía Matemática. Durante todo maio,
nos centros de ensino, proxectaranse os audiovisuais
Donald no país das matemáticas e a serie Universo
Matemático.

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.

Ponteareas
Ponteareas
■ EXPOSICIÓNS

ARTE NAS TÚAS MANS
O Museo Municipal serve
para acoller os cadros do
alumnado do Centro J.Mª
de Nigrán, todos eles discapacitados psíquicos. Até este venres 15.

Pontevedra
■ CINEMA

DOUCHE
OS MEUS OLLOS

Obra que representará Berrobambán Teatro este
xoves 13 no Centro Cultural e Xuvenil. No mesmo
lugar poderemos ollar, o
luns 17 e martes 18, Palabras de caramelo pola
compañía Teatro Buratini.

O cine club Pontevedra
programa para este venres
14 ás 20 h. no teatro Principal, esta fita de Icíar Bollaín protagonizada por Lala
Maruli e Luís Tosar, sobre
o maltrato ás mulleres. O
martes 18 ás 18:45 no Pazo
da Cultura, poderemos
ollar Contos de Tokio, de
Yasujiro Ozu en VSOE; no
mesmo lugar ás 20 h. proxectarase Seis mulleres para o asasino, de Mario Bava; e o mércores 26 ás
19:30, O xantar espido, de
David Cronenberg.

Nigrán

CICLO CLÁSICO

Muros
Muros
■ TEATRO

DIARIAMENTE

■ ACTOS

ROTEIRO LITORAL
O Concello organiza este
programa de sendeirismo
para coñecer o patrimonio
petroglífico, a fauna e a flora da zona. Os participantes
concentraranse o domingo
23 ás 10 h. na oficina de turismo de Gaifar.
■ EXPOSICIÓNS

GRUPO BRÉTEMA
O colexio de Panxón acolle, o sábado 15, as mostras
Os Oficios do Mar e Os Libros na Idade Media.
■ MÚSICA

TRÍO LIRA
O sábado 22 ás 21 h. no
Templo Votivo de Panxón.

Noia
■ TEATRO

OS CÁRCERES
DO OLVIDO
A compañía Producións
Librescena vai representar
esta obra o venres 21 no teatro coliseo Noela.

Para clausuralo vaise proxectar, o martes 18 ás 19:30
e 22:15 h. no Espazo para a
Cultura Cajamadrid, a fita
Contos de Tokio, dirixida
por Yasumiro Ozu en 1953.

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

■ CONFERENCIAS

O ENFOQUE LIBERAL
Incluída no ciclo Economia e
sociedade. As principais correntes do pensamento económico, do Ateneo, será impartida por Carlos Rodríguez Braun, catedrático de
historia do pensamento económico, este xoves 13 no Salón de Plenos da Deputación.
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
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 este venres 15.

GALICIA
CAMIÑO CELESTE
Esta mostra de fotografías pódese ollar, até o 29 de maio,
na Fundación Caixa Galicia.

Söber,á
esquerda;
SFDK,
no centro; e
Aphonic,
abaixo,
tocan este
venres 14
en
PONTEVEDRA
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DIEGO RIVERA
Até o 23 de maio exhíbense
no Edificio Sarmiento destacadas obras do pintor mexicano pertencentes á colección do Estado de Veracruz.
■ MÚSICA

SÔBER
A recoñecida banda de metal toca o venres 14 a partir
das 21 h, xunto con SFDK
e Aphonnic, no Recinto
Feiral. A entrada pode
reservarse no 986 472 556 a
un prezo único de 15 euros.

SONDESEU

Julio
Sanjurjo
Aler expón
na galería J.
Lorenzo de
SANTIAGO.

Orquestra folc, primeira do
xénero na Galiza, formada
por 35 alumnos do Conservatorio de Música Tradicional da Escola de Artes e Oficios de Vigo, que presentan
un repertorio de temas tradicionais e de nova creación
arranxados por mestres como Anxo Pintos (Berrogüeto) Xosé Liz (Beladona),
Xaquín Xesteira (Treixadura), Rodrigo Romaní (exMilladoiro), Alfonso Franco
e Francisco Feijoo (O Fiadeiro), o venres 21 ás 21 h.
no Pazo da Cultura xunto
con X.M. Budiño e Uxía
Senlle con temas do seu primeiro disco Mar de Vigo.
Entradas adiantadas, por 5
euros, no 902 434 443 ou en
www.caixagalicia.es, 6 euros o día do concerto no teatro Principal ou no Pazo da
Cultura.

Convocatorias
III PREMIO LITERARIO
CARLOS CASARES
Organizado polo Liceo de Ourense, poderá concorrer a el calquera persoa que
presente escritos inéditos, da súa autoría, cun máximo de tres, e redactados
en galego ou castelán. Estabelécense
dúas categorías na modalidade de microrrelato: A) para maiores de vintecinco anos; e B) para menores desta idade.
Os orixinais terán unha extensión máxima de dous mil caracteres, debendo
presentarse por quintuplicado. Con cada orixinal baixo lema, adxuntarase, en
sobre pecho, o nome completo, enderezo e teléfono da persoa que concorre ao
premio, así como o título definitivo da
súa obra. Na parte exterior do sobre es-

pecificarase a categoría na que concorre e remitirase antes do 15 de maio á
Secretaría do Liceo (Valentín Lamas
Carvajal 5 32005 Ourense.

VI CERTAME DE CÓMIC
CANGAS

DE

Poderán participar todas aquelas persoas interesadas, menores de 30 anos en
tres categorías según a idade: A) para
participantes de entre 18 e 30 anos; B)
para idades de entre 14 e 17; e o premio
Viñeta Xove, para menores de 14 anos.
Os traballos, orixinais e inéditos co texto escrito en galego, non poderán ter recibido premio en ningún certame anterior e serán de tema e técnica (cor ou
branco e negro) libre, cunha extensión

O grupo de teatro de rúa Os
Quinquilláns presenta a súa
última montaxe, continuadora do estilo “circo de máscaras”, o luns 17 polas rúas da
zona vella a partir das 12 h.

VANZETTI
O mércores 19 e xoves 20,
o Teatro do Atlántico representa esta obra no teatro
Principal.

ETNOGRÁFICO GALEGO

Organizado pola Universidade de Vigo,
poderá participar nel calquera traballo
en video orixinal, non profesional e

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 Xoaquín Lorenzo.

FERNANDO J. 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.

MOSTRA

MOBY DICK

PREMIO DE DOCUMENTAL

zada pola USC, até o venres
28 na Casa Simeón (Casas
Reais 8) de 11 a 14 e de 17 a
20:30 h. de martes a sábado,
e os domingos de 11 a 14 h.

■ TEATRO

Organizado pola asociación
xuvenil Quartoescuro, participan grupos de todo o país
como os lucenses Caleao Teatro, que estarán este xoves
13 coa obra Juguem, tanques, de María Teresa Manero. O venres 14 a áula de
teatro Maricastaña representará Totem, versión de Fernando Dacosta do Señor das
Moscas de William Golding;
e o martes 18, Teatro do Grilo amosaranos a adaptación
de Mónica Sueiro de Romeo
e Xulieta. O mércores 19 a
aula de teatro Quertoescuro
representará A Importancia
de chamarse Dolly Wilde, de
Carlos Gulías e Ruth Briones; e o xoves 20 poderemos
ver Sete locas con Mario, por
Tangatutanga Teatro. As representacións realizaranse no
salón de actos da Faculdade
de Ciencias Sociais e da Comunicación ás 16:30 h. e o
prezo da entrada por sesión
será de 1,5 euros, dispóndose
dun bono de 4 euros para todo o festival.

de catro páxinas para as dúas primeiras
categorías, e de entre 2 e 4 no caso de
Viñeta Xove, cun formato A4. Os traballos, sen limitación de número, enviaranse, antes do 25 de xuño, á Oficina de
Información Xuvenil (OMIX), Avda de
Ourense 46 36940 de Cangas polo sistema de plica, en sobre fecho aparte e
co título ou lema e categoría na que participa no exterior, figurando no interior
o titulo ou lema, fotocopia do DNI, enderezo e teléfono de contacto.

BUSCANDO PALABRAS

Ribeira

VII JORNADAS
DA MOCIDADE

■ EXPOSICIÓNS

Celebraranse na Casa Encantada (Betanzos 35), organizada pola AMI baixo o
título Em galego a voz é ceive! Os días 18 e 19 estarán
ocupados polas novas estratexias na defensa do idioma:
o martes, coa intervención
de Artábria, Revolta, Reviravolta, Alto Minho e Casa
Encantada; e o mércores, coas experiencias na Galiza,
Euskadi e Paísos Cataláns
con representantes do MDL,
Euskal Herrian Euskaraz e
Coordinadora
d’Associacións per la Llengua catalana. O xoves 20 farase un
balanzo sobre as dúas décadas de reintegracionismo
con Luís Fontenla, Raquel
Miragaia e Miguel Garcia.

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

Santiago
■ ACTOS

XOAQUÍN LOURENZO
O Consello da Cultura Galega e o Instituto Rosalia de
Castro organizan unha serie
de actos de homenaxe a Xocas este venres 14 no recinto do instituto R. de Castro.

FESTA DO DEZASETE
Organizada pola A.C. Gentalha do Pichel, este festival
a prol da lingua celebrarase o
domingo 16 na Praza de Mazarelos a partir das 14 h. cun
xantar (churrasco, empanadas...) amenizado con música tradicional e xogos populares; ás 16 chega a Foliada
co Cuarteto da Gentalha,
Cantareiras de Trasancos,
Mini e Mero e A Malta (que
nos achegará a Portugal); ás
21 será o concerto a cargo de
Skárnio, Matraka Perversa e Ruxe Ruxe. Haberá carpa, de chover, e todo é de
balde, non sendo a comida e
bebida, a prezos populares.

■ EXPOSICIÓNS

VÍCTOR CASAS
Unha mostra dos seus linogravados poderemos contemplala na galería Citania
(Algalia de Abaixo 39) até
o 30 de xuño.

LABERINTOS
O pintor Julio Sanjurjo
presenta os seus cadros na
galería José Lorenzo até o
mércores 25.

TESOUROS
BIBLIOGRÁFICOS...
e Mapas Medievais. Podemos ver esta mostra, organi-

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

XEOMETRÍAS DA LUZ
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.

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

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

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

SONS DA DIVERSIDADE
Ciclo do Concello, no Audito-

D.O.G.
CONSELLARÍA DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Vén de convocar axudas económicas para a realización de actividades de formación dirixidas ao profesorado de niveis
non universitario, durante o ano 2004, e
organizadas polos movementos de renovación pedagóxica ou asociacións e fundacións con fins pedagóxicos, legalmente
constituídas. As solicitudes deberanse dirixir á Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria, dirección Xeral de
Formación Profesional e Ensinanzas es-

peciais, San Caetano s/n, 15781 Santiago
de Compostela.

CONSELLARÍA DE INNOVACIÓN,
INDUSTRIA E COMERCIO
Convoca axudas para a realización de proxectos e de investigacións sobre materias
turísticas, dentro do Programa de Ciencias
Sociais do Plan Galego de Investigación,
Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica. Os proxectos que resulten seleccionados deberán estar finalizados nos 12 meses
seguintes ao da concesión das axudas. O

importe de cada unha destas axudas oscilará entre os 4.200 e 6.600 euros. Poderán ser
beneficiarios unha persoa ou un equipo interdisciplinario que reúna os seguintes requisitos: diplomados en turismo, técnicos
de empresas e actividades turísticas ou titulados superiores, idade máxima 40 anos.
As solicitudes presentaranse no rexistro
xeral da Dirección Xeral de Investigación
e Desenvolvemento. O modelo de solicitude está dispoñíbel de forma íntegra en internet nos enderezos: http://www.dxid.org;
http://www.xunta.es/conselle/in.♦

rio da Galiza, coa idea de
amosar as diferentes tendencias da música actual no mundo. O venres 14 chega Ao pé
da letra, espectáculo colectivo
creado a partir do traballo e as
propostas de varios artistas:
un tema de presentación dalle
paso ás actuacións, enlazadas
mediante un DJ, que fai ás veces de mestre de cerimonias
–o café cantante de Marful, o
rock intimista e experimental
de Narf, o pop de Xavier Díaz, o rap de Safari Orchestra, a melodía postradicional
de Guadi Galego, o hip hop
irónico de Non Residentz ou
o hip hop social de Dios ke te
crew, exploran novos camiños de expresión musical na
Galiza. Entradas á venda antes da celebración dos concertos no propio Auditorio de 12
a 14 e de 17 a 20 h. por 12 euros (6 para estudantes e xubilados) e nos telf. 981 571 026
e 981 573 979. Máis información en http://sons.santiagodecompostela.org.

non premiado en ningún outro concurso. O tema será de carácter documental
e de contido etnográfico galego cunha
duración máxima de 45 minutos. Cada
participante deberá entregar unha copia
VHS ou DVD do traballo, con título e
duración; nun sobre fecho, no que figurará o mesmo título do video no exterior, no interior deberá figurar o nome
ou nomes dos autores, fotocopia do
DNI ou pasaporte, enderezo, teléfono
de contacto e identificación como
membro ou non da comunidade universitaria da Universidade de Vigo. Os envios realizaranse ao Vicerreitorado de
Planificación e Desenvolvemento do
Campus de Ourense (telf. 988 387
219) antes do 15 de maio.♦

Aríns; e Pepe o contacontos. Entrada de balde.

FESTA HORTERA
Radio Kalimero traslada
desde a Casa Encantada á
sala Nasa esta celebración
xunto co 8º Festival da
Cançom Espanhola e Estrangeira. O acto, este ano
adicado á despedida de solteira de Letizia Ortiz Rocasolano, contará con concursos, sorpresas e o máis granado do faranduleo mundial,
que se xuntará no coñecido
local o xoves 20 desde as 22
h. cunha entrada de 2 euros.

FANGORIA
O xoves 20, Alaska e Nacho Canut presentan na sala Capitol o seu último traballo Arquitectura Efímera.
■ TEATRO

ADE-TEATRO

Poderemos escoitar a este trío
jazzístico, formado por Manuel Gutiérrez, piano; Xacobe Martínez, contrabaixo;
e Luis Alberto Rodríguez,
batería, o venres 13 e sábado
14 ás 22 h. no teatro Galán.

Presentación do nº 100 da revista da Asociación de Directores de Escena de España,
coa intervención de Eduardo Alonso, director da sala
Yago; Juan A. Hormigón,
director da revista; Manuel
F. Vieites, teatrólogo; e Margarita Santos Zas, da U. de
Santiago, este venres 14 ás
13 h. na sala Yago.

SERÁNS NA NASA

RADIO UNIVERSO

A festa e o baile están asegurados o mércores 19 ás 21
h. coa presenza do gaiteiro
Alonso; a coral e o grupo de
acompañamento de Cantigas e Agarimos; Anacos de
Buxo; Porric; Faiscas de
Trazo; o gaiteiro Josele; a
agrupación folklórica de

A nova montaxe de Chévere
representarase até este sábado 15, o xoves e venres ás 22
h. e o sábado 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.

SUMRRÁ

Marcha
Marcha Mundial das Mulleres
Mulleres
Multitude de actividades se van desenvolver no marco deste encontro
europeo, que se vai celebrar en Vigo baixo o lema Por unha Europa
de Todas, Diferentes Si, Desiguais
Non. Este sábado 8 ás 22 h. no cine
Fraga, poderemos contemplar unha
representación teatral de Sidecar; e
o xoves 20 ás 21 h, escoitar o concerto da Compañía Marful. A entrada para cada espectáculo é de 6
euros. O martes 11 ás 20:30 h., cunha entrada de 4 euros, proxéctase a
película Thirteen. O martes 18
inaugúrase, na Casa das Artes, a
mostra Clónicas, que poderemos
visitala até o 20 de xuño. O sábado
22 pódese participar en diversos foros de debate, para os que hai que
formalizar unha inscrición e ingresar 10 euros para custes de organización, antes do sábado 15 na conta
de Caixa Galicia 2091-0377-713040005610: de 10:30 a 13:30 h. no
Centro Cultural Caixanova, Rosa
Isela Serrano Castro, Mª José
Guerra Palmero, Lidia Senra e
Brigitte Verdière disertaran sobre
as Alternativas feministas para a
Sostenibilidade Ecolóxica; de 17 a
20 h. Mª Xosé Agra Romero, Doris Benegas, Ángeles Maestro,
Nadia di Mond e Dianne Matte

introducirán o debate sobre as Contribucións feministas na orixe e
desenvolvemento dunha Constitución Europea; no Centro Social
Caixanova tamén falarán pola mañá, sobre Mulleres e Espiritualidade: Corporeidade e Resistencia,
Chini Rueda, Mª José Torres, Geraldine Céspedes e Pilar Wirtz. A
zona de Beiramar será o centro
neurálxico dos encontros coa Feira
Feminista, con diversos espazos temáticos sobre a violencia de xénero, feminización da pobreza, inmigración, ecoloxía, educación para a
igualdade, liberdades sexuais, antimilitarismo, mocidade e saúde e direitos reprodutivos, ademais de postos para organizacións, artesanía e
manifestacións artísticas; pola noite, a partir das 21 h. no Parque de
Castrelos, e por unha entrada de 6
euros, poderemos escoitar ás Cantareiras de Trasancos, Uxía, Tucanas, Mercedes Peón, Souad
Massi e Amparanoia. O encontro
culmina o domingo 23 cunha manifestación, que sairá ás 12 da Praza
dos Cabalos. Máis información e
inscricións en www.feminismo.org,
na Casa das Mulleres (Romil 20,
baixo), no teléfono 986 442 195 ou
no fax 986 442 195.♦

Representa a obra Fobias.
Unha estraña noite na casa de Luís Mendía, de José Luis Prieto, baixo a dirección de Lino Braxe, o
xoves 20 e venres 21 no teatro Principal.

Tui

como Chelo Matesanz, Xoan Anleo, Juán Carlos Román, Josep María Martín,
Artemio ou Silvia Gruner.

SUSANA TEIXEIRA
Até o 5 de xuño a artista desenvolve a mostra El lujo.
Un mercado de emociones,
na galería Chroma de luns a
sábado e de 18:30 a 21:30 h.

■ EXPOSICIÓNS

XULIO RODRÍGUEZ

XAQUÍN CHAVES

Exhibe a colección de pinturas Serie Mares na galería
Sargadelos até o mércores 26.

A galería Trisquel & Medulio acollerá, a mostra O reflexo imaxinario deste pintor, até o 5 de xuño.

Vilaboa

ÁLVARO NEGRO
A Fundación Laxeiro, na
Casa da Cultura Galega, albergará unha mostra da súa
produción até o 16 de xullo.

■ EXPOSICIÓNS

ANXO MUÍÑO
Baixo o título d’O outro
ollar móstranos os timóns
das embarcacións máis representativas do litoral galego. Até o 30 de maio, a
partir das 19 h. na Casa dos
Druídas de Acuña.

A Rede

FLYING CARPET
Até o 13 de xuño poderemos
visitar esta mostra na sala III
do Centro Social Caixanova,
composta por traballos de
165 mulleres de 25 países e 5
continentes. Na sala II amósase o traballo de José Solla
e, na sala I, podemos contemplar Leopoldo Varela, 50
anos de pintura. O horario é
de 18 a 21:30 h. pola semana,
e de 11 a 14 e de 18 a 21:30 h
o sábados e o domingo.

LYNNE COHEN
A súa obra está exposta na galería Bacelos até o 30 de maio.

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

Anuncios de balde
■ A asociación Maximo Gorki de Solidariedade entre os Pobos organiza
cursos de lingua rusa en Moscova e
San Petesburgo, tamén en Vigo. Esta
mesma asociación convoca o XXV Torneo de Xadrez Amizade para os días
22, 23 e 29 e 30 de maio, a seis roldas.
Máis información no telf. 986 366 381
pola mañá ou no 986 224 457 ás tardes.
■ Alúgase piso novo para 4-6 persoas na praia de Agrelo en Bueu (Pontevedra) en xuño, xullo e setembro.
Telf. 986 321 233.
■ Libroteca 21, catálogo de libros
de ocasión, especialidade en lingua
e literatura galegas, filoloxía e historia. Tamén revistas e discos. Consulta http://es.geocities.com/libroteca21/index.html.
■ Vendo colmeas garantidas. Ensino a coidar as abellas para os que as
compren. Tlf. 986 291 722.
■ Estase a crear na Galiza unha cooperativa de tendas de roupa, música e de cultura de carácter antiglobalizador e galeguista. Se queres
formar parte, montando na túa vila ou
cidade unha sucursal, chámanos, informarémoste sen compromiso. Telf.
600 717 628.
■ 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.
■ 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

co-agrícola e con permiso de conducir,
busca traballo. Tlf. 988 206 118 (Beatriz).

■ Vendo enciclopedia DEGU (60 tomos por 120 euros). A Coruña, telf.
677 864 157.

■ Vendo táboas “Denantes mortos
que escravos”, en madeira de cocobolo a 25 euros. Telf. 677 484 653.

■ 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).

■ 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

■ 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 técni-
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■ A Liga Nacional de Billarda (LNB)
distribue, mediante o correo billarda_gz@mixmail.com, material desportivo para a práctica da billarda, paláns regulamentarios, billardas, sacos
de man, camisetas da LNB, regulamentos e información para participar
e organizar os nosos campionatos.
■ Fanse traballos de carpintaría
(armarios, cociñas, portas...). Presupostos sin compromiso. Telf. 982 501
086 / 652 924 327 (Xoán Carlos).
■ ¿Queres perderte na Ribeira Sacra? Alugo unha casa de dous andares totalmente equipada (garaxe, salón, cociña, baños completos e varios
cuartos duplos) para pasar uns dias
ou semanas en Penalba (Nogueira de
Ramuín). Prezo módico. Chámanos
ao 986 376 022.
■ Universitario trintaneiro, nacionalista, galeguista e progresista, alegre, romántico e honesto, con
inquedanzas culturais e políticas, que
gosta de viaxar, da literatura, do cinema, da arte, da natureza, de saír a divertirse, busca muller con inquedanzas e características semellantes
para coñecerse e posíbel relación seria. O meu correo electrónico é esperanza04@terra.es.♦

MERSAD BERBER
O POXIGO
www.poxigo.tk
Publicación dixital da Asociación Lar de
Unta, de Betanzos, que inclúe información
da política comarcal ao día, así como unha
axenda de actos, datos da propia asociación, foro e novas do Prestige. A páxina
vén de ser renovada moi recentemente.♦

Vigo
■ ACTOS

O CABALO CEIBE
A Casa do Libro apreséntase
este libro de Xosé Luís Ripalda este xoves 13, xunto
co editor Bieito Ledo e o escritor Francisco Castro; e o
venres 14 a Fundación Enclave organiza unha charlacoloquio co título Experiencia de mulleres: contraste
xeracional, na que intervirá a
doutora en Filosofía e profesora Mercedes Oliveira e
proxectarase un vídeo do
mesmo título elaborado por
Xosé María Moreno; o martes 18 inaugúrase a mostra do
alumnado do Bacharelato Artístico do colexio Los Sauces,
e o venres 21 ás 19 h. presentarase o libro de Rosario Miloro Cóntame un conto, Alfonsiño editado por Ir Indo.
■ CINEMA

PLAY TIME
Dentro do programa das
Noites Vivas, o venres 14 ás
23 h. no Centro Cívico de
Teis, proxéctase esta fita de
Jacques Tati.

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.
■ EXPOSICIÓNS

LAUGHING ALLOWED
Este venres 14 a galería Ad
Hoc inaugura un novo espazo
(Joaquín Lóriga 9) con esta
mostra na que se reunen, até o
31 de xullo, obras de artistas

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

os olhos para ver melhor”
–que, case literalmente, deu
nome ao proxecto Deixar
de ver para ver melhor, primeira incursión na obra de
Saramago– esta adaptación do Teatro O Bando
será representada no Teatro
Nacional São João 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”.

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.

FOTOGRAFÍA E ARTE
Variaciones en España 19001980. Coproducida entre o
Centro Atlántico de Arte Moderno canario, Photoespaña e
o MARCO, con casi coarenta
participantes, mostra 320 fotos acompañadas de libros,
catálogos, revistas e artigos de
prensa. Até o 16 de maio.
■ TEATRO

LA CENA
DE LOS IDIOTAS
Este xoves 13 ás 20:30 h. e
o venres 14 ás 22:30 representarase esta adaptación da obra de Francis
Weber, dirixida por Paco
Mir, no C.C. Caixanova.

O BICO
DA MULLER ARAÑA

Sísifo Teatro actúa o sábado 15 ás 21 h. no auditorio
do C.V.C de Valadares.

Vilagarcía
ilagarcía
■ EXPOSICIÓNS

LUCAS MÍGUEZ
O debuxante e escultor amosa o seu traballo até o sábado
29 na galería Arcana.
■ TEATRO

SARABELA TEATRO
Representa A conxura dos
necios o venres 21 no Auditorio Municipal.

Vilalba
■ TEATRO

¡HAY CARMELA!
Balea Branca representará

Pasaia
esta obra o venres 14 no
Auditorio Municipal Carmen Estévez.

Viveiro
iveiro

un año de voz; Carmen Secanella, Los nuevos socios; José M. Moreno, Maulas; e
Matías Costa con Las puertas
de Europa. Entrada de balde.

■ ACTOS

Matosinhos

NOITES DE LUZ

■ MÚSICA

Ciclo de proxeccións audiovisuais, organizado polo Seminario de Estudos Terra de
Viveiro, no teatro Pastor Díaz, o sábado 16 ás 20 e 22 h.
O mellor da fotografía española contemporánea a través
dos traballos de Clemente
Bernad, Chiapas; Equipo
AFP, Los atentados del 11M; Juan Medina, Donde
mueren los sueños; Óscar
Vázquez, El circo chino Zensation; Mónica Ferreirós, Bodas gitanas; Guillermo Sotelo, El reino de Siam; Javier
Arcenillas, El Islam; Xacobe
Meléndrez Fassbender, As
mans do vento; Javier Teniente, Revuelta en Haití;
Diego Fernán, Sobre el maltrato de género; Xulio Villarino, Hambruna en Guatemala; Saúl Jiménez, Moda;
Jorge Lens, Patio interior;
Xoán Soler, Sandra Alonso,
Álvaro Ballesteros e Paco
Rodríguez con Compostela

MATOSINHOS EM JAZZ
O auditorio da Exponor acolle a VIII que comez o xoves
20 ás 21:30 h. co concerto do
Quinteto de Rodrigo
Gonçalves, xunto co saxofonista Llibert Fortuny, a harmónica de Toot Thielemans
e o Trio de Ivan Paduart. O
venres 21 poderemos escoitar
á cantora portuguesa Jacinta
e o mellor contrabaixista vivo, Rufus Reid. Pecharase o
festival o sábado 22 co concerto dos tres guitarristas
Larry Coryell, Badi Assad
e John Abercrombie, e unha
das voces máis representativas do blues, Shemekia Copeland. Paralelamente poderase gozar doutras actividades, como as actuacións diarias, despois dos concertos,
de Miki Nervio & The
Bluesmakers no B Flat Jazz
Club, obradoiros e aulas maxistrais con figuras destaca-

das, animación de rúa e unha
feira do disco no adro da Exponor. Entradas por 7,5 euros
por día na Cámara Municipal de Matosinhos ( telf. 229
390 900), Casa da Juventude
(telf. 229 398 090), na FnacNorte Shopping e na Fnac-Stª
Catarina, e o mesmo día dos
concertos, no auditorio da
Exponor, a partir das 20 h.

Porto
Porto
■ LEITURAS

74 FEIRA DO LIBRO
A partir do mércores 19 de
maio e até o domingo 6 de
xuño, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros organiza esta feira no
Pavilhão Rosa Mota, de 16
a 23:30 h. de segunda a
quinta; de 16 a 24, sextas e
vésperas de feriado; de 15 a
24 os sábados; e de 15 a
23:30 os domingos e feriados. Máis información no
telf. 218 435 180.
■ TEATRO

ENSAIO SOBRE A
CEGUEIRA
Tomando como ponto de
partida a alegoría “fechar

■ ACTOS

LETRAS GALEGAS
Co gallo desta celebración, o Fato Cultural Galego Daniel Castelao, organiza, na Tenencia de Alcaldía de Trintxerpe, o
venres 21 ás 20 h. unha
conferencia de Felipe Senén sobre Xoaquín Lourenzo; o sábado 22 ás 12,
proxección de videos culturais galegos. O domingo 22 ás 12:30 haberá unha misa en galego na Nosa Sra. da Asunción do Poboado de Pescadores; e
pola tarde, homenaxe a
Castelao, na rúa do seu
nome coa actuación dos
gaiteiros Novas Fontes.

Madrid
■ EXPOSICIÓNS

FERNANDO FERRO
O noso querido colaborador mostra os seus gravados na libraría Muga (Avda. de Pablo Neruda 89) até
o 28 de maio. Neste mesmo
lugar, o venres 21 ás 19:30,
presentarase o libro de poesía reunida de Juan Seoane, Nadie.♦

José Solla
expón no CS
Caixanova
de VIGO.
Na imaxe,
As tres
grazas.
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