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A CAMPAÑA ELECTORAL

O PSOE fala do Irak,
o PP fala do PSOE e
o BNG propón
a Galiza como
nación europea

Pepe Carreiro

FUNDADO EN 1907

(Páx. 8)

1,75 euros

Berros de ‘en Vigo non chove’,
en alusión á voda madrileña

Rosa Miguélez (PSOE):
‘Non hai pesca en Europa sen Galiza’
(Páx. 9)

Concedidos
os premios
Carvalho Calero
e Murguía

Tamén
hai música
galega
que non é folk

(Páx. 25)

(Páx. 33)

O DEBATE SOBRE A REFORMA ESTATUTARIA E CONSTITUCIONAL
cobra a cada máis forza nos partidos. Pero debería ser, antes que
nada, un debate social. A sociedade galega debe poder valorar o
significado das distintas alternativas e estratexias e os principios
que as sustentan. Tamén debe sopesar o que se xoga segundo as
que resulten triunfantes. A Nosa Terra, como nos anos trinta, cando se constituíu en motor e impulsor do Estatuto e do seu refrendo popular, reclama agora un novo estatus político para Galiza, a
partir da necesidade que temos como pobo dun espazo de libre
decisión propio, fundamental no proceso globalizador a comezar
no contexto da UE. Isto quere dicir, un autogoberno real, con
competencias acaídas ás nosas necesidades, e unha estrutura institucional que recoñeza o carácter político, e non só administrativo, dese autogoberno. Compre que Galiza saiba e reciba o que
paga en impostos, como modo de autorresponsabilizarse das súas políticas económicas e sociais. A aspiración de Galiza debe ser
a de constituirse en país de seu, aberto e en intenso diálogo con
toda a península e con Europa, e non a de continuar secularmente como rexión española de segunda, empobrecida e subvencionada, definida por chegar tarde a todo, polo laio e pola ocasional
felicitación, tras a chegada dalgún ministro galego a Madrid.♦

GRIAL 161

A CONSTRUCIÓN DO MITO
O Camiño crece, espállase,
bifúrcase unha e cen veces, nunha
especie de internet antiga con mil
anos de existencia. E segue vivo.

PACO VILABARROS

A INVENCIÓN DE SANTIAGO

O feminismo
europeo de festa
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A manifestación do 23 de maio rematou na Praza de América.

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

Máis de vinte mil persoas participan na manifestación

A voz das mulleres toma Vigo
MARGA ROMERO

A Marcha Mundial das Mulleres encheu Vigo de cor, de música e de reivindicacións. Ducias de miles de mulleres ficaron sen voz para reclamaren un mundo no que ser muller non signifique sufrir ou incluso morrer.
O 22 e 23 de maio Vigo converteuse na cidade da Marcha Mundial
das Mulleres (MMM) que consolidaba con éxito o traballo que até
agora se ven desenvolvendo desde
o ano 2000, pola alta participación
e a consolidación do feminismo
como un proxecto para toda a sociedade. A necesidade de que as
mulleres, desde o feminismo, participen na redacción da Constitución Europea e a elaboración da

Carta Mundial dos Dereitos das
Mulleres son propostas concretas.
O venres 21 de maio reuniuse a coordinadora europea, o 22 o debate
centrouse nos foros e a Feira Feminista foi unha mostra do mundo
desde a óptica das mulleres, cun
concerto cheo de reivindicacións
en Castrelos rematou a xornada. O
día 23 tivo lugar a manifestación.
Foron varios os foros celebrados durante a Marcha no Centro
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Vén da páxina anterior

se debateron os temas puntuais da
situación da muller no mundo.
Alancando na feira

PACO VILABARROS

Mercedes Peón

‘Sede disidentes’
MAR BARROS
O parque de Castrelos mudou o
sábado á noite. Miles de mulleres conseguiron que Vigo falase outras linguas e tivese ducias
de cores nun concerto no que
elas eran as que cantaban para o
mundo co propósito de rexeitar
a violencia e a feminización da
pobreza. Amosaron a loita das
mulleres durante máis de cinco
horas, un berro multicultural
que tivo un marcado recendo
de sacho e vella pandereteira.
O “Kapire, mosaman, mam,
kapire, el ham mosamam el
ham” soaba galego na voz das
Cantareiras, dúas mulleres que
loitan contra a desmemoria do
pobo. “Mulleres libres polo mundo, mulleres libres partimos.
Morganas nadas no mar das illas
dos mares libres vimos nós”,
continuaban. O que dende Trasancos traían a Castrelos as cantareiras, non era outra cousa que
o Kapire, himno internacional da
Marcha Mundial das Mulleres.
Con el arrancaba o concerto, un
dos actos centrais da mobilización europea que marcarán a historia da causa feminista no país.
Entre “non a guerra”, berros de “Nunca Máis” e proclamas en contra da actitude
machista da Conferencia Episcopal, as Cantareiras foron interpretando as súas composicións para darlle paso a unha
formación ben particular, as
Tucanas, que atopa no material de refugallo os mellores
instrumentos. Bidóns e latas
golpeados
freneticamente
mentres se pon en funcionamento toda unha maquinaria
dramática de movemento e
danza. Quizais iso sexan as lisboetas, potencia na percusión,
ritmo na boca e lume nos pés.

Se a voda real pasara desapercibida durante todo o concerto, foi quizais coa ausencia
de Souad Massi cando cobrou
protagonismo. A franco alxeriana non subiu finalmente ao escenario ao non poder embarcar
en París no avión que vía Madrid tiña que traela a Vigo. Segundo o comunicado da axencia da artista “foille denegado o
embarque ao avión de Iberia,
aplicando a anulación do tratado de Schengen, con motivo da
celebración da voda”.
Uxía non perdeu a cita de
Castrelos. A porriñesa cantou
versos de Manuel Rivas, entre
outros, e temas de alén do Miño,
arroupada coa instrumentación
de Pepe Méndez e Pedro Pascual e a voz de Lola de Ribeira.
Pero os pratos fortes do concerto aínda estaban por se dixerir cando Uxía rematou a súa
actuación. Faltaban por saltar
ao escenario a potencia de Mercedes Peón e a festa de Amparanoia. E non defraudaron.
“Sede disidentes” aconsellaba Mercedes Peón dende o
escenario, mentres interpretaba
temas do seu novo traballo en
medio dun potente directo que
deixou electrizadas até as pedras das bancadas. A súa particular reinvención do tradicional deulle paso a Amparanoia,
que ía presentar o seu último
traballo Rebeldía con alegría, e
nunca mellor dito. Despois dalgún tempo sen parar no país,
Amparo Sánchez saltou ao escenario para pórlle punto final
ao concerto. E fíxoo do mellor
xeito que sabe, sacando a festa
que leva dentro a través dos temas, que como as cores da súa
saia, mesturaban os ritmos procedentes de medio mundo.♦

Nove carpas ateigaron Vigo da
maxia da feira. Da Praza da Estrela, pasando pola Pedra ou polo
Náutico e a Estación Marítima até
a Praza do Berbés, unha oferta ampla con obradoiros, exposicións,
manifestacións artísticas, mesas
redondas, charlas etc., que dificultaba a escolla. Non saber onde ir,
xa que todo era interesante, moito
ao mesmo tempo, facía pensar na
magoa de que só durase un día. A
carpa de Educación para a Igualdade (Praza do Náutico) abríase
cun obradoiro sobre “as mulleres
na historia da ciencia”, coordinado
por Mari Lires. Mercedes Oliveira
moderou un debate, coa participación de profesoras de diferentes
lugares do estado, sobre a nova
materia de coeducación desde os
postulados da ética e da igualdade.
Achegáronse novas perspectivas
da educación desde o movemento
veciñal, da implicación do corpo
na aprendizaxe e de como introducir desde o ensino a multiculturalidade e o concepto de xénero. Na
mesma praza, noutra carpa, abriuse outro foro sobre “Saúde, Aborto e Dereitos reprodutivos”.
Participación destacada tiveron
as mulleres da delegación portuguesa, moi activas na loita para
despenalizar o aborto. Destacaron
os vídeos sobre a mutilación xenital
e un panel polo dereito á saúde contra a mutilación xenital, de Paula
Costa (Associação de mulheres
Guineenses Munôla). Na estación
marítima instaláronse as iniciativas
destacadas á mocidade e á migración. No primeiro espazo obradoiros de coñecemento e autoestima.
A actividade “Imaxina a muller”
convidaba a participar na conformación da imaxe da muller partindo do debuxo andróxino de Itziar
Ezquieta. No segundo, a música do
grupo “Sáhara no se vende” mesturouse co arrecendo do té e das comidas típicas de América latina e
África, audiovisuais, tatuaxes con
henna e trenzas africanas enchían o
lugar de multiculturalidade. A Praza da Pedra destinouse para a violencia de xénero. A temática tratouse desde diferentes ópticas, analizando as diferentes culturas ou os
conflitos bélicos, da que se encargou Mariti Pérez (presidenta de
Mujeres Maltratadas y violadas de
Asturias). Magdalena Barahona
presentou un código ético de xénero, para a presentación dos sinais de
circulación nas vías de igualdade.
O documental Señorita desaparecida, de Lourdes Portillo, mostrou as
imaxes necesarias para denunciar
unha das principais causas de morte de Bolivia. Nas escaleiras do
Náutico os nomes das vítimas pola
violencia de Xénero eran chanzos
de indignación. Na Praza da Estrela houbo lugar para a ecoloxía. Alí
se ofrecía unha visita á costa da Vela afectada pola marea do Prestige
e a alternativa en diversos obradoiros da reciclaxe de xoias, da reflexión para reducir a toxicidade provocada no cotián, e tamén o Centro
de Desenvolvemento Rural da Parada de Outeiro achegaba a transformación do liño. Ao lado, a carpa
de Muller e Antimilitarismo, onde
asistimos á reflexión teatral de Sexismunda contra a guerra, polo grupo de teatro Sarabela; escoitamos

contos para a paz por “Entre lusco actuación de Lucia ou coa de Lolie Fusco”, actuacións de Pepa Ba- ta Lepika.
rreiro do Grupo de Teatro de Ningures con extractos sobre As troia- O mundo enteiro
nas. Montouse tamén un obradoiro en manifestación
sobre o corpo, a emoción e a agresividade, unha charla sobre as mu- Delegacións de mulleres da Marlleres indíxenas do Comité Indíxe- cha Mundial de Galiza, de Euskana Popular Guaxaca-México. O ta- di, de Andalucía, Castela, Catalunller de feminización da pobreza e ya, Serbia-Montenegro, Holanda,
dereitos laborais e sociais levou á Bélxica, Portugal, Francia, Suíza,
Praza do Berbés o acordeón de Italia, Grecia e Portugal percorreSandra, que sobrevive nestes mo- ron Vigo xunto con moitos cidamentos nunha situación de terceiro dáns animados polas demandas da
grao. Acompañada
reivindicación e
de Sefa explicou as
da festa feminina.
empanada
duras situacións viDesde a praza de
vidas no cárcere,
España, pasando
situacións onde se de mexillóns,
polas rúas Venereflecte a pobreza e comida excelente
zuela, Camelias
mundo de violenaté as Travesas, a
cia e desigualdade na que as mulleres
música e a alegría,
de xénero do exteentraba nas casas a
descubrían
rior, vídeos sobre a
través dos seus
cadea da Coruña
muros, para levar
ou doutros penais o erotismo
o privado ao púde Europa deron da comida diaria.
blico e berrar conlexitimidade ás sútra a violencia de
as palabras. O
xénero, reclamar a
mundo das labreigualdade de salagas, das mulleres do téxtil, das con- rios, admitir que somos malas pero
serveiras, das traballadoras na podemos ser peores e o dereito a
construción, no servizo doméstico, termos unha vida digna, propia e
na limpeza, no metal, as cigarreiras independente. Máis de 20.000 mue tamén o mundo das sen teito, das lleres. No remate, Ana Romaní
discapacitadas, das nais solteiras, presentaba o peche deste nova padas xitanas, das viúvas… contribuí- rada en Vigo da MMM, falaron
ron a mostraren esa pobreza femi- Victoria Iglesias (coordenadora da
nina. Recitou Lupe Gómez e ac- MMM de Vigo) para agradecer o
tuou o grupo teatral Mariclown. Á traballo voluntario que non se ve,
beira estaba a carpa das Liberdades Lupe Ces (coordenadora galega)
Sexuais, desde onde se achegou o que iniciou a súa intervención co
público á teoría Queer, se fixeron nome de Marina Boo Outomuro,
“montaxes postporno”, ofrecéronse última vítima pola violencia de xéobradoiros de ioga para buscar a fo- nero en Galiza. Deseguido, a suíza
calización e pulso da perla precio- María Casares, da Coordenadora
sa”, mostrábase a sexualidade a tra- europea e, finalmente, a quebequevés da vida, a vivida polas discipli- sa Diane Matte, da Coordenadora
nadas, maquillaxe, caricias. Ás dú- Mundial, que rematou cun non á
as da tarde, xantouse coa proposta violencia de xénero e á pobreza. A
“Gastroerótica” do colectivo Le- canción da Marcha Mundial das
gais. A empanada de mexillóns es- Mulleres e finalmente a Internataba moi boa, comida excelente na cional, puxeron o remate axudadas
que abraiadas as mulleres descubrí- polas Cantareiras de Trasancos a
an o erotismo da comida diaria. Es- unha xornada que reivindica unha
pazo divertido, coa mostra dun nova maneira de estar no mundo e
“Cabaré Feminista”, coas historias unha Constitución Europea que
de Sofía de Labañou, coa primeira inclúa a muller.♦

A

Nun debate na carpa lusa da feira.
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Pérez Mariño
acertou nunha cousa:
o Celta non precisaba
novo estadio.

Conto da internet: En
que se parece Letizia
a unha abella?
En que casou cun
zángano e pode ser
raíña.

Máis en serio:
resistirá Letizia o
cambio de ritmo? Na
televisión un minuto é
unha eternidade. En
cambio, por unha
monarquía pode
pasar un século sen
que haxa nada digno
de mención.

O ministro de
Exteriores
estadounidense,
Donald Rumsfeld, no
canto de prohibir a
tortura e poñer de
manifesto a clara
decisión do goberno
de perseguila, vén de
prohibir a utilización
de cámaras dixitais e
teléfonos móbiles
equipados con
cámara de fotos,
entre as tropas
destacadas no Irak.
Iso é o que se chama
darlle o guión feito a
Michael Moore,
agora premiado en
Cannes.

El Correo Gallego
(día 23) informa da
“lucida representación
galega” na voda:
Fraga, as Helenas do
Goberno (Salgado e
Espinosa), Paco
Vázquez, Raxoi e o
banqueiro Francisco

S

ábado: primeiro destino: Mosteiro de
San Clodio, en Leiro, convertido en
hotel; a igrexa pechada. Paramos en
Ribadavia. Preciosa vila medieval, no que
subliña o Convento de Santo Domingo –pechado–, o Museo Etnográfico –pechado– e
San Xes de Francelos, capela do século
VIII nun contorno lamentábel á que se chega despois de moito preguntarmos –pechada e sen sequera un cartel informativo. Seguimos ao Mosteiro de Melón, grandioso
–pechado por obras do Ministerio. No camiño ao noso destino, igrexas de gran valor: Serantes, Beade… –pechadas– sen un
simple letreiro.
Domingo: Lobios, capital do Parque do
Xurés, paisaxe extraordinaria. Cabana de
Rutas –pechada– Centro de Turismo do
Xurés –abandonado a medio construír– ruta da Fecha, escasas zonas de árbores, terra
erma, nótase o efecto do lume. Lembramos
a zona lusa –o Parque do Gerês– frondosa,
pletórica… Os Miliarios e a calzada romana, primeiro e derradeiro cartel turístico
que atopariamos –deteriorado e redactado
en castelán. Vilameá, ruta dos Muíños, á
que chegamos
por mor da axurefiririamos
da dos paisanos.
Entrimo, maranon
ter visitado
billosa igrexa
barroca, aberta!
Padrendo:
Guíanos por ela
unha parella da
o complexo
vila que pasaba
etnográfico
por aló. Preguntamos no charesulta ser
mado Centro de
Interpretación
unha casoupa
de Lobios por
vella
visitas na bisbarra con contido
con
catro
etnográfico
e
nos informan de
apeiros
Salgueiros, unha
aldea mercada
húmidos”
pola Xunta para
facer dela un
centro de arquitectura popular
–proxecto abandonado– e Padrendo, outra
aldea na que se anuncia un “complexo etnográfico”.
Luns: Prefeririamos non ter visitado
Padrendo: o complexo etnográfico resulta
ser unha casoupa vella con catro apeiros
húmidos atendida por ninguén. Seguimos a
visitar un dos grandes tesouros arquitectónicos de Galicia: a igrexa visigótica de
Santa Comba de Bande. Primeira sorpresa:
ben difícil de atopar. E chega a traxedia: a

‘P

A pé polas terras
do ‘Xocas’
MARCELINO FERNÁNDEZ

Convídote a percorrer unha suxerente ruta polo sur de Galicia e tirares as túas propias conclusións sobre o que está
a pasar no país. A ruta foi realizada a fin de semana das
Letras Galegas ao longo da Baixa Limia, a terra do Xocas.
xoia do século VII áchase pechada e cun
papel esgazado e grampado á porta. Chamamos ao teléfono do papel e falamos con
Isabel. Isabel, entrañábel muller da aldea,
sobe pendente arriba como fai sempre que
alguén a chama. Vén coas súas zapatillas,
o mandil azul, o pano da cabeza e un sorriso de benvida. Conta unha historia de continuo desleixo institucional que nos fai
chorar. Pido a Medalla Galicia para Isabel
polo seu labor a prol da capela máis fermosa da Nosa Terra! Suxire a visita a
Aquis Querquernis, campamento romano.
Chegamos ao Centro de Interpretación
–pechado– e, ao cabo de moita pregunta,
atopamos o campamento agochado tras

dunha pista de terra e os bañistas dun encoro. Os muros cheos de cemento e sen un
letreiro na zona. Tiramos para Xinzo, a visitar o Museo da Limia: disque leva meses
pechado por unhas obras que non se dan
feito. Seguimos para o Mosteiro do Bon
Xesús de Trandeiras, prateresco –pechado
e abandonado. E rematamos na Catedral de
Santiago, o noso corazón a sufrir polos
flashes dos turistas que metrallan sen piedade o glorioso Pórtico da Gloria; ninguén
a empecer a desfeita.
Fóra de calquera discusión partidista, coido que ou renovamos o goberno de vez ou
este goberno vai acabar co noso país. Se o
Xocas erguese a cabeza…♦

Xosé Lois

Cartas

Resposta
a Manuel Pampín
Quixera mostrar o meu desacordo
con certos contidos do artigo publicado por Manuel Pampín no nº
1129 d’A Nosa Terra acerca do último Deportivo-Celta, en concreto
coa parte na que se fai fincapé na
atitude dos seareiros deportivistas
ao remate do encontro e se fai pouco menos que unha chamada á
“vinganza”. Paréceme irritante esa
teima por parte de certos medios
de comunicación e non poucos
xornalistas de pintar o Deportivo,
e o que é peor, os deportivistas como os eternos malos da película,
como a síntese de todas as eivas. E
esta non é unha excepción. Hai
uns anos, cando o Deportivo perdera en Balaídos e a Liga (que ao
final acabou gañando) se lle esvaía das mans, ninguén se levou as
mans á cabeza por aqueles cánticos dos celtistas: ¡Adiós a la Liga,
adiós! Interpretouse tan só como o
que seguramente non deixaba de

ser: unha mostra, un tanto macabra
si, da “eterna rivalidade”. Na tempada pasada, cando o Deportivo
chegou líder a Balaídos e recibiu
un 3-0, repetiuse a actitude, e ninguén se escandalizou nin houbo
vestiduras rachadas nin chamadas
á vinganza. Non comparto esa satisfacción polo mal do viciño,
mais se se critica a uns, tamén hai
que lembrar o que fixeron outros.
Por outra banda, e opino agora como seareiro, pouco poderia
ter feito o Deportivo polo Celta
nun xogo como o do pasado 15 de
maio, no que os vigueses non puxeron absolutamente nada para
superar o seu rival, e mesmo lle
agasallaron un tanto. Así que, por
favor, antes de invocar á vinganza, un pouco de memoria histórica
e un pouco de coherencia. E, sobretodo, teñamos esta certeza: o
fútbol é moi poderoso, sen dúbida, mais é bastante inxenuo pensar que se pode construír un país
como o noso sobre esa base. Poden facelo os vascos, os cataláns,
mais nós non. O país hai que

construílo sobre outros alicerces
un pouco máis sólidos.♦
XAQUÍN CAAMAÑO
(SANTIAGO DE COMPOSTELA)

O petróleo
É evidente que se aproxima unha
profunda crise económica. A involucración de España na guerra
do Iraq vainos saír cara. Pero esta crise que veño denunciar non
só vai afectarlle a España senón
que vai ser unha crise mundial.
Os países produtores de petróleo
decatáronse de que o primeiro
mundo está disposto a asaltarlles
os pozos de petróleo a punta de
metralleta. Os países árabes son
vítimas do imperialismo estadounidense. Despois de decatarse de que os queriamos roubar
deféndense subindo o prezo do
petróleo. O petróleo non se rouba a base de pistola senón axudando a que os países produtores
deixen de ser deficitarios en tecnoloxía e en bens de consumo.
Pois esta é a fórmula máis axei-

tada para impedir que os produtores suban os prezos. Trátase de
trocar o que nós producimos por
petróleo, non de roubarllelo.
A única fórmula para evitar o
desastre económico é presionar
os países produtores coa suba de
prezos nos bens que teñen que
importar. Se lles subimos o prezo
obrigarémolos a baixaren o prezo do petróleo.♦
HENRIQUE REI
(NARÓN)

ERC en Galiza
Eu vou votar por Esquerra Republicana de Catalunya o 13 de xuño.
E non é que sexa independentista
catalá nin fan de Josep Lluís Carod
Rovira. O que sucede é que o voto
ás posturas nacionalistas de esquerda en Galiza nesta ocasión só
se lles pode dar ou ben aos cataláns
ou ben a Nós-UP. Persoalmente
non vou explicar por que escollo
uns e non os outros pero si podo dicir os motivos do meu abandono
do BNG, opción que cumpriu no
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Foi Fraga o inventor
da Administración Única?
XOSÉ MANUEL FIGUEIRAS

O autor defende que Manuel Fraga copiou o seu modelo territorial do tratado de Maastricht. Ademais,
aproveita unha entrevista recente para preguntarse cara a onde vai o ideario político do presidente galego.

U

A relixión pódese converter na pedra de
toque da maioría dos países europeos, pois
moitas voces aínda reivindican o pasado cristián-europeo e a inmigración é unha veta que
incrementa as tensións coa relixión islámica
cada día máis presente en toda Europa. Por
se fose pouco as desafortunadas decisións
dun antigo presidente con afán de pasar á
historia non deixan lugar a dubidas a propó-

ANA PILLADO

nha recente entrevista nun periódico
de Catalunya volveu poñer de moda a
Manuel Fraga como ideólogo de reformas administrativas. Nesa información
atribúeselle ao presidente galego a orixinalidade dunha idea que ten pouco de primixenia, a Administración Única, e identifícanse
os catro problemas básicos do Estado español en cen anos, dos que se afirma ter solucionado tres.
Iso de Administración Única
non foi máis que unha copia do
principio de Subsidiariedade ao
nivel Europeo que pulula dende
principios dos 90 e que se materializou como principio no tratado de Maastricht en 1992. Definiuse como a necesidade de deixar actuar á administración máis
efectiva no desempeño das funcións primordiais e a máis achegada ao cidadán, evitando duplicacións. Nos estados membros
non se entra, déixase que elixan
o modelo de estado que lles conveña. Como en Galicia non se
pode dubidar da lealdade constitucional que mellor sítio para
poñer en práctica iso do principio de subsidiariedade a nivel
estatal?
Nesa mesma entrevista, Fraga identificou catro problemas
crónicos que segundo el tiña o
Estado Español hai cen anos.
Dos catro problemas, di que tres
se solucionaron... un é a forma
de Estado (republicano, monárquico), o segundo é a relixión e
o terceiro o modelo económico e
social. Queda, logo, o modelo
territorial por resolver.

sito das diverxencias relixiosas no mundo
que Samuel Huntington apuntou xa hai algún
tempo na súa obra The clash of Civilizations.
O modelo territorial tampouco está definido –tal e como el afirma– pois aínda que
nun marco europeo quedan moitos intereses
en “terra de ninguén”, prestos para a confrontación directa en todos os ámbitos; da
cultura, dos negocios, da promoción exterior... Barcelona, por exemplo, vende moi
ben a súa imaxe de vangarda, inquedanza,
reivindicación de liberdade para Cataluña e
como non, rebeldía contra a capital española
na que se gastou o 50 por cento do presuposto do Ministerio de Cultura durante a parte
final dos 80 e nos 90, cando Cataluña como
autonomía recibía o 1 por cento, o que alporiza os dirixentes de Madrid.
A outra das preguntas, autonomías a varias velocidades? Fraga responde: “É inevitábel, porque os estatutos nacen por separado,
con niveis distintos”. Medo me dá pensar
quepode pasar na reforma do noso estatuto, a
que velocidade iremos nós?( non hai peor reforma que a que se fai mal con intención).
O modelo económico e social, está aínda
en reforma. As
reformas dos sistemas de penendo
sións son un
a Fraga,
exemplo de crise
e falla de avance
medo me dá
non só no Estado
español, senón a
pensar
nivel europeo.
que pode pasar Os altos índices
de paro, e con rena reforma
levancia do paro
menores de 30
do noso estatuto, de
anos con estudos
superiores tira o
a que
sono. Tamén é
velocidade
curiosa a suba do
prezo da vivenda
iremos nós?”
e a necesidade de
ingresos dos
dous cónxuxes
para manter unha
familia de non máis de tres membros, co cal
se crea o problema da rexeneración da sociedade que segundo o noso presidente ten orixe na perda de valores relixiosos tradicionais.
Pero claro. Queda cando menos un dos
problemas solucionados. “O Estado monárquico” (o modelo de Estado). Moi á moda
nestes días de casamento.♦

‘L

XOSÉ MANUEL FIGUEIRAS é MBA da Solvay School
of Business e Master en Estudos Europeos da
Universidade de Lovaina.

os expertos do Bloque só un consello: consulten os resultados de
ERC e de Nós-UP o 14 de xuño
e pensen cantos votos obtiveron
de antigos votantes seus.♦
LUÍSA ÁLVAREZ
(MADRID)

Envexa
dunha goleada
Teño envexa da goleada que recibiu Catalunya ante Brasil. Sei
que podo parecer masoquista e
un pouco babeco pero dáme un
proído de alma inmenso ver como os cataláns poden admirar,
aplaudir e incluso se laiar dunha
derrota contra toda unha campiona do mundo. E non mas coce o
corpo ver a Guardiola, Gerard ou
Sergio García coa camisa do seu
país, en normalidade, sen que iso
impida que eles tres vistan a española cando cómpre.
E todos estes sentimentos
fánseme máis molestos se penso
en que Galiza non pode gozar de

todo isto por unha decisión ben
allea ao fútbol. Tal e como dixo
o presidente da Federación Galega de Fútbol, a selección galega
está no ostracismo por causa do
presidente da Xunta. E non é un
asunto menor. Se non hai selección galega (cando si a hai canaria, asturiana ou cántabra), os
xogadores galegos, xa ben amolados por non poderen xogar nos
equipos de aquí, pensan que esta
nación non existe, que pouco paga a pena levar traballos por ela
e acaban por emigrar, si, claro,
con máis soldo ca os camareiros
de Fuerteventura, pero en igual
situación frustrante (Losada, Roberto, Viqueira…).
Tomara que algún día en Riazor ou en San Lázaro, en Balaídos ou na Malata, viñese o Brasil
xogar contra Galiza. Talvez así
non só o mundo enteiro senón tamén os propios galegos saberiamos que existimos.♦
FERNANDO ANTONIO
(CRECENTE)

A NOSA TERRA

pasado ambas as dúas premisas. O
voto ao BNG non é puro. CiU e
PNV non son de esquerdas. O seu
ideario é contraditorio e incluso
antagónico á esquerda plural que di
defender o Bloque.
Comprendo que se faga unha
Declaración de Barcelona, que
se artelle un grupo de presión nacionalista sobre Madrid á hora
de pensar o modelo de estado pero de aí a iren xuntos nunhas
eleccións hai un camiño demasiado longo que o nacionalismo
galego non debería andar. Lembremos que tanto vascos coma
cataláns pactaron non hai moito
co PP e que non teñen medo a
cualificárense de dereita ou de
centro día si día non. O BNG é
alternativa contundente ao PP e
sempre se gabou de ser de esquerdas. Algo falla entón na
ecuación de Galeusca. Era ben
mellor unha coalición con ERC e
outros partidos esquerdistas periféricos, que si se amolden ao que
quere o votante europeísta, solidario e progresista galego. Para

Promocións Culturais Galegas

Correo electrónico: info@anosaterra.com

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.

González. Seis, en
total. Non é moito, se
ademais se ten en
conta que só dous
residen en Galiza ou
tres, como máximo,
de contar a Espinosa
que vivía en Vigo
antes de ser
ministra.

Un pouco de pena
si que dá Letizia,
casada anteriormente,
polo civil, cun home
de esquerdas, culto,
agora nesta situación.
Primeiro nos cursiños
prematrimoniais, en
mans do capelán
castrense monseñor
Estepa. Logo escoitar
o discurso tridentino
de Rouco. E,
finalmente, ouvir
como a eterna
Paloma Gómez
Borrero, ex
correspondente de
TVE no Vaticano,
afirma en Tele 5 que
a súa conversión é
tan intensa que Letizia
vai instalar un
pequeno altar para o
rezo persoal na súa
residencia. Vaia
forma de humillar as
neuronas da nova
princesa!

Á voda acudiu, por
exemplo, o
colombiano Uribe. Un
presidente que provén
dunha familia de
ditadores e que
representa un país
dividido. Nin un só
dos líderes
latinoamericanos en
alza, Kirchner, por
exemplo. Tampouco
estivo o rei de
Marrocos, país co
que España ten algo
que ver. Estivo
Mandela, si. E
grazas. Dime con
quen andas e direiche
quen es.
Internacionalmente, a
voda mirou cara ao
pasado.♦
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Cóctel
BIEITO IGLESIAS

N

a caixa da persiana reméxense unhos molestos inquilinos
que se introducen nela por calquera fenda. Son pequenos
morcegos –a noitiña sevillana é unha revoeira destes conxéneres de Batman– aquí nomeados panarras. Aprobo só en parte
a nomenclatura porque, en galego, panarra é aquela persoa pouco
axuizada, pero tamén se aplica a un tipo de grandes nádegas ou a
unha muller grosa. Os quirópteros do barrio da Macarena parecen,
en efecto, toleirás, aínda que non pode achacárselles sobrepeso.
Resultan cómicos, imítanse a homúnculos agarrados ós seus
parauguiñas negros, diminutas réplicas do seteparroquias (a
imaxe, cociñada a lume pálido, é de Nabokov). Deixei Sevilla pra
visitar serranías onde ás raparigas lles chaman zagalitas, como
nun romance pastoril. Igual que noutros sitios coméntase a voda
(itálicas por antonomasia), nun ton distinto do empregado por peñafieles, anarosas e mariolos rocieros da tv. Un indíxena pondera
as cualidades da noiva: Que no sea mocita no me gusta a mí. En
compensación, na abadía de Atocha dedicáronlle á contraente esta
cantiga de Afonso X: Rosa das rosas e fror das frores, dona das
donas, sennor das sennores. En Ronda topei, nun museu xeitoso,
coa arte de Cúchares e coa España de Frascuelo. E con
Cantanero, touro lidado no século XIX que tomou vintedúas
varas e matou oito cabalos. Por esta vila pasou Hemingway –o
condenado andou sobro por moito mundo–, tripando o sábrego
das prazas taurinas, esa area amarela que lle emprestou a cor a tódalas cidades do sul. Hai anos, na Habana, brindei co daiquiri papá Hemingway: 0’25 onzas de azúcar, 0’25 de limón, 1’5 de ron,
catro de xelo e cinco pingas de marasquino.♦

O blog do rumbar
Ahmed Qurei e Juan Luis Cebrián.

Voda do príncipe Felipe e Letizia Ortiz.

Cebrián pide
a destitución
de Arafat

por exemplo, Arafat. Mas hoje percebemos que a solução
passa pela substituição de
Arafat”.♦

O presidente electo de Palestina Iaser Arafat ten moitos
inimigos e non só en Israel.
En Ocidente tamén son varias
as voces que piden a súa marcha, entre elas o xornal El País. Así se deduce da entrevista que este periódico publicou
o pasado 21 de maio co primeiro ministro palestino Ahmed Qurei. Cando a xornalista lle pregunta: “Arafat déixalle as mans ceibes para gobernar?”, Qurei responde
anoxado: “Por qué falamos
disto? Podemos falar destas
cuestións internas noutros países? Por qué o mundo quere
xulgar cal é a responsabilidade do primeiro ministro, do
presidente ou do Goberno palestinos? Temos un sistema
democrático, pero estamos
baixo ocupación. Arafat foi
electo e actuaba conforme a
unha Constitución que non tiña primeiro ministro. O pobo
deulle a súa autoridade. E pola intervención do resto do
mundo e pola nosa propia
convicción, enmendamos as
nosas leis para ter un corpo
que responda ante o Parlamento, para ter un primeiro
ministro. Agora témolo. Eu
son o primeiro ministro e non
teño ningún problema con
Arafat. Teño problema coa
ocupación”. Pola súa parte, o
director xeral de Prisa, empresa que edita El País, Juan
Luis Cebrián era aínda máis
explícito sobre Arafat nunha
entrevista que concedeu o pasado 24 de abril ao xornal
portugués Público. “A revoluçao cubana, afirma Cebrián, tinha imenso prestígio
entre a esquerda espanhola
nos anos 70, tal como tinha,

lle estivese facendo efecto a
pastilla”.♦

O tranxilium
de Letizia

Unha voda,
unha relixión,
unha lingua

Vicente Verdú comenta en El
País (23 de maio) a voda real. “Se non fose mentira, podería dicirse que Letizia Ortiz
non quería casar. Naturalmente que anceiaba convertirse en
princesa de Asturias e vivir,
acaso perdurabelmente, co
seu noivo Felipe. Mais, sen
dúbida, atragantábaselle a
cuestión da voda. E, nesta tesitura, unha de dúas: ou ben
acudiu á ceremonia sen superar as súas resistencias psicolóxicas ou ben aceptara tomarse un tranxilium para facer fronte á dureza da proba.
Fose unha ou outra a causa, o
efecto concretouse, durante a
primeira parte da celebración,
nunha actitude envarada, espantada e extática. E, despois,
tras sentar fronte ao altar, nunha pose esvaida, extraviada
ou somnolente, tal coma se xa

Lourenzo F. Prieto comenta en La Voz de Galicia (25
de maio) algúns aspectos da
voda real. “Para empezar a
propia Igrexa, que demostrou o seu ultramontanismo
asegurando non ter inconveniente ao casamento porque
a contrainte non casara previamente polo rito católico.
O cal é o mesmo que dicir
que non se recoñecen as leis
civís. Unha ceremonia máis
ecuménica que católica non
viría mal para estes tempos.
Outras innovacións, acordes aos tempos, serían tamén benvidas. Xa gostaría
que a Monarquía fixese
seus os catro idiomas oficiais e que iso se expresase
en rito tan senlleiro. Un deles, por certo, ben coñecido
polo vilalbés que actuou de
principal oficiante”.♦

Un iraquí pinta en Bagdad un mural alegórico no que un preso é torturado pola Estatua da Liberdade.
NABIL MOUNZAR / El Progreso, 24 de maio do 2004

MANUEL RIVAS

A desculpa

D

e cando en vez, o lugar capital da cultura é unha pequena
vila transmontana chamada Vila Pouca de Aguiar, na beira
do río Corgo. Alí sae a revista Periférica. Unha gloria ben
escrita de pensamento libre, sen trancas nin patrimonio
reservado. Na sen perda demarcación “A Oeste Nada de Novo”,
José Ferreira Borges critica, a falar do momento portugués, a letania depressiva e o concepto de pessimismo luso. E di: “Não
arrastamos a culpa de sermos pequenos: inventamos a desculpa
de não sermos maiores”. E non habería que copiala e espallala
como epístola aos nosos liliputenses?
Hola. Na mañá do martes, 25 os quioscos esgotaron os
semanarios cor de rosa ou do corazón. Un amigo vendedor de
prensa contoume que despachou en poucas horas trescentos
exemplares e noteino moi monárquico. Para que logo digan que
xa non funciona a literatura comprometida!
Unha nova na radio. Sobre unha desaparición: “Témese
que lle sucedese algo xa que saíu do domicilio na compaña do
seu home” (A serio).
Arquitectura (I). Unha lección de arquitectura de Alvaro Siza: “O proxecto é impecábel, pero se non se construíse aínda sería mellor”.
Ollar por fóra. Case sempre nos parece ridículo o baile folclórico... Cando bailan outros.
A identidade da esmola. Unha parella de presenza
severa pide esmola na rúa cun cartaz que di en letras maiúsculas: “¡Somos un matrimonio ESPAÑOL!”. George Orwell, ademais de Homenaxe a Catalunya e A rebelión na granxa, escribiu un libro engaiolante verbo da súa experiencia como pobre
de pedir nun grupo vagabundo. Había unha estricta xerarquía e
quen lanzaba adoito un apercibimento: “Aínda hai clases!”.
Mais eu recomendo outra visión: a do can King, na novela que
leva este título de John Berger.
O pracer e o goce. Roland Barthes distinguiu na
sexualidade do acto literario entre o pracer e o goce.
Así, o pracer sería satisfacción. O goce, o risco. Podemos intuír
que a verdadeira literatura non é o pracer senón o que con
tremor o traspasa.
Andare a Zonzo. Foi Barthes tamén dos primeiros en
falar da cidade como texto a percorrer. Unha das mais
orixinais iniciativas no Día das Letras Galegas foi a da
asociación de veciños da Cidade Vella da Coruña que o
celebrou a andar un roteiro de casas ‘literarias’. Ese sería o
texto dunha memoria de proveito. A outra, o correlingua da
xente moza de escolas e institutos. O outro andar é andar a cidade errante e en solitario, en expresión italiana andare a
Zonzo (perder o tempo andando sen obxectivo), o que
Francesco Careri (Walkscapes: O andar como práctica estética) actualiza como transurbancia.
Arquitectura (II). Na obra citada, Francesco Careri fala da
arquitectura en Caín e Abel, da loita entre nómades e sedentarios.
“A arquitectura tería nacido pola necesidade dun ‘espazo do
estar’, en contraposición do nomadismo, entendido como espazo
do andar”. Unha cultura viva sería partillar a ilusión de estarmos
a andar? Desculpar esta moralidade final.♦

Latexos
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E vai
de vodas
X.L. FRANCO GRANDE

N

on se alarme ninguén:
non é da voda coa que
nos mallaron, e nos
van seguir mallando ata o
aburrimento, do que imos
falar hoxe. É das vodas que a
aviación americana, polas que
semella ter xenreira, desfixo
en Afganistán e en Iraq sen
contemplacións, matando na
última a máis de corenta persoas e demostrando unha actitude miserable, que non se
pode apoñer a erros militares,
maiormente se temos en conta
declaracións dos ocupantes.
Tanto no caso de Afganistán como no de agora, en
Iraq, dinnos que atacaron ós
sospeitosos de “terrorismo”,
non xa preventivamente,
senón como resposta ó fogo
inimigo, que non era outro
que o dos disparos ó ar cos
que naqueles latitudes
adoitan celebrar os casamentos. Desconcerta pensar que
tan modernos trebellos de
combate se poidan sentir atacados coas armas dos
festexeiros iraquís. E máis
aínda que os ocupantes
descoñezan ata ese punto os
costumes do país ocupado.
Boa proba do pouco que este
lles importa.
Pero o máis
desconcertante é, ademais de
que se negue o feito –hoxe
ben coñecido por un vídeo
que demostra as falsidades
no seu descargo das forzas de
ocupación– que o brigadier
xeneral Mark Kimmit, principal voceiro do Exército, sentencie que “os malos tamén
fan festas”. Pero outro oficial
dixo que unha voda puido ter
lugar no sitio atacado.
No vídeo que distribuíu a
Associated Press, axencia de
noticias que non é árabe e si
norteamericana, vese unha celebración cos tradicionais disparos ó ar, xente bailando
arredor dun cantante popular e
un organista do conxunto musical, que logo apareceu nun
cadaleito. Móstranse tamén
nas imaxes instrumentos
musicais, vaixela, trebellos
propios da festa e manteis. E
máis de doce sobreviventes
foron logo identificados na filmación. Todo isto ten moi
pouco que ver cos “disparos
de milicianos estranxeiros” de
que falan as autoridades
ocupantes.
Ao cabo, un acto máis de
barbarie entre os moitos que
esta guerra nos está
deparando. E que, xunto coas
torturas que ós poucos imos
coñecendo, é xa un triste
exemplo de degradación
humana no noso tempo. Nós
pensamos que é, ademais, un
crime de guerra, un acto
criminal máis derivado do primixenio, que é o ataque
contra un terceiro país, e a súa
ocupación, sen ningunha causa xusta e contra toda norma
de dereito internacional.♦

Un relatorio parlamentario conxunto achegará posturas

Quintana e Touriño acordan o método
de traballo para a reforma do Estatuto
A.E.
Hai posturas diferentes entre BNG, PSdG-PSOE e PP
para a reforma do Estatuto.
Aínda así, nacionalistas e
socialistas están de acordo
en consensuar unha estratexia conxunta entre as tres
forzas políticas, creando para iso unha ponencia no parlamento que achegue posicións.
Debate a tres bandas. Anxo
Quintana e Pérez Touriño puxéronse de acordo no método para
a reforma estatutaria nunha entrevista celebrada o 22 de maio.
Agora terá que tomar posición o
PP. Na entrevista que Fraga e
Quintana celebrarán o vindeiro
17 de xuño podería sair xa un
principio de acordo.
Para logralo, o PP terá que
mudar de opinión. A estratexia
da dereita era deixar fora os nacionalistas dos acordos, consensuando cos socialistas en Madrid a reforma constitucional e,
logo, a estatutaria que abranguese as 17 autonomías. Sería
unha reforma calcada para cada
unha delas.
Mais, nin os socialistas cataláns e bascos aceptaron esta
estratexia do PP, nin os nacionalistas estaban dispostos a
pasar por ela. Así que Rodríguez Zapatero optou por unha
“reforma á carta” e así llo espuxo xa a Mariano Raxoi na súa
entrevista esta semana.
Ante a inevitabilidade da reforma, o PP decidiu mudar de
postura. Mariano Raxoi deixou
de cuestionar a urxencia das reformas (o proxecto está en marcha en Catalunya e Euskadi) e
tenta agora centrarse nos procedementos e nos contidos.
Tamén Fraga Iribarne trocou a súa extratexia. Logo de
excluír o BNG de todo posíbel
acordo, situándoo “fóra da
Constitución”, e de fiar as relacións cos socialistas ás conversas co Goberno central, decide
reunirse con Pérez Touriño é,
máis tarde, co voceiro nacionalista Anxo Quintana.
Agora o PP, en pleno debate
interno, tanto sucesorio como de
estratexia, deberá fixar a súa
postura sobre o método de traballo cara a reforma do Estatuto.
Se temos que crer á ponencia
presentada por Xosé Manuel
Barreiro na última convención,
apostará por unha reforma con
características propias galegas.
BNG e PSdG-PSOE dacordo
Rodríguez Zapatero xa informou a Mariano Raxoi de que
cada comunidade presentaría a
súa reforma estatutaria (Catalunya e Euskadi non pasaban
por menos). BNG e PSdGPSOE fixaron xa o método para
comezar a avanzar nese camiño. Propoñen a creación dunha

Quintana e Touriño en xuño do ano pasado na asinatura do acordo para a gobernabilidade dos concellos.

comisión parlamentaria para
traballar coxuntamente na reforma. Agora o PP terá que definirse sobre o método.
Será este un primeiro paso
para saber onde quere chegar
cada quen. Máis difícil resultará que se acheguen posturas,
porque os tres buscan distintos
grados de autogoberno.
O BNG demanda un novo
Estatuto nacional para Galiza,
no que se lle recoñeza á nosa
comunidade “un espazo libre de
decisión propio. Un autogoberno real, con competencias exclusivas, e unha estrutura no Estado español que recoñeza o carácter político deste autogober-

no e o carácter plurinacional do
Estado español”, segundo expresa nun seu documento titulado O BNG: un compromiso para unha oportunidade histórica.
O PSdG-PSOE insire a súa
reivindicación de autogoberno
nunha reforma estatutaria. No
PSOE as reivindicación galegas
parecen relegadas a respecto de
Catalunya, Euskadi e, mesmo
Andalucía e Canarias. Algúns
sectores dos socialistas galegos
pretender subir ese teito, pero
outros, encabezados por Francisco Váquez, coinciden na defensa da “harmonización autonómica” do PP.
A dereita, pola súa parte,
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despois de aceptar que este tema entrase na súa axenda, tentará reducir as reivindicacións
das comunidades a unha lectura
uniforme da Constitución.
Finalmente, os nacionalistas, que levan tempo pedindo
unha comisión parlamentaria
para estudar a reforma, semellante á posta en marcha en Catalunya xa hai case catro anos,
non van limitar a súa actuación
política ao Parlamento. O BNG
tentará que a sociedade galega
participe no debate. Con este
motivo, a súa proposta acollerá
as conclusións consensuadas
coas organizacións políticas e
sociais interesadas.♦

A orde de discusión altera o Estatuto
Os enfoques do PSOE e máis
do PP para a reforma dos estatutos son distintos. Non é o
mesmo que o mecanismo da reforma sexa impulsado desde os
parlamentos autónomos, algúns
deles con maioría nacionalista
(tese de Zapatero), que desde o
pacto bilateral dos dous grandes
partidos estatais, que xa acordaran a lei de partidos e o pacto
antiterrorista (tese de Raxoi).
Tamén ten relevancia para o
resultado final que antes das modificacións estatutarias se realicen as modificacións constitucionais (criterio do PP), ou que
se realicen antes as mofifica-

cións estatutarias e a nova constitución se adapte un pouco aos
estatutos (criterio do PSOE).
Menos indiferente é aínda
que se establezan xa límites que
non poderán sobrepasar os novos estatutos (criterio defendido
por Raxoi e tamén por Fraga),
ou que non existan máis limitacións que as fixadas pola constitución, tendo en conta que esta é
susceptíbel de varias lecturas
(como defende o PSOE).
O peso que terá o PP nas reformas antes de chegar ao Congreso, será mínimo, pois e a
cuarta forza en Catalunya e a
terceira en Euskadi. Pero, ade-

máis, o PSC, coaligado cos nacionalistas, está disposto a apostar por unha ampla reforma tanto constitucional como estatutaria, como vén defendendo desde
hai tempo Pasqual Maragall.
Para Galiza tamén pode ser
beneficioso que as discusión
vaian máis avanzadas nas outras
nacións periféricas, sobre todo
tendo en conta que no próximo
ano haberá de novo eleccións
autónomas e a nova correlación
de forzas podería axudar considerabelmente. O peso que teña
o nacionalismo, como en Euskadi e Catalunya, será determinante no resultado final.♦

Galeusca
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Debate sobre o modelo de Estado e a súa proxección en Europa

Galeusca fronte a PSOE e PP
Pero o PP atópase que ten á
militancia desmotivada e aínda
amolecida por uns resultados que
non agardaban nas xerais. A situación é aínda pior na Galiza. O PP
é incapaz de lograr que os responsábeis municipais e parroquiais se
impliquen nesta campaña que eles
ven que lles toca de moi lonxe.
Un dirixente popular láiase,
en declaracións A Nosa Terra, de
que a implicación de moitos cargos partidarios locais, alcaldes e
concelleiros, sexa moi diferente
segundo o tipo de eleccións. Tamén recoñecía que as liortas internas, a ausencia dunha proxección clara en Galiza e a falta dun
líder para o futuro lles couta a
moitos as gañas de traballar.
Un concelleiro lugués do PP
ao que lle perguntabamos se ía
traballar nestas eleccións, contestounos: “traballar para quen?”.

B. LAXE
O modelo de Estado e o modelo
de Europa mestúranse ao comezo da campaña electoral dos comicios europeos que PP e PSOE
pretenden convertir nunha revancha das eleccións xerais. Os
nacionalistas do Galeusca afirman que “non precisamos de
Madrid para estar en Europa”.
As eleccións europeas, as primeiras que se celebran en solitario, non se asemellan en nada a
anteriores comicios, locais, autonómicos ou estatais. As súas
campañas duran meses, mentres
que a estas Europeas semellan
non darlles importancia, mesmo
poñéndose en marcha a campaña
oficial o 27 de maio.
Tanto PP coma PSOE parecen
atoparse a gusto nesta situación.
Non así os nacionalistas. Desde a
coalición Galeusca confírenlle
moita importancia a estes comicios europeos. Óllanas como un
xeito de conseguir unha certa presenza en Europa, camiño escollido por algúns destes partidos para gañar soberanía fronte ao Estado. E tratan de loitar contra a dualidade PP-PSOE coma se fose unha reedición das pasadas eleccións xerais. Denuncian o intento
de que os debates na TV se circunscriban, unicamente, a eses
dous partidos estatais.
Para o voceiro nacional do
BNG estas eleccións “son un bó
momento para aprofundar no autogoberno e conseguir o recoñecemento de España como un Estado
plurinacional”. Quintana considera que “este é o momento de ser
ambiciosos, pois non nos conformamos coa tradución da Constitución Europea ao catalán, euskera e
galego, senón que queremos escribir a constitución nestas linguas”.
Para Artur Mas, os comicios
europeos do próximo 13 de xuño
son importantes para as nacións
sen estado. “Se os cidadáns poñen
nas mans do PP ou do PSOE a defensa dos intereses dos nosos pobos, Galiza, Catalunya e máis Euskadi pagarán as consecuencias”.
O máximo responsábel de
CiU afirma que “para entendernos con Europa non necesitamos
dos intérpretes de Madrid. Nós
mesmos podemos defender os
nosos pobos, culturas, linguas e
necesidades. Se non o facemos,
ninguén o vai facer”.
Josu Jon Imaz considera que
as “nosas nacións son as mellores
aliadas dunha unión europea solidaria”, mentres que o chauvinismo dos estados “é o que obstaculiza o proceso de unidade europea
ao pretender manter as vellas
fronteiras e os antigos intereses”.
O presidente do PNV destacou que o Galeusca non é un
pacto oportunista, nin simplesmente unha coalición electoral,
senón que se remonta a 1923, e,
agora, como daquela, “é unha
coalición de nacións”.
O cabeceira de lista de Galeusca, Ignasi Guardáns, denunciou

Oferenda floral de Galeusca no Panteón de Galegos Ilustres o día da presentación da
candidatura nacionalista en Santiago.
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que tanto PP coma PSOE queren
impedir que a voz das nacións sen
estado se escoite en Europa.
As campañas de Galeusca serán diferentes en cada nación e
tamén os distintos lemas escollidos tanto polo BNG (Galiza, unha nación europea), PNV (Unha
estrela para Euskadi) e CiU (Si a
Catalunya, si a Europa).
A segunda volta das xerais
Nun primeiro momento, tanto
PP coma PSOE enxergaron os
comicios europeos coma unha
especie de segunda volta das
eleccións xerais. O PP quería demostrar que os resultados de
marzo foran froito da manipulación “mediatica-socialista”. Unha vitoria cargaría de razón as
súas denuncias e laios.
Pero, segundo foi pasando o
tempo, comezaron a desbotar esta
opinión. Os inquéritos indícanlles
que van colleitar unha nova derrota electoral. Tanto que Mariano Raxoi xa se está a curarse en saúde ao
afirmar que “o feito de que teñamos dous ou tres escanos menos
non creo que lle faga mudar a idea

que no partido teñen sobre min.
Non creo que sexa eu tan poderoso
para lograr que o PP obteña catro
ou cinco escanos máis ou menos”.
Semella este un xeito de contestar ao seus adversarios internos que pretenden ligar os resultados europeos ao futuro de Raxoy como líder do partido. Raxoi
afirma que pensa continuar á
fronte do PP e que as eleccións
non va ser decisivas neste senso.
Pero a campaña de Raxoi vaise basear, principalmente, nos “logros e realizacións da época de
Aznar no Goberno”. Algo que non
ilusionará a novos votantes, pero
que pode fidelizar a moitos dos
que veñen apostando pola dereita.
“Contigo fortes en Europa”, é
o lema escollido para acompañar
a Mayor Oreja. Pero tamén decidiu o PP usar o lema de Vota PP,
pásao, para pedir o voto. Un Pásao que ten doble significado. Por
unha banda quere mobilizar ao
seu electorado recordándolle que
nas eleccións xerais foron as mensaxe dos móbiles as que lles impediron contiuar no Goberno. Por
outro, o Pásao significaría, “pasar”, “superar” ao PSOE en votos.

O PSOE a aproveitar a vaga
A situación no PSOE é totalmente á contraria. Dirixentes socialistas recoñecen que no último
mes voltaron polos locais militantes “dormidos” e simpatizantes que se oferecen a traballar
nestes comicios. A vitoria electoral dalles azos a moitos.
A proximidade dos comicios
europeos ao 14 de marzo fai que
a euforia permaneza e que o posíbel desgaste do Goberno aínda
non tivera tempo de producirse.
Por outra parte, os xestos de Rodríguez Zapatero aumentaron socialmente a súa valoración. Tanto é así que no PSOE dan por
conseguida unha clara vitoria.
O lema escollido polos socialistas é o de España ama a Europa
coa estética dun corazón. Este lema está complementado con un
Gústanos Europa. A súa mensaxe
é a de presentarse como europeistas fronte a un PP ao que acusan de
levar unha política antieuropea,
afastando ao Estado de Europa e
poñéndose nas mans de Bush. O
debate sobre a guerra no Iraq foi o
principal punto de debate entre populares e socialistas nestes días.♦

O ‘incendio’ de ERC
PSOE e PP pretenden apresentar
as eleccións europeas coma unha
dupla confrontación. Por un lado
estaría a desputa entre ambos
partidos estatais, (ninguneando a
IU, impedindo, de mútuo acordo,
que se presenten os abertzales de
HZ), pola outra, as duas candidaturas nacionalistas.
Desde o Galeusca negan que a
súa confrontación sexa coa Europa dos pobos, coalición liderada
por Esquerra Republicana de Catalunya e Eusko Alkartasuna. Nesta candidatura participan tamén a
Chunta Aragonesista, o Partido
Socialista de Andalucia (Pedro
Pacheco), a Asemblea de Izquierdas, Endecha Astur, EsquerrraVerds-IPV do País Valenciá; Con-

ceju Nacionalista Cantabru e Iniciativa Ciudadana (La Rioja).
Desde o BNG afirman que
esta candidatura non é enemiga,
senón aliada e como tales van estabelecer colaboración no mesmo
grupo parlamentario europeo.
Aínda así, no BNG semella
acrecentarse o malestar con
ERC. Nos últimos días sentóulle
moi mal aos nacionalistas galegos a petición realizada por Joan
Puigcercós ao ministro de Exteriores, Miguel Angel Moratinos.
O voceiro de ERC no Congreso, esixiulle, segundo a prensa
catalana, que abrise unha nova
estratexia de negociación para lograr a oficialidade do catalán en
Europa. Puigcercós criticou o

“planteamento xeneralista” que
seguiu o Goberno de Madrid ante a UE, propoñendo que se recoñecese non só o catalán, senón tamén o euskera e o galego. Para o
voceiro de ERC, o catalán ten
moito máis peso demográfico
que estes dous idiomas peninsulares. Polo que “na vez de provocar este incendio”, o Goberno
central debería defender que a
Constitución europea incluise un
criterio demográfico para as linguas oficiais, entre as que debería
estar o catalán por contar con 10
millóns de falantes. Tres veces
máis que o galego e o euskera. A
súa proposta entra directamente
en confrontación coa realizada
polos partidos do Galeusca.♦

A

comparación entre
partidos políticos
equivalentes de distintos países é parecido á convalidación de materias de ensino. Unhas veces coinciden os
contidos e outras teñen pouco
que ver. Entre un partido nacionalista galego e un catalán
pode haber moitas semellanzas. Son sociedades
diferentes mais están
administradas polo mesmo
estado e unha parte dos feitos
do pasado tamén nos afectan
a todos.
Se esta comparación a facemos cun partido bosnio, por
exemplo, apenas vamos achar
concomitancias, ainda que todos nos definamos como
nacionalistas ou de esquerdas,
e teñamos programas
económicos parecidos e políticas sociais conducentes a rectificar as maiores inxustizas.
Os partidos necesitan
buscar socios equivalentes
para facer negocios, para
aproximarse máis ás metas
ideais que teñen marcadas,
que son os negocios máis
nobres das organizacións
políticas.
Os militantes, simpatizantes e moitos cidadáns tamén
fan esa equivalencia e
escollen en cada país o que
podería ser o seu partido ideal. Neste caso, aínda sendo
un exercicio grato, resulta
máis ocioso, porque o
militante non vai facer negocio e talvez se tivese que
vivir no outro país, a ollada
política cambiaría.
Dun xeito ou doutro, a
equivalencia sempre é difícil.
Habería xentes do BNG que
en Cataluña votarían por Esquerra Republicana, outros
faríano por CiU e outros
máis, ollo ao parche, seguramente confiasen no PSC, que
non é exactamente o PSOE.
Ao mellor algúns dos que
apoiasen ao PSC, votarían
polo PNV e con menos gosto
que se tivesen que votar a Esquerra, porque lles resulta
moito menos agradábel
calquer opción nacionalista
basca que a última das
catalás. Ou viceversa.
Recoñezo a paxarada de
todo o que levo dito. Pero tamén deben recoñecer moitos
bloqueiros que esa discusión
sobre se van votar partidos
de direitas nas eleccións
europeas ten pouca sustancia.
Os partidos e os cidadáns
non poden esquecer a súa
propia historia política. No
ano noventa e oito a Declaración de Barcelona daba azos
ao nacionalismo galego ao
integrarse nun pacto con
socios sólidos e serios.
Cunha idea do estado
plurinacional moi semellante.
Daquela ninguén dixo nada, e
dubido moito que os
entusiastas pro-esquerra de
hoxe teñan bons argumentos
para defender a súa opinión.
En Galiza, quen vote Galeusca votará polo BNG e
por un candidato de
esquerdas.♦
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Rosa Miguélez
Candidata socialista

‘Hai que convencer a UE de que, sen Galiza,
non hai pesca comunitaria’
PERFECTO CONDE

Rosa Miguélez (Ferrol, 1953) foi eurodeputada socialista durante os últimos cinco anos. Licenciada en Filoloxía Romanica pola Universidade de Santiago, tamén foi xefe de gabinete na Consellaría de Traballo cando a Xunta estivo presidida
por Fernando González Laxe, alcaldesa de Ares de 1983 a 1987 e técnica do grupo socialista do Parlamento europeo durante un lustro. Agora ocupa o número 21, con escolla asegurada, na lista do PSOE ás eleccións europeas do 13 de xuño.
Cales foron as súas grandes preocupacións eurparlamentarias
na lexislatura que rematou?
Resumiríaas en tres eixos. A
necesidade de cohesión social e
económica de Galiza. Os problemas da nosa pesca. E o terríbel
desastre do Prestige. No período
pasado a min tocoume, ademais,
vicepresidir a Comisión de Pesca
e ser portavoz do meu grupo para
asuntos pesqueiros. Deime conta
da necesidade de conciliar os intereses europeos e galegos en materia de pesca. Era preciso facerlle ver a Europa que había que
consolidar os intereses pesqueiros
galegos como intereses europeos.
Europa, para o PP, foi máis unha
desculpa que un obxectivo, de tal
maneira que, cando se fracasaba
nunha negociación porque non
estaba ben preparada, os do PP dicían que Europa era má e que nos
castigaba. Foi o que ocorreu cando a crise con Marrocos, por
exemplo. Para min, a pesca non
só é unha cuestión de cartos. Tamén é unha cultura, unha forma
de traballar e de vivir.
Cal sería a súa idea mestra
para defender a pesca galega?
Temos que convencer a Europa de que, sen Galiza, Europa
non é unha potencia pesqueira.
Polo tanto, o máximo interese en
defender a pesca galega ten que
vir de Europa.
Que representou o desastre
do Prestige no contexto europeo?
Foi un elemento crucial para
a lexislatura europea que rematou. O Parlamento serviu de xeito moi consciente de paliativo
ante a falta de democracia que se
respiraba naquel momento en España. Mentres que os parlamentos español e galego, por culpa
do PP, se negaron a investigar o
caso do Prestige, o Parlamento
europeo creou unha comisión in-
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vestigadora, da que fun vicepresidenta, a pesar do filbusterismo
político que practicou neste asunto o goberno de Aznar. Foi unha
batalla moi longa que me custou
moitísimo esforzo, pero que me
fixo desfrutar tamén moito.
Por onde van tirar agora as
súas preocupacións europarlamentarias?
Sen dúbida pola pesca. Todo
o que se poda facer por desenvolvela é importantísimo. Se cadra, agora terei que traballar a
reo pola pequena pesca costeira,
o marisqueo, etc., para que non
se sigan perdendo postos de traballo. E logo teño outra gran preocupación europea: a do trans-

porte, especialmente o transporte
marítimo. As consecuencias derivadas do Prestige sentaron a
necesidade de clasificar o futuro
do transporte marítimo. As eleccións do 13 de xuño precisan de
moita participación. Despois de
oito anos de goberno do PP, nos
que parecía que Europa era como un continente á parte, fainos
falta rehabilitar a política de
alianza cos países que teñan problemas coma os nosos. Temos
que ter en conta que o centro de
gravidade da Unión vaise desprazando cara ao leste e temos
que recolocar a España no centro
europeo no que xa estivo cando
os gobernos de Felipe González.

Coa vista posta especialmente en que obxectivo?
O de facer de Galiza, na medida na que comparta unha serie de
características con outros países,
unha fronte común para defendérmonos os nosos intereses. Hai que
ver o que se pode facer co norte de
Portugal, coa Francia atlántica, o
Reino Unido atlántico e os novos
países integrados que teñan intereses parecidos aos nosos. A política poida que non sexa capaz de
cambiar o mundo, pero é quen de
cambiar e mellorar moitas cousas.
Vostede naceu e vive nunha
comarca moi afectada pola crise da industria naval. Que vai
facer por este problema?

‘Demoro oito horas en chegar ao meu traballo’
Dura vida a dunha eurodeputada que salta do salón ao
avión e do avión ao escano
parlamentario.
Pois aínda que non o pareza é
abondo dura. Entre coche e avión,
con escala en Barcelona, tardo oito horas en chegar ao meu posto
en Bruxelas e outras tantas en volver á miña casa. Saio o domingo
ou o luns pola mañá e agárdame
un pleno cada mes en Estrasburgo, que remata moitas veces ás
doce da noite. Unha semana cada

mes de reunións do meu grupo,
outra con dous días de comisións
ou catro días se tes dúas comisións. Unha semana ao mes de minipleno en Bruxelas, tamén con
reunión previa de grupo. En total,
catro días de traballo moi intenso
cada semana. E logo, de volta á terra, o contacto cos electores e con
toda a xente de Galiza. En realidade, é unha carreira contra o reloxo.
Algunha vez terá vostede
que explicarlle a algún colega
de non se sabe onde onde que-

da Galiza. Ou non?
Iso pasaba antes do Prestige.
Agora unha di Galiza e todo o
mundo sabe de que se está a falar.
Antes diso, eu até levaba comigo
un mapa para explicar onde quedaba a miña terra. Claro que sempre houbo excepcións. Hai europarlamentarios moi coñecedores
de Galiza. Eu teño unha grande
amiga galesa, Eluned Morgan, tamén socialista, que coñece Galiza perfectamente. Fixo o camiño
de Santiago, e volveu logo co seu

pai. Durante tres meses tiven unha polaca facendo prácticas,
Ivonna, que fala o galego coma
min e que sabe todo o que hai que
saber de Pedrafita ou de moitos
outros lugares galegos.
Dise de vostedes que gañan
moito e que viven como reis.
Mito ou realidade?
Os do Estado español somos
os peor pagados de Europa. Eu
diría que ganancias e gastos están
en proporción. Un eurodeputado
ten que afrontar moitos gastos.♦

Este é máis ben un asunto
estatal. O PP foino metendo debaixo da alfombra para que non
se vise antes das eleccións xerais.
Agora, o goberno ten que estar
moi atento coa parte social para
evitar a perda de postos de traballo. Hai que ver este tema no seu
conxunto. Ferrol xa levou a peor
parte na reconversión de 1974, e
o sector necesita ser redimensionado. Polo demais, a Unión Europea, como é lóxico, xoga o seu
papel. Que diriamos se fose outro
estado membro o que ten o problema? Espero que o goberno de
agora faga o máximo esforzo.
Ultimamente tense plantexado de novo a necesidade de
recoñecer linguas como o galego na vida interna da Unión.
Que lle parece?
É un tema que me preocupa
moito. Os cataláns sempre foron
moi activos nesta materia. En Europa hai moitas linguas minoritarias. O caso das linguas do Estado
español, eu diria que é o mellor resolto até agora. O que pasa é que
a UE non ten política cultural, pero sempre se poden atopar ocos
para ir abrindo camiños. Cantos
falan maltés, comparado co galego ou con catalán? Estas contradicións teñen que facernos avanzar,
aínda que tamén hai que ter en
conta os gastos. Xa neste momento, estamos gastando unha cantidade infinita en traducións e interpretacións. E logo hai outro tema,
neste momento o español está saíndo debilitado fronte ao alemán
como aspirante a terceira lingua
comunitaria. Alemaña, coa chegada de países que están perto do
seu idioma, está sostendo unha
pugna soterrada por gañarlle ao
español o terceiro posto europeo.
A min paréceme que tamén hai
que defender o español como lingua de traballo na UE.
Despois dun lustro de experencia, como relataría vostede
as características parlamentarias dos europeos?
Os franceses teñen unha retórica parlamentaria absolutamente
envexábel. A min gustariame ser
coma eles. Os alemáns son máis
broncos. Os italianos xogan co
que non din. Son máis cortesáns,
aínda que tamén poden ser feridoiros como foi o caso de Berlusconi cando atacou un eurodeputado alemán inxustamente. Os portugueses, moi intelectuais, son capaces de pasar do concreto ao abstracto rapidamente. Eu admiro a
Mário Soares. E, dos españois, eu
quedaríame con Enrique Barón,
un home de reacción moi rápida,
e, no Parlamento europeo isto vale moito porque falar durante un
minuto é o normal e facelo tres
minutos é un luxo. Tes que ter
moita capacidade de síntese.
E, no tocante á participación da muller, como anda o
Parlamento europeo?
Na anterior lexislatura andou
mellor do que vai andar agora
coa integración de novos países.
Até agora, dos 624 eurodeputados que había, o 40 por cento
eramos mulleres. Despois do 13
de xuño haberá 735 parlamentarios europeos e coido que vai
baixar moito esa proporción. Para min nunca serán abondas as
eurodeputadas. Son partidaria de
que haxa moitas máis.♦
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Talante e
reconversión
CARLOS AYMERICH

A

o se cumpriren os vinte anos da primeira reconversión industrial, o goberno español e a Unión
Europea volven ameazar de novo coa redución de
postos de traballo e o feche de instalacións no sector naval galego. En 1984 a reconversión xustificouse co argumento de que a entrada nunha Comunidade Económica
Europea que nos ía traer incontábeis vantaxes ben valía
un pequeno sacrificio. Vinte anos despois, a comarca ferrolá aínda está á procura dunhas vantaxes inexistentes.
Nen a ZUR nen a ZID foron quen de crear emprego e reverter o declive industrial de Ferrolterra.
A nova reconversión xustifícase en que seica o goberno anterior concedeulles aos estaleiros de Izar unhas
axudas públicas ilegais. O que ninguén lembra (apenas A
Nosa Terra na edición da semana pasada) é que os estaleiros ferroláns non recibiron axuda nin investimento

ningún nos últimos anos. De facto, Astano é o único es- tos de Emisión que a Unión Europea esixe para cumtaleiro do Estado que ten prohibido construír barcos. E prir co Protocolo de Quioto, aínda descoñecen cal vai
todo indica que quizais sexa tamén Astano, o que ficou ser a súa distribución territorial. Porque aínda que o insen barcos e sen axudas, o centro que vaia fechar. Coa cremento das emisión de gases de efecto invernadoiro
complicidade, por certo, duns sindicatos estatais que xa sexa na Galiza (30%) moi inferior ao de Madrid (55%)
se declaran “dispostos a asumir axustes para salvar ou Canarias (76%) é de temer que circunstancias como
Izar” (José Luis Gacio, responsábel do sector naval da o esgotamento dos xacementos de lignito pardo de
UGT, en La Voz de Galicia do
Meirama e As Pontes, a de25 de Maio). O que non din
mora na aprobación dos cidemora na aprobación
estes heroicos representantes
clos combinados para estas
dos traballadores é como se
centrais e, sobretodo, a credos
ciclos
combinados
e
a
crecente
van repartir os axustes. É dicente demanda enerxética do
cir, se Galiza vai ser, outralevante peninsular leve a que
demanda do levante pode levar
volta, a sacrificada.
o goberno aproveite Quioto
Porque, polo de agora, só
para reconverter o sector de
o goberno a aproveitar Quioto
contamos co talante. Co taprodución de electricidade
para
reconverter
o
sector
eléctrico
lante dun José Luis Rodríno noso país. E, como semguez Zapatero, interpelado
pre, a Xunta de Galiza a veno
noso
país”
polo BNG, que evita comprolas vir.
meterse no Congreso a non
Así as cousas, un non dufechar estaleiros e co talante
bida que España ame a Eurodun Emilio Pérez Touriño de
pa, tal e como proclama certa
visita en Madrid, que tampouco foi capaz de arrincar do propaganda partidaria. O que empeza xa a dubidar é se
presidente da SEPI compromiso ningún co naval galego. Europa ama a Galiza. Porque, aínda que non fose amor,
E abofé que co talante non chega. Nin para o naval van sendo xa horas de que os galegos esixamos, de Esnin para os traballadores das centrais eléctricas galegas paña e de Europa, un tratamento algo máis xusto e resque, a menos de sete días de que o Ministerio de Meio pectuoso. As próximas eleccións ao Parlamento Europeo
Ambiente apresente o Plano de Asignacións de Derei- poden ser unha boa ocasión.♦

‘A

Santiago
Cando se deseñou o polígono
das Fontiñas, as autoridades locais bautizaron as novas vías cos
nomes das capitais dos países
membros da Unión Europea (daquela CEE), conseguindo que
aínda hoxe nin os residentes saiban localizar máis ca un par de
rúas: a súa e a da farmacia, a da
Área Central ou a da Escola Galega de Administración Pública.
O concello compostelán repetirá
ágora esa vía de bautizo que supón non perder tempo pensando
nomes e dará ás vías do novo
parque empresarial da Costa Vella, que vén de inaugurar o alcalde Xosé Sánchez Bugallo, os dos
países do leste que veñen de sumarse á Europa unida.
Ben está que se manteña a
vocación europeísta da cidade
de Compostela, fin dese Camiño

Acoller empresas
XAVIER LÓPEZ

O novo polígono empresarial da Costa Vella causa alegría
entre a patronal da cidade, que só se laia de que este
pulo á iniciativa privada se dea con dez anos de atraso.
que a atravesa, pero aínda mellor que as institucións se puxesen as pillas para darlle un pulo
importante ás dotacións de solo
empresarial da capital de Galiza,
porque non só de peregrinos poden vivir os empresarios composteláns. A cidade e o seu contorno (e os parados) botaban en
falta máis industrias. No polígo-

no da Costa Vella está montando
as súas instalacións a multinacional Leroy Merlín e hai outra
ducia de empresas que tamén teñen licenza para un polígono
con 131 parcelas, todas elas xa
adxudicadas.
Con catrocentos mil metros
cadrados, o parque empresarial
da Costa Vella, é a primeira ini-

Letras Galegas

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

XAQUÍN
LOURENZO,
por Francisco
Fernández
del Riego

ciativa digna de merecer tal nome desde que se puxo en marcha o polígono do Tambre. Coa
área consolidada en torno a FINSA e coas superficies previstas
por outras actuacións inminentes como son a da SEPES en Boisaca, Santiago comezará a ter
unha superficie industrial considerábel, aínda que afastada

dos 4,5 millóns de metros cadrados de solo industrial que se
prevé haxa en 2007, grazas a
actuacións como as programadas pola sociedade municipal
de xestión de vivenda e solo
(E MUVISSA ) no contorno do
Tambre ou a impulsada polo
IGVS para San Marcos, a chamada Cidade da Imaxe, moi desexada polas empresas do cada
vez máis puxante sector audiovisual galego.
A apertura do da Costa Vella
foi saudada con ledicia por un
empresariado compostelán que,
non embargante, non se priva de
falar de que chega con dez anos
de atraso. Para os empresarios
hai demanda para os seis millóns
de metros cadrados de solo empresarial que o Concello prevé
totalizar nos próximos anos.♦

NOVIDADES A NOSA TERRA

O TARDO, de Xaquín Lourenzo
Coedición do Museo do Pobo Galego
e A Nosa Terra
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A Coordinadora en Defensa do río inicia a presentación de alegacións

Sete minicentrais ameazan o Verduxo
H.V.
A Coordinadora en Defensa
do Río Verduxo comezou unha campaña contra a construción dunha central eléctrica promovida por unha empresa de Pontevedra e que se
inclúe nun plano máis amplo
que atinxe a sete minicentrais.
Coa construción destas minicentrais –que afectarían ás
concas dos ríos Verduxo e Calvelle– podería desaparecer o
único sistema fluvial vivo nos

Xoán Fernández
recoñece
os insultos
a unha veciña
A.N.T.
O edil ferrolán Xoán Fernández recoñeceu que insultou a unha mariscadora
durante unha manifestación
no Concello. Tamén recoñeceu que lle chamou a un
policía municipal “mequetrefe”. Na súa comparecencia no pleno do Concello
negou que agredise o policía, tal e como este denunciou e tamén afirmou que
antes de insultar el á mariscadora, “fixoo ela”. Os problemas co axente da orde
virían porque, segundo Xoán Fernández, este se negaba a admitir ter escoitado
que a mariscadora insultara
antes o rexedor.
Estas explicacións non
puideron escoitalas os
membros da oposición municipal (BNG, PSOE e IU),
que abandonaron o pleno
ante a negativa do alcalde
do PP, Xoan Juncal, de abrir
unha quenda de réplicas logo das explicación do seu
aliado dos Independentes
por Ferrol neste pleno extraordinario.
Xoán Fernández explicoulles aos seus compañeiros e aos membros do PP
que a liorta coa mariscadora só durou tres minutos, e
que o policía que mediou
na discusión non foi agredido. O alcalde estaba como testemuña pero tampouco deu explicacións. Só
acusou á oposición de
“querer buscar petróleo onde non o hai”.
O alcalde tampouco lle
deixou falar ao representante da Xunta de Persoal e do
Comité de empresa do Concello, organos que solicitaran a semana pasada un pleno extraordinario para que
Fernández pedise desculpas
públicas “por grave inxuria
verbal e física a un axente da
policía local”.♦

contornos das cidades de Pontevedra e Vigo, onde os outros
ríos, maiormente, están contaminados e arrodeados de plantacións de eucaliptos, prexudiciais para os acuíferos.
Á vista da petición dunha
“concesión de aproveitamento
hidroeléctrico” por parte da empresa Hidroeléctrica de Pontevedra SL, a Coordinadora en
Defensa do Río Verduxo vén de
iniciar unha campaña de alegacións ante a empresa Augas de
Galiza, o organismo público

encargado de analizar e outorgar as concesións neste ámbito.
As alegacións presentadas
ante Augas de Galiza inciden
na insuficiencia dos estudos
ambientais do proxecto que,
ademais, non ten en conta o
efecto de suma dos outros proxectos de encoros no río. Outro
dos argumentos formulados baséase na contradición na que se
incorre ao conceder o aproveitamento hidroeléctrico a unha
empresa privada negándolle
como consecuencia o seu uso

aos veciños das zonas conlindantes.
Ademais, os opoñentes ao
salto temen a desfeita ambiental
que suporá a diminución do
caudal e o dano económico que
para a zona –sometida a unha
grave emigración– significa
perder un recurso de desenvolvemento económico como é un
río de alta calidade ambiental e
paisaxística que hoxe xa é reclamo turístico. A isto súmase a
posibilidade da desaparición de
dez especies de flora e fauna

catalogadas como vulnerábeis e
dúas consideradas como raras.
Ademais destas consideracións, a Coordinadora en Defensa
do Río Verduxo lembra que hoxe
a rede fluvial galega está saturada
de encoros; que hai máis de douscentos aproveitamentos hidráulicos previstos; que se exporta o 30
por cento da enerxía eléctrica que
se produce; e que a produción
deste encoro vai supor unha parte
infinitesimal da produción hidroeléctrica do país e, porén, significará tocar de morte o río.♦
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Croques

AFONSO EIRÉ

Malestar
en Caixa
Galicia
Existe un certo malestar en sectores profesionais de Caixa Galicia
pola política do seu director xeral, Xosé Luís Méndez, sobre todo no que se refire ao nomeamento de directivos. Ese malestar aumentou nos últimos meses
ao designar ao seu fillo, Xosé
Luís Méndez Pascual, Conselleiro Delegado da Corporación Financieira Caixa Galicia, con posto na Comisión de Dirección da
propia entidade. Outro seu fillo,
Iago, foi tamén nomeado responsábel da división de empresas.
Neste paquete, quéixanse algúns
directivos, tamén se promocionou ao xenro do alcalde coruñés
Francisco Vázquez. Estas mesmas fontes falan que o nomeamento de Carrera Pásaro como
vicepresidente de Rodman sería o
primeiro paso para que o ex director xeral adxunto de Caixanova dese o salto a Caixa Galicia.♦

Francisco Franco
ataca de novo
A Fundación Francisco Franco recurriu xudicialmente a retirada do
busto do ditador da Praza Maior de

Xosé Luís Méndez.

Ponteareas. A entidade presidida
pola Condesa de Franco, considera
que a retirada da estatua é “unha
ofensa grave e un feito vergoñento”. O recurso foi admitido a trámite polo que o Concello deberá
de persoarse para defender a súa
actuación, levada a cabo por socialistas e nacionalistas. Pero agora
volta gobernar o PP con Pepe Castro, que sempre se declarou franquista. Un PP que o ano pasado situou a esta Fundación entre as que
máis axudas recibiu por parte do
Goberno central aínda que entre os
seus fins esteña o de “defender o
coñecimento” do ditador, a súa
“dimensión política” e os “logros e
realizacións da súa xestión”.♦

Que pasa
en Melide?
Por Melide, ademais de pasar o

Camiño de Santiago, pasan moitas cousas nos últimos días. O seu
alcalde, Miguel Pampín, dimitiu
seica para dedicarse ao traballo
no Senado. Pero nin siquera explicou a súa renuncia no pleno,
senón que mandou un escrito.
No BNG non creen a explicación. A súa voceira, Socorro
Cea, afirma que “Pampín deixou
moitos temas pendentes no concello”. Entre eles cita dúas sentencias e “unha mestura de cousas que o obrigaron a dimitir”.
A concelleira cree sospeitoso
que neste mes deixasen tamén o
seu traballo no concello o interventor e o secretario municipal.♦

O Plano de
Normalización
Lingüística
O Plano de Normalización Lingüística será remitido ao Parlamento antes do verán. Segundo
pudemos saber xa está redactado o
seu borrador pola comisión encargada. Agora vai ser remitido aos
partidos políticos e organizacións
representativas para que realicen
as súas aportacións. A redacción
deste Plano tivo unha ampla colaboración de todos aqueles que pulan pola normalización lingüística,
cun afán de que saia adiante. A Dirección xeral de Política Lingüística comprométese a aportar o orza-

mento para viabilizalo. Ademais
anuncia para o próximo mes diversas iniciativas.♦

Os socialistas
de Vigo
desesperan
Pensaban os socialistas vigueses
que poderían, pouco a pouco,
voltar á normalidade. O partido
informáraos que Ventura Pérez
Mariño abandonaba o concello e
ocuparía o cargo de presidente
do Consorcio da Zona Franca.
Pero Mariño tamén quería compatibilizar o cargo co de concelleiro. No Goberno central, onde
Mariño ten moitos enemigos de
épocas pasadas, nin siquera lle
dixeron que unha cousa ou a outra. Solbes decidiu adiar a decisión a semana pasada na que nomeou aos presidentes das Zonas
Francas de Cádiz e Barcelona.
Mentres tanto chegoulle un informe no que se falaba da posibilidade de que a Zona Franca de
Vigo aumentase o seu radio de
acción comarcal a toda Galiza.
Pérez Mariño e Francisco Vázquez estarían de acordo. A posibilidade escarmonou a todas as
“forzas vivas” viguesas.
E a posíbel moción de censura? No BNG afirman que, para comezar a falar, os socialistas lle
procuren primeiro acomodo a Pé-

rez Mariño canto máis lonxe do
concello millor. Despois moverían
eles ficha. Pero o PSOE ten outras
dificultades. Quen sería o seu candidato/a? Pero tamén hai outros
intereses que conxugar. Algúns
esíxenlle a Mariño e aos seus que
impidan a aprobación do Plano
Xeral de Ordenación Municipal.♦

Laureano
Oubiña
reivindicativo
Laureano Oubiña, condenado por
narcotráfico, estase a revelar como un grande analista da situación carcelaria. Despois de pór a
andar a súa propia páxina en internet, agora manda cartas reivindicativas aos xornais. Esta semana critica ao PP pola “política penitenciaria estrangulante e asfixiante” ao anular “moitos dereitos
que os presos tíñamos desde a Lei
de 1979”. E avisa: “ou entra aire
fresco nos cárceres ou vai a ocurrir algo. Machígase no ambiente”. Denuncia os traslados sen
avisar, as familias que non teñen
medios para ir visitar aos presos, a
deshumanización, as ilegalidades,
a colocación arbitraria no FIES
(presos perigosos). O PP ten a culpa, segundo Oubiña, e pídelle ao
PSOE que mude a súa actuación
se non quer ver como medran motíns como o de Barcelona.♦

A UE aproba a comercialización do millo transxénico BT-11
sen comprobar os efectos para a saúde
R.V.A.
Non se poderá plantar pero si se
permitirá o consumo humano do
millo transxénico BT-11 na
Unión Europea. Así o acordou a
Comisión Europea, tras acabar
coa moratoria existente dende
1998. A decisión tomouse por
seis votos a favor, seis en contra
(Francia, Austria, Luxemburgo,
Dinamarca, Portugal e Grecia) e
tres abstencións (entre elas a do
Estado español), a pesar de que
existen tres informes que desaconsellaban a súa aprobación.
Tres organismos científicos un francés, un belga e un austríaco- fixeron estudos que afirman que aínda non se pode concluír que o axente BT-11 sexa
inocuo para o organismo humano. Concretamente, afirman que
este transxénico pode orixinar
graves problemas de alerxia no
consumo humano. Sen embargo,
a Comisión Europea atendeu ás
demandas dos países produtores
de transxénicos interesados en
poñer fin a esta moratoria, especialmente Estados Unidos, Canadá e Arxentina. Tamén deu
prioridade aos intereses da multinacional suíza Syngenta (antes
Novartis), propietaria do millo
BT-11 e dos herbicidas necesarios para a súa plantación.
As asociacións ecoloxistas
pronúncianse en contra desta decisión. En opinión de Adega, “a
UE servirá como sumidoiro da

produción transxénica do resto
do mundo. A postura da Comisión non fai máis que fomentar a
existencia de grandes grupos
económicos que miran moito
máis polos seus beneficios que
polo benestar global do planeta”.
Os problemas de permitir este tipo de produto, ademais de sa-

Guisa e Napo

nitarios son tamén medioambientais e económicos. Non se pode
prever como afectará ao ecosistema a plantación de sementes modificadas xeneticamente. Ademais, condena a certos países a
depender das multinacionais que
venden o millo e o herbicida. Se
a isto se lle engade que a produUXÍA E BRAIS

ción de moitos países do terceiro
mundo está ordenada polo Banco
Mundial e o FMI, increméntase a
dependencia”, conclúe o responsábel de Adega para produtos
transxénicos, Miguel Cid.
O comisario Europeo de sanidade, David Byrne, sinala que
“o consumidor está protexido

porque as normas de etiquetado
e seguimento aprobadas o 18 de
abril son moi estritas”. Ademais,
sinala que “o consumo de millo
transxénico en Europa non se
pode prohibir porque o Estado
español planta 32.000 hectáreas
de millo xeneticamente modificado para elaborar pensos”.♦

Subliñado

Despois dun ano
LOIS DIÉGUEZ

PREFIRO MARCHAR
EN PÉ QUE VIVIR
SEMPRE AXEONLLADA.
E NON FALO
METAFORICAMENTE,
CHE!

Cumpre-se agora o primeiro cabodano das eleicións aos concellos de Galiza. Houbo, daquela, un avance importante do partido chamado dos socialistas; un sensíbel retroceso do PP e unha
miga tamén do BNG. Moita xente creu que un apoio ao PSOE
ia significar un cámbio real na política dos viciños e viciñas, e
ocorreu o de sempre: ao primeiro, boas intencións e frases solenes sobre diálogo, participación dos viciños, progresismo, galeguismo... Despois, mes tras mes, a obsesión pola foto e pola propaganda victoriosa foi-nos metendo na soberba. E hoxe, non
podemos falar precisamente dunha política progresista, dunha
política diferente á do PP, porque apenas variou, tanto a respeito do diálogo tan cacarexado, como de defensa do noso idioma
e cultura, como dos aspectos sociais ou a xestión de obras. Levar vellos e vellas a comer o polbo non é política de respecto á
liberdade, e cubrir os postos de traballo do concello con amigos
ou militantes do partido, menos. Non vai ser a boa imaxe que os
xornais construan dun político a panacea dos problemas, se esa
imaxe non responde ao que se predica en campaña eleitoral. Este engano, desgrazadamente, segue a mover millentas de vontades, mais na casa do concello –iso si, pintada de rosado- as goteiras continuan a mollar-nos.♦
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Elude no Parlamento analizar a responsabilidade do Goberno de Aznar

Fraga di que a crise de Izar débese
á concorrencia desleal
A.N.T.
Ante dúas preguntas parlamentarias do BNG e do PsdeG-PSOE, o presidente da
Xunta Manuel Fraga botoulle
a culpa á concorrencia desleal
da situación de crise no estaleiro Izar, que na Galiza conta coas factorías de Ferrol e Fene.
As preguntas dos dous grupos
parlamentarios eran relativas á
actuación dos Gobernos de Galiza e do Estado na xestión das sucesivas restruturacións de Izar,
as perspectivas para o futuro e a
posición da Xunta en relación á
situación de Izar-Fene.
Contodo, Fraga, na súa quenda de resposta, non contestou ás
preguntas dos dous grupos parlamentarios e limitouse a culpar á
concorrencia desleal da situación
de crise de Izar. Na súa intervención, Fraga reclamou “un cambio do sistema actual, que nos
permita ter en conta a concorrencia desleal, para computala no
tema das axudas”. O presidente
galego tamén culpou á Unión
Europea de falta de decisión para crear un consorcio naval
“quen de resistir a concorrencia
desleal que están a facer determinados estaleiros”.

Manuel Fraga no Parlamento.

Plano industrial
Por outra banda, no Congreso
dos Deputados o portavoz do
BNG nesta Cámara, Francisco
Rodríguez, presentou unha mo-

PACO VILABARROS

ción non de lei na que se insta ao
Goberno a negociar cos sindicatos e as Comunidades autónomas
un plano industrial para garantir
o futuro dos estaleiros de Izar.
Francisco Rodríguez quere

que se presente en Bruxelas o
plano industrial para que a Comisión europea autorice a Izar a
proceder a unha devolución das
axudas percibidas por parte do
Estado nun período temporal

amplo. Adiar a devolución dos
308 millóns de euros nun prazo
longo evitaría comprometer a
existencia do estaleiro.
O obxectivo do plano industrial proposto polo BNG no Congreso é o mantemento de todos
os centros de produción, a conservación da capacidade produtiva asignada ao Estado, a volta de
Izar-Fene á construción de barcos –que agora tiña vedada– e a
modificación da estrutura organizativa de Izar para crear complexos integrais de construción
naval a escala territorial.
“Sería moi grave que Izar-Fene e Izar-Ferrol quedasen relegadas á construción de barcos militares”, dixo o deputado do BNG,
que tamén engadiu que “esa non
é unha alternativa de futuro xa
que o valor estratéxico, económico e tecnolóxico do sector civil é
clave para manter unha industria
como esta no futuro”.
A pesar as interpelacións parlamentarias a prol do estaleiro
público, o presidente do Goberno central, José Luis Rodríguez
Zapatero nunha intervención no
Congreso, despois dunha interpelación do BNG, non se comprometeu a nada no relativo ao
futuro do estaleiro.♦

Vigo
De quen de verdade me gustaría
falarlles esta semana é de Ventura Pérez Mariño, pero o ex alcalde segue empeñado en amosarnos a súa cara máis inexpresiva,
sen deixar fuxir un nimio aceno
que nos poida desvelar a que misións vai orientar o seu talento.
Cando escribo estas liñas aínda
descoñezo o destino do líder dos
independentes que se acochan
baixo o ancho paraugas do
PSOE. Ventura Pérez Mariño
tenme desacougado. Non só a
min senón tamén a un Emilio Pérez Touriño que non sabe que ha
facer xa para limpar esa mancha
que en Vigo tanto afea a súa candidatura á Xunta. Non só a min
senón tamén a un grupo municipal nacionalista que non sabe se
acumular munición e cavar trincheiras nunha duradeira liña Maginot fronte ao goberno de Corina Porro ou preparar un asalto
con catapultas a unha alcaldesa
que se defende tras muros de
area. Non só a min senón tamén
a un grupo municipal socialista
no que algúns buscaron, forzados ou voluntariamente, ocupacións máis pracenteiras e os de-

O futuro de Pérez Mariño
XOSÉ MANUEL AÑEL

Ventura Pérez Mariño mantén a cidade parada por mor do seu desexo de protagonismo. Todos os grupos políticos, incluído o seu, arelan que se aclare cal vai ser o seu futuro, sexa no Concello ou fóra del.
máis agardan o momento de
romperen filas sen atrevérense a
mover un papel que non teña o
visado do seu xefe. Non só a min
senón a todos os que temen que
un cambio no Consorcio da Zona
Franca free os proxectos de colaboración deste organismo co
Concello, ou a aqueles que devecen porque Vigo dispoña dun novo Plano Xeral…
Gustaríame escribir sobre Pérez Mariño pero terei que buscar
outro asunto para este artículo porque non sei se o ex alcalde aceptará/lle deixarán promocionarse en
novos destinos ou, pola contra, seguirá realizando no Concello unha
política personalista, allea aos in-

tereses xerais do PSOE, desafiante
co BNG, erosionante para o entendemento entre as forzas políticas e
prexudicial para o desenvolvemento da cidade.
Obrigado pola intriga na que
Pérez Mariño nos mantén, dedicareille unhas poucas liñas a outro político que nos últimos meses pugna por facerse un nome
entre os persoeiros máis influentes de Vigo: Alberto Núñez Feixóo. O conselleiro de Política Territorial fíxose merecedor a pasada semana do meu aplauso, que
por certo, non adoito eu ofrecer
con facilidade aos que rexen as
nosas institucións. Feixóo conseguiu arrincar de min tan impro-

pio xesto de recoñecemento ao
poñer, por fin, un chisco de racionalidade sobre un debate, os
accesos por estrada a Vigo, que
xa se estaba a converter nun concurso de propostas disparatadas.
Nunha cidade na que nunca
faltaron proxectos abominábeis
ou desmedidos (non hai moito,
Manoel Soto propoñía trasladar
todas as instalacións portuarias a
Chapela), xa comezaba a ser preocupante o crecemento do coro
de voces que se sumaba a peticións como construír unha ponte
entre Vigo e Cangas para aliviar
o tráfico na ponte de Rande. Menos mal que o conselleiro se acaba de encargar de ridiculizar ele-

gantemente tales fantasiosas propostas explicando o obvio: que o
realmente necesario é unha alternativa gratuita para a A-9 entre
Vigo e Pontevedra; que esa alternativa podería canalizar tamén o
tráfico que se dirixe dende a capital do Lérez cara a Portugal
afastándoo de Vigo; que a nova
estrada pode servir para enlazar
Pontevedra coa autovía Rías Baixas; e que habilitando unha nova
entrada a Vigo se contribuirá a
reducir a presión que soporta o
acceso á cidade pola autoestrada.
Quen, como e cando se construirá esa nova autovía é outro
cantar, pero de momento hai que
convir en que a idea é razoábel, o
proxecto necesario e o momento
para expoñelo o oportuno. Haberá que seguir de perto os pasos
de Núñez Feixóo, un home que
viu frustradas as súas expectativas de ascenso no escalafón por
mor da desfeita do PP o 14-M e
que, sen os alardes que caracterizaban o seu predecesor no cargo,
comeza a atribuírse silenciosamente aquel título que se autoimpuxo Xosé Cuiña de “Valedor de Vigo”.♦

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

A NOSA TERRA

Nº 1.130 ● Do 27 de maio ao 2 de xuño de 2004 ● Ano XXVII

Os conxeladores, en folga contra as inspeccións fotográficas

A cámara dixital, nova arma do Canadá
para botar os galegos dos bancos de fletán
GUSTAVO LUCA
Na I Guerra do Fletán (Abril
de 1995) os gardacostas canadenses secuestraban barcos e
cortaban aparellos; na nova
guerra que comeza, as patrulleiras levan cámaras dixitais e
abordan os pesqueiros para
gravaren todo a calquera hora.
Os pesqueiros galegos vólvenlle
agora o lance e chaman a atención cunha folga en alta mar.
Trece conxeladores de Vigo e Marín e tres pesqueiros rusos só atoparon un medio para se defender
da cámara impertinente que traballa día e noite: deixar de pescar.
Recolleron aparellos e navegan ao
pairo (coa máquina precisa para
se manteren nunha posición en alta mar), situación na que os vixilantes déixanos en paz despois de
días de incesantes abordaxes.
A situación de peche patronal
contra a interpretación abusiva
dun tratado de pesca é estraña. A
Comisión de Pesca da UE non vai
intervir contra a campaña fotográfica do Canadá, entre outras cousas porque o dereito a gravar imaxes do proceso de pesca está no
convenio da Organización das
Pesqueiras do Atlántico Norte
(Nafo) no que Ottawa ten vara a
cada máis alta, por moito que a
pesqueira lle quede por fóra das
200 millas. Doutra parte, se un
barco en folga é unha ruína quen
máis a vai sentir é o traballador
que recibe a metade do seu salario
da parte de pesca.
Guerra polos restos
Na pesqueira do fletán discutíase
hai nove anos, cando a I Guerra,
por milleiros de toneladas; a rifa
de agora é polos restos, despois de
rebaixaren as 20.000 toneladas da
cota deste ano para os barcos galegos a só 4.000. O Canadá despreza o informe biolóxico que
acaba de redactar a Cooperativa

Galiza manifestouse contra as prácticas pesqueiras canadenses no 1995.

de Armadores de Vigo sobre o estado do fletán e representa de novo o papel de conservacionista
neurótico contra os barcos que
pescan fóra das duascentas millas.
Cando chega o tempo da freza
a poboación do fletán sobe da tamara continental á plataforma. A

migración anual sinala o tempo
alto da campaña. É nese momento
de pesca intensiva cando se multiplican as visitas das lanchas pneumáticas protexidas por patrulleiras artilladas do servizo de inspección pesqueira. O Canadá abusa
dos acordos da Nafo que lle confi-

A. PANARO / Arquivo

ren a patrulla. Abarlóanse aos barcos de madrugada sen anunciaren
a visita e saltan sobre cuberta. Se
houbese un accidente nestas operacións, a responsabilidade sería
do capitán do pesqueiro abordado.
Chegados ao barco, toman
imaxes de todo: o copo, os apare-

O fracaso da política de pesca de Ottawa
O Canadá exerceu a política
pesqueira máis depredadora
do mundo. O seu fracaso pasa
pola desfeita do salmón do Pacífico e pola desbandada do
bacallau. Na recuperación desta última pesqueira traballa
dende hai dezaoito anos de
fracaso en fracaso. Para contentar o seu sector pesqueiro
en pé de guerra decretou a pesca subvencionada do capelín.
As focas, conservadas por mor

de varios convenios internacionais, alimentábanse desta
especie pero a falta dela procuraron o que quedaba do bacallau en veda. Os biólogos
calculan que no tempo que durou a disparatada campaña do
capelín, as focas deron conta
dun millón de toneladas de bacallau. A última disposición do
ministerio das pesqueiras de
Ottawa foi a de autorizar a matanza de focas, o que provocou

protestas en toda Norteamérica.
Ao Canadá xa non lle queda
máis pesca que o fletán. A Nafo
nacera como instancia internacional para regular estas pesqueiras pero agora é o instrumento último que lle permitirá
ao Canada continuar a súa actividade pesqueira. Na Nafo dominan o Canadá e os EE UU
mentres a UE mira por outros intercambios preferentes co Tratado de libre comercio (ALCA).♦

llos, o piso da cuberta de traballo,
as cubas da maga, os sollados e as
bodegas. O da Nafo, como todos
os convenios pesqueiros internacionais, admite unha porcentaxe
de captura accidental, o que significa que estradas na cuberta de traballo ou no aparello aparecen outras especies que non son fletán e
mesmo inmaturos. Imaxes das
consecuencias imprevistas da pesca son as que salientaron os noticiarios do Canadá e dos EE UU na
I Guerra do Fletán baixo a alarma
da sobrepesca. Unha propaganda
que tivera o seu efecto. En abril de
1995 apresaran o Estai de Vigo
na procura de piratarías cometidas
na medida dos aparellos e nos tamaños e especies permitidas.
Ocuparan un espazo de primeira
na información de todo o mundo
mais a noticia de que o arrastreiro
galego non cometera infracción
ningunha merecera apenas atención, se cadra porque chegou dous
meses despois de mirar todo o
barco con lupa.
O ministro Tobin preparara daquela o golpe publicitario do Estai
coa axuda das axencias de imaxe
Rubicon e Burston-Masteller, as
mesmas que lavaran a cara da Exxon despois da desfeita do Exxon
Valdez en Alaska, unha marea negra das grandes pero non tan importante coma a do Prestige. A
pesca accidental servía pola primeira vez de imaxe da infamia: a
pesca tiña que cantar o réquiem
por culpa dos arrastreiros galegos.
O Canadá usara antes, a finais dos
80, os oficios da empresa de publicidade Hill & Knowlton cando librara a primeira guerra polo poder
dentro da Nafo. Esta axencia lanzara no 91 aos catro ventos a noticia de que os iraquís arrancaran
trinta nenos do Kuwait das súas incubadoras e os deixaran morrer de
fame e frío no chan dun hospital.
Era mentira pero serviu de
pretexto para a primeira Guerra
do Golfo.♦

Lugo
Os membros do grupo provincial
socialista de Lugo son uns verdadeiros augures, capaces de
adiviñaren quen entrará a traballar na Deputación Provincial
mesmo antes de convocarse o
concurso oposición para cubrir
46 prazas no citado organismo.
Proba de que non andan con
brincadeiras é que acordaron
acudiren a un notario para que
levantase acta cos nomes dos
que, segundo eles, serían os
afortunados novos funcionarios, documento que presentaron á prensa logo de celebrárense as probas.
Non se trabucaron moito nos
seus designios xa que das 46 prazas, só fallaron nunha e foi motivado, ao parecer, porque un dos
opositores concorría a dous postos diferentes.
Todos en Lugo pensamos que
os socialistas estaban en pose-

Adiviños no PSOE
ANTÓN GRANDE

Das 46 prazas que se ofrecían na Deputación, os socialistas adiviñaron o nome de 45 dos escollidos. Terán poderes adiviñatorios?
sión do Oráculo de Delfos, que
podían coñecer o futuro perfecto
e mesmo, o pluscuamperfecto.
Non era tal. Cacharro Pardo
encargouse de escorrentar maleficios e sentar as cousas no seu
sitio. A súa explicación foi dicir
que todo era legal e que adiviñar
os que aprobarían non era tan difícil tendo en conta que se trataba dun concurso oposición non
que no só puntúa o exame que se
faga senón tamén a puntuación
que poidan ter por méritos al-

gúns dos candidatos. Claro que
se esqueceu matizar que eses
puntos fosen conseguidos por ter
traballado como contratados a
dedo na Deputación Provincial
durante tres anos. Así calquera.
Seguindo na Deputación de
Lugo, máxima accionista por
outra banda do Breogán, equipo
que recibe deste organismo
centos de millóns todos os
anos, o que provoca as críticas
da oposición, atopámonos con
que os compoñentes da Aso-

ciación de Veteranos do Grupo
Breogán, é dicir, aqueles que
foron xogadores do primeiro
equipo noutro tempo, decidiron
desvincularse desta por mostrarse en desacordo en pertencer a un organismo no que a última decisión tena o Consello
de administración do club.
As causas reais desta fuxida
en grupo poden estar realmente
no xeito de levar o equipo por
parte dos dirixentes do Breogán
para cos membros desta aso-

ciación e, en especial, por un encontro amistoso que foron xogar
os ex breoganistas ao sur español
e para o que tiveron que pagarse
practicamente toda a viaxe e a
estancia, algo que cabreou a
moitos deles logo de ver o desplegue de cartos que fai a Fundación para outras actividades.
A iso habería que engadir o
trato dado pola directiva do club
a varios dos seus membros como
o segundo entrenador, que foi
cesado da noite para a mañá; o
primeiro entrenador, ao que non
se lle renovou logo dun bo papel
na tempada que rematou, ou varios dos xogadores aos que se
lles deu carta branca logo de facer un excelente traballo.
Como se ve, a Cacharro Pardo médranlle os problemas por
moitos lugares. Haberá que seguir agardando para ver como
remata o circo.♦

Antonio Figueras
‘É indecente que siga sen haber unha guía
de actuación para casos como o do Prestige’
RUBÉN VALVERDE

É director do Instituto de Investigacións Mariñas foi un dos membros do Comité
Científico Asesor creado tras o accidente do Prestige. Nesta entrevista analiza as consecuencias do desastre, advirte de que “a costa non se recuperou” e denuncia que “as
administracións non ordenaron xerar os datos suficientes para analizar o accidente”.

PACO VILABARROS

fumar. Cando as cousas non se fan
débese a razóns políticas.
Estivo mal utilizada a ciencia durante a xestión da catástrofe?
Non foi utilizada. Eu fun
membro do Comité Científico
Asesor. O problema do Prestige
comezou o día 13 de novembro
e afundiuse o 19 de novembro.
O Comité non se convoca até o
9 de decembro e as nosas labores conclúen o día 14 de febreiro. Cando se constituíu o Comité Científico foi o momento no
que se decide o taponamento
das fugas. O barco pasou de
perder 120 toneladas diarias a
perder menos de dúas despois
da nosa actuación. Tamén propuxemos varias modalidades para a

extracción definitiva do fuel.
Pero o fuel aínda segue nas
adegas.
Nós propuxemos varias
modalidades e ao final o Goberno optou polo método das bolsas. Dende o 14 de febreiro do
ano pasado nós xa non fixemos
nada máis. O que non se nos pode pedir aos científicos é que tamén recollamos nós o fuel. Ignoro o motivo polo cal non se fixo
até agora, pero entendo que o
Goberno central debería ter nomeado un comité científico-técnico para controlar a extracción
por parte de Repsol.
Aprobouse hai pouco unha
resolución do Parlamento Europeo que afirma que hai unhas
20.000 toneladas esparexidas en

fronte das nosas costas. Onde
están exactamente e de que xeito afectan a noso ecosistema?
Efectivamente hai 20.000 toneladas que están nos fondos
mariños. Se alguén viu o chapapote de preto farase unha idea de
que tipo de fluído estamos a falar. É un material que non se evapora así como así. Para facérmonos unha idea, podería compararse cunha estrada. Evidentemente non se pode dicir que esas
toneladas estean por toda a costa,
senón que están localizadas en
determinados puntos que aínda
se descoñecen. O que está claro é
que os efectos neses lugares van
ser funestos. Non podemos pensar que agora vai haber máis produción que antes porque senón o

que habería que facer sería coller
moitos barcos e afundilos nas
nosas costas. Pero hai que matizar que o impacto non é igual en
todas as zonas. Esta mensaxe ten
que ser moi nidia porque fóra de
aquí non distinguen o marisco da
Costa da Morte do da Ría de Vigo. Eles ven Galicia como un todo igual e uniforme, do mesmo
xeito que nós vemos Cidade Real coma un lugar ermo. O que está claro é que aínda non podemos dicir que todas as praias están esplendorosas porque houbo
sitios moi afectados que tardarán
anos en recuperarse.
Nalgúns lugares, coma nas
illas Atlánticas, aplicouse a
biorremediación para a recuperación. Que resultados dá
esa técnica?
É unha iniciativa dun grupo
deste instituto, dirixido por Miguel Anxo Murado. Até o de
agora os resultados están a ser
positivos. O que non se pode
pensar é que esta técnica é máxica e que da noite para a mañá todo se recupera.
Que conclusións se pode sacar do acontecido no Prestige?
En primeiro lugar, que fai falta unha guía rápida de actuación
en caso de accidente para que os
políticos non teñan que pensar. É
dicir, o Goberno ten que aplicar o
que está escrito, non pode improvisar. Os experimentos en casa e
con gaseosa. En segundo lugar,
ten que quedar claro quen ten que
integrarse nun comité de emerxencia porque nos xogamos moito. Ten que ser xente que saiba e
que estea especializada na costa
galega. Non se poden nomear as
persoas por ser máis ou menos
afíns, senón polo seu nivel de coñecemento. Este plano de emerxencia e o nomeamento dun comité asesor aínda non se fixo, polo que se volve ocorrer un accidente outra vez vai haber que improvisar todo. Non nos podemos
permitir o luxo de que sendo
practicamente unha illa, Galicia
non teña deseñado aínda un decálogo de actuacións. Despois de
tantos accidentes seguimos correndo como polos sen cabeza sen
saber que facer. Isto é indecente.
Que investigacións puxo en
marcha o Instituto?
O Instituto xogou un papel
protagonista durante toda a crise.
Mandamos xente no Buque Atalanta e no batíscafo Nautile para
selar as fendas do barco. Lanzamos boias para saber como evolucionaban as manchas e saber cara
que lugares da costa ían ir. Comezamos a traballar na biorremediación e tamén nas accións urxentes
para saber o que cumpría facer
durante o 2003. Agora estamos
traballando en proxectos sobre o
impacto do fuel nas especies e na
oceanografía. Tamén tivemos iniciativas privadas. Houbo xente
que se dirixiu a nós para que cos
seus cartos iniciasemos proxectos
de recuperación e repoboación da
costa. En concreto foron unha
fundación catalana chamada
Avertis, na que entre outras empresas están Audasa e Augas de
Barcelona; un colectivo de pintores, chamado Marea Branca; e
Alejandro Sanz, que se dirixiu especificamente a nós para doarnos
os cartos dunha canción do seu
último disco e ademais doou un
cadro pintado por el para que investisemos tamén o que se sacou
pola súa venda.♦
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En que estado se atopa o mar
na actualidade?
O primeiro que hai que ter en
conta é que para ter unha imaxe
clara do que está a suceder hai que
contar cunha referencia e saber
que era o que había antes do accidente do Prestige. Eses datos non
existen. Pode haber unha información parcial, pero non global. Iso é
precisamente o que se bota en falta. Non se pode entender como un
país coma Galicia, con tantos recursos naturais, non ten esa información. Outro aspecto que hai
que ter en conta é que a natureza
funciona con altas e baixas. Faría
falta ter unha liña histórica que
nos permitise saber de que recursos partimos e onde imos. Iso é algo que tampouco temos. Son factores que nos impiden saber como
evolucionou a situación a día de
hoxe. O que está claro é que non
se pode dicir que as cousas están
igual ou mellor porque evidentemente non é bo afundir petroleiros
en fronte da costa. O gran inconveniente da ciencia é que é lenta
con respecto ao que a sociedade
demanda. Neste caso temos o problema engadido de non ter un arquivo histórico feito.
Por que motivo non se fixo?
Hai algúns radiais, que son
campañas que o Instituto de Oceanografía (IEO) fai en toda a costa galega. Consisten en coller
mostras mediante a técnica do
arrastre. Isto vense levando a cabo dende hai 25 anos. Grazas a
isto, o IEO si que ten datos de
que hai certas especies que se viñeron para abaixo e outras que se
mantiveron en niveis semellantes
aos de antes da catrástrofe. Pero
son poucos os datos que hai. Por
iso valémonos de experiencias
anteriores ocorridas noutros lugares. A isto hai que engadirlle o
tipo de contaminante que lixou a
costa galega que é máis prexudicial para determinadas especies
mariñas que o petróleo do Exxon
Valdez, por exemplo. Nós chamámoslle resposta inmune á capacidade que teñen os peixes e os
mariscos para defenderse das adversidades. Este fuel provoca unha inmunodepresión. É dicir, as
especies mariñas son agora ademais máis susceptíbeis a coller
determinadas enfermidades.
Cales son as especies máis
afectadas?
As que degradan menos o petróleo e as que son fixas. É dicir,
os crustáceos e os moluscos. Iso
si, por sorte, grazas ás condicións climáticas que se deron no
momento en que estaba a chegar
o fuel, a marea negra non entrou
nas zonas máis produtivas. Agora bótase en falta unha avaliación dos danos. Hai algunhas investigacións en marcha, pero polo momento non se pode dicir
nada de xeito fiábel ao cento por
cento. Os gobernos central e autonómico deberían contar cun
mapa de recursos fiábel que levase a dicir cales son as áreas
prioritarias a salvagardar.
Farase ese mapa?
Esta é unha cuestión da que
deberían encargarse Fomento e a
Xunta. Os científicos estamos para xerar coñecemento técnico, non
para xestionar un erro axeno. Á
ciencia había que tela chamado
cando correspondía. Cando hai un
problema cómpre consultar cos
expertos para saber que zonas importan menos que se contaminen e
cales hai que coller con papel de
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Antonio Paleo, Toñito da Maxina, de San Cibrao

Memorias dun vello comunista
CIBRÁN PONTE
Hai pouco máis de dous meses morreu en Hericourt (Francia) Antonio Paleo Saavedra, un vello militante comunista nacido no Seixo (Mugardos) en 1919, pero que dende os seis meses viviu en San
Cibrao (Lugo). Aínda que sempre fuxiu de calquer protagonismo,
Toñito de Maxina, como aínda o coñecíamos familiares e veciños
da vila, accedeu a lembrarme por carta, e tamén nas nosas conversas telefónicas dominicais, varios feitos da Guerra Civil e da
posguerra coa intención de manter viva unha etapa histórica manipulada no pasado e esquecida hoxe. As súas verbas son un exemplo de loita e de compromiso coa súa militancia comunista, primeiro no PCE e máis adiante no PCF. Seguía fiel a aqueles tempos
nos que o ideario político era unha cuestión de orgullo e de honra.
Aínda rapaz, Toñito de Maxina
revive a chegada á vila do médico
da confraría de pescadores, Manuel Fernández Márquez, coñecido co alcume de don Mario. Era o
ano 1933, case coincidindo coa
súa saída da escola para embarcar
no Pelayo. Don Mario foi un dos
animadores da causa republicana
e figurou entre os promotores do
comité local da Unión Republicana no ano 1936. Cando chegou a
Guerra Civil marchou nun barco
pesqueiro para Asturias xunto cun
irmán, practicante en Lugo, e con
Benigno Sánchez Vázquez (Benigno de Pastor), que morrería
dunha enfermidade tras pasar pola cadea.
O 19 de febreiro de 1936 gañou as eleccións a Fronte Popular.
O gobernador civil anulou os resultados de varios concellos, entre
eles Cervo, e don Mario, que pouco antes marchara para Lugo, chegou como representante do Goberno Civil para nomear unha
xestora, en espera de eleccións democráticas. Organizou unha comitiva que partíu de San Cibrao, e
que portaba un cadaleito para simbolizar a morte do caciquismo, da
que formaban parte Toñito e o seu
amigo e compañeiro Manuel Pillado. Como presidente da xestora
quedou un carpinteiro, veciño de
Cervo, e pouco despois quedou
ratificado como alcalde Benito
Colín Veiga, un xastre de Ferreira
do Valadouro, recén instalado na
vila. Era un home de carácter dominante e exaltado. Como segredario exerceu Xesús Murados.
A Fronte Popular tiña no seu
programa proxectos como a reforma agraria e a construción de portos, entre eles o de San Cibrao.
Coa a valiosa axuda do comunista
viveirés Manuel del Valle, Manolo do Coruxo, Antonio Paleo participou na creación dunha sección
do sindicato da UXT coa intención de defender os dereitos dos
traballadores que participarían na
construción do porto sancibrense.
Gran parte dos reunidos eran de
Lago (Xove) e de parroquias de
Cervo, pois case a totalidade dos
homes de San Cibrao estaban navegando. Ademais, a maioría dos
mariñeiros da vila eran simpatizantes ou militantes da CNT. Nesas mesmas datas creóuse unha
célula do Partido Comunista por
iniciativa dos viveireses Manuel
del Valle, Enrique Vázquez e Benedito Fuentes. Había tres persoas
de Cervo e nove de San Cibrao.
Paleo non estaba en San Cibrao cando o golpe militar do 36,
senón que viña de Cádiz para Viveiro a bordo do veleiro Ártabro.
Ao chegar a porto foi detido e

coincidiu na cadea viveiresa co
alcalde republicano, Balbino Cerdeiras, e outros militantes de esquerda. Despois foi transladado
ao cárcere de Lugo, onde coincidiu con Benito Colín e o segredario do xulgado municipal, Xosé
María Correa, días antes de que
os fusilasen. Foi xulgado polo
Tribunal de Orde Pública, onde o
seu avogado defendeu que, pola
súa corta idade, mal podía ser un
dirixente comunista. Foi multado,
pero cando o soltaron do cárcere
foi levado ao cuartel da Falanxe,
onde contaba ser paseado, pero a
mediación da súa familia ante un
viveirés, irmán dun dos cabeciñas
daquel centro de exterminio, fixo
que a saída nocturna non se convértise para el nun paseo, como
lle sucedeu a dous veciños de Paradela que sacaron canda el.
Despois estivo refuxiado en
Vigo, co nome cambiado, na casa
do seu parente e amigo Cipriano
Ponte. Tras dunha tentativa fallida de pasarse ao Exército Republicano, foi mobilizado e enrolado no buque escola Galatea e no
1940 foi destiñado á Comandancia de Mariña de El Musel. Alí
coñeceu a un traballador da coia,
que era comunista, Xesús o Vasco, que lle presentou a outros camaradas. Asignáronlle a tarefa de
repartir a propaganda que viña en
barcos desde a Arxentina. Rematado o servizo militar, en xuño de
1941, o Partido confioulle o traballo de enviar a prensa e os pasquíns que se editaban en Oviedo a
diversos puntos da costa cantábrica, usando para iso aos amigos
que navegaban na cabotaxe. “Lucinio García era o enlace entre
Xixón e Oviedo e Chemarra, con
Galiza”, comenta Paleo.
A finais do 1942 navegou nun
barco vasco que transportaba laranxas ao porto de Marsella. En
marzo do 43 afundíunos un avión
e conduciunos a Palamós. Cando
voltou a Bilbao, para cobrar os
atrasos que lle debía a casa armadora, Paleo foi detido pola policía
e encarcerado no castelo de San
Felipe, en Ferrol, onde se atopou
con Serxio Correa, Manuel Pillado
“e uns 50 amigos da zona de Viveiro e algúns de Ferrol, acusados
de relacións cos guerrilleiros”. Liberado aos tres meses, voltou a Xixón, despois de pasar unha tempada na vila. A finais de septembro
de 1944, caeron nas mans da policía vinte camaradas seus de Oviedo, case todo o comité de Asturias.
“Os compañeiros de Xixón dánme
a orde de eclipsarme. Voltei a San
Cibrao e cando me ian a deter fuxín ao monte con Severino González e Valeriano González”.

Despois dun proxecto falido, dous grupos
de guerrilleiros vencellados ao PCE de
Viveiro e Ferrolterra lograron fuxir a
bordo do ‘Santa Teresa’, unha lancha de
San Cibrao, de 16 toneladas.
Arriba, Antonio Paleo, sinalado cunha
flecha, e un grupo de compañeiros á
chegada do barco a costa francesa.
Á esquerda, unha das reunións
conmemorativas do grupo en Francia; e,
abaixo, na Suíza nos anos 50 –Paleo,
anicado, é o segundo pola dereita–.

Conta Paleo que, despois da
ilusión de que caese o Réxime
após da vitoria aliada na Segunda
Guerra Mundial, a loita armada fíxose máis complicada, a caída do

franquismo parecía alonxarse e os
apoios, nunha sociedade rural sacudida pola pobreza, ían en descenso. De aí a idea da evacuación
a Francia en barco. Despois dun
proxecto falido, dous grupos de
guerrilleiros vencellados ao PCE
de Viveiro e Ferrolterra lograron
fuxir a bordo do ‘Santa Teresa’,
unha lancha de San Cibrao, de 16
toneladas. “Pedínlle a un parente e
protector meu, Cipriano Ponte, o
mesmo que me dera refuxio en

Vigo, que se encargase de mercar
a lancha, amañar os papeis e de
organizar a infraestrutura necesaria. Era un home bo, que accedeu
a axudarnos, e que sempre tivo a
virtude de facer fácil o difícil”, di
Paleo. Eran sete persoas de Ferrol,
12 do grupo de Viveiro, entre os
que se atopaba el, e tres tripulantes, dous deles de San Cibrao, o
copropietario do barco e o maquinista; e un mariñero de Xoances.
“Embarcamos na praia da
Abrela do 12 ao 13 de decembro
de 1946. Eu xa me atopaba abordo. Un pouco antes de chegar a
Xixón tivemos unha avería na
caldeira, que nos obrigou a entrar
neste porto. O perigo era inminente. Chamamos a un camarada
mecánico, que con outro especialista fixo a reparación necesaria.
Íamos cara a Zumaia co pretexto
oficial de reparar a caldeira. Pensabamos entrar en Baiona pola
noite, pero o mal tempo, vento do
nordeste, e dicir de proa, e un
carbón de pésima calidade retardaron a viaxe e aparecimos na
entrada do porto francés ás nove
da mañá do día 20. Pensei que
chegara a nosa última hora. Eu
era o único mariñeiro de cabotaxe que sabía ler os planos e navegar, xa que o outro con certa experiencia era de máquinas. O resto dos camaradas descoñecían o
perigo que supoñía entrar nun
porto como Baiona a media marea baixante, e dicir, cunha corrente contraria a unha velocidade de cinco millas, que era aproximadamente a do noso barco.
Unha lancha da xendarmería marítima veu no noso auxilio e remolcounos a porto xusto a tempo. Dúas horas máis tarde desencadeouse unha tempestade que
nos tería devorado ou obrigado a
entrar nun porto español, que viña ser o mesmo”. Así lembra Antonio Paleo, Toñito de Maxina, o
seu camiño cara ao exilio a un
país do que só voltou ocasionalmente coa chegada da democracia ao Estado español, sempre
coa ilusión de achegarse á praia
da Abrela, que lle abriu o camiño
da liberdade. Sería tamén a súa
última singladura marítima, xa
que o resto da súa vida laboral foi
obreiro do sector da automoción.♦
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Tras aprobarse unha moción do BNG, CiU e PNV

O galego poderá empregarse en todas
as sesións do Senado
A.N.T.
Antes de que remate o ano reformarase o regulamento do
Senado para que o galego, o
vasco e o catalán podan usarse tanto nas sesións da Cámara alta como en todas as súas
comisións. A moción do BNG,
CiU e PNV foi transaccionada co PSOE e contou co apoio
de todos os grupos agás o PP.
A emenda transacional introducida na moción por parte dos
socialistas apenas variou o texto
orixinal e a demanda dos nacionalismos periféricos para o
recoñecemento institucional das
súas linguas foi aprobada cunha
maioría moi ampla. Só non se
sumou o Partido Popular.

“É un éxito rotundo”, afirmaron no BNG, que tamén se
referiron ao contido da moción
indicando que contiña “termos
moi contundentes” que supoñen
unha garantía para o uso do galego no Senado.
O texto aprobado aborda
tres aspectos: o uso das linguas
das nacións na Cámara, o emprego desas linguas na Administración e nos documentos públicos e o uso desas linguas en
Europa.
“O Pleno do Senado, na súa
condición de Cámara de representación territorial, impulsará, antes de final do presente
ano, a reforma do Regulamento da Cámara co fin de facer
posíbel a utilización das lin-

guas que teñan carácter oficial
nalgunha Comunidade autónoma nas súas sesións”, indica o
primeiro punto do texto aprobado polo Senado.
O seguinte punto, ínstase ao
Goberno a que se comprometa a
informar, antes de fin de ano,
sobre o cumprimento da lexislación que nas Comunidades con
lingua propioa obriga á Administración central a usar documentación pública que estea nesa lingua. O mesmo punto tamén insta ao Executivo a que se
expidan os pasaportes nas linguas cooficiais a aquelas persoas que o soliciten. Por último,
dentro deste segundo punto, reclámase incorporar as linguas
cooficiais ás páxinas electróni-

cas da Administración do Estado que se poden consultar pola
internet.
O terceiro punto deste acordo do Senado insta ao Goberno
a impulsar o recoñecemento na
Unión Europea dos dereitos dos
cidadáns españois que se expresan nunha lingua oficial distinta
do castelán e, así, que solicite
un adecuado recoñecemento no
marco do seu réxime lingüístico.
Presenza en Europa
Ademais deste acordo, o Senado aprobou outra iniciativa do
BNG, CiU e PNV, que posteriormente modificouse para lograr apoios noutros grupos. Es-

te texto refírese á presenza das
Comunidades autónomas nas
negociacións de cuestións de interese para estas no marco dos
Consellos de Ministros dos Estados membros da Unión Europea. Neste sentido, garántese
unha representación na delegación do Estado español ás Comunidades que teñan que defender en Europa competencias
exclusivas propias ou que queiran defender cuestións relevantes para elas.
O mesmo texto aprobado
insta ao Goberno a que estude a
que a reforma da lei electoral poda outorgarlle a Galiza, Euskadi
e Catalunya unha circunscrición
electoral propia nas eleccións ao
Parlamento europeo.♦

O 60% prorroga a idade de retiro para non perder ingresos

A maioría dos ensinantes elude a xubilación
H.V.
Debido ás baixas pensións, o profesorado non universitario non se
prexubila e a maioría prefire continuar despois dos 65 anos. Isto

impide a renovación dos ensinantes e coloca en situación precaria
aos interinos.
A normativa actual permite a
xubilación anticipada de todos os

A CIG reclama que se sume ás pensións unha gratificación que as iguale ao salario en
activo.
PACO VILABARROS

ensinantes non universitarios que
teñan cumprido os sesenta anos
con 28 de servizo, pero fixa unha
suma económica de gratificación
que non consegue convencer aos
interesados debido a que quedan
dunha pensión moi reducida.
Desta forma, entre o ano 2000 e o
2003 a porcentaxe de profesores
de entre 60 e 64 anos que optaron
pola xubilación anticipada estivo
en torno ao 20% do total. Neste
colectivo son maioritarios do profesores de primaria.
Se ben en febreiro de 1999 a
Consellaría de Educación asinou
un acordo cos sindicatos ANPE e
CCOO para promover as xubilacións anticipadas, xa daquela a
central maioritaria no sector, a
CIG, agoirara o “rotundo fracaso” que significaron os resultados conseguidos. A CIG reclama
que se gratifique ao profesorado
prexubilado cunha cantidade
que, sumada á pensión, sexa
equivalente ao salario que percibiría de seguir en activo.
A redución dos ingresos dos
ensinantes xubilados aos 65 anos
tamén é importante e a CIG atribúe a esta situación o feito de
que o 56,6% dos profesores de
primaria e o 69,4% dos de secundaria maiores de 65 prefiran
non xubilarse. A lei permítelle a
este colectivo e en xeral a todos
os empregados públicos atrasar o
seu retiro até os 70 anos.

A CIG reclamou que a Administración poña fin a esta práctica e asuma a súa reivindicación
de que a xubilación forzosa se
produza aos 65. Para isto, reclama medidas que compensen a
perda de ingresos xa que, como
indicou o secretario xeral da
CIG-Ensino, Anxo Louzao, “para conseguir unhas pensións razoábeis hai que ter como mínimo
35 anos de servizo e cada vez é
máis difícil isto pola tardía incorporación ao traballo dos ensinantes”. De todos xeitos, a CIG
mantén firme a súa reclamación
de que os profesores xubilados
cobren o mesmo que en activo.
As razóns que esgrime a CIG
para defender a promoción da
xubilación anticipada e a forzosa
aos 65 anos teñen que ver coa estabilidade laboral, a creación de
emprego e a calidade do ensino.
Ante a frecuencia coa que os
ensinantes atrasan a súa xubilación, créanse moi poucas novas
prazas, de modo que moito profesorado interino estende a súa
situación demasiado tempo. Outra consecuencia é que non quedan prazas libres para novas incorporacións de ensinantes, algo
necesario para a renovación do
sistema educativo.
Calidade de ensino
Un profesorado avellentado non é

a mellor garantía para un ensino
de calidade porque as baixas laborais son máis frecuentes, o que
provoca que o alumnado padeza
unha situación de falta de continuidade na súa formación. Ademais, entre os ensinantes maiores
os casos de fastío no traballo son
máis abundantes, coa conseguinte
perda de calidade. A partir dos 55
anos a lexislación permite que os
profesores vexan reducidas as súas horas lectivas. Algúns sectores
de mestres reclaman que se estenda esta práctica e que se aproveite ao colectivo beneficiado pola
medida para ampliar a oferta escolar e para que actúe como profesorado de apoio.
Ademais da CIG-Ensino denunciar a falta de renovación do
profesorado, este sindicato está
a levar adiante unha campaña
con dous obxectivos. A primeiro
deles é conseguir os complementos económicos para estimular a xubilación anticipada
dos maiores de 60 anos e menores de 65. O segundo deles é instaurar a xubilación forzosa dos
profesores non universitarios ao
cumpriren os 65 anos.
As medidas propostas pola
CIG-Ensino de momento tiveron
acollida no BNG, que presentou
no Parlamento unha proposición
de lei que fai súas estas reivindicacións e reclama unha lexislación neste sentido.♦

Xubilacións anticipadas no ensino en 2003
(en %)

Profesorado non universitario con 65 anos e
máis (en %)

Provincia

Provincia

Primaria

Secundaria

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

22,40
25,10
20,30
45,70

9
7,90
11,50
5,74

Total

29,20

8,40

Primaria

Secundaria

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

52,60
67,60
59
50

36,80
78,90
87,50
92,30

Total

56,60

69,40
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Os prezos
do petróleo

Manel Fernández
‘A loita sindical contra o franquismo
foi dura pero enriquecedora’

MANUEL CAO

H. VIXANDE
Desde 1981 Manel Fernández é
máximo responsábel das CCOO
en Vigo, aínda que levaba no
sindicato desde 1965. Agora,
nun congreso a celebrar o oito
de xuño, abandonará o cargo.
Nesta entrevista fala da súa longa traxectoria neste sindicato.
Xubilación, non parece tan
maior.
Non me xubilo, deixo as miñas responsabilidades por entender que as condicións de acción
dos próximos tempos corresponden aos novos cadros que se incorporaron ultimamente para
afrontar os retos do futuro, o seu
tempo. En todo caso, continuarei
traballando no sindicato ou na
vida civil, onde me manden.
Cando ingresou nas CCOO?
Entrei en Hijos de J. Barreras na escola de formación en
1965: era un mozo. Nese momento estaban organizándose
as seccións xuvenís das CCOO
e ingresei nelas, se ben non foi
até 1973, ao regresar do servizo
militar, cando tiven que ocupar
un papel, xa que en 1972 a consecuencia das folgas os cargos
das CCOO estaban despedidos
ou encarcerados. Cando asumo
maior protagonismo é cando
preparamos as Candidaturas
Unitarias e Democráticas através de reorganizar as Comisións Obreiras e a Intercomisión. Entón competimos nas
eleccións a enlaces sindicais de
1975 e gañámoslle ao sindicalismo vertical na Unión de Traballadores e Técnicos, da que
eu fun elixido presidente. Desde aí, vin a transición democrática, a desfeita do sindicalismo
vertical e a organización dos
sindicatos democráticos.
Que máis fixo?
Organicei o sindicato na
clandestinidade, contribuín a expandir o sindicalismo e a consolidar as centrais na transición.
Pero, aínda así, sigo a ser traballador de Barreras porque sempre considerei importante a vinculación ao contorno do traballo
e o feito de non illarme da realidade sociolaboral. Do que si dispoño é de horas sindicais.
Cales foron os momentos
máis duros?
Un deles foi a reorganización
despois de 1972 porque a xente
tiña horror á represión da época e
da policía. Foi un proceso de relación humana moi intenso que me
permitiu reafirmar os meus ideais. Outro momento grave foi a
quebra de Hijos de J. Barreras en
1974 e o traballo para salvala e
incorporala ao Instituto Nacional
de Industria en 1976. Tamén os
tempos da reconversión foron
dunha dureza extrema, pero permitiron o afortalamento da solidariedade na sociedade. Pero tamén houbo momentos de ledicia.
Precisamente por eses ía
preguntarlle agora.
Creo que a loita social merece a pena, como tamén afortalar

PACO VILABARROS

os ideais, loitar polas causas nobres e seguir traballando pola
xente que o necesita. Un deses
momentos gratos foi cando, a pesar da represión franquista, logrouse un prestixio para as Comisións Obreiras. Outro momento bo foi a vitoria do sindicalismo democrático sobre o verticalismo e a derrota tanto da ditadura como da reforma de [Carlos]
Arias [Navarro, último presidente do Goberno con Franco], conseguindo as liberdades democráticas. Outro momento foi a consecución da amnistía laboral e
política. Lembro cando fomos a
liberar os compañeiros presos no
cárcere de Pontevedra; foi bonito
ver con bagoas nos ollos como
en 1977 os despedidos da represión incorporábanse ás empresas. Outro foi a dureza pero tamén esforzo xeneroso do pobo
de Vigo no proceso de reconversión industrial, con gran participación nas mobilizacións, sen
esquecer a consecución do Estatuto de autonomía, onde o movemento sindical tivo un papel importante e CCOO participou na
Xunta democrática.
Na actualidade, é doce o
momento?
Éo. As causas que defendemos vanse abrindo camiño e a
pesar das inxustizas os novos
van incorporándose ao movemento sindical, acontece igual
cos inmigrantes e nas mulleres a
igualdade de dereitos avanza.
Hai anos, CCOO era o sindicato comunista e UGT o socialista. Hoxe parece que os
dous están no mesmo campo
do socialismo, pero non remata

de haber unha unificación.
A identificación política dos
sindicatos correspondía á simplificación da vida política de
España no pasado. Hoxe hai
máis pluralismo e transparencia
e iso leva ao sindicalismo a
transformarse no sentido de perder a ideoloxía partidaria. Cómpre un papel ideolóxico, pero de
clase. Por outra banda, hai máis
diversidade entre os traballadores e cada sindicato ten as súas
peculiaridades. A unidade de acción é unha necesidade que todo
o mundo reclama e felizmente
hai coincidencias moi amplas,
non só coa UGT, senón tamén co
sindicalismo nacionalista, aínda
que persisten matices e diferencias, ás veces entendemos que
non moi xustificadas. Cremos
que é importante manter a coherencia, pero non facer trincheiras; hai que argumentar con intelixencia e ser quen de establecer
acordos mantendo os matices
propios que distinguen os sindicatos e que non fan conveniente
a unificación.
E como solucionaron os
problemas derivados dos servizos que prestan? Fora problemática para a UGT a Promotora Social de Vivendas,
pero para CCOO Vitra non
presentou atrancos.
A política de servizos CCOO
formúlaa de forma realista. Non
estamos por un sindicalismo de
servizos pero cremos nun sindicato que impulse os servizos necesarios para levar adiante unha acción
social eficaz. O noso eixe central é
o sindicalismo e non queremos
nos domine a burocracia.♦

Unha motivación subxacente, ou menos explícita, da intervención no Irak tiña relación coa garantía duns prezos do cru estabilizados arredor de 22-28 dólares estadounidenses por bocoi, a
medio prazo. Mesmo, en certa ocasión, a anterior ministra de
Asuntos Exteriores, Ana Palacio, chegou a utilizar a baixa conxuntural nos prezos como argumento lexitimador da guerra pero
os feitos posteriores deixaron en evidencia tales razonamentos.
A suba dos prezos do cru por enriba dos 40 $ representan un
fracaso para Occidente á hora de estabelecer estratexias de control dos mercados, mais existen razóns diferentes para explicar
esta evolución dos prezos. Por unha banda, a suba é máis grave
para os EE UU que para Europa, dado que os tipos de cambio
euro-dólar abaratan os prezos para as compañías europeas sendo outras as causas da atonía da súa economía. Para os EE UU,
o incremento do cru deterioraría, aínda máis, unha balanza comercial xa moi deficitaria e afectaría ás bases nas que se asenta
o seu crecemento, continuando nun circo vicioso que se agrava
a cada momento. Doutra banda, cómpre sinalar que os prezos
relativos do petróleo en relación aos industriais ou tendo en conta a taxa de inflación global indican que o poder adquisitivo dos
países produtores de petróleo segue diminuíndo.
Son varias as causas que invocan os expertos á hora de explicar a evolución dos prezos. Por un lado, a presión da demanda derivada das altas taxas de crecemento da economía
chinesa e doutras áreas emerxentes que se traduce en maiores
necesidades de enerxía para alimentar os equipamentos, infraestruturas, sistemas de transporte, industrias con elevado
gasto enerxético e altas taxas de motorización. Ademais, nos
EE UU tendeu a diminuír o uso do transporte aéreo, polo medo a voar a consecuencia do 11-S, sendo substituído por un
maior uso do automóbil. Tamén reactivan a demanda as compras que anticipan unha mellora da economía ou a acumulación de stocks en previsión de conflitos e desabastecemento
polas limitacións na capacidade de refinamento.
Pola vía da oferta, o problema principal, a medio e longo prazo, radica no esgotamento das reservas e a substitución por outras fontes de enerxía. Os aumentos de prezos nos derivados do
petróleo servirían como sinal aos mercados e axentes para avanzar no desenvolvemento de tecnoloxías aforradoras de enerxía e
máis respectuosas co medio ambiente. A valoración do estado real das reservas petrolíferas é incerta tendo en conta, ademais, que
a avaliación xera expectativas e afecta os prezos. Algúns consideran que a evolución á alza dos prezos pode actuar como incentivo para as empresas e países produtores na busca de novos
xacementos. A curto prazo, a oferta de petróleo só está controlada en parte polo cártel da OPEP pero, entre os países integrantes,
existen graves contradicións e diferenzas internas tanto por razóns de orde política como por aspectos estritamente económicos. A estratexia dos EE UU orientada a controlar as reservas
do Irak atopa coas dificultades coñecidas e non permite colocar
de xeito estábel unha cantidade de bocois que estabilice os mercados, Arabia Saudita non está en condicións de liderar o cártel
debido á inestabilidade política interna e outros produtores, como Rusia, Nixeria ou Venezuela, apostan por un petróleo máis
caro por ser a principal fonte da que poden obter recursos financeiros inmediatos para alimentar as súas economías.

‘O

problema principal, a medio e
longo prazo, radica no esgotamento
das reservas e a substitución
por outras fontes de enerxía”
As consecuencias para o crecemento económico global poden ser negativas no curto prazo pero a capacidade para o axuste nos mercados é cada vez maior. É máis negativa para o crecemento a situación de incerteza e a conflitividade política e
institucional no ámbito internacional. A medio e longo prazo, o
petróleo será substituído por fontes enerxéticas renovábeis e
por tecnoloxías que permitan un desenvolvemento sostíbel.♦

Crónica de todo o ocurrido no interior da Almudena

Cita coa historia ou vodorrio?
ANTONIO CABALLERO
A verdade é que todo foi un pouco cursi, como ese zeta con que
adorna o seu nome a noiva, dona
Letizia. Eran cursis os deliquios
monárquicos que tiveron transidos a todos os periódicos e revistas de España.
O diario máis serio informaba
con toda seriedade: “Don Felipe
díxolle a Guillermo de Holanda,
mirando a chuvia: “Viches?” Era
cursi a iluminación cambeante, do
lila ao rosa e ao verde menta, que
para a ocasión lle puxeron ás fontes de Madrid. Os abanos. Os lazos
de fita nas farolas urbanas. As vaixelas de recordo, co retrato en cores do Príncipe de Asturias e a súa
noiva. A longuísima homilía do
cardeal Rouco na cerimonia, falando de “a mañán gozosa dos vosos
esponsais”. A Catedral da Almudena, que é máis cursi que un pastel
de voda, e ten chantada diante unha monumental estatua do papa
Juan Pablo II brandindo o báculo
como un bateador de béisbol. O alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, mandou fixar nas paredes
dos edificios e nos tuneis do metro
un bando particularmente cursi:
“Cidadáns: A cidade prepárase para unha nova cita coa Historia”.
Cita coa Historia? Madrid
lembra outras. A do 2 de maio de
1808, cando o pobo se sublevou
na Porta do Sol contra as tropas
de Napoleón. Ou a batalla da Cidade Universitaria durante a Guerra Civil. Ou os tremendos atentados do 11 de marzo pasado, ou a
manifestación da tarde seguinte,
que reuniu baixo a chuvia a dous
millóns de persoas. Pero, unha
simple voda? Un vodorrio, de
acordo, que é como lle chaman en
España ás vodas pretenciosas. Pero en fin: apenas unha voda, así o
noivo fose o herdeiro da Coroa de
España e a noiva, unha ex presentadora de televisión, que é hoxe
en día o oficio máis glamouroso
do mundo: para sí o querería a
mesma Cincenta. A Historia –con
maiúscula como a escrebe o alcalde– é outra cousa.
Prosegue o alcalde, transido de
emoción monárquica e municipal:
“Grazas á confianza que a Coroa
depositou en nós, Madrid é hoxe
unha realidade necesaria para comprender esa maneira especialmente
humana de impulsar a modernidade que representa España”.
E todo o bando é polo estilo.
“Don Felipe e dona Letizia invítannos a ollar cara o futuro”, “recollendo o eco de cantas felicitacións e manifestacións de cariño á Coroa”, “o Madrid inquedo
e creativo, o Madrid cálido e perto, o Madrid cosmopolita e dinánico terán que acudir á cita e
ofrecerse como un valioso presente para a Familia Real”, “días
irrepetíbeis”, “alcance universal”, “alcanzar os seus soños”.
Por moi vodorrio que seña, unha voda non dá para tanto. Non
embargante, no ton e no estilo do
bando do alcalde, impostado,
pomposo, artificioso, reflítese ben

Os españois non son maioritariamente monárquicos, segundo o autor, pero ven a monarquía como conveniente ou como inevitábel.

a relación ambigua de España e 1814. Volveu Alfonso XII en 1876.
dos españois coa institución da Volveu Juan Carlos I en 1975, da
monarquía: unha relación artificio- mán de Franco, e por iso foi bautisa e impostada, puramente conven- zado con sorna “Juan Carlos, o
cional, na que case ninguén cre sin- Breve”. Pero xa leva 30 anos no
trono, e é, posibelceramente, mais
mente, o rei máis
que, case todos,
popular e máis
consideran conveor
que
herda
querido que tivo
niente. Cóntase
España en toda a
unha anécdota so- a coroa o fillo
súa milenaria hisbre unha das prido
Rei,
e
non
toria monárquica,
meiras aparicións
porque soubo gapúblicas de Juan
ñar a pulso a coroa
Carlos I, xa rei de outro neto
que recibiu do diEspaña, após da de taxista?”
tador cando se
morte do ditador
opuxo frontalmenFrancisco Franco.
te á intentona de
Un velliño vitoreágolpe militar conbao estrondosatra a, de a pouco,
mente: “Viva o
Rei, viva o Rei!” Don Juan Carlos, estreada democracia o 23 de feque é home campechano, achegou- breiro de 1982.
Unha monarquía democrátise a darlle as grazas. “Qué contento está vostede”, díxolle. E o an- ca? Sí, supónse que iso é, aínda
cián respondeu: “Contento, hai 50 que se trate dunha contradición
anos, cando botamos ao avó da súa nos termos. É democrática no
Maxestade”. Os españois, que sentido histórico de que o rei Juan
nunca decapitaron aos seus reis Carlos se xogou a coroa por de–como fixeron os ingleses con fender a democracia, e gañaron
Carlos I ou os franceses con Luis ambas. E é democrática no sentiXVI–, en cambio botáronos a miú- do institucional de que se trata
do. Pero sempre volven, como un dunha monorquía constitucional.
péndulo. Volveu Fernando VII en Outra cursilada, se se quere. Nada

‘P
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máis cursi, por artificioso, por impostado, que unha monarquía
constitucional, ese enxendro contra natura. Pois a monarquía é,
probabelmente, a forma máis natural de goberno para unha sociedade humana, porque é a máis
brutal: a máis animal. Pero unha
monarquía constitucional é o
máis antinatural que cabe concebir: o máis artificial.
E din os máis ferventes monárquicos, levando o absurdo ao extremo, que esta voda reforza, aínda máis, o aspecto “democrático”
da monarquía española. Que o feito de que o príncipe de Asturias,
don Felipe de Borbón e Grecia,
herdeiro directo de 10 dinastías rexias, os Borbóns, os Austrias, os
Trastámaras, contraia matrimonio
cunha moza de orixe plebeia, filla
dun xornalista, neta dun taxista,
traballadora dende a adolescencia
e por engadidura divorciada do
seu primeiro home (cousa que se
tivo que tragar a Igrexa), democratiza, aínda máis, esa monarquía. A
moza é moi bela, sí: pero iso pódese dicir de case a totalidade das
mulleres españolas da súa xeración. Así que o da democratización é absurdo. Por principio, por
esencia, a monarquía non pode ser
“democrática”: fundamentase no
privilexio, que é o contrario da
igualdade ante a lei. Por que herda
a coroa o fillo do Rei, e non outro
neto de taxista? Ou o primeiro marido de Letizia Ortíz? Pois precisamente por iso: porque se acepta
que o seu sangue especial, sangue
de reis, transmítelle dereitos de
orixe divino moi distintos do dereito de herdar un taxi.
Pero, en fin: dá o mesmo. Xa
dixen antes que España non é un
país nin espontánea nin sinceramente monárquico, senón monárquico só por resignación ou por
conveniencia. Dicía Pepe, un limpabotas da Porta do Sol, no centro
de Madrid: —Eu son antimonárquico: a min isto súdama. Pero a
tía é un canón. Agora: non sei eu
se o principiño éste. E dicía Milagros, porteira na rúa Factor, fronte
ao Pazo Real: —Pois xa podían
poñer policía todos os días, e non
só hoxe: que a min roubaronme

ROI CAGIAO

dúas veces o bolso indo a mercar.
E se iso pensan as porteiras e
os limpabotas, sendo como son
en todas partes os dous gremios
con maior conciencia reverente
de clase e de privilexio, xa me
dirán vostedes se España é un
país monárquico.
Os invitados foron 1.600. Nun
principio ían ser somente 1.400,
pero empezaron a aparecer por todas partes ex presidentes latinoamericanos reclamando cuota: “E
eu por qué non?” “E eu tamén, e
eu, e eu!”, “E eu coa miña señora!”. Un quería levar tamén a súa
amante, pero a Casa Real opúxose.
Había de todo: Carolina de Mónaco, Nelson Mandela, Nohra, os nenos e eu, o príncipe Naru Hito do
Xapón, varios xeques árabes, un
ditador ou dous, políticos de todas
as pelamias, un par de líderes sindicais, o taxista retirado avó da
noiva. Todos os homes, quitado os
sindicalistas, vestían de sacoleva.
E todos, non sendo o cantante Miguel Bosé, que o levaba vermello
como o cardeal Rouco, tiñan chaleque gris. Todas as mulleres ían
de rosa, de lila, de fucsia, de verde
menta, como as fontes iluminadas
de Madrid, de cores distintas coma
nunha paxareira de zoolóxico, pero no mesmo ton todas (salvo a irmá do rei Juan Carlos, que é cega
de nacemento). A variedade de
sombreiros, de pamelas, de pavas,
de bonetes, era impresionante: haberá que verificalo máis tarde,
comparando as fotos através de internet, pero pareceume que non
había ningún sombreiro repetido.
O príncipe Carlos de Inglaterra levou paraugas.
Os policías e gardas civís que
custodiaron a voda –eses mesmos que tanto bota en falta no barrio a porteira Milagros– eran
23.600, sen contar couraceiros e
lanceiros da cabalo, gardas de seguridade en motos Harley-Davidson e pilotos de helicóptero.
Aos noivos fixéronlles deceas de
miles de agasallos, literalmente:
de persoas, de países, de ONG,
de comunidades autónomas.
Ademáis de lavadoras e xogos de
cha, de xoias e de cadros, os noivos recebiron animais: unha parella de pitas do monte, que son
aves galiñáceas moi perseguidas
polos cazadores, e unha de burros, burro e burra, enviada pola
Asociación para a Defensa do
Borrico Español, que é unha especie en perigo de extinción.
En fin: para dicilo coas verbas do bando do alcalde de Madrid, grazas ao vodorrio do Príncipe de Asturias, e apesar do diluvio, “Madrid non será só fachada dun día, senón duradoira
realidade que terá de perdurar no
tempo”. “Duradoira realidade
que perdurará”, e ademáis “no
tempo”. A verdade é que hai que
se atrever a dicir cousas así. Pero
non todo foi cursilería. O xantar,
xa digo. E a música de Bach, que
nunca pode ser cursi. E o RollsRoyce blindado, que tampouco.
♦
Aínda que fora o de Franco.♦
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Medo á presentala como unha festa monárquica ante a falta de consenso

Cerimonia burguesa para un príncipe herdeiro
AFONSO EIRÉ
A voda dun herdeiro da Coroa vai máis alá dun fausto
acontecimento para consumo
de información rosa. Constitúe un feito imprescindíbel
para asegurar a continuidade
monárquica. Ao tempo, reabre o debate sobre a monarquía e a súa funcionalidade.
É a primeira proba que pasa Felipe
de Borbón como herdeiro ao trono.
Vén de facerse maior de idade ante
os cidadáns. Se o seu pai, Juan Carlos I, ten un pacto sentimental coa
cidadanía logo daquel pouco claro
23-F, cando unha tentativa de golpe
lle conferiu lexitimidade social, Felipe de Borbón non se encontra nas
mesmas condicións. Non houbo
máis que escoitar os vítores á saída
da catedral da Almudena. Foron
máis importantes os dedicados aos
reis que aos príncipes, malia seren
estes os protagonistas. De momento, Felipe e Letizia teñen a adhesión
que concitan os famosos, trátese de
futbolistas, toureiros ou folclóricas.
E a “simpatía” da que falou o cardeal Rouco Varela.
Se Juan Carlos foi o primeiro
Borbón asumido pola cidadanía,
Felipe só conectou, polo de agora,
coa prensa rosa e nalgún acto institucional. Aos seus 35 anos, deberá comezar a traballar como Príncipe, un estatus que, en palabras de
seu pai, “hai que gañar día a día”.
Nunha etapa na que se trata de
adecuar o Estado a unhas novas
normas de convivencia (reforma
constitucional e estatutaria), o
asentamento de Felipe de Borbón
como herdeiro, e con el da monarquía, semella que vai ir intimamente ligado á asunción que Felipe de
Borbón faga dun Estado plural e á

súa capacidade de explicitalo con
xestos, que son as pragmáticas das
que se vale hoxe a monarquia para
chegar á poboación. A monarquía

española, coma no caso da de
Grande Bretaña coa Commonwealth, pode xogar un papel aglutinante e, ao mesmo tempo, garante

da diversidade. Neste senso, non é
alentador que na cerimonia se usasen só o español e o latín.
A monarquía española tamén

podería fracasar neste proceso de
reformulación do Estado. Felipe
de Borbón, segundo algúns analistas, debería aprender da historia. Lembrar como Alfonso XIII
tiña a confianza mesmo da esquerda e dos intelectuais. El tamén se fixo o simpático e mostrou
unha tremenda “campechanía”.
Pero a transición do liberalismo á
democracia levouno por diante.
Non se viu na voda ese achegamento aos cidadáns. Non houbo
acenos. Nin sequera un pequeno
indulto como marcaban as tradicións. Tampouco se fixo visíbel a
“felicidade pública” coa que foi
concebida a cerimonia. O que sí
apareceu foi o respecto co que os
cidadáns trataron a institución
monárquica, aínda os que a rexeitan. Todo o máis puido escoitarse
un choqueiro “en Vigo non chove,
en Vigo non chove”, coreado na
Marcha Mundial das Mulleres.♦

Un espectáculo relixioso pasado de moda
Aínda que a voda fose pensada
como a confirmación da monarquía, convertiuse nun solemne
espectáculo de estética relixiosa
pasada de moda. A monarquía tivo medo a aparecer como tal e o
que sobranceou foi unha xornada
eclesial baixo unha estética burguesa. Semellouse á retrasmisión
dunha misa maior oficiada por un
clérigo (Rouco Varela) incapaz
de fuxir dos lugares comúns de
calquer enlace marital. Non puderon os príncipes realizar unha
cerimonia civil como fan noutras
monarquías como símbolo? Porque Letizia tivo que asumir o catolicismo de bicamáns?
De Letizia Ortiz o día da vo-

da pode decirse o mesmo que
Juan Carlos dixo de Sofía de
Grecia: “oficiou como unha
gran profesional”. Tanto que
máis que contraintes, os noivos,
semellaban contraidos.
A voda resultou fría e non só
pola tronada. Nin tampouco polas grandes medidas de seguridade. E aínda, diriase, que tampouco resultaron determinantes
os atentados do 11-M.
A monarquía apresentouse
temerosa da resposta popular e
das críticas ao despilfarro dunha
sociedade que a admite como
inevitábel, mais que non lle acaba de albiscar ben a súa función.
Tampouco apareceu a “Espa-

ña festeira”, nin a do sol que o
Estado pretende promocionar no
exterior como reclamo turístico e
xustificante do gasto de máis de
40 millóns de euros que causou o
fasto ás arcas públicas. Madrid
apareceu nas retransmisións televisivas como unha cidade “nórdica”, mesmo sen pulsión vital
propia. Só os gaiteiros asturianos
lle puxeron algo de paixón.
A política exterior
A cerimonia evindenciou tamén
as lagoas da política exterior española. Logo de falar durante décadas da Comunidade Iberoamericana de Nacións e do papel de

Juan Carlos I, só asistiron 5 dos
19 mandatarios iberoamericanos,
ningún deles dos estados máis poderosos: Brasil, Arxentina, Chile,
México, Venezuela, Cuba... Tampouco ningunha representación
dos “aliados fraternos”, os EE
UU, que mandaron o seu embaixador e nin sequera realizaron galano propio. Tamén faltaron moitos representantes árabes ou fixérono cunha representación menor,
coma Marrocos. O mesmo se pode dicir dos principais presidentes
europeos. É como se a táctica de
minguar a presenza do rei, posta
en vigor polo Goberno Aznar nos
últimos anos, tivese aínda o seu
consecuente reflexo nesta voda.♦

Bilbao
A política vasca semella ás veces un
deja-vu: hai certas cuestións e situacións que se repiten unha e outra
vez. Desde hai uns días estamos case igual que hai un ano, cando para
as eleccións municipais do 25 de
maio se ilegalizaron as listas apresentadas baixo as siglas AuB. Agora, ás portas dos comicios europeos,
o Tribunal Constitucional (TC) delibera sobre o recurso apresentado pola agrupación de cidadáns Herritarren Zerrenda (HZ) ante a ilegalización que estimou o Tribunal Supremo (TS), despois de que os partidos
que conforman o Pacto polas Liberdades impugnasen esa lista, por considerala sucesora de Batasuna. É dicir, o novo talante. Vostedes non se
poden apresentar ás eleccións, pero
dicímosllelo con bon talante.
HZ é unha lista de persoas sen
experiencia política, que lidera Marije Fullaondo, unha mestra de instituto en Getxo. Logo hai xentes do
sindicalismo, do agro, da cultura,
etc. Persoas que non tiñan adscrición
clara até agora nin militancia declarada, nin sequera son coñecidas publicamente, pero que se manifestan
como a única opción abertzale e de
esquerdas. Iso é igual á esquerda

A doenza incurábel da esquerda
abertzale
DANI ÁLVAREZ

De nada lle valeu á esquerda abertzale empezar de cero para formar unha nova candidatura para as europeas. Todo o que xorde deste ámbito político só recibe o estigma do pecado de Batasuna e require ilegalización.
abertzale, claro. PSOE, PP e xuíces,
se os do TC non din o contrario (ninguén o cre) opinan que, aínda que
non haxa persoas de Batasuna na lista, esta pódese impugnar. Estimar
que unha lista é sucesora doutra é
moi aventurado. Se abrimos tanto o
abano das posibilidades para deixar
fóra do xogo político unha parte da
sociedade, os impulsores poderían
caer na súa propia trampa: no PP e
no PSOE hai persoas que militaron
na ETA ou que están condenadas
por organizaren o GAL. Se non hai
límites na Lei de Partidos, non debe
haber límites para ninguén.
Porén, sobre isto xa se discutiu

moito. Neste preciso momento,
máis alá de decisións xurídicas, a
ilegalización de HZ ten un compoñente desmoralizador engadido. Co
novo goberno, co novo talante, coa
desactivación da ETA e o debate
político que hai no seo da organización, cunha gran división, case en
dúas metades, sobre a posibilidade
da tregua; cos movimentos internos
dos socialistas vascos que buscan
maior influencia e autonomía, esperábase que se lle dese unha nova
oportunidade á esquerda abertzale.
Podemos dicir que na política vasca
só o PP estaría en desacordo con
que HZ puidese acudir ás eleccións.

Pero en Madrid ningunean as opinións dos socialistas vascos. Era algo tan simple coma isto: se vostedes
durante décadas lle dixeron a Batasuna que tiña que estar nas institucións para defender as súas ideas, e
que as armas non eran necesarias,
non lles poden pechar as portas das
institucións.
Pero isto dos deja-vu é o que
ten. Repítense exactamente igual
as cousas en todos os termos. O
sábado, 22 de maio, foi atacado
unha Casa do Pobo socialista en
Iurreta (Biscaia) e, claro, aínda
non se ouviu a ninguén de HZ nin
de Batasuna dicir nada sobre o

respecto a todas as ideoloxías e a
liberdade para todos os partidos.
Vese a palla no ollo alleo. Uns falan de persecución terrorista, os
outros de apartheid político.
Pero desde hai unhas semanas,
líderes de Batasuna e do PSE veñen
chiscándose o ollo, nun flirteo impensábel só hai dous meses. Arnaldo Otegi dixo que ten “máis en común cos socialistas que co PNV, e
que se ao final se ilegalizaba HZ,
aínda non sería a proba definitiva
de que o PSOE sexa o mesmo que
o PP”. Pola súa banda, Miguel
Buen, secretario xeral dos socialistas guipuscoanos, asegurou esta semana que sería “bon” que os xuíces
legalizasen a candidatura de HZ,
porque “iso permitiría que a esquerda abertzale puidera estar nas
vindeiras eleccións autonómicas”.
Aínda non se moveu nada na superficie, pero todos coincidimos en
que no substrato si que hai cousas
que se moven. Na cociña aínda non
se puxo o xantar ao lume, pero os
ingredientes vanse preparando. Só
hai que dar tempo. Tempo e algunha medida de distensión. O que non
se acaba de explicar un é por que
ninguén dá un paso adiante.♦

MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

O

goberno de George
Bush anunciou o 6
de maio o
endurecemento dun
bloqueo que asfixia
economicamente a Cuba
dende hai 43 anos. As
medidas afectan ás visitas
de familiares cubanos
residentes nos EE UU, aos
intercambios científicos e
comerciais con Cuba, ás
empresas que negocian na
illa, e, o que ten que ver
con nós, ao gasto en
propaganda interna e
mundial contra a
Revolución. Todo isto
cando os alimentos e o seu
transporte entre países
duplican o seu prezo.
Non habería nada que
salientar, nada que se saíse
dun guión escrito dende
antes da vitoria
revolucionaria do 59, senón
vivísemos no momento no
que estamos. Unha
administración como a
norteamericana representa
un modelo social e
económico que precisa para
o seu inconmesurábel nivel
de consumo a explotación
de recursos doutros países,
para salvar a súa economía
declarar periodicamente
guerras, con grande
utilización de propaganda e
mentiras repetidas.
O perigo aumenta por
ser ano electoral. O
ambiente empeza a se
cargar de rumores de
invasión militar. A invasión
xa se dá polas ondas de
radio e televisión Martí,
que entra ilegalmente en
Cuba, agora por medio de
avións militares. Buscan un
pretexto para crear unha
situación de guerra que
faga constituír un goberno
provisorio que tería
respaldo internacional dos
cómplices dos EE UU. No
documento planifican, polo
miúdo, o que chaman
transición.
Vivimos dende esta beira
os efectos da propaganda
continuada, que agocha
realidades da illa. Hoxe en
día hai 17.000 cubanos que
prestan servizos médicos en
África e América Latina.
Nos 45 anos de revolución
conseguiron, nas peores
condicións, logros sociais
únicos nos países pobres,
unha sociedade que se
transformou de xeito
radical.
Defender Cuba, coma
antes foi a II República
española, Vietnam,
Nicaragua… obriganos a
pasar por riba das
diferenzas. Non se pode ser
neutral. A revolución
cubana é un patrimonio da
humanidade. ♦

De Chalabi a Felipe González,
os beneficiarios do ouro de Washington
A.N.T.
O recoñecemento oficial de
que Ahmed Chalabi, o opositor de Sadam preferido por
Washington, era un individuo
subvencionado polos ocupantes vén sumarse a unha longa
lista de políticos que en todo
o mundo triunfaron ou estiveron a punto de facelo grazas á contribución en dólares
do goberno norteamericano.
Trátase case sempre de axudas secretas, nun primeiro
momento, pero que máis pronto ou máis tarde saen á luz.
A CIA gastou case 65 millóns de
dólares en financiar a Democracia Cristiá italiana e a algúns dos
seus principais afiliados, entre
1948 e os primeiros 70. A información foi coñecida en 1976.
O ex secretario de Estado
Henry Kissinger contou nas súas
memorias que a CIA lle entregara ao PSOE diversas cantidades
de dólares, através da fundación
socialdemócrata alemá Friedrich
Ebert. O partido liderado por Felipe González foi tamén receptor
de importantes cantidades entregadas polo, daquela, presidente
de Venezuela, Carlos Andrés Pérez e máis polo emporio empresarial, tamén venezuelano, do
clan Cisneros. Tanto Pérez como
Cisneros teñen a súa residencia
habitual en Miami.♦

Ahmed Chalabi.

O noso home no Irak
Ahmed Chalabi rompeu a pasada semana relacións cos EE
UU. O “home” dos norteamericanos no Irak talvez prepara a
súa imaxe de independencia ante as vindeiras eleccións. Washington anunciou de contado a
retirada de subvencións ao seu
partido, o chamado Congreso
Nacional Iraquí. Coñeceuse
deste modo oficialmente que
Chalabi era un político con
poucos apoios internos e moi-

Ser ou non ser? Europa nun novo acto. A piques de caer o pano, os comicios europeos do 13
de xuño preséntanse como un
punto de inflexión no actual almanaque político. Agora ben, a
finalización real deste proceso,
o cal definirá o modelo da Europa do futuro, terá o seu momento álxido cando a totalidade dos
membros da Unión ratifiquen o
proxecto final de redacción da Constitución.
É dicir, decembro do 2005 será a data definitiva para a adopción do texto que recolle os
principios normativos que van guiar os estados, as institucións, os cidadáns nas súas accións. A capacidade, a influencia política para
introducir novos temas na axenda política revélase tensa dende múltiplas frontes. O recoñecemento das nacións, como acontece no caso galego, o límite da soberanía nacional dos
estados versus o peso da poboación, ou as referencias ao pasado cristián son, entre moitas
outras cuestións, discutidas abertamente.
Neste contexto caracterizado polas continuas alianzas, os encontros e postas en escena, as mulleres de Europa reivindican un
modelo propio, engaden reflexións para facer real ese outro mundo posíbel que se está a pensar. Válido para todas, e que ese todas sexa incluínte e non exclúa a outra metade da humanidade que son os homes. O
movemento de mulleres ten moito de traxedia clásica. De heroínas. De estrategas. De
pensadoras. De políticas. De xestoras. A
pluralidade de procedencias ideolóxicas e a
vertebración de estratexias de acción conxunta revelan a existencia dun corpo vivo e
en constante experimentación, inmersas
nunha análise colectiva do mundo, da transcendencia do proceso constitutivo das identidades, da distribución da riqueza, da reivindicación dos espazos públicos.
O terceiro debate das relacións interna-

tos cartos fornecidos polo goberno Bush.
As axencias informan agora
do sinuoso pasado de Chalabi. O
político exiliado provén dunha familia acaudalada que sempre
apoiou as distintas ocupacións
coloniais que sufriu o país. Nos
sesenta fundou un banco en Xordania e vinte anos despois foille
confiscado por fraude e falsa contabilidade. Condeado a 22 anos
de cárcere, fuxiu a Londres. En

Aquí fóra

A Marcha
das europeas
IRIA ALONSO CASARES
cionais, denominado así por Jill Steans no
seu revolucionario libro Xénero e relacións
internacionais, indicaba xa a existencia dunha corrente no pensamento feminista internacional que apuntaba á necesidade da superación das dicotomías presentes e enfrontadas
ao longo das diversas etapas que manifestou
este movemento. A Marcha Mundial das Mulleres (MMM) pode ser un bo exemplo. As

‘As mulleres de Europa
reivindican un modelo
propio, engaden reflexións
para facer real ese outro
mundo posíbel
que se está a pensar”
mulleres como obxecto e suxeitas de análise
no escenario internacional. Protagonistas no
desenvolvemento de catro conferencias mundiais. Para chegar ao mainstreaming moitas
foron as anteriores estratexias, pasando pola
acción positiva e pola transversalidade. A redacción da Carta das Mulleres para a Humanidade por parte da Marcha Mundial das Mulleres, é unha das accións cunha maior rele-

1992 funda, co apoio da CIA, o
Congreso Nacional Iraquí contrario a Sadam. El foi o que lle forneceu a Washington a maior parte da información sobre o Irak e
as probas sobre as armas de destrución masiva. De 1992 a 1995 a
CIA financiou as súas actividades
de opositor e el quedouse co diñeiro. Clinton quitouno de en medio, pero recuperárono os seus
amigos, os actuais asesores de
Bush, Wolfowitz e Perle.♦

vancia ao supor, segundo Julie
Bégin, axente de comunicación
do secretariado internacional da
MMM, “un exercicio de educación popular”. Será na quinta
convocatoria da Marcha, que
terá lugar en Ruanda no mes de
decembro, cando finalice este
proceso de consulta.
Vigo foi durante os días 22 e
23 de maio o centro da Europa,
dunha Europa con grandes distancias en todos os sentidos entre as periferias e o seu centro. As mulleres todas están a pensar e a posicionarse en torno á Europa que queren, a Europa que queremos. Unha Europa de todas,
máis xusta, onde o rexurdir de fracturas sociais xa presentes nos seus inicios, a pesar da
miopía en analistas como Inglehart, favorezan a converxencia en propostas comúns. A
superación das dicotomías do recoñecemento
e da distribución que enfrontaron e enriqueceron a argumentación feminista nas ultimas
décadas, ora dende unha perspectiva psicanalítica, subxectiva, ora desde as análises focalizadas na relación das mulleres coa economía global, é unha peza clave neste proceso
de creación de redes que se está a deseñar
desde e polos integrantes do Foro Social
Mundial.
Non máis Helenas, non máis Penélopes.
Estar ou non estar. Esa é a cuestión. E as
mulleres europeas queren estar, queremos
estar e para iso só poderemos se somos, e
seremos se somos recoñecidas. E seremos
en canto non suframos máis a pobreza, nin
a exclusión do mercado laboral, nin a exclusión dos espazos de decisión internacional. E de momento o actual proxecto da
Constitución Europea nin recoñece nin o
posibilita. Diferentes, si; desiguais, non.♦
IRIA ALONSO CASARES é analista do IGADI
(www.igadi.org)
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O descenso do Celta obriga a directiva a facer grandes mudanzas

A reconversión de novo en Vigo
CÉSAR LORENZO GIL
O descenso a segunda chegou a
Vigo cando menos se agardaba
e traerá consigo moitos cambios. Venda de xogadores, redución de gastos e novos obxectivos máis modestos son os
primeiros pasos do novo Celta.
Consumada a decepción ante o
Mallorca (gran metáfora do que
foi unha parte do xogo vigués en
Balaídos esta tempada), o Celta
xa ten de mirar cara adiante, cara
a unha nova etapa na que non haberá música da Champions nin
presentacións glamourosas na
nova sede social nin tantas viaxes
en avión. Un equipo non preparado para o descenso (nin sequera
tiña un seguro por esta continxencia), cunha débeda de 60 millóns de euros, debe modificar
moitas cousas para poder volver
á elite e sobrevivir a esta crise.
O presidente do club, Horacio
Gómez, non agardou demasiado
para explicar as chaves do seu
novo proxecto. O principal eixo
da nova época é a viabilidade
económica. Na segunda división,
os ingresos por televisión redú-

cense drasticamente, ao igual que
o montante que procede do público en Balaídos. Isto suporá na
práctica unha redución do orzamento da entidade dos 30 millóns
de euros actuais aos 9 millóns.
Coas actuais fichas dos futbolistas, a situación é inasumíbel. Gómez anunciou que a metade do
cadro abandonará Vigo, sen dar
máis nomes ca os dos que rematan contrato (Mostovoi, Cáceres,
Ilic, Milosevic e Pinilla) mais é
posíbel que sigan o seu camiño
as pezas máis gorentosas do vestiario celeste (Jesuli, Edu, Cavallero, Juanfran…) e outros xogadores que xa non ían ficar de calquera dos xeitos por non seren do
agrado da directiva (Vágner, por
exemplo). Esta reconversión quizais obrigue á renegociación dalgún contrato, algo ben difícil se o
Celta non actualiza os pagamentos dos atrasos e ofrece incentivos polo ascenso.
Emporiso, o presidente céltico pensa que é factíbel ascender o
equipo nunha soa tempada. Para
o novo proxecto, o Celta confiará
nun “adestrador con experiencia
en segunda”, unha definición ben

difusa se temos en conta que arestora hai case vinte adestradores
que dirixiron equipos nesta categoría na tempada que vén de rematar.
Ademais, Gómez aposta por
facer un cadro profesional de
“18 ou 20 xogadores experimentados” máis seis procedentes da
canteira. Isto ha supor que o novo técnico, xunto ao director deportivo, Félix Carnero, buceará
nos vestiarios para atopar xogadores con cicatrices de Ipurúa e
peitos ben marcados a golpe de
cóbado.
Con este proxecto, a directiva céltica pretende manter a cifra
de aboados (17.000), algo impensábel se temos en conta que a
cifra está a diminuír ano tras ano,
a pesar de que no último lustro, o
Celta mellorou os seus obxectivos deportivos. É máis, hostaleiros de Balaídos e voceiros das
peñas pensan que só cun plantel
moi competitivo se pode lograr
un apoio digno no campo. O desprezo da segunda división nos
medios de comunicación e a falta de incentivos pode deixar as
bancadas desertas.♦

GONZALO

Horacio, o balón está picado
CÉSAR LORENZO
A valoración do que será a primeira tempada do Celta na segunda división nos últimos doce anos por parte de Horacio Gómez deixa certa sensación de irrealidade.
Por unha banda, o presidente utiliza o seu
vello estilo de poñer en garda a cidade e o
celtismo con pinturas negras para o futuro
se non se fai o que el propón. Pola outra,
a pesar de que el é o responsábel máximo
da queda do Eurocelta, négase a asumir

que se debe abandonar a arela de situar o
club entre a elite europea e que cómpre rexenerar o proxecto para facelo críbel.
Horacio, o balón está picado, e por
moitos sitios ademais. Pouco se fará con
parches e con apaños de urxencia. A crise,
arestora, é estrutural, e require valentía para conseguir o obxectivo de resituar o Celta na primeira división e volver cinxir o
equipo coa cidade e co país.

Xa é imposíbel que Rafa Sáez demostre
as súas moitas calidades preparando o ascenso. De nada valeu que colocase no cumio da
segunda B un filial destinado a resistir na categoría e que, baixo o seu mandato e o de
Ramón Carnero, o primeiro equipo dese
imaxe de tal por primeira vez na tempada. A
súa inexperiencia obrígao ao ostracismo.
Algúns medios publican o nome de Fernando Vázquez como alternativa. É unha boa

opción, ao igual que Luís César Sampedro (o
adestrador do Rácing de Ferrol). O de Castrofeito é especialmente rendíbel no aproveitamento das canteiras e o ex gardamallas
arousán sábeas todas na xestión de grupos
acabados de xuntar e de procedencia diversa.
Sexa cal for a escolla, o Celta ten que
decatarse de que de nada lle ha valer montar
un equipo de “veteranos”, ben capaces de
ascender o equipo pero inútiles na primeira
división. Talvez queira seguir o
exemplo do Albacete ou do Zaragoza, que subiron con retallos cedidos por equipos de primeira con
excedentes nos seus cadros. Calquera das dúas opcións supón a
necesidade de reestruturar totalmente o equipo de aquí a un ano,
cun novo investimento e o pánico
a un novo descenso.
En troques, sen abandonar a
necesidade de buscar xogadores
capaces de se adaptaren á dureza
da segunda, cómpre optimizar o
equipo filial e o potencial de xogadores como Xosé Xoán, Iago
Bouzón, Israel, Jonathan Aspas
ou Alberto García, supostamente
excluídos do primeiro equipo
pola diferenza de niveis entre a
Primeira e a Segunda B, pero válidos nese empeño de salvar este
ano horrible para o celtismo.
Recorrer á canteira como
complemento real, e non como
enfeite, non é inxenuo. Oubiña
foi un dos mellores da dura recta
final desta tempada, a pesar dos
graves problemas do equipo e a
urxencia por puntuar. O seu
exemplo é básico para comprendermos que, en épocas de crise, é
preciso ter xogadores con autoridade no vestiario e respecto da
afección. E iso conséguese mellor sendo dalgunha parroquia
celtista que arribando a Vigo desde Arxentina ou Andalucía.♦

Félix Gómez, protagonista d’O ano da carracha

Fernán Vello premio Homenaxe
a Xela Arias
González Garcés

Michael Moore
Palma de Ouro

Filmanova Invest
amplía capital social

O poeta Miguel Anxo Fernán Vello foi
o gañador da duodécima edición do
premio de poesía Miguel González
Garcés, convocado pola Deputación da
Coruña, polo poemario Capital do corpo. O xurado, composto por Ánxeles
Penas, X. M. Álvarez Cáccamo, Román Raña, Manuel Álvarez Torneiro e
Luciano Gómez, sendo o coordinador
Xavier Seoane, acordou entregarlle o
galardón “pola síntese entre corporeidade e linguaxe, vivencia e investigación”. Ademais, o xurado decidiu nomear finalista do certame a Noel Blanco pola súa obra Mecánicas celestes.♦

O director norteamericano Michael
Moore vén de facerse, na 57ª edición
do Festival de Cannes, coa Palma de
Ouro polo documental Farenheit 9/11,
no que fai unha dura crítica á política
desenvolvida por George Bush a raíz
dos atentados de Nova York. O documental, o segundo deste xénero que recibe o galardón despois d’O mundo silencioso de Jacques Cousteau, foi ovacionado durante máis de vinte minutos
polo público tras a súa primeira proxección na cidade francesa. Sen embargo, en Estados Unidos o filme aínda non atopou empresa distribuidora.♦

O Grupo San José de construción a través da empresa Udramedios SAU, únese á ampliación de capital de Filmanova
Invest, sociedade fundada en novembro
de 2003 por Filmanova SL, Caixanova e
Galeban 21 Comercial e que ten por obxectivo o financiamento do cine. Á sociedade, que conta con antón Reixa como presidente executivo, tamén se adheriron outras empresas como a productora cinematográfica Telespan 2000 S.L.
A película de Alejandro Amenábar
Mar adentro e o filme O ano da carracha dirixida por Xurxo Coira, entre outras, son as súas últimas coproducións.♦

O sábado 29 de maio celebrarase en Vigo a homenaxe a Xela Arias, organizado
pola Asociación Galega de Editores, a
Asociación de Escritores en Lingua Galega e a asociación de Tradutores Galegos. A partir das 12, a Fundación Caixa
Galicia acolle o acto que será preséntao
por Ana Romaní e no que intervirán Xulián Maure Rivas, Xosé María Gómez
Clemente, Carlos Negro e Miguel Anxo
Fernán Vello. Tras a súa intervención,
Fernando Abreu e Pablo Carrera, membros do Grupo dous, interpretarán Vencerse é cousa de se tratar, tema que pon
música aos versos da homenaxeada.♦

Arte baixo o
franquismo
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Composición (1955), de Martín Chirino,
ferro forxado.

S

amos convértese de novo, ao xeito dos tempos do Reino de
Galiza, en sede do bulir da nosa cultura. O Pen Clube organiza
entre o 28 e o 31 de maio un encontro cultural ao redor da literatura medieval. Co título “Descordo de amor: Occitania e
Galiza”, profesores da talla de Giuseppe Tavani ou Joan-Yves Casanova e
poetas como Xosé Luís Méndez Ferrín, Darío Xohán Cabana e
Bernardino Graña homenaxearán a diferentes autores e liñas de interrelación entre a Provenza do amor galante e aqueles poemas de Airas Nunes.
Tavani, nesta viaxe, tamén gañará o posto de honra na Real Academia

Galega como recoñecemento ao seu longo traballo a prol da cultura galega. Para os que non o coñezan, destaca o seu Dicionário de Literatura
Medieval. Rosa Rutherford é outra desas galegas do estranxeiro que puxan
a diario pola cultura do país. Nesta ocasión, vén de presentar Wounded
wind, a tradución ao inglés de Vento ferido, de Carlos Casares. A editora
galesa Planet xa contaba no seu catálogo con obras de Castelao e Ferrín.
E seguindo con éxitos europeos, hai que se gabar do bo resultado comercial do filme de animación O soño dunha noite de San Xoán, de Dygra,
que alcanzou en Cannes acordos para a distribución en corenta países. ♦
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Eduardo Blanco Amor e Luís Seoane.

Cúmprense 25 anos do pasamento de
Seoane, Blanco Amor e Celso Emilio Ferreiro
Os tres autores exiliados apenas gozaron da chegada das liberdades
M.V.
Hai agora 25 anos, a gadaña levaba canda ela tres dos principais autores do século XX: o pintor e poeta Luís Seoane, o novelista Eduardo Blanco Amor e o poeta Celso Emilio Ferreiro.
Tres figuras do exilio que apenas puideron desfrutar das, de a
pouco, gañadas liberdades. Ningún deles puido ver, para alá
dos inicios, a normalización democrática, a oficialización do
galego ou a reinstauración do noso sistema literario e cultural.
O de 1979 foi un mal ano para
as letras e a arte galegas. Se politicamente cabe felicitarse pola
celebración das primeiras eleccións municipais, desde 1936, e
das primeiras xerais, após a
aprobación da constitución, non
se pode expresar o mesmo do
ámbito cultural. A casualidade
quixo que tres creadores emblemáticos finaran xusto cando poderían ter contribuído co seu
maxisterio ás novas xeracións
nunha atmosfera de liberdades.
Eles e tres, que en tantas páxinas expresaran a súa nostalxia
polo país, non podían gozar agora del. Así dicía, por exemplo,
Luís Seoane en carta a Isaac Díaz Pardo, en 1964, desde o exilio bonaerense: “Nós continuamos pensando en voltar. Envexámosvos a primavera de Galiza
e as escapadas á praia de Fontán.
Nós ollamos de cando en vez
desde a terraza o río, máis que
pola súa beleza, pola súa posibilidade de camiño de regreso, sabendo que despois del está o
mar, e, a quince días, Galiza”.
A idade dos tres tamén
non facía presaxiar un desenlace inmediato. Certo que
Eduardo Blanco Amor contaba á sazón 79 anos, pero Luís
Seoane só cumprirá 69, dous
máis que Celso Emilio Ferreiro.
O autor d`A Esmorga, un escritor con plena dedicación á
súa obra, finaba en Vigo no taxi
que o levaba do hotel Nilo, no
que se aloxaba, ao hospital. Ao
seu regreso, comezara a colaborar coa prensa galega e madrileña, mal pago, loitando sempre
polo seu recoñecemento.
Luís Seoane residía na Arxentina desde a guerra, coa súa
muller Maruxa. En 1949, conta
Cid Cabido, co gallo dunha via-

xe a París, puidera facer escala
en Vigo e baixar á terra durante
dúas ou tres horas. En 1960 puido estar de novo en Galiza, esta
vez uns días, aproveitando outra
viaxe por Europa. Os últimos
anos do franquismo abrandaron
algo as medidas coercitivas e
Seoane visitou o país máis veces, para colaborar sobre todo
con Isaac Díaz Pardo, o seu socio en proxectos e ideas.
Celso Emilio Ferreiro, pola
súa parte, que no 36 pasara algunhas noites en capela, agardando o fusilamento, no convento da súa vila natal de Cela-

nova, o que daría pé ao posteriormente célebre poema titulado Longa noite de pedra, residiu
durante anos, baixo o franquismo, en Galiza, ocupando diversos traballos, pero logo marchou
a Venezuela, nunha sorte de
emigración-exilio, semellante a
doutros moitos dos seus compatriotas por aquela época.
Non pode pensarse, con todo, que a tolerancia do réxime
era grande, aínda vinte anos
despois de rematada a guerra.
Antonio Baltar por exemplo,
de regreso no 57, foi convidado
pola Brigada Político-Social a
saír do país. E os que residían
no interior, mantendo unha actividade galeguizadora, aínda
que de baixo perfil político, como Del Riego ou o avogado
Paz Andrade, non puideron
evitar o paso polo cárcere en
varios ocasións, como hai pouco se contou nestas páxinas ao

referenciar a biografía de Del
Riego, recentemente editada.
Paz Andrade, por exemplo, pasou trinta días no cárcere en
1956 pola publicación dun artigo na revista Industrias Pesqueras, da que era director.
A situación dos que nunca
regresaron foi aínda máis dramática, sobre todo pola conciencia de que Galiza se esquecera
por completo deles. Así se refire, por exemplo, Luís Seoane,
ao tamén pintor Arturo Souto,
finado en 1964: “Estaba entusiasmado co regreso definitivo e
estaba desexoso de pintar Galiza, isto díxonolo ben de veces en
Madrid e estaba seguro de estar
a renovar a súa pintura. Agora,
para Galiza, xa non é máis que
un nome. Case toda a súa obra
está fóra dela e será liquidada,
sabe Deus como, pola muller e
os fillos. Galiza perdeu unha das
máis importantes personalida-

des e Souto, a pesar seu —Galiza foi a súa máis grande ilusión— fica para sempre afastado dela. Este pode ser o noso
destino”. En 1964, as autoridades impediron tamén a exhibición en Lugo de varios dos cadros de Seoane e Díaz Pardo sufriu diversas multas e xuízos polos seus proxectos en colaboración con Seoane, que finalmente
conducirían á creación do actual
complexo cerámico e editorial
de Sargadelos e O Castro.
A conciencia de que as novas xeracións non os coñecían,
de que mesmo o estudantado
máis proclive podería cruzarse
coa figura ou co nome de Seoane, Blanco Amor ou Celso Emilio e non recoñecelos, era algo
que alporizaba a todos estes exiliados que, nas condicións máis
distantes e difíciles, non deixaran de orientar todo o seu labor
a unha Galiza futura.♦

Parte da obra de Celso Emilio
aínda é descoñecida
Edicións do Castro vén de editar as cartas que Luís Seoane
lle dirixiu a Isaac Díaz Pardo
entre 1957 e 1979, precisamente co gallo do 25 aniversario do
pasamento do autor de Fardel
do exiliado. O libro foi prologado polo propio mentor de
Sargadelos e conta con abundantes notas preparadas por
María América Díaz. No 2002
vira xa a luz outro libro, da
man da mesma editorial. Tratábase da correspondencia do
mesmo Seoane dirixida a Francisco Fernández del Riego. Por
outra parte, encóntrase neste
momento de xira polo país unha mostra que recolle a meirande parte das súas acuarelas.
A renovación da editorial
Galaxia, baixo a dirección de
Vítor Freixanes, permitiu tamén este ano a nova edición de
tres das obras esenciais de
Eduardo Blanco Amor: Xente

ao lonxe, Os biosbardos e Chile a la vista. Con todo, a obra
do ourensán non deixou de estar nunca viva nesta editorial.
A editorial Xerais, pola súa
parte, vén de dar á luz dous
importantes volumes, a Poesía
galega completa de Celso
Emilio Ferreiro, en edición a
cargo de Ramón Nicolás, e a
Obra narrativa que inclúe A
fronteira infinda e A taberna
do galo, en edición de Mónica
Góñez Silva. Non embargante,
falta aínda por publicar unha
parte significativa do escrito
polo autor de Longa noite de
pedra, entre ela a súa anunciada, pero non coñecida polos
lectores, Biografía de nunca. É
posíbel que a relación entre o
fillo do autor, Luís Ferreiro,
que ten ao seu cargo a obra, e
algunha editorial, permita a
edición en breve de todos estes
materiais aínda ignorados.♦

Celso Emilio Ferreiro.
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Cidades
vellas
RAMIRO FONTE

E

stou intentando rematar
unha serie de poemas
unidos baixo o título de
“Cronos no Casco Vello”. Como se fose un pintor
impresionista da vida
moderna ou un fotógrafo fago
os meus paseos pola zona vella de Vigo, intentando captar
atmósferas, instantáneas, lembranzas e unha música.
Paréceme apaixonante intentar
comprender os espazos
ocultos polos bosque do urbanismo caótico que se impuxo
como modelo en tódalas cidades galegas, a partir da década
dos sesenta. A ver se sae algo
merecedor de ser dado á
estampa destes paseos, destas
observacións, destas andainas
polo mapa do rueiro popular.
E, así e todo, non é a este casco vello ó que quero referirme
na columna de hoxe.
O Día das Letras Galegas,
a Asociación de Veciños da
Cidade Vella, María Pita, na
Coruña, tivo a feliz idea de
convocarnos a unha serie de
escritores e artistas para
homenaxear ós escritores que
viviron alí. En fin, que desde
os balcóns das casas de, entre
outros, Emilia Pardo Bazán,
Rosalía de Castro e outros coruñeses ilustres, puxémonos a
arengar a un séquito case multutidinario. Máis de trescentas
persoas se xuntaron neste
paseo pola Cidade Vella. Un
paseo pola nosa memoria, e
un paseo pola mellor tradición
coruñesa, a que une
liberalismo e galeguismo
como dúas caras dunha
mesma moeda. Na coruñesa
cidade vella aínda teñen patria
estas cousas. De feito, todo
escritor galego que, coma
min, se siga considerando un
romántico sabe que o xardín
se San Carlos é a patria do
noso romanticismo.
Non, as nosas cidades
vellas non pertencen ó pasado.
Moi pola contra, nas súas rúas
está escrito o mellor do noso
presente. A mañá do Día das
Letras gocei facendo, en compañía de moitos, ese itinerario
pola Coruña de sempre, a de
toda a vida, a que sempre estivo en Galicia no centro das
cousas importantes. Son
vigués de adopción, pero por
biografía quero seguir pertencendo a aquela escola coruñesa, que creou a nosa prosa baixo o signo da claridade e das
ideas liberais. A outra mañá,
os veciños xenerosos da Cidade Vella abríronnos as súas casas para poder homenaxear ós
seus artistas e escritores. Na
iconoteca do galeguismo liberal e coruñés aínda hai que
rescatar outros nomes sobranceiros: os Carré, toda unha
literatura galega baixo este
apelido, Tettamancy, Martelo
Paumán, Vaamonde Lores...
¡Que ben que o meu paisano o
deseñador Pepe Barro, pai de
feliz idea, non se esqueza
deles!♦

Raquel Bello e Paulino Pereiro
premios Carvalho Calero
A.N.T.
Raquel Bello Vázquez e Paulino Pereiro foron os galardoados na décimo terceira edición dos premios Carvalho
Calero, organizados polo concello de Ferrol. O mércores
26 celebrouse o acto de entrega de galardóns aos seleccionados deste ano ao tempo
que se presentaron os libros
gañadores da edición pasada.
O pasado mércores fallouse no
concello de Ferrol o Premio
Carvalho Calero que recaeu no
escritor Paulino Pereiro, no
apartado de narrativa curta pola
obra Habitar as illas, e na investigadora Raquel Bello Vázquez,
no ámbito da investigación lingüística literaria, polo estudo
Muller, nobre, ilustrada, dramaturga: Teresa de Mello Breyner.
O xurado, presidido polo
concelleiro de cultura de Fe-

Paulino Pereiro.

rrol, X. Manuel Couce Fraguela e composto polo catedrático
X. L. Rodríguez e os escritores
Manuel Forcadela e Francisco
Salinas e ensaísta Laura Tato,
como secretaria, coincidiu en
sinalar a boa calidade das obras
presentadas a pesar de que diminuíu a participación con res-

pecto a anos anteriores.
Da obra de Paulino Pereiro,
unha serie de contos, o xurado
valorou “a orixinalidade da idea
e a axeitada elaboración do texto, nos que destaca a boa utilización dos recursos lingüísticos”.
No referido a investigación, o
premio recaeu por segundo ano

consecutivo nun membro do
grupo de investigación da U.S.C.
Galabra, que dirixe Elías Torres.
O xurado valorou a obra de Raquel Bello Vázquez pola súa claridade e rigorosidade. Nela abordábase a figura apenas estudada
da ilustrada portuguesa Teresa
de Mello Breyner. Para a investigadora recibir o premio significa
“moito, xa que é un premio a un
xeito de traballar diferente ao
convencional cunha forte perspectiva de equipo”.
Ademais de facerse público
o fallo desta edición, no acto
celebrado o mércores presentáronse as publicacións das obras
gañadoras do Carvalho Calero
do 2003, editadas pola editorial
Laiovento, A cor do cabalo, de
Felix Rodal Fraga, na sección
de narrativa e A dona do tempo
antigo. Muller e campo literario no Renacemento portugués,
en investigación.♦

Xaime Domínguez e X.L. Álvarez
premios Murguía de narración breve
A.N.T.
O pasado sábado celebrouse na
Casa de Cultura do Arteixo a
gala de entrega dos premios do
XIII Certame de Narracións
Breves Manuel Murguía na
que resultaron gañadores o escritor de Nigrán Xosé Luís
Álvarez e o profesor pontevedrés Xaime Domínguez Toxo.
Coa cifra máis alta no que a
participación se refire, o xura-

do seleccionou entre máis de
oitenta obras os títulos Detrás
dos meus ollos, de Álvarez e o
relato A casa dos alicerces mariños escrito polo pontevedrés.
Nesta XIII edición do certame que convoca o concello de
Arteixo, o xurado estivo integrado por Lino Braxe, en representación da Asociación de
Escritores en Lingua Galega,
Paula San Vicente, a gañadora

da pasada edición, Purificación
Tejelo e polo escritor Henrique
Rabuñal, quen ademais actuou
como presentador da gala.
Considerado como un dos
premios máis destacados dentro da súa categoría no país, o
Manuel Murguía recaeu en
pasadas edicións en mans de
escritores como Xabier Alcalá, Emma Pedreira, Xosé C.
Caneiro, Afonso Cáccamo,

X.L. Martínez Pereiro ou Marilar Aleixandre. En pasadas
edicións o premio deu lugar a
varios libros recompilatorios
como Relatos, Airadas de palabras, Tecendo panos, Pasaxes con palabras e De soños e
memorias.
Ademais da entrega de
premios aos seleccionados, o
acto incluíu a actuación do
grupo Resonet.♦
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Cunqueiro
nas táboas

O veleno do tempo
Xesús Fraga lembra unha infancia-xuventude nos 70-80
Título: Solimán.
Autor: Xesús Fraga.
Edita: Xerais.

Xesús Fraga (1971) deixáranos
xa dous interesantes títulos, Tute
para catro e A-Z, que o apuntaron como un dos prometedores
nomes da narrativa galega. Un dos
Nesta novela, á
mellores
que lle foi concedido o III logros da
Premio Rubia novela
Barcia-Cidade consiste no
de Ferrol, op- equilibrio
tou por prestar que se
atención ao zu- produce
me-pezoña que
entre a
o paso do tempo vai deposi- crónica
tando en nós e social e
que en determi- a íntima.
nados momentos nos debuxa
a perplexidade
no rostro. Un pouco como espectador, alá desde a fileira de atrás.
Un moito como protagonista que
decidiu facerse espectador-cronista dun tempo, aquel dos que
eran cativos aínda cando Golpe
de Estado do 23-F, por dar unha
orientación temporal que figura
na obra. Precisamente un dos
mellores logros da novela consiste no equilibrio que se produce entre a crónica social e íntima;
conviven ambas alimentándose
mutuamente unha á outra. Grazas que nin hai excesos lírico-intimistas, nin estes evidencian dependencia dirixista dos acontecementos sociais, ben seleccionados e perfectamente integrados no discurso.
Como tamén están ben conxugados o relato actual prospectivo e a ollada retrospectiva,
desde os que se conta toda a novela. No discurso prospectivoactual, Álvaro reencontra a Román, antigo compañeiro de xogos infantís e rival que lle impide acadar os afectos de Lucía.
Sen deixar de seren os mesmos
(Román un triunfador, seguro de
si mesmo, mullereiro, presumido; Álvaro bastante soñador, inconstante, perdedor habitual) o
tempo foinos convertindo en
dous seres alleos de xeito que o
único que na actualidade comparten son lembranzas. Ese encontro entre Álvaro e Román dá
pé a que, nunha cea e posterior
esmorga, o río da memoria comece a baixar na mente de Álvaro, que se convertirá no narrador
da ollada retrospectiva. En nove
capítulos asistimos á nenez arredor do patio do ciprés (en Untia,
lugar recorrente na obra de Xesús Fraga) onde Álvaro e Lucía
xogan a ser Robin Hood e Marian; á escola de Don Xosé, o viño quinado, o Rato Pérez, no
que é un fresco da vida nos derradeiros setenta, con xogos na
rúa, ioiós, puntóns, canicas, contos de Hazañas bélicas, os mis-

O ano do cometa, de Álvaro
Cunqueiro, é a última obra teatral posta en escena polo
Centro
Dramático
Galego. Nesta
edición inclúese un estudo
crítico de César
Morán, unha
presentación de
Manuel Guede,
o esquelete da
montaxe que dirixe Quico Cadaval e incluso
fotos dos actores.♦

Taxes inédito
A colección Mandaio que edita
Biblos. Clube de lectura,
regaloulles aos seus socios a
obra teatral inédita de Francisco
Taxes Casta i
Albito. Camilo
Franco e Xoán
Antonio
Hernández Les
prologan o texto teatral, baseado na historia
dun cincuentón
viúvo (Albito) e
unha pantasma
repoluda. Mestura de xéneros,
presenza da tradición oral e
moito humor.♦

Novas propostas
do Arquivo
Pillado
Xesús Fraga.

terios seductores de Interviu,
guerras de ovos, tutelos, poucos
coches, chapas e gasosa, concursos televisivos, conxuntos (matemáticos); de aí pásase ao Instituto, chega a droga e o Xardín
do Pasatempo e os seus túneles
onde explorar a vida, os derrotados túneles que o leva de insatisfacción en insatisfacción, dun

SIMÓN BALVÍS FREIRE

corpo de muller noutro, nunha
labiríntica sucesión de nomes
que achegan algunha calor morna á frialdade do paso do tempo,
iso e moita frustración.
De xeito que a novela se
convirte na crónica de sucesivas derrotas, desde aquela primeira no patio do ciprés coa
irrupción de Román. A derrota

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. O CÓDIGO DA VINCI.
Dan Brown.
El Aleph.

1. HISTORIA DE GALICIA.
Ramón Villares.
Galaxia.

2. ORIXE.
Séchu Sende.
Galaxia.

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

3. O TARDO.
Xoaquín Lourenzo.
A Nosa Terra.
4. OS MEUS OLLOS.
Ramiro Fonte.
Xerais.
5. ROMASANTA.
Alfredo Conde.
Sotelo Blanco.

3. ESPAÑOIS TODOS.
Suso de Toro.
Xerais.
4. O DEMO MERIDIANO.
Xosé Chao Rego.
Xerais.
5. ENREDOS.
Xaquín Lourenzo.
A Nosa Terra.

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

tanto acontece con Román, como con Álvaro e as demais personaxes, que vén as súas expectativas total ou parcialmente defraudadas; curiosamente
só Antonio Barral, ligado ás
drogas, consegue superarse.
Crónica dunha xeración aínda moi nova pois aínda non chegou á madurez, pero xa derrotada, a partir da cal se enfia unha
análise da amizade, do seu valor
e da súa vixencia, unha reflexión sobre o paso do tempo e as
suas mudanzas e pousos.
Estamos ante un discurso
memorialista que relata cousas
moi próximas á maioría do leitorado, un discurso que ofrece o
que promete; mais que non é ese
o seu único foco de interese pois
a carón do anecdotario está a suxestión da análise. Esa é a súa
virtude e a súa fronteira, xa que
tampouco nunca o trascende.
En definitiva, Solimán é
unha novela sobre os efectos
do paso do tempo, unha novela
de lectura agradábel, onde Xesús Fraga creou un narrador capaz de lograr que se lea con facilidade malia os desaxustes na
alternancia de períodos (ás veces excesivamente longos), a
impericia no uso do pronome
persoal átono (que contra o remate se volve máis presistente)
ou certo léxico (enderézase,
vinteañeiro) de selección moi
discutíbel.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Gil Vicente escribiu a Farsa
dos almocreves no século XVI.
Trátase dunha obra cómica, escrita en verso, que agora ve a
luz nunha edición de Xoán Carlos Lagares. Manuel María fixo
o seu Edipo
“en tres tardes
de novembro
do 1960”,
segundo
palabras do
autor. O chairego adapta o mito
clásico para converter esta figura
tráxica nun
trasunto do bo
gobernante. Ambas
as obras están no Arquivo Francisco Pillado Mayor que edita a
Universidade da Coruña.♦

Sófocles está de
moda
Traxedias que pescudan na
natureza humana tendo en conta os fíos que mexen os deuses.
Iso fixo Sófocles, moldeando mitos tales como Edipo
ou Antígona.
Agora, a colección ‘Clásicos
en galego’, da
Editorial
Galaxia, preséntanos Áiax e
Electra nun só
volume. Temas
como a vinganza,
o amor e o suicidio pairan nestas páxinas inmortais.♦
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Artesa
Nº 11. Febreiro de 2004.
Edita: Asociación de tempo libre Mistura.

O editorial deste número xira
ao redor da guerra. Para esta
asociación de lecer radicada na
Estrada, cómpre darlle unha
oportunidade á razón para
resolver os conflitos. Dáse
conta da Asemblea anual
deste
colectivo,
celebrada
os pasados
24 e 25 de
xaneiro e a
cea que se
celebra entre todos os
socios.
Tamén se
dan noticias
de actualidade sobre a propia ‘Mistura’,
caso da escolla de Marga de
Cora como nova presidenta ou
o programa de actos de cara ao
XV aniversario da
asociación.♦

Terra
Nº 13. Ano 2004.
Edita: Federación Ecoloxista Galega.

Segundo os coordenadores
desta publicación, a Consellaría de Ambiente rexeitou
explicitamente o diálogo social
sobre os temas da súa área a
pesar de que o seu titular, Xosé Manuel Barreiro, anunciara
diálogo en temas centrais, caso
do lixo ou a auga. Xosé Veiras
lembra que queda moito por
facer para
paliar os
danos do
Prestige.
Xosé
Inacio
González
repara nas
dunas de
Corrubedo.
Dáse conta
tamén do esquecemento
no que vive a Serra do Suído.
Antón Masa explica a
problemática de ENCE.♦

Bicel
Nº 15. Marzo de 2004. Prezo 3 euros.
Edita: Centro de Estudios Libertarios Anselmo Lorrenzo.

Inclúense varias reseñas sobre
volumes que tratan o tema do
anarquismo desde diferentes
ángulos. Ademais, inclúese un
comentario sobre o libro
Médicos ourensáns represaliados na Guerra Civil e na posguerra, de David Simón. Juan
Pablo Calero chama a
atención sobre o feito de que
o máis famoso escritor de novela policíaca na
Rusia
actual se
chame Boris Akunin,
en homenaxe ao pai
do anarquismo.
Christian
Ferrer dá
conta da viaxe de Errico
Malatesta á Patagonia.♦

Un novo antisemitismo?
Intenso debate intelectual en Francia a prol e contra
a política de Israel
Desde hai uns anos, unha serie
de intelectuais franceses de orixe xudea (ou non), entre os que
se encontran nomes tan coñecidos como Alain Finkielkrault,
Claude Lanzmann (o herdeiro
espiritual de Sartre, director
actual de Les temps modernes),
Bernard Henri-Lévy, Alexander
Adler, Benny
Levi (Pierre
Os novos
Victor, o derradeiro secreta- intelectuais,
rio de Sartre), que apoian
etc., coa axuda a política
de certas orga- colonial de
nizacións xu- Sharon,
deas, acusan a intentan
todo aquel que
ligar o que
se manifeste
contra a políti- eles
ca de Israel de chaman
antisemita. Din unha “nova
que co pretexto xudeofobia”
de críticar to- cos
mas de posi- movementos
cións puntuais
antiglobalido estado de
Israel, dos seus zadores e a
dirixentes polí- esquerda
ticos, o que se radical.
agacha detrás
desas críticas é
nin máis nin menos que un antisemitismo de novo cuño. (O
último libro de Finkeilkrault,
En nome do outro, reflexión
sobre o antisemitismo que vén,
acusa directamente a SOS Racisme de practicar o antisemitismo.)
Hai poucos meses, Éditions La Découverte (herdeira da mítica Maspéro) publicou
un máis que interesante, clarificador, volume sob o titulo de
Antisémitisme: l’intolérable
chantage. Israël-Palestine, un
affaire française?, no que nove
autores (xornalistas, filósofos,
editores, militantes), a maioría
xudeus, se rebelan contra a manipulación levada a cabo pola
nova intelectualidade xudea
francesa (e americana) a respecto das críticas á política colonial e militar israelita tanto no
interior de Israel como nos territorios ocupados.
Para os autores deste volume
hai unha cousa moi clara, como
di Denis Seiffert, para estes intelectuais, e algunhas organizacións xudeas do exterior, “a defensa dos dereitos dos palestinos,
non somente é un acto antisemita, senón que se converte nunha
manifestación de extremo-esquerdismo, de anarquía libertaria”. O presidente do consello
representativo das intitucións
xudeas de Francia (CRIF) non
tivo o menor recato en reclamar a Sharon a montaxe dun
“ministerio da propaganda como Goebbels”. É dicir, a vontade de desinformación por
parte deste Consello –e outras
organizacións, como Avogados

Alain Finkielkrault.

sen Fronteiras, que denuncia como antisemitismo toda declaración contra a política israelita (e
até o de agora non gañou ningún
pleito)– é palpábel.
O porqué destas denuncias, é
desmontado por Erc Hazan, responsábel de Editions de La Fabrique, el mesmo acusado diversas veces por denuncia destes intelectuais. Por outra parte, como
afirma Seiffert no seu traballo,
Antisemitismo: entre realidades
e manipulacións, o presidente do
CRIF, Roger Cukierman, recupera a denuncia do antisemitismo en proveito dun combate a
favor do liberalismo, alegrándose da súbida electoral de Le Pen
e das forzas máis deretistas. Seiffert, sen negar os ataques ás sinagogas e a outras institucións
xudeas, lembra que o antigo presidente do CRIF, Théo Klein,
afirmaba que a maioría destas
accións estaban ligadas aos
acontecementos do Oriente Medio; e que o ex-embaixador de
Israel en Francia, Élie Barnavie,
declaraba na revista L’arche de
xullo-agosto do 2002, que todo
iso (os atentados contra as sinagogas e institucións xudeas) se
calmaría cando se arranxase “o
noso conflito cos palestinos”.
Mais os intelectuais mencionados arriba non ven así as cousas, e Claude Lanzmann, por
exemplo acusou de “traidor” ao
antigo presidente de Médicos
sen fronteiras, Rony Brauman,
xudeo crítico coa política israelita. Estes intelectuais desenterran a vella acusación dos rabinos contra Spinoza; e, en diferentes graus, reclaman de todos
os xudeus unha solidariedade
que non é política, senón comunitarista, tribal. É máis, a maioría destes intelectuais reducen a
identidade xudea á política israelita do momento, polo que toda
crítica queda prohibida.
Despois do de Seiffert vén o
traballo do Sylvain Cypel, onde
se desmonta o filme Décryptage. Un filme que, desde unha suposta perspectiva de esquerdas,
tenta facer crer que as palabras

“colonos” e “colonización” son
palabras que só serven para manipular. Cypel lembra que Sharon promulgou un edito para os
medios públicos de comunicación no que a palabra colonia é
substituída por “aldea” ou “burgo”, os colonos son “habitantes
de xudea e Samaria”, etc. Neste
filme, José Bové e Saramago,
por exemplo, son asimilados aos
dirixentes dos campos nazis, a
Axencia France Palestine é declarada como “primeira axencia
arabófona”, cando a maioría dos
seus redactores son xudeos, etc.
Etienne Balibar entrega un
texto máis teórico sobre Un novo
antisemitismo?, e a filósofa americana Judith Butler, directora do
departamento de retórica da universidade de Berkeley, xudea tamén, desmonta as mentiras e
manipulacións das diversas organizacións, e dos diversos intelectuais, sionistas americanos
(entre outras cousas, Butler di
que criticar o estado de Israel
non é negar o dereito á existencia do estado xudeo, ben que estas dúas posicións poden darse
xuntas”, e para que “unha crítica
de Israel poida ser considerada
como unha ameaza contra a supervivencia dos xudeos ou da
xudeidade, sería necesario supor
que a entidade ‘Israel’ non pode
evoluír en resposta ás críticas lexítimas, e que ao contrario un Israel máis democrático sería nefasto para os xudeos ou a xudeidade”, o que para Butler nega a
esencia mesma do xudaísmo.
Orabén, o texto máis duro é
o de Michel Warschauwski, “O
cínico, o paranoico e o provocador”, no que dá conta das manipulacións informativas leNon existe
vadas a cabo
por organiza- un novo
cións xudeas, e antisemitisdenuncia que mo. Existe
estas inventan o vello,
actos antise- o de
mitistas. Para sempre
estas organiza(curioso é
cións,
por
exemplo, pór o constatar
nome de Pales- que os
tina no canto vellos
de Israel é un antisemitas
ataque aos xu- son agora
deos e, xa que antilogo, un acto
islámicos).
antisemita.
Marc SaintUpéry, en “Reprobación da reprobación, a propósito do encarnizamento mediático contra Israel”, afirma
que se ben o sionismo non é un
sinistro complot do imperialismo, senón un movemento de autoemancipación das masas xudeas de Europa, tamén é unha
empresa colonial. Acaba este
volume cunha interesante entrevista con Roy Braumann, presi-

dente de Médicos sen fronteiras
de 1982 a 1984.
Os novos intelectuais xudeos, que apoian a política militar e
colonial de Sharon, ademais, intentan ligar o que eles chaman
unha “nova xudeofobia” aos movementos antiglobalizadores e á
esquerda radical, a LCR, o Forum Social Europeo, os Verdes.
E como que moitos dos dirixentes destes movementos ou partidos son xudeos, recorren ao vello termo de “odio de si”.
Non existe un novo antisemitismo. Existe o vello, o de
sempre (curioso é constatar que
os vellos antisemitas son agora
antiislámicos), mais si existe unha nova islamofobia que neste
volume é denunciada por Daniel
Lindenberg –segundo os datos
do Consello de Estado francés,
os atentados a agrupaciòns e institucións islámicas en Francia é
superior aos atentados antisemitas–; unha islamofobia, curiosamente, baseada na ilustración,
xa que para estes intelectuais, o
Islam é premoderno, polo que
compre –non o din con estas palabras– destruílo.
Os intelectuais, os militantes
que loitan por unha paz xusta en
Oriente Medio vense enfrontados, mercede a eses intelectuais
–saídos case todos da extrema
esquerda–, inxustamente, á acusación de antisemitismo. Os autores destes traballos tentan desmontar os mecanismos desa
chantaxe. Difícil o teñen, os
grandes medios de comunicación están copados polos outros.
Mais, talvez, a resposta a estes intelectuais inventores dun
novo antisemitismo nola dera hai
tempo o grande crítico George
Steiner cando escribiu, “a ortodoxia xudea (...) en Israel alimentou
a salvaxaría do Estado e da corrupción, pois nos esquezamos
que cada vez que un xudeo humilla, tortura ou expulsa do seu
fogar a outro ser humano, concede a Hitler unha vitoria póstuma
(“A través dun espello, escuramente”, in De la Bible a Kafka),
ou cando narra a seguinte anédota: “Hai anos, coleime no fondo
dunha sala de curso onde falaba
Edward Said, en Columbia. Só
nos coñecíamos de vista, mais el
deuse conta da miña presenza e,
sen mesmo facer calquera sinal,
recoñeceume. Nun momento, falouse do famoso libro de Martin
Buber, Eu e ti, e dixo: ‘George
Steiner estará sen dúbida interesado en saber que este libro foi
escrito na casa da que meus pais
e mais eu fumos expulsados unha noite de (acho) 1948’. E souben que el gañara, de maneira terríbel, case transcendental, o privilexio desta burla, deste sarcasmo” (Les Logocrates).♦
X.G.G.
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Unha voda maratón
A audiencia máxima da transmisión foi de 13 millóns de espectadores
Os ecos televisivos da voda do
século vanse esvaindo, coa coda do periplo turístico dos contraintes con espontáneo baño
de multitudes e un cento de cámaras non tan espontáneas para contalo. Mentres as rotativas
do “Hola” seguen cuspindo
exemplares de grosor límite
(onde chega a grapa, 368 páxinas ou por aí), o pobo fervoroso, afortunadamente só unha
parte del, aínda saquea armado
de tesouras anacos de alfombra
mollada e outros tesouros coma flores de plástico e grinaldas de ouro do que cagou o
mouro, con
perdón da ex- En momenpresión. Pouco tos dábase
“glamouroso”
colofón á voda renda solta
tan do século ao puro
coma outras cartilleo,
que xa foron e mesmo con
outras que han comentarios
vir. Hai menos bastante
de dous anos impensábeis
fórao a da filla
de Aznar, es- noutros
p e r p é n t i c o tempos
acontecemen- sobre
to retransmiti- intimidades
do en directo dos
pola TVE 1.
contraintes.
A febre televisiva, coma
calquera puido
comprobar aínda sen querelo,
non se limitou ao comprensíbel
desplegue do día 22 e vésperas,
senón que xa viña de atrás e extremouse, até a saturación, na
semana previa, en todas as canles. A este respecto habería que
lembrar aquelo que se decía
cando se clamaba polas teles
privadas para garantir a pluralidade informativa e de contidos
en xeral. Tanto neste acontecemento coma noutros, ou na
programación en xeral, a pluralidade convértese en forzada
unanimidade de contidos.

Debut de Bebe
Título: Pafuera telarañas.
Autor: Bebe.
Edita: Emi.

Peiteados que luciron na voda Máxima Zorreguieta e Rosario Nadal.

Os programas do corazón e
cartilleo non deron abasto, e
apoderáronse da grella da programación de todas as canles.
Nestes espazos, con tantas horas que cubrir, acentuouse o habitual desfile de rarísimos/as
xornalistas, repentinamente expertos en “protocolo” (unha
das palabras máis proferidas
nestes días) ou en estilismos
varios, capaces de enmendarlle
a plana a prestixiosos deseñadores se fai falla, sempre co estilo xesticulante e tabernario
que se esixe nestes programas
para que a cousa non decaiga.
Entre esta fauna veuse un
tanto abatido, en Tele 5, ao
“zarzuelólogo” por excelencia,
Jaime Peñafiel, derrotado nas

traballo, Pafuera telarañas,
converteuse en moitas
cidades nun labor imposíbel.
Quizais o éxito débase a que
o disco é produción de Carlos
Jean e mestura hip-hop,
flamenco e pop, co que se
está a facer oco en todas as
radiofórmulas. Pero quizais
sexa porque Bebe lle chama
ás cousas polo seu nome e
critica sen complexos os
malos tratos e reivindica a
condición da muller.♦

A todo folk
Título: Entremonías.

A semana na que se produciu
o lanzamento de Bebe, unha
artista nacida en Valencia,
pero estremeña de adopción,
mercar o seu primeiro

Grupo: Quempallou.
Edita: Zouma records.

O grupo de folc xurdido hai
un par de anos entre O

súas teses anti-plebeias, e que
ve como se lle escapou o filón
da solteiría principesca, que lle
deu protagonismo durante uns
anos.
Coma nestes espazos maratonianos ían escaseando os temas, nalgúns buscaron testemuñas de excepción do evento,
todo un exemplo de xornalismo de investigación, a saber: a
camareira dun bar de Alacant
ao que ía tomar o carajillo un
avó da noiva, a quiosqueira do
bairro donde vivía (dona) Letizia, ou a primeira comensal
que saía do convite, a embaixadora de Costa Rica.
Entre comentario sobre o
modelo da princesa ou a prea
do home de Carolina, o chicle

non se daba estirado máis, co
que en momentos determinados dábase renda solta ao puro
cartilleo, mesmo con comentarios bastante impensábeis noutros tempos sobre intimidades
dos contraintes e presuntos
asuntos turbios do pasado da
noiva. Mais isto non respostaba
a un florecer da liberdade de
expresión ou a un impensábel
neorepublicanismo, senón á
pura incontinencia cotilla destes tertulianos, incapaces de reprimirse por momentos.
A retransmisión da ceremonia, chamada “sinal institucional” pola TVE, foi bastante
deslucida en boa parte pola
chuvia e pola gris luminosidade que acompañou á comitiva

no seu paseo. O marco bastante pouco incomparábel da catedral da Almudena tampouco
axudou, e tamén as famosas
pinturas de catecismo barato de
Kiko Argüello, que as cámaras
deron a impresión de evitar en
todo momento. Pero á marxe
destes imponderábeis, deu a
impresión de que a realización
foi bastante plana e en pouca
consonancia coa pretendida solemnidade e “grandeur” do
acontecemento. Ao cabo, estas
cousas son pura propaganda do
Estado e das súas institucións,
pero para que a xente “trague”
con todo isto da realeza hai que
coidar ben a posta en escena,
coma se fixo toda a vida, mesmo cando non había tele nin
xornais sequera. E entre a chuvia, que o peche do espazo aéreo non foi quen de evitar, o
vello e un tanto demodé Rolls
cuberto, as restriccións de seguridade que alonxaron á xente
dos protagonistas e fixeron que
estes pasaran coma os americanos de “Benvido Mr. Marshall”, unido á excesiva sobriedade da retransmisión, a cousa
quedoulles un tanto coxa.
Posteriormente informouse
sobre a audiencia da voda dicindo que esta chegara aos 22 millóns, o que deseguida corearon
todos os medios como algo desaforado e sen parangón, o duplo dunha final europea co Madrid dentro (qué tempos!). O
que non dixeron é que esa cifra
é a da xente que nalgún momento do sábado veu algo sobra a
voda na tele. Coma se o partido
do Madrid durase 12 horas, vamos. A cifra real máxima de televidentes nun momento dado
foi duns 13 millóns, aí sí, semellante ao evento futbolístico.Outra cifra propagandística malamente disimulada.♦
G. VILAS

escena musical arroupados
polas colaboracións de
Chisco Feixoo, Xosé Ambas,
Tino Baz, Óscar Cempés,
Fasero e Xurxo Brea da man
da discográfica ourensá
Zouma Records.♦

Historia do rock
Título: Grandes éxitos y fracasos.
Grupo: Extremoduro.
Edita: Dro East West (Warner)

Morrazo e a montaña
luguesa do Incio, acaba de
rematar o seu segundo disco.
Despois de dous anos os
músicos de Quempallou
presentan un traballo
divertido, resultado da
mestura entre a festa da
gaita e as cantigas de
escarnio. E regresan á

Falar de rock no Estado non
é posíbel sen mencionar a
Extremoduro. Tras quince
anos de traxectoria, os
estremeños demostran que
seguen en plena forma. Un
ano despois de “Yo, minoría
absoluta”, o grupo decide
facer un descanso sacando ao

mercado o mellor e o peor
da súa traxectoria.
Xunto ao cd, preséntase un
dvd no que se inclúen os
directos máis rompedores da
banda e os vídeoclips -de
calidade escasa- das súas
mellores cancións. Os anos
non pasan para todo o mundo
por igual.♦
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Francisco Castro
‘Hai unha nova xeración que rompeu
coa literatura rural e dos mitos artúricos’
M. VEIGA

Francisco Castro (Vigo, 1966) vén de publicar Xeración Perdida (Galaxia) un libro que lembra unha
mocidade barrial, dacabalo entre o tardofranquismo e a posmodernidade, moi afectada polas drogas.
Mais, nesta entrevista Francisco Castro fala tamén doutra xeración, a dun grupo de autores novos, aínda que xa cunha traxectoria importante ás súas costas, que busca renovar a literatura galega e que proclama a súa vontade de trascender o tempo e de convertirse en “autores” con personalidade propia.
Vostede dirixe un taller literario. A que se debe ese interese actual por escribir?
É certo que hai un verdadeiro boom de talleres literarios.
Cando iniciamos este tivemos
que deixar a moita xente en lista de espera por falta de prazas.
Algunha vén de lonxe e hai persoas de todas as idades. Imaxino que é unha proba da necesidade de comunicación que temos todos. Escribir é un acto de
comunicación. Como di Saramago: escribir é un acto no que
unha sensibilidade anda na procura doutra sensibilidade.
Ese interese é novo ou xa
existía?
Existía o interese, pero non
as posibilidades de satisfacelo.
Hoxe hai entidades, tanto públicas como privadas, que están a promover talleres literarios. En todo caso, é unha boa
noticia. Cando desde tantos
puntos se di que vivimos unha
época sombría e pasota, velaí
están esas persoas tratanto de
construír beleza que é do que
se trata na literatura.
Foi finalista do Premio

Narrativas Quentes, instituido pola editorial Positivas,
cun libro de relatos: Xeografías. O erotismo ten sona de
difícil entre os escritores.
É difícil polo debedores que
somos dunha tradición xudeocristiá que demonizou o corpo e
os praceres. O erotismo xera un
gran pudor. Eu tomei a vía máis
radical: a da carnalidade. Houbo algún crítico que dixo que
era un libro pornográfico. Non
estou de acordo, aínda que é
certo que non me puxen límites.
O que si puxen é humor que falta moito nesta materia.
O ano pasado publicou un
relato longo, de carácter histórico, Memorial do infortunio (A Nosa Terra) que vén de
ser traducido ao castelán. E
ten ás portas de saír un libro
para a mocidade. Por qué esa
alternancia de xéneros?
Por necesidade. Algúns escritores, incluidos algúns dos
que máis me gustan, parecen escribir sempre o mesmo libro.
Nas miñas obras non sucede iso,
pode que haxa teimas que se reiteran, mais eu quero sorprender.

Sinto, ante o lector, a necesidade
de ofrecerlle algo distinto.
Os seus cambios non son
só temáticos, tamén afectan
ao estilo. Memorial do infortunio é conciso. En Xeración
perdida deixa fluír a súa voz.
Nas sete obras que publiquei até agora dependín do ton
que adquiriu o libro nas primeiras páxinas. Aínda que é
certo que no Memorial... había
intencionalidade, porque se supón que quen escribe é un notario e ademais do século XVI.
O estilo de Xeración perdida
tamén responde ao estilo da
novela, o narrador non se preocupa das formas, mesmo decide vulneralas e non dubida en
anuncialo. O estilo responde,
en resumo de contas, á historia
que se quere contar.
Neste libro a trama é moi
pequena e a arquitectura novelesca está á vista.
Penso que son dúas novelas. A primeira, unha historia
que podería ser contada en páxina e media. Por outra banda,
hai unha autopoética. Falo do
noso sistema literario e tamén

da sociedade de hai vinte anos.
É unha obra escrita desde o enfado. Logo de bastante tempo,
necesitaba facer unha catarse e
revisar a vida. O narrador son
eu, con 35 anos. É unha ollada
cara atrás. Pregúntome, por
exemplo, como é posíbel que a
sociedade galega viva de costas aos seus autores? Digo que
habería que facer unha tese sobre a falla de sono dos escritores galegos que se ven obrigados a traballar en mil cousas
que non lle gustan e a deixar
moi pouco tempo para o que
lles gusta que é a literatura. É a
denuncia dunha frustración.
Vexo no seu libro algo da
escritura automática de Caneiro, cun pouco da ironía de
Cid Cabido.
Eu non diría automática,
senón frenética. O que máis me
prestou do que me dixeron sobre el é que se le con ansia, con
desexos de coñecer a postura
do que está narrando. É un libro, por outra parte, moi meditado. Ás veces decatábame de
que me estaba a saír do terreo
literario e que entraba no do

mitin. Entón optei por seguir e
dicilo. Con Memorial do infortunio empreguei un ano de traballo, esta levoume tres meses,
tiña que ser unha obra fresca.
Case todo o mundo lle podería chamar á súa xeración,
xeración perdida. Por qué o
é, en especial, a súa?
Quen lea o libro entende
por que. É certo que a toda xeración se lle pode facer unha
novela de derrota, cunha pequena luz ao final. Aquí o narrador está a falar da súa vida,
dos nenos e mozos que tratou.
Esa sería a explicación.
Como ve a literatura galega actual?
Máis alá dos tópicos optimistas, neste momento existen
autores novos moi interesantes.
Hai un grupo de novelistas con
vocación de seren autores, refírome de escribir con vocación
de transcender o tempo. Falo de
Caneiro, Xavier López López,
Jaureguizar, Aníbal Malvar,
Xavier Queipo e outros que
agardo non se incomoden por
telos esquecido. Nos talleres
sempre digo que hai diferencia
entre escribir e ser autor. O autor debe ter unha voz propia e
un proxecto estético. Penso entón que hai unha nova xeración
de narradores menores de 45
anos con ganas de contar e de
construír unha literatura sólida.
Que características comúns
identificarían este grupo?
Sobre todo a orixinalidade
do seu discurso e da súa formulación. Sáense dos tópicos, tratan historias con vocación de
universalidade e superan esa fase anterior da literatura rural etnográfica ou dos mitos artúricos. Todo iso rompeuse, as historias que se están a producir
agora emparéntannos co resto
das literaturas ocidentais. O estilo é de moita madureza, ambicioso, non se esconde e as voces son moi persoais. Trátase de
autores que están traballando
como se este fose un sistema literario normal, cando non o é.
Precisamente as editoriais
falan de que a literatura galega pasa por unha crise de
vendas.
A literatura galega vai por
diante do mercado. O publico
aínda non o ve. Calquera escritor de fóra recibe gran tratamento da prensa. Esa distancia
é tamén un reflexo do país, un
reflexo de como se valora o
propio. Existe unha fatalidade
asumida, ese pedir perdón continuo dos autores, reflexo da
valoración que saben que van
ter. O galego necesita ser máis
orgulloso. Falo de algo moi vello: o autonoxo. É como unha
pel mental que temos instalada.
Parece que calquera cousa de
aquí non ten valores artísticos
equiparábeis ao resto. Outra
cousa son os lectores asiduos
da literatura galega que penso
que xa non teñen eses prexuízos. Por outra parte, xa non
existe o lector militante, que era
unha perversión literaria, iso
vai a menos. Pero aínda hai distancia entre a xente da cultura e
a sociedade galega e outro tanto poderiamos dicir da política
ou doutras manifestacións.♦
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A Frouseira

Pasos
cara ao sol
XERARDO PARDO DE VERA

C

A aperta (1976), de Juan Genovés. Acrílico sobre lenzo. Á dereita, A familia (1972), de Luis Gordillo. Acrílico sobre lenzo.

A arte no tempo da censura
A mostra inclúe a Tàpies, Chillida, Oteiza e Saura
MAR BARROS
Baixo o título Abstraccións-Figuracións (1940-1975), o Centro
Cultural Caixanova presenta en Vigo unha selección das
obras representativas da creación artística desenvolvida despois da Guerra Civil. Virxilio Viéitez, Chillida, Tàpies, Zabaleta, Jorge Oteiza, Antonio Saura e Nicolás Gordillo son algúns dos máis de cincuenta artistas que compoñen a exposición.
Cincuenta e catro
obras, entre pintura, escultura e cerámica, danlle vida a exposición
Abstraccións-Figuracións (19401975), que se vén
de inaugurar no
Centro Cultural
Caixanova de Vigo e que se converte na terceira
mostra do ciclo
Arte para un século, organizada polo Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía,
con fondos da súa
propia colección.
Virxilio Viéitez, Chillida, Tàpies, Zabaleta, Jor- O peite do vento I (1952), de Eduardo Chillida. Chapa de
ge Oteiza, Antonio ferro.
Saura, Ortega Mutubeo, no que a paisaxe vence a
ñoz, Ràfols-Casamada, Zóbel,
censura por carecer de carga
Genovés e Luis Gordillo adeideolóxica”, indica a comisaria
mais de ser algúns dos protagoda mostra e conservadora de
nistas da mostra tamén foron os
Coleccións do Reina Sofía,
responsábeis da ruptura que se
María José Salazar. Neste senproduciu no eido da arte con restido, as obras de Ortega Mupecto aos creadores da guerra ciñoz, Martínez Novillo e Benjavil. Marcados polas consecuenmín Palencia comezan a procias do conflito bélico e a omniposta expositiva que avanzará
presente censura coa que tiveron
polas creacións doutros figuraque convivir os artistas, das súas
tistas cunha carga máis elevada
mans xorde un contraditorio e
de crítica e ironía, como Genoheteroxéneo panorama, no que
vés ou José Hernández. Xunto
se enmarcan as dúas grandes coa eles grandes representantes
rrentes da época, a figuración,
da abstracción, escultores, foque trata de recuperar a realidatógrafos e ceramistas, como
de, e a abstracción, máis minoriArtigas e Cumella, artistas que
taria que emprenden grupos coelevaron o barro á mesma catemo Parpalló ou o Equipo 57.
goría doutros materiais.
A exposición ábrese cunha
A pesar do contexto no que
selección dos grandes paisaxisse desenvolveu a creación no
tas do momento, autores que
período que vai dende o fin da
nos momentos máis escuros do
guerra civil até a morte de
franquismo refuxiáronse na
Franco, a exposición que estes
paisaxe para fuxir das presións
días se pode visitar en Vigo expolíticas. “É un momento de ti-

Guernica cortado (1974), do Equipo Crónica (Rafael Solbes e Manuel Valdés). Óleo
sobre lenzo.

hibe “as obras máis representativas de cada un dos autores seleccionados”, como indica a
comisaria da mostra. Para ela,
os anos que van dende o 1940
até o 1975, conforman unha
das etapas “máis ricas do arte
do estado”. “ O que ocorre –engade- é que cando se produce
un cambio tan radical intentamos esquecer o que había antes. Non embargante, o tempo
pon as cousas no seu lugar”.
A censura e a arte
Após da Guerra Civil, a censura tivo unha presenza definitiva
sobre a arte. Sen embargo, como indica María José Salazar, a
arte producida no estado foi
utilizado pola dictadura para
dar no exterior unha “imaxe de
modernidade”, levando a mostras europeas e bienais como a
de Venecia unha importante representación destes autores.
Esta postura do goberno, era
utilizada por outra banda polos
propios artistas, que a aproveitaban para denunciar a situación e para darse a coñecer

máis alá de España.
Ademais de pintura, na mostra tamén se presentan diferentes
pezas escultóricas destacadas
que como a comisaria indica “teñen a mesma carta de identidade,
ou se cadra máis, que a pintura”.
Aquí atópase un dos primeiros
“peites do vento”, realizado en
1952 por Chillida, as caixas metafísicas de Oteiza ou os primeiros ferros de Martín Chirino e a
obra “Serie Venecia 8”, de Ángel
Ferrant , recentemente adquirida
polo Reina Sofía.
Como indica a comisaria,
ante as dificultades coa que se
atopaban os artistas para traballar sós, na posteguerra prodúcese un importante florecemento de grupos como Pórtico,
el Paso ou Equipo 57. No catálogo da mostra preséntase unha
ampla relación dos grupos que
durante este período traballaron no terreo da arte.
Despois de se clausurar en
Vigo o vindeiro 20 de xuño, a
mostra continuará a súa viaxe
por dezaseis cidades máis, sendo as seguintes paradas Astu♦
rias e Cantabria.♦

ando tiven de
contarlles aos
membros dun club
cultural como era, e é, o
Camiño Primitivo de
Santiago e máis a Ruta
Cantábrica (que non é senón
o alongamento natural, no
espazo e no tempo, daquel),
decateime de que algunhas
das significativas
diapositivas que eu fixera
do seu comezo no País
Vasco non parecían. Penso
agora que llas emprestei a
un arquitecto arxentinogalego que percorrera
conmigo tan belidos
horizontes e que quería
amosar, aló na súa
universidade das terras
austrais, cousas do hábitat
da Iberia boreal. Así que
camiño e manta. Voltei á
Hendaia vasco-francesa pra
irme vindo até Donostia,
coma noutrora, ollando pra
un sol de xustiza polo ermo
monte Jaizquibel, un sol
que, ao cabo, sempre nos
leva a dianteira no Camiño.
Porque o Camiño –os
Camiños– existen da mesma
maneira que o grande amor
romántico: existe aínda que
non exista realmente (ou si)
o obxecto dese amor. Un
vive e renóvase no que ama
e a única verdade eterna
pode ser o amor. Así coma o
xirasol obedece no
movemento rotatorio da
Terra á fascinación do sol,
así a humanidade segue a
ruta solar de Oriente a
Occidente pra renacer de
novo no punto de partida,
anotou Valle-Inclán, ao que
evoquei na fortaleza de
Hondarribia, por onde me
contou unha súa directora
que don Ramón María se
pasea de cando en vez. (O
certo é que o arousán
–¡Bajo el roble foral a
vosotros/mi canto
consagro!– intercambeaba
sinais ópticos dende aquí
con Unamuno, desterrado
na veciña Hendaia, auga do
Bidasoa por medio.) Na
ermida do Santiagotxo hei
de facerme unha foto cuns
nenos de Irún que van de
excursión coas súas
profesoras, tan guapas que
este Yago humilde e rural
halles agradecer ben a
visita. Inquírenme se o
Apóstolo mariñeiro está de
verdade en Galicia e
dígolles que tanto me ten, e
fálolles diso que dixen: o
amor romántico. Ao cabo,
quedan en vir a Santiago
polo mes de xullo, e que eu
as conduza pola Fisterra, e
pola Arousa, e pola
montaña do Reino Antergo.
No regreso, nun muro á
saída do tren entre Donostia
e Vitoria-Gasteiz, leo co meu
mao éuscaro,: Os únicos que
sempre seguen a corrente do
♦
rio son os peixes mortos.♦
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CLÓNICAS
MAR BARROS

Corenta mulleres de diferentes países dan a súa visión do mundo a través da mostra Clónicas que acolle a Casa Das Artes de Vigo e que se inscribe nos actos da mobilización europea da Marcha Mundial das Mulleres.
“Non a garde como unha porcelana”, aconsella a fábrica de
medias Platino, aos homes das
ditadura. “Faga que se divirta,
que viva e que coñeza todo o
que o mundo nos ofrece. Descubrirá que a súa muller é intelixente e que ten un criterio que
complementa o de vostede. Faga feliz a súa muller convertén-

doa na súa compañeira”. As
mensaxes que lanzaban os publicistas sobre a concepción da
muller a través das páxinas da
revista Hola! durante a década
dos sesenta foron os temas que
inspiraron as creacións de Celeste Garrido e que levan por título un ilustrativo Pesadelo.
Xunto as obras desta galega ou-

tras trinta e nove artistas achegan os seus xeitos particulares
de concibir o mundo, a muller,
a sexualidade e a maternidade a
través de diferentes técnicas e
soportes nunha mostra que se
poderá visitar en Vigo até o 20
de xuño na Casa das Artes.
Unha vez rematados os actos
centrais da mobilización euro-
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pea da Marcha Mundial o pasado fin de semana, a reivindicación feminista continúa co seu
ronsel e faino convertendo a Casa das Artes nun novo foro de
pensamento e reflexión sobre a
muller e a concepción propia do
que a rodea. Fotografía, collage,
óleo, proxección, escultura, con
diferentes técnicas e baixo o título Clónicas, corenta mulleres
pertencentes a diferentes xeracións, directa ou indirectamente
relacionadas con Galiza opinan.
Mónica Alonso, Menchu Lamas,
Berta Cáccamo, Iolanda Herranz, Montse Rego, Ana Soler e
Lola Dopico son algunhas das
galegas que incluíron as súas
creacións nesta exposición, comisariada por María Falagan.

Acompañándoas, dende os EE
UU Alison Aycock, de Canadá
Silvie Bousieres, dende a Arxentina Natalia Cachiareli e Laura
Lio inclúen a súa reflexión artística dende diferentes contextos e épocas.
A mostra propón a través da
arte unha gran cantidade de enfoques centrados en problemáticas que afectan á humanidade,
dende a mirada do mundo, a muller establecendo posturas específicas para a reflexión.
A francesa Anne Heyvaert, a
portuguesa Ana Sofía Leite, as
cubanas Sandra Ramos e Marta
Pérez Bravo e as británicas Johanna Speider e Alison Wilding
completan a pegada internacional da exposición.♦
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Nenos e nenas,

chegaron os titiriteiros!
Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

MAR BARROS

As rúas, o auditorio e as escolas. Toda a vila de Redondela se converte estes días no escenario das
trece compañías de títeres que este ano participan no V Festival Internacional de Monicreques.
Hai cinco anos xurdía un dos
eventos de monicreques máis importantes do país, o Festival Internacional de Títeres de Redondela.
E facíao da man de Juanjo Amoedo, a compañía Tanxarina e a asociación Erre que erre. Xuntos botaron a andar un proxecto ambicioso, polo que pasaron compañías internacionais destacadas e no
que as entradas das actuacións esfúmanse das billeteiras.
Por quinto ano consecutivo,
esta semana Redondela tornase
festa e vístese dun xeito moi teatral, coas cores rechamantes dos
monicreques de medio mundo.
Nesta quinta edición, que arrancou o pasado luns coas actuacións
para escolares, o festival reúne un
total de trece compañías de diferentes latitudes, dende Arxentina
até Australia, pasado por Colombia e Reino Unido, que están a
pasar os seus espectáculos polas
rúas da vila e polo seu auditorio.
A pesar da redución da partida
orzamentaria que destina a Xunta,
que algúns achacan á queima dun
meco que parodiaba a José María
Aznar, o festival deste ano presenta un amplo programa no que se
inclúen tanto espectáculos de rúa
como de sala para nenos e para
adultos que se desenvolverán até
o domingo 31, día no que a actuación do británico Stephen Mottram clausurará o evento.
O auditorio Multiusos de Redondela será o escenario principal
dos espectáculos de sala que se

veñen desenvolvendo dende o
mércores. Será a compañía Chonchón a que o xoves 27 interprete
Juan Romeo y Julieta María, unha versión do drama shakesperiano na que o humor arxentino elévase a enésima potencia e as
mans dos titiriteiro convértense
nas protagonistas. Eles mesmos
daranlle vida o venres aos personaxes da obra para adultos Los
buzos de la Matiné, unha obra de
intervención ao público onde a
clave reside na palabra.
Para a fin de semana, os días
grandes do festival, algunhas das
mellores compañías de Australia,
Portugal e Reino Unido farán unha pequena parada na vila do
choco. O australiano Richard
Bradshaw, veterano dos grandes
festivais internacionais, presenta
o sábado Brashaw’s Shadows, un
espectáculo de sombras chinesas
non convencional que busca a
complicidade do espectador. En
palabras de Tatán, compoñente
da compañía Tanxarina e un dos
organizadores do evento, “Richard Bradshaw é o humor sutil
de Quino trasladado ás sombras”.
Ese mesmo día actuará o grupo Bonecos de Santo Aleixo, procedentes de Évora. Nesta vila portuguesa realizouse hai un par de
anos un importante labor de recuperación dos monicreques tradicionais feitos cunha variña de pao.
Fixéronse copias a partir das pezas antigas e con elas, baseándose
en pasaxes da Biblia e coa musica

tradicional portuguesa como ambientación, a compañía organizou
o espectáculo Auto da criaçom do
mundo, obra que xunto co Auto do
nascimeto do meninho Jesús, de
características semellantes, representarán en Redondela.
O domingo, os murcianos do
Teatro dos Cleveles interpretarán
Caperucita roja, unha adaptación divertida da caperruchiña
na que os titiriteiros limaron algúns aspectos do conto clásico.
Paralelamente a rúa encherase de espectáculo durante todas
as tardes. O británico Rod Burnett, os uruguaios Ángeles de
Trapo, con Tres historias tres, El
Circo de la Telaraña do valenciano Edu Borja e Daniel Andenmatten serán os encargados animar as tardes dos máis cativos.♦

Redondela pendida dos fíos
Xunto co festival de títeres Galicreques e as xornadas de Lalín,
Redondela é unha das datas que
veñen marcadas en vermello para os titiriteiros galegos e para o
crecente público que cada ano
se suma ao espectáculo. Como
indica Tatán, membro de Tanxarina e organizador do festival,
“Redondela convértese nunha
festa estes días”. “Non esperabamos que o festival tivese a

transcendencia que adquiriu.
Pasounos algo moi especial
aquí. Mentres en Vigo acudían
90 persoas ás actuacións, na vila
as 200 entradas esgotábanse días antes.”. Para o actor este feito
é “sintomático de que o festival
se está a consolidar e de que rachou o tópico de que as marionetas son só para os cativos”.
Este ano creouse ao abeiro
de Tanxarina a asociación Xen-

te titiriteira, que tomará o relevo á compañía redondelá na organización das xornadas de
monicreques e lle dará continuidade. Para Tatán tres festivais de títeres son un indicativo
da boa saúde que gozan os monicreques galegos con respecto
ao resto do estado. Sen embargo, o autor indica que é necesaria unha maior implicación por
parte das administracións.♦
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HAI VIDA DESPOIS DO FOLK?
A.N.T.

Xaquín Marín
‘Existe
un humor galego
diferenciado’
A.N.T.
Vénse de celebrar a XV edición dos Premios Curuxa,
que organiza o Museo do
Humor e que recaeu no
brasileiro Cau Gómez.
Existen outros premios deste tipo no país?
Agora mesmo coido que
non hai ningún e hai un tempo era o único en todo o estado que se celebraba con
carácter internacional. Nestes quince anos o premio foi
evolucionando e centrouse
nos traballos de humor gráfico. Coido que despois de
todo este tempo é unha heroicidade manter dende un
concello como o de Fene, un
premio tan recoñecido a nivel internacional.
Como xurdiu o galardón?
Foi paralelo a creación
do Museo do Humor de Fene e naceu co obxectivo de
promover os novos debuxantes ao tempo que se fornecían con eles os fondos do
museo. Foise ampliando edición tras edición e agora recibimos traballos de máis de
trinta países.
Como conseguen tanta
participación dende o exterior?
Lanzamos comunicados
a través da rede e de revistas
especializadas e así conseguimos debuxos de diferentes latitudes. Non embargante, este método ás veces presenta problemas, ao non
chegar a tempo, como aconteceu este ano en Chequia.
O premio de honra caeu en mans de Nunca Máis.
O xurado estimou necesario premiar á plataforma
cidadá xa que na maior parte
das súas actividades utilizou
o humor como un elemento
reivindicativo.
Existen diferenzas entre
o humor de aquí e o de fóra?
Nos certames internacionais, o humor parécese
moito porque os debuxantes
tentan buscar claves que
funcionen en todo o mundo.
Pero si que penso que existe
un humor galego diferenciado, tanto na estética como na
ética, aínda que moita xente
non o vexa así.
Cales son as próximas
actividades do museo?
Este ano cúmprense 20
anos da súa fundación e estamos a preparar unha serie
de actos conmemorativos.♦

Pois hai... e vigorosa. Rock experimental, pop, rap, hip hop ou café cantante toman o escenario no espectáculo Ao pé da letra e demostran que fóra do folk comeza a emerxer a nova música galega.

Un momento da actuación da Cia. Marful.

A pregunta repetiuse durante toda a noite e a resposta veu da
man de Marful, Xabier Díaz,
Narf, Safari Orchestra, Non Residentz, Dios ke te crew ou Guadi
Galego unha particular mestura
de ritmos que se agruparon baixo
o lema de Ao pé da letra. Que teñen en común? Que non son folkis, que cantan en galego e, agora, que forman parte de Ao pé da
letra, un espectáculo que formou
parte do ciclo Sons da diversidade, impulsado pola Concellería
de Cultura de Santiago. A iniciativa nace, sen embargo, con máis
longo alento e son varios os proxectos que se barallan a partir
deste primeiro encontro, entre
outros, está a posibilidade de repetilo noutros lugares.
En Compostela quedou a primeira impresión de que non só de
folk vive a música galega. Agroma, entre outros, o café cantante
de Marful, con Uxía Pedreira á
cabeza nunha formación na que
se atopa tamén Marcos Teira,
guitarrista que subiría de novo ao
escenario para tocar xunto con
Fran Pérez e Pepe Sendón –imposíbel non lembrar á Psicofónicana nova formación chamada Narf
que fai soar rock experimental. A
voz de Guadi Galego sentiuse no
Auditorio de Galiza, sen a habitual compañía dos outros membros de Berrogüetto e só arroupada pola guitarra de Guillermo
Fernández, presentando unhas
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cancións que posibelmente formen parte do novo traballo que
prepara en solitario. Non era a
primeira vez que Guadi cantaba
no Auditorio, pero si era a estrea
nese espacio dos mozos de Dios
ke te crew, o colectivo de hip hop
de Ordes que agrupa graffiteiros,
rapeiros ou pinchadiscos e que
fan da rima combativa o seu máis
acaído xeito de expresión. Canda
eles, Non Residentz encheron o
espazo de palabras sobre bases
musicais con novos ritmos, sempre a cabalo entre a filosofía e a
parodia. Con ritmos electrónicos
tamén entraron os compoñentes
de Safari Orchestra mentres na
interpretación de Xabier Díaz latexaba a forma nova de botar man
da música popular.

“Aquí estase a vivir a mesma
situación de Brasil nos anos sesenta, como conta Caetano Veloso, cando fronte a un integrismo
musical dominante a bossa nova
significou unha revolución” comentou Carlos Santiago –director do espectáculo- no debate no
que participou na véspera xunto
varios dos músicos que interviron en Ao pé da letra. “Todos os
que estamos no espectáculo temos linguaxes de agora e aquí
estase facendo, por exemplo, un
hip-hop de calidade, falando no
estilo musical que trunfa en todo
o mundo” defendeu pola súa parte Uxía Pedreira.
Malia a enerxía que se apreciou no Auditorio, no debate previo celebrado no Casino de San-

Ademais de música folk e pop houbo espazo para

DJs.

tiago non se puideron evitar os
laios. “Levo vinte anos na música e vin desaparecer grupos caralludos. Temos un goberno que
ten unha política de deconstrución cultural” dixo Carlos Santiago, sabedor por experiencia de
que algúns dos nomes que aparecían no programa infelizmente, e
se ninguén o remedia, caerán de
cartel no futuro. Todos son conscientes de que fácil non o teñen.
“Non existe a posibilidade de que
os artistas que se queiran dimensionar poidan facelo. A música
non é nin sector, cando o audiovidual está considerado como estratéxico” opinou Vítor Belho,
director de Nordesía, empresa
productora de Sons da diversidade. Defendeu tamén Belho a posibilidade de que Ao pé da letra
se converta nun lugar de debate,
nun espazo de comunicación e
tamén no ponto de partida de
máis iniciativas que poderían incluír a gravación dun disco, a
produción dun programa televisivo ou, cando menos, a repetición
do concerto fóra de Santiago.
Moitos dos músicos non se
coñecían antes de xuntarse para
preparar o concerto. O encontro
foi, segundo dicían, satisfactorio.
“Para que a cultura teña futuro
hai que fomentar o cooperativismo e superar o minifundismo”
foi a solución que deu Carlos
Santiago e que se aplaudiu con
ritmo de hip-hop, pop ou rock.♦
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Que
significa
ser liberal?

Sitios

Mar Barros

XURXO G. LEDO

E

stes días escoitei na
radio dicir a varias persoas de forma fachendosa que eran liberais e incluso
que non había xente na
esquerda nin na dereita que
fosen liberais en contraposición a conservadores.
Noutros casos, a terminoloxía utilízase para distinguir
entre progresistas e conservadores e iso non é todo, tamén
temos nacionalistas e constitucionalistas ou demócratas e
non demócratas.
Hai termos para todos
os gustos, podemos elixir o
que somos ou polo menos
poñernos a etiqueta na lapela e lucir con atrevemento a
nosa identidade socioideolóxica.
En canto a ser liberal
parece que é unha curiosa
moda que está de moda nos
círculos medio-altos da nosa
sociedade pública. Eu estou
tentando coarme nas
mentes daqueles que se proclaman liberais e coñecer en
que consiste, pero confeso
relixiosamente que non
remato de ubicarme.
Liberal, que pode ser?,
por exemplo contrario a socialista ou comunista?, ten
algo que ver con
socialdemocracia ou
terceira vía?, ou é unha
postura referida ao
mercado?, concretamente
ao libremercado. Que
pensaría un liberal se lle
chamasen anarquista?.
Quizais é liberal aquel
que está a favor da autorregulación do mercado organizado en oferta e demanda,
en compradores e
vendedores. Por exemplo un
liberal supoño que non terá
problema en que a
produción se faga na China
ou en Laos a prezos
irrisorios grazas a xenerosidade dos traballadores que
non son tan conflitivos como
os de aquí. Estes custos
redundarán nun mercado
onde a competitividade conseguirá cós prezos sexan
máis cativos e así os
consumidores sairemos
beneficiados.
Ou quizais liberal é
aquel que grazas a oferta de
canles de televisión puido
ver en todas a voda real elixise a canle que elixise; claro que tamén podía elixir liberalmente non encender a
televisión.
Liberal, estimados lectores pode ser calquera
porque ser é sensibelmente
distinto que estar, e por
suposto moito máis fácil. De
portas para fóra todos
somos liberais, sobre todo
♦
liberais-conversadores.♦

De tapas polo Coto de San Cibrán
Non sempre resulta doado visitar os arredores de Pontevedra,
porque moitas veces a zona vella
engaiola cos seus recunchos empedrados, dos que é moi difícil
saír sen tomar unhas copas ou
sen, simplemente, dar un paseo.
Non embargante, ninguén
que decida continuar o seu percorrido polas parroquias máis
próximas, debería esquecer un
local arredado, se o que desexa é
pasar un bo anaco entre amigos,
cuns dos mellores viños da zona,
toda unha serie de tapas “da casa” e boa música folk en directo.
No cartel que pendura na
porta pódese ler: A casa do coto, pero é algo máis que unha
simple casa vella restaurada na
subida ao monte de San Cibrán,
na parroquia de Tomeza. A Casa do Coto é un local de tapas
que abriu hai cinco anos coa
idea de crear un espazo alternativo en Pontevedra, no que se
poden probar o xamón, chouri-

zos da casa, tortillas saborosas,
pementos ou queixo mentres,
entre as conversas e o calor do
lume, se escoita música folk ao
tempo que se contemplan as diferentes mostras fotográficas
expostas nas paredes do local.
Ao lado da lareira, entre rodas de carro vellas, potes de augardente antigos, apeiros de labranza que penduran das paredes de pedra, e mentres se espera que cheguen os viños e as tapas, soa de fondo unha selección
de música folk dos grupos máis
destacados do país. Un ambiente
diferente, que semella levar a
etiqueta de denominación de orixe pendurada en cada bandexa
ou en cada peza musical.
Abre as súas portas de xoves
ao domingo. Pero ademais da
comida e o bo viño outro dos aspectos destacados da Casa do
Coto son as diferentes actividades culturais que ofrece. De feito, para todos aqueles que nunca

pasasen por San Cibrán, unha
das mellores ocasións para coñecer o local é o vindeiro venres
18 de xuño, un día no que actuará o recentemente constituído grupo folki Lume, que presentará o traballo titulado Grandes éxitos, no que rescatan clásicos da tradición galega.
Polo escenario improvisado,
no que esta vez será a Saia da
Carolina o que marque o ritmo
das cervexas no bandullo, foron
pasando dende a súa apertura en
marzo de 1999, diferentes agrupacións tradicionais e formacións de folk. Alí actuaron dende Quempallou ou O Fiadeiro
até Chacarrandaina, os vigueses de Ardentía ou os británicos
Mackefeck. Xunto a estas actividades, organizadas pola Casa,
no local teñen lugar outro tipo
de actos nos que colaboran asociación locais. Un obradoiro de
astronomía, organizado polo
Ateneo O Toxal de Bértola, a

asociación cultural San Cibrán e
a do Chandovilar de Figueirido,
unha sardiñada gratuíta no día
de San Xoán ou unha exposición e degustación de cogumelos no outono son algunhas das
propostas para abrir o apetito.
Ademais de todas as actuacións musicais, as exposicións
fotográficas e as xornadas micolóxicas, na Casa do Coto hai
un día moi especial que non se
pode esquecer, no que se confunde a realidade etílica co misterio dos mortos. É a Noite de
Bruxas, o 31 de outubro, o seu
Halloween particular. Esa noite,
o local muda o seu aspecto enxebre para crear o ambiente tétrico, no que non faltan notas
necrolóxicas, cadaleitos, conxuros, calacús, unha música
apropiada e a queimada de rigor. Os que se acheguen ese día,
que non esqueza o disfrace,
porque para eles haberá caña
gratis. ♦
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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

Tempos
idos
FRANCISCO CARBALLO

Q

ue estes tempos son arduos, que non dan
acougo, é ben sabido.
Mais haber, hóuboos peores.
Esta quincena de maio foi
xenerosa en actos culturais, deportivos, propagandísticos, etc.
A “Marcha mundial das mulleres” marcou data definita.
En Marín, os eventos
seguiron o mesmo ritmo: O
21 ensinou Santiago Prol, investigador de Xoán de Nóvoa
–João de Nova– no museo
Torres con fondura de
historiador. Colgara había días unha cartografía das navegacións de João de Nova de
pulcritude e rigor.
Hai algunha razón para recuperar este navegante do
XVI? Hai moitas. De 1480 a
1550 este país aguanta un
baleiro de datos. A alborotada
circunstancia galega dos ss.
XIV-XV foi encorada polas
lanzas da “Santa Hermandad”,
pola Audiencia e polos
enviados da burocracia nacente da Monarquía. Só a
mediados de século están a furar fírgoas na opaca estrutura
de tal “tempo ido”.
A purga e camisa de forza
dos Reis trocou as formas de
vida e pensamento dos galegos
ao instrumentar a Igrexa, a
escola e o funcionariado. Mais
algúns dos que tiveron que
tomar o camiño do exilio ou da
emigración achegáronlles aos
países receptores e á humanidade beneficios significativos.
Entre os descubridores,
navegantes e diplomáticos destaca Xoán de Nóvoa, un mariño
da familia dos Nóvoa de Maceda (Ourense). Escasos datos
dos anos no país, suficientes
dos seus servizos á Monarquía
lusa. Navega pola costa de
África, alcaide de Lisboa, 1496,
comanda a III Expedición portuguesa á India, 1501.
Na ida descobre a illa da
Asunción e no regreso a de
Santa Helena. No 1505 volta
á India na nao “Flor de la
Mar”: xestións diplomáticas,
tratados comerciais e participación na batalla de Diu,
1509. É un dos catro
primeiros navegantes da epopea portuguesa dos XV-XVI.
De Xoán de Nóvoa a
Pedro Sarmento de Gamboa
podíamos escolmar ducias de
galegos que pilotaron naves e
xestionaron operacións
mercantís baixo bandeiras das
coroas lusa e castelá. Naqueles “tempos idos” o “Reino”
de Galiza era tutelado por vicerreis e os valores máis íntimos dos galegos substituídos
pola arrogancia.
Santiago Prol segue con
empeño na dedicación de
rexistrador de persoas deste
país que cambiaron o mundo
cara a mellores situacións. A
historia oficial serviu ao poder;
o historiador veraz descobre
fontes ocultas que escaparon á
rapina e que devolven “o brillo
daqueles ollos fondos que miraron sen submisións”.♦
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O outro festival de Cans
A petición de man e De tripas e corazón, curtas premiadas
MAR BARROS
O pasado sábado 22 de maio celebrouse a primeira edición do Festival de Cans, unha simbiose perfecta entre o audiovisual galego e o
rural. Luís Tosar recibiu o premio
de honra pola súa traxectoria nun
evento no que ademais estiveron
presentes actores como Morris, Miguel de Lira e Camila Bossa, e músicos como Javier Krahe, Julián
Hernández e Víctor Coyote.
O prestixioso festival internacional de cine que se celebrou
estes días na cidade de Cannes
vénlle de xurdir competidor. A parroquia porriñesa de Cans sacou
as alfombras vermellas para presentar o pasado fin de semana, a
primeira edición do Festival de
Cans, un evento alternativo dentro do mundo do audiovisual galego que nace co propósito de
converterse na “festa da curta”,
na que conviviron actores, directores e os veciños da parroquia.
Organizado pola Asociación
Cultural Arela, esta primeira edición do Festival de Cans arranca
co obxectivo de “activar as canles de proxección deste tipo de
películas e de achegar o mundo
do cinema ao rural”, como indica
o coordinador do evento e guionista da TVG, Alfonso Pato.
O festival abriuse a noite do
venres nos bares do Porriño cunha homenaxe festiva ao cine, na
que adoptaron a escenografía e
música de filmes como Grease,
Benvido Mr. Marshall, Piratas do
Caribe, O padriño. Pero o prato
forte do festival tivo lugar o sábado, día no que se proxectaron as

Luís Tosar co premio Pedegree e unha das salas de exibición.

curtas e se entregaron os premios.
Catro foron os locais escollidos
pola organización para proxectar a
ampla seleción de curtas de diferentes xéneros e para todos os públicos. En dous alpendres, un baixo e unha casa abandonada ateigados, en total pasáronse dezasete curtametraxes que presentaban
a particularidade de estar dirixidas,
protagonizadas por xente do país
ou rodadas en concellos galegos a
partir do ano 2000.
Rematadas as proxeccións e
o ir e vir do chimpibús, o medio de
transporte habilitado polo festival
para que o público puidese moverse dunha sala á outra, que non
era outra cousa que un chimpín
posto de longo con ramallos, tivo
lugar a entrega de premios.
Desta banda, no canto da Pal-

ma de Ouro ao mellor actor que outorga o seu irmán francés, o Festival de Cans entregou o premio Pedigree de honra a Luís Tosar, en recoñecemento da súa traxectoria.
Ademais do Pedegree, o xurado composto por Julián Hernández, Morris, Camila Bossa e
o creador do Xabarín, Suso Iglesias seleccionou como mellor
curta de animación De tripas e
corazón, de Juan Pablo Etcheverry. Na sección de ficción foi o
director neoiorquino Ben Temple
o galardoado polo filme A petición de man, rodada en Galiza e
da que Anxos Sumai e Toniño de
Poi foron coguionistas.
O festival rematou con gran
éxito de participación de público e
de actores e coa expectativa de
converterse en próximos anos nun-

O Bardo na Brêtema

ha referencia no mundo da curtametraxe galega. Como indica o coordinador Alfonso Pato “non agardamos esta repercusión nin remotamente. Os noso obxectivos iniciais acadáronse e esperamos que
para as vindeiras edicións se sumen outros novos, como a realización de curtas na propia parroquia”.

Documental de Cans
A escola Galega de Cine está a
traballar na elaboración dunha
película documental sobre o
evento celebrado a pasada semana, baixo a coordinación da
catalá Nuria Villazán, que coodirixiu xunto con Joaquín Jordá Monos como Becky. Esperase que o
filme resultante abra a vindeira
edición do Festival de Cans.♦

Rudesindo Soutelo

Leis da alquímia
No Dia das Letras, a Associação
de Mulheres Galegas “Rosalia
Castro”, convidaram-me a falar
de música no Ateneu madrileno,
numa palestra partilhada com
Manuel Rodríguez Alonso, profesor de Lingua e Literatura Galega na UNED, quem fez uma
extraordinária apresentação da
obra de Xocas. Eu falei-lhes dalgumas letras com música.
As línguas distinguem-se sobretudo pela sua música, as
cadências, os sotaques e os sons.
Se a língua perde a música de
pouco lhe serve a gramática e o
vocabulário, agoniza e passa à
categoria de língua morta.
A nossa língua na Galiza já
perdeu grande parte dos seus
matizes musicais devido à colonização do espanhol. Os velhos
do rural conservavam uma harmoniosa fonética sibilante muito
rica em sons vocálicos e cadências. Agora isso é sinónimo de
incultura e atraso. Tão contaminada está a fonética que já há
quem diga que não temos mais
que cinco vogais, como a fala ceceante, rude e seca dos pailães
que nos governam.
Não está na minha mão salvar
a música da língua. Pouco ou nada
posso fazer contra a acção galeguicida do poder e centro as minhas

escassas energias e recursos em
salvar algo da língua da música.
Na música culta galega há
compositores que têm feito obras
com textos galegos populares e
também com autores clássicos
como Rosalía Castro, Ramón Cabanillas, Eduardo Pondal, Manuel Curros Enríquez, mas escasseiam as obras com autores vivos.
Isto deve-se ao pouco contacto que mantêm os poetas com os
compositores, como se estivessem em mundos diferentes. Os
compositores lêem pouca poesia,
mais ou menos como o resto da
sociedade, e os poetas gostam
mais de romarias. Falta um ponto de encontro para conseguirmos essa necessária simbiose de
música e letra.
É preciso estimular a criação lírica galega actual e como nada
bom podemos esperar da Xunta,
Caixas de aforro, Igreja e outros
estamentos, proponho-me encomendar-lhe aos compositores
obras com textos de autores galegos de hoje. O objectivo é criar um
reportório lírico para o Corpus Musicum Gallaeciae que possa oferecer-se internacionalmente a través
do mercado natural da língua.
Como compositor, que é a
minha realidade criativa, já estou
trabalhando em duas peças que

respondem a essa proposta. Seleccionei um texto em prosa de
Sílvia Capom que desvela uma
astúcia lingüística de submetimento com o inocente uso de um
“Pronome de insolidariedade”, e
um poema que elaborei a partir
doutro texto da mesma autora.
Algo das leis da alquimia numa
transmutada física do tempo.
Agradeço a Carmen Novoa e

a Miguel Losada, da cátedra de
estudos galegos do Ateneu de
Madrid, o oferecimento e facilidades para estrear ali, no renovado Salão de Actos, as novas
obras da lírica galega que os
compositores e autores vivos
vaiam entregando.
Eis a política cultural do poder galeguicida: exílio forçado
para os criadores.♦
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O Trinque
Papar troitas
troitas en Pontecaldelas
O concello de Pontecaldelas vive
a súa festa da troita este domingo
30 de maio. En escabeche, asadas
ao forno, en novas receitas de
requintado refinamento e sempre
acompañadas dos viños das

comarcas de Pontevedra e do
Salnés, estas xoias do río son
unha boa escusa para se achegar a
unha paraxe a medio camiño entre
as Rías Baixas e a Galiza interior
con moitos engados por gozar.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

D E

C U L T U R A

Feiras do Libro
Libro

E

E S P E C T Á C U L O S

O’funk’illo

Poderemos coñecer as últimas novidades
editoriais ou mercar ese libro que queriamos comprar e non atopabamos cando,
beneficiándonos de descontos, en OURENSE até o domingo 6; e desde o sábado
♦
12 até o domingo 20 de xuño en LUGO.♦

Allariz
■ CINEMA
Unha
mostra
sobre os
ilustradores
galegos de
libros
infantís
pódese ollar
en CANGAS.

NOITES CURTAS
Mr Misto Films organiza, en
colaboración co Roixordo,
este ciclo de curtametraxes
en pantalla grande. Este 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.

Ames

17, 20 e 22:30, e o luns 31
ás 22:30. Duplex, do 4 ao 7
de xuño ás 22:30; e Hermano oso o 5 e 6 de xuño ás
16, 18 e 20 h.

Bergondo
■ ACTOS

DIÁLOGOS LITERARIOS

■ ACTOS

ORIXE
Sechu Sende, gañador do premio Blanco Amor 04 de novela, presenta o seu libro este xoves 27 ás 20:30 h. na Casa da
Cultura de Bertamiráns.
■ TEATRO

O Pazo de Mariñán acolle,
entre o mércores 3 e o domingo 6, estes encontros ao redor
das letras nos que van intervir
persoeiros como Javier Alfaya, Bieito Iglesias, Juán
Cruz, Marilar Aleixandre,
Bernardo Atxaga, Manuel
Rivas, Nélida Piñón, Luís
González Tosar, Luis Suñén
ou Darío Villanueva.

MOLIÈRE FINAL

Betanzos

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

■ TEATRO

O Barco
Barco

Teatro do Aquí actúa o domingo 6 na Casa da Cultura.

■ CINEMA

ANIMALIÑOS

Cangas

CASA DA CULTURA
Neste lugar poderemos ver
La compañía este xoves 27
ás 22:30 h; Scary movie 3,
o venres 28 ás 22:30, o sábado 29 e domingo 30 ás

■ EXPOSICIÓNS

A VIDA
DE CARLOS CASARES
Podemos ollar esta mostra

sobre o finado escritor, até
o 15 de xuño, na Casa da
Cultura.

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.).
■ TEATRO

BICOS CON LÍNGUA
Con esta peza, escrita por
Suso de Toro, Cándido
Pazó, Avelino González e
Xabier Lama, entre outros, Talía Teatro fai unha
proposta sincera e cargada
de intención, facendo fincapé na situación sociolingüística que atravesa o galego nas diferentes facetas
das nosas vidas, sempre
cun necesario e gratificante sorriso na cara, de amor
e respecto pola lingua galega. Represéntase o sába-

Congreso
Congreso de Xogos Populares
Populares

Carteleira
Carteleira

Celebrarase en OURENSE do venres
27 ao domingo 30. O venres ás 9:30
na Aula Cultural de Caixanova,
Fernando Maestro falará sobre
Los juegos radicionales o la tradición juglar; á 10:20, António Cabral faráo sobre Os jogos populares galaico-portugueses; ás 11:30,
Francisco Quiroga apresentará os
X Xogos Naúticos Intercélticos que
se celebrarán no Salnés; ás 12 Iñaki
Carretero falará sobre La tradición
oral como juego para el aprendizaje personal; ás 12:45 Cristóbal Ramírez faráo sobre os Xogos populares na empresa xornalística; e ás
13:15, Manuel Cid Fontaiñas e
Noelia Manso falarán sobre a Asociación Deportiva de Chave; pola
tarde, a partir das 16 h., na Alameda
do Concello, demostración a cargo
da Associação Recreativa e Cultural de Silveirinhos; e ás 23 h. proxección de O carro e o home e sesión de conta contos no café Isaac.
O sábado, tamén na Aula Cultural
Caixanova, ás 9:30, Francisco Veiga disertará sobre Os xogos populares galegos; ás 10:20, Lois Pardo
sobre o Palao; ás 11:20 Manuel
González sobre o Homo ludens; ás

☞

do 29 no Auditorio Municipal.

Cee
■ TEATRO

O CASO
DA RÚA LOURCINE

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

Cervo
■ EXPOSICIÓNS

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

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 27 o
tema a debate Transexualidade e cuestións de xénero.

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 Neme, por terras de Cambrelle, Pardiñas, Torres de Oza, O Rodo, Neme, Aviño, Praia
dos Riás, Illa Gaiteiro,
Santa Mariña, Razo e Ar-

Bicos con
lingua será
represntada
o sábado 29
en CANGAS.

ATENEO REPUBLICANO
DE GALICIA
O xoves 27 ás 20 h. no salón da ONCE preséntase o
libro Los Pagaza de Maite Pagaza. O luns 31 no
Círculo de Artesáns An-

LADYKILLERS. Un
home aluga un cuarto nunha casa do Misisipí e dille á caseira que precisa do soto para os
ensaios de música clásica cos
seus amigos, cando o que pretende en realidade é facer un túnel.
Humor negro dos irmáns Cohen.

☞

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.

☞

COLECTIVO DE GAIS,
LESBIANAS E
TRANSEXUAIS

ROTEIROS A PÉ

■ ACTOS

☞

12:10 J.A. Jardón e José Morales
falarán sobre A revitalización dos
xogos populares en Vilar de Santos; ás 12:40 Antón Cortizas, Tastarabás, enredos que enredarás; ás
13:10, o director de A Nosa Terra,
Afonso Eiré, falará sobre O paso
do xogo ao deporte; a partir das 16
h. xogos na Praza de S. Marcial, da
Imprenta e no Posío; ás 18 mesa redonda O porvir do xogo popular. O
domingo, no palao, Encontro de
♦
xogos a partir das 10.♦

gel Luis Abos Santabárbara falaranos do seu libro La historia que nos
enseñaron.

Capitol de SANTIAGO; e o sábado
29 chegan ao Código de Barras de
VIGO. A entrada pódese mercar,
por un prezo único de 12 euros, en
discos Portobello e Noni´s da Coruña; Gong e Tipo e pub A Reixa
en Santiago; e Elepé, La Columna, Gong e Tipo de Vigo.♦

A Coruña

MEMORIES OF
MURDER. Para axudar
nas pescudas de varios asasinatos en serie nun lugar remoto de
Corea do Sul, desde Seul envían
a un experto en homicidios. Retrato da vida rural nese país asiático, da ditadura e da policía.

A porca.

O grupo de funky andaluz embrutessío, como eles mesmos se definen, está de xira polo país para
presentar o seu segundo disco El
planeta aseituna. Este xoves 27
ás 22:30 h. tocan no Playa Club
da CORUÑA; o venres 28 á mesma
hora, podemos escoitalos na sala

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.

grantes 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.

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.

☞

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

☞

☞

☞

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 inte-

☞

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).

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

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

das Artes poderemos escoitar á Orquestra Sinfónica de León, dirixida por
Lorenzo Ramos, e que vai
tocar pezas de Mozart,
Respighi e Pärt; e o luns
31, o Coro Universitario
de Santiago de Compostela protagonizará, na igrexa
de San Pedro, o concerto
Música antiga Hispanoamericana. O mércores 2
de xuño no Círculo das
Artes, gozaremos da voz
da soprano Isabel Rey,
con Alejandro Zabala ao
piano, interpretando obras
de
Mozart,
Brahms,
Strauss, Guridi, Granados
e Montsalvatge. O sábado
5 no Círculo das Artes, a
Camerata
Boccherini
presenta o Septimino de
Beethoven.

A grande ilusión
O venres 28 a compañía Teatro
do Morcego representará esta
obra na Casa da Cultura de BOI-

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

RO;

o xoves 3 de xuño sube cara
ao norte e faráo no teatro Pastor
♦
Díaz de VIVEIRO.♦

■ CINEMA

9 da noite haberá un concerto de música de cámara
a cargo do Trío de Corda
Manuel Quiroga.

CGAI

A Estrada

nadas. Máis información
no 649 759 734 (David).

A homenaxe ao director xaponés Akira Kurosawa
presenta este xoves 27 ás
20:30 h. e o venres 28 ás
18, Madadayo (1993). No
espazo O mundo de Satyajit
Ray, o sábado 29 ás 18 h.
proxectarase 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.

A PAZ DO CREPÚSCULO
O venres 4 no teatro Principal poderemos ver esta representación da compañía
Talía Teatro.

Fene

Nigrán
Darío Basso mostra a súa pintura na galería Marisa Marimón de OURENSE.

■ EXPOSICIÓNS

A PAZ,
CUESTIÓN DE FONDO

■ EXPOSICIÓNS

ARTE PARA UN SÉCULO
Podemos ver esta retrospectiva sobre as vanguardas, até o 11 de xuño, no
Quiosque Afonso.

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

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

A CORUÑA 6+6
Esta mostra permanecerá
no GOAG até final de maio.

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

O grupo de
pandereteiras
Leilía toca
este
domingo
30 en
PONTECALDELAS.

■ TEATRO

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.

C.C. Torrente Ballester. No
mesmo lugar vai estar Sarabela Teatro o xoves 3 co
texto de Federico García
Lorca Así que pasen 5
anos, dirixido por Ánxeles
Cuña Bóvedo.

Gondomar

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

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

BUCANERO & EME2
Este xoves 27 representase
a peza Se Normal. Vota
substancia Bucanera no

■ ACTOS

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.

O contacontos actúa o venres
28 ás 22:30 h. no café Rañolas (r/ Otero Pedrayo, 3).

O Grobe
Grobe
REIMUNDO PATIÑO
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.

Lugo
VIVIR CON
O próximo xoves 3 ás 20 h.
na Aula Sociocultural de
Caixa Galicia, Mario Salvador Fernández vai explicar
como Vivir intelixentemente: tomar responsabilidade
na direción da propia vida.

No teatro Rosalía de Castro, este venres 28 ás 21 h.
dará un concerto a pianista
Alba Ventura; no mesmo
lugar e á mesma hora pero
o sábado 29, a soprano Luisa Castellani ofrecerá un
recital. E o domingo 30 na
Colexiata de Sta. María ás

O Concello organiza este
programa de sendeirismo
para coñecer o patrimonio
petroglífico, a fauna e a flora
da zona. Os participantes
concentraranse o domingo
13 de xuño ás 10 h. na oficina de turismo de Gaifar para
facer a ruta de Chandebrito.

Noia

Pontecesures
Pontecesures
■ MÚSICA

SAMESUGAS &
REDULLOS
Desde a Casa Xurásica do
bairro compostelán do Castiñeiriño saen os Redullos
(con máis de 12 anos de
concertos) e Samesugas.
Este venres 28 rockanrrolearán no pub La Noche a partir da 24 h. Entrada gratuíta.

Pontevedra
■ EXPOSICIÓNS

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

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

Quempallou
Esta banda de música tradicional anda a
presentar o seu novo traballo Estremonías. O vindeiro xoves 3, dan un concerto
na Cova Céltica da CORUÑA; e o venres
♦
11 no Liceum de PORRIÑO.♦

■ ACTOS

No teatro coliseo Noela, o
venres 28, será representada por Fulano, Mengano e
Citano.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

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

MÓNICA VILA

O venres 28 no no Círculo

As cantareiras presentan o
seu disco Madama, con letras de Suso de Toro, o domingo 30 ás 20 h.

Porriño

A galería Marisa Marimón
acolle, até o 23 de xuño, a
mostra Sacadocavando.

FESTIVAL
CIDADE DE LUGO

LEILÍA

SCHSSS... CALMA

DARÍO BASSO

O venres 28 os madrileños
tocarán o seu rock con raíces
de guitarra española no Clavicémbalo. O sábado 29 gozaremos no mesmo lugar coa
bossa nova, blues, jazz e
samba de Xavier Mugardos.

■ MÚSICA

■ TEATRO

FOTOXORNALISMO
EN LUGO

PULL

ro, por Daniel Andenmatten, da
Arxentina; ás 20 h. na Praza do
Concello, outra vez Punch and
Judy show, de Rod Burnett, e na
Praza de Reveriano Soutullo: El
circo de la telaraña, por Edu Borja. O domingo 30 ás 13 na Praza
do Concello: Punch and Judy
show, de Rod Burnett, e nos Xardíns da Alameda: Goc Groc y el titiritero, por Daniel Andenmatten;
ás 18 na Praza do Concello: Punch
and Judy show, de Rod Burnett, e
na Praza da Casa da Torre: Los tres
cerditos, por Tropos; ás 19 nos
Xardíns da Alameda: Tres historias tres, por Ángeles de Trapo; ás
19:30 na Praza de R. Soutullo: El
circo de la telaraña, por Edu Borja; ás 20 na Praza do Concello:
Punch and Judy show, de Rod
Burnett; e ás 21 na Praza da Casa
da Torre: Los tres cerditos, por
Tropos. De chover, anunciarase, a
medio de carteis, o lugar alternati♦
vo de representación.♦

ANDAR NIGRÁN

■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

V Festival de Títeres
Títeres de Redondela

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

■ CONFERENCIAS

CARUSO
O café Rañolas (Otero Pedrayo 3) alberga a mostra
Luz e color deste fotógrafo,
durante maio.

SEMANA DE RAKU

■ EXPOSICIÓNS

INTELIXENCIA
EMOCIONAL

FESTIVAL MOZART

Caperucita roja, ás 5 da tarde; e ás
9 da noite, Stephen Mottram’s
Animata voltará a representar, para adultos, The seed carriers; tamén o domingo pero no Auditorio
Xosé Figueroa ás 19:30, os Bonecos de Santo Aleixo, de Portugal,
representarán o Auto do nascimento do meninho Jesus, para
adultos. No que respecta á programación de rúa, o sábado 28 ás 13
na Praza do Concello: Punch and
Judy show será representado por
Rod Burnett, do Reino Unido;
nos Xardíns da Alameda á mesma
hora: Tres historias tres, por
Ángeles de Trapo, do Uruguai; ás
18 h. na Praza do Concello, volta
Punch and Judy show, de Rod
Burnett, á mesma hora na Praza
de Reveriano Soutullo: El circo de
la telaraña, por Edu Borja, de Valencia; ás 19:30 na Praza da Casa
da Torre: Los tres cerditos, por
Tropos, de Madrid, e nos Xardíns
da Alameda: Goc Groc y el titirite-

ALFREDO BECKER

■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

Comezou o pasado luns 24 e chega
até o domingo 30. No Auditorio
Multiusos, con entradas a 4 e 2 euros (adultos e crianzas, respectivamente), poderemos ver este xoves
27 ás 21 h, El Chonchón, da Arxentina, con Juan Romeo y Julieta María, para adultos; o venres 28
á mesma hora, Stephen Mottram’s Animata, do Reino Unido,
con The seed carriers, para adultos; tamén o venres pero ás 23:30 e
no pub Solera, El Chonchón representará Los Buzos de la matiné,
para adultos; o sábado 29 voltamos
ao Multiusos para a sesión, adicada
a todos os públicos, de Richard
Bradshaw, de Australia, con
Bradshaw’s Shadows; e ás 9 da
noite, tamén para todos os públicos, poderemos ver o Auto da
criação do mundo polo grupo portugués Bonecos de Santo Aleixo;
o domingo 30 seguimos no Multiusos para a sesión infantil do Teatro
de los Claveles, de Murcia, con

■ TEATRO

■ ACTOS

Pontecaldelas

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.

Nº 1.130 ● Ano XXVII ●
Do 27 de maio ao 2 de xuño de 2004

Nº 1.010 ● Do 26 de

BAR LICEUM
Interesante e variada programación. O venres 28 o grupo
de tangos galaico-uruguaio
Tangata presenta o seu novo
repertorio, con interpretacións
de Emilio Valcarcel ou Astor
Piazzola entre outros; o sábado 29 vai estar o contacontos
chileno Alfredo Becker co
espectáculo Con bo sentido
do...horror. O venres 4 de xuño escoitaremos a Marful,
proposta musical integrada
por Ugia Pedreira, Marcos
Teira, Pedro Pascual e Pablo Pascual. 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

RADIO UNIVERSO
A nova montaxe dos Chévere represéntase o dominNo Museo
do Pobo
Galego en
SANTIAGO
proxectan
O Carro e
o home,
de Antonio
Román e
Xoaquín
Lourenzo.

Nº 1.130 ● Ano XXVII ●
Do 27 de maio ao 2 de xuño de 2004

Nº 1.010 ● Do 26 de

go 30 no Auditorio Municipal.Un 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
■ MÚSICA

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

Santiago

Convocatorias
II PREMIO INTERNACIONAL
BARRIGA VERDE
Promovido polo IGAEM para darlle pulo ao teatro de monicreques e destacar a
súa incidencia social, ademais de homenaxear ao grupo Barriga Verde, pioneiro
neste tipo de teatro, poderán participar
nel todos os autores, de calquera nacionalidade, que presenten obras inéditas, non
premiadas nen representadas con anterioridade, escritas en calquera lingua oficial,
sempre que se presente un exemplar na
lingua orixinal e cinco en galego. Establécense dúas categorías, unha de textos
de teatro de monicreques para rapaces e
outra de textos para adultos, cunha dotación de 3.000 euros para cada unha. Os
traballos serán de temática e extensión libres, excluíndose as obras de teatro breve, e presentaranse mecanografados a duplo espazo en tamaño DIN A4, por unha
soa cara, numerados, grampados ou encadernados, e baixo un título e un lema
inscritos na súa portada. Acompañarase
dun sobre pecho cos mesmos dados no
exterior e, no interior, o nome e apelidos
do autor, enderezo, número de teléfono,
correo electrónico e nacionalidade, xunto
cunha fotocopia do documento que a
acredite. Os textos enviaranse, antes do
12 de xullo, ao Instituto Galego das Artes
Escénicas e Musicais (Pavillón de Galicia, San Lázaro s/n 15703 Santiago de
Compostela) ou presentaranse en calquera dos rexistros das delegacións provinciais da Consellaría de Cultura. Máis
información en http://igaem.xunta.es.

■ CINEMA

O CAMIÑO DE SANTIAGO,

LEJANO

DIVERSIDADE CULTURAL E
COMUNICACIÓN

Este drama turco do ano
2002, dirixido por Nuri Blige Ceylan, será proxectado
na sala Yago até o domingo
30 en sesións de 18, 20:15 e
22:30. Conta coma un fotógrafo, obsesionado con que a
distancia entre a súa vida e os
seus ideais está medrando,
vese obrigado a acoller no
apartamento a un familiar.
■ DANZA

Que se difunde a través do medios? A celebración do Xacobe, estase convertendo nun
produto de consumo ou mantén a esencia
cultural e reixiosa?... Para responder a estas
preguntas presentaranse relatorios e mesas
redondas que tratarán de por en común a
imprtancia quke ten preservar a diversidade
cutural fronte á necesaria globalización tecnolóxica. Celebrarase este xoves 27 e vernes 28 no Consello da Cultura Galega (Pazo de Raxoi). O xoves ás 11:30 será a conferencia de Antonio Sánchez-Bravo (U.

Complutense de Madrid) sobre A información na sociedade actual; ás 12:30 realizarase a mesa redonda sobre Universidade e
diversidade cultural, difusión desde as
aulas, moderada por Xosé López (Consello da Cultura) e coa intervención de Francisco J. Davara (Decano CC Comunicación da U. Complutense de Madrid), Bernardo Díaz Nosty (CC Comunicación da
U. de Málaga), Ángel Losada (CC da Comunicación da U. Pontificia de Salamanca), Milagros Ronco (CC Sociais e Comunicación da U. do País Vasco), José Almansa Figueiredo (Presidente da Asemblea da U. Aut. de Lisboa) e Miguel Túñez
(Decano de CC da Comunicación da U. de
Santiago; ás 17, nova mesa redonda, O Camiño de Santiago nos medios de comunicación públicos, moderada por José Ángel
Castro (axencia EFE) e coa intervención
de Mercedes Luz (axencia EFE), Severino Cagide (director RTVE-G), José Octavio Rodríguez (director de TVE-G), Rosa
Martínez (Radio Galega) e un representante da TVG. O venres 28 comezará coa mesa redonda O Camiño de Santiago nos
medios de comunicación privados, moderada por Pedro González (director de relacións internacionais de RTVE, e coa intervención de Arturo Cerviño (cadea COPE), Fernando González Macias (Onda
Cero) e representantes da cadea SER, Voz de
Galicia e Faro de Vigo; ás 12:30 será a conferencia Peregrinación e Ano Santo a cargo de Monseñor Julián Barrio; ás 17 nova mesa redonda, O Camiño de Santiago:
comunicación e cultura, moderada por
Rafael Ortega (director de emisoras territorias de RNE), e coa intervención de Reginaldo Rodríguez de Almeida (Portugal), Pedro Farias (Andalucía), Pedro M.
Moreno (Francia), Ignacio Otero (Xunta
de Galicia) e un representante da Consejería de Cultura de Castilla y León.

I MOSTRA DE TEATRO
AFECIONADO DANIEL CORTEZÓN
Promovida polo Concello de Ribadeo,
vai ter lugar no Auditorio Municipal entre o 12 e 16 de xullo e nela poderá participar calquera grupo galego, ou de fóra,
con textos en lingua galega, admitíndose
as variantes dialectais das zonas de Na-

via-Eo, do Bierzo e As Portelas e Val do
Ellas, podendo, as obras, ter sido representadas con anterioridade. As solicitudes enviaranse, até o 15 de xuño, á Concellaría de Cultura de Ribadeo (Praza
de España, 1, 27000) e deberán estar
subscritas por quen obstente a representación legal do grupo, aportando o nome,
número de compoñentes, nome e DNI
do representante legal, título da obra e
autor, copia do texto, ficha técnica do espectáculo e video (VHS ou DVD) da totalidade da obra, sendo optativa a inclusión dun dosier fotográfico e de prensa.
Nunha primeira fase escolleranse 4 obras
do total das recibidas, que pasarán a fase
final, e cada un dos grupos selecionados
recibirá 180 euros en conceito de gastos
de montaxe e desplazamento. Para máis
información chamar ao 699 078 084 e
982 128 650 (Alberto Moledo).

GRÁFICA 2004
O Centro Internacional da Estampa
Contemporanea de Betanzos organiza
estes cursos teóricos e prácticos de verán.
Entre o luns 5 e o venres 16 de xullo, de
16 a 21 h. e por un prezo de 194 euros pódese participar no curso de Litografía, ao
cargo do profesor L. Jordanov, Licenciado na Universidade de Belas Artes de
Sofía; e no de Gravado Calcográfico, da
profesora da Faculdade de Belas Artes de
Vigo, Anne Heyvaert. Entre o luns 19 e
o venres 30 de xullo, o catedrático e mestre da Universidade Politécnica de Valencia, Manuel Silvestre, amosará aos participantes a técnica da Serigrafía e, ao
cubano Omar Kessel, tocaralle expor os
principios do Gravado Litográfico. Do
luns 2 ao sábado 7, o mestre madrileño
José Rincón impartirá o curso Aguastintas sobre Lacadas. Poderase participar
en cantos cursos se desexe, co único impedimento de que non sexan coincidentes
nas datas, e as solicitudes de matrícula terán que enviarse, antes do 20 de xuño, á
Fundación CIEC (rúa do Castro 2, Ap. de
Correos 55, 15300 de Betanzos), aportando o boletín de inscrición cos talleres
aos que se quere asistir e o resgardo bancario da transferencia, do 50% do importe, na conta 2091-0018-76-30040023090

de Caixa Galicia. O 50% restante farase
efectivo ao comezo do curso. O diploma
de asistencia será entregado pola Universidade da Coruña e cada curso validarase por 2 créditos de libre configuración.
Máis información e inscricións en
www.fundacionciec.com.

III ROMERÍA ETNOGRÁFICA
RAIGAME 2004
O Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo da Deputación Provincial de Ourense e o Concello de Celanova organizan
este concurso con motivo da da romaría
que se ven celebrando en maio en Vilanova dos Infantes. Poderá participar calquera persoa, asociación ou colectivo, establecéndose 5 modalidades; no Concurso
Literario, en prosa ou en verso, presentaranse traballos dun mínimo de 3 e un máximo de 5 follas a duplo espazo, en lingua
galega, sobre calquera vivencia da cultura
galega en xeral; no Concurso Fotográfico os traballos deberán ser orixinais, a cor
ou en branco e negro, ou dixitais sen retocar, dun tamaño mínimo de 18 x 24 cm e
máximo de 30 x 40 cm, cun mínimo de 3
e máximo de 5 imaxes, que recollerán aspectos da xornada de celebración da pasada edición da Romaría Raigame; no Concurso de Pintura e Debuxo admitiranse
obras únicas e orixinais, de temática libre,
dun tamaño mínimo DIN A-4 e máximo
de 130 cm de lado, sen protección de vidro; haberá tamén un apartado reservado
á Investigación Etnográfica, sen necesidade de facer referencia explícita á romaría; e outro para Traballos Xornalísticos
en calquera soporte informativo, xa sexa
prensa (fotografía ou artigo), radio ou t.v,
referidos a calquera aspecto da celebración da romaría. En todas as modalidades,
agás a de xornalismo, haberá dous premios para participantes maiores de 16
anos, e un para os que teñan 16 anos cumpridos, ou menos. Os traballos deberán remitirse ao Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo Fernández ou ao Concello
de Celanova, antes do 17 de xuño, baixo
seudónimo e nun sobre pecho, no que se
incluirán os dados do participante. Máis
información en www.raigame.org e no teléfono 988 249 493.♦

DANZA NA REDE

O martes 1
Lluís Llach
presenta en
directo o
seu traballo
Poetes, no
Auditorio de
Galicia en
SANTIAGO.

Ciclo incluído na Rede Galega de Teatros e Auditorios
que comezou o martes 25
no Salón Teatro, que é onde
teñen lugar as actuacións ás
21 h, coa Cía de Danza Mar
Gómez; continuou o mércores 26 con Erre que Erre e
prosegue, este xoves 27,
coa estrea absoluta por parte de B. Studio, de Quid est
mulier?; o venres 28 subirá
ás táboas Thomas Noone
Dance con Loner; e o sábado 29, Druída Danza con
outra estrea absoluta, A Redeira. Entradas a 5 euros.

TESOUROS
BIBLIOGRÁFICOS...
e Mapas Medievais. Podemos ver esta mostra, organizada pola USC, até este
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.

pazo adicado ao cinema de
Antonio Román e Xaquín
Lorenzo.

O CARRO E O HOME

FERNANDO JOSÉ
PEREIRA

O Museo do Pobo Galego
é, até o 13 de xuño, un es-

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

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

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

■ EXPOSICIÓNS

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

EDUARDO CHILLIDA

JACOBO RAMUÑÁN

LEIRO 1975-2000

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

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.

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

CARUNCHO

VÍCTOR CASAS

O CGAC acolle unha mostra antolóxica, desde 1950
até hoxe, do escultor e pintor galego Luís Caruncho
Amat. Gañador de numero-

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

Vén de convocar bolsas correspondentes
a diversas accións de formación de investigadores do Plan Galego de Investigadores, Desenvolvemento e Innovación Tec-

■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Vai dar un concerto, baixo a
direción de Maximino Zumalave, este xoves 27 ás 21
h. no Auditorio de Galiza.

SONS DA DIVERSIDADE
Este ciclo de concertos, impulsado polo Concello,
desenvólvese no Auditorio
da Galiza até final de ano,
coa idea de amosar diferentes
tendencias da creación musical no mundo. O martes 1 de
xuño o comprometido cantautor catalán Lluís Llach
presenta en directo Poetes.
As entradas pódense recoller
antes da celebración dos concertos no propio Auditorio de
12 a 14 h. e de 17 a 20 a un
prezo de 12 euros (6 para estudantes e xubilados) e nos
teléfonos 981 571 026 e 981
573 979, ou o mesmo día até
a hora de comezo do espectáculo, de haber prazas disponíbeis. Máis información en
http://sons.santiagodecompostela.org.

CABO JAM LORENZO

D.O.G.
CONSELLARÍA DE INNOVACIÓN,
INDUSTRIA E COMERCIO

sos premios, compaxina o
seu labor artístico co cargo
de director do Museo de Arte Contemporánea UniónFenosa, é comisario de exposicións e asesor artistico
da Fundación Barrié. Até o
30 de maio.

nolóxica para o ano 2004. A finalidade
principal destas bolsas é o apoio á formación en investigación básica e aplicada
daqueles titulados superiores universitarios que desexen realizar a súa tese de
doutoramento nun centro de investiga-

ción radicado en Galiza. As solicitudes
están a disposición dos interesados nas
dependencias da Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento e en internet nos enderezos: http://www.dxid.org
e http://www.xunta.es/conselle/in.♦

Novo ciclo deste espazo de
sesións en directo aberto á
experimentación criativa,
organizado pola sala Nasa.
O martes 1 de xuño ás
22:30 h. poderemos escoitar ao grupo de hip hop
Non Residentz. O martes
8 será o turno do techno de
Miñoka.

TOOPAH!
A sala Nasa acolle o xoves
3 de xuño ás 22 h. este festival do selo discográfico
independente no que vai tocar a banda lucense de
hardcore
Dissappointment, presentando o seu
novo traballo Debajo del
mundo, acompañados polos coruñeses Nashgule e o
seu potente grind metal. A
entrada vale 4 euros por
adiantado ou 5 de mercala
na billeteira.

WARCRY
O grupo asturiano de heavy
metal chega o venres 4 ás 22
h. á sala Nasa para tocar en
directo os temas do seu segundo disco Alea Jacta Est.

LA TIRANA
Presentación deste novo
trío que mistura o jazz e a
electrónica, o bolero e o
trip-hop, a bossa nova e o
nu jazz, o sábado 5 de xuño
ás 23 h. na sala Nasa por
unha entrada de 6 euros.
■ TEATRO

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

POLACOS!
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, desde
este xoves 27 ao sábado 29
ás 22 h.

AMORALIA
A compañía do Museo de
Teatro Contemporáneo

The last
picture
show é a
nova
exposición
do MARCO,
de VIGO,
sobre as
tendencias
conceptuais
e os novos
usos na
fotografía
entre
os anos
1960-82.

Anuncios de balde
■ Alúgase casa en primeira liña de
praia, completamente equipada para 6
persoas e con garaxe. Telf. 981 761 158.

■ Vendo colmeas garantidas. Ensino a coidar as abellas para os que as
compren. Tlf. 986 291 722.

■ Fanse traballos de carpintaría, armarios empotrados, cociñas, mobles
a medida, portas, tarimas, frisos... na
Terra Cha. Presuposto sen compromiso. Telf. 982 501 086, 652 924 327
(Xoán Carlos).

■ 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.

■ Música clásica para vodas. Diferentes grupos de cámara e voz. Telf.
650 829 491 e 981 507 925.
■ 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.

de Finlandia vai estar do
xoves 3 ao sábado 5 ás
20:30 h. e o domingo 6 ás
19 h. na sala Yago, para representar esta obra dirixida
por Pauliina Hulkko.

Sanxenxo
■ TEATRO

OS CÁRCERES
DO OLVIDO

Tomiño
■ EXPOSICIÓNS

PORTUGUÉS DO

■ CINEMA

CONTOS DE TOKYO
Dentro do programa das
Noites Vivas o venres 28 ás
23 h. no Centro Cívico de
Teis proxéctase esta película de Yasujiro Ozu.

HEROES DO ESPACIO

A compañía Producións
Librescena vai representar
esta obra o sábado 5 no pazo Emilia Pardo Bazán.

O CAMIÑO

Vigo

NORTE

A fita Doutor Who: O terror dos zigons producida
pola 20th BBC e rodada no
ano 1975 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, o xoves 3 ás 21:30.

EL CUERPO HUMANO

■ 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
■ 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.

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.

mio ou Silvia Gruner.

■ EXPOSICIÓNS

■ CONFERENCIAS

SUSANA TEIXEIRA

XAQUÍN CHAVES

A CREACIÓN
DO NECESARIO

Podemos ollar esta mostra
de fotografía até o domingo
30 no C.E.P. Pedro Caselles.

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

A Rede

Este xoves 27 ás 20 h, dentro
das Xornadas sobre deseño
que organiza o MARCO, poderemos escoitar ao deseñador gráfico Pepe Barro en
O como é o que conta.

A ADOLESCENCIA
Na Casa do Libro este xoves 27 o psicoanalista Hugo Monteverde falará sobre esta etapa das persoas.
■ EXPOSICIÓNS

THE LAST
PICTURE SHOW
COVA DA TERRA
www.covadaterra.org
Páxina electrónica dunha asociación de
Lugo dedicada á sensibilización e promoción do comercio xusto e a solidariedade. Inclúe información dos seus principios, calendario de actividades, un decálogo de comportamentos, datos dos produtos que vende, bibliografía, detalles da
asociación e unha tenda.♦

O venres 28 inaugúrase esta magnífica mostra sobre
as Tendencias conceptuais
e os novos usos na fotografía entre 1960 e 1982, producida polo Walker Art
Center de Minneapolis. Poderemos ver as máis de 200
obras de 55 artistas, en todo
tipo de formatos e soportes,
até o 19 de setembro na
planta baixa do MARCO.

SERGIO VÁZQUEZ
■ 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.

Até o 30 de xuño a sala de
mostras do Club Financeiro
esporá a pintura deste autor
de Narón. Incisións, erosións e relevos na madeira
dos seus cadros converten
as súas obras nunha especie
de escultopinturas.

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

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 DE XOVES
POLA SAÚDE
A Casa da Xuventude aco-

■ Teño trinta e tantos anos, carreira
universitaria, traballo, físico agradábel
e unha alma sensíbel, pero fáltame
unha muller que me alegre o corazón.
Se lee este anuncio algunha muller
romántica, honesta e con ganas de
ter unha relación seria, o meu correo electrónico é galiza.04@terra.es.
■ Traballos a ordenador para estudantes, particulares e empresas. Rapidez, 24 horas. Pepe Talon: Porta da Pena, 9 - Baixo Dta. 15705 Santiago de
Compostela. 636 288 497. www.comunicart.net Correo: pepetalon@hotmail.com
■ Vendo enciclopedia DEGU (60 tomos por 120 euros). Telf. 677 864 157.
■ Únete ao noso Club da Amizade
para facer amigos por correspondencia. Xa somos máis de 3.000 mozos e mozas os que estamos anotados. Se queres pertencer, manda un
sobre e un selo para resposta a: El
Club de la Amistad. C/Ekonomia 17 4 Iz. CP 48902 Barakaldo (Bizkaia).
■ Oferécese xardiñeiro para a zona
de Santiago. Telf. 699 314 332.
■ Contábel busca traballo por horas, incluso a domicilio, na provincia
de Pontevedra. Preguntar por Juan no
telf. 605 094 067.
■ Nós-UP Vigo vende gorras coa
bandeira galega a 5 euros. Encomendas ao 655 584 735 ou nosup-vigo@nosgaliza.org.

lle os traballos realizados
polos máis cativos até o
venres 5 de xuño.

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

O DESEÑO DO SÉCULO
XX NA GALICIA

■ En Lira (Carnota) alúganse cuartos
ou apartamento para fins de semana
ou verán. Máis información no telf. 649
217 094 ou yulcorp@hotmail.coom
■ En Asturias, a dez minutos de Ribadeo, alugo casa nova de campo con
xardín, grella, cancha de baloncesto.
Fins de semana (venres a domingo)
para 2-4 persoas, 100 euros. Perto da
praia e da montaña. Telf. 667 293 752.
■ Moza de 23 anos, enxeñeira técnico-agrícola e con permiso de conducir,
busca traballo. Tlf. 988 206 118 (Beatriz).
■ Vendo táboas “Denantes mortos
que escravos”, en madeira de cocobolo a 25 euros. Telf. 677 484 653.
■ Alúgase vivenda turística en Meira (Lugo), xunto ao nacemento do Miño, recén restaurada. Tres cuartos duplos con baño, cociña, calefacción,
10.000 m2 de finca. Fins de semana
ou temporada. Telf. 982 331 700, 686
753 105 polas noites, ou www.distridido.com
■ A Liga Nacional de Billarda (LNB)
distribue, mediante o correo billarda_gz@mixmail.com, material desportivo para a práctica da billarda, paláns regulamentarios, billardas, sacos
de man, camisetas da LNB, regulamentos e información para participar
e organizar os nosos campionatos.
■ ¿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.
■ Na Coruña polo prezo dun piso
vende-se casa cun baixo, 3 cuartos,
comedor e finca de 900 m2 situada na
estrada de Areas a 7 km de Betanzos.
Chamar ao 986 291 729.♦

Prince, Lenny Kravitz,
Queen ou Led Zeppelin.

CASSANDRA WILSON
Poderemos escoitar a voz
da que é considerada unha
das damas do jazz o luns 31
ás 21 h. no C.C. Caixanova.
■ TEATRO

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

TROIANAS

■ MÚSICA

Vilagarcía
ilagarcía

ATOMIC BITCHWAX
Este grupo vai dar un concerto este xoves 27 ás 21 h.
na Iguana Club xunto con
Black Nasa. O mesmo día
desde ás 00:30 h. estará pinchando o dj Arnold Paole,
nunha sesión de hard rock.
O venres 28 escoitaremos a
Sol Lagarto; e o sábado 29
estará tocando en directo a
banda Hi Fi Stamina.

CAMEL LIGHT
ORQUERTRA
No Ensanche (igrexa de
Santiago de Vigo 1), este
xoves 27 poderemos escoitar esta orquestra que interpretará pezas de rock de
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Teatro de Ningures chega o
xoves 27 ás 20:30 h. ao C.C.
Caixanova con esta versión
da obra de Eurípides.

■ EXPOSICIÓNS

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

Vilalba
■ TEATRO

EU ASÍ NON XOGO!
Os máis cativos gozarán o
sábado 5 con esta peza de
Talía Teatro no auditorio
municipal Carmen Estévez.

Matosinhos
■ EXPOSICIÓNS

BOARDING PASS
As fotografías de Sergé
Jongué permanecerán na
galería Foto Fnac Norte
Shopping até o 19 de xuño.

Porto
Porto
■ LEITURAS

LAUGHING ALLOWED

74 FEIRA DO LIBRO

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, Arte-

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 sába-

dos; e de 15 a 23:30 os domingos e feriados. Máis información no telf. portugués 218 435 180.

Lisboa
■ EXPOSICIÓNS

FUNDAÇÃO CALOUSTE
GULBENKIAN
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
30 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.
■ MÚSICA

ROCK IN RIO
Edición lisboeta do mítico
festival brasileiro, polo que
van pasar durante 6 días artistas da talla Paul McCartney, Peter Gabriel ou
Sting, contará coa presenza
das galegas Faltriqueira,
que van dar un concerto o
venres 4 de xuño na carpa
Raices, onde compartirán
actuación coa portuguesa
Mariza, o camerunés Manu Dibango ou a beninesa
Angelique Kidjo.

Madrid
■ EXPOSICIÓNS

FERNANDO FERRO
O noso querido colaborador mostra os seus gravados na libraría Muga (Avda. de Pablo Neruda 89) até
o 28 de maio.♦

Cassandra
Wilson
canta o luns
31 no CC
Caixanova
de VIGO.

Q

fada. Aos tres anos un palestino comeza a ser unha ameaza. A bomba demográfica do
terceiro mundo é motivo de
queixa habitual entre os líderes dos países ricos. Os EE
UU, que sempre marcan a

uéixanse os israelís
de que os palestinos
preparan unha bomba demográfica. Con efecto,
cada muller ten unha media
de 6,2 fillos. Por iso talvez
morren tantos nenos na inti-

pauta, bombardearon a semana pasada unha voda nunha
aldea do oeste do Irak. Mataron a 41 persoas, incluidas os
noivos. Será o que se chama
“guerra preventiva” contra o
terrorismo demográfico?♦
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Tricolor

Luís Tosar

XOSÉ A. GACIÑO

Q

‘Co cinema non imos solucionar nada pero
coa política hai unha posibilidade’
H. VIXANDE
Actor de moda pero combativo, Luís Tosar vai na candidatura do BNG ás eleccións europeas e asegura,
sen perder o sentido do humor,
que non o fai “por famoseo,
senón por compromiso real”.
Na portada de A Nosa Terra
de hai un par de números saía
un chiste de Pepe Carreiro
cun home mirando un cartel
que puña: “Listas con famosos”. Que opina?
[Risas] Os famosos estamos
de moda en todos os ámbitos, en
política tamén, aínda que logo a
implicación persoal depende de
cada un. O fenómeno do famoseo ten influencia en todos os
ambientes pero outra cousa é o
que pase despois, no meu caso,
que vaia ás eleccións europeas
na lista do BNG non é por famoseo, é un compromiso real.
Tamén recibiu críticas por
parte da dereita e Alfonso Ussía
dixo que estaría moi contento se
saíse, porque así marchaba para Bruxelas e non o vía máis.
Faláronme do tema pero foi
precisamente através do eco que
se fixo A Nosa Terra, aínda que
non sei que dixo exactamente. El
xa tiña algún problema comigo,
coido que é porque non lle gusto
como actor. En todo caso, estas
críticas eran agardadas; senón se
metía comigo Alfonso Ussía, ía
ser Jiménez Losantos.
Pasou de ser un actor pouco coñecido a ser popular e un
portavoz de causas perdidas.
[Risas] Pasei de ser actor de
películas de causas perdidas a
portavoz de causas perdidas. O
plano esencial non cambiou, só o
territorial. A esperanza é o último

Luís Tosar no, recentemente celebrado, Festival de Cans, O Porriño.

que se perde e co cinema non
imos solucionar nada pero coa política si que hai unha posibilidade.
Cando vai pola rúa, aínda
hai quen lle chama señor xuíz?
Hai. Moita xente. Houbo
quen quedou aí. Ao principio parecíame normal, agora comeza a
parecerme un pouco raro. Non
sei, se cadra facía ese papel de riquiño que todo o mundo quer ter
na casa, na súa familia.
E como actor, agora é un
artista multipremiado. Que
mudou?
Cambiou que agora me chegan máis guións e son o actor de

moda. Os produtores funcionan
así, por estímulos exteriores
máis que polo propio impulso
porque non teñen un criterio de
seu. Para eles é máis doado cando alguén chega cargado de premios e o público mostrou o seu
aval. Entón si que che envían
guións. Como no cinema conta
moito o talento, eles non son
quen de valoralo e prefiren que o
fagan outros, o público. De todos
xeitos, ao tempo que chegan
máis posibilidades, hai máis responsabilidades.
Como candidato do BNG
ás europeas, intente convencer-

me para que vote por vostede.
[Risas] En política procuro
ser a voz e facer a análise dos tipos normais, ver a política como
un cidadán máis. A política non é
nada elevado, son feitos que corresponde facelos aos cidadáns,
que teñen que participar na política activamente.
Ese discurso está moi ben
pero, ao tempo, preséntase cunha forza que vai coaligada cos
democristiáns vascos e cataláns.
Como non haxa unha colaboración nestes momentos, a cousa
está complicada. Neste caso concreto das europeas, se os países
pequenos non nos apoiamos, a
nosa representación en Europa
non vai ser significativa. Non estamos falando dunhas eleccións
municipais, galegas ou estatais,
son as europeas. En todo caso, as
nosas alianzas non significan
que casemos con todos.
Por último, un tipo tan reivindicativo como vostede, terá
un feixe de camisetas.
[Risas] Teño, e xa tiven que
comezar a facer unha criba. Eu xa
era afeccionado ás camisetas antes
e agora teño moitas. Sorte que comeza a haber deseño nestas prendas, porque antes ás veces ías cunhas camisetas espantosas. Hoxe
podes estar moderno e reivindicar.
Pero tanta camiseta, pagaría por elas.
Algunhas, como a de Xosé
Couso ou unha de Nunca Máis,
foron regaladas, pero con intención, para lucilas en momentos
oportunos, para saír na tele. Pero
a maioría pagueinas. As da Burla Negra compreinas todas menos unha, a primeira, tívena que
facer eu porque estaba en Madrid e precisábaa para ir a unha
manifestación.♦

COLECCIÓN CENTRAL LITERARIA

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.

uizais faría falta
unha voda principesca cada semana para que a realidade –mesmo a que se recolle nos medios informativos de masas– se
tinguise de cor de rosa,
baixo os efeitos amábeis
e chismosos dun acontecemento situado entre a
institucionalidade dunha
Xefatura de Estado ligada á procreación e o fenómeno social da curiosidade morbosa ante o
exhibicionismo dos poderosos, que necesitan
refrendar a súa importancia coa admiración
ou a envexa dos súbditos
(perdón, cidadáns).
Pero, por moita voda
supostamente esplendorosa que adoce os informativos antes, durante e
despois do acto, a realidade resulta terca e remata abríndose paso entre pamelas e alfombras.
Non resulta fácil tinguir
de rosa, por exemplo, o
regueiro de cadáveres
que os fanáticos machistas van deixando na súa
loita desesperada e retrógrada contra a liberación da muller, ou o drama intermitente das pateras que nos chegan de
África coas súas secuelas de mortes, persecucións e marxinacións, ou
tantas angustias e inxustizas que conviven coa
suposta prosperidade
dunha sociedade considerada desenvolvida.
Como tampouco poden disimularse con toques de protocolo a ameaza universal do terrorismo ou as situacións creadas no Iraq e Palestina
(por citar só os dous casos máis sangrantes do
momento) por representantes desa civilización
supostamente superior da
que nós memos formamos parte, aínda que algúns nos declaremos disidentes.
Os golpes e o sangue
tinguen a realidade de
morado e vermello. Pode
que aínda falte luz solar
dabondo –o día da voda,
por certo, non lucía o sol
no ceo de Madrid– para
que se plasme claramente a metáfora tricolor no
corazón dunha sociedade
aturdida polas fanfarrias
da liturxia continuísta do
poder.♦

