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XOSÉ MANUEL
BARREIRO e
ALBERTE NÚÑEZ
FEIXÓO, dous
dos principais
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a encabezar
a lista do PPdeG
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eleccións
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da convención
do partido
celebrada
o pasado 16
en Santiago.
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O PPdeG busca capitán cando os inquéritos
lle vaticinan a perda da maioría
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(Páx. 9)

Touriño e Fraga
fan as paces
(Páx. 7)

Unha voda
de televisión
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ANDRÉS PANARO

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.

O CLIMA DE DIÁLOGO QUE SEMELLA TERSE
establecido entre o Goberno autónomo e a oposición constitúe
un dato positivo, que debería obedecer á normalidade democrática e non a circunstancias excepcionais. Pero tampouco os encontros bilaterais poden privar a sociedade de debates necesarios. O intercambio de impresións entre os líderes non debería
substituír a dialéctica política, nin o Parlamento como lugar de
debate privilexiado e punto de encontro nunha democracia. É o
modo de que a sociedade se sinta involucrada nas decisións dos
seus políticos. Esa sociedade galega é a que debe marcar, precisamente neste momento, o camiño para estabelecer unha personalidade propia e o xeito de realacionarse coas outras comunidades. Para logralo, as distintas organizacións politicas deberían fixar, canto antes, as súas posturas de partida para así podermos construír o futuro entre todos. As novas xeracións non
poden sentirse hipotecadas por acordos pasados, estabelecidos
en condicións diferentes e, en parte, excepcionais. En que se
parece, por exemplo, a sociedade galega de hoxe a aquela de
hai 25 anos, maioritariamente abstencionista e aínda amedoñada e escurecida pola sombra inmensa do franquismo?♦
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No País Vasco
tamén se tortura
(Päx. 20)
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Xosé Luís Baltar, á esquerda, saúda a Xosé Manuel Barreiro, o líder do PP galego que saiu máis fortalecido da convención compostelá.
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A convención do PP galego non resolve as dúbidas mais dá pistas
para o futuro

Barreiro perfílase como sucesor
de Fraga
PERFECTO CONDE

Os observadores políticos tiñamos a mirada posta na convención que celebrou o PPdG o 16 de maio en
Santiago. Farían Manuel Fraga ou Mariano Raxoi algún xesto que nos comunicase cara a onde se dirixe a
futura sucesión do presidente? O desenvolvemento do acto fannos pensar que a sucesión de Fraga comeza
a ter un camiño máis claro que outros: o de Xosé Manuel Barreiro, actual conselleiro de Medio Ambiente.
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X

osé Manuel Barreiro
converteuse na estrela
do acto cun discurso
que rescatou o galeguismo ao xeito do PP, grazas a un relatorio (asinado xunto a Xesús Palmou e Xosé
Luís Baltar) de título “Galeguismo
e autogoberno. O centro galeguista,
espazo político do PPdG”.
Ao chegar á tribuna foi o que
arrincou máis aplausos do público. Barreiro quixo reafirmar o baseamento ético e moral do PP no
galeguismo. “Ser galeguista hoxe
–dixo– é ser unha muller ou un
home orgullosos da súa pertenza
a unha terra, Galiza, que non se
pode explicar sen España, e que
non pode medrar sen Europa”.
O conselleiro de Medio Ambiente defendeu que “o reto do
PPdG é a defensa da nosa propia
marca de país, a patente de calidade ou, se queredes, do estilo Galiza ou feito en Galiza. O noso é un
galeguismo popular, avanzado e
renovador baseado no concepto de
utilidade para os intereses da cidadanía e inserido na nova sociedade da información e do coñecemento”. Nesta dirección, propuxo
“unha nova reflexión a fondo so-

Ana Pastor, Mariano Raxoi e Manuel Fraga clausuraron o acto.

bre o galeguismo e autoidentificación, a ampliación da autonomía e
a oportunidade de iniciar un traballo de aproximación prospectiva á
axenda de Galiza dos vindeiros
vinte anos, dende 2005 a 2025”
para “determinar os rumbos e as
tendencias, pensar e deseñar o futuro e, deste xeito, estabelecer
proxeccións e estratexias para a
planificación de oportunidades,

necesidades e potencialidades”.
Barreiro defendeu “a adaptación do texto constitucional e do
Estatuto ás novas realidades e circunstancias da sociedade actual,
pero sempre que non se poñan en
risco de ruptura as bases de convivencia, xistiza e solidariedade territorial”. Tamén defendeu que “se
adopte unha posición compatíbel
coas previsións constitucionais que

permita contribuír á mellora da
eficiencia da Administración de
Xustiza e potenciar as funcións dos
trinbunais superiores, reforzando
as institucións propias do atogoberno”. Segundo el, “imos vivir
unha descentralización derivada
dos novos estatutos” e “Galiza é
unha nacionalidade histórica que
quere desenvolver todas as capacidades de autogoberno que poida”.
Barreiro foi especialmente
aplaudido cando pronunciou a seguinte frase: “Galiza debe recibir
máis transferencias”. Sobre isto
incidiu varias veces con palabras
coma estas: “A revisión do marco
competencial e a ampliación de
transferencias que demanda Galiza abre a porta necesariamente tamén a unha futura reforma a fondo da Administración galega. A
idea esencial da Administración
Única é o noso principal obxectivo, unha proposta aínda moito
máis útil e necesaria nun escenario de informatización e de operacións virtuais cada vez máis presente na cidadanía”.
Intelixentes e divertidos
Despois das palabras de Barrei-

ro tocoulles falar a Ana Pastor,
Fraga e Raxoi, o que indica o
papel preeminente do presidente
do PP da provincia de Lugo.
Pastor criticou o novo goberno
central con dureza. “Os socialistas non saben nin votar e equivócanse no Senado”, “o talante
non se pode confundir co talento”. Fraga citou un feixe de autores para defender a súa política. Fukuyama –ao que aludiu
como autor dun libro “estúpido”, O fin da historia–, Agostiño de Hipona, José María Pemán, Aristóteles, Malthus, Alfredo Brañas, etc. Tamén citou o
líder de Esquerra Republicana
de Catalunya, Josep Lluís Carod
Rovira, ao que chamou “tolo”
por defender a fin da monarquía.
Raxoi gabouse de encabezar
un partido intelixente, capaz de
facerlle fronte a un parlamento en
contra. O líder do PP defendeu
que haxa máis tempo no Congreso para poder controlar o goberno
de José Luis Rodríguez Zapatero.
“Non abonda con dous minutos
para lle esixir explicacións. Haberá que aumentar a nosa presenza
na tribuna de oradores se se quere
salvar a democracia”.♦

A Xunta converte a política ambiental
en cerne da súa acción
Calor física non faltou esta vez na
convención popular. Os asistentes
sufriron o verán anticipado no Pavillón de Santa Isabel. En canto á
calor humana, os organizadores
contaban con máis público e incluso se notaban menos pancartas
ca en anteriores ocasións, o que fixo destacar dúas que mostraban o
cariño da mocidade polo presidente do PP na provincia de Ourense, Xosé Luís Baltar.
Ao inicio do acto, o deputado
autonómico Xoán Casares defendeu unha serie de propostas
ambientais para a Galiza de hoxe, avaladas tamén por Graciela
Fernández Carricoba, Alexandre
Gómez Alonso e Xosé ÁlvarezCampana. O parlamentario citou
a Eduardo Pondal para subliñar
que un pobo é un grupo de homes xunguido á terra, e advertiu
que “Galiza pode asumir un papel aínda máis protagonista en
medios de produción enerxética,
en especial de enerxías renovábeis”. Para conseguir esas melloras, hai que reclamar a xestión
do litoral e das rías, segundo o
parlamentario. “As competencias de xestión deben permitir no
medio prazo acelerar os procesos
de conservación e promoción do
medio natural, aumentando os
actuais ritmos de actuación”.
Casares reclamoulle á Xunta
que estabeleza unha procentaxe
dos seus orzamentos para atender
programas de promoción e protección do medio ambiente e, a
través dun sistema exclusivo de
participación vía internet, que os
cidadáns decidan o esquema final
deses programas, a súa contía e a
priorización coa que se poden
aplicar. Casares chegou a reclamar vehementemente “unha
maior participación e colaboración dos estamentos sociais nas
cuestións medioambientais”, e

pio de solidariedade nacional”.
Núñez, sen carisma

Xosé Cuíña, segundo pola dereita, non interviu en ningún dos relatorios pero conversou con moitos dirixentes populares.

propuxo a creación dun Voluntariado Verde para acadar este obxectivo. O deputado popular tamén defendeu a proposta de crear
unha universidade internacional
do medio ambiente, como máximo expoñente nesta materia e en
todo o referente a avances tecnolóxicos e de investigación. Tamén
falou de impulsar o turismo de
natureza como fonte xeradora de
riqueza e canle de unión entre os
patrimonios natural e cultural.
Casares propuxo crear unha rede
de corredores verdes “como ferramenta fundamental para garantir a conservación dos hábitats e

das especies representativas ou
ameazadas do noso contorno”.
Defender Galiza en Europa
Tocoulle logo ao até agora europarlamentario Daniel Varela
mostrarse duro, e anunciou que
“o PPdG non tolerará alteracións
no statu quo alcanzado por España en Europa que prexudiquen a
Galiza”. O político lugués demandou maior atención aos problemas galegos en Madrid e Bruxelas. “A batalla pola defensa da
nosa autonomía política e da capacidade de manobra da Xunta

–dixo– debe comenzar polo incremento das esixencias sobre o
executivo central pra que non
malogre o capital legado polo
Goberno saínte do PP no debate
europeo”. El mesmo e os outros
redactores do relatororio (Xesús
Gamallo Aller e Domingo Bello
Janeiro) non andaron con voltas
para diciren que se “debe mobilizar a sociedade galega para evitar o risco de que o goberno socialista acceda a modificar radicalmente o statu quo acadado
por España en Europa, en grave
detrimento dos intereses vitais
da nosa comunidade e do princi-

Alberto Núñez Feixóo, conselleiro de Política Territorial, Obras
Públicas e Vivenda, sen defraudar
a súa clientela, non logrou gañar
o público. O seu relatorio, “O
Plano Galiza, unha obriga de todos” (elaborada con Xosé Antón
Orza e Celso Delgado) quixo deixar claro que no PP estarán atentos e vixiantes para defenderen
este plano “que non é unha cuestión de partido, senón de Estado”.
Núñez quixo ser ocorrente e
até gracioso, para aumentar o seu
carisma, pero non acabou de logralo en ningún momento. “Eu
penso que estar solteiro –dixo–
ten algunha complicación, porque
estar ante tantas rapazas pode crear algún problema de concentración”. O seu discurso foi o máis
trunfalista de todos. “O maior
plano de infraestruturas que se fixo en Galiza xamais asinouno o
PP”, “Este é o mellor Xacobeo da
nosa historia simplemente ao cabo duns meses do maior accidente que foi o do Prestige”, “Grazas
a todos nós e á Xunta, que conseguiu que a bandeira azul e branca
hoxe non estea chea de chapapote”. A pesar de que se esforzou
dialecticamente en incluír o público na súa intervención (“Conseguimos que ningún grupo parlamentario tome de chanza ao
PP”, “Sobre todo témosvos a vós,
que sodes o mellor plano de Galiza”), Núñez non logrou que vibrase o auditorio malia todo.
Porén, hai que dicir que Núñez fixo un esforzo por achegarse
ao público e encheu o seu discurso de tics de mitin. Parecía claro o
interese do político ourensán por
superar o seu talante de tecnócrata e bañarse na multitude.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

No Real Madrid de
Florentino o
espectáculo prima
sobre o deporte.
Interesa máis a xira
por Asia e California
(onde o fútbol é un
exotismo). Tamén os
Globe Trotters
empezaran sendo só
un equipo de
baloncesto.

Forum de
Barcelona.
Entrevistan a
escritora
norteamericana Toni
Morrison.
Pregúntanlle que
escritor español lle
gusta. A Nobel
responde:
Saramago. E logo
aínda hai quen se
sorprende de que
metan algúns
escritores galegos na
literatura castelá!

O xudeopalestino Mer
Khamis vén de rodar
unha película.
Gravou as
atrocidades do
exército israelí.
Confesa que, ao
primeiro, tivo
coidado de tapar as
caras para que non
as identificasen.
Finalmente non
resultou preciso.
Todos os
protagonistas,
quitado un, foron
morrendo na
Intifada.

Cóntao o
paramilitar de
Colombia, Vicente

Tolos pola Habana

P

ola insistencia coa que algúns se refiren
ao proceso revolucionario como un anacronismo, que caerá polo seu peso (e algunha axuda da administración norteamericana) causoume extrañeza non percibir nos actos do 1º de Maio en Cuba algunha presenza
deses opositores que de “xeito cada vez máis
forte”, manifestan esa necesidade de “cambio”. Fóra da illa, un si pode escoitar e ler estas expresións. Eu penso que, malia a relación
finalista, tantas veces establecida, entre Fidel
e a revolución, esta sobrevivirá precisamente
grazas ao seu carácter colectivo.
Un pobo que foi quén de sobrevivir ou
malvivir despois do bloqueo da década dos
90, que foi quén de axustar as súas necesidades e prioridades ás consecuencias da Lei Torricelli e Helms-Burton, non pode temer moito xa desta nova proposta de máis bloqueo para as visitas familiares, para o turismo, para o
envío de divisas ou para novos episodios de
subversión. Hai que lembrar que na Arxentina, durante a recente crise, a perda do PIB
rondou o 23%, e xa vimos as revoltas sociais
e os continuos cambios de goberno que provocou; mentras en Cuba en pleno período especial, o decrecemento chegou a un 35%. Cuba non recibe ningún préstamo dos organismos financeiros internacionais, non pode pagar en dólares, os fletes dos barcos saenlle por
cantidades que superan até o duplo o seu prezo habitual, o subministro de materias primas,
maquinaria e repostos sufre máis dificuldades
que o de calquer país, etc. O novo Plano do
presidente Bush traerá si, é indubidábel, novos episodios de sofrimento para a poboación.
Falouse moito, por certo, estes días en Cuba das dúas votacións que se produciron na
Comisión de Dereitos Humanos da ONU, reunida en Xenebra, entre os días 15 e 22 de abril.
No primeiro dos casos a votación versou sobre os Dereitos Humanos en Cuba e, no segundo, do trato que se lle está a dar a máis de
600 presos políticos, incluídos menores de
idade, na base naval norteamericana de Guantánamo, situada en territorio cubano. Do que
alí aconteceu, poderiamos extraer a conclusión de que os direitos dos que se fala en Xenebra pouco teñen que ver cos que están a vulnerar os invasores no Irak, sabendo que o ocurrido non deriva de arroutadas dos soldados,
senón que constitúe a confirmación dunha liña de actuación da Casa Branca en política exterior; ratificada co nomeamento de John Negro (torturador, con ampla experiencia en Latinoamérica), para exercer de máximo representante norteamericano na nova colonia.
Hai interese, neste sentido, por saber se
Europa se manterá na súa acción seguidista
dos Estados Unidos en política internacional.
En Cuba preguntáronme polo significado das
declaracións de Zapatero cando falou dos
principios que ían impulsar a sua acción: paz,

FERMÍN PAZ LAMIGUEIRO

Colin Powell vén de lle entregar ao Presidente Bush, unha nova serie de
propostas, configuradas baixo o título de “Propostas para acelerar a
transición democrática en Cuba”. Segundo o autor deste artigo, que presenciou os actos do 1º de maio no citado país, trátase de “máis do mesmo, un intento de derrocar a Fidel Castro e por extensión a revolución”.
cooperación, respeto á legalidade internacional e afortalamento da ONU. Neste contexto, na Habana queren saber se as relacións
Cuba-Europa ou Cuba-Estado Español poderían avanzar algo, sair do quilómetro cero no
que están situadas agora, coa chamada “axuda humanitaria”. A miña resposta foi que nunca debemos confundir o desexo
coa realidade, pestaría ben
ro, en todo caso,
tempo ao tempo.
que este 25 de
Hai na illa
xullo, ademais
certa esperanza
dos camde berrar, Cuba arredor
bios que, pouco a
se están a
si, ianquis fóra!, pouco,
producir nos gobernos
de Latirecibísemos á
noamérica. E tadelegación
mén agradecemento
polo
cubana cunha
apoio, nacional e
das súas músicas internacional, á
loita das familias
máis populares dos cinco axencubanos detina actualidade: tes
dos nos EE UU
por combater o
Locos por mi
terrorismo, con
base en Miami,
Habana”
sen uso de violencia algunha e
só co obxectivo
de recabar información sobre os
planos que, continuamente, preparan os grupos anticastristas.
Tamén puden coñecer o verdadeiro contido da chamada “batalla das ideas” que, non se
fundamenta só na argumentación e contrargumentación ideolóxica, senón, tamén, na posta
en práctica de centos de planos sobre a mellora das condicións de vida: melloras nos policlínicos; novas canles de televisión; dotacións ás escolas, tanto de mestres como de
material informático; máis de 60.000 novos
médicos, dos cales 17.000 se ocupan de misións internacionalistas; crecente descenso da

‘E

ANA PILLADO

mortalidade infantil, a pesares de que Cuba
ocupaba xa un dos primeiros postos do mundo; incremento da espectativa de vida para as
persoas maiores; mellora de infraestuturas
básicas en moitos lugares da illa, etc... E unha vez máis escoitei fundamentar a proba do
nove para o bloqueo: se é unha excusa do goberno cubano, por que non o retiran?
Finalmente observei que os cubanos e cubanas viven con alegría a pesar das dificuldades. Estaría ben que o 25 de xullo, cando
na Quintana se presente á delegación cubana,
ademais de berrar, Cuba si, ianquis fora!, a
recibísemos cunha das súas músicas máis populares na actualidade: Locos por mi Habana, interpretada por Manolito Simonet y su
Trabuco, na que nos cantan polo que están
tolos de verdade.♦

Cartas

A voda real
Despois de máis de 25 anos de
democracia, a maioría do país
celebra a voda do príncipe Felipe e a xornalista Letizia Ortiz
cun papanatismo propio dunha
sociedade pouco madura política e socialmente. A suposta
“modernidade” desta voda real
está baseada en que o príncipe
casa cunha plebea, pero non se
di que esa xornalista, nun exercicio de hipocresía, renega das
súas crenzas para casar pola
Igrexa, –antes estivo casada polo civil; ou é que de súpeto se lle
apareceu o espírito santo e viu a
luz divina. O que viu máis ben
foi a posibilidade de resolver a
súa vida, xa que antes tiña un
contrato temporal, como moitos
xornalistas, e agora vai ser princesa, e todos nós pagaremos a
súa manutención e excentricidades –ademáis da voda.
Se eu fose xornalista sentiría

vergoña allea, pero como futuro
historiador teño que criticar a actitude hipócrita da futura princesa, e tamén o que supón histórica
e politicamente esta voda.
A monarquía é unha institución anacrónica e reaccionaria,
que é preciso eliminar das sociedades avanzadas e democráticas,
porque supón un custo para os
cidadáns e perpetúa as desigualdades de clase.
Non hai “modernidade” en
ningunha voda real, porque o
que se pretende é ter descendentes para perpetuar a monarquía.
Ademais a Constitución Española de 1978 non permite outros modelos de Estado, e o sistema de sucesión que recolle baséase na lei de partidas de 1830,
tras cen anos de lei sálica, que
lles permite herdar o trono ás
mulleres, pero prima os varóns.
Unha discriminación impropia
do século XXI.
Non é moderna nin a Consti-

tución de 1978, nin a esta voda.
Este casamento real é un insulto
á intelixencia das xentes deste
país, que temos que asistir a un
bochornoso espectáculo e tragar
que todos nós teremos que pagar
unha voda que vai supoñer un
dispendio para as arcas do Estado, cando estes recursos son necesarios para a indigna sanidade,
a mala educación e a inexistente
atención social que temos.
Espero que o BNG e ERC,
tal como dixeron, non asistan a
este lamentábel evento.♦
XOÁN PÉREZ
(COMPOSTELA)

Refuxio canino
en Ponteareas
As voluntarias e voluntarios da
Asociación Protectora de Animais Sen Fronteiras en Ponteareas manifestamos a nosa máis

enérxica repulsa ante as recentes
declaracións de Nava Castro e
Xosé Manuel Lamora relizadas
nos periódicos o 13 de maio. Nelas, a portavoz da UCPA e o presidente da Asociación Protectora
de Animais e Plantas de Ponteareas culpaban o refuxio que xestionamos de estar detrás do achado de varios cans mortos metidos en bolsas.
Á parte de non entender como algúns medios de información poden publicar este tipo de
noticias sen contrastar, tampouco entendemos como certas persoas poden inventar unhas brutalidades deste tipo, unhas acusacións tan enfermizas que lle poñen os pelos de punta a calquera
que visitara algunha vez este refuxio. É máis, non sabemos que
tipo de probas poderán presentar
estas persoas para demostraren o
que afirman.
Nós nunca nos pechamos á
posibilidade que ten calquera
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abemos que para algunha xente a desastrosa xestión do accidente do Prestige xa
quedou atrás. Que xa pasaron os agobios
e as augas volveron á súa canle. Son moitas
as palabras, as imaxes, os poderes mediáticos
e políticos interesados en pasar páxina. É moita a carga narcótica que soportamos os cidadáns deste país para convencernos de que a
costa xa está recuperada, que todo funcionou
de marabilla e que se toman as medidas adecuadas para que non volva acontecer. Agora
andamos no capítulo da “audaz” extracción do
fuel, unha aventura tecnolóxica con aires de
Discovery Chanel, sen que xa case ninguén
lembre os puntos cardinais desta desfeita.
Galicia segue sen protección ante a negra
autoestrada do océano, cun patético sistema
de seguridade marítima e unha pobreza de recursos materiais indigno do país máis castigado pola sinistralidade marítima. A vocación
mariñeira de Pontevedra quedou ben patente
durante aqueles días de fins do 2002. Miles
de cidadáns, coordenados polo Concello, postuláronse como voluntarios e outros moitos
alzaron a súa voz e puxeron o seu esforzo e
vontade para protestar contra esta nova catástrofe provocada pola nula destreza organizativa dos responsábeis da seguridade marítima.
Os pontevedreses, como todos os galegos,
levantaron a voz e demostraron o auténtico espírito dunha Galicia que non se rendeu ante as
miserias dos seus gobernantes. Naqueles días
moitos se sorprendían da resposta deste país
disque acostumado a chorar e resignarse. Viron que non era certo. Aqueles días quedou
claro que todo ten un límite e que Galiza conserva intacta a súa capacidade de resposta civilizada, organizada e contundente a prol da dignidade e a defensa do país. Nunca máis non foi
un espirro espontáneo. Foi un xeito firme e ordenado de agrupar as conciencias, de responder libre e coordenadamente ante as mentiras,
a chapuza e os claros desatinos do Goberno de
Madrid. Con poucos medios e moita imaxinación, os galegos puxemos a nosa bandeira de
loito en todas as esquinas como símbolo da
protesta. É o momento non só de contar cun un
servizo de seguridade marítima máis eficaz e
mellor dotado, senón tamén de poñer as bases
para un novo modelo de consumo enerxético,
que abandone a excesiva dependencia dos
combustíbeis fósiles e que faga menos dano ao
planeta. A única solución que se nos albisca
ante moitas das graves hipotecas deste mundo
é un novo revulsivo igualitario baseado en xeitos diferentes de relacionarnos económica, política e socialmente. E estando en Pontevedra,
permitídeme que vos fale un bocadiño de outro Prestige que temos neste mar. Un Prestige
que leva vivindo entre nós xa máis de 40 anos.
De seguro xa sabedes de qué falo. En 1960 comezaba a invasión da ensenada de Lourizán.
Despois comezaron a instalar a enorme facto-

O noso ‘Prestige’
MIGUEL FERNÁNDEZ LORES

A memoria e actualidade do Prestige, a reivindicación de medidas de
seguridade marítima, a lembranza dese “outro Prestige” que “leva 40
anos en Pontevedra” e que se chama celulosa, así como a defensa dun
novo modelo de consumo enerxético, centraron a intervención do alcalde de Pontevedra, Miguel F. Lores, na inauguración do Foro da verdade, celebrado os pasados 15 e 16, e do que aquí ofrecemos un estracto.
ría que acabou por desfacer unha das rías máis
ricas do país. Unha industria de enclave que
converteu parte de Galicia nun enorme eucaliptal. Desde o Concello, estamos a levar
adiante unha campaña de sometemento da fábrica ás leis de protección da costa e o medio
natural que debe rematar irremediablemente
co seu traslado. Os efectos perxudiciais están á
vista: a ría está enferma, respírase un aire noxento, unha parte importante da expansión natural da cidade está hipotecada, a paisaxe ferida de morte, a saúde das persoas está amenazada, e o delicado ecosistema litoral non soporta unha presión semellante.
Ría só temos unha, e unha fábrica de celulosa coma esta pode instalarse en calquera outro lugar, con tecnoloxía axeitada e adecuadas
formulacións de sustentabilidade. Nesta loita
estamos dispostos a empregar todos os medios
disponíbeis, partindo da defensa do medio ambiente, co convencemento de que este é o desexo da maioría dos cidadáns. Temos ademáis
a lei do noso lado, tal e como até agora veñen

recoñecendo os Tribunais. Co necesario apoio
da sociedade pontevedresa conseguiremos que
a medio prazo ENCE quede convertida nunha
espesa lembranza do pasado.
O traballo municipal pola defensa do medio natural mariño non se limita á acción contra ENCE. Conseguimos retirar do seu emprazamento urbano a fábrica contaminante Tafisa, e agora estamos embarcados nun ambicioso plan integral de saneamento dos ríos e a ría,
e a súa integración na cidade. Unha cidade recuperada para os cidadáns que hai poucos
anos nin soñaba con ser referente de tan alto
nivel de habitabilidade. Unha cidade á medida
das persoas donde os adiantos da tecnoloxía
permitiron elevar as calidade de vida dos seus
habitantes sen renunciar á tranquilidade e a
harmonía dun crecemento sustentable.
Grazas a Nunca Máis polo labor realizado, e grazas aos centos de miles de galegos
que tiveron e teñen a entereza e a dignidade
de erguer a voz deste país contra a marxinación e o silencio.♦

Xosé Lois

Papel sen reciclar
Iamos ter un dos mellores proxectos do mundo, un vertedoiro
de lixo ecolóxico. E o iamos
ter, grazas, claro está, a quen se
embarca nos mellores proxectos do mundo. E tanto que se
embarca, que agora até vende o
chan público coruñés deste
porto, que servirá para pagar
outro porto que nin siquera é
seguro. Mais o do vertedoiro de
lixo ecolóxico en Nostián era
seguro. E que temos?. Outro
vertedoiro de lixo coma o de
Bens. Pero tamén temos algo
máis. Diñeiro para pagar. Di-

HÉITOR SÁNCHEZ
(OLEIROS)

Promocións Culturais Galegas

ALBA GARCÍA
(PONTEAREAS)

ñeiro que ía ser reconvertido en
medio natural. Diñeiro que nos
quitan todos os concellos do
Consorcio das Mariñas, que
eran para un servizo que non é.
Xa que ninguén se dá por aludido, porque o diñeiro fai falla,
e o único que protesta é o grupo municipal do BNG da Coruña, non será cousa de ver que
se pode facer legalmente cando
soben espectacularmente o recibo do lixo, por pagar un lixo
que segue convertido en lixo, e
que este papel non se vai reciclar non; irá ao “depósito de rechazos” construído ironicamente con diñeiro que ía, dicía
Francisco Vázquez, a un proxecto sostíbel ecoloxicamente,
cando o único sostíbel son as
pequenas mentiras, as medianas mentiras e esta gran mentira.♦

A NOSA TERRA

Os voluntarios somos:
Efrén, Teresa, Mª Carmen, Angie, Ananda, Olalla, Alba, Carlos, Adela, Xosé Manuel, Pilar
e Paula.♦

Nada máis chegar
á xunta iraquí, os
ministros
pelexábanse para
presidila. Optaron
por rotar. Agora que
a situación se puxo
difícil (o presidente
formal foi asesinado
pola resistencia)
seguen querendo
rotar, pero para que
non os escollan.

Pedra nas prazas e
en certas rúas. Antes
eran de baldosa ou
de laxes vellas.
Agora todo é
empedrado de novo.
Son pedras delgadas
como láminas. Locen
moito as primeiras
semanas, pero logo
escachan. Toda unha
metáfora do
desenvolvemento que
nos rodea.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

de achegarse ao recinto e mirar
como se traballa; ao contrario,
o mellor que nos podería pasar
nestes momentos é que o maior
número de persoas posíbeis nos
viñesen axudar, pois xa que se
saca o tema, as subvencións
que supostamente lle pagan á
asociación existen pero só sobre o papel dende hai prácticamente seis meses, e como consecuencia moitos gastos de material de campañas e alimento
para os animais saen dos nosos
petos.
A pesar disto, todos nós nos
alegramos de poder axudarlles
aos cans que son maltratados e
abandonados dende xuño do
2003, data na que nos fixemos
cargo da xestión. Esta é a nosa
intención, como xa comprobou o
Departamento de Ambiente da
Xunta o 14 de maio. O que non
sabemos é que escura intención
pode ter unha persoa que mente
de forma tan cruel.

Castaño. El e os seus
irmáns controlaron o
narcotráfico. Os seus
irmáns ségueno
facendo. Agora
queren matalo. Por
que se fala de
narcoguerrilla e non
de narcogoberno?

N

ovo horário
do
Departamento
de Administración
de Promocións
Culturais Galegas
A NOSA TERRA.

Desde o 1 de xuño
adoptamos o horario
de verán, estaremos
a súa disposición
de 8 a 16 h.

O eurodeputado
Camilo Nogueira
vén de presentar o
libro que recolle o
seu labor no
parlamento de
Europa. Nogueira,
que usou o galego
en Bruxelas,
defende, como Mª
Xosé Queizán, Suso
de Toro e outros
moitos, a idea de
que o galego e o
portugués son a
mesma lingua con
dúas grafías. Algo
semellante, desde
outro plano, á teoría
chinesa de un país,
dous sistemas.♦
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ROBERTO SCHMIDT / La Voz de Galicia, 19 de maio de 2004

Millán Astray
aínda dá nome
a unha
bandeira
da lexión

Ramonet
lembra
a escola
de tortura
de Panamá

O fundador da lexión, Millán Astray, segue a darlle
nome a unha bandeira lexionaria do exército español,
como se pode ver na imaxe,
arriba á esquerda, tomada
recentemente en Diwaniia
(Irak). Millán Astray, amigo
de Franco e de ideoloxía
fascista, acadou sona pola
súa crueldade. A historiografía sinálao como principal
responsábel do xenocidio rifeño e introdutor da guerra
química en Marrocos. Tamén é o autor da célebre máxima: “Viva la muerte”.♦

Ignacio Ramonet lembra en
La Voz de Galicia (12 de
maio) a recente historia da
tortura nos Estados Unidos.
“Aos que non esquecemos,
afirma, que a siniestra Escola de Guerra das Américas
–que os EE UU tiveron até
os anos 1990 na súa zona do
canal de Panamá para o perfeccionamento dos oficiais
superiores de América Latina– unha das materias normais ensinadas era a tortura,
non nos estraña que esa aborrecíbel práctica esteña xeralizada nos cárceres do Irak e
no penal de Guantánamo”.♦

Un director de
cruceiros bota
abaixo a idea
de ampliar o
porto de Vigo
José Antonio Hermoso, director de Princess Cruises en
España, compañía propietaria do último trasatlántico
que atracou en Vigo, desmontou, nunha entrevista
concedida ao periódico local, a esixencia de certos sectores de solicitar un novo
aterrado da ría e un novo
porto de cruceiros. Á pregunta de se Vigo pode converterse nun porto turístico
dos grandes, responde:
“Non. Vigo, pola súa situación xeográfica, non é atractivo como cidade base de
cruceiros. Onde se pode ir
desde aquí?”. A Madeira,
Azores, Lisboa, dille o xornalista. “Non”. Sentencia de
novo J.A. Hermoso. “Barcelona si é atractiva,. En sete
días podes ver Italia, a Costa

José Antonio Hermoso, director de
Princess Cruises en España.

Azul, Palma; e, en once, visitar Grecia e Turquía. É o
maior problema que ten Vigo
para ser base de cruceiros.
Isto non se pode cambiar”.
Ante a pregunta de se pensa
que o tamaño do actual porto
é suficiente, responde coa
mesma claridade: “Moito
máis que suficiente” (Faro
de Vigo, 12 de maio).♦

PAREJA / El Progreso, 13 de maio de 2004

SANTY / El Progreso, 10 de maio de 2004

mpecei a viaxe coa ilusión de ser apalpado pola garda civil do
control do aeroporto (un festín erótico que aínda non
descubriron os canais golfos tipo Cosmopolitan). Despois, un
enlace imposible púxome en contacto cun trazo idiosincrático que
Kapuscinski lle atribúe á África Negra. Os pretos anícanse,
extravían a vista e permanecen no máis absoluto estupor durante
horas. Pois ben, no aeroporto occidental só faltan as moscas
meténdose nos ollos pra completar a ilusión subsariana. Algús teóricos da modernidade cualifican estes espazos de tránsito como
non lugares. Paréceme unha topografía discutible, creo que son
círculos dantescos onde a xente está condenada a esperar por quen
non vén ou a camiñar incesantemente. Contemplando as reas
humanas que se adensan nas salas de espera, nos corredores e portas de embarque, adivíñase que un día destes haberá permutas étnicas (todo Lugo a morar en Triana; ese barrio sevillano a instalarse
por un tempo entre as murallas lucenses), como hai xa intercambio
de casas e troco de parellas. No avión tocoume sentar con dous
gais lectores de Hola. Ver o que len os demais dá apuro, igual que
se guichásemos as súas intimidades. Total que, vía Barcelona, arribei a Sevilla. Talvez vostedes capten a raxeira de sol do Mediodía
nestas últimas palabras. Sen esas faíscas sensuais serían letra morta. Os primeiros parágrafos foron escritos en hotel inmediato ó
Prat barceloní, nun deses cuartos nos que espesan as soidades pintadas por Hoper, onde axexan crueis espellos. Anoto, en favor do
establecemento, o tamaño satisfactorio da bañeira. Escandalízame
a inhibición do Presidente do Goberno no tocante a fixar por lei o
vagantío dos baños hoteleiros. ♦

O blog do rumbar

MANUEL RIVAS

O mercado do ar
Cando se comezou a falar do neoliberalismo, coa vangarda da Escola de Chicago, xogabamos coa retranca do imposíbel: Chegará o
chocallo das moedas ao Ceo? E esta xente aínda será quen de
privatizar o ar? Serán. Explícao moi ben Susan George, a autora
d’O informe Lugano, verbo do mercado de CO2: “Paréceme a peor das fórmulas. Fai falta ir moito máis aló de Kyoto, desenvolver
as enerxías alternativas, superar a nosa adicción ao petróleo. Este é
o gran problema e a solución non é vender emisións. Un mercado
do ar libre! A inventiva do capitalismo non ten límites”. Nalgún recanto dese ceo privado, Milton Friedman estará a chistar. Quen falou de límites? Por privatizar, tamén se está a privatizar o horror.
Vexan no Iraq o mercado das torturas. Empresas a poxar!
A duración da vida. En Curación emocional (Ed. Kairós),
de David Servan-Schreiber, atopamos unha interesante
información: “Unha análise dos efectos do voluntariado na saúde
pública que apareceu na revista Science concluía que o
voluntariado é unha das mellores garantías para poder gozar dunha vida máis longa, máis efectivo que unha tensión arterial
controlada, que unha baixa taxa de colesterol e mesmo que
deixar de fumar”. Concordo. Lembro unha xuntanza na sede de
Amnistía Internacional de Bruxelas. Os máis da directiva eran
xubilados en bicicleta que gañarán tempo, que investían a
pensión para loitar. Tomen nota no Servizo Galego de Saúde.
Se de verdade queren baixar o gasto farmacéutico, espallen boletíns do Sindicato Labrego e de Amnistía Internacional!
Un outro pé da mesa. A trindade da revolución democrática, actualizada segundo Umberto Eco: Liberdade, Igualdade,
Fraternidade...e Diferenza.
O hipotálamo. A unha lingua préstalle o sol. Recría coa
luz, no hipotálamo dos pobos. Quero dicir: O día das Letras
Galegas debería regularse de acordo co Observatorio Meteorolóxico. E se vai bo, que sexa festivo, si señor! Aínda haberá xente
que conte: Eu namoreime aquel día na praia, por un santo Xocas.
Ponte perplexo. Encol da lingua, recoméndase vivamente a
lectura dun artigo titulado “Porvenir del idioma”, de José Manuel
Ponte (La Opinión, 18. 5.2004). Un estrelampo da intelixencia para
a discrepancia (ou non). Todo o que escribe este home no seu
Inventario de perplexidades é unha honra para o xornalismo literario na Galicia de hoxe porque ten o estilo que eleva un papaventos
do ras do chan: humor e coraxe. No artigo que cito, di ao final:
“Pero la burguesía gallega –sobre todo– es incapaz de imaginárselo. Es tan mediocre como reaccionaria”. Cousas así xa non se len.
Agora que o penso. A norteamericana Carlyle vén de
mercar Saprogal e controla a produción do penso en Galicia. Un
dos comandantes da empresa é Bush-pai. Quen llelo ía dicir aos
nosos animais!
Lingua cosida con grampas. Ouvinllo dicir a Basilio Losada: Unha lingua está salva mentres haxa poesía. Exceso de optimismo, non obstante compartido despois de ler novidades como
Decrúa de Estevo Creus:
O meu país
os cartos e os poderes dedicados
a convencerme de que non hai tal país
que é invisible
unha alucinación
un delirio♦

Latexos
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¿Retirada
de Iraq?
X.L. FRANCO GRANDE

H

ai algunhas razóns para pensar que as forzas
de ocupación poden
retirarse de Iraq. É o que
pensan Paul Reynolds, especialista en temas
internacionais da BBC, e
algúns outros. Razóns ou síntomas. Eu penso que só
síntomas por agora. Despois
da declaracións de Bremer e
Powell, veñen sucedéndose
filtracións tanto no goberno
de Blair como no de Bush,
aínda que as neguen un e outro, suxerindo a posibilidade
dunha retirada, por máis que
non estea claro para cando.
Parece que as forzas de
ocupación tratan de que vaian
a menos os enfrontamentos
para que o 30 de xuño poida
constituírse, da mellor maneira posible e con certa calma,
o goberno interino previsto.
Como este non poderá tomar
ningunha decisión, case seguro que para as eleccións de
xaneiro –xa celebradas as dos
EE.UU.– o goberno de transición elixido empezará a pedir
que as tropas estranxeiras
abandonen o país.
Pero, ademais desa presión
interna, que se vai dar, haberá
outra case tan segura e máis
determinante: a crecente oposición doméstica á ocupación
nos EE UU e na Gran
Bretaña, maiormente despois
do escándalo universal
orixinado ó coñecerse as torturas a que recorreron as forzas
de ocupación. Dende Vietnam
sábese que a guerra pode perderse tamén na casa e non só
nas operacións bélicas.
Por outra banda, tratan as
forzas invasoras de que o enfrontamento sexa compartido,
e así, a cidade de Faluya foi
entregada a unha nova forza
de soldados iraquís. Algo semellante, no dicir do comandante da División Blindada,
M. Dempsey, pode ser ideado
en Nayaf, traspasando a seguridade a unha forza local á
que se poderían incorporar
milicias de Sadr.
Son máis ca un síntoma
as palabras do coronel Paul
Hughes, primeiro director de
planeamento estratéxico en
Iraq despois da guerra: “Aquí
estou, trinta anos máis tarde,
pensando que gañaremos cada batalla e perderemos a
guerra, porque non
entendemos que guerra estamos pelexando”.
En contra do anterior, din
outros, están as recentes políticas de endurecemento
seguidas polos EE UU contra
Cuba e Siria, á par de que
tampouco van renunciar á
mina do petróleo de Iraq,
verdadeira razón da guerra.
Pero ó mellor ocorre que Iraq
vén sumarse a Vietnam, a
Beirut, a Somalia...
posibilidade que, ó día de hoxe, penso que non desbotan
os invasores.♦

Fraga e Touriño marcan unha axenda para chegaren a un acordo

Reforma dos estatutos:
á carta ou prato do día
A. EIRÉ
O presidente da Xunta e o secretario xeral do PSdeGPSOE, reúnense logo de case
dous anos e medio do seu último encontro. Ambos acordaron estabelecer unha axenda
de traballo que lles permita
chegar a una acordo sobre autogoberno. A próxima reunión terá lugar logo dos comicios europeos, pois o debate ten agora tintes electorais.
Esta vez non houbo mesa posta
na reunión de Manuel Fraga Iribarne con Emilio Pérez Touriño. Sen dúbida foi esta a gran
novidade do encontro entre o
presidente do goberno autónomo e o secretario xeral dos socialistas galegos. Nos 15 anos
que Fraga leva de presidente
nunca tivo moito interese en
manter relacións directas cos
seus opoñentes políticos e sempre foi mantel polo medio, desde aquel almorzo con Camilo
Nogueira cando aínda era candidato en 1989.
Un ano despois reuniríase
con Antolín Sánchez Presedo.
Terían que agardar os socialistas até 1997 en que Pérez Touriño volvería ser recibido polo
presidente. Ambos volvéronse
atopar en 1999 e 2001. Máis sonado foi o encontro entre Fraga
e Xosé Manuel Beiras o 9 de
xaneiro do ano 2002. Foi este o
único no que a iniciativa partiu
do propio presidente.
Esta vez o encontro con
Touriño tivo lugar no despacho oficial do presidente en
San Caetano. Que non tivese
lugar unha comida dálle un
aquel de moito máis oficial,
porque non era cousa de o levar ao Vilas, lugar das citas,
capazos cheos de propostas e
que se manchasen co prebe da
pescada os puntos básicos a
defender por cada quen. Aínda
que xa llas entregasen un e outro o ministro Jordi Sevilla con
anterioridade.
Ou, se cadra, o que pasou é
que ambos tiña medo a non poñerse de acordo no menú. Porque hoxe o que está e xogo na
reforma estatutaria, motivo do
encontro entre ambos os políticos, é se esta se realiza “á carta”
ou como “prato único” para as
17 autonomías.
Rodríguez Zapatero defendeu que a reforma estatutaria se realizaría “á carta”, tendo
en conta as peculiaridades contempladas na Constitución entre nacionalidades e rexións,
así como os que denominan
“feitos diferenciais”. No seu
partido, mesmo no Goberno
central, hai moitos que non está de acordo con esta postura.
Como despois do 23-F, moitos
socialistas tamén demandan
“café para todos”.

Manuel Fraga e Emilio P. Touriño.

Para o PP, unha puxa electoral
Para o PP, as reformas estatutarias e constitucionais só son unha puxa electoral co PSOE, polo menos até despois dos comicios europeos. Só así se entende
que pasase de negar toda necesidade de reformas a admitilas
como necesarias.
O último pinchacarneiro político deuno no Congreso o 18
de maio cando aceptou unha
emenda á totalidade do PSOE a
unha súa proposición de lei. Esta tiña por obxecto estabelecer a
“igualdade de todas as comunidades autónomas”, máis alá do
contemplado pola propia constitución.
Esta intención foi criticada
polos distintos partidos. Así, o
representante do BNG, Francisco Rodríguez, afirmou que “o
PP non pode negar que existen
fortes diferenzas entre os distintos territorios do Estado”.

Para CiU, “o PP quere impoñer a uniformidade e a obrigación de igualdade entre todas
as autonomías, pero hai nacionalidades por unha banda e
rexións pola outra”.
IU denunciou, pola súa banda, que o PP “pretende dar un
paso atrás no recoñecemento da
realidade plural. Pero debe de
aceptar a realidade asimétrica
de España”. O mesmo PSOE
afirmou que o PP “confunde a
igualdade dos dereitos coa
igualdade das nacionalidades e
rexións”.
Finalmente os socialista enmendaron o texto do PP, dándolle un senso diferente ao presentado polos populares. O texto
aprobado co apoio do PP reafirma a pluralidade cultural, social
e política, incluída a insularidade, das nacionalidades e rexións. Esta diferenza queda
patente ao longo de toda a proposición aprobada.

Por que aceptou o PP a
emenda do PSOE? Pretendía
dividir o PSOE e os seus aliados de ERC. Lográrono, aínda
que tivesen que aceptar a reforma estatutaria como a propón o
PSOE.
A necesidade de escenificar
o dialogo a respecto da reforma
estatutaria galega, foi tamén o
que levou a Fraga a aceptar a
petición dun encontro con Touriño. O presidente quere aparecer como impulsor das reformas e sabe que o líder socialista é un interlocutor válido co
goberno central.
Ambos afirman compartir
bo número de aspectos sobre o
autogoberno. Pero, de momento, aínda non se puxeron a concretar nin tentaron chegar a
acordos “polo ben de Galiza”.
Só escenificaron o diálogo, politicamente rendíbel nos “novos
tempos”. En xullo seguirán as
conversas.♦

Quintana agarda resposta
Dúas cartas a Fraga e outras
dúas a Touriño. As primeiras o
venres, 14 de maio, e as segundas o martes, 18, porque ningún dos dous acusara recibo
das primeiras e afirmaran que
non chegaran.
Nestas misivas, nos tempos dos correos electrónicos e
as mensaxes nos móbiles, o
voceiro nacional do BNG demándalles senllas entrevistas
para “abordar en primeira persoa e coa seriedade que o requiren as oportunidades e os
problemas que Galiza afronta
neste novo tempo político”.
Para Quintana “Galiza vive un
momento histórico e ilusio-

nante” no que ten a oportunidade de “dar un salto cualitativo e satisfacer as demandas de
autogoberno e benestar”.
Tanto Fraga coma Touriño
mostráronse dispostos a reunirse co dirixente do BNG, aínda
que Fraga puxo como condición que o BNG non tente sobardar na reforma o actual
marco legal.
Algo que os nacionalistas
non aceptan. “Non pode existir
diálogo con condicións previas”, afirma Francisco Jorquera. “Nós tampouco lle esiximos
a Fraga que se converta ao nacionalismo”, defende o coordinador da Executiva.

Pero no BNG defenden o
diálogo a tres bandas como “lexítimo e necesario”. O que non
queren os nacionalistas é que o
encontro entre os máximos dirixentes partidarios substitúa o
debate no parlamento. Estes encontros entre Quintana e Fraga
deberían servir, pola contra, para activalo. No BNG queren facer a sociedade partícipe destes
debates, por iso reclaman luz é
taquígrafos, comeznado polos
encontros. Os nacionalistas non
gardan moi bos recordos políticos dos encontros entre Beiras
e Fraga do que aínda persisten
para moitos moultiples lagoas e
confusións.♦
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Faustino
Santalices

No encontro co Bloco de Esquerdas luso

O BNG abre portas ao outro lado do Miño

C

B. LAXE
O BNG andaba desde hai tempo na procura dun interlocutor
homologábel en Portugal e semella que xa o puido atopar. Sería o Bloco de Esquerdas. No
foro celebrado a semana pasada en Vigo e Porto, promovido
pola Fundación Galiza Sempre,
púxose de manifesto, máis alá
de coincidencias políticas, que
os dirixentes do Bloco recoñecían a Galiza como nación. Un
paso, sen dúbida, trascendental
para afortalar as relaccións.
“Roubáronnos a nosa grafía. As
terminacións do norte son como
as de vostedes. Somos portugueses e galegos. Somos irmáns
e partillamos a mesma lingua”.
Así comezou a súa intervención
Miguel Portas, candidato do
Bloco de Esquerdas portugués
ás eleccións europeas, entre o
sorriso dos dous representantes
dos Azores.
Esta afirmación pode dar idea
do clima de comprensión no que
o Bloco portugués e o BNG celebraron o foro ao máximo nivel
para analizaren a “nova Europa”.
Portas semella ter as cousas
moi claras en relación a Galiza e
á súa condición de “nación periférica, aspecto que comparte
con Portugal”. Se cadra porque
os seus avós son de Tomiño e o
político portugués pasou moito
tempo da súa nenez a esta beira
do Miño.
Coinciden o Bloco e o BNG
en que “un dos problemas da UE
é o da integración das nacións
sen Estado na Europa dos Estados”. Ámbolos teiman igualmente na aposta por “unha Europa multinacional e multicutural,
cun claro contido social”.
Tamén coinciden os representantes de ambas as organizacións en que Europa “non está
condenada a ser o que foi até de
agora” e na necesidade de loitar
por “unha Europa democrática”.
Precisamente, construír unha
“Europa máis democrática e social” é un dos obxectivos que
ambas as organizacións cualifican como básicos. O debate centrouse, polo tanto, como afirmou
Camilo Nogueira, ”en analizar en

Imaxe do encontro.

que etapa estamos e como loitar
para conseguir ese obxectivo”.
Para o deputado portugués
Luís Fazenda, a actual UE é o resultado da “globalización neoliberal”. Concordou con el Xosé
Manuel Beiras.
O presidente do Consello Nacional do BNG, explicou nunha
breve exposición, que moitos dos
presentes cualificaron como maxistral, como estamos na actualidade nunha etapa que domina o
“capital bancario”, fronte ás anteriores no que sobranceaban primeiro o capital industrial e logo
estea en simbiose co capital finan-

PACO VILABARROS

ceiro. Nesta nova etapa, segundo
Beiras, “desestrutúrase aínda máis
a división do traballo”.
Para Beiras, a criminalización
do nacionalismo, que tamén denunciou Fazenda, ten unha dinámica internacional, tendo moito
que ver coa “disociación entre comunidade e sociedade. Trátase de
destruír a comunidade”, concluíu.
Cre Beiras que acceder á base
institucional mantendo os valores
nacionalistas e de loita pola liberdade e a singularidade “é unha
dinámica cada vez máis difícil”.
Máis optimista é Camilo Nogueira. Para el as críticas que se

lle realizan á UE, “tamén se lle
poderían facer ao Estado español”. Nogueira considera que a
nova constitución europea ten
aspectos positivos, e a entrada na
UE “posibilitou que hoxe non teñamos fronteira con Portugal”.
O voceiro nacional do BNG,
Anxo Quintana, e o dirixente
portugués Luís Fazenda, comprometéronse a “estreitar os vínculos entre as dúas nacións irmás”. Fixérono cada un na súa
expresión oral xenuína, que foi
como se celebrou o encontro, sen
problemas para entenderse entre
os máis de 50 participantes.♦

O outro Bloque
O Bloco de Esquerdas portugués aseméllase moito ao
BNG. É todo menos unha organización monolítica. Está
formada pola UDP, PSR e Política XXI, así como por independentes, moitos deles que
veñen do PCP. Defínense como a “Esquerda socialista mo-

derna que non vive da política
da guerra fría”. Aposta pola
loita institucional e os movementos sociais. Posicionouse
abertamente contra a guerra do
Iraq, contra a gobalización e o
pensamento único. Defende a
legalización do aborto, a igualdade do traballo, a xornada de

35 horas semanais e denuncia
a economía soterrada e a “desestruturación do país até convertelo en asimétrico”.
Pensan que nos próximos
comicios europeos poden superar ao PCP en votos e un dos
seus reclamos e os escritor Antonio Tabucci.♦

A dereita recupera o poder en Ponteareas
tras unha moción de censura
A.N.T.
Salvador González Solla (PP) é
desde o pasado trece de maio novo alcalde de Ponteareas tras
prosperar unha moción de censura da dereita contra o goberno
conformado polo BNG e o PSOE.
Salvador González Solla conseguiu o apoio do seu grupo e
máis de Unión do Condado Paradanta, a forza creada polo ex popular Xosé Castro tras ser expulsado do seu partido. Agora, os
dez concelleiros do novo grupo
de goberno decidiron esquecer as
súas diferencias e a cabeza de lis-

XOSÉ M. SARILLE

ta de UCPA, Nava Castro, apresurouse a lembrar que “o urbanismo non era a razón da moción de
censura, mostra diso é que cedemos esa área de goberno ao PP”.
Nava Castro, filla de Pepe
Castro, encabezaba a lista de UCPA, a lista máis votada nas pasadas eleccións municipais. Esta
circunstancia non serviu nin agora nin entón para que ocupase a
alcaldía, xa que primeiramente o
PP preferira darlle os votos ao
PSOE –aínda que tiña dous concelleiros, fronte a cinco do BNG–
e agora esixiulle que UCPA vota-

se polo candidato do PP para desaloxar os progresistas do poder.
Aínda que os asinantes da
moción xustificaron o cambio de
goberno “na improvisación” do
goberno saínte, tanto os socialistas como os nacionalistas afirmaron que a intención da dereita
era restaurar a política de urbanismo que a mesma Xunta puxera en cuestión e apuntalar o sistema de poder através das relacións laborais dentro do concello. Así, durante o debate da moción de censura, o portavoz do
BNG Roberto Mera asegurou

que o cambio de goberno supón
unha “volta ao pasado” e lembrou que o PP sempre asegurou
que non pactaría con UCPA. O
alcalde saínte, Francisco Candeira (PSOE), afirmou pola súa
banda que a moción presentouse
ao comprobar que “o PsdeGPSOE e o BNG van en serio”.
Antes de despedirse de alcalde, Candeira mandou retirar
unha vidreira franquista colocada no concello. Foi a súa última
medida, a primeira fora a retirada do busto de Franco dunha
céntrica praza.♦

oa última revista de
“Biblos, Clube de Lectores”, adxuntaron un
disco de propaganda da
discográfica Boa que recolle
o romance de Don Gaiferos,
cantado nos anos cincuenta
por Faustino Santalices.
Había máis de vinte e cinco
anos que non o escoitaba. Foi
unha gran sorpresa.
Daquela, na Transición (pido desculpas por volver outra
vez coa Transición, mais ten
lóxica. Cansinos Asséns di que
a guerra foi en todo tempo un
incentivo para a vida. Que se
nota na extraordinaria fecundidade posterior das mulleres.
Coméntao en Estética y erotismo de la guerra, unha obra para calquera período, pero máis
propicia aínda para a época actual, con torturadoras posando
e “xeneralas” e carne amoreada en fotografías).
Pois que daquela, na
Transición, a célula de ERGA
escoitaba cada xoves ese
romance nunha casa do Hórreo,
máis por escaseza de vinilos
que por vocación.
Invariabelmente encetaba don
Faustino: “Dedico este romance al Excelentísimo Señor Cardenal don Fernando Quiroga
Palacios”. Entón a nube rebelde estouraba nunha forte gargallada. Mais cando o vello rompía a cantar, producíase en cada
un de nós un rodopío dos de
verdade, deses que só
conseguen provocar os grandes.
Anda na moda o gaiteiro
zanfoneiro. Milladoiro
recolleu unha gravación coa
súa voz, nun alalá
descomunal, un canto de oito
versos á primavera e aos
dons, á plenitude, ao amor, á
ribeira e ao adeus.
Eu imaxino que o final de
Santalices tivo que ser triste.
Sabía que a zanfona desaparecía con el. Talvez albiscase
que a gaita morrería tamén
axiña, aínda que o vigoroso
instrumento volvese máis tarde á súa total plenitude.
Ca’ da Mosto, un navegante veneciano de S. XV ao servizo de Portugal, escribiu esta
prosa cando a súa carabela
arribou ao río Gambia:
“…também se maravilhavam
estes Negros do som duma
destas nossas gaitas de foles,
que eu fiz tocar a um
marinheiro meu; e vendo-a
vestida de cores, e com
franjas á roda, pensavam que
era algum animal vivo, que
assim cantava com diversas
vozes, e tinham moito gosto, e
maravilha ao mesmo tempo:
vendo eu esta sua simplicidade, lhes disse, que era um instrumento e lha dei nas suas
mãos estando sem vento: pelo
que conhecendo ser cousa artificial, diziam que era obra
celeste; e que Deus a tinha
feito com as suas mãos, pois
tao docemente tocava. E
protestavam nao ter ouvido
nunca coisa tão suave.
Faustino Santalices nunca
perecerá.♦
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Luís Tosar e Ramón Chao apoiaron a presentación da coalición en Galiza

O Galeusca quere converterse
na terceira forza política do Estado
PERFECTO CONDE
Ignasi Guardans, Josu Ortuondo e Camilo Nogueira
pretenden ser as voces das
nacionalidades históricas do
Estado español en Bruxelas a
partir do 14 de xuño. As súas
propostas para lograr unha
Europa dos pobos coincidiron co recordo do primeiro
Galeusca, argallado no 1933.
“É o tempo de traballar por un novo estatuto de nación, e non de reclamar competencias menores e
transferencias administrativas”,
dixo Anxo Quintana, portavoz
nacional do BNG, no acto de presentación da candidatura nacionalista ás eleccións europeas do 13
de xuño, no que estiveron presentes o actor Luís Tosar e o xornalista e escritor Ramón Chao, que
forman parte da lista que encabeza en Galiza Camilo Nogueira.
Quintana salientou a importancia de traballar nesa dirección
“para participar no Estado español e convertelo en Estado de todos”. O dirixente do BNG defendeu que as eleccións europeas
van ser o paso previo para que o
Bloque consiga a presidencia da
Xunta no 2005, e sexa a forza
que estruture Galiza. Segundo el,
o PSOE avala a tese do presidente da Xunta, Manuel Fraga, e pasou de cualificar de propaganda
o Plano Galiza a defendelo na
actualidade. “Galiza –dixo Quintana– non só precisa infraestruturas, senón tamén un compromiso coa construción do país”.
O ex alcalde de Allariz considerou a data do 13 de xuño como
“un novo reto para que Galiza
sexa protagonista no Estado e na
UE ”. Calificou de “inesgotábel”
o traballo xa feito no Parlamento
Europeo por Nogueira e de “imprescindíbel” a súa reelección
“para que volva ser a voz de Galiza en Europa”, no camiño de
que se recoñeza a súa condición
nacional e mesmo se recolla na
futura Constitución Europea como nación sen estado.
Terceira forza política do Estado
Quintana expresou o seu desexo
de que “Galeusca, Pobos de Europa”, a candidatura conxunta
que presentan BNG, Partido Nacionalista Vasco (PNV) e Convergencia i Unió (CiU), e que tamén apoian o Bloc Nacionalista
Valencià e Partit Socialista de
Mallorca, se converta na “terceira forza política do Estado”, para
que necesariamente teña que recorrer a ela José Luis Rodríguez
Zapatero cando queira falar do
Estado plurinacional.
Pola súa parte, Camilo Nogueira doeuse de que o o goberno
do PP non aproveitase todos os
fondos europeos para sacar a Galiza da súa condición de obxectivo
número un, como pasou en Irlanda. “Hai vinte anos –dixo Nogueira– os irlandeses estaban coma

Presentación, no Día das Letras Galegas, da candidatura conxunta ás eleccións ao Parlamento europeo da coalición Galeusca, no Panteón de Galegos Ilustres de Santiago.

nós, e hoxe sitúanse entre os máis
ricos de toda a UE. Se o BNG tivese gobernado neste tempo, o resultado sería outro ben distinto”.
Xosé Manuel Beiras, presidente do Consello Nacional do
BNG, salientou a “apertura social” que experimenta a formación nacionalista coa inclusión
de “personalidades recoñecidas”
como son o actor Luís Tosar e o
escritor Ramón Chao, este último
un furibundo iconoclasta que di
ter vivido sempre á marxe da vida partidaria e que agora aceptou
ir na lista do Bloque porque atopou nel a honradez, a cultura e o
antibelicismo que non percibe
noutras organizacións políticas.
No Panteón de Galegos Ilustres
Só un día despois, o 17 de maio,
Día das Letras Galegas, no Panteón de Galegos Ilustres, en San
Domingos de Bonaval, Compostela, os nacionalistas galegos recibiron os vascos e os cataláns
para reivindicaren conxuntamente a memoria histórica da Galeusca de 1933, na procura do recoñecemento nacional de Catalunya, Esukadi e Galiza tanto no
espazo estatal como no europeo.
Despois de que Anxo Quintana, Artur Mas e Josu Jon Imaz

colocasen flores na tumba de
Castelao, nunha ofrenda na que
Quintana invocou o autor de
Sempre en Galiza dicindo que
“vimos de vivir tempos de intolerancia e exclusión, mais os nacionalistas ollamos sempre para
adiante, e, seguindo o teu ensino,
seremos capaces de traballar neste tempo político para, a través de
Galeusca, conseguirmos unha
Europa das nacións, unha Europa
na que poidamos realizar os teus
soños, que son os nosos”, falaron
tamén Xosé Manuel Beiras, o catalán Ignasi Guardans –que encabeza a lista de Galeusca–, Josu
Ortuondo, do PNV, e segundo
desa lista, e Camilo Nogueira.
Beiras saudou a Anxo Quintana como “presidente in pectore” da Xunta e salientou a aposta
que representa Galeusca “por
mostrar nos programas das eleccións europeas a existencia da
realidade plurinacional do Estado español e a súa proxección no
escenario europeo”.
Nogueira, referíndose ás próximas eleccións, dixo que “esta
vez non se decide se gobernará
un centralista xacobino ou un
centralista conservador e reaccionario”, en clara alusión ao
que pareceu ser a súa interpretación das eleccións xerais do pa-

sado 14 de marzo. Agora, segundo el, trátase de conseguir que en
Europa se recoñezan as nacións
sen Estado para que poidan ser
tratadas como tales e poder elas
mesmas “tratar como tales outros membros da UE”.
PP e PSOE,
contra os nacionalistas
Guardans situou a coalición
electoral formada por Galeusca
na necesidade de “loitar contra o
esforzo que fixeron o PP e o
PSOE para expulsarnos do Parlamento Europeo porque lles
distorsionamos a imaxe pulcra
que queren dar de España”. Segundo el, non os botarán “porque temos moito que representar
e moitas ganas de defender este
proxecto”. Guardans lembrou
que os pobos vasco, catalán e
galego “existen dende antes dos
estados”, e defendeu a conformación dunha Europa “sen o
monopolio de vinte e cinco estados desnaturalizados porque
eses estados só teñen lixitimidade se están ao servizo dos cidadáns. Non queremos que o monopolio da Constitución Europea fique só nas mans de vinte e
cinco estados, vinte e cinco embaixadores, vinte e cinco minis-

A. PANARO

tros. Os estados só teñen dereito
a existiren se representan os pobos. Pretendemos ser as voces
dos noso pobos libres”. Guardans tamén se manifestou a favor dunha “Europa socialmente
comprometida, que non sexa só
un gran mercado, unha Eurpa
verde, profunda e esencialmente
democática”.
O vasco Josu Ortuondo pediu
o apoio cidadán “para que teñamos un lugar debaixo do sol de
Europa e unha estrela na súa
bandeira”. Lembrou as orixes de
Galeusca como reivindicadora
dunha república federal de vocación europea e dixo que, dende
entón, “avanzamos moito, pero
temos moito camiño por percorrer”. Tamén trouxo á súa memoria, debido ao lugar no que se
atopaba, a homenaxe que lle fixeron a Rosalía de Castro mulleres galegas, vascas e catalás hai
varios anos. Xa no exercicio
dunha memoria máis erudita, Ortuondo lembrou os tempos nos
que a Galeusca lle chamaban A
Tripla Alianza dos Mares. “Agora –dixo– estamos no tempo de
reivindicar que se lles recoñeza a
Galiza, Euskadi e Catalunya as
súas auténticas realidades xurídico-políticas nun estado articulado de forma plurinacional”.♦
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Galiza e a UE
CARLOS AYMERICH

D

e todas as correntes políticas actuantes na Galiza,
ningunha pode apresentar credenciais europeístas
superiores ás do nacionalismo. Na nosa tradición
existe unha aposta por unha Europa unida e pacífica: baste lembrar os “Estados Unidos de Europa” que Castelao
arelaba en 1947, camiño do seu exilio definitivo, dez
anos antes da asinatura do Tratado de Roma. Pódese pois
afirmar, sen fachenda, que o nacionalismo galego non sería concibíbel sen Europa. Mais tamén que, para os nacionalistas galegos, Europa é inconcibíbel sen Galiza.
Dito doutro xeito: somos europeos e europeístas pero non
nos podemos recoñecer nunha Europa que nos ignora como pobo, como lingua e como cultura e na que non estamos directamente representados.
Somos, pois, firmemente europeístas. Mais reclamamos unha Europa distinta, unha Europa dos pobos, unha
Europa dos traballadores, unha Europa que para alén dun
xigante demográfico e económico sexa tamén un actor
político decisivo nun mundo abalado polo imperialismo
e a intolerancia. E isto só se pode conseguir cun modelo
de integración europea realmente democrático, construído de abaixo cara acima, que privilexie o político e o social sobre o puramente económico e comercial.

E esta non é a liña na que traballan os estados mem- sello, pasando pola xestión dos fundos europeos. Mais
bros da actual UE. Nin polo que se refire ao proxecto de debe recoñecerse tamén que o proxecto constitucional
tratado constitucional nin tampouco –e isto é o máis gra- non recoñece estas realidades, diversas, non estatais.
ve– no que atinxe á ampliación aos novos membros do Para el semella non haber nada, apenas unha chaira ercentro e do leste de Europa, parcialmente consumada o ma e baleira, entre os cidadáns europeos, individualpasado 1 de maio.
mente considerados, e os vinte e cinco embaixadores
O proxecto de Tratado Constitucional ten xa vicios de cada estado membro.
conxénitos. No canto de ser
E esta falta de recoñeceelaborado por unha verdamento vaise ver agravada
Tratado Constitucional
deira Asemblea Constituíncunha ampliación que, por
te, elixida directamente pola
certo, non vai ser en absoluto
foi
elaborado
por
unha
Convención
cidadanía europea, foino por
positiva para Galiza. O noso
unha Convención de notávaise ver abertamente
de notábeis, nun proceso idéntico país
beis, “representativa mais
prexudicado polo ingreso de
non democrática”, nun propaíses que producen o mesao seguido polas autoridades
ceso idéntico ao seguido pomo ca nós e cos que teremos
de
ocupación
norteamericanas
las autoridades de ocupaque competir por uns fondos
ción norteamericanas para
estruturais a cada vez máis
na
Constitución
iraquí”
elaborar a Constitución irareducidos. Estados con mequí. Pero é que para alén
nos poboación e con menos
desta falta de lexitimidade
territorio que o noso país, lindemocrática, tampouco os
guas con menos falantes e
contidos do proxecto son samenos tradición literaria que
tisfactorios: falta de ambia nosa van ser plenamente reción en aspectos como a política exterior, asunción ab- coñecidos polas institucións europeas. E que só consoluta dos grandes consensos neoliberais no ámbito quistando un estado propio poderá Galiza encontrar un
social e económico e ausencia absoluta de recoñece- lugar adecuado en Europa?
mento de realidades políticas, sociais ou culturais que
É de esperar que non. No BNG seguimos convencinon sexan as dominantes nos estados membros. É cer- dos de que traballar por un Estado plurinacional onde
to que moitas das demandas de Galiza dependen en caibamos todos e por unha Europa dos pobos que nos
moi gran medida do Estado: desde a circunscrición recoñeza é facelo tamén por unha Galiza máis próspera,
propia nas eleccións europeas até a lexitimación pe- por unha Europa máis forte e por un mundo máis xusto
rante o Tribunal de Xustiza ou a participación no Con- e en paz.♦

‘O

Pontevedra
Esta información lanza un desafío
aos tribunais que lles veñen dar a
razón ao Concello de Pontevedra.
As chamadas “inmensas trabas
burocráticas” non é máis que o
cumprimento mínimo da lei e a
filosofía que está de fondo é que
este tipo de empresas deben de
estar por riba de calquera lei.
O Tribunal de Xustiza rexeitou o recurso presentado contra a
resolución que lle daba a razón
ao Concello, pero ademais voces
de sectores financeiros como o
Seminario de Estudos “Carlos
Velasco” vinculado a Caixanova,
veñen tamén de pronunciarse a
favor do traslado de ENCE a outro lugar como condición necesaria para o desenvolvemento
económico e urbanístico da ría.
O golpe foi amortecido pola ma-

A ameaza de Huelva
X.C. GARRIDO

Como cada domingo, un xornal participado polo mesmo capital que
ENCE, lanza desde as súas páxinas unha descarga contra o goberno: A
empresa estuda o traslado do proxecto da papeleira a Huelva como
consecuencia das “inmensas trabas burocráticas” que impón o Concello.
nipulación con que foi presentado o artigo do ex-director de
Caixa Pontevedra dicindo que
nel “se reclama de forma indirecta a recuperación dun espazo
como o de Lourizán, pero dunha
maneira coordinada, con alternativas e coa implicación de enti-

dades públicas e privadas” destacándose en cambio nos titulares
“Carlos Velasco pon de exemplo
de previsión A Coruña” cousa
que deixa en evidencia a intencionalidade do comentarista
máis que a análise do presidente
do Seminario.

Letras Galegas

ENREDOS, de Xaquín Lourenzo
Coedición do Museo do Pobo Galego
e A Nosa Terra

XAQUÍN
LOURENZO,
por Francisco
Fernández
del Riego

Este é un exemplo dos termos
nos que se libra o pulso entre ENCE e Concello nas súas múltiplas
dimensións, xudicial, política,
mediática e económica. Pero o
certo é que desde o goberno municipal non se entende esta postura de confronto cando eles non

fan máis que tender a man para
chegar a un acordo: “Se van trasladar ENCE a mil quilómetros de
Pontevedra, tamén o poden facer
a 10” declara o portavoz municipal Guillerme Vázquez.
Non hai razóns de tipo empresarial nin sequera económico
que expliquen o comportamento
da empresa. Só desde unha
perspectiva política de impedir
darlle unha vitoria ao goberno
municipal nacionalista cunha
reivindicación sentida historicamente pola cidadanía pontevedresa é o que explica esta actitude e sobre todo, os termos nos
que se formula a actuación empresarial no marco dunha campaña de acoso e derrube contra
o último bastión do poder municipal do BNG nas cidades.♦

NOVIDADES A NOSA TERRA

O TARDO, de Xaquín Lourenzo
Coedición do Museo do Pobo Galego
e A Nosa Terra

Nº 1.129 ● Do 20 ao 26 de maio de 2004 ● Ano XXVII

Varios debates explican o que pasou realmente após o naufraxio

O Foro da Verdade reivindica
o papel da cidadanía na crise do Prestige
MARGA ROMERO
Pontevedra acolleu a primeira
parte do Foro da Verdade. Todos
os sectores implicados resaltaron
os profundos danos do Prestige e
o significado da “rebelión cidadá” contra a incompetencia.
O 15 e 16 de maio deu comezo no
Pazo da Cultura de Pontevedra o
Foro da Verdade organizado desde
a Plataforma Cidadá Nunca Máis,
que terá continuidade o 29 e 30 de
maio no Pazo de Mariñán, en Betanzos. A finalidade deste encontro
aberto é facer unha fonda relexión
do acontecido desde que o Prestige naufragou até hoxe, desde o seu
afundimento.
Reflexión e obriga desde Nunca Máis, unha plataforma que sufriu desde as súas primeiras expresións públicas as descualificacións
dos gobernos do PP. Procura da
verdade, obstaculizada desde o Parlamento Galego, onde a posta en
marcha dunha Comisión de Investigación foi, en palabras do portavoz da plataforma, Rafa Villar,
“simplemente boicoteada polo PP”,
freada desde o Parlamento Español, tamén polo PP, que non permitiu formalizar un instrumento que
aclarase o acontecido e determinase as responsabilidades do goberno
na dita catástrofe.
O Foro da Verdade procura solucións, achegadas desde o ámbito
científico, esixe responsabilidades,
desde o punto de vista xurídico e sitúa a cidadanía, e as mobilizacións
sociais que tiveron lugar nestes 18
meses como un movemento de dignidade que se traduce nunha verdadeira cadea humana de solidariedade, de amor ao país e de vontade do
cambio político.
Comezaron os actos coa proxección dunha montaxe audiovisual de Xosé Carlos Garrido e César Caramés, que resumía en imaxes todo o acontecido, homenaxe
á poboación que defendeu o mar
contra a falta de coordinación e
medios. Rafa Villar presentou a
Mesa de Honra do Foro da verdade, da que forman parte Adolfo
Pérez Esquivel, Ignacio Ramonet,

M.R.
Por fóra do Pazo da cultura estaban
pendurados os “Retratos Voluntarios” de José Luis Abalo, metáfora
da heroicidade anónima que soubo
levar frustación diante dun goberno que deixou Galiza ao pairo.
Dentro, fotografías de Xosé Luís
Alonso acompañadas de textos de
persoas de Pontevedra lembran
que “A imaxe e a palabra tamén
din Nunca Máis” e paneis informativos de Nunca Máis do Salnés son
exemplos deste movemento que se
espallou por todo o país e alén das
súas fronteiras administrativas.
Nesta primeira etapa do Foro
sábese xa que: o Prestige e os seus
efectos non son un poblema do pasado. O Plano Galicia non destina
un só euro para a contaminación
do mar. Hai 27.300 toneladas de

Ramón Chao, Manuel Rivas, Uxía
Senlle, Luís Tosar, Francisco Iglesias, Ester Rivas, Suso de Toro,
Xurxo Souto e o propio Villar. O
público asistente recibiu o saúdo
gravado en vídeo, por non poderen
asistir, de Pérez Esquivel, Luís Tosar e Ramón Chao, que tamén felicitaba a celebración deste foro no
nome de Ramonet, Chao chegaría
horas máis tarde. Manuel Rivas
presentou a proxección do curto
“Mayday”, que forma parte de
Hay motivo, famoso documental
asinado por prestixiosos directores
de todo o Estado. O alcalde de
Pontevedra, Miguel Lores inauguraba este Foro da Verdade. Foi a
mantedora do acto Zelia García.
O programa continuou co desenvolvemento de diferentes mesas redondas sectoriais (pesca,
xustiza, medios de comunicación…). Amais, o psicólogo Miguel Anxo García reflexionou
nos porqués de que o naufraxio
non crease traumas. Segundo a
súa tese, as reivindicacións coseguiron vehiculizar a frustración
e a impotencia.
Xurxo Souto realizou un balanzo das actividades reivindicativas que xunguiron cultura e compromiso e levaron á cidadanía desde a Manifestación do 1 de decembro na Praza do Obradoiro até
Bruxelas; Carlos Santiago, membro de Burla Negra, sentenciou
que despois destes once meses, da
crise do Prestige fica o testemuño
de que Galiza posúe unha autoconciencia e unha das “duras” leccións aprendidas é a de sermos capaces de “crear as nosas propias
utopías”. Incorporouse á mesa Ramón Chao, para desde a súa propia
experiencia comentar a dependencia e independencia dos xornalistas fronte ao poder. Xosé Manuel
Vega, presidente do colexio de
xornalistas foi o coordinador da
mesa. Despois, o protagonismo foi
para a literatura. O “Recital Poético das Verdades” foi unha festa na
que participaron Séchu Sende, Rosa Aneiros, Lucía Aldao, Marta
Dacosta, Estíbaliz Espinosa,
Eduardo Estévez, Rafa Xaneiro,

Exterior do Pazo da Cultura de Pontevedra cos “retratos voluntarios” de José Luis Abalo.

Adolfo Caamaño, Fran Alonso,
Kiko Neves e María Lado.
O 16 de maio remataba esta
primeira parte do Foro coa Mesa
Científico-ambiental coordianda
por Xaquín Rubido O público
asistiu por vez primeira a unha

mesa formada por expertos científicos, xa que ninguén chegou a coñecer nunca a verdadeira identidade daqueles “expertos” que opinaban para darlle a razón ao goberno
e este feito motivou un animado
debate despois de todas as pedagó-

Certezas que xa se ven
fuel desaparecidas, os “hilillos de
plastilina” eran fluxos de 80 toneladas diarias. Desde o inicio da crise asistimos ao control da información, que chegou a dar noticias totalmente contraditorias. Haberá
que esperar entre tres e cinco anos
para saber todo dos efectos do naufraxio na produción pesqueira e
marisqueira das augas galegas
afectadas e fronte a isto a administración deu discursos de normalidade para forzar as capturas a pesar
do risco en poboacións en mal estado. Presenciamos os impactos
negativos dos labores de limpeza:
maquinaria pesada en praias, rodeiras nas dunas, apertura de pistas

indiscriminadas, co peneirado de
area fragmentouse o fuel e levábase aos animais con piche. A hidrolimpeza fíxose con auga doce a
100 graos. Sábese do sufrimento
dos anélidos, da morte por inanición de moitas lapas, da perda das
sementes do mexillón. Sábese dos
exemplares de focas e das 90 tartarugas que se recolleron varadas, de
6 lontras mortas, do incremento da
mortalidade do caldeirón, da diminución das mandas de arroaces.
Responsabilidades
Sábese que desde o Código Civil
quen contamina paga coa súa res-

ponsabilidade civil, producírose
danos puramente ecolóxicos, pero
de quen son as aves?, de quen son
as augas? O artigo 42 do Código
Civil fala da protección do medio
ambiente, sábese que determinadas
autoridades e funcionarios si foron
danadores da paisaxe.
Sábese que, o ministro de Fomento ten responsabilidade residual aínda que delegue as súas
funcións, que ao capitan do barco
non se lle pode imputar delito de
danos a espazos naturais porque o
risco que desembocou no dano para este ben xurídico se orixinou
debido á conduta das autoridades
españolas, que asumiron o control

XOSÉ LUÍS ALONSO.

xicas exposicións que se achegaron, que confirmaban unha vez
máis, que a comunidade científica
foi totalmente deixada de lado
nesta crise, descualificada a través
da prensa e silenciados algúns dos
seus informes.♦

da inicial fonte de perigo. O risco
orixinario creado polo accidente e
a conducta do capitán foi sustituído por un novo risco, orixinado
pola intervención das autoridades
que decidiron afastar o buque da
costa. Non toda a negrura foi debido ao chapapote. Sábese que, desgrazadamente, o Prestige é unha
anécdota contaminante, fronte á
alta polución da ría da Coruña pola concentración de residuos ou
do mercurio na de Pontevedra.
Sábese que o Prestige provocou
o espertar da conciencia medioambiental de Galiza. Sábese que
coa ineptitude e coa necidade o
próximo pode ser calquera día. O
goberno actual aínda non se puxo
en contacto cos expertos científicos para saber do estado das investigacións.♦
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A Coruña
De todos os actos da vida podemos extraer leccións que, ben
asimiladas, nos sirvan para seren
aplicadas en casos e situacións
que, en principio, non parecen
ter moita relación co feito primitivo. Vén isto a conto da parafernalia mediático-político-deportiva que se desenvolveu na Coruña os pasados días por mor do
partido de fútbol das semifinais
da Liga de Campións contra o
Porto e que desatou todo un dioivo de oportunistas, aproveitados
e baratos epónimos do máis vulgar localismo de garrafón. Grilandas, bandeiras azuis e brancas
a esgalla, os autobuses enfeitados, os edificios, mesmo os oficiais, revestidos, os mercados alborotados de patriotismo depor-

Leccións do Deportivo-Porto
MANUEL LUGRÍS

Autoestima, unión colectiva, superación dos atrancos de ser periferia. Todo
iso que se viviu na frustrada semifinal debe permanecer na cidade e no país.
tivo e as conversas e laricadas
intrascendentes, centrando un só
tema: O partido. E, en certo modo, non era para menos. Un equipo dunha cidade periférica da
propia periferia, de apenas un
cuarto de millón de habitantes,
nun país esquecido de menos do
75 por cento da renda española
que significa pouco mais do 60

da comunitaria, estaba a piques
de plantarse coma finalista, e potencial campión, no centro da
Autarquía europea que é como
dicir do mundo mundial. Algo
impensábel hai un par de lustros,
podería facerse realidade, deixando pampos a propios e foráneos; enchendo de orgullo e fachenda os seguidores branquia-

zuis no seu momento de gloria e
esplendor.
Pero a lección que de todo
isto, independentemente da eliminación posterior, é a de avaliar con serenidade o posibilismo potencial que, en todos os
campos da vida, pode ter este
país se se dan unha determinadas circunstancias: a asunción

real da autoestima e o valor da
forza colectiva coma motor, ambos os dous conceptos, dunha
vontade sostíbel de acadar os
obxetivos que se marquen por
riba de calquera outra consideración. O longo proceso de construción nacional, que desde Antolín Faraldo camiña, lenta pero
indefectíbel, é a praxe de aplicación que eu quería pór como escenario desta reflexión. As bandeiras, as bufandas e as puchas
agardan outra oportunidade nas
gabetas do soño, pero a permanencia da lección que agora
cómpre materializar, é tarefa
que non podemos demorar mais.
No fútbol repítense as ocasións,
na vida real dificilmente se dá
esta circunstancia.♦

Croques

AFONSO EIRÉ

Celebración
do Día
da Patria
A reivindicación dun novo estatuto político para Galiza como
nación será o eixo sobre o que
xire a celebración do próximo
Día da Patria para o BNG. Para
entón a fronte nacionalista xa
terá presentado en sociedade as
liñas básicas que debería recoller o Estatuto. Nelas están traballando un grupo de especialistas aínda que vai ser “unha
proposta aberta”.♦

Barreiro-Cuíña
como fórmula
Aqueles que no PP saben como
andan as cousas dentro non
queren falar. “Nos tempos de
mudanza non só son malos os
cambios, senón darlle á lingua”,
manifestábanos un conselleiro.
Pero que non queiran falar moito, non quere decir que non anden a debullar uns e outros en
como porlle fin ao reinado de
Fraga. Un sector semella que
deu coa fórmula maxistral:
“Fraga nomeará a Xosé Manuel
Barreiro e Xosé Cuíña Crespo
como vicepresidentes. Barreiro
será nomeado sucesor de Fraga
e terá a Cuiña como segundo”.
Só fai falta que Fraga acepte.
Falarían disto cando sairon Cuíña e Palmou xuntos da convención do PP o sábado?♦

O ‘pobre’
do presidente
do Celta
Cóntanos un directivo do Celta
que Horacio Gómez, o seu presidente, está nun sen vivir.
Láiase de que o Celta non teña
nada que recualificar, nin un
terreo tan só para poderlles facer fronte ás varias ducias de

Unha
chamada
telefónica

Quen
analiza
a auga?

Os científicos galegos
relacionados dun ou
doutro xeito coa catástrofe do Prestige están
escarmentados.
Nos
tempos en que gobernaba o PP tivéronlles tapada a boca. Co goberno socialista pensaron
que os que traballaban
nos organismos dependentes da Administración terían máis liberMembros de Galeusca o pasado día 17 en Santiago.
A. PANARO
dade. Juan José Donabeitía, xeografo pertenmillóns de euros que adebeda o pondeu. Tampouco as grandes cente ao Comité Científico do
club celeste. Se baixa a segun- empresas da comarca. Até o Prestige, deu a coñecer o risco
da a situación vai ser moi pre- abandonou o PP. Horacio ató- que representan os continuos
ocupante, sobre todo porque pase agora que ser o accionista terremotos que se producen
van aminorar sensibelmente os maioritario do Celta non vai naquela zona. Non tardou o diingresos. Horacio fíxolle un ser tan rendíbel como pensaba. rector xeral en chamalo para
chamamento aos directivos pa- E se realiza unha ampliación roñarlle por realizar estas dera que puxesen cartos e pagar- de capital perde a maioría por- claracións. “Estamos todos
lles aos xogadores na metade que a muller non lle deixa “ti- tranquilos e ti vesnos remover
da tempada. Pero ninguén res- rar máis cartos”.♦
as augas”, seica lle dixo.♦

Voltando ao Prestige... Até hai
un tempo as análises da auga
perto onde está afundido o barco realizábaos un laboratorio
de Barcelona. Pero este deixou
de facelo, segundo puido saber
A Nosa Terra. O que non fomos quen é de averiguar onde
se realizan as análises agora.
En Huelva, na factoría de Repsol? Ou xa non hai análises?
Estará saíndo fuel e non queren
que se saiba? Outra pregunta:
de quen serán as patentes dos
robots que van traballar na extracción do fuel? Da empresa
italiana? De Repsol? Do Estado que é quen paga? Sen dúbida que para Repsol vai ser un
negocio redondo. Infomaranos
de fuel que vai quedar dentro?
Por moi ben que saia a operación, os científicos afirman que
ficarán entre as regandixas maís de 3.000 toneladas.♦

Subliñado
O piollo e a pulga
casaren querían
non tiñan un can;
paga a cidadanía.

Ponte... nas ondas!
LOIS DIÉGUEZ

Pelexan os do psoe
pola primeira fila.
Alcaldes, conselleiros
agasallos envían.
Mais o Lores lles di
con toda pillaría
os cartos do concello
non son pra monarquía...

... SE ROBESPIERRE
ERGUERA A CABEZA, OUTROS...

“Ponte... nas ondas!” é o nome escollido por un grupo de alunos
e profesores das duas bandas do Miño –galega e portuguesa,
portanto– que durante o ano realizan traballos sobre a cultura
popular comun. Froito das suas actividades é a proposta para
que a Unesco declare como Património oral e imaterial da Humanidade o “Ciclo Agrario e da Natureza de Galiza e Portugal”.
Nestes tempos de globalización fican en perigo aspectos da nosa cultura secular que os devanceiros nos foron transmitindo, relacionados coa língua comun, contos, lendas, refráns, adiviñas,
música, teatro ou danza; formas, por outra parte, criadas para
adaptar-se ao médio. Os ritos, símbolos ou mitoloxia resgatados
polo traballo de “Ponte... nas ondas” unen a galegos e portugueses do Miño nesa história que segue a ser comun apesar dos avatares históricos. A proposta, á parte de velar polo mantemento do
noso património imaterial e intanxíbel, é un exemplo de como o
traballo constante pola língua e a cultura pode dar estas alternativas. Un exemplo do que deberian tomar nota as nosas autoridades e ao que nos unimos con ilusión e forza; e para o que, consecuentemente, pedimos o apoio colectivo. Recoñecermo-nos
na personalidade própria é unha blindaxe para que o noso destino non remate nas frias salas dos sofisticados museus.♦
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A CIG presentoulle 9.427 sinaturas ao conselleiro

Os ensinantes demandan
a ampliación da xubilación anticipada
H.V.
A CIG-Ensino presentoulle ao
conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria 9.427 sinaturas de ensinantes non universitarios para demandar ampliar o dereito á xubilación anticipada deste colectivo. Ademais, os asinantes reclaman outras medidas relativas ao retiro.

Os profesores desexan que se modifique a lexislación para prorrogar indefinidamente o dereito a
xubilarse anticipadamente a todo o
profesorado que teña como mínimo 15 anos de servizo e 60 de idade, á marxe do seu réxime de cotización ou situación administrativa.
Ademais, cando os ensinantes
teñan 25 de servizo, pretenden que

ao xubilarse anticipadamente reciban unha gratificación que, sumada á pensión, represente o mesmo
salario que cobraban en activo.
Outra das demandas é que se
oferten e en consecuencia non se
amorticen todas as vacantes que
se produzan por estas xubilacións anticipadas.
A CIG-Ensino tamén recla-

ma a redución de como mínimo
dun tercio do horario lectivo a
quen sexa maior de 55, sen que
isto supoña un recorte nas súas
retribucións.
Completan o paquete de medidas demandas por este colectivo a xubilación obrigatoria aos
65 para facilitar a creación de
emprego e a estabilidade dos in-

terinos e que se melloren as pensións, con dereito a percibir o
100% do haber regulador con 30
anos de servizo, “no horizonte de
acadar unha xubilación co 100%
das retribucións”.
As sinaturas presentáronse o
pasado 18 de maio na sede da
Consellaría de Educación en
Santiago de Compostela.♦

Outras formas de curar
XOSÉ GONZÁLEZ
Xa vai sendo hora de que, por parte das autoridades competentes nesta materia, se empece a estudar dunha vez e en profundidade
o tema das medicinas alternativas, caso da
acupuntura ou da homeopatía, coa finalidade de ver a comenencia e fiabilidade de incorporalas ao Servizo Galego de Saúde.
Vemos que en países que están á cabeza do progreso a nivel mundial xa hai tempo que a consideración que se lles dá é de
primeira categoría e ao mesmo nivel que
ten a chamada medicina convencional.
Desta maneira, a poboación está a aproveitar un gran potencial de poder curativo e de
gozo duns beneficios que, á parte do benestar que dan, non teñen os efectos secundarios da medicina convencional, peores,
moitas veces, ca os propios beneficios.

Son varios os países da UE que xa recoñeceron e implantaron no seu sistema
público de saúde a prácticas dos beneficios que reportan estes tipos de curación,
caso de Alemaña, Bélxica, Francia e Portugal, onde xa está incluída dentro da seguridade social. É chocante que en España, onde xa ninguén nega que hai un dos
mellores sistemas sanitarios aínda non se
introducisen, baixo o seu paraguas protector, estas outras formas de curar.
Son comprensíbeis as reticencias, as
precaucións e mesmo a prudencia á hora
de tomar unha determinación nun tema
tan delicado coma este, que lles afecta
tanto á saúde como á propia vida de tantas
persoas. Un tema de tal envergadura terá
que ser avalado, desde logo, por multitu-

de de estudos, de probas e comprobacións
baseadas na práctica consuetudinaria, onde se manifesten a eficacia de tales métodos curativos. Nada difícil de levar esta
cousa, dada xa a abundancia do uso de tal
procedemento terapéutico a nivel privado.
Aprendendo do que xa fixeron outros
países, que xa estudaron estas prácticas
previamente e que xa as implantaron de
xeito satisfactorio, xa teriamos parte do
camiño andado. Non sería comprensíbel
a resistencia por parte das autoridades
sanitarias se puxesen como escusa para
se opoñeren o feito de que a devandita
implantación suporía un aumento do
gasto sanitario. Á parte de que é moi discutíbel tal argumento (pois un tipo de
gastos compensaríase con outros aforros

agora inexistentes), o certo é que coa saúde non se poden utilizar escudos como
o diñeiro.
Agora ben, o que sería totalmente
inadmisíbel sería o feito de que a toma de
decisión sobre o tema de que se trata, estivese sometida ou dependese de presións
de factores e/ou grupos externos á propia
organización sanitaria, os cales, baseándose en parámetros de puro interese, presionarían para evitar cambiar unha situación que puidese darlle pé a unha merma
do montante dos seus beneficios.
Pensamos que, antes que os intereses
duns poucos, debe primar, sobre todo, o
interese xeral.♦
XOSÉ GONZÁLEZ ÁLVAREZ é mestre xubilado
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A lingua galega,
fortalecedora de civilizacións e
culturas alí onde a diáspora
marca a nosa presencia
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O encausado Gabriel Rodríguez podería ser posto en liberdade provisional

Testemuñas presenciais sinalan un novo
sospeitoso da morte do seareiro Manuel Rios
RUBÉN VALVERDE
“Presenciamos unha pelexa na
que unha muller estaba agachada en medio dunha multitude dicíndolle a alguén que lle
deixase de pegar. A persoa que
lle estaba batendo tiña a cabeza rapada”. Así describen varias testemuñas –Antonio Duro, Marcos Boquete e José Rodríguez– unha das pelexas nas
que puido ter morto Miguel
Ríos á saída do encontro entre
o Compostela e o Deportivo.
Nas declaracións feitas diante
da policía e do xulgado, estas
persoas acusan a Pedro Q.F.,
de ser o presunto culpábel.
Non obstante, P.Q.F. compareceu até agora como testemuña
e non como imputado, malia
ser solicitado incluso pola avogada da compañeira sentimental de Manuel Rios, Clara Castro, asasinada posteriormente.
Pedro Q. recoñece na súa declaración ter participado nunha rifa,
mais nega terlle dado ningunha
patada ou cachete. “Choquei cunha persoa ao saír do estadio. Só me
enfrontei verbalmente a el dicíndolle se lle pasaba algo”, recoñeceu P.Q. Días despois da morte de
Manuel Ríos, P.Q. marchou para
Madrid, aducindo motivos familiares. “Comecei a traballar o 2310-2003 por motivos familiares. O
traslado xa o tiña previsto antes da
celebración do partido”. Manuel
Ríos finou o oito de outubro do
2003. Ao parecer, P.Q. pertence a
unha familia influínte da Coruña.
Os motivos familiares que
aduciu P.Q. foron que desexaba
estar coa súa nai que vive en Madrid porque acababa de morrerlle
o seu irmán Henrique. Curiosamente, H.Q. morrera atropelado
tras un partido en Riazor, no paseo Marítimo, a finais de febreiro do 2003 -sete meses antes- .
Os xogadores do Deportivo fixéranlle unha homenaxe. Ao parecer, segundo veciños, fora encausado varias veces por tráfico
de drogas a pequena escala.
A pesar de ser mencionado en
varias declaracións coma o presunto culpábel, o xuíz instrutor
chamou a P.Q. a declarar como
testemuña. Nunha dilixencia pregunta se “P.Q. pasará as festas no
seu domicilio familiar da Coruña
para que poida acudir a testemuñar”. Na súa declaración xudicial,
Marcos Boquete, amigo do encausado Gabriel Rodríguez, afirma que á saída de San Lázaro,
“vin un tumulto no que había varias persoas pelexando. Había un
rapaz coa cabeza rapada, ao que
fixen referencia na miña declaración presentada en dependencias
policiais. Nese momento intervín
para separar o tal P.Q. e outra persoa que dicía que era da Coruña”.
Proceso xudicial
Dende que Gabriel Rodríguez foi
detido como presunto culpábel, o
proceso mudou bastante. En primeiro lugar dixérase que se pre-

Imaxe dunha bancada de Riazor durante o partido contra o Porto do 4 de maio.

sentara voluntariamente na comisaría e se declarara culpábel. En
realidade, o encausado acudiu por
mor dunha chamada da policía, tal
e como recoñece na súa declaración, e nunca admitiu terlle pegado a Manuel Ríos. A única proba
coa que conta en contra é a declaración dunha testemuña protexida
que chamou a Radio Marca días
despois do suceso. A policía localizouno catro meses despois.
Ao principio, o xuíz instrutor
impediu que se lle fixera a esta presunta testemuña unha proba espectográfica para comprobar que a súa
voz coincidía coa da persoa que
chamou a Radio Marca. O avogado de Gabriel Rodríguez recorreu e
pasados varios meses a audiencia
provincial concedeu esa proba.
A testemuña protexida afirmaba taxativamente que o agresor levaba botas negras, tipo militar. Un vídeo do partido demostra que o calzado que Gabriel
Rodríguez levaba ese día eran
unhas zapatillas brancas. O xuíz
instrutor sinalou que esta proba
“non é relevante”. “Hai que ter
en conta que dita testemuña declarou catro meses despois de teren acontecido os feitos. Na súa
declaración matizou que non
lembraba ben as prendas que levaban os intervinientes na agresión”. Porén, si que se admite

que despois de catro meses a testemuña identifique o encausado
malia a diversas incongruencias
na declaración, como o lugar, a
forma e a forza en que foi dada a
patada. Sobre todo, tendo en
conta o informe do forense que
afirma que non hai marca no bazo, “polo que non foi unha patada contundente, como afirma a
testemuña”, sinala o avogado de
Gabriel Rodríguez, Paulo Freire.
Gabriel Rodríguez foi acusado
nun primeiro momento de homicidio voluntario por agresión nun
órgano principal. “É incríbel que
o xuíz considerase o bazo coma
un órgano principal. Máis cando o
falecido tíñao tan danado polo
consumo de drogas que o seu tamaño era tres veces máis grande
que o normal. Nun individuo san
un bazo pesa entre 75 e 100 gramos. O órgano do falecido superaba os 392 gramos”. Por este motivo ía ser xulgado por un xurado
popular. A pena, en caso de culpabilidade, superaba os 12 anos de
cárcere. A audiencia ditou a prisión incondicional para Gabriel
Rodríguez e foi levado á prisión
de máxima seguridade de León.
“Gabi foi metido nunha prisión de illamento xunto cos terroristas. Incluso os da ETA se estrañaban de que fose enviado alí aínda sendo culpábel”, afirma o pai

PACO VILABARROS

de Gabriel Rodríguez. Despois de
varios recursos, o avogado de Gabriel conseguiu que fose trasladado á Coruña. Finalmente, a audiencia considerou que non había
suficientes probas para imputarlle
un asasinato voluntario e modificou a consideración do bazo. Nestes momentos a acusación que pesa sobre Gabriel Rodríguez é a de
homicidio involuntario por agresión nun órgano non principal. A
pena máxima deste xeito é de tres
anos en caso de ser culpábel.
O avogado pedirá a libre absolución no xuízo e xa preparou un
recurso para solicitar a liberdade
provisional até o día da vista. “O
xuíz instructor alegaba que había
risco de fuga porque o acusado
non ten ningún apego na cidade.
Gabi ten un fillo na Coruña de nove anos e unha moza. Non sei a
que lle chaman ter apego”, afirma
o pai de Gabriel Rodríguez. “O
xuíz tamén alegaba que non o podía deixar libre porque non tiña
traballo. Atopei tres lugares onde
lle ofrecen un posto”, sinala Paulo
Freire. Os tres empregos estarían
relacionados co sector do metal.
Até o momento de ser metido en
prisión, Gabriel Rodríguez cobraba unha axuda familiar de 300 euros. “A xustiza non trata por igual
aos pobres que os ricos”, conclúe
o pai de Gabriel Rodríguez.♦

Responsabilidade
social
XESÚS VEIGA

O

pasado 30 de Abril
dábase a coñecer que
Caixa Galicia apoiaba formalmente o pacto
mundial da ONU en materia
de responsabilidade social
das empresas. Esta iniciativa,
promovida por Kofi Annan
no ano 1999, pretende conciliar os intereses dos grupos
empresariais coas demandas
existentes nun contorno
social determinado. A
responsabilidade social
implica, entre outras cousas,
asumir unha práctica respectuosa cos dereitos humanos e
co medio ambiente.
Dúas semanas despois
deste anuncio, sabemos que
o Consello de
Administración de ENCE
–presidido polo principal directivo de Caixa Galicia, por
mor do peso determinante
desta entidade no accionariado dese grupo empresarial–
está analizando un cambio de
planos a respecto da prevista
instalación dunha fábrica de
papel en Pontevedra porque
non quere aceptar o estado
de opinión maioritario
existente no corpo social desa vila nin semella asumir
unha actitude negociadora
seria e respectuosa co goberno municipal.
“Non é caridade, nin mecenato, nin filantropía. O
mundo merece que as empresas se convertan en empresas
socialmente responsábeis”.
Estas redondas palabras protocolarias pronunciadas por
Manuel Escudero, secretario
xeral do pacto mundial no
Estado español, permiten toda caste de especulacións
hamletianas: Galiza está no
mundo ou fóra del? En que
mundo viven os directivos
desta entidade financeira galega?
Invocar a responsabilidade
social ten, neste caso, unha
xustificación adicional.
Estamos a falar dunha Caixa
de Aforros que é, por
prescrición legal, “a entidade
financeira de carácter social,
de natureza fundacional e sen
finalidade lucrativa”. Non hai,
pois, unha familia Botín que
aplique a lóxica propietaria no
seu exclusivo beneficio. As
caixas non son dos seus administradores por moi eficientes
que sexan na sua xestión. E
para garantir a non
privatización destas
estabelécese que o protectorado público debe ser exercido
pola Xunta. Velaquí o enésimo
argumento a favor dun cambio
profundo na política existente
no noso país. É certo que
necesitamos outro Estatuto,
con máis competencias e con
garantías determinantes fronte
aos poderes invasivos do Estado. Pero tamén precisamos outros programas e outros talantes nos gobernos e na dirixencia empresarial. Ou sexa: moita mais responsabilidade
social.♦

PACO VILABARROS

A música e a educación, eixos dos programas

Comezan a emitir as dúas
novas canles da Radio Galega
A.N.T.
A Radio Galega puxo en marcha o pasado 17 de maio dúas
novas canles de radiofórmula.
Radio Galega Música e Son
Galicia Radio apostan pola
música galega e a formación e
culminan un proceso de actualización da canle pública aos
tempos das emisións dixitais.
A Radio Galega Música é a nova
radiofórmula, principalmente
composta por contidos musicais
e formación. Segundo a dirección da Compañía da Radio e Televisión de Galicia (CRTVG),
esta canle emitirá durante 24 horas “música de todas as tendencias e ritmos”, con prioridade para a música feita en Galiza. Esta
canle compleméntase tamén con
servizos educativos. En virtude
dun convenio entre a Consellaría
de Educación e a Fundación Ecca de Vigo, esta organización cede a súa frecuencia e insire os
seus programas de formación para adultos e clases de galego.
Esta nova frecuencia é plenamente dixital, no proceso de realización e de emisión. A través
do sistema DAB (Digital Audio
Broadcasting), os ouvintes poderán acceder no dial 11c. Mais polo momento seguramente terá
máis audiencia mediante a tradicional frecuencia modulada
(FM) (99.50 na Coruña, 106.70
en Ferrol, 96.50 en Vigo e
104.20 en Santiago) ou picando
na páxina electrónica da Radio
Galega (www.crtvg.es).
Son Galicia Radio emitirá exclusivamente música galega. A
diferenza da Radio Galega Música non ten frecuencia en FM. Esta canle está máis pensada para
os tempos da xeneralización do
sistema de recepción dixital (na

frecuencia 11c do DAB) e para
os ouvintes da rede. Esta emisora
pretende ser a voz de Galicia nas
ondas. A intención da Radio Galega é que toda a expresión músical do país teña cabida na súa
programación, desde os cantantes e grupos de máis sona até as
corais e bandas de música locais.
A CRTVG escolleu o Día das
Letras para lanzar estas novas
emisoras, como homenaxe á música nacional. De feito, o pasado
17 de maio, ambas as canles
emitiron a mesma programación,
baseada nunha escolma da “mellor música da historia”. Ámba-

las saen á luz sen publicidade.
Coa posta en marcha destas
canles, a Radio Galega culmina
o seu proceso de actualización
tecnolóxica. A dixitalización da
elaboración e emisión dos contidos da propia canle pública está
a piques de se completar e xa
agora a biblioteca dixital garda
máis de 300.000 cancións.
A Radio Galega continuará
emitindo diversos programas
musicais, caso de ‘Estudio 3’,
adicado ao pop, ‘Lume na palleira’, ao redor do folclore e ‘Así
canta Galicia’, con presenza das
agrupacións corais.♦

RUBÉN VALVERDE
Francisco Vázquez pretende
oficializar La Coruña, acolléndose á Lei de Grandes Cidades. O alcalde sinalou que
“A Coruña sería o topónimo
válido para o galego, La Coruña en castelán, La corogne
en francés, y corunna en inglés. E así en todas as linguas
nas que exista a tradución do
nome da cidade”. Curiosamente, este anuncio fíxose
días despois de que os veciños do barrio da Zapateira saísen á rúa a protestar contra a
iniciativa de Vázquez de
cambiarlle o nome ás rúas.
O rexedor coruñés decidiu mudar os nomes tradicionais da Zapateira -todos eles
en galego- por nomes de
grandes cidades. Os veciños
rexeitan cambiar as rúas de
toda a vida por nomes como
Berlín, París ou Londres. Esta iniciativa tamén foi rexeitada no pleno municipal polo
PP e o BNG, aínda que foi
sacada adiante grazas á
maioría absoluta do PSOE.
“Paco Vázquez tentou
maquillar esta protesta iniciando unha nova polémica.
El sabe que esta proposta de
oficializar La Coruña coa Lei
de Grandes Cidades, non pode saír adiante”, explica Carlos Callón, presidente da Mesa. A normativa á que quere
acollerse Vázquez, permite
iniciar os trámites para a mudanza do nome. Sen embargo, esta Lei está sometida á
Lei de Bases Local. A norma
de rango superior indica que
naquelas comunidades con
idioma propio, hai que respectar os topónimos oficiais.
Por outro lado, tamén tería
por riba a Lei de Normaliza-

Francisco Vázquez.

ción Lingüística, que desenvolve un precepto estatutario
de conservar a toponimia
propia do país.
“Vázquez sabe que xuridicamente é imposíbel cambiarlle o nome á Coruña. Simplemente trata de polemizar.
Non entendemos como pode
ser que haxa un cidadán ao
que se lle permite dende hai
dez anos saltarse a lei e as resolucións xudiciais. Até agora
todas as sentenzas foron favorábeis a nós. Pero Vázquez
insiste en saír nos medios de
comunicación ríndose da xustiza e dicindo que non vai
acatar a lei. Pedimos unha
maior implicación da Xunta e
da delegación do Goberno para que o alcalde coruñés cumpra a lei”, sinala Callón.
A Mesa non descarta tomar novas medidas para que
Vázquez teña que acatar a lexislación vixente. “Para nós
o topónimo é un símbolo. O
fundamental é a actitude deste señor contra o galego. Xa
non é que non cumpra co deber de convertela en lingua
oficial do Concello, senón
que tamén vai contra todo o
que soe ao noso idioma, como vemos no caso da Zapateira”, conclúe Callón.♦

GONZALO

Piden que se permita
o uso do galego nas
investigacións da UNED
A.N.T.
O deputado no congreso,
Francisco Rodríguez, solicitou a pasada semana que cese
a prohibición de usar o galego nos traballos de doutorado
da Universidade Nacional de
Educación a Distancia
(UNED). O deputado do
BNG argumenta que se dá o
caso de traballos de investigación sobre escritores galegos, cataláns e vascos que
non poden seren presentados
nos seus respectivos idiomas.
A UNED proscribe o galego en virtude a unha lei de
1972 que se xustifica en que

é “unha universidade de ámbito nacional”. Rodríguez
lembra, non embargante, que
galego, catalán e vasco, son
linguas cooficiais do Estado.
E que “precisamente por ser
a UNED unha universidade
de ámbito estatal debería responder á súa realidade plurilíngüe e pluricultural”.
Na súa pregunta ao Goberno, o representante nacionalista engade que non
cre que fose prohibida pola
UNED unha investigación
sobre Shakespeare en lingua
inglesa ou sobre Dante en
italiano.♦
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MARCHA MUNDIAL DAS MULLERES

A Marcha
na historia

Manifestación da Coordenadora Galega da Marcha Mundial das Mulleres celebrada en Santiago a primeiros de xullo do 2000.

ANDRES PANARO / Arquivo

A mobilización europea
inclúe foros de debate, obradoiros e actividades artísticas

Trinta mil mulleres
manifestaranse en Vigo
MAR BARROS
O 22 e 23 de maio, Vigo acolle a Mobilización Europea da Marcha
Mundial das Mulleres, na que se reivindicará a erradicación da violencia exercida contra as mulleres e se criticará a feminización da pobreza. As previsións apuntan a que ao redor de 30.000 persoas procedentes de toda Europa se mobilizarán durante estes dous días baixo o lema Diferentes si, desiguais non. Ademais da manifestación do
domingo, o encontro inclúe outras actividades como a feira feminista, unha serie de conferencias e un concerto no parque de Castrelos.
As estatísticas falan por si soas. O
70% da poboación que vive por
debaixo do limiar da pobreza son
mulleres. Realizan máis da metade das horas de traballo pero só
reciben o 10% dos ingresos e posúen o 1% da riqueza. Son violadas sistematicamente cómo acto
de guerra e máis de 90 mulleres
foron víctimas da violencia de xénero no 2003 en todo o estado.
Con estes datos sobre a mesa e nun contexto global que semella non mellorar para as mulleres, a coordinadora galega da
Marcha Mundial ultima os preparativos da súa próxima mobilización que terá lugar en Vigo
os días 22 e 23 de maio a prol da
erradicación da violencia contra
as mulleres e a feminización da
pobreza, cita que esperan sexa
secundada por unhas 30.000
persoas de todo o continente.
Pasados catro anos da manifestación de Bruxelas convocada
polo Coordinadora Europea da
Marcha Mundial, na que participaron miles de mulleres, e coincidindo co debate da constitución europea, esta nova mobilización da
Marcha xorde co obxectivo de facerse “ver e ouvir, para proporlle
aos gobernos e aos membros da
sociedade civil os cambios necesarios para mellorar as condicións de
vida das mulleres”, para dar a coñecer as súas propostas “para unha
nova Europa” e as solucións concretas “para combater decidida-

mente a pobreza e todas as formas
de violencia sobre ás mulleres”.
Baixo o lema Diferentes si,
desiguais non, a Marcha organizou toda unha serie de actividades, nas que se inclúen foros de
debate, obradoiros, exposicións
e actuacións musicais, que culminarán o domingo 23 ás doce
da mañá coa manifestación, que
agardan sexa masiva, e que
arrincará da Praza de España
para percorrer as rúas da cidade.
A programación do evento
artellarase en dúas xornadas nas
que se combinará a reivindicación, a reflexión intelectual, o intercambio e debate de ideas e o
aspecto lúdico festivo. Así, o sábado 22 de maio porase en marcha na zona de Beiramar da cida-

de a Feira Feminista, na que durante todo o día e con acceso gratuíto exporanse as diferentes expresións ao redor do feminismo e
outros problemas actuais que
afectan ás mulleres de todo o
mundo. Estruturada en diferentes
espazos temáticos, nos que se reflexionará sobre a violencia de
xénero, a pobreza, a inmigración,
a ecoloxía, as liberdades sexuais,
o antimilitarismo ou os dereitos
reproductivos, a feira tamén inclúe diferentes postos de artesanía e manifestacións artísticas.
Paralelamente, durante todo
o sábado desenvolveranse no
Centro Cultural Caixanova e no
Centro Social desta mesma entidade tres foros de debate, nos
que diferentes especialistas manifestaranse sobre a ecoloxía, a
espiritualidade e sobre a creación da futura constitución europea. Baixo os títulos Sustentabilidade ecolóxica: alternativas
feministas, Mulleres e espiritualidade: corporeidade e resistencia e Achegas feministas na orixe da formación dunha constitución europea realizaranse dife-

rentes relatorios a cargo de mulleres destacadas do panorama
internacional e nacional, como
Lidia Senra, secretaria do Sindicato Labrego Galego, un dos
grupo adheridos á coordinadora
galega da Marcha. Ao respecto
da creación do texto legal europeo, dende a Coordinadora Galega móstranse contrarias a un
marco legal que provoque marxinación e unha Europa pechada. Neste sentido, en Vigo proporanse fórmulas para a construción dunha “Europa de todas”.
Os actos do sábado concluirán no parque de Castrelos cun
concerto no que participarán algunhas das mulleres que están a
despuntar no terreo da música.
Mercedes Peón, Amparanoia,
Uxía, a alxeriana Souad Massi,
Tucanas e as Cantareiras de Trasancos serán as encargadas de
poñer música á reivindicación,
nun concerto que será o preludio
da gran manifestación do domingo na que participarán dende sindicatos e partidos políticos até organizacións feministas, relixiosas e diferentes grupos sociais.♦

Galiza no punto de mira feminista
Despois da catástrofe do Prestige que asolou a costa galega a
finais do 2002, a proposta de
mobilización europea, debatida
en distintas reunións na que
participaron delegacións de
Galiza, Bélxica, Cataluña,
Francia, Grecia, Portugal, Suíza e Inglaterra entre outras,
apuntaba cara Galiza.
Vigo foi a cidade escollida
para a próxima celebración da
Marcha, como indican dende a
coordinadora nacional, para
“mostrar a solidariedade coas

mulleres galegas despois da catástrofe” e porque “despois do
acontecido, o país era o lugar
axeitado para que a Marcha se
aproximase e se posicionase sobre os problemas ecolóxicos”.
Despois do éxito acadado
hai catro anos na manifestación
celebrada en Bruxelas con máis
de 50.000 mulleres reclamando
igualdade, durante estes dous
días os ollos dunha parte importante da poboación viraranse cara o país máis occidental
do continente.

A mobilización que se vai
celebrar en Vigo e na que participarán mulleres de toda Europa, é o preámbulo dunha serie de
actividades reivindicativas que
se desenvolverán durante todo
este ano e que teñen por obxecto
a creación da Carta Mundial das
Mulleres para a humanidade, un
manifesto común no que se recollen as alternativas feministas
a nivel social político e económico. A organización da Marcha
ten previsto presentala en Ruanda o 8 de marzo do 2005.♦

A Marcha Mundial das Mulleres, que nesta ocasión
escolleu Vigo como punto de
encontro para a vindeira
mobilización europea, nace
da outra banda do Atlántico,
en Canadá. A iniciativa xurdiu en 1995 no Quebec
cando 850 mulleres marcharon durante dez días polo interior até a cidade de
Montreal. Pedían simbolicamente pan e rosas. Alí foron
recibidas por 15.000 persoas.
A principal conquista da
mobilización foi o aumento
real do salario mínimo, máis
dereitos para as mulleres inmigrantes e o apoio á economía solidaria.
Desde que as feministas
quebequesas lanzaron un
chamamento á solidariedade
das mulleres, o proxecto medrou até estenderse á mais
de cento sesenta países, con
máis de seis mil grupos
adheridos.
Hoxe en día, a Marcha,
proposta anteriormente para
o Premio Nobel da Paz, é un
movemento a nivel mundial,
conformado por
organizacións de mulleres
feministas, sindicais, de cooperación, veciñais... de
diversas nacionalidades,
orientacións políticas e
relixiosas co obxectivo de
erradicar a violencia exercida contra as mulleres e a feminización da pobreza. Neste senso, no ano 2000,
momento no que se adhire a
Coordinadora da Marcha
Mundial das Mulleres de
Galiza e no que se consolida
o movemento, acordouse realizar en todo o planeta actividades comúns, nas que
participaron millóns de persoas. En todo o mundo recolléronse tarxetas de apoio
aos obxectivos da Marcha
que, entre grandes medidas
de seguridade, foron
entregadas na sede da ONU.
Recolléronse en total máis
de cinco millóns de
sinaturas.
Nese mesmo ano, durante o mes de outubro, realizáronse varias concentracións
de mulleres, unha en Bruxelas e outra en Washington
diante das sedes do Banco
Mundial e o Fondo Monetario Internacional, ademais
de entrevistas con dirixentes
destes dous organismos. O
17 de outubro Nova York
acolleu fronte o edificio das
Nacións Unidas outra mobilización masiva, na que participaron máis de dez mil
mulleres. Nesta ocasión, as
delegadas da Marcha
Mundial entrevistáronse cun
representante de Kofi
Annan.
Agora, a coordinadora
galega agarda que en Vigo a
participación ascenda ás
♦
30.000 persoas.♦
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MARCHA MUNDIAL DAS MULLERES
Vigo convértese na terceira
grande mobilización da Marcha Mundial das Mulleres.
Que lle supuxeron as dúas experiencias anteriores?
Como mulleres galegas, Vigo
é a terceira xuntanza na que participamos, primeiro foi no 2000, nas
manifestacións en EE.UU e posteriormente na convocatoria de Bruxelas. Pero a Marcha Mundial veu
celebrando actividades rexionais
como as de América Latina, nas
que se concentran en contra da
ALCA (Acordo de Libre Comercio) que considera negativa para as
mulleres, ou as da India e da zona
dos Grandes Lagos. Sen embargo,
nestes momentos a Marcha está a
dar un xiro no seu xeito de actuar.
Durante todo o 2005 desenvolveranse mobilizacións mundiais cun
carácter unísono que xirarán en
torno da Carta Mundial das Mulleres para a humanidade, un documento no que se recolle a utopía
feminista e no que se inclúen as
nosas alternativas para a economía, para a cultura, a educación,
sexualidade e liberdades básicas.
Neste sentido os actos de Vigo
preséntanse como unha ponte de
enlace co que será o 2005.
Pero non é casualidade que
se celebre precisamente agora,
en paralelo aos debates sobre a
constitución europea.
Coidamos que este é o momento apropiado para realizar o
encontro porque a Marcha ten
que dicir algo no proceso de
construción europea, facendo
sentir o seu desacordo. Pensamos
que se está a elaborar de costas
aos dereitos sociais, das mulleres
e das minorías, que dará como resultado unha Europa fechada.
Que significa para as galegas
que as mobilizacións europeas
da Marcha se celebren en Vigo?
Dende o comezo a Marcha xa
supuxo moito para nós, porque
conseguir a unidade do movemento de mulleres era algo case impensábel hai oito anos. É certo que
cando chegou a Marcha co seu
chamado, non caía en terreo baldío
xa que a nivel nacional, e especialmente en Vigo, as organizacións
feministas estabamos a comezar
unhas dinámicas unitarias de traballo, a aprendendo a pactar, a dialogar e a consensuar. Pero, se cadra a
Marcha foi a peza que nos faltaba
para dar o salto cualitativo. O movemento de mulleres conseguía así
non só consolidarse, senón que implicaba ademais a apertura de Galiza ao mundo. Ademais, para as galegas a Marcha supuxo un instrumento de transformación ideolóxica e social, algo que coidamos vai
provocar conquistas efectivas na
vida das mulleres.
En vésperas da mobilización, cal é o nivel de receptividade da xente?
Hai un sector da sociedade
que vive de costas a todo o que
significa cuestionarse o sistema
establecido e pensamos que seguirá a virarnos a cara. Pero, por outra banda notamos que unha parte
importante das mulleres deste país demanda información. Aínda
que os grandes medios de comunicación social están máis preocupados polo enlace real, contamos
coa vontade das mulleres e sobre
todo cunha sensación de urxencia,
esa palabra que cada vez está pre-

Lupe Ces
‘Este é o momento do feminismo’
MAR BARROS

Voceira da coordinadora nacional da Marcha Mundial das Mulleres, Lupe
Ces foi unha das activistas que incluíron a Galiza dentro da rede internacional. Agora, na véspera da Mobilización Europea que se celebrará en Vigo,
Lupe Ces reflexiona sobre a violencia de xénero, o papel das galegas na estructura internacional e sobre o modelo de constitución europea, que considera que “xera desigualdades e fortalece un sistema capitalista e militarizado”.

sente en boca de mais galegas. É
urxente loitar contra a pobreza e a
violencia e esa urxencia, que preconizamos dende a Marcha, é a
que nos está movendo.
Un dos puntos centrais do
encontro é a violencia de xénero.
Nos últimos anos este problema
fíxose máis visíbel pero semella
estar lonxe de se atallar. Cal é a
súa valoración ao respecto?
Non chega coas mediadas
concretas que teñen un cariz, por
veces propagandístico, e que
simplemente se ocupan do lado
represivo e protector das vítimas.
Dende a Marcha non defendemos que estas medidas non se teñan que facer efectivas, senón
que ademais de levalas a cabo
compre ir á raíz. O problema radica nunha sociedade patriarcal,
na que os valores dominantes
son os vinculados aos valores
masculinos e na que existen toda
unha serie de estructuras políti-

cas, sociais, culturais e relixiosas
que reproducen esas xerarquías
entre os sexos. De non se atallar
aí, non se acabará coa violencia.
Mentres unha estrutura relixiosa e misóxina como é a Conferencia Episcopal siga recibindo subvencións do estado e continúe inspirando a doutrina en todos os colexios públicos, vai seguir reproducíndose. Esta postura está ser contestada dende a Marcha por grupos
de mulleres cristiás de base.
Doutra banda, dentro dos
plans de estudio galegos existe
un baleiro moi importante no referido aos afectos e á sexualidade. Reivindicamos unha área
concreta afectivo-sexual no ensino porque pensamos que un dos
eixes que perpetúa o problema é
considerar que o amor ten que
levar a posesión e dominación da
persoa que se ama.
Vostedes superan a mobilización de Bruxelas cun progra-

ma de actividades moi amplo.
En Zurich a proposta da coordinadora galega consistía nunhas
xornadas conformadas por unha
manifestación e cinco foros de debate de acordo cos cinco bloques
nos que se ía basear o borrador da
Carta Mundial das Mulleres para
á humanidade. Pero as compañeiras propuxeron facer unha mobilización cun carácter máis lúdico e
concretouse a posibilidade de pór
en marcha unha feira feminista,
que coido que é a primeira que se
fai en todo o mundo, moito máis
visual e máis simbólica.
A moita xente cústalle entender como funciona unha rede tan extensa. As novas tecnoloxías son a clave?
Fundamentalmente a internet. Sería impensábel concibir a
Marcha e o seu desenvolvemento sen esta ferramenta. De non
ter existido a rede, a Marcha xurdiría de todos o xeitos, aínda que

cunha estrutura diferente, xa que
as represións e os problemas das
mulleres piden unha resposta urxente. Coido que este é o momento do feminismo.
A ecoloxía, asociada á catástrofe do Prestige, a relixiosidade, a constitución europea, a
violencia... nas xornadas de Vigo vanse abordar toda unha
serie de temas dentro dunha
programación moi ampla. Cal
é a reivindicación principal?
Escollemos o lema de diferentes si, desguais non porque
queríamos facer un chamado sobre unha realidade, na que efectivamente as mulleres somos diferentes aos homes pero na que
non queremos que esas diferencias xustifiquen desigualdades.
A constitución europea está
embarcada en pór nun documento que todos os cidadáns somos
iguais ante a lei pero sen ter en
conta que existen diferencias,
feito que nos parece que xera desigualdades.
Que aspectos fundamentais
debería contemplar entón a
constitución?
Debe non só marcar xeneralidades, senón que a nivel concreto
debería recoñecer os dereitos das
mulleres, algo que leva reivindicando o feminismo europeo durante tantos anos. Queremos que
todo o que signifique traballo feminino, as diferencias ao respecto
da maternidade, da sexualidade,
teñen que estar recollidos na constitución europea. Ademais, os nosos dereitos deben estar garantidos, pero por arriba, converténdose así nunha Europa de máximos.
O que non se pode permitir é que
un dereito como o aborto non apareza recoñecido no texto legal europeo e se cree unha situación na
que países como Polonia teñan esta práctica prohibida mentres que
noutros está regulada. Dende a
Marcha pensamos que esta construción europea non se está a desenvolver escoitando ás mulleres
nin aos pobos. É un modelo que
están xestando unha serie de estados e que busca o fortalecemento
dunha Europa cun modelo capitalista e militarizado.
Cal é o papel das galegas
nesta mobilización?
O noso papel está a ser moi
activo e en Europa sorprendemos pola nosa capacidade de organización, froito desa aprendizaxe para o diálogo e para consensuar o que nos une fronte ao
que nos diferencia.
Que pasará despois de Vigo?
Despois deste fin de semana
discutiremos cal vai ser a participación das galegas nas mobilizacións europeas do 2005. Con respecto aos actos relacionados coa
elaboración da Carta dos dereitos
das mulleres, a Coordinadora de
Galiza está a traballar para participar na confección da manta da solidariedade, na que participan máis
de 150 países. A nivel nacional
queremos a derogación da RISGA
(Renda de Integración Social Galega) que nos parece un insulto para todas as persoas, pero especialmente para as mulleres que somos
o 80% das usuarias. Tamén queremos unha lei integral galega contra a violencia de xénero. Temos
un borrador e vamos intentar presentalo socialmente e defendelo.♦

Nº 1.129 ● Do 20 ao 26 de maio de 2004 ● Ano XXVII

A ledicia de Munitis

Solbes coñecía
as sancións a Izar

MANUEL CAO

M.V.
Izar, e en concreto, Izar-Fene
(antigo Astano), encóntrase de
novo en dificultades. O Partido
Socialista deberá cargar moi
probabelmente cunha nova reconversión naval. Se hai vinte
anos mostrara certo entusiasmo
á hora de levala a cabo, desta
vez parece que preferirá cargar
as culpas sobre o último goberno do PP. Pero, o actual ministro de economía, Pedro Solbes,
era membro da Comisión da
UE cando esta decidiu tomar
medidas contra o naval español.
A Comisión europea é un órgano
colexiado e Pedro Solbes era un
dos seus membros máis destacados
cando este organismo decidiu sancionar o sector naval público do
Estado español, por mor das subvencións recibidas (que no mercado único se consideran ilegais).
Todo fai pensar que a UE non
pretende pechar os asteleiros, senón negociar co goberno español
unha nova reestruturación que
levaría consigo a redución de
emprego e de toneladas producidas. Os antecedentes así o apuntan. A Comisión está a negociar
coa italiana Parmalat e coa Allston francesa, fabricante do TGV
que tamén recibiu axudas públicas non aceptadas polas normas
comunitarias.
Segundo Xosé Díaz, deputado e experto do BNG no sector
naval, “a UE quere que Madrid
presente un plano de reconversión que conlevaría o peche dalgún asteleiro”.
Hai toda unha serie doutras
medidas que apuntan neste mesmo sentido. A UE aprobou o 30 de
decembro do 2003 un novo marco
para a construción naval que contempla axudas por I+D e que tamén establece a normativa para financiar a redución da capacidade

O pórtico de ASTANO podería ficar convertido en monumento. Que pasaría cos terreos
que hoxe ocupan os asteleiros ferroláns?

Teranse en conta

Pedro Solbes.

produtiva e as prexubilacións.
Das 195 mil tonelas brutas
compensadas (TBC) que na actualidade teñen permitido facturar os asteleiros españois, Díaz
estima que despois do recorte
que se prevé a cota produtiva podería quedar en 150 mil.
A SEPI, sociedade pública
que controla os asteleiros, ten creada tamén unha comisión interministerial (que pode ser consultada en SEPI.es) cuxa finalidade é
presentar un plano de devolución
das axudas e de subsistencia futu-

medidas de política
rexional e de
reindustrialización
compensatoria,
unha estratexia
que nos asteleiros
galegos soa
a moi coñecida.
ra. Ese plano industrial contemplará os centros que se deberían
pechar, así como a capacidade
produtiva e o número de empregados que permanecerían nos
centros. Tamén se terán en conta
medidas de política rexional e de
reindustrialización compensatoria, unha estratexia que nos asteleiros galegos soa a moi coñecida
desde hai vinte anos e que esperta notábel escepticismo, dada a
ineficacia das “reindustrializacións” anteriores anunciadas para
Ferrol e Vigo sobre todo.♦

Xa se sabe que o fútbol levanta paixións pero non deixa de ser
un negocio que move moitos millóns de euros, sexa nas apostas, nos programas audiovisuais, nas tiradas dos diarios deportivos, nos intereses económicos directos de directivos e
deportistas e nos importantes custos ou beneficios indirectos
para os diferentes sectores socioeconómicos das cidades ou
áreas de influencia que representan os clubs.
Neste sentido, pode ser proveitoso facer unha lectura do
acontecido no último Dépor-Celta no que non foi difícil observar
un interese especial por parte do equipo herculino, tendo en conta que deportivamente non se xogaba nada e considerando, ademais, que razoabelmente a rivalidade competitiva entre as dúas
entidades deportivas podería ser beneficiosa tanto para o conxunto de Galicia como para o Deportivo. Esta percepción vese
apoiada pola indolencia mostrada en partidos como o do Espanyol e tamén polo contraste coa historia recente na que era detectábel unha certa complicidade entre os equipos galegos de xeito
semellante ao practicado dende sempre polos equipos vascos.
A competitividade do Dépor nos grandes campionatos pasa
por acadar unha masa social superior en cantidade de accionistas, afeccionados e grao de representatividade colectiva. Talvez,
o Dépor tente converterse no equipo máis simbólico de Galicia,
desaparecido o Compos e co Celta fóra da elite. As grandes calidades de Augusto César Lendoiro como xestor, o grao de cohesión interna e proxección mediática do contorno, os excelentes
resultados deportivos acadados e a capacidade de capturar ingresos das novas fontes publicitarias converteu o Dépor nun equipo
líder. Non obstante, a débeda acumulada e os desfases entre ingresos e gastos ameazan o equipo coruñés e xa son varios os
clubs víctimas dunha certa implantación das normas de mercado
e das regulacións mercantís no mundo do fútbol (Lei de Sociedades Anónimas Deportivas). A valoración do Dépor mellora coas vitorias pero o seu grao de aprecio vese lastrado pola herdanza do pasado (a maioría dos futboleiros galegos tenden a decantarse polo Madrid ou polo Barça) e pola desconfianza que a cidade coruñesa ten para unha parte de Galicia, debido ao seu escaso grao de apoio ás institucións autonómicas e aos sinais de
identidade básicos do país. Velaí os froitos do localismo activado periodicamente polos líderes políticos e da difuminación do
galeguismo como valor principal na sociedade galega.
A decisión de prescindir do Celta e o intento de acadar o
monopolio da representación futbolística galega na competición de alto nivel pode converterse nunha decisión errada. Se
observan coidadosamente os equipos que poden pertencer á Liga das Estrelas na vindeira temporada comprobarán que trazando unha liña imaxinaria de Santander a Huelva, ao oeste desa liña só quedará o Deportivo en Primeira División (salvo que
o Celta aínda se manteña e/ou suba o Sporting de Xixón), é dicir, estase a producir unha concentración de equipos coincidente coas áreas máis desenvolvidas do Estado de tal xeito que
A Coruña sería un lugar excéntrico no universo futboleiro con
maiores custos de desprazamento, mal tempo e incomodidades.
Non é ocioso lembrar o que pasou cos equipos canarios e ver
onde quedará pronto a liorta fratricida Tenerife-Las Palmas.

Izar-Fene non recibiu axudas pero
pode sofrir o recorte
Izar é o nome do novo grupo resultante da unión das antigas
Bazán, Astano e AESA. A UE
vén de solicitarlle agora a Izar
que devolva ao Estado 308 millóns de euros recibidos en axudas consideradas ilegais, pola
UE (a norma xeral comunitaria,
salvo excepcións, rexeita a axuda pública a empresas). O máis
curioso, observa o deputado nacionalista Xosé Díaz, é que o
asteleiro galego de Astano, que
xa tiña prohibido producir barcos (durante anos dedicouse á
construción de plataformas petrolíferas), pode ter que cargar
con boa parte da reestruturación
que se adiviña. E iso, recalca o
deputado autónomo do BNG,
pese a que Astano foi practicamente o único asteleiro de Izar

J.L. Rodríguez Zapatero.

que non recibiu ningunha desas
axudas que agora se declaran
ilegais. O estado, através da SEPI, contribuira con capital aos
asteleiros de Puerto Real de Cádiz, Sevilla, Sestao, a fábrica de
motores de Manises, ao astelei-

ro de Juliana e a Cádiz-reparacións, entre outros, pero non ao
asteleiro galego.
José Luis Rodríguez Zapatero compareceu o pasado 19 no
congreso para responder á pregunta do deputado Francisco
Rodríguez sobre este tema. O
presidente comprometeuse a actuar “coa máxima vontade política” pero non se atreveu a concretar ningunha medida e eludiu
pronunciarse en contra do peche
de ningún asteleiro. Rodríguez
manifestoulle que despois de
que non se lle permita a Izar-Fene (antiga Astano) a construción
de buques, “sería un paradoxo
que o único centro que non recibiu axudas fose agora vítima tamén dunha espada de Damocles
ou mesmo eliminado”.♦

Pandiani aperta a Munitis cando este logrou terceiro gol.

La Opinión

‘T

alvez, o Dépor tente converterse
no equipo máis simbólico de Galicia,
desaparecido o Compos e co Celta
fóra da elite”
A ledicia do cántabro Munitis ao salvar ao seu Rácing de
Santander corresponde ao ámbito individual e pódese entender
pero é máis difícil de explicar por qué o Deportivo se prestou a
ser a táboa de salvación e satisfacción dunhas alegrías que polo que se viu eran compartidas. O paso do tempo ratificará ou
non o acerto dunhas decisións que lle afectan á sensibilidade
colectiva dos galegos e non deixan a ninguén indiferente.♦

M.V.
Contra a imaxe oficial e masiva,
a voda real, como calquer outro
espectáculo da súa dimensión,
non suscita unanimidades. As
familias divídense entre os que
gaban a elegancia dos contraíntes e o que, desde un sofá máis
afastado, lembra o que “nos
custará tanta parafernalia”.
Os madrileños que se libraran das
vodas das dúas infantas, celebradas en Sevilla e Barcelona, e da de
Ana Aznar, no Escorial, non se puderon librar desta. O concello
anunciou transporte público para
que os cidadáns non usen o automóbil. Catorce grandes rúas serán
cortadas ao tránsito. Até os aparcadoiros soterrados botarán o pecho.
Probabelmente moitos cidadáns
non poderán chegar ao traballo.
Un autodenominado Movimento Popular contra a Voda Real
anuncia actos de protesta para os
días 21 e 22 de Maio. Este segundo
día terá lugar en Rivas Vaciamadrid, alí onde dá a volta o aire, unha actuación de Fermín Muguruza,
será rock con tintes republicanos.
A voda constituirá un acto importante para os partidos do chamado “bloque constitucional”, PP
e PSOE, pero moito menos para
os nacionalistas que, sen mostrarse irrespetuosos, gardan as distancias cunha representación que
pretende encarnar valores eternos.
Aínda que non se diga, non hai
A de Felipe e Letizia será, sen dúbida, unha voda de televisión. A catedral da Almudena servirá de plató, ateigado de figurantes e dun prolífico e brillante decorado.
Os directores das cadeas prepáranse para unha retransmisión dinámica e elegante, segundo as súas propias declaracións. Dinámica porque o esixe o medio e elegante
porque o reclama a realeza. O finado Urdaci xa o espuxera con sincero realismo, antes da súa saída do primeiro plano: “preocúpame máis a retransmisión da voda que
as eleccións”. Para el non foi así, como tampouco o foi
para ex ministros como Zaplana que, ben ao seu pesar,
non poderán ocupar un lugar de privilexio na bancada. A
que se sentirá máis cómoda será Letizia, afeita, como
ningún outro dos presentes, ao medio televisivo. A súa
fotoxenia é das que arrastran a cámara tras si, como lle
sucede a todas as figuras da tele que por algo o son. Un
espectáculo, ao fin e o cabo, de prime time, dos que an-

maior etnicismo que o dunha monarquía hereditaria que ademais
ostenta o mando do exército e o
simbolismo da patria indivisa.
O diario francés Le Journal
du Dimanche apunta que o 77%
dos españois aproban a noiva e
que esta é “particularmente popular entre os menores de 35
anos... e os electores socialistas”.
Pero hai outros elementos
que suscitan apoios ou rexeitamentos. O feito de que Letizia
Ortíz seña divorciada e de san-

gue non azul faille gañar sen dúbida simpatías entre a cidadanía.
Algúns lembran que ela, polo
menos, é española (a actual é
grega), ao tempo que outros
apuntan que agora que estamos
ampliando e afortalando a Unión
Europea non é tempo de saír con
modos medievais e en retroceso
en todo o resto do continente. Ao
fin e cabo, se hai cen anos case
toda Europa estaba baixo unha
monarquía, agora a porcentaxe
non chega á quinta parte.♦

Expertos colocan un fio de
bramante para medir a alineación
dos vasos na mesa do banquete.

Da liñaxe
á telexenia
M. VEIGA
ceian todas as canles, só comparábel a unha final futbolística. Miles de espectadores, con ollos húmidos ou críticos, iso non importa, estarán alí, do outro lado da pantalla ertziana, dispostos a ser asaltados, antes e despois,
pola publicidade. É o perfecto contrapeso de tantas guerras, de tantas vísceras á hora do xantar, é a ilusión dos
contos infantís, cunhas pingas actuais de picante: que se
é divorciada, que se é unha trepa, que se eu vou e saco a

escarapela tricolor que tiña gardada. O importante é participar. Á par da camiseta de Ronaldo, están as chaquetas
brancas de Letizia, xa en todas as tendas, copiadas por
modistos avispados, e a prezos populares. Os tempos xa
non son da monarquía, senón das televisións, e a monarquía sábeo, por iso escolleu o que escolleu. Letizia manda nos cámaras, réñelle aos que a sacan mal, porque os
coñece e ten confianza con eles, vai directa aos xornalistas que a poñen a caldo, como Fraga cando se quitaba a
chaqueta (outro monstruo da era da imaxe). A Felipe chégalle con servir de contrapeso, o seu papel é o de escoitar, como eses que lle dan a réplica aos protagonistas no
cinema con só estar alí, con só devolver a mirada. Non é
que a súa ollada seña profunda, pero é a dun Borbón, é a
que garante o peso da historia, a que evita que todo se
torne fútil, contraprogramábel. Non cabe dúbida, o habitual pasmoncismo dos borbóns vai gañar en telexenia.♦

Barcelona
Debe de haber un Xudas neste
goberno tripartito. Se non é alguén que deu un bico en falso é
unha man negra. Algo falla para
que se lle filtrase á sedenta oposición que fai CiU o informe sobre os medios de comunicación
que, segundo Convergència, elaborou o Govern e que, segundo o
executivo, redactou alguén alleo
ao tripartito. Alguén lle fai maxia
negra a esta coalición de goberno que, ademais, por pór un
exemplo, viu como se desmonta
o proxecto do Institut Ramon
Llull ante o anuncio do goberno
balear de retirarse del.
Ante a man negra ou o suposto Xudas, o goberno non para

Traizón ou espionaxe
A. MARQUÈS

A revelación do polémico informe gobernamental sobre medios de comunicación obrigou a Maragall e a Carod a daren imaxe de unidade.
de facer xestos de unidade. A pesar de que a sospeita pola filtración do informe recae en alguén
do PSC co obxectivo de se desfacer do secretari d’organizatció
del govern, a semana pasada
Pasqual Maragall e Josep Lluís
Carod Rovira mantiveron a súa

primeira entrevista desde que a
súa relación se toldase polas negociacións que o líder republicano mantivo coa cúpula da ETA
en Francia. Foi un xesto de aparente normalidade, de comuñón.
Aínda que na axenda oficial da
reunión estivese o papel da lin-

gua catalá en Europa, a ninguén
se lle escapaba que o informe sobre os medios de comunicación
sairía na conversa. Maragall e
Carod posaron ante a prensa como se nada. Como se non se soubese que desde xaneiro case nin
se saúdan. Todo vale para limpar

a imaxe de asperezas no goberno
e, ademais, parece que lles vai
ben. Ante as probas dunha traizón no seo do goberno e en concreto na área de comunicación,
as tres forzas gobernantes souberon saír ao paso do temporal que,
dirixido por CiU, ameaza con
novos capítulos de chanza no goberno. O que non pode ficar no
aire é investigar como saíu ese
documento das oficinas da Generalitat e con que obxectivo.
Non serven as acusacións de espionaxe que o tripartito segue a
verter sobre a oposición converxente. Non. Do contrario, cabe
esperar un novo capítulo negro
no govern.♦
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A voda real suscita apoios
entre o PP e o PSOE e
frialdade nos nacionalistas
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O pasado mes de abril, o xuíz Garzón
exculpou á vasca Ainara Gorostiaga e a
tres rapaces máis dunha acusación de
asesinato derivada da súa declaración

en comisaría. Miren Azkarate, portavoz
da asociación Lakua, pregúntase “qué
se lle pode chegar a facer a unha persoa
para que se inculpe dun asesinato”. Es-

ta é a narración textual do paso polo cabozo realizada pola propia Ainara Gorostiaga no libro-balance de TAT (Asociación contra a tortura) do ano 2002.

Tortura no Estado español
Testemuña de Ainara Gorostiaga
“O pasado 24 de febreiro (domingo), cando 12,30 da mañán do martes 26 de febreiro.
saía de realizar un vis a vis cun preso políti- Míroume, pero eu non tiña ningunha marco vasco, fun detida na porta do cárcere de ca. Non lle dixen nada das torturas, díxenCastellón, ás 8,45 da noite. Na porta puiden lle que me mirase, pero que non lle ía diver un movemento estraño, había moita xen- cir nada por medo a que llelo dixese aos
te que me miraba, eu saín e abalanzáronse outros. Ela díxome que tiña que comer e
sobre min dicíndome que estaba detida por que beber moita auga.
Co tema da comida, ao principio non
colaboración coa ETA (...). Deseguida agarráronme, agacháronme a cabeza e leváron- probei bocado e só bebía da billa do baño.
me a unha habitación do mesmo cárcere. No Á Garda Civil dicialle que non ía comer e
cuarto presentouse o capitán da Garda Civil que só ía beber de botellas pechadas, por
(non me mostrou ningún carné nin placa). medo a que me drogasen (...). Dixéronme
Eu estaba moi preocupada polo meu compa- que de alí non saía ninguen para ir ao hosñeiro e preguntáballe continuamente onde se pital, así que xa podía empezar a comer, a
non ser que preferise comer á forza (...). O
atopaba. Díxeronme que estaba ben.
(...) Cara a 1.30 da madrugada cambiá- martes foi o día máis duro, foron outros
ronme as esposas cara diante e baixáronme a catro (non o sei con certeza) intensos inteun garaxe a presenciar o rexistro do coche co rrogatorios, con descansos moi breves e
que tiñamos viaxado a Castellón. Díxeron- sen poder durmir, nin me deitar na cama,
me que á única persoa que podía mirar era o non sendo cando caía (...).
Estando totalmente espida, atáronme
secretario, que nin se me ocorrese mirar a
os brazos a unha caMikel [Mikel Soto,
deira con precinto e
compañeiro de Gorosmáis duro foi recibir goma espuma, colotiaga, detido na mesma
cáronme innumeráoperación] nin a eles, e
paus sen saber
beis veces a bolsa.
en canto levantaba un
pouco a vista, agachá- que querían escoitar (...). Cando a rompía batianme na cabeza e
banme a cabeza (...).
volvíanma colocar.
Chegamos a Madrid
Inventei unhas catro
Chegáronme a poñer
pola mañán do 25 de fehistorias diferentes”
3 ou 4 bolsas xuntas.
breiro (luns), xa tiña
Nunha ocasión leamañecido (...). Entón
váronme a outra habiempezou o pesadelo.
tación que chamaban a
Leváronme a unha habitación onde había máis dun garda civil, “Sala Bit” ou algo así, onde me inmovilizapreguntáronme se cría que a Garda Civil tor- ron todo o corpo cun colchón ou algo pareturaba. Eu díxenlles que xa o ía comprobar cido, levantáronme e deixáronme inmovilidurante aqueles días. Entón dixéronme que zada dos pes á cabeza. Entón puxéronme a
sí, que era certo e preguntáronme que tipo de bolsa e tapáronme a boca e o nariz. Eu o únitorturas coñecía. Eu díxenlles que a bolsa, os co que quería era desmaiarme, pero cando
electrodos, a bañeira... e dixéronme que es- estaba a punto levantábanme un pouco a boltaba nas miñas mans coñecer todas aquelas e sa, e outra vez volta empezar. Dícianme (eu
máis, que estaba nas miñas mans que aque- penso que para me dar forzas, aínda que non
les días fosen un inferno ou non, que alí to- o lograban), que era moi forte e que estaba
do o mundo cantaba, pero que había algúns, aguantado moito, que pouca xente aguantaque eran “os parvos”, que aguntaban un pou- ba aquilo e cantaba todo o mundo (...). Tamén me fixeron facer innumerábeis flexións,
co máis.
Entón dixéronme que me espise. Es- agarrábanme do pelo, e baixaba e subía.
Isto era tamén moi duro. Ao final non
pinme de arriba abaixo, e como non dicia
nada enfadáronse e puxéronse a berrar co- podía andar, tivéronme que levar ao cabozo
ma tolos. Empezaron a me facer a “bol- xa que as pernas non me respondían. Para ir
sa”, eu estaba sentada nunha cadeira total- ao baño tíñame que apoiar na parede. No
mente espida, cada vez que rompía a bol- resto de interrogatorios continuei facendo
sa batianme con forza na cabeza, coa mán flexións, moitas das veces coa bolsa posta
na cabeza. Ao final non podía nin sentarme
aberta e con periódicos.
Non sei cantas veces me puxeron a da dor de maniotas (...). En catro ocasións
bolsa, pero coido que moitas. Escoitaba os colocáronme os electrodos (polo menos iso
gritos de Mikel, estábano a torturar moito. dician eles), pero non os chegaron a activar,
De vez en cando facíanme berrar para que salvo nunha ocasión que dixeron que os acel me escoitase, e se non berraba coma tivaban, pero que non podían aumentar a
eles dícian, batianme máis. Eu estaba his- potencia porque tiñan unha máquina nova
térica, eran contínuas as ameazas, as hu- que facía saltar os fusíbeis. Fixéronme comillacións e os golpes. Empecei a me in- locar dous cabos no lombo mollado e eu só
ventar cousas porque era a única saída que notei un coxegueo, pero a sensación de
vía para que aquelo parase. Leváronme ao pensar nos electrodos foi un pesadelo (...).
cabozo cun ataque de histeria bastante for- En tres ocasións puxéronme unha pistola na
te. Aquel día deixáronme deitar un pedazo. mán. Déronme a entender que era a que
Ese luns interrogáronme unhas 4 ou 5 matou ao concelleiro de Leitza e que estaba
veces, con descansos moi curtos, no cabo- nas miñas mans ter unha acusación por cozo. O resto de descansos foron de pe contra laboración ou por asesinato.
Ameazábanme moitas veces con que
a parede, polo que non puiden durmir. En
todos os interrogatorios non pararon de me non ía poder ter fillos, ou se os tiña ian ser
facer a “bolsa” (aínda que foron máis frou- da Garda Civil. Dixeronme que Iñigo Vaxos que ao día seguinte) e de me dar golpes llejo estaba con eles e a ver si eu quería
acabar como el. Naqueles momentos dí(...). Tamén me ameazaban coa bañeira.
Non podo dicir canto tempo duraban, xenlles que me matasen se querían e dixéeu xa estaba completamente desorientada, ronme que eles non dixeron iso (...). O
até que me levaron outra vez onda a fo- máis duro foi recibir paus sen saber que
rense e esta díxome que eran as 10,30 ou querían escoitar (...). Inventei unhas catro
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historias diferentes. Cada vez que cría que dende o mércores sen escoitalo. Dixéronme
aquela era a boa, no seguinte interrogato- que sufría do corazón e que estaba moi mal.
rio empezaban de cero as torturas, batian- Tamén impliquei a miña nai e o meu irmán.
Veu un garda civil novo, aquela voz non
me por mentirosa, e máis ainda por me calar. Resultábame moi difícil inventarme a tiña escoitado nunca, e díxome que él era
o que torturara a Mikel e que se non quería
cousas que non tiña vivido.
Tamén recibín moitos golpes na cabe- acabar coma el, máis me valía declarar todo
za e no estómago (no estómago menos) como tiñamos acordado. Á 1,30 horas realicon periódicos enrolados. Eu cría que me cei a primeira declaración ante a policía (...).
ía estalar a cabeza e que estaba sangrando. Fixen a declaración tal e como tiñamos preForon moitos golpes durante moito tempo. parado e deixáronme dormir. Eu calculo que
Cando cansaron tívenmos que dar eu na tería dormido unhas catro horas (as únicas
cabeza, e mentras me danaba sentía unha en cinco días), e nesas catro horas espertáespecie de desafogo. Tamén me fixeron ronme varias veces preguntándome onde vidar unha rolda de prensa contando todas as vía a xente á que eu tiña implicado (ainda
torturas recibidas. Logo tiven que cantar o que xa llo dixera antes na declaración).
(...) Despois empezou de novo o inteEusko Gudariak e máis adiante berrar: Virrogatorio. Era xoves 28 pola mañá e estiva a Garda Civil e cousas polo estilo.
Cambiáronme de antifaz porque o que ven até as 12 da noite ou algo así, non o sei
tiña posto me estaba un pouco apretado, e seguro. Eles fixéronme crer que era mércocoas bágoas e tanto tempo posto debeume res e que aínda quedaban dous días. Calcusair un sarabullo na zona dos ollos. Está- lo que foron case 14 horas de interrogatorio
seguido. Eu estaba máis tranquila porque
banmos a mirar continuamente.
O mércores 27, pola mañá, volvéron- coidaba que xa tiña pasado o peor, pero vime levar á forense. Antes, ensinaronme ñeron a berros dicindo que era unha mentiun fax no que me alongaban o tempo de rosa e que todo o que tiña declarado ante a
incomunicación. A forense espiume e eu policía era mentira. Empezáronme a bater
vin como tiña o peito vermello, e as cos- de novo na cabeza e fixéronme escribir en
tas tamén as debía ter totalmente verme- folios nomes de xente coñecida (...).
Preguntáronme como podía ter implicallas (...). Pregunteille á forense se tiña algo nos ollos porque me cambiaran de an- do á miña nai, que estiveran na súa casa e
que non atoparan nada, pero que a trouxetifaz e estabanme a mirar os ollos.
Ela apuntou nun papel algo e díxome ran a Madrid porque tiñan orde de detela,
que iso estaba prohibido. Doíanme moito que o estaba a pasar moi mal pola enfermia cabeza e as pernas, pero aparentemente dade que padece, que cada dúas por tres tinon tiña nada. Coidábanse moitísimo de ñan que levala ao hospital (...). Pola mañan
non me lesionar. A causa da ansiedade e do vernes 1 de marzo, viñeron e dixéronme
os nervios estaba continuamente tocando que me ían entregar, que estaba nas miñas
as uñas e quitándome os pelexos e mor- mans que a miña nai e o meu irmán sedéndome os beizos. Eles sempre me dicí- guisen detidos, que podía declarar o que
an que tivese coidado, que me ia mancar. quixese ante o xuíz, pero que se o aceptaba
Aquela mañán, o primeiro interrogato- todo, ceibarían a miña nai de contado, que
rio foi durísimo. Envolvéronme en man- o meu caso o levaba Polanco e que a el lle
tas, e estando sentada agarráronme por to- daba o mesmo o que lle contase, que se o
das partes (esta vez vestida), atada á ca- negaba ía ser peor, que sería mellor se o
deira. Puxéronme ao final 3 ou 4 bolsas á aceptaba todo porque entón estaría uns mevez, tapáronme o nariz e a boca, e ao final, ses na cadea pero logo sairía en liberdade,
a punto do desmaio, mexei nos pantalóns porque eu non tiña nada. Non sabía se vercon tanta forza que case os salpico. Tiven dadeiramente a miña nai estaba detida, conque permanecer o resto dos días cos pan- siderábaos capaces de calquer cousa. Na
talóns totalmente mollados e ouriñados. viaxe á Audiencia (realiceina esposada),
Nesta última sesión de bolsa mordínme o antes de entrar puiden ver a miña nai pola
beizo por dentro e déronme auga para me xanela do furgón. Entón tranquiliceime
moitisimo, decidín neenxugar porque debia
galo todo, pero ainda
de estar sangrando. Tioíanme moito
así tiña moito medo de
ña bastante ferida e
que a detivesen.
asustáronme dicindo
a
cabeza
e
as
pernas,
Na Audiencia Naque ma ían coser coa
cional xa podia ver e
agulla e fío.
pero aparentemente
mirar a todo o mundo,
Apartir de aquí papero aínda estaba
raron os golpes, quitánon tiña nada.
asustada de mirar á caronme o antifaz e senCoidábanse
moitísimo
ra da xente, todas as
táronme nun curruncho
voces me parecían as
da habitación, onde
de non me lesionar”
dos gardas civis (...).
empezaron a preparar a
Logo leváronme até o
miña declaración polixuiz Polanco, neguei
cial. Estiven até a 1,30
todo o que se me imda madrugada sen ir ao
cabozo para descansar, foron todo pregun- putaba e denunciei que a declaración foi
tas e unha presión psicolóxica moi forte. obtida baixo torturas, que fora sometida a
Cando aprendía a declaración, dicianme longos interrogatorios espida, que me aplique ma ían facer dicir tres ou máis veces, caran a bolsa numerosas (...) e que fora obque nunha delas estaría o abogado de ofi- xecto de vexacións sexuais. O xuíz insitiucio, pero eu non ía saber en cal, porque non me nun par de puntos, pero díxenlle que too podería ver, e que se cambiaba algo da de- do era mentira”.
Gorostiaga permaneceu incomunicaclaración, volverían os golpes.
A tortura psicolóxica foi moi forte. Na da, xa en prisión, aínda varios días. A súa
declaración impliquei a catro persoas: unha denuncia de torturas está sendo tramitada
xa estaba detida, era Mikel, e eu levaba polos tribunais.♦

‘D

GUSTAVO LUCA

G

abriel García
Marquez quería
inaugurar o Premio
Nobel da Morte con Ariel
Sharon. Non reparaba que
esa mesma distinción xa lla
ofreceran uns pacifistas de
California a Henry
Kissinger, en plena desfeita
do Vietnam, o que deu
como resultado a concesión
do Premio Nobel da Paz.
Kissinger, antecesor de
Colin Powell, probou que se
pode amarrar un país ao
banco de tortura e
presentar a interrupción do
tormento coma un xesto de
paz. A medalla non podía
tapar os cadáveres de tres
millóns de vietnamitas nin
o rancor e a frustración latentes nas veas de
Norteamérica pero premiaba que o matador non
matase máis.
Sharon tamén se reclama
defensor da paz e, coma Kissinger, está disposto a conseguila aínda que para iso
teña que matar todos os que
se opoñan ao seu programa
de substitución dun pobo
por outro. Nunha entrevista
co escritor Amos Oz, do
1982, Sharon arrógase toda
a responsabilidade da
matanza de Quibia, do cerco
de Beirut e do masacre de
Sabra e Chatila con tal de
poder realizar a expulsión
do pobo palestino. Asume
orgullosamente o seu papel
de canalla e acusa aos seus
opositores dentro de Israel
de finxir conmiseración por
asasinatos cos que estaban
plenamente conformes.
Disparar unha choiva de
balas contra un campo de
refuxiados non é o que se
poida chamar un feito
heroico pero Sharon sabe
que a indignación provocada por este crime desvía a
atención da expulsión dos
palestinos. Ese é o seu camiño de paz. Despois do éxodo
de 1948 os palestinos decidiron que ninguén os movería
nunca máis da súa terra e
ao que estamos asistindo é a
unha operación de sitio para duplicar esta resolución
heroica, con muro de
cemento e exterminio. O famoso transfer (expulsión) ao
Xordán que denunciaba de
a pouco Han Pappe,
profesor de de Haifa. Pappe
temía un magnicidio executado polos palestinos que
servise de pretexto a Israel
para expulsalos pero o que
nos mostra o xenocidio de
Gaza e o da Ribeira Oeste,
é que, a falta de mellor
escusa e axexados pola maré de opinión internacional
(xa que non da Lei internacional) o sionismo aduce a
súa propia violencia como
causa para executar de vez
a expulsión. Facer do
absurdo razón é unha das
características do
♦
fascismo.♦

O poderío militar de Sharon oculta o seu retroceso político

Miles de israelís
reclaman a paz en Tel Aviv
M.V.
A Israel pode sucederlle o
mesmo que aos EE UU en
Vietnam (e tamén posibelmente) no Irak: que venzan en todas as batallas e perdan a guerra. A diferencia entre o poder
militar e a estrexia política
que se gaña ante a opinión
pública era ben coñecida polos
vietnamitas e comeza a selo tamén polos palestinos e iraquís.
A máis recente proba desta dinámica foi a manifestación celebrada o pasado 15 de maio en Tel
Aviv. O acto reuníu a uns
150.000 israelitas en demanda
dunha retirada da última onda de
colonos instalada no corazón do
territorio palestino. Outra proba
era a que daba o escritor xudeo,
prestixiado en todo o mundo e
residente en Israel, Ilan Pappe
quen nunha entrevista recente
lembra que os propios membros
do Likud (partido da dereita sionista) están a mandar os seus fillos a clases de árabe, conscientes de que talvez, máis axiña do
previsto, o seu uso seña imprescindíbel para eles.
A intelectualidade israelita
está cada vez máis distanciada
da violenta política do seu goberno que o pasado 19 mandou
disparar varios misís contra unha
manifestación palestina celebrada en Rafá, obtendo como resultado máis dunha ducia de mortes, a maioría delas nenos.

Manifestación en Tel Aviv, o pasado 15 de maio, convocada pola esquerda e as organizacións pacifistas.

A guerra demográfica
O outro gran problema para Tel
Aviv radica na potencia demográfica dos seus enemigos. As
mulleres palestinas teñen unha
media de seis fillos, o cal non
consigue ser compensado polas
enxurradas de emigrantes de todas as partes do mundo, principalmente do leste europeo, que

Chen Shui-bian toma hoxe posesión do seu cargo para iniciar
un segundo mandato de catro
anos á fronte de Taiwán. Tránsito normal? Nada máis lonxe
da realidade. Dúas frontes ameazan, coma borrascas, o novo
período político. Dunha banda,
a severa fenda aberta entre as forzas políticas
locais, por mor do cuestionamento dos resultados electorais do pasado 20 de marzo. O
Kuomintang, xunto co Partido Pobo Primeiro e o Partido Novo, a chamada alianza
“azul”, boicotean o acto de investidura organizando unha protesta paralela para denunciar a manipulación do líder do Partido Democrático Progresista, que venceu por unha
escasa diferenza de apenas trinta mil votos,
“beneficiado” por un atentado do que saíu
practicamente ileso pero que impedíulles votar a moitos militares e xerou unha corrente
mobilizadora de simpatías cara á súa persoa.
A oposición insiste no reconto dos sufraxios,
que xa se iniciou en toda a illa, voto a voto,
e persevera na vía xudicial para deslexitimar
a vitoria de Chen.
Noutra perspectiva, en Beijing suxírese
un cambio de actitude por parte dos líderes
taiwaneses para que acepten a súa idea de
unificación, construída arredor do principio
“un país, dous sistemas”. Pero non parece
que Chen, moi crecido polo seu incremento
de máis de millón e medio de votos, acepte
sentar a negociar co continente a aplicación
dunha fórmula que levan anos rexeitando e
que, decididamente, non se corresponde coa
desigual situación que evidencian con respecto a Hong Kong ou Macao, onde xa foi
aplicada. Pero, claro, Taiwán é máis Estado

nos últimos lustros chegaron a
Israel e que conseguiron multiplicar por tres a súa poboación
en corenta anos.
En Israel tamén medra o número de cidadáns adscritos ao
pacifismo, así como o número de
soldados que se negan a ir á fronte. Ambos movementos son polo
de agora minoritarios, pero ao
seu favor xoga o crecente déficit

Aquí fóra

económico que provoca a guerra
e o aumento da mortaldade provocada polos comandos suicidas
e polos ataques da milicia palestina. O mesmo Ilan Pappe, a
quen ninguén podería alcumar
de radical ou de antisionista,
afirma que “aínda non houbo
mortes abondo como para convencer a xente de que a única saída é vivires xuntos”.♦

que tentará de evitar. O líder
independentista gusta de xogar
ao limite das súas posibilidades, arriscando canto pode coa
esperanza de gañar no último
minuto –como aconteceu no
proceso electoral. No continente din coñecer ben a Chen e
por iso se toman moi en serio o seu programa político, que descarta independentismos
–salvo agresión armada de China– pero reivindica soberanismos, argumentando a firme interiorización social de valores como a
identidade e a democracia. Chen quere a
Constitución en 2008, mentres Beijing estea pendente do éxito dos Xogos Olímpicos
e neutralizado para levar a cabo un hipotético comportamento agresivo que danaría a
súa imaxe internacional. É algo que, sen dúbida, lles preocupa ás autoridades chinesas,
pero equivócase Chen se imaxina que Hu
Jintao abdicará en temas de soberanía por
razóns de imaxe. Pero tanta tensión na corda pode acabar por rachar.
Os EE UU teñen a chave e poden engadir ou tirar presión en función do balance
global das relacións coa China, especialmente no ámbito económico-comercial. Difícil situación para Beijing, que desconfía
da actitude estadounidense, que sabe que na
próxima década se decidirá, en boa medida,
o miolo do poder chinés no mundo: abducido, seducido ou soberano. Washington é
consciente do valor que Taiwán representa
nesa estratexia e ten demostrado habilidade
abondo como para tirar o máximo partido
da súa influencia sobre Taipei. ♦

O segundo Chen
XULIO RÍOS

ca moitos estados recoñecidos polas Nacións Unidas: unha potencia económica e
comercial, con exército e unha diplomacia
propia, se ben cada vez máis minguada por
mor dos sucesivos abandonos de aliados que
se van colocando a favor dese vento que
anuncia a emerxencia imparábel da China.

‘T

aiwán é máis estado
ca moitos estados recoñecidos
polas Nacións Unidas:
unha potencia económica e
comercial,
con exército e
unha diplomacia propia”

A salvo de imprevistos en recontos e demais, o mandato de Chen promete un tempo político conflitivo. Dando unha de cal e
outra de area, o presidente taiwanés proponse a proclamación dunha nova Constitución na que se recolla a identidade nacional
taiwanesa, toda unha labazada para Beijing,

XULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.org)
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O Nobel
da morte
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Os nervios de Riazor obrigan a esperaren unha fazaña do Murcia

A cábala do Celta para a salvación
CÉSAR LORENZO GIL
O 3-0 de Riazor foi un pau duro
para o Celta mais o feble fío que
o mantén na primeira convértese agora nunha enorme esperanza para todos os seus seareiros. A
confianza no Murcia supera o
razoábel e xa moitos esperan
unha noite máxica (con baño
na Praza de América incluído?)
para o domingo, 23 de maio.
“Se foi unha parvada fiarse nun
suposto apaño co Deportivo, é
aínda maior confiar en que o
Murcia nos arranxe o fracaso”,
agoiraba un afeccionado do Celta
á hora de coller as invitacións para o partido contra o Mallorca que
o club lles ofreceu a todos aqueles
que animaron o equipo en Riazor.
Esta sensación, contra toda lóxica, é minoritaria entre os celtistas.
Ao xeito de desexo colectivo, a
afección aférrase ao milagre dun bo
partido do Murcia en Montjuïc que
faga rendíbel a suposta vitoria diante do Mallorca. Todos os seareiros
fan cálculos en panos de papel e con
xiz nas paredes sobre as posibilidades matemáticas dunha clasificación que é óptima para manter a
atención sobre o espectáculo até o
momento final. Combinacións e
permutacións ao xeito de cábala futbolística que, contra o que desexa a
Galiza celtista, parecen desfavorábeis para os intereses dos vigueses.
O Espanyol está imparábel na
casa. A reacción que comandou
Luis Fernández e que lle fixo remontar dous postos e un feixe de
puntos desde hai medio ano segue
vixente malia a derrota en Son
Moix. Para o Celta, o dato alentador é a perda de concentración na
segunda parte diante do Mallorca.
Mais é enganoso se pensamos
que o propio equipo vigués sufriu
colapso semellante ou peor diante
do Deportivo e que terá que se enfrontar ao mesmo equipo insular
que chegará con ansias de gañar

Jesuli.

un diñeiro fácil por lle amargar o
sorpasso aos galegos.
A outra arista desta difícil
ecuación é o Murcia. Confiamos
nun equipo descendido, lonxe da
calor do seu campo, para puntuar
nun Lluís Companys ateigado? As
estatísticas falan de que os únicos
empates murcianistas fóra da casa
se conseguiron ante o Celta, o Valladolid, o Zaragoza e o Rácing.
Seguindo esa regra, sería factíbel
un resultado idéntico contra o Espanyol, o único dos equipos da
parte baixa da táboa contra o que
os levantinos non xogaron como

O vigués Santiago Pérez,
seleccionado para Atenas
A.N.T.
Santiago Pérez será olímpico
con 32 anos. O atleta vigués foi
escollido para formar parte do
equipo de 50 quilómetros marcha en Atenas, xunto con Jesús
García Bragado e José Antonio
González.
Santiago Pérez é o nome
máis destacado da marcha galega en longa distancia. O seu
meirande éxito até o momento
fora o campionato de España en
50 quilómetros no 1998, nunha
proba celebrada en Ourense.
Contodo, o galego estivera a piques de acudir aos Xogos de
Atlanta 1996 e Sydney 2000
mais as lesións e o bo nivel da
marcha española privárano de
acudir á máis importante cita
deportiva do mundo.
Pérez é consciente do reto
que supón estar en Grecia este
verán. “Unha proba olímpica é
algo máis ca competición. Require unha altísima concentra-

ción e un compromiso total. A
marcha é un deporte moi importante para España e todos os que
alá imos debemos concierciarnos
do que nos xogamos”.
O vigués sabe que se lle
cumpre un soño logo de moitos
anos de esforzo. Este ano logrou
o oitavo posto na Copa do Mundo celebrada en Alemaña. Só un
español ficou por diante del,
García Bragado, e alcanzou a
marca mínima para poder ser seleccionado. O resto foi cousa do
seleccionador, Josep Marín, que
confiou no galego para completar o seu equipo.
Santiago Pérez sabe que o nivel en Atenas será altísimo e, malia non renunciar a unha medalla,
aposta por facer un bo papel,
simplemente. “Sendo realistas,
sei que podo estar entre os nove
mellores. Iso non significa que
vaia conformarme con nada. Esta
é unha oportunidade que non
penso desperdiciar”, explicou.♦

PACO VILABARROS

visitantes. O problema desta fórmula é a necesidade nula de puntos que ten o Murcia arestora. Ben
distinto é facer un esforzo suplementario ante o Madrid en La
Condomina (os madridistas tampouco mostran moita resistencia
ultimamente) e outra xogar ao
mesmo nivel diante dun plantel
que sairá a morder as pernas do rival desde o primeiro minuto, consciente da importancia da vitoria.
O vindeiro luns, 24, saberase
se a cábala galega deu os seus
froitos e na maxia das cifras, dos
goles e dos nervios, o Celta ato-

pa o número máxico, o nome do
deus que lle permita seguir entre
os grandes. Para algúns, ben
compensa pagar unha gorentosa
prima para que ao Murcia lle sexa máis agradábel volver ao pozo da segunda.
Deste resultado da liga depende o Celta B, na fase de ascenso á segunda. Cos maiores
descendidos, a súa liga final pode converterse nunha tétrica viaxe por Jandía, León e Lleida, curiosamente, pendente tan só dalgunha prima que lle poida caer
por favores a terceiros.♦

Día de Galiza no Encontro
Europeo de Xogos Tradicionais
A.N.T.
Galiza será a protagonista absoluta do Encontro Europeo de
Xogos Tradicionais, que se celebra en Lesneven (Bretaña)
entre o 21 e o 23 de maio, o sábado 22, cunha serie de actividades que van desde un percorrido virtual polo Camiño de
Santiago a varias conferencias
sobre literatura galega, amais
de diferentes exposicións sobre xogos galegos. Ao tempo,
até Bretaña irán seleccións galegas de bolos ao canteiro,
chave de Santiago e dominó.
A Asociación Galega do
Xogo Popular e Tradicional
acode a este encontro para se
enfrontar e exhibir os deportes
propios ante seleccións de Cantabria, Euskadi, Gales, Eire,
Bretaña, Francia e Bélxica. No
que se refire á exhibición, Galiza envía un equipo de bolos ao

canteiro, modalidade tradicional en Galiza xunto á dos bolos
celtas. Neste caso, o deporte estará representado por veciños
da parroquia de Órrea, do concello de Riotorto, pertencentes
á Asociación ‘Amigos de Santa
Comba’, que organiza unha liga
de inverno deste xogo. A chave,
que ten varias modalidades en
todo o país, estará representada
en Bretaña por unha delegación
compostelá de catro xogadores
da Asociación de Chave de
Santiago.
En canto á competición,
Galiza tentará a vitoria na categoría de dominó. Para logralo,
até Lesneven viaxarán dúas
parellas (unha de Vigo e outra
de Vilalba), pertencentes á Federación Galega de Dominó
que se van enfrontar polo título contra outros 400 xogadores
de toda Europa.♦

País…
que país?
MANUEL PAMPÍN

S

e o Murcia non o
remedia, o Celta volverá
pasar dos pazos ás chabolas; de Highbury e San Siro, a
Éibar e a Leganés. Como diría
aqueloutro: “da Champions a
xogar polas aldeas”.
Ninguén pode rachar as
vestiduras tras a pésima campaña do equipo, con deméritos de sobra para baixar, pero
gustaríame facer unhas consideracións en torno ao do outro día na Coruña.
Sen entrar a valorar a tontería de Horacio Gómez
pedíndolle clemencia ao Deportivo días antes (iso hai
que dicilo e facelo na
“cociña”, sen luz nin
taquígrafos), creo que acabamos de vivir unha das
situacións máis penosas na
historia do noso país, e non
só no deporte; refírome ao
asunto como un feito “social”
grave e anacrónico.
É unha vergoña, pola historia, polo equilibrio e pola
identidade deste pobo, que un
club –sen xogarse nada–
envíe a outro ao descenso; ao
pesadelo da 2ª división; e non
pensen que trato de converter
en tema capital un simple partido de fútbol; diso nada; Deportivo e Celta son símbolos;
dúas entidades patrimonio de
Galiza e dos galegos, non da
Coruña e de Vigo.
E como tales merecen o
máximo respecto; eu analizo
o 3-0 de Riazor como unha
derrota duns ideais e mesmo
dunha forma de gobernar.
Explícome; a dos ideais,
porque unha vez máis damos
exemplo de desunión, de desarraigo e localismo do máis
pailán, cando debería estar
desterrado hai tempo. A da
forma de gobernar, porque
unha Xunta –si, si, a mesma–
que se precie de defender os
intereses de Galiza non debe
darlle as costas á situación.
Lembren que os presidentes deses clubs son
significados membros do PP,
coma a meirande parte dos directivos… pero vendo as imaxes de TV nas que Lendoiro e
Gómez nin se falaban, xa
temín o peor. Ía ocorrer isto en
Euskadi ou Catalunya!!!
E que triste ver a afección
de Riazor burlándose dos vigueses e facendo unha festa
pola súa caída en desgraza!
Só espero que non se
cumpra aquela frase que
dixera un deportivista (Francisco Liaño) sobre o
“superprimado” Valencia o
día do penalti de Miroslav
Djukic: “arrieros somos y en
el camino nos
encontraremos”. O odio non
conduce a nada, pero
témome que esta ferida non
cicatrizará até que haxa
vinganza; até que a afrenta
sexa pagada. Unha mágoa.
A esperanza esvaécese.
Galiza, como diría Reixa, segue sendo “sitio distinto”.♦

Uvas e millo
Nóvoa premio
das Letras e das Artes
O pintor e escultor Leopoldo Nóvoa recibiu o
pasado 17 de maio o Premio das Letras e das
Artes, instituído pola Xunta de Galiza, en recoñecemento ao seu labor de creación e por
ser autor dunha das obras plásticas máis “brillantes e universais”. O nome do pontevedrés
súmase así a un palmarés que abriu en 1995
Antonio Fraguas e no que tamén figuran Luís
Tobío ou Filgueira Valverde. Díaz Pardo, premiado na pasada edición, presidiu o xurado
composto por Ramón Castromil, Xosé Ramón Barreiro, Iglesias Feijoo, Luís Caparrós e Hernández Sánchez entre outros.♦

Vénse de presentar en varias salas de Bos
Aires a longametraxe documental dirixida
por Xan Leira Castelao e os irmáns da liberdade, no que se rescata a personalidade
do líder nacionalista falecido no exilio. O
director mostra ademais ao Castelao debuxante, caricaturista e editorialista a través
do humor da realidade galega e a súa chegada á Arxentina finalizada a guerra civil.O
filme, estreado no 2001 en Galiza, e recorreu diferentes festivais antes de chegar a
Latinoamérica. Segundo o seu autor, trátase da primeira entrega dunha tetraloxía.♦
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Castelao
volve a Bos Aires

As fotografías de Pedro Brey
lémbrannos un pasado, aínda
próximo, cando o millo e as vides
representaban fartura.

Noite de folk
en Pontevedra
O venres 21 de maio a orquestra folk SonDeSeu presenta no Auditorio do Pazo da
Cultural de Pontevedra o seu primeiro traballo Mar de Vigo, nun concerto enmarcado dentro da programación do Ano da
Música. A actuación contará coa participación especial de Uxía Senlle e Xosé
Manuel Budiño, que interpretarán conxuntamente con SonDeSeu temas do seu
repertorio. Xunto ao grupo xurdido hai
dous anos no Conservatorio de Música
Tradicional de Artes de Vigo tocarán Anxo
Pintos, Xosé Liz, Xaquín Xesteira, Francisco Feixoo e Rodrigo Romaní entre outros.♦

ozart é un bo xeito de saír
con calma da Semana das
Letras Galegas. O Palacio da
Ópera e o Teatro Rosalía de
Castro da Coruña acollen
desde o 20 de maio o festival que leva o nome do compositor austríaco. Amais de
obras de música clásica e óperas, haberá cinema e exposicións até o mes de xullo. Feliz estará de asistir a este festival César Antonio Molina, flamante novo director do

M

Instituto Cervantes, embaixada cultural da
lingua española. O intelectual coruñés podería conseguir que esta entidade difundise
polo mundo tamén a cultura galega, catalá e
vasca. Espallar cultura, neste caso cinema, é
o que procurou Xavier Bermúdez coa súa
película León e Olvido, galardoada co premio do xurado no Festival de Málaga e
pendente de distribución en salas comerciais. A actriz viguesa Marta Larralde confírmase como un valor en alza con este filme.♦
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O Congreso de Editores pide
unha lei de Fomento do Libro e a Lectura
Baixo a expectativa de novidades polo cambio político en Madrid
A.N.T.
O Congreso de Editores celebrado entre o 13 e o 15 de maio
en Compostela, celebrouse
baixo a expectativa da nova situación política e os anuncios
do goberno central de fomentar a excepción cultural, unha
política que se espera teña
especial influencia no sector.
A conferencia inaugural do xornalista Ignacio Ramonet puxo o
marco aos debates do quinto encontro dos editores españois, celebrado baixo a organización da
Asociación Galega de Editores.
Fabiola Sotelo, presidenta do gremio galego, que cesa agora para
abrir un novo periodo electoral,
amosouse especialmente satisfeita do resultado dos debates, “que
se celebraron coa esperanza posta
no novo cambio gubernamental e
as declaracións que se viñeron facendo dun novo trato ao sector,
tanto do ponto de vista financeiro,
como desde o Plano de Fomento
da Lectura, que anunciou o novo
Director Xeral do Libro. A maiores, no noso caso, dos proxectos
lexislativos que anunciara nos días previos a Xunta e que confirmou o presidente Fraga oferecendo un gran pacto sobre o libro”.
O congreso culminou os debates cun extenso documento de
vintesete conclusións que abondan na petición dun maior apoio
á industria editorial, solicitando
expresamente que se elabore un
Proxecto de lei de fomento do libro e da lectura que garanta a
pluralidade e a diversidade editorial, a estabilidade e variedade
da rede libreira, o prezo fixo dos
libros e a creación e dotación de
máis bibliotecas públicas e escolares. Precisamente no ámbito
das bibliotecas tamén se deu resposta á demanda de impor un
canon ao dereito de préstamo bibliotecario, “ que se faga sen
merma algunha das dotacións
para a adquisición de libros nen
dos dereitos do lectores”.
Cinco millóns
de libros máis por ano
O plan de fomento da lectura proposto polo novo goberno do
PSOE foi explicado por Rogelio
Blanco Martínez, Director Xeral
do Libro, Arquivos e Bibliotecas
do Ministerio de Cultura, “no programa do PSOE está chegar a indicadores europeos no ratio libro
por habitante. Temos un déficit
acumulado de vinte millóns de libros no conxunto das bibliotecas
españolas e faríanos falta duplicar
as bibliotecas. A nosa pretensión é
solventar esa carencia incorporando a razón de cinco millóns de libros por cada ano de lexislatura, e
iso sería unha fonte de ingresos
importante para os editores”.
Na mesa sobre a política de

Francisco Fernández del Riego e Xaime Illa Couto, homenaxeados como históricos representantes da edición galega.

promoción da lectura analizáronse diferentes modelos. Hilario Fernández, da Fundación
Germán Sánchez Rupérez, explicou a opción francesa de
modernizar a rede pública de
bibliotecas fronte á britanica de
implicar entidades privadas e
organización non gubernamentais á hora de levar adiante as
actividades de fomento da lectura.

Nesa mesa foi onde María
do Carme García Campelo,
Director Xeral de Promoción
Cultural da Xunta, defendeu a
iniciativa que a Xunta prevé
pór en marcha nos vindeiros
quince días para “buscar un
novo ponto de partida para o
sector. Todas as actuacións serán dialogadas e destinadas a
considerar o libro un ben estratéxico”

Bibliodiversidade
Anualmente publícanse no Estado español máis de 60.000 títulos,
unha sobreoferta que satura os
trinques e tampouco ofrece alternativa real de acceso a unhas librarías cada vez máis agredida
polas políticas comerciais das
grandes superficies. O escritor
Manuel Rodríguez Rivero referiuse a elas como “libródromos” e

Homenaxe aos editores galegos históricos
Isaac Díaz Pardo, Xaime Illa
Couto e Francisco Fernández
del Riego, foron o centro dunha emotiva homenaxe celebrada no decorrer do congreso. O
propio Del Riego recordaba
unha semana antes que facía

unha excepción para ir porque
agora xa se retirou de toda intervención pública. Illa e Del
Riego formaron parte en 1950
do grupo fundador da Editorial
Galaxia, restauración da edición do libro galego en plena

Ditadura franquista. Díaz Pardo sumou en 1963 Edicións do
Castro a unha peculiar maneira
de entender a edición como
aportación á recuperación da
memoria histórica e mesmo de
mecenazgo do labor cultural.♦

alertou sobre o perigo que supón
para a bibliodiversidade a súa capacidade para condicionar a oferta lectora, “aquí, como en todas
partes, os pequenos téñen crú”.
Precisamente nas conclusións houbo varias referencias ás
librerías, “apoiámolas como lugar eficaz de difusión cultural.
Unha rede libreira ampla e profesionalmente competente é a mellor garantía dunha edición libre,
diversa e plural. Daquela, reiteramos a nosa defensa do prezo fixo
dos libros como garantía dunha
edición libre diversa e plural e
pedimos que se apoie desde a
Administración a súa modernización, capacitación profesional e a
conservación do patrimonio libreiro nos centros urbanos”.
Entre as medidas de apoio á
edición solicitadas polos editores
está a elaboración do plano de
apoio á industria cultural da edición, “para que poda facer fronte
á renovación esixida pola implantación das novas tecnoloxías
e polas súas consecuencias na
transformación dos mercados”.
En especial solicítanse axudas
directas e fiscais para a dixitalización dos fondos editorias.
O debate sobre a rebaixa do
IVA tamén pairou sobre os debates, toda vez que a ministra
Carme Calvo insiste en que o
debate pódese abrir en calquer
momento na UE. Daquela os
editores piden a inmediata
equiparación con outras industrias culturais da desgravación
fiscal, contemplada no imposto
de sociedades, polos investimentos realizados na creración
de novos produtos editoriais e
tamén que se implante para o libro un tratamento fiscal equiparábel ao que a Lei de Mecenazgo ofrece a outras industrias e
actividades culturais.
O ramo ao congreso púxollo
o escritor galego Suso de Toro.♦

‘Un libro non é un simple produto mercantil’
O director de Le Monde Diplomatique fixo un demoledor retrato da situación da edición
mundial nos tempos da globalización liberal e a revolución dixital, “houbo máis cambios nos
últimos quince anos que en todo o século XX. Antes distinguíase entre información, publicidade e cultura de masas,
esferas diferenciadas coas súas
profesións específicas, hoxe
texto e imaxes xa non son diferentes e o binomio entretimento/comunicación está metido
nun mesmo conxunto. Deportes, parques temáticos, cidades
de ocio, todo forma parte dun
mesmo sector industrial. Daquela a edición pasou de ser un
proceo case artesanal a ser unha
industria dominada por unhas

cantas multinacionais da edición nun fenómeno de hiperconcentración, especialmente
acabado nos Estados Unidos e
Inglaterra”.
Ramonet describiu o panorama da compra das pequenas
editoriais absorbidas polos grandes grupos que degluten e eliminan os seus catálogos en función
da rendabilidade, “de maneira
que hoxe nos Estados Unidos o
90% dos libros están en mans de
cinco grupos e modificouse o
obxectivo cultural polo deus exclusivo da rendabilidade. Daquela o editor pasou de ser unha
figura central, especializada culturamente, a ceder o posto de
preeminencia exclusiva a figura
do director comercial”.
O fenómeno é principalmen-

te anglosaxón, pero ameaza con
extenderse a todo o mundo, “antes as compras das bibliotecas
cubrían os custes editoriais, para
a edición do ensaio ou xéneros
de menor penetración comercial, pero os orzamentos de
compra tamén se reduciron radicalmente. De maneira que o horizonte de rendabalidade dos libros comeza nos 20.000 exemplares de tirada e rematan por
establecerse una serie de criterios que se convirten nunha verdadeira censura do mercado”.
Ramonet sinalou a Feira de
Frankfurt, a meirande do mundo
adicada ao libro, como espello
da situación, “as editoriais de
Asia, África ou América Latina,
foron arrumbadas no extrarradio
das exposicións, e apenas son

solicitadas polos que mercan dereitos de edición. Franceses, italianos e españois debecen por
entrar no mercado norteamericano,... o libro quedou convertido
nun simples produto mercantil e
sometido ás normas únicas do
mundo industrial e financeiro.
Outro tanto ocorre no mundo da
distribución e das librarias, nas
que as grandes superficies tipo
Barnes & Noble cobran por reservar os mellores postos de exposición. De maneira que hoxe
nin un premio nobel é garantía
de ter unha boa presenza nas librarías”, un empobrecemento
para o que se valeu Ramonet da
imaxe do best-seller de Carlos
Ruíz Zafón, A sombra do vento,
que precisamente recrea un clandestino cementerio dos libros.♦
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Galiza
cumpriu
co Xocas

Anxos Sumai, premio da Crítica

A.N.T.
A cidade de Ourense adubiouse para a celebración do Día
das Letras Galegas, que o 17
de maio homenaxeou a Xoaquín Lourenzo Xocas. As rúas
da cidade acolleron unha mostra de carros do país, un dos
avances tecnolóxicos que máis
lle gustaban ao Xocas.
No discurso institucional
da Real Academia Galega, o
seu presidente, Xosé Ramón
Barreiro Fernández, gabou o
labor “humilde e constante”
do investigador e o seu significado na intelectualidade galega como continuador do ideario da Xeración Nós. “Só
quixo ser o seu discípulo mais
tocoulle ir colocando a bandeira galega nos cadaleitos
dos seus mestres”, dixo o historiador. Barreiro destacou,
asemade, o seu amor pola terra. “O Xocas pasou de estudar a amar a Galiza”.
O biógrafo do Xocas, Xosé
Manuel González Reboredo,
deu conta das orixes do seu interese pola etnografía e o papel
que tivo Florentino López
Cuevillas ao orientalo cara ao
estudo da “tecnoloxía rural”. O
secretario da Academia, Manuel González, reivindicou o
léxico do homenaxeado para
“nomear cousas que hoxe utilizamos en áreas como o transporte ou a construción”.
Outro punto central na celebración desta data foi A Coruña. A Asociación de Veciños
da Cidade Vella organizou un
percorrido literario polo centro histórico con diversas paradas en casas dos escritores
que alí viviron. Nos balcóns,
poetas e narradores homenaxearon a estas figuras. Bernardino Graña, Mª Xosé Queizán,
Jaureguizar, Xurxo Souto, Xosé Mª Álvarez Cáccamo, Pilar
Pallarés, Antón de Santiago e
Xulio Valcárcel encheron de
palabras e lembranza as rúas
coruñesas. Ao tempo, o Colectivo Urbano Lugrís convocou
unha maratón de lectura no
Círculo de Artesáns.
En Vilanova dos Infantes
(Celanova) celebrouse a romaría etnográfica Raigame, con
múltiplas actividades lúdicas e
formativas ao redor do traballo
de Lourenzo. O bo tempo fixo
que moitos se achegasen até a
cidade medieval.
A Mesa pola normalización lingüística quixo reivindicar no 17 de maio a defensa do
ensino en galego a través dunha pancarta de 25 metros que
se despregou na praza do
Obradoiro. O presidente deste
órgano, Carlos Callón, recordou que non quixeron facer
unha concentración senón un
acto simbólico “para recordar
que hai unha lei que leva nove
anos sen se cumprir”.

CÉSAR LORENZO GIL
O libro Anxos de garda (A Nosa Terra), de Anxos Sumai, obtivo o premio da Crítica-Galiza á creación literaria. Este
prestixioso galardón, que premia seis categorías culturais,
chegou á súa XVII edición.

Manuel Mandianes, Amador Santos e Manuel Caamaño
tamén galardonados

O xurado que premio a Anxos
da garda, presidido polo escritor Alfredo Conde, resaltou da
obra de Anxos Sumai, “as sutís
estratexias narrativas coas que,
desde a peripecia persoal do cotián, a autora constrúe un mundo de ficción que seduce o lector e o enfronta coas cuestións
eternas do literario”. O volume,
editado na colección ‘Central
Literaria’ de Edicións A Nosa
Terra, é unha recompilación
dos diarios que Sumai publicou
durante varios meses na páxina
electrónica do Consello da Cultura (www.culturagalega.org).
Este galardón confirma o éxito
de público e crítica dunha obra
moi gabada polos membros do
xurado, caso de Damián Villalaín, presidente da Fundación Carlos Casares ou da profesora de literatura na USC Dolores Vilavedra.
O premio de ensaio e pensamento foi para o antropólogo
Manuel Mandianes, pola súa
obra O río do esquecemento.
Identidade antropolóxica de
Galicia (Xerais). O presidente
do xurado foi Xosé Manuel
Beiras e na súa acta final recoñeceu a capacidade do estudoso para cinxir os tradicionais

Anxos Sumai.

traballos desta materia coas
tendencias máis actuais.
As construcións da arquitectura popular (editado polo
Consello Galego de Colexios
de Aparelladores e Arquitectos

A. PANARO / Arquivo

Técnicos), de Manuel Caamaño, mereceu o premio de investigación por “dar unha idea ben
construída e moi rigorosa do tema, con abondosa documentación e unha boa converxencia

dos ámbitos tecnolóxico e etnográfico da arquitectura, segundo a acta do xurado que presidiu Emilio Pérez Touriño.”
O xurado do premio das
ciencias e as artes de representación, presidido polo realizador da TVG Manuel Abal, premiou o Museo de Lugo, por un
duplo mérito. Por unha banda,
recoñece o seu labor de difusión da arte e pola outra gaba o
traballo da directora, Encarnación Lago, polas mudanzas do
último lustro.
Amador Santos, director da
Banda Municipal de música de
Santiago, recibiu o galardón na
categoría de música. O xurado
que presidiu o compositor Fernando Vázquez resaltou a experiencia de 37 anos no posto de
Santos e o labor da música popular para manter viva a tradición en cada recanto de Galiza.
Finalmente, na categoría de
iniciativas culturais, premiouse
o traballo da Fundación Pedrón
de Ouro. Teresa Táboas, decana
do Colexio de Arquitectos de
Galiza e presidenta do xurado,
subliñou o labor de corenta anos
a prol da cultura galega a través
de diversas iniciativas que teñen
“total vixencia” na actualidade.
Esta fundación organiza, por
exemplo, todos os anos o Certame de Narracións Breves Modesto Figueiredo, viveiro da literatura galega, que serviu para
que autores como Xavier Alcalá
ou Vítor Freixanes, entre outros
moitos, publicasen os seus primeiros traballos.♦
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Premio ‘Mulleres
progresistas’

A metáfora das abellas
Sechu Sende defende,
no último premio Blanco Amor, a necesidade da rebelión
Título: Orixe.
Autor: Sechu Sende.
Edita: Galaxia.

Un home con traxe de apicultor
sabe que hai cousas que de verdade importan, conquistas que
debemos defender con unllas e
dentes. Como a liberdade. Velaí porque a novela de Séchu
Sende está protagonizada por
Mario, a quen as vertixes non o
deixan vivir, e por un home con
traxe de apicultor, actuando
desde un plano referencial. Velaí porque Mario pode ser calquera de nós. E velaí porque o
home do traxe
de apicultor
non ten identi- Falamos
dade definida. de amoreaHai outras mento
p e r s o n a x e s , caótico,
mais toda a mais
novela des- obsérvese
cansa sobre que
estes dous e
Laura, a enfer- o caos
meira que se é tamén
namora
de fonte.
Mario e o coida. En realidade, Laura é
unha personaxe trascendental, pois a novela
existe en gran medida grazas a
ela, xa que ela é quen intruduce os relatos que constitúen a
meirande parte do corpo narrativo de Orixe.
A novela presenta unha acción simple: Mario, con insufríbeis vertixes, e a súa enfermeira, Laura, namóranse. Laura cóntalle moitas historias,
historias que confunden realidade e fantasía. Mario non consegue vencer as vertixes que
fan del un home dobregado. A
pesar desa acción simple, o significado é moi complexo, como adoita selo nas novelas
posmodernas, que apelan a un
lector participativo ao que lle
ofrecen un material sobre o que
exercitar a reflexión.
Ás veces, o discurso, quebrado en múltiples historias, fica labirinto de azares discontínuos no que é imposíbel establecer causalidades; mais outras, como agora, resulta dotado de claves interpretativas
deixadas intencionadamente
por aquí e por alá, de xeito que
ao lector se lle facilitan os instrumentos precisos para que
elebare un novo discurso. Aí
están as vertixes, a necesidade
de loitar pola liberdade, o home inclinado, a imposibilidade
de que a nosa loita a fagan outros por nós, as abellas, o home
do traxe de apicultor, a muller
oxidada, as demasiadas mentiras dos diarios... Isto fornece a
perspectiva axeitada que explique convincentemente a motivación do título, o texto non é

O caderno de bitácora. Aventuras espaciais, de María Reimóndez, mereceu o IV
Premio ‘Mulleres progresistas’. É unha novela intimista no espazo exterior. A
capitá Reimon
habita unha nave na inhóspita
galaxia. Mais a
figura do mariñeiro s. e a rutina van
convertendo a inmensidade nun
fogar. Ilustra Serxio Suárez.
Edita Positivas.♦

Memoria
contra o horror

Sechu Sende.

finalidade senón orixe; eis un
complemento ou superación da
conmovedora literatura de
compromiso social dos setenta
(década na que se insire a novela e non por casualidade),
que concebía o texto como finalidade, agora o texto quere
inducir á acción.
A prosa de Séchu Sende
pretende espertar o lector da
prácida e socialmente inocua
lectura burguesa. E faino con
moita intelixencia. Alén das

PACO VILABARROS

claves (hai certa predilección
polos dobres sentidos, polo significado habitual acompañado
do connotativo) antes mentadas, creou un narrador hábil en
obrigarnos a imaxinar o que
non está escrito. Non é un narrador no que esa característica
esteña omnipresente, mais as
veces que se manifesta (por
exemplo na aventura lésbica de
Laura ou no caso da fouciña
dos soños) a novela nótao moi
positivamente.

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. ORIXE.
Séchu Sende.
Galaxia.

1. HISTORIA DE GALICIA.
Ramón Villares.
Galaxia.

2. ÁMOTE.
Xosé Carlos Caneiro.
Galaxia.

2. ESPAÑOIS TODOS.
Suso de Toro.
Xerais.

3. OS MEUS OLLOS.
Ramiro Fonte.
Xerais.

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

4. O LAGO DE COMO.
Ramón Chao.
Xerais.
5. ENTRE FRONTEIRAS.
Xavier Alcalá.
Galaxia.

4. AS CONSTRUCIÓNS
DA ARQUITECTURA POPULAR.
Manuel Caamaño.
Consello Galego de Colexios
de Aparelladores.

5. ENREDOS.
Xaquín Lourenzo.
A Nosa Terra.

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

Non se pode negar que, con
todo, en boa parte da novela,
esta semella un proxecto inconcreto, un amoreamento caótico de historias (con certa
predilección pola distancia
curta e polo absurdo) cun diáfano afán de intervención social (precisamente nesa intervención radica boa parte do
seu engado para o lector). A
novela perde cando se converte nun proxecto narrativo sen
control, que non se sabe como
vai rematar; unha vez que o
autor o ten claro, a novela recupérase comezan a atarse cabos, a intervención social faise
máis consciente, o lector xa
non se sente tan perdido, sabe
que hai unha meta, que non
son palabras no ar. Falamos de
amoreamento caótico, mais
obsérvese que o caos é tamén
fonte, é tamén orixe, de xeito
que ese caos hai que velo como algo premeditado, intencionado ou intelixentemente
aproveitado.
Esta novela, que foi merecente do Blanco Amor 2003, é
tipicamente posmoderna e contesta aquelas teorías nas que o
posmoderno equivale a destrución e, polo tanto, a socialmente regresivo. Unha novela que
lembra, ou que pode servir para ler á par, a Teoría do caos
(Marilar Aleixandre) ou Rebelión no inverno (Mario Regueira) por esa necesidade que defende, e que se fai máis evidente segundo se avanza, das pequenas rebelións.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Ir Indo publica Novela de
xadrez, de Stefan Zweig, un clásico do autor austríaco que
serve de metáfora para o horror
do nazismo a
través dun
taboleiro de
brancas e
negras. O Dr.
B. contará a súa
historia de tortura psicolóxica a
cargo da Gestapo e como a memoria nos salva
malia que a nosa
condena sexa
perpetua finalmente. A bordo
dun barco camiño de América,
este home terá que se volver enfrontar co seu pasado, exemplarizado no campión do mundo, o
temíbel Czentovic.♦

Dostoievski
en galego
Fiódor Dostoievski escribiu a
súa obra principal, Crime e castigo, no 1866. Agora
chega a versión
en galego, da
man de Ekaterina Guerbek.
Raskólnikov
crea un particular código moral
para xustificar as
súas condutas.
Fresco psicolóxico e social da Rusia decadente do
derradeiro tsarismo.♦

A Idade Luminosa
Relato de aventuras, fresco histórico da Galiza do século XII
e demostración de que a
Idade Media
foi luminosa e
chea de vida e
de amor. Bieito
dubidoso, de
Roque Cameselle, conta a
historia dun mago tudense que
pasa mil perigos
nos tempos da secesión de Portugal. Estase a
preparar a versión de debuxos
animados. Edita Xerais.♦
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Raigame
Revista de arte, cultura
e tradicións populares
Nº 19. Maio de 2004.
Dirixen: Mariló e Xulio Fernández.
Edita: Deputación de Ourense.

Xoaquín Lourenzo é o
protagonista absoluto deste
número. Carlos García, Paulo
Sánchez,
Clodio
González,
Xosé Fidalgo, Marcos
Valcárcel,
Henrique
Bande,
Antonio
Piñeiro, Delfín Caseiro,
Xulio
Rodríguez, Francisco Calo,
Fernando Rodríguez, Xosé
Paz e Tomás Vega dan os seus
respectivos puntos de vista sobre aspectos do traballo profesional do Xocas, no seu labor
etnográfico, arqueolóxico e
museístico.♦

Eco
Nº 156. Maio de 2004. Prezo 3,50 euros.
Dirixe: Gonzalo Vázquez.
Edita: Equinoccio.

Gonzalo Vázquez entrevista a
Vítor Freixanes co gallo da
súa entrada na RAG. El
mesmo conversa con
Henrique Pena, director do
Palacio de Congresos da
Coruña. Tamén se inclúen entrevistas cos alcaldes de Lugo
(Xosé
López) e de
Moaña (Xosé Manuel
Millán).
Gonzalo
Fernández
entrevista a
Carlos Etcheverría,
presidente do
Ateneo Republicano de Galiza. Ademais
inclúense todas as novidades
sobre temas económicos e comerciais de Galiza e o norte
de Portugal.♦

Planeta Lingua
Nº 6. Abril de 2004. Prezo 3 euros.
Edita: Equipo de normalización lingüística
do IES Sofía Casanova de Ferrol.

Publícanse as cinco
redaccións gañadoras do concurso “Por que falo galego
cos meus e miñas colegas no
recreo”. Trátase dos traballos
de Rosalía
Rodríguez,
Andrea
Pardo, Sara
Madrigal,
Miguel
Neira e María Iáñez.
Felipe Vázquez
entrevista a
Alberte Sánchez, secretario
xeral de Adega. Publícase
unha enquisa sobre como
gastan o tempo de lecer os
alumnos do instituto. Inclúese unha entrevista co mestre
Xosé Manuel Pazo.♦

Posta ao día do Manifesto Comunista
Slavoj Zizek explica con sinxeleza o capitalismo serodio
Título: O espectro segue a roldar.
Autor: Slavoj Zizek.
Edita: Laiovento.

O espectro segue a roldar (Actualidade do Manifesto Comunista) son tres textos, o que lle
dá título, Contra a pos-política
e A revolución “silandeira” en cur- Un libro
so, do filósofo para os que
esloveno Sla- non se
voj Zizek, ver- conforman
tidos ao noso coa
idioma polo
tamén filósofo, ortodoxia,
F r a n c i s c o para
S a m p e d r o . aqueles que
Conta esta edi- arelan
ción de Laio- unha
vento cun li- reflexión
miar do eslove- máis
no escrito ex
profeso para profunda
esta tradución mergullada
que defende a no devalar
actualidade do cotián.
Manifesto Comunista, do
que contamos cunha versión ao galego da autoría de Franck Meyer.
Slavoj Zizek é autor de
máis dun cento de libros cun
obxectivo, facer que o hermé-

tico sexa asimilábel. Hegel e
Lacan sufriron a analise polo
miúdo deste pensador nada
convencional, dono dunha prosa clara e baril, inzada de ironía
e humor que emprega exemplos extraídos da cotianeidade,
nomeadamente do cine e a literatura, vieiro empregado con
certa recorrencia e sen pudor
que vai desde Vertixe, de

Hitchcock, Pet Sematary de
Stephen King, An Indecent Obsesión de McCullogh ou A noite dos mortos vivos de Romero.
Segundo escribe Sampedro
na Introdución “o propósito de
Zizek consiste en analizar o
capitalismo serodio desde un
punto equidistante entre as ferramentas marxianas e psicanalíticas”. Neste mesmo in-

troito o tradutor, que fai unha
analise lúcida e polo miúdo do
pensamento do esloveno deita
que “o mínimo trazo da vida
cotiá se desvele coma un síntoma das relacións de poder. E
o seu rigor intelectual unido a
unha perspicacia fóra do común, explicando os elementos
da alta cultura a partir de tópicos cotiáns, ábrenos, abofé,
vieiros eficaces para comprender a complexidade do noso
mundo actual.”
Zizek defende a falsidade e
polo tanto o fracaso do desenvolvemento dunha nova fase do capitalismo co seu equivalente político e cultural, o remate da utopía que se viviu nos anos noventa co 11-S e a invasión do Iraq.
O espectro segue a roldar é
un libro para os que non se conforman coa ortodoxia, para
aqueles que arelan unha análise
e asemade unha reflexión máis
profunda mergullada no devalar
cotián, comprensíbel. É un libro
para desfrutar con degoiro da
prosa de Zizek, que nos fornece
de dados para a meditación persoal. Zizek é unha voz que de♦
bería facerse dona do silencio.♦
XOSÉ FREIRE

O longo poema
de X.Mª Álvarez Cáccamo
Título: Ancoradoiro.
Autor: Xosé Mª Álvarez Cáccamo.
Edita: Espiral Maior.

Hai xa máis de vinte anos que,
con A praia das furnas (1983),
se deu a coñecer como poeta galego Xosé Mª Álvarez Cáccamo, despois de publicar un excelente libro de poemas, en español, Laberinto el clavicordio
(1977). Foi un
libro revela- Nun
ción dunha poesía e dunha contexto
poética que se tan vasto
viu confirmada non cabe
e “superada” sinalar un
(se é que a arte, verso feo
en poesía, se ou unha
“supera”) po- expresión
los libros posteriores do seu non
autor. Agora lograda.
aparece recollida nun só volume a súa produción poética galega, xa que aquel primeiro libro
foi, por sorte para a poesía galega, e que me perdoe o seu autor
a palabra, unha anécdota, aínda
que o libro non o sexa. Un volume de pouco máis de catrocentas páxinas e máis de tres centenares de poemas que conforman

Xosé Mª Álvarez Cáccamo.

os catorce libros recompilados.
Nestas catrocentas páxinas
(fóra os prólogos e limiares de
Xavier Seoane, Arturo Casas,
M.A. Fernán Vello, Basilio Losada, Méndez Ferrín, ou as notas do
autor, que recomendamos), Álvarez Cáccamo, xustapondo situacións líricas e liberando un magnífico poder imaxinístico, namorado das palabras ensartadas como xemas, canta o amor, a cidade, a casa, os valores humanos,
denuncia a represión fascista, loa

os poetas, achégase ao cotián, ao
pormenor, ascende, soña, vértese.
Poesía de ampla comunicatividade, desbordada, volcada cara
a unha extroversión poderosa do
ego. A expansión verbal resulta
contaxiosa (para min, os grandes
poemas son nos que usa do verbo
salmódico ou do alexandrino).
Sin introversión (aínda que íntimo) nin recato, en composicións
e versos extensos, en poemas
curtos, en poemas en prosa, manifesta a súa vontade de integra-

ción no mundo. Os seus poemas
(un libro, O documentos da sombra, Arquitecturas da cinza, Calendario perpetuo, Os cadernos
da ira, e talvez todos os outros
agás Depósito natural, quizais
sexan un só e grandioso poema)
son ás veces como unha cosmovisión. Elementos surrealistas
mestúranse con xiros románticos,
a denuncia da represión co arrebato cara á amada. Unha poesía
sinfónica de forte e sonora orquestración, con –seguindo co
vocabulario musical– moi pouco
lento e piano, aínda que existe,
sobretodo en poemas de Praia
das furnas, sen ningún pianísimo. Nun contexto tan vasto non
cabe sinalar un verso feo ou unha
expresión non lograda. Como
Baudelaire, seica Álvarez Cáccamo se puxo como tarefa trouver
la frenésie journalière –a palabra
journalière suxire o traballo diario dun xornaleiro.
Se algún despistado non ancorou aínda no porto da poesía de
Álvarez Cáccamo, non debe esperar nin unha décima de segundo:
nela encontrará o lector de poesía
aquilo tantas veces procura: a profundidade e mais a intensidade.♦
X.G.G.
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A gabeta pechada da familia
Riveiro Coello crea maxistralmente as personaxes d’A esfinxe de amaranto
Título: A esfinxe de amaranto.
Autor: Antón Riveiro Coello.
Edita: Galaxia.

Baixo o agocho dunha árbore
xenealóxica perdida no esquecemento, os segredos máis escuros, inconfesábeis e impactantes dunha familia pairan ao
ar sen máis interese por eles É un
que o que de grandísimo
súpeto
vén
logro a
mostrar Verónica, unha xor- ambiennalista que co- tación que
meza a inda- Antón
gar, como cal- Riveiro
quera persoa Coello logra
minimamente inserir
curiosa, na maao longo
neira de vivir
duns antepasa- da novela.
dos marcados
por un descoñecemento sobre as súas figuras
que a desconcertan e animan a
ir adiante coa súa premisa.
As ganas de saber, por un lado, e as ganas de contar, de desfacerse dun pasado doente da súa
avoa Rosa, son os eixos vertebradores da trama desta estirpe
con orixes ben exóticas e aventureiras (Macau e o Couto Mixto).
Os capítulos da novela estrutúranse de xeito alternativo entre
aqueles nos que o punto de vista

Antón Riveiro Coello.

do narrador parte da Verónica e
aqueles outros nos que a protagonista absoluta é a vella avoa Rosa. Estes capítulos ensaríllanse de
forma que Rosa está ennobelada
cismando sobre a súa propia vida. Da súa relación fermosisimamente accidentada nun principio
co avó Nicolás (concesión na novela ao romantismo máis decimonónico), das disputas entre ela
e os seus pais –ditatorial el, mixiriqueira ela– dándose rédea solta
ao monólogo interior da señora
que se converten en parte das
mellores pasaxes da novela, ou
da aínda recente lembranza da
enfermidade do seu home, dá
conta a vella Rosa nas súas constantes aparicións. E toda esta información dánola facendo tem-

po, ralentizando o tempo da novela até chegar á ansiada cea que
o lector ha esperar con verdadeira expectación, pois será o momento das confesións, pola súa
parte, e que dará a luz segredos
que a corroeron por dentro toda a
súa vida e que por fin poderá liberar. As súas reflexións para co
seu home ausente son unha preparación do que virá despois.
Verónica, personaxe caracterizado con moita simpatía por parte
do autor, aínda que dun xeito un
pouco ambiguo, é protagonista da
outra xeira de capítulos –sen prexuízo, este protagonismo de cada
unha delas, para que se entrecrucen estes dous personaxes no decorrer das dúas tramas paralelas e
intimamente conectadas– e está á

busca obsesiva de máis información sobre a súa familia para acabar de desentrañar o misterio da
súa familia. Estas dúas historias
paralelas están expostas ao unísono, pero son situadas en tempos
diferentes que ao final da novela,
ao rematar de amalloar cabos o
lector, poderá gozar da súa confluencia descubrindo a relación
causa-consecuencia que as vai facer xustapoñérense maxistralmente nun alarde técnico e formal
por parte do autor que nos demostra o excelente control do tempo á
hora de desenvolver unha novela
e a capacidade para resolver tramas cun grao de complexidade
importante.
Gustaríame destacar dúas
cousas da novela. Os personaxes
protagonistas son creados con
exquisito coidado nos seus trazos
psicolóxicos, aínda que os personaxes secundarios son tamén escrupulosamente tratados. Reitero
a miña especial querencia polo
personaxe de Rosa e uns monólogos interiores que nola fan,
nuns casos, compadecer e, noutros, admirar. Tamén é un grandísimo logro a ambientación que
Antón Riveiro Coello logra inserir ao longo da novela. Para marcar e retardar os tempos, tal e como se fai na Esfinxe de amaranto, hai que ter moitos recursos e
facer gala deles de maneira que a

pesar de adiar o que dende o principio da novela se espera, non se
caia no absurdo máis absoluto.
Hai momentos nos que a narrativa de Riveiro Coello chega a uns
graos de lirismo francamente entrañábeis e, se cadra, para min,
este, é o maior logro da obra.
O único “pero” que lle poría á
novela é o feito de que as cartas
do avó Nicolás sexan tan requintadas tendo en conta que no momento de el escribilas sufría un
estado na súa enfermidade de
Alzheimer que xa o impedía mesmo lembrar moitísimas palabras
que o facían ter problemas de comunicación. Está claro que non é
críbel, por moito que o receptornarrador se empeñe en facerse o
sorprendido pola calidade estilística da dita carta, tendo en conta a
enfermidade de Nicolás. O que
acontece é que o autor era consciente desta eiva cando escribiu
esta parte da novela e viuse obrigado a intentar xustificar da mellor maneira posíbel este feito polo simple feito de que a carta e o
seu contido son fundamentais para o desenlace da súa historia.
Quitando esta incoherencia
consciente a novela é redondiña. Das que gustas ler. Unha
moi boa novela que merece todas as beizóns literarias.♦
HÉITOR MERA

Hortiña que quero tanto, figueiriñas que prantei
Eduardo Valiña reflexiona sobre o abandono do rural
Título: Deshabitados.
Autor: Eduardo Valiña.
Lugar: Galería Espacio 48, Santiago. Até o

30 de maio.

Galiza padece nos últimos tempos unha desagrarización galopante que está aniquilando todo
un sistema histórico de relacións
coa natureza, que está levando a
unha transformación brutal da
paisaxe e a unha perda dun patrimonio diverso e acumulado ao
longo de séculos. Isto tradúcese,
entre outras, en que xa non podemos seguir falando de que somos
un país rural e isto dá unha visión
do espazo como algo autónomo e
sen vinculación coa agricultura,
polo que a ligazón histórica entre
territorio e poboación queda rachada e suxeita agora a relacións
de carácter feble ou cando menos
aínda pouco consistentes. Este é
un tema que debería xerar un
maior debate na sociedade, pero
sobre todo debería ter unha maior
importancia no terreo político e,
tamén, nas ciencias sociais e noutros campos, pois nesta nova reelaboración da paisaxe, nesta nova
construción da nosa relación coa
natureza, tamén estamos xogan-

do o futuro, o progreso e a calidade de vida.
No campo da arte dise que a
paisaxe agroma cando o home se
arreda do rural e se fai urbanita,
algo que na cultura occidental
acontece no Renacemento, e que
permite que a
natureza
se O que
converta
en
elemento esté- pretende é
tico e experi- aguilloar
mental. Pero as nosas
hoxe, e aquí, conciencias
esta nova situa- para
ción de distan- incitarnos
ciamento, pro- a unha
ducido pola desagrarización, reflexión
tamén nos invi- sobre este
ta a reflexionar fenómeno
sobre a nature- que está a
za, sobre a nosa borrar
relación coa unha páxina
mesma, todo da nosa
isto
dentro
dunha preocu- memoria.
pación polo futuro e pola identidade. E isto é o
que nos formula Eduardo Valiña
coa súa obra artística: reflexionar sobre o abandono do espazo
rural, a perda duns coñecemen-

tos e valores e a construción de
novas relacións co territorio.
Tense dito que a arte é un
problema de percepción, de captar a realidade para despois expresala. E iso é o que fai Eduardo Valiña: captar a realidade de
abandono dun medio, de perda
de coñecementos acumulados
historicamente e cunha utilidade
desmostrada para a continuidade
como sociedade. Mais ao expresar esta realidade o que pretende
o artista é chamar a atención e
aguilloar nas nosas conciencias
para incitarnos a unha reflexión
sobre este fenómeno que está
borrando unha páxina da nosa
memoria social. Aquí a arte é
presentación duns feitos, constatación dunha realidade e dunha
fonda crise, crise á que non se
están poñendo os mecanismos
precisos para facela menos custosa socialmente. Mais tamén
hai preocupacións plásticas.
Na exposición que Eduardo
Valiña presenta agora en Compostela combina obra fotografía
con traballos noutros soportes, e
que poderiamos denominar máis
clasicos. Son estes cadros feitos
só con herba seca ou con casulas

de millo. Atopamos tamén unhas
pezas “escultóricas” e que poderiamos denominar palafitas, pois
son casiñas de carácter humilde
e estrutura endeble que falan da
inestabilidade do habitar, da febleza do noso construír fronte ás
dimensións e forza da natureza.
Na obra fotográfica mostra
unha frondosa vexetación. Son
fotos de árbores autóctonas e
verticais, diante das que coloca
un micro ou unha casa cativa.
Xoga aquí con esa idea de fraxilidade das relacións coa natureza, co habitar e o deshabitar, coa
territorialización e a desterritorialización: tamén co desouvir
ou incapacidade de escoitar outras voces, veñan estas de onde
veñan. Mais detrás destas mensaxes podemos atopar un hálito
poético que vén dado pola forza
plástica das árbores e polo cromatismo dunha natureza vizosa.
No traballo non fotográfico o
artista fai cadros con herba ou
con casulas de millo, algo co que
xa ten experimentado e realizado
obras moi atractivas, como unha
serie de vestidos. A realización
desta obra implica un traballo
moi lento e minucioso, un traba-

llo que leva a tratar cada herba
de xeito individual, até agrupalas
no cadro. Ao traballar con estes
materiais naturais o artista non
só está facendo uso da gramática
da natureza, senón que aproveita
as posibilidades plásticas de materiais como a herba seca ou a
casula do millo, e faino desde
unha nova lectura simbólica e
poética sobre elementos que formaron parte do calendario diario
dunha boa parte desta socieade,
e faino cunha perspectiva integradora e de respecto.
O traballo de Eduardo Valiña
fala da necesidade de diálogo entre a práctica artística e a natureza, como unha práctica contra o
desencontro e pola resignificación de conceptos e materiais
que están perdendo o seu significado tradicional, e faino lonxe de
mitificacións e consciente de que
nunca podemos actuar fóra do
noso entendemento histórico e
cultural, como tampouco podemos permanecer alleos ás novas
realidades. A súa obra resulta
atractiva e ensancha vías até
agora con poucas pegadas.♦
MANUEL VILAR
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Mª Xosé Queizán
‘Non hai libros difíciles, hai autores
que non saben explicar o que saben’
CÉSAR LORENZO GIL

María Xosé Queizán (Vigo, 1939) defende o predominio da razón na construción da sociedade no seu novo libro de ensaios Racionalismo político e
literario (Xerais). A escritora analiza a realidade e enxerga o futuro
con optimismo, a través da educación e a xeneralización da información.

os meus alumnos queren ser celtas. En troques de defender o benestar dos galegos con medidas
tanxíbeis, ao xeito dos cataláns,
preferimos ficar nas vaguidades,
pese a que Pondal escribira aquilo de “as vosas vaguidades cumprido fin terán”.
Mais contra ese diferencialismo, hai outro nacionalismo pragmático, que sitúe a Galiza no
mundo. Agora que se está a deseñar unha nova Europa, nós temos
que estar aí para que se nos recoñezan os nosos dereitos. Contra o
illacionismo, o galego perdeu a
oportunidade de acomodar a súa
grafía ao sistema portugués cando a meirande parte do país era
analfabeta na súa lingua, ao se
empezar a estudar en galego. Se
fixásemos o noso camiño xunto a
unha lingua viva, nunca pensariamos en que vaia esmorecer.
Outra cousa son as diferenzas fonéticas ou de vocabulario, pero
tamén as hai entre un timorense e
un amazónico, por exemplo.
A sociedade da información

PACO VILABARROS

Seguindo o subtítulo do seu
libro, é posíbel conciliar as
ciencias e as humanidades?
Quero chegar a unha teoría
na que non se fagan dicotomías
entre unhas cousas e outras. Non
penso que haxa nada fóra da razón. As humanidades non se enfrontan á ciencia. Mais na vida
real fanse divisións falsas, como
iso de pensar que os alumnos de
ciencias son superiores aos de letras intelectualmente ou que os
mellor dotados para as matemáticas ou a química non debería
acabar estudando algo relacionado coa literatura, por exemplo.
O seu concepto de racionalismo literario vai en contra dos xéneros, da literatura
fantástica?
Non se trata de non utilizar a
fantasía. O que eu denomino racionalismo literario é un modelo
de creación. Penso que un escritor, cando se pon a elaborar un traballo literario, ten que ter un proxecto, unha proposta de mensaxe.
Estou en contra deses escritores
que afirman sentirse inspirados,
que soñan coas musas e que falan
do lector como da única parte activa do seu labor. Iso de que son os
receptores os que constrúen o discurso, tan típico do posmodernismo, é unha parvada.
Mais o lector si participa
na construción da mensaxe.
Por suposto, porque a lingua
usa conceptos que podemos
connotar, que nos dan a entender
a cada un de nós determinadas
sensacións. O problema é que só
sexa o lector o que leva traballo
nese proceso literario. Non entendo a xente que di “este texto
é demasiado alto para min. A
miña cultura non me alcanza”.
Esa é unha eiva do autor, que
non soubo comunicar con precisión e sinxeleza. Cando alguén
sabe algo, sabe explicalo; cando
non o sabe, disfrázao.
A literatura galega é comprometida, neste sentido?
Desde logo. Xa desde o mesmo momento de empregar o galego hai compromiso. Unha responsabilidade moi seria que significa renunciar a moitas cousas.
É certo que a nosa historia pesa
moito na actualidade e por iso a
nosa poesía ten unha tendencia
case natural a prol da beleza.
Mais un poema ben pode ser
fermosísimo e non por iso deixar
de ter unha idea detrás.
Logo do accidente do
Prestige, moitos intelectuais
pasaron da esfera privada da
creación ao labor público en
protestas e manifestacións.
Que opina deste xiro?
Sempre estiven na rúa e o labor do intelectual é aquel que xa
defendera Jean-Paul Sartre. Se
algo elaboramos é para transmitilo e estar onda a xente. O contacto coa realidade é necesario
para escribir. Non concibo a creación sen mancharse, sen andar
nos baixos fondos da sociedade
e das persoas. E a partir de aí, reaccionar. Mais saír á rúa tampouco é garante de compromiso.
Faise máis necesario combater
coa lei. Foi bo protestar contra os
causantes da maré negra por
emocionante e solidario pero non
se debe descoidar a denuncia
nos tribunais, o labor parlamen-

tario e demais medidas eficaces.
Contra o feminismo
da diferenza
O seu libro é crítico co chamado feminismo da diferenza.
Non hai diferenzas entre
homes e mulleres. Rexeito
completamente esa liña que defende que as mulleres son boas,
doces, cariñosas… Iso é falso.
As vítimas non son boas por seren vítimas. Temos o caso práctico nas torturas do Irak. Esas
mulleres torturadoras foron tan
crueis coma homes porque tiñan os medios e a misión de facer dano. O que falla non é o
control do poder senón o sistema de valores da sociedade patriarcal. A posibilidade das mulleres é ver o futuro e elaborar
unha ideoloxía humana que reduza a perversidade do poder
porque temos a visión dos que
sufriron os abusos dese poder.
É esa a raíz da violencia
de xénero?

A desigualdade. Cando un
exército chega a outro país mellor armado, considera o inimigo
un inferior e humíllao. Na familia
pasa o mesmo. A única solución
é deixarmos de infravalorar outros seres, neste caso as mulleres.
E isto é un cambio de mentalidade posíbel, igual que se deixou de
considerar non humanos os escravos hai menos de cen anos.
A paridade de xéneros no
goberno, daquela, é un paso
adiante?
É unha medida fenomenal en
contra da violencia. Ráchase o tabú sobre as diferenzas entre homes e mulleres porque moitos
homes, educados nunha mentalidade antiga, van cambiar o pensamento ao ver as mulleres gobernando igual ca homes. Ademais, para a xestión do país, é positivo porque unha muller, para
destacar, precisa non ser só boa,
senón estar máis preparada ca os
homes. E por iso estas gobernantes xa demostraron a súa eficacia.
O feminismo abandonou

a pancarta. Tamén o primeiro plano das ideoloxías?
Ao contrario, callou en todos
os ámbitos da sociedade. Os seus
conceptos están interiorizados polas mulleres e xa hai moitos homes feministas. Neste intre, persoeiros como José Luis Rodríguez
Zapatero asumen coma propias
reivindicacións desta ideoloxía.
Nun dos seus ensaios critica
o nacionalismo dos mitos e contrapono co racionalista, co que
esbozaran Sarmiento e Feixóo.
Volvín a ese tema porque o
nacionalismo nunca me fixo caso. Defendo unha ideoloxía nacionalista baseada na razón, tal
como fixeran Rosalía de Castro
ou Curros Enríquez. Mais houbo
determinados persoeiros que impuxeron un modelo que nos levou camiño do mito para contentarnos co que puido ter sido e non
foi, para illarnos da realidade.
Por exemplo, a pesar de que o
celtismo non estea cientificamente recoñecido e pase as clases explicando locucións latinas,

Vostede indica que as novas
xeracións perderon interese
pola lectura e incluso está
mal visto andar cun libro.
Antes falábase daquilo do
sobaco ilustrado. Agora non
viste ben ler. Estamos no apoxeo da cultura audiovisual e xa
parece innegábel que a lectura
non vai deixar de ser a actividade minoritaria que fora sempre.
O malo é que o exceso de
información pode percibirse
sen crítica.
Non. As mensaxes chegan
por moitas canles e teñen efectos
diversos. Hai publicidade, hai
mensaxes dominantes, pero tamén hai medios alternativos. Todo isto demostrouse após os ataques do 11-M. Todo o aparello
do goberno foi incapaz de facer
crer a súa tese. A sociedade rebelouse e reaccionou electoramente
en só uns días. E iso grazas a esa
diversidade informativa que proporcionan os novos medios. A internet é fantástica e o seu valor é
altísimo. O que temos que conseguir pouco a pouco é que esta sociedade da información, aos poucos, sexa controlada a través da
razón e da sensatez. Tentar parar
este fenómeno é inútil.
Véxoa moi optimista de
cara ao porvir.
Teño moita confianza no futuro. O mundo vai a mellor. Que
hai cousas terríbeis, claro, pero a
diferenza está en que as torturas,
que sempre se fixeron e que antes
eran peores, agora son públicas.
E iso porque cada soldado leva
consigo a súa cámara dixital e
sérvenos esa “información” ao
momento. E ao saber diso, os que
veñan despois acabarán con esas
prácticas. Poderá tardar máis ou
menos pero un tema ao se facer
público, acaba por esmorecer. As
torturas contra as mulleres saíron
nos xornais a finais do 1998, cando queimaran aquela muller na
súa casa. Desde aquela, as vítimas, que denantes se contaban
tan só nas revistas feministas,
ocupan minutos e minutos de información nos medios. E de aí,
ao Parlamento, á escola… Xa está o tema camiño da solución.♦
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Seguro Azar

Festivo
DAMIÁN VILLALAÍN

Retrato de parroquia

S

As fotografías de Pedro Brey sorprenden en Compostela
LEANDRO ABOAL
Era o home que cargaba co
trípode e o maletón da cámara cando Castelao se xuntou
cos seus amigos da Estrada
para xirar visita ao mítico Pico Sacro. Contoullo repetidas
veces aos seus conveciños da
emigración o bó de Manuel
García Barros en crónicas
enchidas de redención e
agrarismo. Daquela loita que
tantos labregos e labregas da
Estrada tiñan como norte e
guía nos mesmos anos en que
Pedro Brey os fotografaba.
Mestre da escola de Arnois primeiro e da de Oca despois, Pedro Brey Guerra deu en ser o
notario maior das terras estradenses do Ulla desde a súa atinada e constante afección pola
cámara escura. Un amador da
fotografía que tiña case como
único territorio para os seus retratos a natal parroquia de Oca
e a súa máis achegada contorna.
Nado en 1889, logo de aplicarse nuns estudos que lle deron
o título de mestre normal, adentrouse na fotografía desde un
uso recreativo que ensaiou cos
seus veciños e veciñas. Convértese no valedor gráfico das súas
amizades e dunha veciñanza labrega e campesiña que posa ante a súa cámara desprovista de
temores e desconfianzas. Brey
retrata os labregos de casa rica e
os señores pacegos mais tamén
aqueles que quedan ausentes do
reparto social.
A obra de Pedro Brey andaba esquecida até que foi recuperada polo seu neto Carlos
Asorey e restaurada polo Centro Galego de Artes da Imaxe,
que agora a mostra na Igrexa
da Universidade de Santiago
entre sorpresa e admiración.
Maís de sesenta fotografías
que sintetizan un labor calado
de catalogación dos seus veciñós realizado por un fotógrafo
isento de mera profisionalidade
comercial e que ofrece un lenzo case completo da sociedade
parroquial que lle tocou vivir
entre 1910 e 1930.
O médico, o crego e os homes de boa posición na vila e
na aldea compartindo todos
placa fotográfica cos seus
alumnos de escola primaria, os
traballadores das serrarías ou
os músicos de feira e festa. Tamén a morte, o entroido e os
traballos comunais nas eiras
xunto coas nenas de casa forte
e rendista e os mozos e mozas
aínda baixo o xugo dos foros.
Mulleres, nenos e homes
que hoxe transcenden até nós
desde a particular e poética
plasmación de Brey, sempre
avivecida en sinxelos retratos
tomados con protagonismo repetido de froitos e ramos. Pedro
Brey quixo rachar con estas presenzas as conveniencias e os reparos sociais e de clase, establecendo unha puntual concordia

Hai só setenta anos todas as galegas ian tocadas de pano, como se pode ver arriba, na imaxe dunha escola. No centro muller
cun acio de uvas e paisano.

cos seus modelos tan veciños.
Os aderezos do seu estudio de
eira e luz aparecen a xeito de
Médico e neno na consulta.

acios de uvas do Ulla ou de flores da primavera. Toda unha
sorte de retrato labrego que aca-

da un valor incalculábel e único
perante a flagrante desaparición
da maioría do traballo dos fotógrafos das vilas galegas.
Toido un acontecemento para a nosa fotografía histórica que vive
con esta exposición a ledicia de recuperar un
fondo do que non se tiña
noticia nin se chegaba a
sospeitar a riqueza documental do seu contido. Logo do pasamento
de Pedro Brey en en
1967 quedara agachado
tal como na nosa memoria se quere obviar a pobreza doutros tempos.
Aqueles que viviron os
nenos e as nenas, todas
con pano cubríndolle a
cabeza, retratadas na escola xunto ao seu mestre Pedro Brey. O fotógrafo de Oca.♦

upoño que as instancias
competentes na materia
acabarán finalmente por
acceder aos desexos dos
partidarios de que o Día das Letras Galegas deixe de ser
festivo. Accederán, aínda que
só sexa para non ter que aturar
un ano tras outro a mesma vara,
os mesmos reproches, as
mesmas queixas. Cometerán un
erro, pero accederán. Eu, que
son partidario dese festivo en
particular, e de todos os festivos
en xeral, non creo que vaian
medrar as vendas de libros nin
os índices de lectura nin o interese sobre Xocas só por obrigar
á xente a ir traballar o Día das
Letras Galegas. Pero o que ocorre aquí é que sempre andamos
buscando excusas parvas para
os nosos fracasos.
Cando o Día das Letras Galegas era laborábel o que
diciamos era que todos os días
do ano tiñan que ser días das letras galegas. Agora que é
festivo, o que pretendemos é
que a xente non vaia á praia e
non teña un minuto libre para
ler os suplementos dos xornais
ou cando menos esas primeiras
páxinas escritas en galego.
Algúns pensan que, de traballarmos ese día, talvez nos fagamos
todos máis galeguistas ou nos
conciencemos de algo. Se cadra
soñan coa posibilidade dalgunha
charla de asistencia obrigatoria
ou na que, polo menos, dean
uns puntos e a xente entón vaia
como tola a apuntarse, quen sabe. Outros láianse como auténticos xeremías porque ese día, ese
exacto e único día, poderían dar
as clases en galego ou explicarlle aos seus alumnos que o galego é un idioma no que se teñen
escrito cousas bonitas e
interesantes. E entón veñen os
da Xunta e poñen festivo o Día
das Letras Galegas, impedindo
a realización persoal e cultural
destes galeguistas de vintecatro
horas e obstaculizando o acceso
dos rapaces á predicación da
boa nova só ese día pertinente.
Deixando a un lado as cuestións meramente comerciais,
hai unha mistura de aspiración
ao control social e de mala
conciencia nos argumentos
máis frecuentes contra o carácter festivo das Letras Galegas.
A xente, sen embargo, poucas
cousas agradece máis que unha
festa, ou sexa un día tan grande
e tan importante que non se pode dedicar ao traballo, senón á
celebración.
—¡Pero é que van á praia e
non celebran as Letras! –xa estou escoitando a obxección ceñuda do galeguista á búlgara.
Pois non se preocupe tanto,
home. Deixe que a xente celebre como lle dea a gana. ¿Non
sabe aínda que non se fan santos á forza? ¿Que ten de grave
que Xocas se misture coa
nivea? O grave, se acaso, é
que estea ausente das clases,
dos quioscos e das praias todo
o resto do ano. Todos os laborables e rutinarios Non Días
das Letras Galegas.♦

Mulleres a toda marcha
MAR BARROS

Amparanoia, Mercedes Peón, Uxía, Souad Massi, Tucanas e as Cantareiras de Trasancos. O sábado 22, Castrelos (Vigo) berrará entre o pandeiro e o djembé iso de diferentes si desiguais non, no festival organizado pola Marcha Mundial das Mulleres.
Quen dixo que as feministas
eran aburridas? Unha noite de
concertos a cargo das voces
máis destacadas dentro da música actual sóbralle á Marcha Mundial das Mulleres para desmontar
teorías erróneas. Mercedes Peón, Amparanoia, Uxía, Souad
Massi, Tucanas e as Cantareiras
de Trasancos farán o seu particular peregrinaxe polo escenario
de Castrelos a cambio de festa
rachada e compromiso coas mulleres. Unha noite que será o preludio da gran manifestación que
recorrerá Vigo en demanda da
erradicación da pobreza e da
violencia ás mulleres.
“A festa que teño lévoa aquí”
canta Amparo Sánchez, líder do
proxecto Amparanoia que tanto
dá que falar coa súa mestizaxe
que non sabe de fronteiras, como coas súa letras críticas por
veces cínicas, sempre a prol da
causa feminista. “Prohibido abusar” espeta dende o escenario
no medio dun directo trepidante
no que o baile é a outra cara da
moeda da denuncia.
Despois de que Lavapiés ficara perplexo en 1995 con aquel
Wellcome Tuti Juana, Tequila,
Sexo y Marihuana, Manu Chao
se convertera en algo máis para
ela que nun clandestino ex Mano
Negra e a loita zapatista lle calara fondo trala Marcha pola cor da
terra, Amparanoia vén de sacar
estes días o seu último disco, un
recompilatorio de grandes éxitos
que presentará por primeira vez
no país en Castrelos a partir das
oito e media da noite.
Xunto a ela nas táboas estará outra das artistas que entenden a raíz e a innovación como
a razón de ser da súa música.
Mercedes Peón interpretará os
temas do seu novo traballo, Ajrú, ese berro de alegría que a
xente do rural expresa nos momentos de maior intensidade e
que se converte na mellor definición do seu directo. Cunha
das carreiras e dos estilos máis
consolidados, Mercedes Peón é
unha das artistas galegas máis
internacionais, considerada mellor disco de Europa no 2000 e
inquilina permanente das diferentes listas de músicas de
world music do continente.
A vocalista porriñesa Uxía
Senlle, que xa participara activamente nos actos organizados
pola plataforma Nunca Máis,
tampouco faltará á cita da Marcha Mundial das Mulleres, encontro que por vez primeira se
celebra en Galiza. Mergullada de
cheo na gravación do que será o
seu vindeiro disco, a cantante interpretará no parque vigués algúns dos temas que lle valeron
unha importante proxección in-

Mercedes Peón.

Cantareiras de Trasancos.
Souad Massi.

Amparanoia.

Tucanas.

Uxía Senlle.
ternacional, especialmente no
país veciño. Pero desta vez, non

Guieiro
Lugar: Parque de Castrelos
(Vigo), ás 20:30 h.
Prezo: 6 euros (a entrada
pódese mercar na billeteira
electrónica de Caixa Galicia
www.caixagalicia.es ou no
teléfono 902 43 44 43).♦

subirá ao escenario con João
Afonso, Zezo Ribeiro ou co grupo Frei Fado d’el Rei. A súa voz
soa, interpretando textos poéticos e pezas tradicionais do repertorio galego sumarase á festa
das mulleres.
Outra artista destacada no
cartel do festival é a alxeriana
Souad Massi, unha voz nova que
canta en árabe e que a moitos lle
pode recordar os xeitos de Tracy
Chapman. A medio camiño entre

o rock e a música tradicional,
Souad Massi conquistou na década dos noventa o público parisiense, despois de que no seu
país lle xurdiran cada vez máis
trabas. O sábado, a cantante subirá a Castrelos acompañada de
guitarras eléctricas e flamencas,
laudes árabes, violonchelos e
entoacións xitanas e demostrará
por que se converteu na guía da
nova xeración de músicos alxerianos.
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Música sen alfándegas
E a Alxeria únese Brasil e Portugal, e fano da man das Tucanas, un grupo de cinco mulleres xurdido no 2001, no que a
voz e a percusión son as protagonistas. Influenciadas polo teatro e a danza, as Tucanas
apostan pola creación de instrumentos e de temas propios
baseados na tradición portuguesa e brasileira.
As Cantareiras de Trasancos completan o festival, un
evento multicultural, que terá a
faciana indíxena, balcánica, xitana, latina na voz de Amparanoia, tintes alxerianos grazas a
Souad Massi, a forza de Brasil
e Portugal coas Tucanas, pero
sobre todo unha forte pegada
do país.♦
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Pormenor da igrexa de Sta María de Tomiño; petroglifos; e Torre de Tebra.

De roteiro educativo
polo Baixo Miño
H. VIXANDE

Todos os anos os alumnos dun colexio de Tomiño realizan un roteiro etnográfico polo concello e
un xogo de orientación que combina usar o plano do centro e a busca de datos na biblioteca.
Primeiro é formarse dentro do colexio e na biblioteca, despois saír
ao campo para realizar unha actividade de etnografía na que se
poñen en práctica os coñecementos adquiridos anteriormente, eis a filosofía Turonia, os roteiros educativos da Asociación
Cultural Mosteiro e do Centro de
Ensino de Primaria Pedro Cáselles Beltrán de Tomiño, que collen
o vello nome romano do val que
vai desde o Baixo Miño a Vigo.
Os debuxos de Pepe Carreiro
para a colección A Nosa Historia
de A Nosa Terra sérvenlle aos
alumnos deste centro para realizar un xogo de orientación polo
colexio que lle dará base cultural
para a posterior actividade ao aire

libre. Como este ano o roteiro estaba dedicado ao Camiño Portugués do Norte a Compostela e á
súa existencia ancestral, os rapaces traballaron co capítulo dedicado aos Prehistóricos. Deste xeito,
con debuxos deste libro espallados polo centro e con preguntas
que lles acompañaban, os estudantes tiveron que acudir por grupos á biblioteca para responder ás
cuestións suscitadas. Tratábase
de relacionalos cos libros que
conteñen documentación, aínda
que tamén podían recorrer á internet para resolver as súas dúbidas.
Cos coñecementos fixados,
chegou a quenda da actividade ao
aire libre: dous días de saída durmindo fora. Comezando por Vila

Nova da Cerveira, os participantes cruzaron o Miño deica Goián,
no concello de Tomiño, e desde aí
percorreron o municipio pasando
polas igrexas románicas de Santa
María de Tomiño e de Santa María de Tebra, coñecendo o exterior
do Castelo de Tebra, que foi de
Pedro Madruga, e concluíron no
monte Tetón, que bordea o camiño e que era parte doutro camiño
ancestral. Isto último queda patente nas dúas enormes laxes ateigadas de petroglifos –que se situaban en lugares importantes– e entre os que destaca unha combinación circular de 2,5 metros de diámetro. Tras este paseo, os participantes terán coñecido o pasado
do seu concello na Idade Media e

na Prehistoria, ademais doutros
saberes relacionados con distintos campos etnográficos, cos que
estiveron en contacto en varios
puntos da súa ruta.
Outros anos, alternamente a
este roteiro, tras o xogo de orientación no centro, organízase outro roteiro dedicado á Idade Media e á auga. Neste caso, parte
da igrexa de Santa María de Tomiño, que está fronte á escola,
pasa pola igrexa románica de
San Vicente de Barrantes, sube
ao Castro de Cristelos, que está
sen escavar, visita un complexo
hidráulico que contén un xerador
eléctrico, unha serraría, un batán
e un muíño, remonta o mesmo
curso de auga até un muíño tra-

E nxeños e criaturas
Música do
inframundo
Vimos no último artigo a existencia demostrada de mouros músicos. Pero cómpre dicir que as outras razas que habitan o
inframundo e gardan tesouros son tamén
moi afeccionadas á música, ao canto e ao
baile. Vexamos exemplos, que entresaco,
ben do Diccionario dos seres míticos galegos, de Edicións Xerais, ben da Xeografía Mítica da provincia de Lugo (I), da
que son autores A. Reigosa e X.R. Cuba,
publicada no Nº 8 da revista Croa, Boletín da Asociación de Amigos do Museo do
Castro de Viladonga, museo que, por certo, tan ben dirixe don Felipe Arias.
A Xente Cativa é unha raza de pequenos poboadores de lugares como castros e
mámoas. Temos noticia deles no Valadouro. Adoitan reunirse a tocar e bailar todas
as noites na coroa do castro de Bacoi. En
canto aos Ananos, na Fonte dos Caxigos,
en Abeledo, en Abadín, un veciño chamado Benxamín sentiu coma unha orquestra
tocando debaixo de terra.

dicional que se pon en funcionamento cando chegan estes visitantes, e conclúe máis arriba,
nunha zona de minería na que
se explotou estaño, ouro e wolfram. Nesta mina, durante a ocupación romana, extraíase ouro
reunindo auga e quentándoa para botala sobre a pedra e que así
rachase para poder acceder ao
mineral. Esa mesma auga é a
que discorre cara abaixo, para
mover o muíño e despois o complexo hidráulico. Tras esta actividade, os rapaces terán coñecido
parte da prehistoria e da Idade
Media do seu concello, adquirido
coñecementos sobre a importancia da auga e coñecido distintos
aspectos da minería.♦

Xosé Miranda
—¡Oh, cómame o demo! ¿E esto? –dixo.
Nese intre mesmo cesou a música e
saíu á superficie un anano, pouco máis
ca un gato, que se encarou co home.
Benxamín colleu medo e liscou, pero o
pequerrecho seguiuno un tempo, ata que
cansou. O Benxamín seguiu a correr, cagado de medo, pero oía os berros desesperados do cativo:
—¡Ai, ho, se esperaras e falaras comigo, podíasme desencantar, pero así...!
En Santa Cristina, en Montelongo, en
Lobeira de Ourense, a unha muller que estaba coas ovellas metéuselle o can por unha porta aberta que apareceu na coroa do
castro. Achegouse a ver e sentiu unha gaita e moito balbordo. Meteu o fuciño para
dentro e viu ducias de xigantes bailando
ao son da música. Deu volta e o can non
lle apareceu ata os tres días, pero moi lonxe, nun burato que hai no Limia por baixo
de Baños de Molgas.
Seguidamente, un exemplo de Demos,
que como se sabe, tamén actúan en ocasións como gardas dos castros e viven no
inframundo. En terras de Ferreira do Incio
víronse apurados de cartos e acordaron falar co cura e que buscase no Ciprianillo a
maneira de facerlle traer riquezas ao Demo sen ter cargo de conciencia. Foron ao
monte Abeneira, fixeron un circo no chan

e todos dentro del requeriron ao Demo polo libro. Apareceulles en figura de soldado e dixo:
—¿Que queredes?
E eles:
—Diñeiro.
O Demo:
—Moi ben. Vou por el aos bancos.
E eles:
—¡Non, non! ¡Que nos dá cargo de
conciencia! Vai por el ao fondo do mar,
que dese non é pecado.”
É sabido que o Demo non entra no mar,
así que non lle gustou, cabreouse e fixo que
se puxese a tronar. Deseguido pasou un
tren cargado de ouro, e o Demo, co seu uniforme militar –posiblemente do exército
americano–, púxose a tocar unha gaita toda
de ouro. Ai, como non houbera trato, os tesouros pasaban de largo. O cura, por obrigalo, quixo seguir lendo no Ciprianillo, pero faltáballe a folla e non puido ser. Como
o ouro que lles ofrecía o Demo non lles pareceu limpo, quedaron sen el.
Os Encantos, que poden ser mouros,
ou non, tamén gostan da música. Vexamos
se non:
Tocan as campaíñas nas Penas Pardas,
en Fraiás, en Abadín. Na Corredoira Vella
e na Ponte Golmar, en Vilar da Igrexa, en
Samarugo, Vilalba, o encanto vai por auga

á noite e toca a gaita. A terra pola que pasaba quedaba branca. En Leiras de Abaixo, Montouto, Abadín, e na Fonte da Niveira, en Zoñán, Mondoñedo, facía lume e
tocaba a gaita. Tamén a toca na Pena do
Xiro, en Montouto, Abadín, cando van alí
os pastores coas ovellas. Na Fonte da Perdiz, en Santalla de Pena, en Begonte, sae
unha música que oíron dous rapaces da casa de Fro, de noite. Fóronse achegando a
ela e non vían nada. Pasou outro día e cando volveron á fonte sentiron tocar unha orquestra dentro. Eles oíana, pero os demais
non sentían nada, e dicían que estaban encantados, que estaban en gracia de Deus.
Por outra parte, existe tamén música
feérica que non procede do chan, senón
do ceo, como a que se oe en moitos avisos
de morte, por exemplo, oír unha campaíña inexistente, que toquen soas as campás, etc. Cando vai morrer un neno óese
música do ceo. Ademais, tamén a Compaña vai facendo música, tocando campás
ou campaíñas (e así se explican as premonicións anteriores), cantando o miserere,
etc. Nos Ancares o aviso de morte máis
frecuente é oír un tambor próximo, o
Tambor da Morte. E é que o que oe a música do outro mundo xa ten un pé alá. Por
eso eu non lles arrendo a ganancia aos
dous rapaces da casa de Fro.♦
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Dionisio
Pereira
‘Otero
Espasandín
sempre foi un
rapaz galaico’
A.N.T.
É un autor coñecido por publicar libros relacionados co
mar e agora a asociación
cultural Verbo Xido, vén de
editar Xosé Otero Espasandín. Vida e pensamento dun
cerdedense, adicado a un
home da Terra de Montes.
A razón da escolla céntrase na recuperación dunha figura inxustamente esquecida
pero cun devalo intelectual e
creativo destacado. Otero Espasandín foi un escritor e
mestre que desenvolveu o seu
labor no exilio tras a guerra
civil. Detrás do libro habería
tamén outra razón de carácter
local, xa que na Terra de
Montes, onde non houbo
transición política descoñécese a traxectoria vital de moitos dos referentes da zona.
Otero Espasandín é un
de tantos derrotados?
En certo sentido si, porque certamente morreu coa
tristura de non poder voltar a
Galiza. Pero, doutra banda,
o cerdedense está moi vivo
cada vez que publicacións
como esta o recordan.
Como definiría a súa
obra?
Ten un carácter comprometido coa súa terra ao tempo
que procura valores universais. É unha obra moi prolífera ciscada polos soportes
máis diversos. Francisco del
Riego incluíu parte dos seus
escritos na escolma publicada
por Galaxia, pero aínda está
pendente unha publicación
que compendie todo o material escrito do autor.
Cales son os trazos do
seu exilio?
A tristura e a pegada da
terra. Despois da estancia en
Francia e Inglaterra, marcha a
Arxentina onde está moi relacionado co exilio galego,
vencellado a Dieste, Lorenzo
Varela ou Antonio Cuadrado.
Posteriormente trasládase aos
EE.UU. pero incluso nos últimos anos da súa vida segue
véndose como un rapaz galaico que tivo que marchar.
Tamén vén de publicar
un diccionario sobre o
anarquismo galego.
É un libro de apuntamentos para unha enciclopedia en
Galiza, que semella non ter nada que ver pero cun fondo común, botar de menos a aqueles
persoeiros que viron cortado o
seu labor de compromiso por
culpa do franquismo.♦

A gaita máxica
da Felisa de Bendilló
XOSÉ PÉREZ MONDELO

As magníficas gaiteiras que triunfan en Galiza teñen unha nai artística. Felisa Vidal encheu de maxia as terras de Quiroga coa arte do seu instrumento hai 75 anos.
Bendilló é a capital galega do
aceite. No seu centenario muíño
aínda se moen as olivas que por
todos os invernos se recollen das
vellas oliveiras que inzan de fermosura clásica as encostas e o
val de Quiroga. En estando o
froito en sazón, unha vez vareado e carrexado até o muíño, os
burriños pacientes e laboriosos
do lugar turran da enorme pedra
do enxeño artesanal para tirarlle
á oliva o ouro líquido.
Neste ámbito máxico, entre
o Sil e a serra alta, na aba da
montaña, naceu no 1903 Felisa
Vidal Nogueira, que andando os
anos íase converter nunha leda
moza gaiteira, que malia o tempo pasado segue a ser recordada
pola xente con moito agarimo e
un aquel de admiración. Como
foi para chegar a se converter
na lendaria gaiteira de Bendilló? Din que foi un seu tío o que
vendo a graza da rapariga animouna a aprender a tocar a gaita. Seica o tío vira nalgures tocar unha gaiteira e cavilou que
había ser bo que a súa sobriña
tamén fose quen de tocar. E
meu dito, meu feito: falaron
cun mestre gaiteiro da Pobra do
Brollón, o señor Alfredo, e este deu en lle aprender os segredos básicos do instrumento.
Como a rapaza era ben espelida

e colleulle gusto ao estudo,
aprendeu a tocar nun mes. Tiña
daquela 17 anos.
A rapaza xa era quen de facer
falar o instrumento e compañía
non lle había faltar. Con seus
dous tíos mais outro familiar, cuñado deles, formaron un cuarteto. Velaí os nomes dos compoñentes desta singular formación:
o tío Clamades co requinto, o tío
Antonio coa caixa, Narciso, no
bombo, e Felisa coa súa gaita,
como máxima atracción. Sobre o
nome do grupo, se é que o tiña,
ninguén sabe dicir verdade certa:
uns falan de Las Perlitas, nome
que semella ben pouco axeitado.
Outros recórdanos como As Gaiteiras de Bendilló, así, en feminino e plural, cousa que parece
máis asisada tendo en conta que
ás veces tamén participaba no
grupo unha súa irmá, Blandina,
cando o do bombo faltaba. Por
certo, andando o tempo, os dous
bombeiros, Narciso e Blandina,
acabaron casando e marchando
para Buenos Aires.
Felisa podía sentirse ben
arroupada para poder andar por
aqueles camiños de Deus onde
eran reclamados para tocar, sempre con moito éxito. Cantas veces tiñan que erguerse ao romper
o día e andar logo leguas e leguas de camiño, atravesando se-

rras e vieiros infindos, para voltar no empardecer despois de tocaren o día enteiro. Todo por uns
pouquiños pesos. Era tal o reclamo da súa presenza que en moitos lugares pedían que, despois
de tocar cos compañeiros, botase
unhas pezas ela soa. A xente quería ouvila tocar e a rapaza aínda
sacaba alguns reás a maoires coas súas actuacións de solista.
Viaxaban moito polas aldeas
próximas da serra e do val, pero
máis ca nada por terras de Valdeorras e do Bierzo. Mesmo hai
quen lembra dunha vez que foran tocar a Villalpando. Noutra
ocasión, por Pombriego, contan
que dous lugares enfrontados
estaban a celebrar no mesmo día
as súas festas. No que tocaba
Felisa foise amoreando a xente,
de xeito que pouco a pouco tamén foron acercándose os do lugar veciño –por me ver a min,
dicía orgullosa Felisa– quedadando baleiro o campo da festa do pobo rival. Daquela, aos
seus ramistas non lle quedou
outra que mandar os outros gaiteiros de volta para a casa.
Mais non todo debeu ser tan
doado para a nosa gaiteira. Lembran os veciños da zona que a viron tocar cando eran noviños,
que os máis atrevidos deron en
dicir que era unha baixeza o que

facía, que onde se viu unha muller tocar a gaita, que se estaba
tola... Non debeu serlle doado
abrirse camiño, e como outras
pioneiras en tantos outros campos, tamén houbo de cargar coa
incomprensión e o peso da tradición e da ignorancia.
Felisa casou aos 28 anos e
abandonou a súa actividade musical. Unha mágoa. Era o ano
1931 e despois dunha década de
espallar ledicia entre o pobo, a
gaiteira de Bendilló esqueceu
nalgures a sua gaita máxica que
só recuperou para alegrar algunha festa íntima ou do lugar.
Felisa Vidal morreu o mesmo
día que cumpría os noventa anos
entre o respecto e a admiración
dos seus veciños, que gardan dela unha moi grata memoria. Todos lembran o seu carácter alegre e o seu porte digno, co seu
cabelo sempre recollido nun feitiño penteado, a tecer na roca
lembranzas de mocidade. Hoxe
en que tantas rapazas gaiteiras
están a causar abraio na nosa terra e polo mundo adiante, queremos lembrar esta rapaciña gaiteira, que desde Bendilló, en tempos ben máis difíciles, sementou
tanta ledicia nos campos da festa
da nosa terra e fonda emoción no
corazón dos seus veciños e admiradores. ♦
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A Balbina e
Letizia Ortiz
MARGA ROMERO

O

tero conta da Balbina
que tivo licenza para
servir na vila e iniciar
a súa carreira social e
ascender de neneira a criada
completa. Doutorouse nas
grandezas e miserias do oficio
e entrou a servir na Casa Brasonada dos Arcos onde vivía
unha vella fidalga co seu neto
de carácter enfermizo, o Señorito Paulos e o leal mordomo
Ambrosio. O rapaz sufría dunha saudade que precisaba un
motivo para estoupar que lle
chegou un serán luminoso
cando á Balbina se lle deu por
lavar roupa, despeitugada, cos
brancos brazos espidos e a el
imaxinouna Musa Aldeá. Para
ela o amor tiña un matiz
piadoso de salvar un pobre ser
feito para ser acariñado e os
seus bicos desfollaban na
faciana do mozo roxas
roseiras de primavera. Fuxiron
para un pazo encanastrado e
alí foron florecendo os eidos.
A historia de Letizia Ortiz non
entra dentro da estética oteriana, ela atravesa as grandezas e
miserias do seu oficio, seguir
a campaña que levará a Bush
á presidencia, informar sen
que a leve o vento desde a zona cero de Nova York do atentado da Torres Xemelgas,
sobre a chegada do euro, mentir na información que daba
sobre o Prestige e obter como
personaxe desta traxicomedia
o seu galano. Cascos recibiu a
Medalla de Galicia, Raxoi a
candidatura á presidencia. O
galano polos servizos
prestados no caso Prestige de
Letizia é primeiro ser dona,
logo princesa e, quizais, raíña.
A súa é tamén a historia dun
doutoramento social que
comeza cando o seu namorado
fai alusión “a lo que se ve”
para loar aquilo que o debeu
namorar dela. Continúa no
exame social e mundial da súa
entrada como actriz de cine á
estrea do filme Voda en Dinamarca. No primeiro conto a
Balbina tiña certos remorsos,
logo, ao seu xeito, cavilaba
que as grandes castes fidalgas
teñen as súas raíces na terra e
a ela han voltar para vivir, entón soñaba en ser ela o berce
dun sangue rexenerado. No remate do conto, a Balbina foi
unha fidalga completa e
adquiriu todas as manías da
vella avoa de Paulos e el
andaba coma un can atrás de
todas as mozas. O remate do
segundo conto non o sabemos,
mais Letizia tamén pode
adquirir as manías da avoa do
Príncipe, comezou por asistir
aos touros. Ogallá que por
imitar a vella tamén vaia vivir
a Portugal. En todo caso, Otero está de moda ao exemplificar a inviabilidade histórica da
comuñón entre pobo e
fidalguía para rexenerar unha
caste. Utopías literarias.♦

Soños Eléctricos

César Lorenzo

O inferno das armas
Había tempo que non se revitalizaba o xénero de shoot’em en
primeira persoa. Eses títulos míticos da acción subxectiva, caso
do Doom, Quake ou Blood chegaran ao seu teito. Aínda que xogos da última fornada como Wolfenstein tentaron actualizar o modelo con novas opcións e avances estratéxicos, con certeza, a
día de hoxe as mellores expectativas son as que perfila Painkiller.
Este xogo, desenvolvido por
People Can Fly, estudo polaco
que colaborou noutros títulos
ben famosos, como Max Payne,
propón algunhas novidades sen
se saír dos padróns tradicionais
dun dos sistemas de xogo máis
apreciados polos afeccionados.
Como din os especialistas, a
acción en primeira persoa sempre
se gabou pola sinxeleza na xogabilidade e na perfección do detalle. Títulos míticos como Duke Nukem chegaron a ter sona grazas á
ambientación (daquela ben rudimentaria) e á facilidade coa que
podiamos probar novas armas.
Coa saga Quake, as chiscadelas de humor pasaron á historia. No ambiente escuro e tétrico onde se desenvolvía a acción bebe agora Painkiller. A
historia é tan estúpida coma válida para explicar o xogo: un home precisa acabar con canto
demo baila no inferno para poder chegar ao paraíso e reunirse coa súa muller. Nesta especie de Orfeo posmoderno e posnuclear, a liberación chega polas armas e cada fase é unha

pelexa entretida contra toda
caste de xefes de cuadrilla do
averno até chegar até Lucifer.
Revolución gráfica
O mellor desta nova entrega é a
mestura acertada entre gráficos
e son. Cunha boa tarxeta gráfica
podemos gozar das moitas estruturas que crearon para o noso
roteiro de sangue e morte. Construcións poligonais perfectas, recreación de escenarios xa coñecidos (o Titanic, un castelo medieval…) e un dominio perfecto
da luz fan que andar polas plataformas do Painkiller sexa ben divertido. Se ademais temos un bo
equipo de son, con altofalantes
de cinco vías, podemos percibir
todas as sensacións do xogo,

desde o casulo das balas ao caer até os nosos propios pasos
nas escaleiras do Plutón.
Agora, uns consellos prácticos para facer o xogo máis doado. Se os inimigos achuchan e
te agobias, non deixes de te
mover cara aos lados e tíraos
de enriba un por un. Se te encontras en espazos pechados,
garda as costas pois adoitan
atacar por ambos os flancos.
Hai un inimigo do que non
falamos, a medio camiño entre
os xefes de fin de fase e os normais que é inmune a todos os
disparos agás ao do fusil conxelador. Abonda con furalo con
esta arma para que se converta
en pedra e xa logo rematalo coa
escopeta de triplo cano.
Cada xefe de fase ten un

punto feble e debemos escoller
un método axeitado para cada
un á hora de destruílo. O escenario e os compoñentes que te
arrodean son clave para saber
como acabar con el.
O peor deste xogo é que anda ben desactualizado en canto
á opción multixogador. É ben
precario e significa un paso atrás
se o comparamos co Quake Arena, por poñer un exemplo.
Como todos os xogos de
acción, ten un percorrido curto.
Até o máis entusiasta pode
acabar cheo de matar monstros logo dunhas semanas. E
nisto falla porque é pouco previsíbel e non ten apenas humor, dúas ferramentas que valerían para compensar os
44,95 euros que custa.♦
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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

Galeusca e
Constitución
europea
FRANCISCO CARBALLO

P

ara numerosos galegos a
palabra “Galeusca”
rebenta de contidos. No
1923 significou a “Tripla
Alianza” que en Barcelona firmaron galegos, vascos e
cataláns. Expresaba a
necesidade de emanciparse, de
saír da subordinación cara a
unhas relacións de igualdade
cos pobos do Estado español.
No 1933 pactaron de novo os
tres pobos en Compostela
como forza de superación das
discordias e da ineficacia dunha República mergullada no
caciquismo resistente á democracia. Desde 1941,os
exiliados andaron á busca da
efectivización deste Galeusca:
en México, en Buenos Aires,
etc. Con ese titular saíron 12
números de escrita dos guieros
da época coa súa esperanza republicana, federal e social.
Segue a usarse Galeusca
para xuntanzas literarias e políticas. Neste liña reapareceu
no 1998 coa “Declaración de
Barcelona”: insistencia,
urxencia da estruturación de
España como Estado plurinacional nunha democracia participativa. A coalición deste
intre –6 de abril de 2004– entre PNV, CIU e BNG timbra
as sílabas de Galeusca. Ao
menos en tres direccións.
Como instrumentos no
parlamento europeo para
lograr unha “constitución”
aceptábel. Existe un proxecto
para asinar polos xefes de Estado da UE. Mais tal avance
político na estrutura de Europa
non pode ser só mercantil,
estatista, verticalista. Galeusca
ten que serverse de todo o poder posíbel para unha constitución social, de participación
cívica, de vertebración dos diversos pobos e culturas
integrantes, desde unnha
democracia real e a prol do
benestar de todos os europeos
en igualdade e solidaridade.
Desde un modelo económico “social” baseado no
desenvolvemento sostíbel e no
cumprimento dos compromisos
asumidos pola UE no contexto
do protocolo de Kioto, na
defensa dos dereitos dos
consumidores e nun comercio
internacional máis xusto”.
E, por fin, Galeusca como
coalición das tres frozas
iniciais máis das integradas seguidamente de Mallorca e Valencia, presenta unha aposta
pola diversidade cultural,
lingüística e histórica, mais en
unidade dunha radical
aceptación dos dereitos humanos paritarios e sociais, individuais e colectivos. Para unha
política diferente do consarvadorismo uniformista e do
sectarismo estatista. Galeusca
é luz e vibración: pasado de
esforzo, presente de loita, futuro inmediato de integración
nunha Europa dos cidadáns,
forte, plural e pacífica.♦
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Carlos Emilio, o regreso do trovador
XAN CARBALLA
Levaba varios anos sen grabar,
adicado a estudar Bellas Artes en
Salamanca e Historia da Arte en
Estados Unidos. Despois de dar
clases en varios institutos, hoxe
faino en Madrid, e aínda que estivo dando concertos, o seu novo
traballo discográfico fíxose esperar. En 1990 saíra “Unha cantiga
de plata”, todo en galego, e agora
publica un traballo tetralingüe, co
título “El arquitecto de sueños”.
“Foi un proceso longo até ter claro que cancións quería grabar e
como pretendía un traballo de calidade fun moi coidadoso coa
grabación. Por iso tardei tanto
tempo. Perseguín un fin non só
musical, tamén ético e estético”.
O resultado son once cortes,
con letras propias e de poetas de
onte e hoxe: Espronceda, Manuel Rivas, Luis A. Spinetta, Pimentel, Rosalía de Castro, Benito Lertxundi ou Carlos Oroza.
“Sempre fun lector de poesía,
tanto en castellano, galego e catalán, pero como tamén me gosta
escribir e son cantautor traballo
en ambos terreos. Góstame musicalizar poemas de autores que
podan sensibilizarme, que me teñan marcado nalgún momento,
que esteñan no corazón do pobo,
que manifesten compromiso social e intelectual”.
Oroza pon directamente a
súa voz intensa no tema Alicia.
Conta Carlos Emilio que con
Oroza xa deu varios concertos
man con man, pero que a grabación foi difícil, “é moi longa
a peza e tivemos que acoplar
toda unha orquesta pero creo

que o resultado mereceu ese esforzo”. A dificultade superouse
con éxito porque Alicia, unha
sorte de cantata de máis de dez
minutos, co acompañamento da
Camerata ad Libitum, é o tema
final e concentra toda a emo-

ción, a protesta e a melancolía.
O traballo está editado pola
Plataforma de Autoeditores, unha produtora de autoxestión coa
que trata de superar problemas
de discos anteriores, “o top manta destrozou as discográficas e

O Bardo na Brêtema

por se iso fose pouco apareceu o
MP3. As casas de están desesperadas e engánchanse ao que máis
vende. Estamos nun momento
moi difícil e ante a falta de oportunidades moitos cantautores
gravamos e distribuímos con casas pequenas. No meu caso tiven
sorte de ser amigo de Jordi Miranda que ademais de director
musical é produtor e puxo moito
diñeiro, e ademais o sello PAE
Edicións é compartido por outros produtores cataláns”.
Carlos Emilio traballara
anteriormente con arranxos de
músicos como Jordi Miralles ou
Francesc Burrull. Desta volta
conta con Jordi Miranda e para o
caso singular de Alicia, co director da Camerata ad Libitum de
Ponteareas, “un home con moito
talento pero que, desgraciadamente, non vive nunha capital na
que a presión mediática é moi
importante e na que se deciden
popularidade e oportunidades.
Hoxe hai moitos cantantes que
son produtos televisivos pero ser
cantautor é máis complexo. Tes
que estar disposto ao intelecto.
Tes a misión de interpretar o oco
oculto das cousas, os soños, a
nostalxia. Verbalizar a carga diaria que vemos agachada no fondo de cada decisión”.
O traballo adícallo “aos meus
pais e avós galegos e cataláns.
Unha homenaxe ás linguas e as
culturas, que nos enriquecen e
nos fan máis universais” e na grabación teñen papel sobranceiro os
músicos cataláns, pero tamén está
a voz de Susana Moreira ou o
violín de Laura Quintillán.♦

Rudesindo Soutelo

O inominável
Voltou a abrir a boca e a Galiza
converteu-se na mofa, befa, burla,
chança, chufa e troça do universo.
O Jacobeu, que alguns já
baptizaram com o nome de Sacocheo, contínua a sua vocação
culturicida. Uma feira da cultura rápida e foguetes de luzeria
para esmagar ainda mais este
país. Não existe uma só proposta original. Tudo é enlatado. Tudo se pode encontrar noutros
programas. Não há nenhum
compositor galego, mas estou
seguro que ainda meterão algum
para me contradizer. O Jacobeu
é a fórmula perfeita para atrair
turistas que venham cá degostar
as estupendas centolas francesas, a paelha valenciana ou os
percebes marroquinos.
“A cultura e o turismo é o
principal activo da Galiza” dizianos há pouco o mandamais da
coisa essa. O Virrei de Compostela, que foi ministro de propaganda de sua excremência FF, é
que deve saber muito disso. A
cultura sempre vigiada. Os artistas amansados ou exilados. Os
jornalistas censurados ou represaliados. Daquela o primeiro de
Abril era o dia da Victoria dos
golpistas, mas aí o Virrei mF não
conseguiu mudar a tradição po-

pular que diz: “O primeiro de
Abril vão os burros aonde não
devem ir”.
O Virrei encomenda-lhe ao
Burrana P a patriótica missão da
destruição, com grande sorriso,
da cultura e os artistas galegos.
Suso de Toro e Manuel Rivas são
casos arrepiantes de perseguição
e difamação da sua honra, com
falsas acusações de subsídios e a
maquinária institucional influindo nos jornais para negar-lhes o
direito legal de réplica, ou uma
simples carta ao director. A Rogélio Groba, o mais importante
compositor de toda a história da
música culta galega, dão-lhe boas
palavras mas em todo um ano de
Jacobeu não programam uma só
das suas obras, e tem mais de
quatrocentas inclusive cinco óperas. Eu mesmo sou subtilmente
represaliado por não dizer Amem,
e a diário me chegam novas das
sugestões que a Rádio pública galega faz aos intérpretes para que
não toquem as obras dos autores
galegos editadas no Corpus Musicum Gallaeciae. Enquanto isso, o
PP alicia os vizinhos de Vigo a
roubar-lhe a música aos autores.
Todas elas censuras execráveis.
Voltou a abrir a boca e destripou fonicamente os artistas progra-

mados. Mas num alarde de finura,
dum talho de língua afásica, abriu
em canal a soprano Ainhoa Arteta
e apresentou-na como um duo.
É tanta a vergonha que sinto
da asneira e burrice do mandamais da cultura galega que só
resta a esperança do progressivo
de-crescendo deste caciquismo
galeguicida, e que desde o FF

(fortíssimo), o mF (mezzo forte),
o P (piano) até o PP (pianíssimo)
rematem todos abafados no irremediável alvorecer da música e a
cultura galega que os nossos
criadores, com o seu esforço,
estão a propiciar.
Que o mata-mouros nos liberte do inominável homem do
Sacocheo.♦
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O Trinque
O mito de Romasanta
Xa está nos cinemas Romasanta,
filme de Paco Plaza protagonizado por Elsa Pataki e Julian
Sands. Producido pola galega
Filmax, este filme conta a historia de Manuel Blanco Romasan-

ta, suposto lobishome do século
XIX. Para saber máis, cómpre
ler Romasanta. Memorias incertas do home lobo, de Alfredo
Conde (Sotelo Blanco), obra na
♦
que se baseou a película.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid
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Lume

Feiras do Libro
Libro

O grupo folque presentará o seu novo traballo Grandes Éxitos este xoves 20 na
Cova Céltica da CORUÑA; e o venres 21
♦
na Casa do Coto en TOMEZA.♦

Poderemos coñecer as últimas novidades editoriais ou comprar ese
libro que andabamos buscando, be-

Celébrase en
CANGAS a
I Exposición
de
Ilustradores
Galegos de
Libros
Infantís.
Na imaxe,
ilustración
para o conto
de Manuel
Rivas O
partido de
Reis, de
Miguelanxo
Prado.

Allariz

Neme, por terras de Cambrelle, Pardiñas, Torres de
Oza, O Rodo, Neme, Aviño, Praia dos Riás, Illa Gaiteiro, Santa Mariña, Razo e
Arnadas. Máis información
no 649 759 734 (David).

■ CINEMA

NOITES CURTAS
Mr Misto Films organiza, en
colaboración co Roixordo,
este ciclo de curtametraxes
en pantalla grande. Este venres 21 ás 23 h. proxectarase
Nunca es domingo, de Carlos Dueñas, que estivo preselecionada para os Oscars
do 2003; Aquel Ritmillo, de
Javier Fesser; O río ten
mans, de Beatriz del Monte; e Las Superamigas contra el profesor Vinilo, de
Domingo González Redonda. O venres 28 poderemos
ver a comedia negra Ruleta,
de Roberto Santiago, cunha
nominación á mellor curta
no Festival de Cannes; Los
dardos del amor, de Álvaro
Pastor e Antonio Naharra;
Coma Nunca, de Luís Zahera e Xaquín Marcos; e
Uno más, uno menos, de
Álvaro Pastor e Antonio
Naharra, e gañadora de
máis de trinta premios. A entrada é de 2 euros por sesión.
■ MÚSICA

FESTICULTURA
SOUND SISTEM
Este venres 21 ás 23:30 h.
celebrarase n’O Matadeiro a
súa II segunda edición, na
que poderemos escoitar sons
mestizos, fusión e un potente directo das bandas galegas
A Compañía do Ruido e A
Matraca Perversa. Na sala
haberá espazos para a venda
de material e información
sobre festivais como o alaricano Reperkusión ou o Mestizarte de Monforte. Antes,
sobre ás 22:30 h. haberá un
pasarrúas desde o centro da
vila até O Matadeiro a cargo
da Compañía do Ruido.
Máis
información
en
www.festicultores.com.

Ames
■ ACTOS

MUIÑOS
DE RIAMONTES
O mércores 26 ás 20:30 na Biblioteca do Milladoiro, Maximino Viaño presentará o libro
Os muíños de Riamontes,
contos da miña aldea.

ORIXE
Sechu Sende, gañador do
premio Blanco Amor de novela deste ano, presenta o
seu libro o xoves 27 ás
20:30 h. na Casa da Cultura de Bertamiráns.
■ TEATRO

MOLIÈRE FINAL
Talía Teatro vai representar esta obra o venres 28 no
Centro Sociocultural.

O Barco
Barco
■ CINEMA

LA PELOTA VASCA
Poderemos ver esta fita de

■ CINEMA

CGAI

Julio Médem no cine clube
Groucho Marx este xoves
20 ás 22:30 h .

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

ILUSTRADORES
DE LIBROS INFANTÍS
Penélope Ares, Pepe Carreiro, María J. Fernández, Ramón Trigo, Óscar
Villán, Federico Fernández, Kiko Dasilva, Miguelanxo Prado, Fino Lorenzo e Pablo Otero Peixe
configuran I Exposición de
Ilustradores Galegos de Libros Infantís, que poderemos contemplar no Auditorio Municipal até o 4 de xuño (de martes a sábado, de
17 a 21:30 h.) Ademais, este venres 21 ás 19:30,
presentaranse os libros Tres
pasos polo misterio, de
Agustín Fernández Paz, e
o premio Raíña Lupa de literatura infantil e xuvenil
03, O armiño dorme, de
Xosé A. Neira Cruz, coa
presenza dos autores. E o
sábado 22 ás 11, habera´un
obradoiro de introdución á
ilustración para a mocidade
a cargo de Óscar Villán,
premio Español de Ilustración por O coelliño branco.

de Luís García Montero.
O xoves 27 no salón da ONCE Maite Pagaza falaranos
do seu libro Los Pagaza.

COLECTIVO DE GAIS,
LESBIANAS E
TRANSEXUAIS
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 20 o
tema a debate será A visibilidade das lesbianas. Temos evolucionado?; e o 27
de maio será Transexualidade e cuestións de xénero.

☞

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 20 ás 20 h. na
sede da Fundación Luís Seoane, preséntase o libro La
intimidad de la serpiente,

A asociación cultural Colectivo Camiños organiza
roteiros abertos á participación de calquera persoa,
por un prezo de 1,5 euros,
con saída desde a Estación
de Autobuses, sobre as 11
da mañá dos domingos para
voltar á tardiña. O domingo
30 van realizar o roteiro do

Esta mostra permanecerá
no GOAG até final de maio.

■ TEATRO

Poderemos esta representación do Teatro do Morcego o sábado 29 no salón de
actos do Concello.

ROTEIROS A PÉ

A CORUÑA 6+6

Carteleira
Carteleira

DA RÚA LOURCINE

Caixa Galicia organiza este
ciclo de conferencias, no que
Carmen Sarmiento falará
sobre La mujer, el sur de todos los nortes, este xoves 20
na sala Médico Rodríguez.

■ EXPOSICIÓNS

Cee
O CASO

25 ANOS DE
COMUNICACIÓN

A homenaxe ao director xaponés Akira Kurosawa presenta o xoves 20 ás 20:30 h.
a película Baixos Fondos
(1957), e o xoves 27 ás
20:30 h. e o venres 28 ás 18,
Madadayo (1993). O ciclo
Fronteiras do Documental
continúa o venres 21 ás
20:30 h. coa fita de Agnès
Vardá, Los espigadores y la
espigadora (2000), director
que repetirá o sábado 22 ás
18 h. con Dos años después
(2002). O venres 21 ás 18,
dentro do ciclo Homenaxes
AEHC: Julio Diamante, poderemos ver a súa fita Los
que no fuimos a la guerra
(1962); o sábado 22 ás 19:30
h, o propio homenaxeado
participará nun coloquio no
que poderemos ver a súa fita
El arte de vivir (1965). O
luns 24 ás 20:30 h. comeza o
espazo O mundo de Satyajit
Ray con A canción do camiño (1955); o martes 25 proxéctase O invicto (1956); o
mércores 26 poderemos ver
O mundo de Apu (1959); e o
sábado 29 ás 18 h. tocaralle
o turno a A fortaleza dourada (1974). O venres 28 e o
sábado 29 ás 20:30 h. chega
á pantalla Querelle (1982),
de Rainer Werner Fassbinder. Máis información en
www.cgai.org.

ROMASANTA. Un
asasino en serie enche de
pavor o rural galego do século
XIX. É o fabricante de xabrón
Romasanta un lobishome? Película de terror rodada en Galiza. Dirixe Paco Plaza.

☞

CYPHER. Unha empresa contrata a un espía
para que se infiltre na competencia, pero resulta ser un dobre axente, ou iso cre el, porque
é confuso todo o que ve, aínda
que unha muller axudaralle a
saír adiante. Menos o guión e a
dirección, todo está ben.

☞

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

neficiándonos de descontos, en FERROL até o venres 23; e desde este
o 29 até o 6 de xuño en OURENSE.♦

ANTONIO HEREDERO
Podemos ver a súa obra no
Casino Atlántico até o domingo 30.

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

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.
■ MÚSICA

THE CYNICS
Os reis do fuzz van dar un
concerto o martes 25 no
Playa Club.

Fene
■ EXPOSICIÓNS

A PAZ,
CUESTIÓN DE FONDO

Ese é o título da mostra
que podemos ollar no Museo do Humor até o domingo 30.

Ferrol
Ferrol

Os reis
do fuzz,
The Cynics,
dan un
concerto o
martes 25
na
CORUÑA.

■ EXPOSICIÓNS

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

mafiosos e unicamente centrado no xogo. As cousas cambian cando o gafe se namora e
perde as súas facultades.

plaxiarlle un conto, polo que
deberá demostrarlle que non é
certo ou enfrontarse ás súas
ameazas. Intriga tramposa.

☞

☞

☞

☞

STARSKY & HUTCH.
Parodia da mítica serie
policíaca dos anos setenta. Dous
detectives desastrosos loitan
contra o crime sen demasiado
éxito. Guión áxil e divertido,
cunha magnífica interpretación
do dúo Ben Stiller e Owen Wilson (Zoolander).
O ABRAZO PARTIDO. Nun espacio barrial
reducido do centro de Buenos
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

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 alístase no exército e por erro é acusado dunha intriga para espiar os
plans de guerra de Francia. Por
sorte, terá a axuda dunha cíngara. Comedia de aventuras.

☞

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

A grande ilusión
Este venres 21 a compañía Teatro
do Morcego fará representación
desta obra no teatro Principal da

ESTRADA; o venres 28 chegarán a
BOIRO onde a representarán na
♦
Casa da Cultura.♦

Bicos con Lingua
Peza escrita por Suso de Toro, Cándido Pazó, Avelino González e Xabier Lama, entre outros, Talía Teatro presentáa como unha proposta
sincera e cargada de intención, facendo fincapé na situación sociolingüística do galego, a través do tem-

po, sempre cun gratificante sorriso,
con amor e respecto pola lingua. Represéntase o sábado 22 no Auditorio
Municipal de CARIÑO; o domingo
23 chega á Casa da Cultura de BETANZOS; e o sábado 29 no Auditorio
♦
Municipal de CANGAS.♦
O Camiño de Compostela
no Pazo da Touza.

CHAN DE CEREIXO
O venres 28 e sábado 29 celébranse as I Xornadas de
Prehistoria e Arqueoloxía
do Val Miñor no Lois Tobío,
sobre os 25 anos do descubrimento deste xacemento
paleolítico. A inscrición é
gratuíta e os mestres poden
homologar as horas de asistencia. Para solicitar máis
información enviar un correo a ieminhoranos@hotmail.com.
■ TEATRO

ALFREDO BECKER
O contacontos actúa o xoves 28 ás 22:30 h. no café
Rañolas (Otero Pedrayo 3).
No mesmo lugar podemos
ollar, durante maio, a mostra de fotografía Luz e color
de Caruso.

A galería
LembranzaSargadelos
do GROVE
alberga a
serie Un
home que
falaba
vegliota, de
Reimundo
Patiño. Na
imaxe, un
pormenor
dunha das
obras.

O Grove
Grove

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao público o seu museo, no que
se poden contemplar esqueletos de diferentes animais
e unha colección de pegadas e de minerais, entre outros elementos.

■ EXPOSICIÓNS

REIMUNDO PATIÑO

■ TEATRO

Artista galego do grupo
Atlántica, finado no ano 85,
e autor da serie O home
que falaba vegliota, que
poderemos contemplar na
galería Lembranza-Sargadelos até o 26 de xuño.

NI SOMBRA
DE LO QUE FUIMOS

Lalín

Este xoves 20 estará no Centro Cultural Torrente Ballester a compañía La Zaranda
con esta obra. No mesmo lugar Bucanero & Eme 2
Producións representará, o
xoves 27, Se normal. Vota
substancia Bucanera.

Gondomar

■ TEATRO

PALLASOS
Uvegá Teatro representará
esta obra no Auditorio Municipal o venres 21.

Lugo
■ CONFERENCIAS

■ ACTOS

XULIÁN MAURE
Este venres 21 ás 20:30 h.
preséntase o seu libro sobre

VIVIR
CON INTELIXENCIA
EMOCIONAL
Este xoves 20 ás 8 da tarde

Dirty Ray
estará o
luns 24 no
Clavicémbalo
de LUGO.

na Aula Sociocultural de
Caixa Galicia, 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, este
xoves 20 ás 20:30 h. no
Círculo das Artes, a esta
xornalista e recoñecida entrevistadora que nos falará
sobre Periodismo siglo
XXI: verdadero o falso.
■ EXPOSICIÓNS

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

Café con leite, fotografía realizada por Xoaquín Lourenzo, a quen se lle adica unha mostra
na Sala de Caixa Galicia en OURENSE.

MILIARIUM

ás 21 h. no Templo Votivo
de Panxón.

tras de Suso de Toro, o domingo 30 ás 20 h.

Noia

Ponteceso

■ TEATRO

■ MÚSICA

OS CÁRCERES

QUEMPALLOU

DO OLVIDO

O grupo folc galego anda a
presentar o seu último traballo, Estremonías, e para
iso estará o domingo 23.

A xeira de concertos que organiza o Clavicémbalo para
celebrar o concerto mil continúa este xoves 20 con Yoni Medio Gramo e Pepín
Tré; o venres 21 escoitaremos ao grupo The Groovefathers e aos Inlavables; e
o sábado 22 será o turno de
Fernando Llorca Trío e
Abe Rábade Trío. O luns
24 vai tocar Dirty Ray, que
foi voz e letrista durante 13
anos de Immaculate Fools,
para presentar o seu primeiro traballo en solitario, Primitive. O mércores 26 dará
un concerto a banda de rock
Kobe; e o venres 28 tocarán
os rocqueiros madrileños
Pull. O sábado 29 gozaremos coa bossa nova, blues,
jazz e samba de Xavier
Mugardos.

FESTIVAL
CIDADE DE LUGO
Este xoves 20 no auditorio
municipal Gustavo Freire
poderemos escoitar á orquestra da Escola de Altos
Estudos Musicais dirixida
por Antoni Ros Marbá,
con M. Todorova ao violín,
que interpretarán obras de
Mozart e Schubert. O martes 25, no Círculo das Artes, gozaremos da Musica
per L’Accademia degli Arcadi: Cantatas barrocas
italianas con pezas de Haendel, Corelli e Alessandro
Scarlatti. O venres 28 a
Orquestra Sinfónica de
León interpretará, no Círculo das Artes, composicións de Mozart, Respighi e
Pärt, baixo a direción de
Lorenzo Ramos. O luns 31
o Coro Universitario de
Santiago de Compostela
protagonizará, na igrexa de
San Pedro, o concerto Música antiga Hispanoamericana.

Nigrán
■ ACTOS

SEMANA DE RAKU
A Escola Municipal de Cerámica abre as portas, polo
seu 15 aniversario, ao escultor e ceramista Miguel
Vázquez, que amosará, do
luns 24 ao venres 28 en horario de 17:30 a 21,. esta
técnica orixinaria do Xapón
que se remonta ao ano
1580.

ROTEIRO LITORAL

Fragas do Eume
A asociación pontevedresa Vaipolorío organiza unha visita guiada
polo parque natural o domingo 23
cun percorrido a pé dunha duración aproximada de 5 horas. O
prezo de inscrición é de 22 euros,

sen comida, e a saída será as 8 h.
da Igrexa de SALCEDO e as 8:10
h. da residencia da III Idade de
CAMPOLONGO. Para reservar praza pódese chamar ao 676 842 942
(Xosé).♦
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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.

Producións Librescena
vai representar esta obra o
venres 21 no teatro coliseo
Noela. No mesmo lugar poderemos ver, o venres 28,
Schsss...calma representada por Fulano, Mengano e
Citano.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

LEMBRANZA A XOCAS
Mostra de homenaxe ao
ilustre etnógrafo que se pode contemplar na sala Caixa Galicia até o próximo
xoves 27.

MÓNICA VILA
Os traballos desta artista
amósanse, até o 1 de xuño,
no Ateneo.

PINTURA ANTIGA
DOS S. XVI E XVII
Podemos ver interesantes
obras de pintura flamenca e
española, até o domingo 30,
no C.C. da Deputación.

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

Pontecaldelas

Pontevedra
■ CINEMA

PONTEFICCIÓN
O cineclube Pontevedra
proxecta, dentro deste ciclo, a fita O xantar espido
(1991), dirixida por David
Cronenberg, o mércores
26 ás 19:30 h. no Pazo da
Cultura.

■ TEATRO

■ EXPOSICIÓNS

VANZETTI

ADELINO ÂNGELO

Este xoves 20, o Teatro do
Atlántico representa esta
obra no teatro Principal.

O artista portugués presenta os seus cadros na sala
Caixanova, de luns a sábado de 19:30 a 21:30 h. até o
sábado 29.

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

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

■ MÚSICA

■ MÚSICA

LEILÍA

SONDESEU

As cantadeiras presentan o
seu disco Madama, con le-

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.

Orquestra folc, primeira do
xénero na Galiza, formada

MOSTRA
Este evento organizado pola asociación xuvenil Quartoescuro remata este xoves
20 ás 16:30 h. con Sete locas con Mario de Tangatutanga Teatro. A representación realizarase no salón
de actos da Faculdade de
Ciencias Sociais e da Comunicación e o prezo da
entrada será de 1,5 euros.

Porriño
■ ACTOS

BAR LICEUM
O coñecido local presenta
unha interesante e variada
programaciónl. O cantautor
madrileño Javier Krahe
tocará este sábado 22 ás 23
h., cunha entrada anticipada de 10 euros e de 12 na
billeteira; o mércores 26
chegaralle o turno ao mellor cinema coa proxección
das curtametraxes gañadoras do Festival de Cans; o
venres 28 o grupo de tangos
galaico-uruguaio Tangata
presenta o seu novo repertorio, que recolle pezas de
Emilio Valcarcel ou Astor
Piazzola entre outros; e o
sábado 29 vai estar nesta
sala o contacontos chileno
Alfredo Becker co espectáculo Con bo sentido do...
horror. Ademáis podemos
ollar unha mostra do pintor
de Santiago de Cuba Israel
Tamayo e outra de fotografías inéditas sobre o Afundimento do Prestige.

Ribadeo
■ TEATRO

■ MÚSICA

RADIO UNIVERSO

TRÍO LIRA

A nova montaxe dos Chévere represéntase o domingo 30
no Auditorio Municipal.Un

Estará tocando o sábado 22

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

O portugués
Adelino
Ángelo
colga os
seus cadros
na Sala de
Exposición
Caixanova
de
PONTEVEDRA
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traballo irreverente e divertido sobre as medias verdades
e as grandes mentiras, sobre
os caciques que vociferan e
os pobos que calan. A emisora oficial Radio Universo
manteranos informados da
misión ideada polo goberno
autonómico no século XXL,
coñecida co nome de Plan
Ledicia, para recuperar o orgullo perdido dos galegos enviando ao espazo a primeira
nave tripulada 100% galega.

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

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

Sada

Convocatorias
XXXVII CONCURSO DE
CONTOS BREOGÁN

XORNADAS DE INICIACIÓN DE
MERGULLO

O Centro Galego de Barakaldo convoca este premio, dotado con 1,100
euros para o gañador e 400 para o segundo clasificado, no que poden participar todos os autores, de calquera
nacionalidade, que presenten unha, ou
varias obras, escritas en lingua galega, dunha extensión mínima de tres
folios e non máis de seis, que sexan
inéditas. Os textos, mecanografados a
unha soa cara e a duplo espazo, enviaranse por correo e sen remite, ao
Centro Galego de Bizkaia k/. Galiza
3, 48902 de Barakaldo, por quintuplicado e baixo lema e plica, antes do
31 de maio. No exterior indicarase o
título e lema escollido, e no interior
os dados do autor. Na parte superior
dereita da primeira folla da obra repetirase o lema. Máis información en
www.centrogallegobarakaldo.com ou
chamando ao 944 903 429.

Organizado polo Concello de Fene,
vaise desenvolver en dúas quendas, o
29 de maio e o 5 de xuño de 16 a 19 h.
na piscina municipal de Centieiras. Os
interesados en asistir deberán saber nadar e ser maiores de 12 anos, requeríndose autorización paterna para os menores de idade. Os participantes na primeira xornada deberán incribirse antes
do 27 de maio, e os da segunda antes
do 3 de xuño. Ademais, do 23 de xuño
ao 6 de xullo, vaise impartir un Curso
Oficial de Mergullador de Mar Aberto, que terá lugar na piscina de Centieiras e en praias da zona. Os asistentes, que deberán saber nadar e ter
máis de 16 anos, receberán un título de
mergullo, un seguro individual de 12
meses (responsabilidade civil e acidentes), un libro de rexistro de inmersións
e o pasaporte de mergullo. O prazo de
inscrición remata o 17 de xuño e as

prazas cubriranse por orde de chegada.
Para máis información dirixirse á Comisión de Cultura, Ensino, Deportes,
Xuventude e Turismo do Concello de
Fene (Avda. Naturais 44, entresollado
direita) ou chamando ao 981 340 366.

VI PREMIO DE CRIACIÓN
FOTOGRÁFICA LUÍS KSADO
A Deputación da Coruña organiza este
concurso, dotado con 6.050 euros, ao
que poderán optar todas as persoas
maiores de idade, interesadas na fotografía, con obras que non foran premiadas con anterioridade, feitas en
Galiza ou de temática galega, en cor
ou branco e negro, e sen manipulación
dixital. As fotografías deberán compoñer unha serie dun mínimo de seis e un
máximo de doce, en formato de 30 x
40 cm, sen ningún tipo de montaxe ou
enmarque, e inscribiranse no ámbito
do fotodocumentalismo, fotoxornalismo ou reportaxe en xeral. Os traballos

presentaranse cun título e un lema,
baixo plica na que conste o título e o
lema no exterior, e no interior os dados persoais do autor, xunto cunha
acreditación por escrito da propiedade
intelectual sobre as imaxes, que deberán levar no seu dorso o título da serie
e o número de orde dentro desta, e enviaranse, antes do 30 de setembro, á
Deputación Provincial da Coruña,
sección de Cultura e Deportes (Avda.
Alférez Provisional s/n, 15006).

PROXECTOS DE COLABORACIÓN
2004-2005
A Fundación Pedro Barrié de la Maza
dispón destas axudas de contía significativa para a recuperación do patrimonio cultural e natural en Galiza, coas
que se pretende estimular os mellores
proxectos e iniciativas innovadoras promovidas por institucións galegas en beneficio da cultura do país. As bases poden consultarse en www.fbarrie.org.♦

■ MÚSICA

BRATH

ballo Arquitectura Efímera.

tor, até o 5 de xuño.

A veterana banda folque
presenta o venres 28 Rodeira, na Casa da Cultura Pintor Llorens.

ESPECIAL CAMALEA

■ MÚSICA

O sábado 22 ás 23 h. na sala
Nasa poderemos gozar desta festa-espectáculo no que
haberá música en vivo, cabinas de maquillaxe, performance, cabaret, happening,
videos, chill-out e DJs.

Santiago
■ ACTOS

FESTAS DA ASCENSIÓN

■ TEATRO

Podemos decir que comezaron co concerto de Loquillo
o martes pasado, pero continuan con máis concertos,
verbenas, teatro, pasarúas...
Fangoria
estará este
xoves 20 na
sala Capitol
de
SANTIAGO.

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

■ CINEMA

LA PELOTA VASCA
A controvertida película de
Julio Medem será exibida
na sala Yago até o domingo
23 ás 18, 20:15 e 22:30 h.
■ EXPOSICIÓNS

TRES CAMIÑOS
O hotel Porta do Camiño
acolle unha selección da
obra dos artistas Alex Vázquez, Juán Cereijo e Rafael Masiá.

MOBY DICK
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 Lourenzo.

mezos de Leiro a través das
primeiras esculturas surrealistas. Na Fundación Granell até o 28 de xuño.

Os Quinquilláns estarán
co seu teatro de rúa este xoves 20 e o domingo 23 ás
13 h. na Praza do Toural.

CARUNCHO

DILLEI

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

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.

VÍCTOR CASAS

BUSCANDO PALABRAS

■ MÚSICA

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

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

FESTA HORTERA

JACOBO RAMUÑÁN
O fotógrafo compostelán presenta os seus retratos na mostra Na chegada: emocións e
rostros de peregrinos, que podemos ver no Museo das Peregrinacións até o 13 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, organizada 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.

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

ÁNGEL GARRAZA

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 co-

Este musical novidoso dirixido e interpretado polo actor e humorista Carlos Blanco; xunto con Ramón Pinheiro na percusión; o DJ Nathan; e Ugía Pedreira, mestura a narración oral , a música tradicional e o ritmo dun
dj en directo. Chegará o mércores 26 ao teatro Principal.

VENDETTA
A compañía Berrobambán
presenta o seu novo traballo
o venres 28 e sábado 29 ás
23 h. na sala Nasa.

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 este xoves 20
desde as 22 h. cunha entrada
de 2 euros.

POLACOS!

FANGORIA

XAQUÍN CHAVES

Este xoves 20, Alaska e Nacho Canut presentan na sala Capitol o seu último tra-

A galería Trisquel & Medulio acollerá, a mostra O reflexo imaxinario deste pin-

Desde Santa Coloma de Gramanet El que ma queda de
teatre achega ao teatro Galán esta montaxe, baseada en
textos do catalán Pere Calders e do polaco Slawomir
Mrozek, o xoves 27, venres
28 e sábado 29 ás 22 h.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

D.O.G.
CONSELLARÍA DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Esta entidade vén de convocar axudas económicas para os alumnos e alumnas que
realizan formación práctica en centros de
traballo correspondentes aos estudos de ciclos formativos de grao medio e superior
de formación profesional específica, módulos profesionais experimentais, artes
plásticas e deseño de garantía social cofinanciadas polo Fondo Social Europeo. Po-

derán concorrer a esta convocatoria o
alumnado dos centros públicos, privados e
concertados. Os modelos de solicitude están dispoñíbeis no DOG do día 11 de maio
ou na páxina web da Xunta de Galiza.

CONSELLARÍA DE POLÍTICA
AGROALIMENTARIA E
DESENVOLVEMENTO RURAL
Véñense de convocar bolsa prácticas para
estudantes que estean cursando ensinanzas

profesionais de grao medio ou superior nas
especialidades da familia agraria. As bolsas terán carácter de prácticas á formación
recibida e centraranse na realización de
traballos supervisados nas explotacións
agrarias dos centros ofertados. As solicitudes poderán ser presentadas polos interesados nos centros onde estean matriculados,
ou ben no rexistro xeral da Consellaría de
Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural.♦

Miloro, edicións Ir Indo,
este venres 21 ás 19 h..
■ CINEMA

TREIXADURA
O veterano grupo de gaiteiros tocará o venres 21 na
Área Panorámica.
■ TEATRO

O ANO DO COMETA
O Centro Dramático Galego representa esta adaptación da obra de Álvaro
Cunqueiro, baixo a dirección de Quico Cadaval, o
venres 28 ás 21 h. na Área
Panorámica.

Vilaboa
■ 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.

Vigo
■ ACTOS

FESTA DIM
O MARCO dispón de multitude de actividades, de carácter gratuíto, para o sábado 22 para celebrar o Día
Internacional dos Museos.

CÓNTAME UN CONTO,
ALFONSIÑO
Na Casa do Libro apreséntase este libro de Rosario

CON AMOR, LISA
Dentro do programa das
Noites Vivas o venres 21
ás 23 h. no Centro Cívico
de Teis proxéctase esta película de Todd Luiso. O
venres 28 poderemos ver
Contos de Tokyo, de Yasujiro Ozu.

HEROES DO ESPACIO
A fita Perdidos en el espacio: El guardián, rodada
no ano 1965, é a elexida
polo Colectivo Nemo de
Fantasía e Ciencia Ficción para a proxección no
seo da Tertulia do xénero
fantástico que organizan
no café Uf, este xoves 20
ás 21:30.

EL CUERPO HUMANO
Ciclo documental en gran
formato que se pode ollar
os sábados e domingos, de
18:30 a 20 h, no Auditorio
do C.S. Caixanova.
■ CONFERENCIAS

A CREACIÓN
DO NECESARIO
Este xoves 20 ás 20 h. a comisaria desta mostra vai dar
unha charla, dentro das
Xornadas sobre deseño que
organiza o MARCO; o venres 21 Isaac Díaz Pardo
falará sobre O deseño do
século XX en Galiza e na
diáspora: a experiencia do
Laboratorio de Formas; e
o xoves 27 poderemos es-

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. Na Casa das
Artes, encóntrase a mostra Clónicas, que poderemos visitar até o
20 de xuño. O sábado 22 pódese
participar en diversos foros de debate, 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 falarán, pola
mañá, Chini Rueda, Mª José Torres, Geraldine Céspedes e Pilar

Wirtz sobre Mulleres e Espiritualidade: Corporeidade e Resistencia. 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 de organizacións, artesanía e manifestacións artísticas. Na noite do sábado a partir das 20:30 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.♦

coitar ao deseñador gráfico
Pepe Barro en O como é o
que conta.

RICARDO MORENO
O físico disertará o luns 24
ás 20 h. na Casa do Libro
sobre Cern, ciencia y sociedad; o martes 25 o xornalista Alberto Quián falará sobre Memoria dun maldito,
unha década sen Charles
Bukowsky; o mércores 26 o
escritor Henrique Monteagudo aportará a súa opinión
sobre os Sesenta anos do
‘Sempre en Galiza’ de Castelao; e o xoves 27 o psicoanalista Hugo Monteverde
vai dar unha charla sobre A
adolescencia.
■ EXPOSICIÓNS

AE 2003
Esta mostra sobre a VII Bienal de Arquitectura Española pódese ver no Museo
do Mar.

LAUGHING ALLOWED
A galería Ad Hoc ten un novo espazo (Joaquín Lóriga
9) no que acolle esta mostra
que reune, até o 31 de xullo,
obras de artistas como Chelo Matesanz, Xoan Anleo,
Juán Carlos Román, Josep María Martín, Artemio ou Silvia Gruner.

A Rede

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

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.
■ MÚSICA

Mª JOÃO PIRES
A pianista portuguesa interpreta, xunto co brasileiro
Ricardo Castro, obras de
Schumann, Chopin e Schubert este xoves 20 ás 20:30
h. no C.C. Caixanova.

ATOM RHUMBA
Vai dar un concerto o venres 21 ás 00:30 h. na Iguana Club. O xoves 27 tocará
Atomic Bitchwax, xunto
con Black Nasa; o venres
28 escoitaremos a Sol Lagarto; e o sábado 29 estará
a banda Hi Fi Stamina.

APHONNIC
A banda viguesa vai tocar,
xunto con Paranoid, o sábado 22 ás 22:30 h. na sala
Sete Mares, onde nos amosará o seu potente son no
que incorpora elementos
tecnolóxicos a un rock de
factura enérxica.

FASCINANTE
É o grupo de animación infantil da A VV de Sampaio
que actuará o sábado 22 ás
19:30 no Auditorio do CVC
de Valadares.

VILCHES

A ROCHA FORTE
www.usc.es/troia/rochaforte/index.htm
Páxina dedicada á Fortaleza medieval da
Rocha Forte, situada en Santiago de
Compostela e sometida na actualidade a
un proceso de restauración por parte do
Departamento de Historia I en virtude
dun convenio entre a Universidade e o
Concello. A páxina inclúe o proxecto arqueolóxico, localización, planos, descrición de materiais, foto do equipo, outras
imaxes, ligazóns e contactos.♦

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.

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

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
Podemos ollar a súa obra
na galería Bacelos até o 30
de maio.

CLUBE BEIRAMAR
A Casa da Xuventude acolle os traballos realizados
polos máis cativos até o
venres 21. Desde o martes
25 poderemos ver as obras
dos cativos do Clube de
Xoves pola Saúde.

Anuncios de balde
■ Rapaz de 33 anos fillo de galegos residente no País Vasco. Gustaríame coñecer moza xeitosa e cariñosa coma
min. Se queres coñecerme, chámame.
Meu nome é Alberto. 616 870 908.

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.

■ Psicoterapia, primeira consulta de
balde. Psicólogo formado na Arxentina
(retornado) oferece unha psicoterapia
centrada na persoa, activa e adicada a
problemas na familia, na parella ou para enfrontar situcións límite (mortes,
enfermidades terminais, intervencións
cirúrxicas, emigración). Pedir cita no
981 134 144 ou no correo electrónico
centrosentidogaliza@hotmail.com

■ 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

■ 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

O compoñente do grupo La
Comisaría presenta, este xoves 20 no Ensanche (igrexa
de Santiago de Vigo 1), as
súas versións de clásicos dos
Beatles, Bob Dylan ou Billy
Joel. O xoves 27 poderemos
escoitar á Camel Light Orquestra e os temas rock de
Prince, Lenny Kravitz, Queen ou Led Zeppelin.

TROIANAS
Teatro de Ningures chega o
xoves 27 ás 20:30 h. ao C.C.
Caixanova con esta versión
da obra de Eurípides.
O contacontos latinoamericano Alfredo Béquer actúa
o martes 25 ás 22:30 h. no
Ensanche, cunha entrada de
3 euros.

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.

Vilanova
de Arousa
Arousa
■ TEATRO

CRIMES ANÓNIMOS
A compañía Nove-Dous Teatro actúa o mércores 26 na
Casa da Cultura do Esteiro.

Matosinhos
■ EXPOSICIÓNS

BOARDING PASS
As fotografías de Sergé
Jongué permanecerán na

■ 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

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

■ Fanse traballos de carpintaría
(armarios, cociñas, portas...). Presupostos sin compromiso. Telf. 982 501
086 / 652 924 327 (Xoán Carlos).

■ 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.

■ ¿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.

■ 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

■ 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.♦

Valença

Lisboa

■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

VALENÇA ROCK

FUNDAÇÃO CALOUSTE
GULBENKIAN

galería Foto Fnac Norte
Shopping até o 19 de xuño.

■ LEITURAS

■ MÚSICA

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. portugués 218 435 180.

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

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

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

Porto
Porto

MATOSINHOS EM JAZZ

■ Moza de 23 anos, enxeñeira técnico-agrícola e con permiso de conducir,
busca traballo. Tlf. 988 206 118 (Beatriz).

■ 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.

Celébrase este venres 21 ás
21:30 coa actuación de Xutos e Pontapés, Mind da
Gap, After Hours e os DJs
Carlos Manga, Souto, C.
Daniel e Pedro Borges. Entradas a 14 euros na billeteira.

■ TEATRO

LA COMEDIA CON...

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

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.

74 FEIRA DO LIBRO

Unha visita a esta fundación
sempre é grata. Agora acolle
diversas mostras como, Guillaume II Coustou, obra cedida temporalmente polo Palacio Nacional de Versailles
(até o 31 de maio); Right Place, wrong time, de Lluís
Hortalá e 25 anos de Joalharia do Ar.Co de autores portugueses e internacionais sobre
a alfaiaria (ambas até o 30 de
maio); Os galgos de Amadeu
de Souza-Cardoso e XVI desenhos de António Areal, tinta china e acuarela (ambas até
o 4 de xullo). Pecha os luns.

Pasaia
■ ACTOS

LETRAS GALEGAS
Co gallo desta celebración, o

■ TEATRO

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

María João
Pires toca,
acompañada
por Ricardo
Castro, no
Centro
Cultural
Caixanova
de VIGO
este
xoves 20.

Madrid
■ EXPOSICIÓNS

FERNANDO FERRO
O noso aprezado 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.♦
Fernando
Ferro mostra
os seus
gravados
na libraría
Muga
de MADRID.

H

dos turistas e da emigración.
Era unha xeneración que non
gastaba xa camisa azul, senón talonario. Aínda así, este
Gil cargaba pistola, por se o
diñeiro non era suficiente.
Ao Gil dos sesenta caeulle

ai aínda quen di que
no franquismo non
había
corrupción.
Chegaría con lembrarlles ao
finado Jesús Gil, franquista
dos anos sesenta, os do crecemento grazas ás divisas

un edificio en Los Angeles
de San Rafael, cunha boda
dentro, morreran 58. Indultouno o réxime. Quedan aínda construtores, presidentes
de entidades diversas, con
aquelas mañas.♦
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Ramón Muñiz
‘A sociedade despreza os vellos’
XAN CARBALLA
O sociólogo Ramón Muñiz de las
Cuevas ven de publicar en Laiovento o seu traballo Benvida maldita vellez, unha achega a un dos
grandes desafíos da sociedade
contemporánea, estudado desde unha mostra de homes e mulleres dun bairro da Coruña.
O título parece que fala de darlle a benvida a unha desgraza.
Por que maldita vellez?
En realidade todos de xóvenes temos o desexo de chegar a
vellos, pero a paradoxa é que logrado ese obxectivo topamos en
que é unha idade que a sociedade despreza, exclúe, e a maiores
atópaste con máis fraxilidade,
con problemas de saúde.
Peor aínda nunha sociedade
que vende a eterna xuventude?
Para a sociedade o que ten valor é a xuventude. De feito oriéntase na formación de man de obra,
a idade adulta é a da consideración
social e propiamente a da produtividade, e a vellez enténdese como
un periodo no que xa non ten sentido a aprendizaxe porque xa non
hai un horizonte produtivo. A que
adican os vellos? Ao lecer, pero a
un lecer exclusivamente banal. Velaí encaixan a maioría das actividades nos centros sociais e de xubilados. Non se pensa nun ocio
que inclúa aprendizaxe por unha
banda e tamén capacidade de ensinar. Antes o labrego formaba outro
labrego e o sabio aínda podía ter
alumnos, hoxe hai unha tendencia
a arrumbalos. Hai unha política de
idades que é excluinte.
O primeiro chanzo da vellez é a xubilación. Eses primeiros anos son críticos?
Depende moito do traballo
que se levara. Nos traballos moi
pesados a xente está desexando
que chegue mentres que moitos
autónomos queren retrasala. Hai

un choque, levantarse pola mañá
e pensar agora que fago? Pero en
xeral vanse habituando, asumindo a xubilación e chegan a estar
contentos. O meu traballo está
feito sobre unha mostra de vellos
con baixa instrución, pero que hoxe representan ben a unha parte
maioritaria da sociedade galega.
As entrevistas fixéronse nun bairro da Coruña, pero pode valer
para calquera cidade galega. O
que se se observa é que ninguén
fai nada, tampouco os poderes
públicos, para estimular actividades creativas ou de aprendizaxe.
Vostede di que había que considerar laboralmente a prevellez?
Chégase a unha idade, á volta
dos sesenta anos, na que se durme
menos, hai menos capacidade física e de certo aumentan as baixas e
o absentismo laboral. Daquela
penso que debía pensarse nun período laboral especial, porque por
unha banda a experiencia é un gra-

do e unha necesidade para as empresas e non se pode prescindir desa xente, pero pola outra precísase
fundamentalmente máis descanso.
Agora apenas hai algún día máis
de vacacións por anos traballados
e iso non abonda. Economicamente debería funcionar e ademais daría oportunidade de entrar xente
nova que demanda traballo.
Nunha sociedade dominada
polo mercado estar vello é caro, pero tamén é negocio?
Está sendo un negocio, pero
penso que hai demasiadas residencias para non tanta demanda,
sobretodo pensando que nas privadas os prezos son un disparate.
O negocio fano porque dinque
son privadas pero benefícianse
de concertos coa Xunta, ou do
cheque asistencial... Agora estanse metendo a facelas os bancos e tamén multinacionais, pero
é para pensións moi elevadas.
E que se fai cos que non te-

ñen posíbeis?
A única posibilidade son as
públicas. Cóbranlles un 75% da
pensión pero permítenlles unha
calidade de vida. As privadas tamén os collen mediante acordos
pero como o fin é o negocio tenden a reducir persoal, deteriórase
a alimentación...
O libro comeza cunhas historias de vida. Hai uns modelos
de resposta comúns? A persoa
hiperactiva, a que descubre a
soedade, a que se preocupa só
polo futuro dos fillos...
Pero hai que facerlles ver que
están nun tempo no que tamén se
pode aprender. Poden ir a clases,
poden dalas. Xa ten habido moitas experiencias positivas en escolas do medio rural, pero tamén
através de asociacións. Por que os
vellos non poden participar nas
asociacións viciñais, na política...? Hai que evitar que se separen do mundo. Por si mesmos non
o van facer, pero hai educadores
preparados e hai unha obriga de
facer políticas nesa dirección.
Téñenlle medo á morte?
Dan por feito que a vida está
rematando, é xente con pouco ilusión. Perderon relacións sociais e
vanse deixando quedar na casa,
porque non saben disfrutar de calquera oferta dun ocio máis creativo. Polo xeral a familia é o refuxio e eles acostúmanse a que a vida está a rematar. O que non
aceptan é a posibilidade do sofremento e a agonía, é a iso ao que
lle teñen medo. A morte acéptana.
Da vida do vello na aldea á
da cidade que mudou?
Mudou moito. Había unha tradición de coidado dentro da familia, que os novos habitos de vida
modificou. Penso que falta cariño,
pero aínda permanece a influencia
da familia pero con máis necesidade de axudas formais, sexan residencias ou centros de día.♦
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Anxos
de Garda
ANXOS SUMAI
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Hoxe cando espertei vin unha
tía cunha enorme melena
negra aviándose diante do
espello do cuarto. Pechei os
ollos e púxenme a pensar.
Primeiro, ¿onde estou? Xa
pasou e agora ando ó pé do
meu ordenador dándolle.
De garda, como todos os
días e meses do ano.
Setembro, outubro,
novembro... e os que
veñan. Así, sen máis, vai
todo o meu.

Matamouros
XOSÉ RAMÓN POUSA

A

miña nenez estivo
marcada por un cabalo de cartón-pedra ao que chamaba
“Morito” é ao que lle debo moitos momentos felices da infancia. Non hai
tanto tempo diso, pero
daquela non había trebellos electricos, nin artiluxios complicados para
entreter o lecer dos nenos. Con “Morito” era feliz. Camiñaba a impulsos
da miña ingua polo corredor da casa, e co pau dunha vasoira abaneando na
man dereita eu era quen
de conquistar o mundo.
Non sei por qué razón o “Morito” quedou
con aquel nome, pois o
cabalo era branco. Branco como o do Apóstolo
Santiago que dende a capela da catedral adicaba
todo o seu tempo a curtar
as cabezas dos pobres
mouros que sucumbían
entre os pés do cabalo. A
min
impresionábame
aquela escena. Moitas
veces teño ido até a catedral, atravesar a Corticela, e determe ante a reixa
daquela capela na que o
Apóstolo amosaba a súa
imaxe máis aterradora. A
dun auténtico fanático
disposto a rabanarlle a
cabeza a quen fose quen
de apostatar da fe cristiá.
Semellaba que as cabezas cortadas a rentes pola espada firme dun
Apóstolo cobraban vida
coas lapas das candeas
acesas que iluminaban a
escena. Namentres, unha
corte de vellas animaba
coas súas pregarias e esmolas a quen continuase
o espectáculo. Unha
imaxe digna daqueles
anos cincuenta no que o
franquismo vivía o seu
máximo esplendor.
Por puro mimetismo,
seguro que eu dacabalo
de “Morito” me sentía
unha especie de pequeno
apóstolo. Un aprendiz do
camiño de perfección
que levaba ao ceo pola
vía máis violenta. Afortunadamente, aqueles
salvaxes xogos de infancia non foron máis que
un divertimento que agora recordo con certa vergoña pero que, case que
sen moverme do sitio,
serviron para apaciguar
os instintos violentos que
todo neno leva dentro.
“Morito” foise esvaendo
co paso do tempo, pero o
Santiago Matamouros
segue presente en moitos
altares e coido que por
moito tempo, para vergoña de moitos, a non ser
que pretendamos destruír
o patrimonio. A historia
pasa factura.♦

