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Conclusións sobre o desastre do Prestige

Daniel Varela (PP):
‘Paréceme ben a
proposta socialista
de que o galego
esteña na UE’
(Páx. 13)

Especial Dia do
Medio Ambiente
■ Manifestación
o día 6 en Santiago
■ Nunca Máis creará
unha fundación

Camilo Gonsar:
‘A promoción editorial
pode xerar vendas,
pero non lectores’
(Páx. 29)

GRIAL 161
A INVENCIÓN DE SANTIAGO

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.

RODRÍGUEZ ZAPATERO NON ESTÁ A CUMPRIR CON GALIZA.
O presidente do Goberno central pospuxo, por terceira vez, a
entrevista co presidente da Xunta, Manuel Fraga, fixada para o
día 9 na Moncloa. É só un síntoma máis da imposibilidade de
arrancarlle un compromiso concreto sobre o Plano Galicia. Semella que aquel Plano, publicitado polo PP, non só estivese suxeito á revisión do ministro Pedro Solbes, senón condenado de
antemán. Poden obxectar que o proposto polo Goberno Aznar
unicamente era un plano virtual, pero o Goberno Zapatero xa
tivo tempo dabondo de facer outra cousa que escudarse nesa
evasiva xenérica de “importantes investimentos”. O racaneo
que están a mostrar cos proxectos galegos contrasta co apurado
avance cando se trata de Andalucía ou Cataluña. Os síntomas
parecen claros: recoñecemento da débeda histórica con Andalucía, financiamento catalán, supresión do Talgo galego, contrato de fabricación para Santana (Jaén) fronte a Urovesa
(Compostela) dos todoterreo para o exército... De remate, as
inquedantes manifestacións da ministra Magdalena Alvarez no
Congreso: “Galiza ten previstas demasiadas liñas do AVE”. Ante esta situación só podemos concluír que o papel estrutural que
lle ten adxudicado o Goberno central socialista a Galiza, non
modifica en case nada o que tiña o anterior do PP.♦

Toñito de Poi:
‘O Xacobeo é como
un Luar xigante’
(Páx. 33)
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Máis de 400 persoas abordan as consecuencias do Prestige

O Foro da Verdade ou
a loita contra o esquecemento
RUBÉN VALVERDE

“Non podemos esquecer
que na nosa costa existen aínda 300 puntos de
contaminación por fuel e
20 espazos naturais que
se encontran danados pola contaminación”. Deste
xeito definía o responsábel da Plataforma Nunca
Máis, Rafa Vilar, que as
consecuencias do Prestige aínda están presentes.
Do acontecido durante a
catástrofe, da actuación
dos poderes públicos, da
actitude dos medios de
comunicación e do futuro da costa galega debateuse durante catro días no Foro da Verdade. Nos actos participaron máis de 400 persoas.
O Foro tivo lugar os días 15 e 16
de maio no pazo da cultura de
Pontevedra e os días 29 e 30 de
maio no pazo de Mariñán en Bergondo. O modo de traballo durante os catro días foi o de mesas redondas que abordaron os problemas orixinados polo Prestige dende distintas perspectivas. Entre os
asistentes destacou a presenza de
Manuel Rivas, Suso de Toro,
Adolfo Pérez Esquivel, Ignacio
Ramonet, Ramón Chao, Uxía
Senlle, Luís Tosar, Francisco Iglesias, Ester Rivas, Xurxo Souto e
Rafa Villar. Todos eles formaron
parte da mesa de honra do Foro.
En total celebráronse 8 mesas
redondas. O primeiro día tivo lugar a mesa do sector pesqueiro, a
da comisión xurídica e a de medios de comunicación. A xornada

Xavier Vence.

Xavier Vence, Catedrático de
Economía aplicada
‘O Plano Galicia non xerará
actividade económica’

Francisco Iglesias, patrón maior da confraria do Grove, e Manuel Rivas na inauguración do Foro da Verdade en Pontevedra.

rematou cun recital de poesía no
que interviñeron, entre outros,
Kiko Neves, Rafa Xaneir, Marta
Dacosta, Fran Alonso, Manuel
Lourenzo, Manuel Rivas e Sechu
Sende. A mesa sobre medios, que
levaba por título Manipulación e
reacción foi a que contou cun
maior número de asistentes. Entre os ponentes destacaban Ramón Chao, Miguel Túñez, Elvira
Varela (TVG), Xurxo Souto, Carlos Santiago e estaba coordinada
por Xosé María Palmeiro (ex-decano do Colexio de Xornalistas).
O domingo 16 comezou coa
mesa científico ambiental. Nas
conclusións destacouse que “a comunidade científica foi marxinada
e a información controlada partidariamente”. Os relatores lembraron que “aínda fican 20.000 tone-

Redacción:

Edita:

Xan Carballa, Manuel Veiga, Horácio
Vixande, Carme Vidal, César Lorenzo
Gil, Mar Barros, Rubén Valverde, Paco
Vila Barros (Fotografía), Perfecto Conde.

Negro, V.M. Vázquez Portomeñe,
A. Gato Soengas, Suso de Toro, Lois
Diéguez, Antón Grande, Xavier López,
Manuel Lugrís, Xosé M. Añel,
Manuel Rivas, Carlos Aymerich.

Edicións Especiais:

SOCIEDADE:

Promocións Culturais Galegas S.A.
Consello de Administración:
PRESIDENTE:

Xosé Fernández Puga.

Xosé Enrique Acuña.

X. Vázquez Pintor, Xavier
Queipo, Henrique Harguindey.

Deseño de Maqueta:

ECONOMÍA:

Xoselo Taboada.

VOGAIS:

Cesáreo Sánchez Iglesias,
Xosé Mª Dobarro, Manuel Mera,
Manuel Veiga, Xan Carballa, Miguel
Barros e Bieito Alonso.

Coordenación Humor Gráfico:

SECRETARIO:

GALIZA:

Xan Piñeiro.
Director:

Afonso Eiré López.

ladas dispersas no medio mariño
que seguirán actuando sobre a
biota”. Tamén incidiron en que “a
pesar da negativa da Xunta de recoñecer a existencia dun impacto
como consecuencia do vertido,
nós constatamos que si hai impacto sobre a riqueza biolóxica e produtiva do noso mar”.
A mesa de Seguridade Marítima inaugurou a sesión do sábado
29. A continuación celebrouse unha mesa sobre saúde e o Prestige.
Nesta mesa concluíron que “durante a catástrofe houbo un problema de saúde pública porque os
mariñeiros, voluntarios, militares e
traballadores contratados foron expostos a substancias tóxicas presentes no fuel. Esta situación veu
dada pola ausencia de medios”.
Tamén se criticou que as adminis-
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tracións denegasen axudas para investigar sobre “técnicas de tratamento dos refugallos do fuel que
eviten a incineración pola forte
contaminación que produce”.
A continuación celebráronse
as mesas de Socio-economía e
de Movementos sociais titulada
A resposta social, un berro de
dignidade: Nunca Máis!
O Domingo 30 tivo lugar un
“acto de recoñecemento á sociedade civil”. Nel foron homenaxeados, entre outros, os patróns
que estiveron en folga de fame,
as redeiras, as cociñeiras que
atendían voluntarios, os mariñeiros que saíron recoller chapapote
e os nenos que participaron na
cadea humana. O Foro celebrouse cunha lectura das conclusións
e un discurso de Manuel Rivas.♦
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Que valoración fai do Foro da
Verdade?
A valoración é positiva porque
se demostrou que ano e medio
despois da catástrofe segue a haber
un núcleo importante de xente que
busca alternativas e ideas para a
seguridade marítima, o medio ambiente e o propio proceso de desenvolvemento no que estamos
sumidos. Demostrouse que o movemento Nunca Máis aínda segue
tendo forza e mobilizando xente.
Podería agardarse que asistencia
fose aínda máis maioritaria, pero
entre as dúas xornadas foi numerosa. Foi moi importante para facer balance de Nunca Máis nos aspectos medio ambiental, social,
cultural, político e económico.
Estivo presente na mesa da
análise económica. Que conclusións se poden tirar da traxedia?
A idea que hai que salientar é
que no aspecto económico, o impacto do Prestige non se pode medir só a curto prazo. Vai seguir manifestándose ao longo do tempo en
aspectos tan importantes como o
deterioro do sector pesqueiro e
marisqueiro porque por exemplo
vai afectar á reprodución de certas
especies. Tamén é grave porque
segue a afectar o medio ambiente
e iso vai seguir reflectíndose nos
espazos naturais. Todo isto afecta
ao desenvolvemento do país e non
se soluciona con promesas.
Como valora os orzamentos que se destinaron para paliar a catástrofe?
A resposta orzamentaria foi ridícula. Como xa adiantamos dende Nunca Máis e demostrouse tras
as eleccións, non hai aínda mate-
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Vén da páxina anterior

rializacións que palíen a catástrofe. As infraestruturas marítimas,
os equipos de seguridade e os medios de investigación son exactamente iguais que antes do accidente. Os orzamentos do plano
Galicia son fume de palla. Non
existiu nunca un compromiso real
con Galicia. Ademais, penso que a
orientación que se lle deu ás promesas foi totalmente electoral.
Penso que tampouco solucionarían os problemas xerados co accidente. O Goberno central centrou
as súas promesas de actuación en
ifraestruturas de transporte. Sen
embargo, iso non ía ser solución
para os problemas do tecido produtivo galego. As actuacións tiñan
que centrarse en crear actividade
económica directa naqueles lugares afectados. As infraestruturas
de transporte son necesarias, pero
non inciden directamente. Ademais, algunhas das que se presentaron, son moi discutíbeis valorando a rendibilidade social.♦

Miguel Túñez, decano da
Facultade de Xornalismo
‘Co das vacas tolas a
manipulación saíralles ben’
Como valora a cobertura informativa da catástrofe?
En liñas xerais pode dicirse
que se produciu unha revitalización do xornalismo. Evidentemente esta é unha afirmación que
non se axusta ao que fixeron todos
os medios. O Prestige serviu para
deixar de lado formas de traballo á
que se acostumaran moitos profesionais, e volveu exercerse o xornalismo. Houbo que ir ao lugar
dos acontecementos. Tamén esixiu que se contrastasen e recontrastasen fontes, porque dende o
principio se demostrou que moitas
das que até o momento se tiñan
por válidas, non o eran. Os medios ampliaron miras e marcaron
a axenda. Todos os días durante a
catástrofe foron sacando novos temas que levar á portada.
No seu relatorio falou de
poder e medios.
Foi parte do traballo dun grupo
de investigación no que analizamos polo miúdo a relación entre os
xornalistas e as institucións gobernamentais durante a catástrofe. Esa
relación foi de absoluta desconfianza e fixo que se aplicase o manual do xornalismo, algo que estaba adormecido. Todo comezou
Miguel Túñez.

cando a primeira noite da xestión
da catástrofe, a Delegación do Goberno enviou unha nota de prensa
na que se afirmaba que todo estaba
controlado e que o barco estaba
sendo trasladado en perfectas condicións. As institucións gobernativas non aplicaron conceptos que
até o momento se viñan desenvolvendo en situacións de crise. Iso fixo que os medios tomasen a iniciativa. Os poderes públicos non caeron na conta de que na era da rede,
nun caso coma este, non podían
controlar a información. Por un lado o Goberno español dicía que todo estaba solucionado, pero os gobernos francés e portugués ofrecían unha información moi distinta.
Por que os poderes públicos
intentaron falsear a información dende o principio?
Sempre é difícil deslindar a
comunicación política da información. Neste caso intentaron
dar unha imaxe totalmente distinta á real, pero xestionaron mal
o modo. Noutros casos, como no
da crise das vacas tolas, o control
informativo saíulles ben.
Que opina do tratamento
mediático da Plataforma Nunca Máis?
Houbo de todo. Nalgúns casos
houbo ensañamento. Por exemplo
cando o vicepresidente da confraría de Vigo denunciou que non recibiran cartos da Plataforma. Os
medios serviron como altofalante
interesado e ao día seguinte xa
eran todos os mariñeiros de Galicia os que denunciaban esa situación e logo todas as confrarías. A
realidade era ben distinta. Nese
caso Nunca Máis reaccionou ben
amosando a transparencia das súas contas. Noutros casos non souberon reaccionar tan ben a certas
informacións, pode ser que interesadas, de certos medios. Coma
cando se informou que o dominio
de internet era o do BNG. Iso era
verdade e era noticioso.♦

Xosé Sánchez,
vicepresidente da
Confederación Galega de
Asociacións Veciñais
‘Nunca Máis é tan plural
como as asociacións
veciñais’
Como foi a participación do
movemento veciñal dentro de
Nunca Máis?
Tanto pola forma de organizarse, como pola composición interna, Nunca Máis parécese moito ao
movemento veciñal. Identificámonos dende o principio coa plataforma porque dentro existía unha pluralidade semellante á das asociacións de veciños. As reivindicacións eran moi apropiadas, por iso
pensamos que había que facer que
os veciños protestasen contra a
versión oficial. Tanto nos identificamos con Nunca Máis que a primeira sede que tivo a Plataforma
estivo na sede da Confederación.
Como acolleu as acusacións
de partidismo que sufriu a Plataforma por parte dos poderes
públicos?
Só coa participación das asociacións veciñais xa se asegura un
amplo abano ideolóxico. Quen es-

tivo algunha vez dentro deste movemento sábeo perfectamente.
Nunca Máis nunca estivo controlada por ningún partido. Outra cousa
ben distinta é que os gobernos central e da Xunta falen de politización. Por suposto que a Plataforma
está politizada, ao igual que o están
as asociacións de veciños. As nosas reivindicacións facémosllas
aos políticos. De que queren entón
que falemos nas nosas reunións.
Que se pode aprender do movemento cidadán que se deu durante a catástrofe do Prestige?
O máis positivo é que de agora en diante sabemos que existe
unha plataforma perfectamente
organizada que pode servir como
voceira das reivindicacións da cidadanía. Isto é fundamental, porque Nunca Máis representa a gran
parte da sociedade galega. Tamén
é necesario que siga existindo
porque as consecuencias do Prestige seguen a estar presentes. Sen
ir máis lonxe, a praia de Figueiras,
nas illas Cíes, foi declarada non
apta para o baño por estar chea de
petróleo. Iso significa que non todo se solucionou. Non falemos xa
no aspecto económico.♦

50% dos científicos que se dedican
ao medio mariño de todo o Estado.
A comunidade científica de toda
España deuse conta disto e en conxunto publicamos unha protesta na
revista Science, asinada por 450
profesionais. Tal foi o noso apartamento, que hoxe a maior contaminación por mor do Prestige débese
á mala xestión nas tarefas de limpeza. Por exemplo, nas praias entraron a limpar con tractores e pas
mecánicas, que recollían fuel pero
tamén todas as especies que vivían
por debaixo da area e que forman
parte dunha cadea biolóxica. Para
meter eses vehículos fixeron pistas
que acabaron con dunas. Nas
praias todos pensabamos que as
ían quitar cando rematasen as tarefas, e cal é a nosa sorpresa cando
vemos que non só non o fixeron,
senón que moitas desas pistas foron asfaltadas. Hai unha total falta
de conciencia ambiental por parte
dos poderes públicos.♦

Victoriano Urgorri,
catedrático de ecoloxía
mariña da USC
‘Moitas das pistas usadas
durante a limpeza foron
asfaltadas’
Que conclusións saca do Foro
da Verdade?
Foi positivo porque semella
que o Prestige xa non ten ningún
interese. Definín a catástrofe como
un proceso contundente cun forte
efecto visual. O PP fixo que desaparecese dos medios e agora todo
o mundo pensa que xa pasou todo.
De que maneira segue afectando o fuel ao medio mariño?
Os efectos do Prestige durarán
4 ou 5 anos máis. Ben é certo que
por sorte temos un mar moi dinámico e con moito osíxeno. Non é
casualidade que o marisco se dea
nas nosas rías de xeito tan abundante. Grazas a isto o fuel, que non
deixa de ser carbono, descomponse máis rapidamente que noutros
lugares. Pero non por isto hai que
esquecer que os efectos no medio
mariño non son só directos. Hai especies que morreron por asfixia e
iso afectou á reprodución. Por sorte, non todas as zonas son iguais.
Que resultados obtiveron
no seus estudos?
O noso grupo de investigación
fixo a análise de 10 localidades.
Dúas pouco ou nada afectadas e o
resto con distintos graos de afectación. Estudamos a recuperación
tanto nas rochas coma nos areais.
A zona máis afectada é a interareal, a situada nos sitios entre os que
sube e baixa a marea. O que ocorre é que até dentro de tres anos
non imos ter datos definitivos de
cales van ser as repercusións exactas para as especies mariñas.
Foi vostede unha das voces
máis críticas dende o eido científico.
As autoridades públicas apartaron os científicos galegos. Non hai
que esquecer que este país conta co

Miguel Anxo Murado.

Miguel Anxo Murado,
Científico do Instituto de
Investigacións Mariñas
‘Hai moita carencia de
estudos cuantitativos’
Que conclusións saca do Foro?
Hai boas intencións, poucos
datos cuantitativos. Moitas das
conclusións baséanse en datos cualitativos. Penso que fai falta máis
tempo para que aparezan máis resultados dos equipos que traballan
en diversos aspectos relacionados
coas consecuencias do accidente.
Como van as labores de
biorremediación no parque
das Illas Atlánticas?
O método ensaiado noutros lugares estase aplicando de xeito extensivo en todo o parque das Illas
Atlánticas. O petróleo está algo
duro este ano e tardaranse uns seis
ou sete meses en verse os resultados. Hai zonas do parque no que o
método vai ser máis complicado
que noutras. Hai lugares que por
mor das fortes ondas e dos temporais foron lixadas, pero agora o
mar non chega alí. Isto é algo común neste tipo de catástrofes. Por
exemplo, en Baiona aínda segue
habendo restos do Polycomander.
Nos lugares onde se ensaiou
a biorremediación está sendo
positiva a recuperación?
En Sálvora o ano pasado ensaiamos a técnica e nas especies
máis sensíbeis deu bo resultado,

coma no caso dos ourizos ou dos
mexillóns. Non embargante, aínda é pronto para falar. Podo dicir
o que vin, pero non podo afondar
máis porque non dispoñemos de
datos.♦

Antón Salgado, oficial
radioeléctrico da Mariña
Mercante
‘Despois dun ano e medio
segue sen activarse o
Plano de Continxencias’
A que conclusións se chegou na
Mesa de Seguridade Marítima?
O máis importante é dicir que
non se activou o Plano Nacional
de Continxencias (PNC). Isto motivou que o accidente concluíse en
catástrofe. Non se fixo efectivo
porque as autoridades descoñecían
a súa existencia. Fallou toda a cadea de mando. Tamén aconteceu
que a Xunta non dispoñía dun plano Territorial de Continxencias.
De agora en diante será necesario
que o Plano, de obrigado cumprimento e que fora aprobado polo
Ministerio de Fomento en 1996,
sexa coñecido polos dirixentes.
Empezando polo Ministro e seguindo polo Delegado do Goberno. Isto segue sen facerse. Quero
lembrar que o PNC ten un inicio e
un final. A crise non rematou atendendo o que di o texto do PNC, xa
que aínda permanecen dous pecios
afundidos con 14.000 toneladas de
fuel. Hai un estudio científico, que
foi silenciado até agora (feito por
Juan José Donaveitia, do Comité
Científico do Prestige), que indica
que os restos do Prestige están sobre unha base sísmica. Con isto
corre o risco de moverse e que o
fuel comece a saír. Que se faría en
caso de rebentar o barco? Iso solucionaríase activando o PNC, que
esixe revisións obrigatorias cada
mes, cada trimestre e cada semestre.
Está de acordo coa resolución do Parlamento Europeo
sobe seguridade marítima?
Os deputados europeos tiñan
boa intención, pero nada máis.
Non é máis que unha copia das
directivas europeas do ano 1992
e 1997. Obvian moitos aspectos
do manual da Organización Marítima Internacional (OMI). Todo o que recolle a comisión MARE existe xa e non foi posto en
práctica até o de agora.
Unha das cláusulas que recolle é o do afastamento dos
buques a 200 millas no corredoiro de seguridade, agás en
casos de emerxencia. Está de
acordo con esta medida?
O afastamento dun buque a
máis de 200 millas entrou en marcha baixo auspicio da OMI. Penso que esta decisión é moi dubidosa en caso de perigo. A miña
experiencia en control radioeléctrico dime que non hai ningunha
radio que poida emitir a máis de
42 millas. Por iso o plano de continxencia fala desa distancia. A
OMI deféndese dicindo que se
vai poñer en marcha un radar que
permitirá localizar buques a esa
distancia. Pero o sistema aínda
non se coñece e iso aumenta o perigo en caso de accidente.♦
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A soia exemplo dos perigos para a biodiversidade e a saúde humana

A maldición dos transxénicos
GUILLERMO SANTOS / B. AIRES
Arxentina é un bo exemplo
da xeneralización de cultivos
transxénicos. A situación da
soia explica, graficamente,
os perigos destes novos métodos agrícolas para a biodiversidade e a saúde humana.
Con 14,25 millóns de hectáreas sementadas este ano, que deberían
producir a cifra récord de 34 millóns de toneladas, a soia está perto do seu teito de cultivo na Arxentina. O 99% desta soia é transxénica. Máis do 60% desta semente véndea Monsanto, unha transnacional líder neste mercado. Na
Arxentina, a soia medra día a día.
Á parte da Mesopotamia (onde se
ubica a provincia de Entre Ríos),
xa se estende pola Pampa húmida
e no norte do país, avanzando cara
a terras onde nunca se falara deste
produto, caso de Salta ou Jujuy.
A soia úsase como forraxe nos
modelos estensivos de gandaría e
serviu de escusa para ateigar o sur
de produtos exportados polo norte.
Concretamente, na Arxentina, este
cultivo comezou a ampliarse baixo
o mandato de Carlos Menem, encargado de desregular o sector
agrícola e posibilitar o aumento indiscriminado deste modelo.
Desde aquela, a soia converteuse nunha festa para os propietarios das mellores terras do país e
un pesadelo para o resto da poboación. O monocultivo da soia
transxénica foi subvencionada polo estado. O 40% dos terratenentes nin sequera se preocupa
por saber como se cultiva a soia,
simplemente lles arrenda o campo
ás transnacionais. En troques, os
labregos foxen das supostas vantaxes. En Salta foron os campesiños os que se botaron ás estradas
ao xeito dos piqueteros para impedir que este novo cultivo desprazase os seus labradíos tradicionais, base da súa alimentación.

Campo cultivado con soia en Entre Ríos (Arxentina).

A peste do glisofato
Cos transxénicos chegan tamén os
herbicidas que os protexen: o glisofato, as sulfonilareas e as imidazoli-

nonas, que meten medo só con nomealas. Os agricultores que sementan soia pola súa conta deben comprarlle a Monsanto (ou á súa escasa
competencia) o pacote de semente

transxénica máis o herbicida. Asoia
consome o 46% de todos os herbicidas usados no país, máis ca o xirasol, o millo e o algodón xuntos. O
glisofato, o produto máis usado,

Unha moda sen beneficios
A implementación do modelo
agrícola baseado no monocultivo de soia transxénica logrouse
en base a unha ampla difusión
mediática dunha serie de mentiras en cadea: a soia é un alimento san, rico en proteínas, facilmente dixeríbel que no futuro
será “o pan dos pobres”. A biotecnoloxía ha resolver o problema da fame grazas á sementeira
directa (sen labra) que abarata os
custos de produción e abrevia os
tempos da seara.
A verdade pouco ten a ver
con estes datos. O contido de

proteínas e carbohidratos da soia
é insignificante en comparación
con outros alimentos comúns
nas dietas de todo o mundo, a
biotecnoloxía está a causar a rápida desaparición de gran cantidade de especies vexetais e animais vitais para manter un réxime alimenticio de mínimos. A
sementeira directa (unida ao uso
de agroquímicos) provoca alta
contaminación, non só na tona
senón nas augas subterráneas.
Pero hai máis. Un estudo do
Ministerio de Saúde xaponés de
1991 revelou que “a soia pode

influír nas funcións da glándula
tiroide”, en referencia a dietas
baseadas neste produto. “A inxestión de 30 gramos diarios de
soia causa a longo prazo o agrandamento da tiroide e acaba por
facilitar enfermidades tales coma
o bocio”. Xustamente, o goberno
estadounidense admite que o
cancro tiroidal e o bocio aumentaron alarmantemente na última
década, a que supuxo o paso da
soia ao estatus de produto estrela
das novas dietas, ben promocionado por si mesma e como compoñente de produtos lácteos.♦

vende na Arxentina 120 dos 200
millóns de dólares que factura en
todo o mundo para a Monsanto.
O glisofato é un herbicida de
amplo espectro non selectivo. De
momento, a Monsanto conseguiu
que a Organización Mundial da
Saúde (OMS) o siga denominando “agroquímico de baixa toxicidade” porque está comprobado
que provoca alteracións enzimáticas en animais, ataca outros cultivos –entre eles o millo e o xirasol,
que producen o 80% de todo o
aceite vexetal consumido na Arxentina–, mata insectos útiles como as abellas (o país austral é un
dos máximos exportadores de mel
á UE) e é tóxico para os humanos
que entran en contacto con el.
A OMS recoñece que irrita a
pel e os ollos, provoca alerxia,
náuseas, hipertensións e mareos,
incluso fungos na pel e cancros
na epiderme. Mais os seus efectos multiplícanse en relación con
outras substancias empregadas
no seu uso agrícola, caso da polioxietilamina ou a poliacrilamida, que poden causar desde hipercolesterolemia a cancro e
malformacións nos recén nados.
Estes produtos non só son
prexudiciais para as persoas que
moran perto destes cultivos senón que resisten até na cocción,
como se demostrou hai pouco
na Gran Bretaña, cando se descubriu unha alta dose de poliacrilamida en soia xa cociñada
procedente dunha plantación da
Monsanto na India. O consumidor está un pouco indefenso logo de que a UE permitise que
calquera produto agrario se puidese comercializar con até 20
miligramos por kilo de substancias herbicidas. Análises independentes demostran que a Europa están a chegar morangos,
framboesas, leitugas, cenorias,
orxo e moras contaminadas con
glisofato residual.♦

O celeiro do mundo, contaminado
A riqueza agrícola e gandeira da
Arxentina sofre arestora un golpe
que pode ser definitivo. A terra e
o que nace ou come dela chega á
mesa dos homes contaminado.
En Córdoba, de tanto sementar soia sobre soia sen darlle descanso ao terreo, facer rotar os cultivos ou alternalos coa
gandaría, xa non pastan vacas.
Agora, as reses viaxan en camións centos de quilómetros
para comer boa herba.
Os defensores do monocultivo acharon a “solución”. Alternar a soia co cultivo de millo,
tamén transxénico. Este millo
produce as mesmas pragas que
a soia. As organizacións ecoloxistas piden que se diversifiquen os cultivos con especies
complementarias, que se aproveite o enorme potencial arxentino para producir alimentos

sans e baratos a longo prazo.
Segundo recoñece o propio
secretario de Agricultura do goberno federal, Miguel Campos,
son os informes do Departamento de Agricultura dos EE UU os
que ditan o ritmo de produción.
“Plantaremos soia até que a festa acabe, o prezo internacional
caia e cheguen as dores”.
Expertos na materia critican
o modelo de cultivo. “Seméntase
soia até o bordo mesmo das casas, xunto ao patio onde brincan
as crianzas. E até alí chegan tamén as fumigacións”, observa o
doutor Gianfellici, médico rural
de Entre Ríos. “De nada serve
publicar fotografías dos nenos
do campo do lado, que desenvolven mamas, ou nenas que xa
menstrúan con oito anos. A día
de hoxe, o endosulfan e outras
materias altamente tóxicas xa es-

tán pasando de xeración a xeración a través do leite materno”
A mesma campiña onde,
lembra este médico, tíñase que
conducir con conta para non
matar as perdices, hai anos que
xa se extinguiron estas aves. Só
nas gabias medra algo natural.
O resto é soia.
Ademais dos problemas ben
graves para a saúde, o cultivo
da soia está a desertizar o país.
Un exemplo, a selva de Las
Yungas, xa deforestada nun
80%. Este inmenso bosque, que
ocupaba territorios de catro
provincias e foi desmontado
pese a ser área protexida, é o
derradeiro refuxio para o tigre
americano, do que restan apenas 50 exemplares. A tala provocou xa a proliferación de virus que se desenvolven mercé á
falta de árbores, caso dunha le-

Protesta de Greepeace en Suíza contra tranxénicos de procedencia arxentina.

pra resistente aos antibióticos.
Estes desmontes levan consigo a represión. Durante sete mil
anos a tribo dos ava (de etnia guaraní) ocupou a selva de La Loma,
San Martín del Tabacal, provincia
de Salta, perto da fronteira boliviana. Agora informáronos de

que a súa selva é propiedade da
transnacional estadounidense Seabord Corporation e sofren un
violento desaloxo, o cuarto en 35
anos. As cinco mil hectáreas nas
que viviron durante séculos vanse
converter nun enorme campo
de… eso é, adiviñárono, soia.♦
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O Balneario do Pambre pioneiro das enerxías alternativas

Termalismo á calor do sol
H.V.
O Balneario do Río Pambre
representa un exemplo de instalación concibida cun criterio medioambiental avanzado. Non só empregou materiais do lugar para a súa construción, senón que quece con
enerxía solar a auga que emprega e ten proxectado incorporar máis sistemas renovábeis de produción enerxética.
O aspecto ambiental está no
cerne da filosofía do Balneario
do Río Pambre, aberto ao público en agosto de 2003. Por esta
razón, os seus promotores escolleron materiais da zona para a
súa construción e puxeron placas solares para os circuítos de
auga quente na piscina, nas instalacións sanitarias e no propio
balneario.
“As placas teñen un rendemento do 70% consumo de auga
quente anual, depende do mes,
en inverno é do 20 ou 25% e en
verán do 100%”, explica Vítor
Aramburu, o xerente, que puntualiza que o 30% restante teñen
que quecelo mediante outros
procedementos.
Mais, empregar o calor do
sol para quecer a auga dun balneario representa un esforzo
considerábel, xa que o consumo
medio por persoa e día é de 220
litros e o número de prazas coas
que conta a instalación é de 46.
O balneario situou a maioría
dos paneis solares no estacionamento de vehículos. A súa disposición fai que estes actúen de viseiras que protexen os automóbi-

Na Galiza a enerxía solar está pouco estendida, ao contrario de Alemaña, un país cun grao de insolación moito menor. Na ilustración, uns paneis de quecemento de auga en Vigo.
PACO VILABARROS

les da choiva e do sol. Os restantes paneis sitúanse sobre un edificio dotacional. En total, instaláronse máis de corenta placas.
“O rendemento é óptimo
–explica Vítor Aramburu–, un
día como hoxe [falamos con el o
31 de maio, cando a temperatura máxima na zona foi de 23
graos], en dúas horas a auga xa
está a 45 ou 50 graos”.

Nunca Máis declara
o 13 de novembro Día
da Dignidade de Galicia
R.V.A.
Nunha reunión que terá a finais de xuño, a Plataforma
Nunca Máis aprobará a
constitución dunha fundación que leve o mesmo nome. O obxetivo da mesma
será a realización de estudos e traballos científicos
relacionados cos desastres
mariños e as mareas negras.
Un ano e medio despois de
ser constituída, voceiros da
plataforma aseguran que
non se vai disolver porque
“as consecuencias do Prestige seguen presentes e esta
experiencia serviranos para
afrontar futuros problemas”.
A Fundación dependerá
da Plataforma e terá como
obxecto servir como centro
de documentación. Os estudos abordaranse dende unha
perspectiva global, tendo como referencia o traballo de-

senvolvido no Foro da Verdade. Deste xeito, a Fundación
servirá como plataforma
científica da organización
Nunca Máis, que “se encargará de seguir trasladando as
reivindicacións e demandas
da cidadanía”.
Outro dos puntos que
aprobará a vindeira asamblea xeral de Nunca Máis é
o de institucionalizar “a nivel popular” o 13 de novembro como “día da dignidade
de Galicia”. Responsábeis
da Plataforma explican que
“co afundimento do Prestige
espertou unha nova conciencia que cambiou o modo de
percibir a realidade. Ese día
é un símbolo para que as nosas reivindicacións non
caian no esquecemento. Pretendemos que se converta a
nivel popular nun símbolo
na conciencia colectiva dos
galegos”.♦

A respecto da complexidade
da instalación, non hai nada tan
simple. “Levan unha resistencia
no interior, logo a auga vai a un
depósito e despois distribúese:
moi fácil”, di o xerente do balneario. Cómpre matizar que de momento só ten instaladas placas de
quecemento solar, non paneis fotovoltaicos para a produción de
enerxía eléctrica.

Axudas públicas
Para instalar unhas placas solares
existen axudas. O Balneario do
Río Pambre acudiu tanto á Xunta
como ao Estado, xa que as dúas
institucións teñen cadansúa subvención. “A da Xunta é do INEGA e funciona moi ben, danche o
visto bo e os cartos moi rapidamente, pero polo Estado hai que

esperar moito. Nós aínda estamos
a agardar a que veñan visitar a
obra e despois teremos que esperar máis a que nos paguen a subvención”, explica Vítor Aramburu, que indica que neste caso, as
do Estado, “son un pouco subvencións trampa: ofrécenche os
cartos pero tes que financiar todo
o proxecto até que che devolven o
que corresponde coa instalación”.
De todos xeitos, a instalación non
requiriu un investimento moi elevado: 75.000 euros, dos que parte
corren a cargo das subvencións
da Xunta e do Estado.
A pesar dos atrancos que atoparon as liñas estatais de axuda
para estas alternativas, no Balneario do Río Pambre proxectan
continuar afondando no uso das
enerxías renovábeis. “Estamos
abertos a todo: placas fotovoltaicas, turbinas, aeroxeneradores...”, di o xerente.
A razón de pretender estender
o uso destas fontes de enerxía non
só ten que ver co compromiso
ambiental, tamén está a vertente
económica. “Son moi rendíbeis
–explica Aramburu–, unha vez
que amortizaches o investimento,
non tes que gastar máis nada, toda a enerxía é de balde”.
Ademais, as instalacións alternativas de produción eléctrica
poden conectarse á rede e vender
o excedente que xeran. Isto compensa os gastos que hai que
afrontar nos momentos nos que
os aparellos dos que se dispón
non producen electricidade porque as condicións climáticas non
o permiten, por falta de vento,
sol ou auga.♦

O día 6 en Santiago

Manifestación
‘por unha Galiza sustentábel’
R.V.A.
O domingo seis de xuño celebrarase en Santiago unha manifestación co gallo do día mundial
do medio ambiente. A concentración sairá da Alameda de Santiago baixo o lema “por unha Galiza sustentábel”. O obxecto da
marcha será reclamar unha estratexia de desenvolvemento sustentábel para Galiza, políticas e
medios para combater e previr as
mareas negras, a defensa dos ríos
fronte a novos encoros (Ulla, Lérez e Miño), a conservación da
biodiversidade, unha nova política forestal e de loita contra os lumes que priorice a prevención e
promova unha xestión sustentábel ou a redución, a reutilización
e a reciclaxe dos residuos.
A marcha está organizada
por Adega, Federación Ecoloxista Galega, os sindicatos CIG
e CC OO, a Confederación Ga-

lega de Asociacións de Veciño, a
coordenadora anti-encoro de
Caldas, Cuntis e Moraña, a Coordenadora Galega pola Defensa
dos Ríos, a organización galega
de Comunidades de Montes Veciñais en Man Común, a Plataforma pola Defensa da Ría de
Vigo e as organizacións políticas
BNG, IU-EU e Galiza Nova.
O Coordenador Xeral da
FEG,Xosé Luís Baleato, reclamou na presentación da manifestación, a aplicación da Lei
de Conservación da Natureza e
da Estratexia Galega de Conservación e Uso Sustentábel da
Biodiversidade. Apuntou que
só o 12% da superficie galega
foi proposta para formar parte
da Rede Natura 2000, mentres
que a nivel español propúxose
o 23% do territorio. Tamén rexeitou a “execución nos mellores espazos naturais de proxec-

tos destrutivos como canteiras,
parques eólicos, campos de
golf ou urbanizacións anexas, e
demandou planos adecuados
de xestión.
Do mesmo xeito, durante a
marcha lembrarase a marea negra do Prestige. As organizacións
ecoloxistas lembraron que “o berro Nunca Máis segue vixente,
como puxo de manifesto a marea
negra rexistrada a comezos de
abril entre Corrubedo e A Guarda”. Os ecoloxistas quixeron tamén facer mención aos incendios
forestais. “O interior do país está
a ser afectado por outra marea
negra, a que provoca o lume.
Nos últimos dez anos rexistráronse máis de 110.000 lumes forestais que arrasaron preto de
300.000 hectáreas. O problema
debe ser abordado cun enfoque a
longo prazo, facendo fincapé na
xestión forestal sustentábel”.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Pode haber
salvación para a
competitividade do
cinema europeo? Pois
si, se os mellores
directores
norteamericanos
teñen que acabar
exiliándose no vello
continente, como
Chaplin. Velaí os
problemas de
distribución nos EE
UU do último filme de
Michael Moore, as
descualificacións
contra Tarantino ou as
presións sobre Woody
Allen. Tarantino e
Moore veñen de ser
protagonistas en
Cannes, un mal
antecedente para o
FBI.
Dito da rúa: Es máis
vulgar que unha lista
de vodas en Pórtico.
Hai outra peor: Es
máis vulgar que unha
lista de vodas nun
todo a cen.
Película sobre
Cruyff. Xa
protagonizara nos
setenta O profeta do
gol. O título da de
agora, Nun momento
dado, alude á
peculiar forma que
ten o holandés de
falar español. Máis
chistosa aínda é outra
das súas frases:
“pónseme a galiña de
pel”.
Baixa o número de
matrimonios, aumenta
o de parellas de feito,
os homosexuais
queren casar.
Acabarán sendo as
vodas un rito gai?
A reforma do PP da
Lei de Humanidades
centrábase en poñer
máis horas de
castelán e en facer a
relixión obrigatoria.

DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE

O

Día Mundial do Medio Ambiente,
que celebramos na xornada do 5 de
xuño, debe ter neste ano un significado especial para Galicia. Porque nesta ocasión, o Día Mundial do Medio Ambiente está dedicado ao mar. E Galicia é mar. Os máis
de 1.000 quilómetros de extensión que ten a
costa galega son quilómetros de riqueza medioambiental, paisaxística e económica. Falamos dun mar que crea horizontes inigualables e xera emprego para moitos galegos. Falamos, polo tanto, dun mar vivo e con capacidade para dar vida.
Como conselleiro de Medio Ambiente
quero convidar os habitantes de Galicia a que
coñezan e valoren o que o medio mariño supón no noso contorno. A singularidade que
converteu as illas Cíes, Ons, Sálvora e Cortegada no Parque Nacional das Illas Atlánticas, único espazo destas características en
Galicia, vén do mar que as rodea e alimenta.
Porque é nestas illas onde se atopa unha das
maiores colonias de aves mariñas do continente europeo. A denominación do parque
como marítimo terrestre dá conta da relevancia que ten o mar como espazo cheo de vida
e de riqueza medioambiental.
Xunto con este parque nacional, máximo
expoñente da harmonía que pode crear a
conxugación do mar e a terra, atopamos en
Galicia múltiplos lugares nos que abraiarnos
e gozar dunha beleza que só a natureza sabe
crear. Propios e foráneos poden elixir entre a
contemplación dun mar bravo capaz de esculpir na costa galega impresionantes acantilados ou dun mar amigo nas tranquilas
praias. É, en todo caso, un mar vivo que segue día a día a darlle forma ao noso territorio e ao noso carácter. Porque se Galicia non
se concibe sen mar, os galegos non podemos
ignorar a presenza do medio mariño como
elemento característico dun estilo de vida e
dunha maneira de ser propia como en poucos lugares do mundo.
O Día Mundial do Medio Ambiente é
polo tanto unha xornada para a reflexión e
para a solidariedade co medio mariño. Na
mesma medida en que todos gozamos do
mar todos temos a responsabilidade de protexelo e defendelo de calquera ataque á súa
riqueza e ao contorno que el mesmo crea e
mantén.
E en Galicia, se falamos do mar, temos
que falar tamén do que supuxo para todos
nós a catástrofe do Prestige. Foi sen dúbida
un signo de alarma que marcou un antes e
un despois na conciencia medioambiental
da poboación galega e mesmo mundial.
Porque unha catástrofe desta magnitude,
aconteza onde aconteza, vénnos demostrar
sempre a fraxilidade da natureza que nos rodea; a necesidade que teñen flora e fauna da

Galicia, un mar de vida
XOSÉ MANUEL BARREIRO

A crise do Prestige demostrou o fondo compromiso de
Galiza co seu medio ambiente. Todos somos conscientes
de que non hai futuro se non protexemos o mar e as costas para que sexan viveiro paisaxístico, social e económico.
nosa protección para continuar ofrecéndonos todo o valor que representan e que precisamos no día a día.
Ante unha circunstancia tan negativa o
pobo galego foi capaz de reaccionar cun único obxectivo: recuperar o medio mariño como elemento máis característico da nosa terra e da nosa existencia. A marea de solidariedade xurdida naquel momento debe pervivir e debemos de trasladala ao noso día a día
para aplicala en
moitas pequenas
cousas que son,
iante
ao final, as que
garanten a conda catástrofe do
servación da natureza e o desen- Prestige, o pobo
volvemento sosreaccionou cun
tible.
As boas prác- único obxectivo:
ticas medioambientais deben recuperar o medio
converterse nunmariño como o
ha guía de conduta en calquera
máis
característico
situación e lugar.
A saúde do meda nosa terra”
dio mariño depende en boa
medida de nós. A
limpeza das
praias, da costa e
do mar é unha meta na que todos debemos
traballar evitando o abandono de residuos
que, por insignificantes que parezan, supoñen un grave atentado medioambiental e
paisaxístico que custa demasiado tempo superar.
Fago, pois, un chamamento a todos os galegos e galegas para, entre todos, garantir que
o futuro medioambiental de Galicia siga tendo
como protagonista un mar vivo como o que
hoxe temos. Que os nosos herdeiros poidan
gozar do medio mariño co mesmo respecto co
que o fixeron as xeracións precedentes que
souberon vivir do mar convivindo con el en
harmonía. Estou convencido de que a sensibilidade demostrada cara o contorno nos últimos
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ANA PILLADO

tempos avanzará e se consolidará no sentir de
todos como unha característica máis do pobo
galego para que o galeguismo que a todos nos
enorgullece sexa tamén medioambiental e repercuta na mellora do noso territorio.♦
XOSÉ MANUEL BARREIRO FERNÁNDEZ é conselleiro de
Medio Ambiente

Cartas

Non vou votar ERC
Cústame traballo entender os galegos non residentes nos Países Cataláns –pode existir a dupla lealdade– que estean pensando en facelo. Sei que podía perfectamente
dispensar este desabafo, pero pode
resultar útil darlles forma escrita a
algunhas motivacións.
1º. Galeusca non será unha lista de esquerda, pero, xaora, Europa
de los Pueblos tampouco a é: por
falta de coñecemento, non valoro o
carácter dos grupos cántabro, asturiano, rioxano, etc., que están dentro desa coalición; teño, pola contra, ben claro que a segunda pata
do banco, Eusko Alkartasuna, non
é de esquerda; e se alguén puidese
explicarme que é o que pode ser
Pedro Pacheco, estimaría que o fixese, aínda que con claridade e sen
argalladas, por favor.
2º. Europa de los Pueblos

non é de esquerda e, notoriamente, tampouco non é unha coalición nacionalista. Ás mencións
anteriores habería que engadirlle
a presenza da Chunta Aragonesista, que respecto e estimo (máis
ben a Labordeta, e como cantante-resistente-testemuña, que é o
que coñezo), pero paréceme un
grupo de “sensibilidade española”, ou chámenlle como queiran.
3º. Pode que ERC sexa un
grupo eco-socialista, sei que acaba de superar os 600.000 votos,
que ten oito deputados en Madrid e moi ben me parece. Pero,
notoriamente, nin nada diso debe
condicionar a estratexia galega
nin me parece que sexa razón para nós encherlle a tulla. Porque
non me sae da cabeza que ERC
non está en Galeusca por cuestións de política nacional catalá.
4º. Segundo leo no último
número d’A Nosa Terra, ERC

esíxelle ao Estado Español que
defenda a lingua catalá en Europa desde unha posición discriminatoria, por razóns demográficas, con respecto ao galego e ao
vasco: Non lles discuto as razóns, podo entender que o fagan,
pero tamén me parece mostra
clara do que podemos sacar en
limpo nós da presenza deles en
Europa en vez da nosa.
5º. O BNG é progresista; (e
serano máis ERC ou a Chunta?).
O Bloc Nacionalista Valenciá declárase de esquerda. O PSM-EN,
tamén. Estes tres grupos están en
Galeusca. Todas as formacións
de Galeusca son nacionalistas.
6º. Comprender o que supón
para o país –en termos, simplemente, de futuro– que Camilo Nogueira
continúe no Parlamento Europeo,
entendo que non debería precisar
de moita explicación n’A Nosa Terra nin para os seus lectores. A va-

lía, compromiso e ideoloxía do, até
agora, eurodeputado non precisan
do meu comentario. Todo o que dixen antes admitiría un pero, mais
isto para min é definitivo.
7º. Por favor, déanse a molestia de repasar os quince nomes
que o BNG inclúe en Galeusca.
No caso de que encontren cousa
mellor noutras listas, fagan o favor de contarmo.
8º. Se, con todo, senten repugnancia invencíbel a apoiaren
a Nogueira, Tosar e os demais
votando unha lista na que hai
xente de CiU e PNV, se queren
castigar o BNG, qué lles hei dicir
eu. Pero, desculpen, o sufraxio a
ERC seméllame unha actitude
estética no momento dunha decisión política que terá efectos sociais e económicos. Á fin e ao
cabo, este é un país de artistas.♦
XOSÉ GONZÁLEZ
(LUGO)
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DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE

U

n ano máis, Adega convoca xunto con
outras organizacións, unha manifestación o 6 de xuño ás 12:00 na Alameda
compostelá baixo o lema “Por unha Galiza sustentábel”. Este termo vén de se converter na palabra comodín. Non hai política, actividade, industria ou produto que non leve este adxectivo
pendurado nalgunha parte. Por isto, cómpre detérmonos a analizar o que significa este termo
antes de que terxiversacións interesadas deturpasen o seu significado, deixándoo baleiro de
contido ou cun contido máis acorde co pensamento neoliberal. Porque estamos a falar de
significados totalmente opostos na súa xénese e
na súa intencionalidade. Segundo recollen os
dicionarios, unha das acepcións de soster é
“manterse de pé ou en equilibrio”, outra é “seguir dunha maneira determinada”. De cal estamos a falar? Para complicar máis o discurso engadimos “desenvolvemento”: Queremos dicir
“pasar un organismo social dun estado a outro
máis perfecto” ou “crecemento, expansión”?
O desenvolvemento sustentábel, tal como
foi definido en 1987 pola Comisión Mundial
sobre o Medio Ambiente e o Desenvolvemento é aquel que “ ten en conta as necesidades do presente sen comprometer as posibilidades das xeracións futuras en atender as
súas propias necesidades”.
O ecoloxismo ten defendido ao longo dos
anos a óptica de equilibrio no termo sustentabilidade. Unha sociedade sustentábel ten que acadar un equilibrio entre a dimensión social (xustiza e equidade), a económica (satisfacción de
necesidades reais) e a ecolóxica (respecto na interacción co medio). É dicir, a sustentabilidade
supón repartir equitativamente os bens materiais e culturais cun ritmo de consumo de recursos que permita a súa renovación, cunha
producción de residuos que non supere a capacidade de asimilación do medio e sempre respectando ao resto dos seres vivos cos que compartimos o planeta. Curiosamente, o Foro Mundial de Ministros de Medio Ambiente celebrado en Suecia no 2000 coincidiu con esta análise cando estableceu que as causas da degradación do medio ambiente global están directamente relacionadas coa pobreza, os patróns de
consumo e producción insustentábeis, coa desigualdade na distribución da riqueza e a carga da
débeda externa nos países non industrializados.
Se aplicamos a Galiza esta visión atopamos
unha situación grave na meirande parte dos parámetros: O litoral galego vén de sufrir unha
agresión de consecuencias a medio prazo aínda
descoñecidas. A catástrofe do Prestige foi a consecuencia previsíbel dunhas realidades amplamente denunciadas polo ecoloxismo: Unha sociedade baseada nun modelo enerxético e de
consumo de recursos irracional e destrutivo e
unhas dinámicas globalizadoras neoliberais favorecedoras da alegalidade empresarial, abrin-

Unha Galiza sustentábel
XAN DURO

O autor do artigo critica que o concepto de sustentábel baleirouse de contido, razón pola que se emprega para avalar
unha política ambiental contraria ao significado da palabra.
do un espazo alleo ao control político dos Estados sobre os procesos económicos e empresariais (bandeiras, de conveniencia, paraísos fiscais), con graves consecuencias sociais e ambientais (deslocalización, contaminación). Por
último, o desleixo na xestión dos produtos perigosos e falta de prevención da práctica administrativa diaria que deixa unha mínima marxe de
resposta perante feitos destas características.
A Administración galega tense embarcado
nunha política de construción de parques eólicos e centrais hidroeléctricas que está a destruír
irremediabelmente unha parte moi valiosa do
noso patrimonio natural. Un modelo enerxético
sustentábel precisa dun plano de redución de
consumo enerxético e da súa optimización, para logo, mediante fontes renovábeis e infraestruturas enerxéticas descentralizadas e de baixo
impacto, acadar a autosuficiencia enerxética (na
actualidade estamos a exportar arredor do 40%
da enerxía que producimos, sen beneficiármonos economicamente pero soportando un forte
impacto ambiental). Na medida en que se crean
estas infraestruturas hai que pechar as máis contaminantes como as centrais térmicas de carbón.

A produción de residuos industriais e urbanos medra exponencialmente sen que se teña
adoptado ningunha medida viábel para a súa redución. A opción pola incineración centrada en
Sogama, asumido pola Xunta en contra de calquera consideración ambiental, é unha mostra
máis de insustentabilidade. Cómpre apostar polos procesos de producción limpa e a redución
na xeración de residuos, para logo mediante reutilización, reciclaxe e compostaxe reintroducir
os materiais no ciclo produtivo.
A Administración ningunea a Educación
Ambiental, imprescindíbel para a sustentabilidade. A Estratexia Galega de Educación Ambiental, consensuada entre a Administración e
distintos colectivos no 2000, está sen aplicar.
En definitiva, é preciso asumir que o camiño cara a unha sociedade sustentábel esixe
a participación de todas as forzas sociais nun
proceso consensuado que contribúa con ferramentas, obxectivos e solucións para trocar a
espiral destrutiva da crise ecolóxica actual.♦
XAN DURO é presidente da Asociación pola
Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA

Compañeira Luísa: custame
moito creer que un militante ou
simpatizante do BNG, deixe de
votar a Galeusca. Só o entendo
se alguén non ten clara que a
contradición principal é a de Galiza-Estado. E non vou entrar en
discutir a presunta postura de
“esquerda social” de ERC. Só recargo a palabra “social”. Lamentaría que haxa quen trate de
aproveitar, desde dentro do
BNG, uns maus resultados nestas eleccións para darlle á organización un xiro (mediático) á
esquerda, que non se olla, por
exemplo, nos sindicatos. Aos nacionalistas “desencantados” cos
socios do BNG, só lle diría que
ollen os compañeiros de ERC:
Pedro Pacheco (Partido Socialis-

ta Andaluz) ou os moi “nacionalistas” periféricos de La Rioja,
Cantabria, Asturias ou Aragón.
Cantas nacións forman agora o
Estado, Luísa e compaña?♦
ROSA GÓMEZ
(VIGO)

Nunca Máis
ou o lobby do toxo
Nen rosiñas brancas
nen caraveliños roxos
eu prefiro as froliñas dos toxos
(R. Cabanillas)
En La Voz de Galicia, facendo
referencia ao Foro da Verdade,
que rematou o pasado 30 de
maio, un articulista nomeou os
participantes como os do
“Lobby do toxo”. Eu síntome
afagada con ese nome. O toxo
común (Ulex europaeus) é unha

O rei dixo: “Nunca
Máis”. Non é que se
apuntase ao
movemento. Foi
despois de ver a
malla que se estaban
a dar, en pleno pazo
da Zarzuela, o
príncipe de Savoia e
o seu primo o de
Aosta. Ambos
bébedos.
Cambio de
estratexia. Até agora
daban as listas de
mortos
norteamericanos no
Irak, pero non se
falaba dos iraquís.
Agora dan o número
dos iraquís e non se
sabe nada dos
norteamericanos.

Xosé Lois

Morreu Jörgen
Nash. Era escritor e
pintor. Foi membro da
resistencia danesa
contra os nazis. Puxo
bombas. A policía de
Dinamarca detívoo en
1943 e acusouno de
“terrorismo”. Palabra
esta, como se ve, que
debería ser collida
con pinzas, aínda
que se usa para
lanzar a cara, como
unha torta ou, mellor,
como unha pedra.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

BNG e ERC
nas europeas

Só lles faltou volver
ao lema: Hábleme en
cristiano.

planta de grande interese. Como
é leguminosa, prende e crece
asociado en simbiose (beneficio
mutuo) coa bacteria Rizhobium
leguminossarum, que pode fixar
o nitróxeno atmosférico. Desta
maneira, os solos en que medra
o toxo fican enriquecidos neste
elemento, indispensábel para
construír os aminoácidos, que
son as pezas de que están feitas
as proteinas. Ademais, o toxo
ten unha gran capacidade de esfarelar as pedras, de maneira que
esta “humilde” planta deixa o terreo preparado para poder sementar nel cultivos como centeo, trigo, etc. O toxo utilizouse
secularmente para cama do gando, xunto con xestas (tamén leguminosas) ou fentos. Este material, macerado cos excrementos, constitúe un adubo moi
completo por dar nutrientes de
orixe orgánica e elevar lixeira-

mente a temperatura do solo, o
que favorece a xermolación das
plantas. O toxo ten varias floracións ao ano dependendo do clima. As súas flores amarelas rechamantes alegran a paisaxe, e
en decoción alivian as dores de
cabeza e articulares. O seu recendo ule a verán e fartura, e a
sustentabilidade. Sinto que o urbano articulista non poida aprezar todas as virtudes que o toxo
ten. Haino macho, de espiñas
fortes, e femia, coas espiñas
mais suaves, pero os dous igualmente ferintes se se lles bota a
man bruscamente. A expresión
“outro mundo é posíbel” refírese, precisamente, a moitas das
virtudes do toxo aquí expostas:
cooperación, mellora para futuras empresas, beleza, saúde, sustentabilidade, etc.♦
ADELA FIGUEROA
(LUGO)

A vice-conselleira
de Educación de
Madrid pretende
aforrarlles a escola
aos inmigrantes. Dixo
que ninguén subía a
unha pateira para vir
estudar aquí. Pola súa
banda, Fraga
sentenciou que o
descenso de
poboación de Galiza
non era culpa súa,
que o que el non
podía era meterse no
leito coas parellas.
Estes do PP non é que
señan conservadores,
é que os debían
declarar especies a
♦
conservar.♦
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A monarquía
como
inhibidor da
recuperación
da historia
Vicenç Navarro, catedrático
de Ciencias Políticas e exiliado
nos anos cincuenta e sesenta,
opina en El País (29 de maio)
sobre a monarquía, nun artigo
titulado precisamente “Por qué
non son monárquico”. Navarro
lembra que o 18 de xullo de
1978, é dicir, oito meses despois de morrer Franco, a Casa
do Rei publicou o seguinte texto: “Hoxe conmemórase o aniversario do Alzamento Nacional, que deu a España a vitoria contra o odio e a miseria,
a vitoria contra a anarquía, a vitoria para levar a paz e o benestar a todos os españois. Surxiu
o Exército, escola de virtudes
nacionais, e á súa cabeza o Xeneralísimo Franco, forxador da
grande obra de rexeneración”.
Unha rexeneración, indica Navarro, “que conduciu á 192.684
execucións e asesinatos, incluindo 30.000 que continúan
desaparecidos (sen que a Monarquía ou os gobernos democráticos axudasen aos familiares de tales desaparecidos a
atopar os seus seres queridos),
e ao grande atraso económico,
social e cultural do país, como
o demostra que cando o ditador
morreu, España tiña a porcentaxe máis elevada de Europa
(84%) de persoas con escasa
educación”. “Non comparto,
polo tanto, continúa Navarro, a
idea tan extendida de que o
Monarca fose durante todos
aqueles anos de ditadura e da
Transición un demócrata clandestino que agardaba establecer a democracia (...)”. Navarro
considera tamén que a monarquía, como elemento de continuidade, supuxo un custo. “A
Monarquía, e a súa contorna,
sinala, non é só un grupo fondamente conservador (ver, por
exemplo, as declaracións a El
Periódico, 8-7-2003, do que
foi durante moitos anos –19972003– xefe da casa real, o xeneral Sabino Fernández
Campos, o cal subliña a súa
coincidencia con Pio Moa, un
dos maiores apoloxistas do
golpe militar e da ditadura que
implantou) moi afastado da experiencia e cotidianeidade da
maioría das clases populares
(véxase a excesiva opulencia
da voda real), senón que tamén
actúa como inhibidor da recuperación da historia real do noso país, recuperación sen a cal
non se pode establecer unha
cultura autenticamente democrática, establecendo os valores
republicanos nos que tal cultura se basea”. “Non existe hoxe
en España, engade por último
Navarro, coñecemento por parte da mocidade do que foi a II
República, a etapa máis progresista de España na primeira
metade do século XX, do que
foi o golpe fascista militar, do

O rei de España pasa revista a unha formación militar.

que foi a ditadura, do que significou unha transición inmodélica, do enorme sacrificio
que supuxo para millóns de españois que loitaron pola democracia e que teñen hoxe que tolerar que se fale ben de Franco
(en tantos e tantos monumentos franquistas no noso chan),
tendo que saudar a bandeira
monárquica, cuxo único cambio coa do réxime anterior foi a
mera eliminación dos símbolos
fascistas, tendo que aceptar,
por outra banda, a ridiculización, cando non a prohibición,
dos símbolos republicanos.
Véxase senón a reacción cando
o Goberno australiano tocou o
hino republicano que foi cantado por millóns de españois na
época máis modernizadora do
país; aquelo creou unha enorme agresividade por parte do
establishment político e mediático conservador sen que houbese voces importantes das esquerdas maioritarias que defendesen tal hino e o que representou”.♦

Oportuna
autocrítica de
The New York
Times
O The New York Times pediulle disculpas aos seus lectores e realizou unha severa
autocrítica, na edición do 26
de maio, a respecto da súa
información sobre a guerra
do Irak. O diario norteamericano admite ter sido enganado polas súas fontes. Unha
das principais era Ahmed
Chalabi, figura do exilio na
que a Casa Branca se apoiara para xustificar a guerra e
argumentar a presenza de armas de destrución masiva.
Malia que a inexistencia de
tales armas era evidente des-

de hai meses, The New York
Times agardou a que a Casa
Branca rompese as súas relacións con Chalabi para realizar a súa autocrítica.♦

A ilegalización
de HZ
cuestiona
o Estado
democrático
Javier Pérez Royo critica en
El País (29 de maio) a negativa legal a que Herritarren Zerrenda (HZ) participe nas
eleccións europeas. “Non somente non podo entender, senón que me repugna intelectualmente, di Pérez Royo, que
o Tribunal Supremo, primeiro,
e o Tribunal Constitucional,
despois, poidesen proxectar a
declaración de ilegalidade de
Batasuna á agrupación electoral HZ. Unha agrupación electoral non é resultado do exercicio do dereito de asociación,
senón única e exclusivamente
do dereito de participación. Isto é algo que tampouco o discute ninguén. En consecuencia, calquera cidadán, que non
esteña privado mediante sentenza xudicial firme do exercicio de tal dereito, ten dereito
a constituír unha agrupación
electoral. E nunhas eleccións
nas que hai unha única circunscripción electoral en todo
o Estado, como son as próximas europeas, todos os cidadáns españois temos dereito a
que esa agrupación electoral
concurra ás eleccións (...).
“Non estamos a falar de calquera cousa, conclúe Pérez
Royo, senón do núcleo esencial do Estado democrático. O
fin non pode xustificar os medios, aínda que o fin seña a loita contra o terrorismo”.♦

Larraitz Mendizabal e Walter Wendellin, candidatos de HZ.

ixen unha escapadela a Samos pra acompañar ós escritores
occitánicos alí convocados polo Pen Clube. A acción inmisericorde dos axentes socio-semióticos (disimulen o barallete
de certas escolas críticas contemporáneas) do Estado francés
colocou a lingua provenzal en transe de expirar. Se finase, adoptaría a pose de Leonor de Aquitania, efixie xacente nunha abadía da
rexión do Loire que sostén un libro coas maos, en inigualable
exemplo da ars moriendi. Pero seica non dá a alma así sen máis
nin mangas, disque recupera as constantes vitais e conquista espazos públicos, de maneira que os habitantes de Toulouse e doutras
vilas do midi poden ler nos letreiros das rúas o idioma gaio dos
trobadores. Prestoume regresar ó claustro das Nereidas, onde me
levou sendo bacharel o profesor de relixión, don Camilo Andrade,
pra asistir cos meus compañeiros de curso a unhos exercicios
espirituais. Exercitámonos daquela en toda sorte de trastadas, desde espoliar as obreas do tabernáculo ata corromper o repertorio de
Albano (Ángeles del Paraíso) achispados polo licor Pax, un resolio que, lamentablemente, deixou de producir o mosteiro no ano
1993. Os frades eran tolerantes e aínda o son hoxe, empezando
por un prior noviño de humor flegmático. Desta vez fixeime nunhos frescos que presentan dúas personaxes insólitas: Avilés de Taramancos en avatar de demo cor tella; e Sofía Loren emboscada
entre devotas freiras, campadeira co seu hábito azul e branco. Reparei tamén nas ribeiras amenas do río Sarria, nos prados pacidos
por un rabaño de vacas piscas de enormes cornas ganchelas.
Achei sabedeiros os biscoitos que nos serviron no refeitorio. En
materia de política occitana, confésome separatista.♦

O blog do rumbar

MANUEL RIVAS

O ‘estado de excepción’

H

ai homes aos que lle cabe na cabeza o Estado... de excepción.
Noten no señor Fraga, cando recúa á véspera da xornada electoral do 13 de marzo, unha morriña cinexética, esa relapso fonético do cazador gafado. Leva dúas campañas perdidas (as municipais e
as xerais) e cada día se parece máis a ese personaxe do teatro do absurdo, Pozzo, que entra e sae en Á espera de Godot levando da corda un
home-país, zorregando o que se move e facendo rir ás gárgolas como
un dux escatolóxico. Aquí quen podía ser dereita democrática é unha
Dereita Despistada, que anda ao seu e déixalle facer a unha dereita
reaccionaria, a que vai espertando cada día un século atrás. Aínda se
vai atopar co arcebispo Vélez, lendo aquel best-seller que foi El preservativo! A empanada de masa Fraga, ese integrismo populista, ten metido a Galicia dende hai anos nun ‘estado de excepción mental’. El, discípulo recoñecido que foi de Schmitt, “a coroa xurídica do fascismo”,
soubo ben cedo que é na permanente excepción como mellor se manexa un pobo. Excepción é que se interiorice na sociedade a dialéctica
amigo-inimigo. Excepción é o réxime de censura que de facto existe.
Excepción é o “decisionismo” (o mando é lei). Excepción é que un
partido goberne como facción. Excepción é que se poña en dúbida o
resultado dunhas eleccións cando se perden, esa idea velenosa da
“covardía” dos votantes. Mais todos sabemos, e eles tamén, que o que
os ‘tirou da cadeira’ foi un acto de coraxe democrática. O que perdeu
ao PP foi a súa deriva reaccionaria. E aí está o núcleo desa dereita
paranormal utilizando o goberno de Galicia para facer oposición como
unha Santa Compaña tradicionalista no século XXI. Velaí o rabión pola
coraxe emerxente da nova ‘maioría natural’, esa cidadanía galega que
non quere vivir nun lugar chamado Excepción.
O Foro da Verdade. Un posíbel relato do que sucedeu coa
catástrofe do Prestige podería consistir exclusivamente na reprodución
das expresións do poder. Esas frases, enxergadas de xeito cronolóxico,
constitúen a máis forte proba de cargo no xuízo histórico dos feitos. Mais
tamén son unha caricatura, un prolongamento do Álbum Nós ou dos desastres pintados por Goya. O poder, quen gobernaba o Estado e quen goberna aínda Galicia, vomitou, ao xeito metafórico, o que levaban dentro,
a besta encriptada que trataban de ocultar. A existencia de Nunca Máis
obrigou a falar ao poder, a que tivera que expresarse con “naturalidade”,
en rexistro diferente do silencio ou da propaganda. Como dixo un dos
nosos clásicos: “Se tomó la decisión menos mala, aunque la menos mala
fue más mala de lo que estaba previsto” (M.F.I., 8, decembro, 2002).
O dereito á ignorancia. A teima da dereita reaccionaria galega
é que os críticos e disidentes non falen. Cren esa ficción de que o que
non se publica ou non se emite non existe. Pola contra, o mellor xeito
de documentar a verdade é deixar que o poder ocupe todo o espazo.
Que mostre ben ampliado o seu rostro. Que só se lle escoite a el.
Facer, por exemplo, unha escolma “canalla” no estratéxico sector do
Ensino. Dende o intre que vai das protestas da comunidade universitaria pola LOU: “Tampoco los conejos intervienen en la elaboración de
la Ley de Caza” (voceiro para o Ensino Universitario da Xunta de Galicia). Sendo esa declaración maxistral, aínda puido ser superada polo
sublime: “Reivindico el derecho a la ignorancia” (vice conselleira de
Educación da Comunidade de Madrid, 27.5.2004).
Memoria do futuro. Na paisaxe submariña hai dous espazos contrapostos. Por unha banda, a furna que chaman Marca do Medo, e que
os peixes refugan porque alí teñen a memoria da perda. O outro espazo,
a vida sostida na contra-corrente, o lugar do desove, de cores e crías, é o
que chaman almeiro. Nunca Máis foi un almeiro na Marca do Medo.♦
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Nova
proposta
sobre Iraq
X.L. FRANCO GRANDE

O

s EE UU presentaron
unha proposta de
resolución á ONU
para, iso din, devolver a
soberanía a Iraq. Tan mal lle
vas as cousas neste país que
está claro o que se procura:
mellorar a imaxe de Bush,
que perderá as eleccións de
novembro de seguir á baixa a
súa popularidade, e que a
ONU xustifique a ocupación.
Non hai ningunha outra finalidade nesa proposta.
O submiso Blair foi axiña
corrixido polo país propoñente: nada de retirada das
forzas invasoras, como de
primeiras dixera. As forzas
invasoras manteranse no país
invadido o tempo que faga
falta: nin sequera se incluíu
na proposta presentada á
ONU a posibilidade de que
as tropas deixen Iraq.
Convén non esquecelo.
As principais obxeccións
feitas ó plan norteamericano
por Francia, Alemaña, Rusia e
China, centráronse nos poderes
que se reservan os ocupantes e
no tempo que van permanecer
no país. Michel Barnier, ministro de Relacións Exteriores
francés, dixo que a proposta é
un borrador que pode ser
discutido e mellorado. Máis
alá foi Chirac, quen chamou a
Bush por teléfono para facerlle
presente que a soberanía de
Iraq ten que ser algo “real” e
que os propios iraquís deben
percibila así. Pola súa banda,
Schroeder sinalou que un novo
goberno iraquí ten que ser
quen de tomar decisións sobre
a seguridade do país, pois do
contrario non será un goberno
verdadeiro.
Así as cousas, é lóxico que
o proxecto norteamericano
mereza a desconfianza da
comunidade internacional. E
que o goberno ad hoc agora
instalado en Iraq, saudado con
varios e simultáneos atentados
mentres se constituía, se reduza a política de lavado de imaxe para a campaña electoral de
Bush. As tropas, pois,
quedaranse para garantir os
beneficios que da guerra se
agardan e para os que foi proxectada. Non é unha guerra altruísta, senón máis ben un dos
grandes negocios do século.
A comunidade
internacional debera esixir a
retirada das forzas invasoras
e á par implicar ós países
árabes para garantir a seguridade no país, que tanto preocupa ós invasores para os
seus negocios. Que sexan os
demais países árabes os que
se coiden da seguridade non
debera ser refugado polos
iraquís: o sospeitoso será que
ese labor o queiran para si os
invasores. En calquera caso,
esta tutela ilexítima e inmoral
debe ser refugada.♦

ELECCIÓNS EUROPEAS

PP e PSOE discuten sobre o trato do goberno central a Galiza

O BNG demanda ‘votar con autoestima’
A. EIRÉ
Que votar, como votar? Esa é
a cuestión que se dilucida
nunha campaña electoral. O
candidato do BNG, Camilo
Nogueira demanda dos electores que se vote “con autoestima”. Autoestima, para os nacionalistas, é pensar na Galiza.
O BNG trata de rachar o bipartidismo que tentan impoñer tanto PP e PSOE, con Jaime Mayor
Oreja e Josep Borrell en plan
candidatos a unha presidencia
estatal. O PP canta os logros de
oito anos de goberno e o PSOE
que “Zapatero cumpre a súa palabra”. Anxo Quintana denuncia que “falan de todo menos de
Galiza”.
Mentres tanto, Camilo Nogueira mostra o seu traballo de
cinco anos en Europa e preséntase como o gran defensor dos
intereses galegos. Recorda moitas das súas iniciativas e tamén
lembra posturas do PP ou do
PSOE en Bruxelas. Por exemplo, cando o PP se opuxo á Comisión de Investigación do
Prestige. Ou como o PSOE votou e contra do AVE como “obxectivo prioritario na rede transeuropea”. Camilo quere deixar
claro que se non hai fondos europeos non vai existir AVE para
Galiza en lustros.
Para Nogueira o que vaia
ocorrer na UE non depende tanto
dos resultados do PP ou do
PSOE, de quen quede antes ou
despois, senón do traballo que
realicen os “deputados galegos
en Europa”. E a traballo, pensa
Camilo, ninguén me gaña.
Para Quintana a opción nestas eleccións europeas está entre os que “ven a Galiza como
unha rexión e os que non poñen
límites cando se fala do futuro
deste país”.
As autonómicas como fondo
O secretario xeral do PSdeG,
Emilio Pérez Touriño, pide o voto para “levar o impulso do cambio comezado en España a Europa”. O próximo ano, ese cambio
tería que darse na Galiza. Touriño cre que chegou a hora.
O líder socialista cre que Galiza está a pagar “a incapacidade
do PP en Europa”. As receitas
dos socialistas para Europa son:
“paz, sentido de cohesión, solidariedade, igualdade e, sobre
todo, xustiza social”.
Camilo Nogueira pídelle que
llas apliquen a Galiza. Comezando polo estaleiro de Izar que non
recibiu ningunha axuda e agora
pode verse prexudicado polas
decisións gobernamentais. Nogueira lémbralles aos electores
que xa foron os socialistas os
que aplicaron a reconversión naval que tanto prexudicou a Galiza. Tamén non cae no esquecemento que, aínda que o PSOE fale de “voltar a Europa” foron os
socialistas os que negociaron es-

O candidato do BNG, Camilo Nogueira, acompañado de Anxo Quintana.

ta entrada, cos efectos nocivos
para o campo galego, a industria
ou a pesca, que aínda non está
integrada na UE.
O presidente do PPdG, Manuel Fraga, mentres tanto, critícalle a Pérez Touriño e aos socialistas que anden a demandar a
“alternacia política cando discuten o Plano Galicia”. Di o presi-

dente da Xunta que “o natural é
o cambio, pero para peor”.
Sáelle a Fraga a vea reivindicativa acochada durante oito
anos e afirma que o goberno central está a beneficiar a Catalunya
e a Andalucía, mentres racanea
cos investimentos na Galiza.
Pero no que pensan realmente no PP é nos resultados electo-

A. PANARO

rais. Unha nova derrota impediralles seguir presentándose como
vítimas dos atentados do 11-M.
Pola súa parte, os membros do
Galuesca afirman que o feito de
converter esta formación na terceira do Estado vai ser determinante
non só para o recoñecemento destas nacións en Europa, senón para
a remodelación do Estado.♦

O efecto Zapatero en Vigo
B. LAXE
O mitin de José Luis Rodríguez
Zapatero en Vigo nada tivo que
ver cos seus dous anteriores
(municipais e autonómicas).
Agora viña de presidente. Aos
socialistas semella que lles senta ben estar no poder. Esta vez
multiplicaron por cinco os asistentes. Non só participaron os
cargos institucionais de toda
Galiza, senón que a vella militancia, algunha “desencantada”
confesa, recobraba azos.
Zapatero voltou para dicir
que el cumpría a súa palabra e falou da retirada das tropas do Irak.
Pero todos no pavillón das Travesas, desde xornalistas aos seus
máis fieis, estaban agardando
que comprometese tamén a súa
palabra con Galiza e lle puxese
orzamentos e datas ao Plano Galiza. Quedaron coas ganas. Zapatero só anunciou que voltaría este mes para falar deses asuntos.
Todos aplaudiron enchidos.

O mitin era como unha celebración comunitaria da vitoria nas eleccións xerais. Os
aplausos a Zapatero eran continuos. O presidente apelou todo
o que puido á sensibilidade de
esquerdas do electorado socialista: referencias aos EE UU, ao
Iraq, a Palestina...
O mesmo fixo o candidato
Josp Borrell, sen dúbida o mellor dos socialistas. Comezou en
galego e fixo un canto a Galiza,
hei, percorrendo a súa xeografía
que demostrou coñecer ben.
Tamén o candidato Antolín
Sánchez Presedo demostrou que
os anos de descanso político non
mermaron as sáus facultades.
Estivo mellor ca antes, o que
tampouco é moito dicir. Pero
bastante se o comparamos con
Pérez Touriño, revestido con outras cualidades, que non son as
da oratoria. Un Touriño que pensa que lle chegou a súa ocasión e
fala de que agora ten que se dar

o cambio na Galiza. E os socialistas aplauden. Mesmo os de Vigo, que non saben cal vai ser o
futuro da súa organización e como resolverá os problemas.
Uns vellos militantes discutían ao saír se a teima de non
arranzar a situación do partido e
Vigo era mais ben medo ao que
puidese pasar no próximo congreso galego en xullo. “Vigo é a
primeira agrupación e é mellor
tela desactivada”, coincidían.
E Perez mariño? Nervioso.
Trabucándose. Non era para menos. Viña dunha reunión cos máximos dirixentes sobre o seu futuro. Esta vez non houbo aplausos afervoados nin loas de Zapatero como nas eleccións xerais.
A de Mariño semellou unha despedida. “Que mandar no partido
sen ser sequera militante”, afirmaba un ex concelleiro.
Zapatero é presidente e Xosé
Blanco xa é tratado de don. O
poder é un cristal moi groso.♦
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Paco Vázquez
naufraga
A.E.
A viabilidade técnica e económica
do porto exterior da Coruña non
está nada clara. O Goberno central
(socialista) recoñece oficialmente
o que xa tiñan anticipado moitos
expertos. Sorprendentemente, antes de concluírse os estudos técnicos, licitáronse as obras un pouco
antes das eleccións, asináronse
convenios urbanísticos e anticipáronse deseños arquitectónicos.
Din socialistas coruñeses que
o plano saiu da entrevista de Vázquez con Fraga. Denomínano o
Pacto de Bergondo e pergúntanse
se, en troques deste apoio do PP,
Vázquez se comprometeu a ter o
PSdG-PSOE maniatado.
As razóns do traslado do porto a Punta Langosteira non estaban nada claras. Co tempo albiscábanse: o financiamento da obra
pagaríase, en parte, coa venda
dos terreos do actual porto, onde
se levantarían edificios de luxo.
A altura destes edificios irá, xa
que logo, en función do diñeiro
que precisen. Como precisan moito, Vázquez proponlle agora ao
arquitecto catalán Joan Busquets
construír rañaceos. Algúns dos
que critican as alturas en Vigo, defenden esta idea. Outros calan.
Quedan por coñecer os que
serían os beneficiados desta operación especulativa. Saberémolo
cando falen, porque estes non
van quedar calados se o Goberno
decide paralizar o proxecto.♦

ELECCIÓNS EUROPEAS
E aínda ben que José Luis Rodríguez Zapatero se comprometeu a concretar os investimentos
do Estado en Galiza no prazo dun mes. Porque
Zapatero cumpre. Tanto ten que, un mes atrás, xa
fixese a mesma promesa. Zapatero cumpre. Con
Europa, onde vai pór boa cara e non vai bloquear
nada. Nin sequera o feche dos estaleiros galegos.
Estaría boa! Falemos de Europa. Zapatero cumpre. Con todos menos con nós. Mais, por favor,
non me fale vostede de Galiza!
E, no entanto, os veciños de Arteixo contemplan
con sorpresa como xa comezou o procedemento de
expropiación dos terreos para un porto que aínda
CARLOS AYMERICH
non se sabe se se vai construír ou non (ofrécenlles
n resposta a unha pregunta parlamentar do BNG, entre 3 e 5 euros por m2). No entanto, os veciños da
o Goberno español vén de recoñecer o que moi- Coruña asisten á venda de 400.000 m2 de terreos
tos xa sospeitabamos: o futuro porto exterior de portuarios para construír máis de 4.000 vivendas de
Punta Langosteira dista de estar asegurado. Nin des- luxo e financiar o porto exterior. No entanto, o BOE
–o papel pode con todo!– pude o punto de vista técnico –o
blicou o pasado 21 de febreiro
proxecto aínda non foi elaboras veciños de Arteixo o anuncio de licitación das
do– nin desde o punto de vista
obras do porto exterior. Tanto
financeiro –nin sequera se tramitou diante da Unión Europeia contemplan con sorpresa ten que o proxecto non estea
aprobado. Se o porto non se
a solicitude de fondos. Non hai
como xa comezou o
fai, se Francisco Vázquez non
proxecto, non hai cartos e, propode culminar con éxito o seu
babelmente, non haberá porto.
procedemento de
negocio inmobiliario nos terreA responsabilidade, porén,
expropiación
dos
terreos
os do porto, xa se sabe, a culpa
non é do goberno. Faltaría
é do BNG.
máis! A culpa é do BNG que,
para
un
porto
que
aínda
Que costume tan feo o de
segundo Xabier Losada, tenenperguntar! Que vicio nefando
te de alcalde da Coruña, “ataca
non se sabe se se vai
o de querer saber, o de tentar
a la ciudad” ao interpelar o Micontrolar o goberno! Non faconstruír ou non”
nisterio de Fomento sobre o
le vostede de Galiza. Faleporto exterior. É mellor, moito
mos de Europa. Eles, os de
mellor, ollar para outro lado, tal
Europa, si que saben como
e como fai Josep Borrell, o
candidato do PSOE que, entrevistado por un xor- facer as cousas! Sen preguntas, sen participación
nalista galego (“La Voz de Galicia” do 31 de maio) da cidadanía, sen transparencia… E mire que ben
recoñeceu abertamente non saber nada nin do por- lles vai. Que non, que non me fale vostede de Gato exterior nin dos estaleiros da ría de Ferrol nin de liza. Que lle importa a Europa o que aconteza en
Galiza. “¡Pregúnteme por Europa!”, espetoulle o Galiza? Volvamos a Europa, por favor. Non, vostedes non. Eles si que saben.♦
candidato socialista ao atónito reporteiro.

Non me fale
vostede
de Galiza!

E

‘O

Pola graza
de Deus
XOSÉ M. SARILLE

P

oida que Amadeo de Savoia sexa o único rei
simpático da historia de
España. Por varias razóns.
Porque chegou atendendo a
uns anuncios en xornais nos
que se solicitaba rei, estivo
pouco tempo e é de
agradecer, decidiu irse por
seu pé sen que o botasen, e
porque ao cruzar a fronteira
sacudiu tan teatralmente o sobretodo, que os acompañantes
tiveron que perguntarlle por
aquel arrebato de pulcritude.
Respondeu con moita gana
que non quería levar nin unha
mínima de pó hispano, non
fose ser o carallo de que se
lle pegase algo.
O outro día, na noite da
voda principesca, un seu descendente, Vítor Manuel de
Savoia, pretendente do trono
italiano, petoulle na Zarzuela
a outro aspirante, diante de
Xoán Carlos, que sentenciou:
“Nunca Máis!”, dirixíndose
a eles como se presenciase o
naufraxio de dous
petroleiros. Igual que en Cuspedriños na Idade de Pedra.
Chove sobre mollado desde hai dous meses neste bazar
da imbecilidade, no que un
día tras do outro mandaron os
fogos fatos dos nugalláns de
sempre, que diría un
republicano dos de antes, de
aqueles que se caracterizaban
polo que se caracterizan os republicanos, polo esforzo, a
austeridade e a crenza nas potencialidades do home para
gobernarse a si mesmo. Case
nada nestes tempos.
Mais non hai nada novo
nas maneiras, nada inventan
nos xeitos do sangue azul,
que é azul porque a pel non
se puña morena traballando e
transparentaba a cor das
veas. Xa en 1530 Luis Lobera de Ávila escribiu sobre
eles un tratado con este título
pavero: “Vanquete de nobles
cavalleros e modo de bivir
desde que se levantan hasta
que se acuestan.”
Mais dito todo iso e vendo o envaramento dos
republicanos que pasean a
Piel de Toro (que diría Bono)
declárome monárquico
funcional, porque aínda que
lin El Rey golpe a golpe, e
aprendín moito nel, creo que
é preferíbel a diletancia dun
monarca, que esa banda de
republicaniños que cruzan
transversalmente a política
española, comezando polo
canalla coruñés e rematando
por José María Aznar, sen ir
máis lonxe. Mellor un profesional do asunto, que goste
da vida, que beba un rioja,
que flipe cunhas saias e que
non queira redimir patria
española ningunha, que un
presidente que largue sobre
Ortega cada tres días.
Ademais, para alén do pracer
que debe dar tumbar unha
monarquía, non consigo
albiscar ningunha outra
mellora co cambio.♦
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O goberno central promete
a reforma do voto emigrante
A.N.T.
As irregularidades no voto emigrante eran evidentes. O goberno
Aznar prometera en dúas ocasións a reforma da Lei electoral
para adecuar o proceso aos mínimos democráticos. A situación
favorecía ao PP. Agora é o goberno do PSOE quen promete.
Nas eleccións xerais últimas,
15.000 votos, o 16% dos que computaron como válidos foron anulados finalmente polas súas irregularidades. Moitos carecían de certificado censal, outros pertencían a persoas que estaban mortas, algúns foran mandados pola mesma persoa.
No PP sempre negaron que
existise fraude, malia as numerosas
denuncias e algunhas probas. Todo
o máis falaron de “erros e deficiencias no sistema”. Prometeran a modificación do censo e a adecuación
da lei, pero nunca a levaron a cabo.
Agora o goberno de José Luis
Rodríguez Zapatero volve prometer o mesmo. O ministro de
Traballo e Asuntos sociais, Jesús
Caldera, anunciou a reforma da
lei electoral para facilitar o voto
dos emigrantes. Aínda que non se
quixo comprometer, admitiu que
podia estar lista para os próximos
comicios autonómicos galegos.
Esa é, polo menos, a intención

A reforma podería estar vixente para os vindeiros comicios autónomos. PACO VILABARROS

do PSOE, que sabe que a maioría
en Galiza pode depender dese voto emigrante, hoxe patrimonializado polo PP. Ao PSOE, desde o
goberno central non lle dería tempo aínda a poler os mecanismos
en marcha para fidelizar ese voto.
Tamén a Xunta semella agora admitir a necesidade de mudar o método de votación. Demanda circunscricións específicas para a emigración, voto nos
colexios electorais estabelecidos na diáspora e, tamén a regulación para poder votar por
correo electrónico.
Tamén semella exisitir
coincidencia entre o PP e o

PSOE para que os emigrantes
poidan elexir e ser elixidos.
Esta foi sempre unha demanda
tradicional do nacionalismo. O
BNG sempre defendeu que os emigrantes fosen contabilizados como
galegos a todos os efectos. Que
aparecesen como tales á hora de repartir escanos nas eleccións xerais
e á hora de cuantificar os orzamentos. Tamén demandaron que o seu
xeito de votar fose o mesmo que o
dos electores presentes na Galiza,
como ocurre noutros países.
En todas estas eleccións os nacionalistas foron os máis perxudicados, chegando a perder un escano
na últimas eleccións autonómicas.♦

Ferrol

Os números de Izar
MARTINA F. BAÑOBRE

A empresa naval prepara un expediente de regulación de emprego que podería mandar para a casa durante seis meses unha boa parte do plantel.
Xa é público o número que
moitos agardaban coñecer
dende hai un mes. Por fin, os
xestores de Izar deron a coñecer as cifras orientativas arredor das que podería xirar a regulación de emprego que lles
agarda ás factorías da empresa. Os traballadores afectados
poderían marchar ás súas casas entre os meses de xuño e
decembro.
O pasado mes de maio a
Comisión Europea acordaba
que o grupo Izar devolvese o
importe das axudas que até o
momento lles brindara o Estado. Dende Bruxelas sinalaban entón a ilegalidade da
manobra, o que situaba as 11
factorías coas que conta a
empresa en España ás portas
da quebra.
A cantidade en cuestión
rolda os 300 millóns de euros.
A súa devolución faise case
inviábel nun momento no que
o grupo de estaleiros loitaba
por conseguir carga de traballo, para non pechar ningunha
das factorías en activo. Porén,
a competencia das factorías

coreanas vén dificultando
dende hai tempo a consolidación de Izar.
Dende o momento no que
se coñeceu esta noticia o Estado estudia posíbeis medidas
destinadas a paliar na medida
do posíbel os danos que lle ocasionará á empresa. Na comarca
témense as consecuencias dunha nova reconversión, que podería provocar unha crise semellante á vivida nos anos 80.
Agora, os xestores de Izar
veñen de apuntar o número de
empregos que poderían verse
afectados por unha primeira
regulación. Á espera da negociación cos sindicatos fálase
xa do 22 por cento dos postos
de traballo que xera Izar en toda España. Estes sindicatos
agardan por unha xuntanza co
presidente da SEPI, o vindeiro
10 de xuño, na que se lles informará das previsións de carga de traballo da empresa.
Mentres tanto queda un futuro
incerto para Ferrolterra, vencellada intimamente –demasiado, se cadra– ao sector da
construción naval.♦
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Votar a ERC na Galiza
X.C. GARRIDO
A crise da estrutura do Estado terá que enfrontarse en dúas direccións, ben no recoñecemento da realidade plurinacional, distinguindo entre rexións e nacións, como
defenden os asinantes da Declaración de
Barcelona; ben con solucións particulares,
tratando un a un o Estado con cada comunidade, tal como defende o autonomismo e
o independentismo e que, finalmente, suporá enfrontar a cada quen coas outras dezaseis comunidades e, terá como consecuencia, a reedición do café para todos, para evitar “agravios comparativos”, voltando ao fin a un peche en falso do conflito.
O modelo xerárquico e imperial que
hoxe posuímos reflectido na Constitución,
a supremacía dunha lingua e cultura, representación do todo e obrigatoria para as
partes, e o consentimento dunhas linguas
subalternas autorizadas, na medida en que
a súa prohibición deixaría en evidencia a
responsabilidade explícita do seu exterminio e obrigaría a render contas por iso (a
lóxica da dominación fai o seu labor máis
eficazmente baixo a coartada da tolerancia
e reserva das minorías, que dando a cara).
Mais a cuestión cultural e lingüística non é
máis que un reflexo da súa correlación no
eixo institucional e no económico cun papel subsidiario das nacionalidades co mesmo rango que as rexións ou comarcas.
A concepción de ERC de reclamar para
o catalán un estatus de oficialidade na UE,
prescindindo do vasco e do galego, co argumento de que teñen maior número de falantes ou existe, detrás, unha maior mobilización social, é un erro habitual do nacionalismo catalán que, sempre nunha posición de forza, pensa en termos de alcanzar
conquistas particulares en vez de cambios
estruturais do conxunto e, logo da frustración, dá un bandazo e opta por experimentar potenciando partidos estatais desde Catalunya (Operación Roca, Cambó, etc.) de
semellante signo ideolóxico. Postura que se
concreta tamén no rexeitamento a entrar en
Galeusca, na preferencia por unha forza española para gobernar Catalunya e na poten-

A aposta do BNG pola Declaración de Barcelona supera a aposta
“esquerdista” de ERC. Segundo o autor, Galeusca pretende reestruturar o Estado desde unha visión nacionalista compartida.
ciación dunha coalición tipo PSOE II con outras nacións, nin xulgar as súas forzas podistintas agrupacións rexionais, nun mo- líticas, desde ese punto de vista do modelo
mento onde está sobre a mesa a reforma da social que teñen (nin permitirlles aos deConstitución, co cal se reforzan, na prácti- mais xulgarnos a nós), porque o que está en
ca, a postura contraria aos que afirman que xogo é o dereito previo de cada pobo a poder implantar o modelo
o novo texto reflicta a
social que lle pete.
realidade plurinacional
ascos e cataláns, sen
Agora ben, alí onde
independentemente
si se decide sobre isto,
dos avatares da vontamanteren posturas tan é dicir, no Estado, as
de electoral dos seus
que se mantehabitantes. Un asunto
progresistas
como as do posturas
ñen pasan factura a cano que, é evidente que
si, existe unha coaliBNG, alcanzaron unhas da quen desde o punto
de vista do ideario máis
ción de facto entre
altas cotas de benestar ou menos progresista.
PSOE e PP para varrer
O nacionalismo galego
do mapa a cuestión nasocial porque, en
vén mantendo, en tocional, tal como se verificou nas eleccións
definitiva, canto máis dos os debates no Parlamento do Estado, a
europeas, no acordo
nacionalismo máis
actitude máis radical
para a redución de dedesde un punto de vista
putados correspondenesquerda”
de esquerda, tanto detes ao Estado, co fin de
reitos laborais, polítideixar sen voz no Parcas para as mulleres,
lamento europeo as
forzas de ámbito nacional, insistindo na cir- defensa do medio ambiente, prestacións sociais, ensino, sanidade, etc., temas nos que
cunscrición estatal.
Nese contexto o nacionalismo galego, non sempre se teñen coincidido cos outros
que non tivo ese defecto senón que é ga- nacionalismos. Mais, en calquera caso, soleuscano por convicción e por convenien- mos conscientes de que estes obxectivos,
cia desde o seu nacemento, ten claro que un por moito que se lexisle globalmente no Escambio radical da estrutura do Estado, nin tado, estarán condicionados na súa efectivipasa polo illacionismo, nin por promover dade pola solución previa da cuestión naunha gran forza estatal de signo socialde- cional, por canto non é posíbel un emprego
mócrata, pero máis federalista que o PSOE. digno e estábel, sanidade e ensino de calidaSe o obxectivo de mudar as regras de xogo de, igualdade das mulleres, defensa fronte
antidemocráticas, paralizar o proceso de in- ás industrias contaminantes e a polución...
volución promovido, tanto pola dereita co- se non superamos a marxinación do país e
mo pola esquerda española, e de conseguir logramos dotación de infraestruturas e capao recoñecemento das respectivas nacións, cidade para xestionar un desenvolvemento
isto debe ser independente do grao de von- económico sustentábel, baseado na defensa
tade ou o signo ideolóxico das forzas que dos nosos sectores produtivos e no control
nestas nacións cohabitan. Por iso o BNG dos nosos recursos. Por certo, vascos e catanon debe inxerir nos asuntos internos das láns, sen manteren no Estado posturas tan
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progresistas como as do BNG, alcanzaron,
para as súas respectivas nacións, unhas cotas de benestar social e de avance nos devanditos campos sociais moi superior ao
que hoxe temos os galegos como consecuencia dunha actuación en función dos
seus intereses nacionais, porque, en definitiva, canto máis nacionalismo máis esquerda.
Polo cal, na práctica, este acordo en base á cuestión nacional, sen deixar de lado a
cuestión social (como se pode apreciar no
programa mínimo conxunto), é o que facilitará avanzar cara ás metas de esquerda
que ten fixadas o nacionalismo galego. É
certo que a negativa de ERC a incorporarse
a Galeusca ao antepoñer os seus intereses
partidarios á cuestión nacional, deixa coxa
a coalición, e pode bascular o electorado
“progre” a favor da súa proposta rexionalista, pero con pedigree socialdemócrata, e
pode que afonde na fuga cara a un PSOE,
reinventado como esquerda grazas a opoñerse ao imperialismo que se exerce a milleiros de quilómetros, para seguir a facer
políticas imperialistas e de dereitas no ámbito “doméstico”. Pero o BNG non pode facer o mesmo que Esquerra e antepoñer os
seus intereses electorais e partidarios á defensa da dignidade e o estatus do país ao
mesmo nivel que as demais nacións do Estado, porque na Galiza, se renuncia a isto o
BNG, non hai quen o faga. Se a percepción
que se ten do BNG por iso é que deixa de
ser de esquerdas, iso terá que ser compensado profundando, na práctica, na defensa
da igualdade das mulleres, na loita contra a
precariedade, no combate contra a degradación do medio, no pacifismo e en todos os
campos tradicionais da esquerda, pero non
na deserción oportunista do ideario nacionalista, a pesar do que está caendo e da
persecución e criminalización inquisitorial
que está a sufrir esta ideoloxía, ou quizais,
precisamente por iso, con máis razón que
nunca debemos votar nacionalismo.♦
XOÁN CARLOS GARRIDO é filósofo e analista
político.
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ELECCIÓNS EUROPEAS

A.N.T.

Daniel Varela, candidato do PP
‘Ser europeísta non significa baixar os pantalóns’
PERFECTO CONDE

Daniel Varela Suanzes-Carpegna (Lugo, 1951), licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago,
especializado en organismos internacionais e en Dereito Marítimo Internacional, foi eurodeputado do
PP nas dúas últimas lexislaturas. Agora ocupa un posto sen garantía de saír elixido. Pasárono do 22
ao 23 nunha convocatoria na que a España lle tocan 54 representantes no Parlamento Europeo, en
vez dos 64 que tiña antes. Que pasou? El di que nada. “Se o PP gaña ao PSOE –díxonos– eu podo saír elixido. En todo caso, estou traballando coa ilusión de que poida volver ao Parlamento”.
Dez anos na cámara europea
dan para unha experencia persoal. Cal é a súa?
O Parlamento Europeo é unha atalaia de Europa. Nel convívese con políticos de todas as
tendencias e de moita experiencia de toda Europa (xefes de estado, ministros, etc). Na práctica, é
unha escola de política que permite coñecer a realidade europea
a fondo e ver como vai o mundo.
Neste tempo, cales foron as
súas grandes preocupacións?
Eu sempre digo que me considero un parlamentario eurogaleguista. Gústame participar na construción europea dende Galiza e, en
boa maneira, conseguín que os intereses e as preocupacións galegas
triunfaran nos plenos do Parlamento e chegasen a fomar parte dos
propios intereses e preocupacións
de Europa. Tiven a responsabilidade de presidir a Comisión de Pesca,
unha actividade que para Galiza é

absolutamente fundamental. En
materia de pesca, Galiza é o primeiro país europeo. Pois ben, no
que toca a esta pesca, xogamos un
partido no que eramos un contra
quince, e agora imos ser un contra
vintecinco. Xogamos, ademais, coa
afección en contra, os árbitros non
moi neutrais, e, aínda así, paramos
goles todos os días como cando paramos aquel que nos quixo meter o
comisario Franz Fischler.
Como se fan eses remates, xa
que me fala en termos de fútbol?
É un traballo moi arduo. No
caso que lle cito, por exemplo,
houbo que buscar o apoio de todos
os países do sur para sacar adiante
o noso informe. Require moito traballo de corredor, tomar copas con
uns e con outros, ceas, cambiar votos por outras cousas, convencer,
manexar idiomas. Non é doado.
A vostede tocoulle vivir o desastre do Prestige. Como lle foi?
Vivino con enorme preocupa-

ción. Foi un autentico desastre, e pedín el logrei que, cando un barco
unha conmoción europea tamén. cargado con mercadoría perigosa
Dende entón, Europa míranos con teña que pasar fronte a Galiza, teña
máis sensibilidade.
a obriga de anunNo terreo particuciar o seu paso 48
lar, estou moi orguntes da liberdade horas antes de enlloso de ter consetrar nas nosas
guido algo moi im- de navegar
duascentas millas.
portante. Mediante debe primar
Iso deu pé a que o
unha emenda migoberno español,
ña, que foi aproba- o medio ambiente,
entón presidido
da por todos os
por Aznar, tomase
algo
que
non
foi
grupos, as costas
a decisión de obride Galiza foron degar a eses barcos a
claradas zona sen- entendido polo PSOE p a s a r f ó r a d a s
síbel de especial nin polo BNG cando duascentas millas.
protección. Non é
Antes da liberdade
o mesmo a canle votaron a favor do
de navegar debe
da Manga, que ten
primar o principio
moito tránsito ma- informe Sterckx”
de protexer o merítimo pero pouca
dio ambiente, algo
ou ningunha actique non foi entenvidade pesqueira ou marisqueira, e dido polo PSOE nin polo BNG
a costa galega, que ten o mesmo cando no Parlamento Europeo votránsito pero é tamén un auténtico taron a favor do informe Sterckx,
paraíso de pesca. Basándome niso, un eurodeputado belga que de-
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fende os intereses dos armadores.
Se agora volvera ser elixido, que pensa da Europa que
lle espera?
Agora agárdannos unha Europa nova e un Parlamento Europeo
distinto. Os dez estados que se incorporaron veñen de experiencias
propias e moi distintas ás nosas, e
van motivar unha nova política de
alianzas e de maiorías diferentes.
Van ser moi importantes as relacións que se estabelezan con ese
novos eurodeputados. Haberá que
estabelecer contactos novos e ter
como obxectivo fundamental o de
lograr unha política de solidariedade, que vai ser o gran cabalo de batalla do novo Parlamento. Será
preciso facer un reparto equitativo
e equilibrado dos fondos, e Galiza
xógase moito nesa aposta. O Parlamento Europeo é autoridade presupostaria, os orzamentos non se
poden aprobar sen o seu concurso.
Vostede é un decidido europeísta. Por que?
Porque fóra de Europa estariamos peor. Que farían Galiza ou
España fóra de Europa? Nada. Estarían deixadas da man de Deus.
Con Europa formamos parte da
primeira potencia comercial do
mundo, temos unha moeda importante, participamos dun gran mercado interno. Se ademais miramos
a política de solidariedade que tivo
Europa con nós, financiándonos
hospitais, autovías, lonxas de peixe, etc., decatarémonos de que os
fondos europeos xa investiron
8.000 millóns de euros en Galiza.
Mesmo naquilo que podería ser o
negativo, o caso da pesca ou o do
leite, fóra de Europa tamén nos iría
peor. Quédanos a materia pendiente do desenvolvemento rural e o
medio ambiente, e suponse que no
2013 xa non deberiamos necesitar
axuda europea e nós memos pasariamos a ser doantes. Po iso é tan
importante o período parlamentario que vai comezar, pero non por
esas inxenuidades que conta Zapatero de que todo o que é bo para
Europa debería ser bo para España. Tamén hai que intentar que o
noso sexa bo para Europa.
Por certo, xa que di iso. Teñen vostedes un reto. A futura
Constitución Europea.
Ese é o gran reto. Cando Europa era só seis países, aprobábase todo por unanimidade e, se alguén se opoñía, retirábase o tema
e xa estaba. Segundo foi aumentado a comunidade, houbo que
buscar sistemas de maiorías, e España conseguiu 27 votos fronte
aos 29 dos catro grandes. En que
vai quedar todo agora? Ser europeísta non significa baixar os
pantalóns. Hai que estar en Europa, pero non de calquera maneira.
Un problema novo tamén é
a regulamentación do uso das
linguas na administración europea. Cal é a súa postura?
A min, aínda parecéndome un
tema complicado, paréceme correcta a proposición socialista de
que galego, catalán e vasco reciban o mesmo trato que lle deu Irlanda ao gaélico. É dicir, que se
traduza a estes idiomas a Constitución europea e os documentos
fundamentais que sustentan a
Comunidade. O galego é un idioma cooficial dun Estado membro
da Unión Europea e, polo tanto,
merece ese tratamento.♦
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Croques

Pérez Mariño
gaña na
Zona Franca
“Teño pactado con Zapatero e
Touriño que ao frente da Zona
Franca e do Porto haberá técnicos
e non políticos. O nomeamento
realizarase consultando antes a
opinión do Concello”. Quen así
falaba era Pérez Mariño nun mítin
pre-electoral na Escola de Peritos
de Vigo o 22 de febreiro de 2003.
Semella que gañou esta postura. O designado para o cargo
podería ser López Peña, un técnico competente que xa ocupou
ese posto e ao que se deben a
maioría das realizacións de Zona Franca nos últimos oito anos.
Finalmente Mariño, un político, non se verá na obriga de
ocupar o cargo e seguir como
concelleiro, sacrificando posturas anteriores.
O gran problema do PSOE é

AFONSO EIRÉ
onde lle procura acomodo. O
sabado reuníronse no hotel NH
de Vigo, Zapatero, Blanco, Touriño e Mariño. Dirixentes socialistas vigueses afirman que aínda non existiu acordo e que
“Mariño cada día está máis intratábel”. Algúns dos seus
apoios xa o abandonaron.♦

danza estratéxica na organización e só as consideran como
“un instrumento na actual fase
de acumulación de forzas”.
A candidatura, paritaria cunha media de idade de 28 anos,
preséntase co lema “Sempre há
umha primeira vez: Galiza livre
na Europa”.♦

Nós-UP
fai ‘ximnásia
política’

O mercado
futbolístico

Para a organización independentista galega Nós-UP as próximas
eleccións europeas están concebidas “basicamente como ximnasia política” para as próximas autonómicas. Aínda así, nestas eleccións pretenden “conseguir máis
votos que outras forzas antisistema”, segundo o seu responsábel
de organización Bruno Teixeira.
Negan que o presentar candidatura signifique unha mu-

Se a un lle dá por enxergar como
anda o mercado futbolístico decatarase que cada seu medio de
comunicación case sempre aposta por un xogador ou un adestrador, mentres que rexeita aos demais candidatos. Non cumpre siquera meterse na feira para darse
conta de que aquí tamén existen
homes bos que levan a súa parte.
Xentes que están a comisión dos
intermediarios. Háinos no xornalismo, pero tamén entre os técnicos, directivos e mesmo presi-

dentes. Algúns mercan os seus
propios xogadores e logo cédenllos aos “seus clubes”, no senso
literal. Inglaterra, Francia, Italia... Galiza nisto non é diferente.
Ollen para a poxa do Celta.♦

Pere Esteve
vence en CiU
O ex secretario xeral de Convergencia Democrática de Catalunya, Pere Esteve, agora deputado
de ERC, gañou a súa batalla en
CiU, logo de marcharse. Esteve
era un claro defensor da Declaración de Barcelona e dun xiro nacionalista na súa organización.
Artur Mas segue agora a política
que marcaba Esteve. Ou iso é o
que pensan algúns dos seus amigos que aínda permanecen en
CiU. Outros critícanlle a Mas que
lle “regale un deputado ao BNG e
outro ao PNV”. Pensan que indo
sós poderían lograr dous deputados para CiU. O mesmo Pujol

afirmou recentemente que “conseguir un segundo deputado para
CiU depende só de nós. Tanto
Galiza coma Euskadi teñen moi
pouca poboación”.♦

Os distintivos
autonómicos
nas matrículas
O Goberno central está disposto
a permitir a incorporación dos
distintivos autonómicos nas
matrículas. Os socialistas xa defendían esta modalidade cando
en setembro do 2000 o PP rexeitou esta posibilidade.
O que aínda non está definida é a fórmula (siglas ou escudo) e tampouco a data. Existe
unha poxa entre CiU e o tripartito catalán por apuntarse ese
tanto. O Goberno central non
quere darlle o tanto a Durán i
Lleida, pero tampouco quere
que se enfurruñen.♦

A Coruña
O vindeiro día 30 de xuño é a data
límite para a entrada en vigor, con
todas as súas consecuencias, da Lei
de modernización das administracións locais, a que vulgarmente se
coñece como a Lei de Grandes Cidades, que impón respecto por non
dicir medo, en xeral, ao poder; e
que atinxe, entre outras, á Coruña,
en asuntos tan importantes como é
o de regular a participación dos cidadáns nas cousas públicas.
Como xa dixeramos noutra ocasión, o motivo último da elección de
representantes está na imposibilidade física de reunir todo o pobo na
ágora para que, colectivamente,
puidese gobernarse en directo. Pero
isto tan sinxelo e obvio, non parecen
asimilalo os políticos que mesmo
dan a pensar que se senten encostados por un poder máis elevado que
a vontade dos propios electores.
Unha certa graza civil como ucronía
daquela de Deus non tan lonxana no
tempo nin no espazo.
A negociación do imprescindíbel Regulamento participativo
enfronta o goberno local e oposición, nun estraño labirinto que ten
como protagonistas os tres grupos
municipais e as asociacións veciñais, unha interminábel serie de
encontros e desencontros que
ameazan con non lograr un consenso denantes da data indicada.
A historia é porén algo mais
clarificadora. Durante a lexislatura
da chamada primeira corporación
democrática redactouse un regulamento avanzado en materia de recoñocementos que tivo unha curta
existencia real, pois apenas entrou
en vigor foi desbotado pola segunda corporación, estando durante
máis de vinte anos A Coruña sen
ningún tipo de normativa local que
amparase os dereitos da cidadanía
en materia de participación, tanto
individual como asociativa. No
1997, o BNG, elabora un proxecto
de regulamento que recolle a esencia do anterior e o presenta nun acto público ao movemento asociativo, entregándoo no Concello pola
vía administrativa ordinaria para o

Participación cidadá por
imperativo legal
MANUEL LUGRÍS

O Concello ten menos dun mes para lograr consenso na redacción dun regulamento de participación cidadá acorde coa nova Lei de Grandes Cidades.
seu debate e como achega para intentar encher a lagoa normativa.
Foi absolutamente ignorado e as
cousas seguiron igual até o de agora, en que a mesma lexislación
obriga a entender en toda a súa
amplitude o dereito dos cidadáns a
participaren activamente na administración máis próxima con algo
máis que a entrega dunha papeleta
cada catro anos na urna.
Os feitos, coa data límite xa á

Guisa e Napo

vista, precipitanse. Hai dous meses, o PP pretendeu adiantarse coa
presentación pública dun regulamento que non era mais que unha
copia mutilada do do BNG, cunha
macarrónica tradución ao castelán
do texto orixinal. Pola súa banda,
o mesmo BNG ten xa rematado un
borrador renovado do proxecto anterior, no que se recollen todas as
precisións previstas na actual lei
amais das que xa se contemplaban
UXÍA E BRAIS

VAITES!
A INXUSTIZA
SOCIAL MÍDESE
POR ISOBARAS

MEXAN POR ELES
E PUBLICAN CHOIVAS...

no precedente de hai sete anos. Estase debatendo en todos os barrios
e será utilizado, con toda seguridade, como documento de traballo
do seu grupo no Concello.
Hai días que as conversas entre
o goberno municipal e a oposición
remataron en fracaso. O proxecto
oficial non se presentou e hai quen
dubida de que mesmo exista. O
portavoz do BNG, Henrique Tello
resume plasticamente o sucedido

na reunión. “Chamarlle negociación a tomar un café como fixemos o mércores, 19 de maio, é de
marcianos”. Para acabar de complicar as cousas, prodúcese unha fenda no propio movemento veciñal
coa aparición dunha federación alternativa á que vén aglutinando hai
mais de trinta anos o asociacionismo coruñés. Critícase que esta nova federación estea inducida polo
PP e que forme parte da súa ofensiva política para dentro de tres anos
apresentar batalla electoral nas municipais. A meirande parte das asociacións, integradas no ente tradicional, son claras e precisas: “Non
imos facer acto de presenza naqueles foros nos que estean presentes
membros da federación pantasma”.
Así están as cousas a un mes da
data definitiva. O Concello tivo
máis de vinte anos para escoitar,
agora tera vinte días para cumprir
por imperativo legal.♦

Subliñado

Primavera
LOIS DIÉGUEZ
De súbito ollamos as árbores vestidas coas cores máis vivas. A
primavera sempre nos surprende, apesar das moitas que cumprimos. É neste tempo, ao ver os montes e os vales inzados de arboredo novo e os lameiros brillando baixo o sol das primeiras
calores, cando nos afirmamos neste xardin milagroso que posuímos. A riqueza de Galiza é imensa, só superada pola própria beleza que a distingue. Mais unha viaxe fóra das suas fronteiras
naturais tamén resulta interesante para coñecela mellor. A comparación, ás veces, axuda-nos a abrir os ollos. Ao contemplar as
terras de Castela traballadas totalmente nas suas extensas chairas; ou as de Cantabria, un bo exemplo de como se defenden a
arquitectura e a paisaxe; ou as do norte de Portugal, onde aproveitan até os soutos máis pequenos para a explotación da castaña...; ao contemplar estas terras que nos rodean, dicemos, é cando nos decatamos das imensas xesteiras e toxeiras que invaden
as terras de cultivo. Foi-se destruíndo a indústria e, até o estertor, o noso campo. Apenas vemos vacas, ou gando doutro tipo,
ou terras traballadas. Todo se volveu toxo e xesta afogados agora na luxúria do seu ouro. E mentres os outros paises, sendo
máis pobres, organizan os recursos, nós seguimos a agardar polo amigo de Madrid, polos de fóra, entretidos cegamente nese
conto imposíbel da inocente leiteira.♦
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O Goberno central posterga a alta velocidade e ralentiza o TALGO

Galiza recupera o tren do século XX
A.N.T.
O tren do século XXI na Galiza quedou sobre o papel. A alta velocidade resultou non
contar con orzamentos nin
proxectos reais e o novo Goberno central tampouco se
comprometeu a impulsalo.
Ademais, RENFE anunciou
que o Talgo circulará con
locomotoras convencionais.
Que o Plano Galiza era máis
propaganda que realidade era
unha denuncia formulada repetidamente polo BNG, pero
agora no Congreso e a preguntas dos nacionalistas, a nova
ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, anunciou que
non será nin un proxecto.
Álvarez afirmou que hai “obsesión coa alta velocidade” e a
iso agarrouse para dicir que
“non hai nada practicamente
aprobado” e en consecuencia
eludiu falar de prazos e de feito veu a deixar entrever que todo queda anulado.
O anuncio da ministra preocupou ao BNG. O deputado
desta forza que a interpelou,
Francisco Rodríguez, dixo que
“podemos discutir e discrepar
sobre os proxectos, pero non
anulalos”. Entroques, Rodríguez pretende que “as virtualidades e a propaganda” do Plano Galiza teñen que “facerse
realidade”, por iso non dubidou en comparar Galiza con
Andalucía e falar de “discriminación”. Sobre este aspecto
tamén abondou o eurodeputado do BNG, Camilo Nogueira,
quen dixo que Andalucía “xa
ten alta velocidade e a súa débeda histórica vai ser remediada”.
Outros que manifestan preocupación polo incumprimento
do Plano Galiza son os populares, que agora son moito máis
esixentes cos planos do Goberno

O TALGO que conecta Madrid con Vigo e Pontevedra circulará con locomotoras diésel. Na imaxe, coches convencionais da RENFE.

que cando Aznar era presidente.
Fronte a estas posicións, o
único que se manifestou
condescendente co Goberno
central foi o líder do PSdeGPSOE Emilio Pérez Touriño,
que tivo que prometer que o
Executivo cumprirá os compromisos con Galiza, a pesar das
manifestacións da ministra.
Talgo con locomotora diesel
Mais o Goberno non só anunciou que a alta velocidade queda adiada, a compañía ferro-

Europeísmo e
galeguismo
MIGUEL BARROS

E

uropa é anterior ás súas nacións. Esta afirmación dun
intelectual moi comprometido co proxecto da federalización do noso pequeno continente, resume o
afán de todos aqueles que pensamos que federar é unir.
Dende 1648 en que se firmou a Paz de Westfalia, que
puxo fin á guerra dos Trinta Anos, en Europa aínda tiveron lugar moitas guerras fraticidas. A guerra de Sucesión
á coroa española cando finou Carlos II, a guerra dos Sete Anos entre Prusia e Austria; a guerra Franco-Holandesa, as guerras polo reparto de Polonia e así até a guerra
Franco-Alemana do 1870 despois a de 1914 e case inda
onte a II Guerra Mundial.
Fixeron falla todas estas orxías de sangue, morte e fame para que a idea de Europa volvese ser considerada como un proxecto de ámbito supraestatal.
Dende finais da II Guerra Mundial, a necesidade de

viaria pública RENFE admitiu
que durante ano e medio o Talgo de Madrid co sur de Galiza
circulará con locomotoras diesel porque a compañía quedou
sen máquinas despois do acidente do pasado mes en Linarejos, Zamora.
A consecuencia do acidente
as locomotoras Talgo quedaron
inutilizadas e RENFE decidiu
substituílas por locomotoras diesel máis lentas. Desta forma, os
viaxeiros que van ao sur de Galiza tardan entre 20 e 60 minutos
máis en chegar ao seu destino.

A situación provocou senllas
preguntas parlamentarias dos
deputados e senadores do BNG,
que criticaron a imprevisión da
compañía ferroviaria. Nunha
das interpelacións, a formulada
polo senador Anxo Quíntana, reclámase “un servizo moderno”
con máquinas Talgo que permitan viaxar a velocidades “do século XXI en lugar de retrocedermos ao século pasado”.
Pola súa banda, o deputado
do BNG Francisco Rodríguez
reclamoulle ao Goberno “actuar ante a empresa RENFE de
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tal xeito que se reanude xeito
inmediato o servizo Talgo desde a Estación de Ferrocarril de
Vigo”. A interpelación parlamentaria de Rodríguez ía máis
aló e atinxía a máis sectores de
transporte. Así, o deputado reclamaba o fin das anomalías e
atrasos nos voos de Iberia e as
medidas precisas para que o aeroporto de Vigo conte cos servizos precisos para o seu funcionamento, toda vez que non
remata de entrar en funcionamento o sistema antinéboa instalado recentemente.♦

coordinación das economías europeas para facer rendí- asuntos do mundo dende a cativa posición dun estado.
bel o Plano Marshall e por outra banda o medo a que o
Europa é unha necesidade pero Europa é tamén a ilupoder da Rusia soviética engulise a Europa, fixeron de sión de todos os europeos que dende a súas propias idenforceps para activar a firma do Tratado de Roma, que tidades nacionais e culturais poden seguir existindo prosentou as bases da actual Unión Europea. Foron moitas texidos polo gran paraugas dunha estrutura continental
e moi variadas as xornadas de aproximación dende o in- con voz autorizada no foro mundial.
terese económico meramente para continuar elevándose
A tarefa europea non é unha idea allea no ámbito do
por chanzos até a perspectiva
pensamento político galego.
política dunha federación euSe algo caracteriza de xeito
ropea. O cumio deste traballo
inequívoco o galeguismo de
e algo caracteriza
realista represéntao indudatodas as épocas e tamén de
inequivocamente o galeguismo
belmente a consecución da
todas as tendencias é o seu
moeda única. A partir deste
europeísmo declarado.
de
todas
as
épocas
e
de
chanzo firme estamos hoxe a
Europeísmo, universalispiques de cumprir o vello anmo e galeguismo non son nin
todas as tendencias é o seu
ceio de facer de cada un de
termos antitéticos nin moito
europeísmo declarado”
nós un cidadán europeo. Unmenos estraños, todos os ideha constitución é a base para
ólogos que ten dado o noso
adquirir a condición política
país sostiveron a vocación
de cidadán democrático nun
europea de Galicia.
amplo espazo económico e
Como diría Xosé Luís
territorial que ao recoller os
Barreiro, a función política
dereitos e os deberes de todos
do Camiño medieval de Sanos europeos, convérteos automaticamente en clase polí- tiago foi abrirnos á idea de ámbitos e espazos culturais
tica capaz de decidir co voto o camiño da unificación ba- máis amplos co noso. Dende o Finis Terrae Galicia nunseada no reparto equitativo da riqueza e na paz como ca estivo virada de costas a Europa sempre a recibiu de
condicións básicas para influír decididamente nun con- frente e cos brazos abertos na porta do Obradoiro.
texto mundial en que a agrupación de grandes áreas ecoVolvemos ao noso lintel natural sendo europeos sen
nómicas fai absolutamente inviábel a influencia nos por iso ter que deixar de ser galegos.♦
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A ‘Marcha das Mulleres’ e a violencia doméstica

Diferentes e iguais
ELVIRA SOUTO
■ EU NOM SOM CÚMPLICE
Ao que parece forom bastantes os homens
que o passado 23 de Maio participaron na
Marcha Mundial das Mulheres de Vigo
exibindo um autocolante em que se lia:
‘Eu non son cómplice’. Talvez como auto-exculpaçom nom pedida de um delito
que assim se manifestava ou como recurso para evitar serem acusados de cumplicidade com os delitos de outros.
Como nom creio que haja tantos
cúmplices, e tam parvos, que decidam
meter-se numha manifestaçom de mulheres para delatarem delitos antes ignorados, inclino-me a pensar que, se decidirom proclamar a sua inocência, foi por
estarem convencidos de que para as mulheres todos os homens som delinquentes
potenciais. E eu, que som mulher, quero
tranquilizá-los. Quero dizer a esses homens que nom tenham medo. Que ninguém, absolutamente ninguém, tem que
demostrar que nom delinquiu porque
ninguén é culpável enquanto nom se demonstrar o contrário. A presunçom de
inocência é um direito de alcance universal e carácter irrevogável.
Assim que já sabedes, podedes ficar
descansados. Por nom serdes, nem sequer
sodes suspeitosos. Podedes andar pola
rua, participar nas manifestaçons, entrar
nos cafés, assistir aos espectáculos, em
suma: ir à vossa vida, sem medo e sem
vergonha. Nom tedes necessidade nengumha de levar um distintivo que proclame a vossa inocência. Mal andariam as
cousas se tivéssemos que excusar-nos das
tropelias que comete quem comparte com
nós sexo, naçom, língua ou raça.
Imaginai-nos a nós, as obrigadas súbditas do reino de Espanha, tendo de explicar às iraquianas que nom somos cúmplices da política de terror que alentou
contra o seu país o partido que até hai
bem pouco governava este reino. Tendo
de andar por aí proclamando que nós nom
figemos nunca apologia desse terror. Que
nunca formamos parte desse partido nem
do seu entorno. Que nom o votamos nunca. Que nom fomos nunca, sequer fosse
por assentimento ou omissom, cúmplices
de Aznar e os seus compinchas dos Açores. Das torturas, das violaçons, da destruiçom.
Vamos, que nós nom somos, bem haja!, Corina Porro, por muito que com ela
coincidamos no sexo e na raça. E até na
naçom. Nom no idioma, claro, que nisso
nom hai coincidência. E também nom,
polo menos quem isto escreve, nas marchas reivindicativas. Porque aí, no combate contra a injustiça, cada umha pode
escolher livremente com quem se junta,
de quem é cúmplice, e sempre será mel-

Marcha Mundial das Mulleres celebrada en Vigo o pasado 30 de maio.
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hor, digo eu, que cada ovelha junte cum- varias associaçons de defensa de mulheplicidades com a sua própria parelha. Ho- res maltratadas que as qualificarom de
mem ou mulher, isso tanto tem.
“absolutamente escandalosas”, afirmanHomem e mulher, diferentes mas nom do que as mulheres tardam entre oito e
desiguais, como rezadez anos em denunva o acertado lema da
ciar as agressons dos
marcha mundial.
homens com que
uero dizer
convivem ou convia esses homens
■ PEDRO E O LOBO
verom.
O que é, sem dúque
nom
tenham
medo.
O prazer que encontra
vida, matematicaPedro em alarmar os
mente exacto. SabeQue ninguém,
vizinhos é algo mais
mos bem que muitas
que um recurso para absolutamente ninguém, mulheres maltratadas
aliviar o peso da solepolos seus (ex-)hotem que demostrar
dade, é também umha
mens demoram anos
forma de vingança. Aí
em denunciá-los, ou
que
nom
delinquiu
vem o lobo! e a gente
retiram a denúncia
bota a correr. Pedro
umha vez apresentaporque ninguén
exulta, folga com o
da, ou simp l e s m e n é culpável
seu triunfo efêmero
t e n o m a apresensobre o grupo que o
tam nunca. Muitas
enquanto
marginaliza, nom pácontinuam vivendo
ra a pensar nos efeitos
com eles despois da
nom se demonstrar
dessa treta fácil. A
agressom, coabitam
o contrário”
igualdade é um cadurante anos com o
minho esgrévio e o
medo, com os medos
atalho umha tentaçom
–múltiplos e contraexcessiva.
ditórios– que paraliHai uns dias, a
sam o gesto libertaJuiza Decana de Bardor. Por razons múlticelona afirmou que muitas mulheres plas e também contraditórias. E assim até
apresentam denúncias de agressom con- que um mal dia o homem cruza a última
tra homens para situar-se numha po- fronteira e já nom hai volta atrás. Mata a
siçom favorável nos processos por sepa- mulher, se calhar também os filhos, nom
raçom e custódia de filhos e estas palav- raro a si próprio e, se acaso tivo ocasiom,
ras provocarom a reacçom imediata de ainda matou antes a sogra ou o cunhado
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que passavam por ali em tam importuno
momento. A família, tal e como a conhece a nossa sociedade, é um terreno cercado onde aninham as mais violentas paixons e impera a lei do mais forte. Em situaçons de violência física o mais forte
costuma ser homem.
Este é o lobo que hai que afastar. A
justiça –e a sociedade inteira– está obrigada a amparar as vítimas, tomando medidas para prevenir a agressom e reparar os
danos se já foi consumada.
Ora, pôr os meios para que o lobo nom
mate as ovelhas é umha cousa, meter medo por diversom ou vingança é outra.
Quem utiliza o sofrimento destas
mulheres e a preocupaçom social que o
problema suscita para conseguir cinco
minutos de glória morbosa no amarelismo televisivo recorre a um gesto moralmente desprezível, próprio da clientela
do papel cuché. Quem instrumentaliza
esse sofrimento e essa preocupaçom para vingar-se de quem foi seu parceiro
numha relaçom fracassada, berrando cada pouco que o lobo vem aí, recorre a
umha argúcia mendaz e perigosa. Um
ardil que inspiraria pena senom fosse
porque tem consequências graves para
outras persoas. Em primeiro lugar para
quem, vítima real de umha ameaça ou
umha agressom, nom quer, com toda a
razom, ver o seu sofrimento confundido
com a frivolidade, o ressentimento e a
malícia de outras. Em segundo lugar, para quem, objecto de umha acusaçom falsa, é empurrado à margem dos indivíduos socialmente perigosos e moralmente suspeitos, perdendo direitos sobre a
custódia dos filhos, vendo como se lhe
limita a liberdade de movimentos e sendo obrigado a carregar o ferrete de assassino em potência. Hai julgados (alguns de Vigo, por exemplo) que concedem todas as ordens de afastamento que
solicitam as demandantes.
Por isso, por mui exacta que seja, a irada resposta das associaçons de mulheres
nom desmente as medidas palavras da Decana de Barcelona. Mostra, simplesmente,
outra face do poliedro. Do real complexo.
Desta condiçom nossa onde os alhos se confundem tenazmente com os bugalhos. Hai
mulheres maltratadas, hai mulheres assassinadas e hai homens falsamente acusados.
Como bem recordava Simone de Beauvoir (e olha que já vam anos!), a mulher
é como todo o mundo: metade vítima e
metade culpável. E aí, acrescento eu, é
precisamente onde está a graça. E a marcha. Somos diferentes, claro. Nom queremos ser desiguais.♦
ELVIRA SOTO é lingüísta e autora
de diversos ensaios.

PreSOS denuncia maus tratos nos cárceres
H. VIXANDE
O venres e sábado 28 e 29 de
maio tiveron lugar varios actos
reivindicativos organizados polos colectivos PreSOS e Cruz
Negra que pretendían denunciar
a situación de maus tratos nos
cárceres de Galiza, nomeadamente en Teixeiro e na Lama.
O venres 28 ás doce da mañá realizáronse senllas concentracións diante dos dous xulgados de vixilancia penitenciaria
da Galiza: A Coruña e Pontevedra. As arredor de 65 persoas

participantes lembraron que nos
cárceres continúa a haber problemas xurídicos sen resolver.
Francisco Fernández del Buey,
de PreSOS, lembrou que esa
mesma mañá na que se celebraran as mobilizacións na Coruña
estaba a xulgarse a catro presos
que denunciaran agresións e
ameazas por parte dalgúns funcionarios pero que remataron
incriminados eles e sometidos a
proceso no penal número dous
da Coruña. “O informe do relator das Nacións Unidas para Es-

paña dixo que non entendía por
que aquí se arquivan de forma
sistemática as denuncias dos
presos por maus tratos e torturas
e por que tamén de forma sistemática os denunciantes acaban
acusados de agresión aos funcionarios”, dixo Francisco Fernández del Buey, que tamén reclamou “unicamente o cumprimento da lei de axuizamento
criminal, que se tome declaración aos denunciantes de torturas e que os vexa o médico forense”.

Ao día seguinte, o sábado 28
de maio de 12:30 a 13:30 horas
produciuse unha marcha de automóbiles desde a Audiencia de
Pontevedra até a cadea da Lama,
onde se botaron foguetes como
denuncia da situación nos cárceres de Teixeiro e da Lama. “Neste cárcere, por exemplo, hai un
preso hemipléxico desde os dez
anos de idade ao que ao principio retiráronlle a cadeira de rodas, á que logo se lle escangallou
a batería, que non ten ramplas de
acceso e ao que lle teñen que fa-

cer a limpeza íntima os seus propios compañeiros”, denunciou o
portavoz de PreSOS.
Tras esta mobilización, PreSOS prepara un acto a celebrar o
vindeiro 14 de outubro. Esta mobilización coincide cun xuízo
contra uns prisioneiros acusados
de agresión no cárcere da Coruña. Estes presos denunciaran
previamente maus tratos e torturas, pero as dilixencias abertas
inicialmente arquiváronse e paralelamente iniciouse un procedemento xudicial contra eles.♦

Levitacións
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Air France inaugura unha liña entre Vigo e a capital francesa

N

Centralismo de París

on me decatara ata o
pasado domingo, aínda que vir debe vir de
hai xa uns dous meses. E non
me decatara porque a miúdo
un anda pola vida mirando,
pero sen ver moito.
Desta non foi así; desta
vino claramente. Quizais porque os domingos de mañá,
nesta época que xa anuncia
estíos, as rúas e as prazas de
Compostela son un
espectáculo, e un anda, mesmo sen querer, sempre cos
ollos un chisco máis abertos.
E pódenme crer se lles digo que o que vin é certo. Vin
ás xentes apostadas nas terrazas da Rúa do Vilar, metidas
en aperitivos e levitando. Levitaban as xentes e as sillas
nas que sentaban e as mesas
e os camareiros que as servían. Levitaban os turistas e os
do lugar, que ían e viñan a
ritmo de alboradas por baixo
dos soportais e polas lousas
soleadas. Levitaban todos os
convidados de dúas primeiras
comuñóns que agardaban ás
portas de Santa Susana, e
quen máis levitaban eras as
dúas meniñas vestidas como
se fosen noivas e que, malpocadas, non sabían nin por que
levitaban.
Ao redor da fonte de Praterías, un grupo de danza e de
gaiteiros asturianos trenzaban
pasos e marcaban sons da súa
terra, tamén sen pisaren o
chan. Tampouco tocaban a
pedra os centos de homes e
mulleres que sentaban nas escaleiras para mellor ver o espectáculo da danza.
Na Quintana, a longa rea
de peregrinos que pouco a
pouco ía tragando a Porta
Santa, tamén levitaban. E os
que ían chegando pola Vía
Sacra viñan cos pés limpos e
sen mancaduras de non pisaren chan en todo o Camiño.
Tamén as monxas
benedictinas de San Paio,
que os domingos bordan de
gregoriano a misa de doce,
levitaban.
Esa mañá decateime de
que todo o mundo en Santiago levitaba. Imaxinei que tamén pola residencia do presidente andarían en levitacións,
e que os conselleiros levitarían igualmente, aínda que
nunca, nunca, nunca nolo van
confesar.
Mirei cara abaixo, cara os
pés, e vin que tamén eu levitaba. E asegúrolles que non me
asombrei nin un chisco. Non.
Non me asombrei nin un chisco de que eu levitase e de que
todo o mundo levitase. E supuxen que tamén por Catalunya,
e por Eukadi, e por Asturias, e
polas dúas Castelas, e polas
illas, e polos demáis territorios
que se gobernan desde a Moncloa, as xentes andarían
levitando canda nós.
E como non imos levitar?
–díxenme. Ca de peso que
nos quitamos de enriba
desque o amigo de Bush,
desque o terceiro home das
Azores deixou de nos
encabronar!♦

H. VIXANDE
A compañía aérea Air France
vén de inaugurar unha liña
entre Vigo e París con dúas
frecuencias diarias en cada
sentido. Despois das de Santiago con Londres e con París
é a terceira conexión internacional coa que conta Galiza.
Dentro da súa estratexia de configurar o aeroporto Charles de
Gaulle de París como centro de
distribución de pasaxeiros en toda Europa, Air France vén de
desembarcar na Galiza ao inaugurar unha liña aérea entre Vigo
e a capital francesa. Todas as cidades galegas contan con algunha conexión con París, pero desde A Coruña e desde Vigo Iberia
só ofrecía unha unión mediante
unha escala, ben en Barcelona
desde A Coruña, ben en Valladolid para os voos desde Vigo. En
Compostela, entroques, as liñas
de Iberia tanto a París como a
Londres xa eran directas.
Por outra banda, a cidade de
Santiago contaba con varias conexións con cidades europeas
através de escalas no Estado español: Iberia conectaba Compostela con Amsterdam e Bruxelas vía Barcelona. A capital galega tamén conta cunha unión directa semanal con Xenebra. As
outras compañías ofrecen voos a
distintas cidades do continente
desde Vigo e Santiago, previo
paso por Madrid ou Barcelona,
pero mudando de avión.
Este panorama aéreo situaba
á Galiza sometida a un centralismo madrileño que empregaba ás
tres cidades galegas como mercado dependente co que rematar
de encher os avións a outros destinos continentais e internacionais. O prezo, tanto se se collían liñas con escala sen cambio
de nave como liñas con cambio
de avión, era padecer longos
traslados que facían inoperativas
as viaxes de poucos días.
En realidade, aínda que
Compostela contaba coas dúas
liñas directas de conexión con
Europa, os horarios deixaban
que desexar porque este é de mediodía no caso de Londres –o
que impide ir e volver no mesmo

Os aeroportos galegos teñen moitas carencias, como voos internacionais, que ademais son máis caros que noutras zonas. PACO VILABARROS

día e obriga a perder unha xornada completa– e de mañá no de
París, que retorna á noite pero
que impide a un executivo francés vir e marchar desde París á
Galiza no mesmo día.
A liña que inaugurou Air
France ao ter dúas frecuencias
en cada sentido, subsana estes
problemas, pero implica uns custes. O director xeral de Air France para Portugal e España, Jacques de Chambrun, admitiu o día
da presentación da liña, o 1 de
xuño, que o primeiro obxectivo
da compañía son os clientes de
negocio. Tamén recoñeceu que a
súa compañía ten un acordo internacional co grupo PSA –matriz de Citroën– para trasladar os
seus executivos. Isto significa
que a creación desta liña serve
como infraestrutura do conglomerado de industrias francesas
en Galiza, entre as que non só está a Citroën, senón tamén Carrrefour, Alcampo ou varias auxiliares do automóbil. Jacques de
Chambrun tamén admitiu que o
turismo de alto nivel é o segundo
obxectivo desta compañía. Todo
isto fai que a orientación desta liña sexa cubrir as necesidades da

industria francesa e roubarlle a
Iberia cota de mercado no tráfico
continental e internacional.
Consecuencias da liña
Este non é o único efecto da concepción da liña que veñen de
inaugurar. Os prezos elevados tamén son unha consecuencia. O
voo na clase económica custaralle ao público 270,93 euros, cando Air France cobra 180,93 euros para os voos a París desde Valladolid ou desde Málaga e
140,85 euros se é desde Porto.
Aínda que Jacques de Chambrun
asegurou que o prezo é debido ao
tamaño do avión –menor no caso
vigués–, o certo é que esgrimiu o
mesmo argumento cando se lle
lembrou que os 270,93 euros que
custa desde Vigo son exactamente a mesma cantidade que vale o
voo de Iberia con escala en Valladolid, pero sen mudar de
avión, que vai a París (Curiosamente, o voo entre Valladolid e
París costa igual en Air France e
en Iberia: 180,93 euros).
Á marxe do feito de que a nova liña muda un chisco o centralismo aéreo de Madrid polo de

París, os aeroportos galegos teñen
moitas materias pendentes. Á atomización do panorama únese a
incapacidade dos xestores para
conseguir horarios acaídos ás necesidades do país e conexións directas con Europa –incluída unha
liña de baixo custe que una Galiza con Londres, que permita conexións baratas co resto do continente e que introduza unha auténtica competencia. Hai, ademais,
outros problemas, como a case
inexistencia de liñas de transporte
público colectivo aos aeroportos,
carencia de estacionamentos de
longo termo ou a confusión sobre
a corrección dos problemas ocasionados pola néboa.
O ano pasado Galiza foi a
Comunidade do Estado na que
máis se incrementaron as viaxes
ao estranxeiro por vía aérea: un
seis por cento. Porén, non está en
condicións de competir con outros aeroportos como o de Porto,
o que implicará a medio prazo
unha fuga de viaxeiros sobre todo vigueses á terminal de Sá
Carneiro. Este feito debilitará tamén o aeroporto de Santiago e
en consecuencia todo o país perderá competitividade no sector.♦

Sen esquecer o Prestige organizará outras actividades

A Burla Negra pasa páxina
H.V.
Tras ano e medio de organización de actividades para denunciar a catástrofe do Prestige, o
colectivo da Burla Negra vén de
anunciar que está a organizar unha rede de información, acción e
distribución “a favor do desenvolvemento creativo”. O seu nome inicial é Arredemo.
Aínda que non implica esquecer as reivindicacións polas que
foi creada, o anuncio da Burla Negra significa pasar páxina por canto implica realizar actividades que
nada teñen que ver coas finalidades marcadas no seu nacemento.

A rede de información, acción e distribución na que traballa o colectivo está nunha primeira fase, co proxecto de elaboración dunha base de datos que
recolla os axentes cidadáns interesados en formar parte da rede.
O obxectivo final é que as organizacións integrantes consigan
capacidade de incidencia no conxunto da sociedade.
Os obxectivos de información, acción e distribución formúlanse máis a longo prazo.
Con respecto á información, a
pretensión da Burla Negra é
crear un espazo de comunica-

ción alternativo para estaren informados “das convocatorias
que xorden desde múltiples
asociacións e colectivos do país”. A acción concíbea este grupo como unha forma de “vínculo de interconexión e plataforma para accións conxuntas, adhesións a proxectos en marcha
e propostas de accións colectivas”. Por último, a distribución
ten como obxectivo “servir de
rede común de intercambio, difusión e distribución de todo tipo de materiais”.
O proxecto da Burla Negra
aínda está a dar os seus primeiros

pasos e a tal efecto a organización dispuxo dunha páxina electrónica (www.muinho.com/arredemo) na que os colectivos e
persoas interesadas poden cubrir
o correspondente formulario. A
entidade promotora tamén solicita a todas as persoas interesadas
que difundan esta idea co obxectivo de conseguir que “interese
ao conxunto da sociedade e de
individuos e colectividades que
veñen traballando, desde diferentes graos de activismo social,
a favor do desenvolvemento creativo, artístico e socio-cultural
de Galiza”.♦
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Moscova prepárase para nutrir o continente

Gas ruso polas veas da UE
A.N.T.
A Unión Europea comeza a parecerse a un enfermo conectado
ao soro que lle fornece a antiga
Unión Soviética. Grandes consumidores de enerxía, os paises da
UE poderían depender no futuro
aínda máis do petróleo e do gas
que chegan do leste polas canalizacións que se preparan. Moscova é a máxima interesada nestes
proxectos. Coa caída do muro, a
enerxía pode ser un dos mellores
nexos de unión dunha grande
Europa que chegue aos Urais.
A recente ampliación da UE puxo
luz a dependencia europea da
enerxía rusa. As compañías desta
nacionalidade fornecen xa o 20%
do petróleo e o 25% do gas que
consumen os actuais 25 membros.
Polonia e os paises bálticos son os
máis conectados. As compañías
rusas contan tamén cunha importante rede de gasolineiras nestes
estados. Outro tanto sucede en
Bulgaria e Rumanía, países que
prevén integrarse na UE no 2007.
Esta influencia coincide co devalo das reservas doutros fornecedores, como Noruega e co crecente peso do gas como enerxía.
No 2003, Rusia incrementou
un 12% a exportación de petróleo respecto ao ano anterior e o
seu proxecto e seguir aumentando no futuro. Ademais, negocia
con outras repúblicas ex-soviéticas para converterse no seu intermediario ou para contruír sociedades conxuntas. O pasado
mes de abril, Rusia e Turkmenistán asinaron un acordo por 25
anos, segundo o cal Moscova incrementará as súas compras de
gas até os 80.000 millóns de metros cúbicos anuais a partir do
2009, moito máis do que na actualidade produce o país asiático.
Oposición a
unha Rusia independente
O aumento da dependencia da
enerxía rusa non está exenta de
tensións. Na UE, o capital que move o sector enerxético ruso atrae e
atemoriza ao tempo. “Se xogan
conforme ás reglas, por qué imos
pecharlles o camiño?, comenta un

Oleodutos e gasodutos en Rusia.
Principais oleoductos e gasodutos.
Páises da Unión Europea.

diplomático nórdico. Pero Putin
está atento: “No mundo hai quen
non quere tratar cunha Rusia independente, forte e segura de si mesma. Agora, na competencia global,
utilízanse medios de presión política, económica e informativa”,
afirmou nunha das súas últimas
comparecencias. Referiase, probabelmente, máis aos EEUU que á
UE. Aínda que tamén coa UE houbo e hai problemas. Un exemplo
claro é o do oleoduto OdessaBrody, un tendido de 600 quilómetros construido para transportar

petróleo do Caspio e Asia Central,
á marxe de Rusia. Ucraína é o estado máis implicado nesta alternativa, un proxecto que un experto
en enerxía ocidental cualificou de
“monumento á ideoloxía da guerra
fría e ao voluntarismo político para esquivar a Rusia por riba das
consideracións económicas”. Na
actualidade as tuberías están baleiras, sen que ninguén saiba canto
tempo van permanecer así. Rusia
negocia con Kiev unha solución.
Moscova controla xa catro das seis
refinerías do país.♦

O PIB ruso medra un 8%
O crecemento e as boas perspectivas da economía rusa é algo
que non se oculta xa en Occidente. O último informe de Putin
prevé unha duplicación do PIB
para o 2010. Nos catro primeiros
meses deste ano a economía rusa
medrou un 8%. O goberno tamén espera reducir a inflación
anual ao 3% e acadar as condicións necesarias para facer convertíbel o rublo en dous anos.
Unha parte desta mellora
débese á subida do prezo do petroleo, máis tamén á reestruturación económica que se está a
levar a cabo en todo o país desde a caída de Ieltsin. Contodo,

Rusia non está aínda para botar
foguetes. Na actualidade aínda
non recuperou o nivel económico de 1989. E moitos critican que o crecemento se basee
na exportación de materias primas e non nas transformacións
estruturais. Á venda ao exterior
de hidrocarburos proporciona
ao país o 40% das súas divisas.
En todo caso, non hai dúbida de que a enerxía é poder. A
estratexia enerxética rusa até o
2020 establece que a “influencia xeopolítica” de Moscova
está determinada “en gran medida” polo seu papel nos mercados mundiais da enerxía.♦

Pérez de Bricio e o prezo da bombona
FERNANDO CARBALLA
Carlos Pérez de Bricio, presidente e conselleiro delegado de Cepsa, vén de solicitarlle ao novo
goberno unha desregulación no
sector da enerxía que acabe “cos
prezos intervidos”, que permita a
entrada de novos competidores
no sector e que facilite que as actuais empresas comercializadoras (a propia Cepsa e Repsol) gañen diñeiro nesta área.
Que obtería o cidadán de tal
liberalización? Pois unha suba
considerábel do prezo da bombona. Segundo Pérez de Bricio, o
prezo da botella no Estado español está en 8,34 euros, fronte aos
15,62 de Portugal, os 23,44 de
Italia ou os 25,84 de Francia.
Pero quen é Pérez de Bricio?

Carlos Pérez de Bricio.

Para os máis novos hai que lembrar que en 1975, no primeiro goberno da Monarquía, con Arias
Navarro de presidente, fora nomeado ministro de Industria.

Confirmado logo por Adolfo Suárez, cesou en xullo de 1977. Tamén ocupou cargos destacados na
Confederación Empresarial (CEOE). Pero os seus antecedentes
datan de antes. En pleno franquismo ocupou o posto de presidente
da Unión de Empresas e Entidades Siderúrxicas, entre outros cargos máis de carácter similar. Entre 1969 e 1974 foi director xeral
de Industrias Siderometalúrxicas
e Navais. Desde este último posto
participou na reforma normativa
para regular a “ordenación, intervención e vixiancia que lle compete ao Ministerio de Industria” a
respecto do servizo público de
gases combustíbeis. Unha intervención pública que agora xustamente rexeita.♦

O valor dos recursos
naturais
MANUEL CAO
Na evolución do pensamento económico, a posición dos recursos naturais foi observada dende puntos de vista diferentes. Como factor de produción determinante para o crecemento económico a loita polos recursos naturais foi, talvez, o motor principal da historia da humanidade dado que era aí onde radicaban as
posibilidades de expansión da produción e o enriquecimento colectivo sempre, iso si, a costa dos damnificados desposuídos do
medio natural nos que asentaban as bases da súa supervivencia.
A busca de novos territorios coa expulsión dos indíxenas e a colonización de espazos poboados por especies animais fixo que
o planeta fose quedando pequeno e sen recunchos inexplorados,
dando lugar a unha continua superexplotación dos recursos naturais renovábeis e ao esgotamento de moitos dos recursos non
renovábeis. A sensibilidade medioambiental é a consecuencia
da toma de conciencia colectiva do vello problema, sinalado por
Malthus, asentado no desfase entre poboación e recursos.
Tecnicamente, as formulacións desta problemática conteñen
variantes importantes. Para uns, é o sistema capitalista depredador o responsábel da desfeita medioambiental e bastaría cambiar de sistema para resolver a situación. Para outros, a problemática é máis complicada e atinxe o núcleo do desenvolvemento da humanidade cunha tendencia ao crecemento desordenado
e agresivo, sendo as solucións máis ben de tipo cooperativo
orientadas a limitar a capacidade de destrución medioambiental
mediante mecanismos de control da poboación, adopción de
acordos globais para manter o equilibrio natural e a instauración
de institucións reguladoras para asuntos medioambientais.
As elaboracións malthusianas foron, en xeral, descualificadas por análises posteriores que atoparon no progreso técnico o
antídoto fundamental para superar o desequilibrio poboaciónrecursos. Mais a aplicación das novas tecnoloxías ao tempo
que trataba de satisfacer as crecentes necesidades da poboación
ía degradando sistematicamente o medio natural. O proceso de
globalización económica e a entrada no desenvolvemento de
economías antes afastadas do crecemento acelerou a presión e
a sobrexplotación dos recursos, sometendo o planeta a unha situación difícil que demanda a aprobación e implementación de
medidas de control, protección e mantemento dos recursos.
Dende outro punto de vista, os recursos naturais seguen
sendo un factor de produción clave para as estratexias de poder
das empresas ou entes estatais. A relevancia dos recursos mantense como no pasado e da loita polo seu control e explotación
derivan a maioría dos conflitos actuais. Arredor do petróleo, os
minerais, a auga, as pescarías ou a paisaxe artéllanse intereses
económicos e políticos tan ou máis determinantes que a tecnoloxía para o desenvolvemento económico dun país. En realidade, o valor dos recursos naturais pode ir en aumento unha vez
que a degradación e a destrución do capital medioambiental
preexistente diminúa a disposición dos recursos globais.

Agricultores palestinos organizando un novo regadío.

WENDY SUE LAMM

‘A relevancia dos recursos mantense
como no pasado e da loita polo seu
control derivan a maioría dos conflitos”
É evidente a importancia do capital e o investimento en tecnoloxía e capital humano máis iso non debe facernos esquecer
o papel duns recursos naturais en cantidade e calidade estimábeis. A Arxentina estase a beneficiar da crecente demanda de
soia para o mercado chinés e iso é posíbel pola disposición de
recursos naturais reasignados a novas actividades produtivas
rendíbles por cambios nos prezos relativos. Os EE UU tentan
acadar o control dos recursos petrolíferos, pois representan poder e rendementos futuros, etc. En troques, en Galicia permanecen ociosos importantes recursos naturais atesourados polos
galegos ao longo da súa peripecia vital e poucas empresas, investidores, propietarios ou cooperativistas ven oportunidades
de negocio na explotación de tan valiosos recursos.♦

A.N.T.
A política dos Estados Unidos
nos últimos tempos é unha das
causas do empeoramento dos dereitos humanos en moitos países
do mundo, segundo Amnistía Internacional.
Esta organización denunciou,
no seu último informe anual, co-

rrespondente ao 2003, a pervivencia no Estado español de tortura e maos tratos. Tamén documenta algúns casos de execucións extraxudiciais e homicidios ilexitimos, causados polas
forzas do orde sobre individuos
de orixe marroquí. AI toma nota
ademais dos “abusos contra os

dereitos humanos de grupos da
oposición”, en alusión á ETA.
A situación de España é semellante á doutros paises ocidentais e democráticos, nos que
a tortura e os maos tratos a detidos seguen lamentábelmente en
vigor. O informe de Amnistía
provocou algunhas queixas. Es-

teban Beltrán, director da sección española da organización,
comentou ao respecto que “todo
o mundo pensa que Amnistía é
estupenda até que fala do seu país”.
Amnistía Internacional insiste moito no seu informe na influencia negativa global dos Es-

tados Unidos. “En nome da guerra contra o terrorismo, afirma,
Washington utiliza unha dobre
linguaxe e sacrifica os dereitos
humanos”. “Utilizar a forza militar preventiva onde e cando se
lle antolla, engade, causou danos
á xustiza e converteu o mundo
nun lugar máis perigoso”.♦

O Exército aínda non asume
o Estado das autonomías
M.V.

Bono
renuncia á
súa medalla
A.N.T.
A só mes e medio do seu nomeamento no cargo de ministro de Defensa, José Bono foi galardoado polo Consello de Ministros coa Gran
Cruz ao Mérito Militar con
distintivo branco. A condecoración resultou moi criticada por toda a oposición,
desde os nacionalistas, a
Mariano Raxoi. Os nacionalistas sinalaron que se trataba dun acto de “autobombo”
improcedente. O líder do PP
incidiu no pouco tempo que
levaba Bono no seu posto
para merecer a Gran Cruz.
Poucos días despois, o ex
presidente de Castela-A
Mancha renunciaba ao galardón, sinalando que “calquera
que seña a intención das críticas, o presidente e o ministro de Defensa non temos os
ouvidos tapados, senón ben
atentos á sociedade”.♦

O debate sobre a reforma da Constitución, os
Estatutos e institucións coma o Senado, está a
esquecer outros peares do sistema institucional
que, após de 25 anos de democracia, merecen
con certeza unha reformulación. Podería falarse en concreto do Exército, garante por mandato constitucional da unidade de España.
A institución militar ten mudado moito e
positivamente desde hai dúas décadas, tanto
desde o aspecto da profesionalización, coma no que respecta á asunción dos principios democráticos por parte dos seus mandos superiores. Non hai dúbida de que neste terreo perviven certas eivas. O réxime de
Franco aínda merece unha lectura positiva
en moitas academias militares, pero non é a
iso ao que nos queremos referir aquí.
A pregunta que pretendemos formular é:
asumiu o Exército a realidade do Estado das
Autonomías? A resposta, sen dúbida, é que
non ou que só nunha pequena parte. Aceptouse, nos últimos tempos do servizo militar
obrigatorio, a petición de realizar a mili na
comunidade de orixe e pouco máis.
Ten comentado o catedrático, Álvarez
Junco que ao Exército se debe, en boa medida, a “nacionalización” española dos antigos
reinos peninsulares, Portugal á marxe. Se na
república francesa foi a escola e os dereitos
de cidadanía os que crearon os “franceses”,
no Estado español, de xeito ben diferente, foi
o estamento castrense, e a súa función coercitiva, o que xugou un papel máis destacado na
creación do “español” moderno. Non son
poucos os textos decimonónicos que explican, sen disimulo, que eran os militares, co
seu continuo cambio de residencia e a súa
fidelidade única a símbolos como a bandeira,
os que se constituiron en baluartes, nos distintos territorios, da “España uniforme” e, ca-

PACO VILABARROS

‘A

ondear tamén nos cuarbería dicir, “uniformas bandeiras oficiais teis e nos patios de arda”. Fronte aos argumas e nos despachos
mentos pedagóxicos ou
de cada comunidade
das capitanías; as linos dereitos do democráguas tan oficiais como
ticos da república frandeberían
ondear,
o castelán nos seus tecesa, atractivos sen dúrritorios, segundo a
bida para o cidadán, á
tamén, nos cuarteis”
Constitución, deberían
marxe da súa procedenser de uso común nas
cia, o Estado español
dependencias militabaseasou na coerción
como elemento sobranceiro da súa unidade. res, entre a cadea de mando e no sistema adOs corenta anos de franquismo non fixe- ministrativo interno militar.
Existen xa polícias autonómicas en dúas
ron máis que incidir nesta fórmula. Hora é
de que o Exército se amolde aos demáis nacionalidades históricas, noutras como
compoñentes do Estado de dereito e, en Galiza está a producirse un debate ao resconcreto, ao Estado autonómico. As bandei- pecto, mais: para cando o debate sobre a
ras oficiais de cada comunidade deberían descentralización do Exército?♦

Barcelona
Até a pasada semana nunca tivera a oportunidade de ver xuntos á
que parece unha nova estraña parella: Jordi Pujol e Felipe González. Un ciclo económico organizado por unha caixa de aforros
catalá brindoume esa oportunidade. E digo brindou porque me soa
a galano e así é como entendo
podelos observar, aínda que sexa
comentando a sustentabilidade
do estado do benestar en Europa.
Como o que sabe que xa non
pode cambiar a historia, que as
cartas están botadas, que o seu
nome xa está escrito nelas,
chantado. Aí, gravado, imperturbábel ante os cambios, coa
lembranza asegurada. Así estaban Felipe e Jordi ou Jordi e Felipe, tanto dá. O protagonismo
que tiña cando falaba un compartíao o outro e viceversa.

A estraña parella
A. MARQUÈS

Felipe González e Jordi Pujol coincidiron publicamente nun foro
económico. Os seus encontros e complicidades dan para pensar.
Após anos de encontronazos políticos, despois da Banca Catalá,
logo de… todo fica atrás. Se
ben se levan uns anos, compartiron e construíron parte da historia española e iso nótase. Lévano
escrito nas caras: retirados ambos, pechan unha etapa da evolución da nosa historia, o primeiro
paso da democracia, o de convertela en adulta. Lévano, como digo, escrito nas súas caras, cra-

vado nos seus sorrisos e acenos.
Perante un auditorio cheo a
rebosar exercen de estraña parella, a ver cal dos dous consegue
arrincar a gargallada máis sonora
aos asistentes con algún comentario sabio e enxeñoso. Xa non
importan as diferenzas, como
que Pujol activase a desaparición
do servizo militar durante o primeiro goberno popular e que Felipe pense que agora o exército

“profesional” o formen persoas
estranxeiras que xuran unha bandeira que non é a súa. Tanto dá.
Ese día esa diferenza non pasa
do gag. Eles xa non forman parte do que pase hoxe. É como o
que comenta unha xogada de
cartas cuns amigos unha vez rematada e apurando un coñá.
A un os comentarios do outro
fano rir. Até que chega o momento de concluír. Daquela chegan as

palabras graves. Para Pujol falta
liderato político tanto en España
como en Europa. Só se salva, ao
gusto de ambos, o controvertido
Tony Blair e a súa Terceira Vía.
Quizá porque no auditorio estaba
Anthony Giddens, que popularizou este programa socialdemócrata e, ademais, foi asesor directo de Blair. Só Blair, di Pujol, e a
continuación fica en suspenso,
con faciana de circunstancias e
dando lixeiros golpiños na mesa
cos seus dedos. Felipe óllao. Ergue os ombreiros con cara de non
poder facer nada. Gargalladas no
auditorio e aos oradores as cámaras róubanlles un sorriso. Pujol
dille a González que é unha mágoa que non queira facer política
no nivel europeo. Entenden por
que se me parecen unha real estraña parella?♦
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En España segue habendo tortura e maos tratos,
segundo Amnistía Internacional
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Aquí fóra
evanxelizadora en terra de ninguén.
peditivo contra todo tipo de resistencia,
Pero filigranas lingüísticas á parte, o adaptando os mecanismos de humillación
que resulta evidente é que o comporta- e de tortura á sensibilidade musulmá.
mento dos soldados da 372ª compañía
Pero no fondo, todo este episodio non
estadounidense e demais milicianos, non deixa de ser a demostración mais evidente
obedeceu a impulsos incontrolábeis e da impotencia e da incapacidade norteapersoais senón a un plano perfectamente mericana para atopar unha solución acepmeditado e que o
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cretos envolven gruenunciados pola adde máis”
pos de elite adestrados
ministración Bush,
para cometer todo tipo
máis alá do derrube
de delitos, dende hodo réxime de Sadmicidios selectivos –os
dam, pode dicirse que
israelís poderían axudar– até interrogato- hoxe está mais perto de ser acadado,
rios secretos, e de Guantánamo a tantos lu- mesmo se diría que todo vai en sentido
gares ignorados en tantos países “amigos” oposto ao programado, cun custo mateonde todo escapa ao mínimo control. Un rial e en vidas humanas que sobrepasa as
próximo de Rumsfeld, Stephen Cambone, peores expectativas. Mesmo no político,
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rocambolesco coa democracia, pero todos formar goberno cun mínimo de estabilina Casa Branca deben estar ao corrente das dade despois do 30 de xuño, semella unoperacións encubertas.
ha tarefa complicada de mais, con equiliA complicada situación que emerxe brios difíciles de estabelecer e asegurar.
no Iraq despois da vitoria, cunha paz tan
Soamente cabe confiar en que tamén
difícil de dixerir que día si e día non pro- fracasen os intentos de facer que a ONU
voca auténticos cataclismos cada vez lexitime o traspaso a un poder nominal
mais complicados de ocultar á opinión que vai seguir sendo controlado polos
pública, o campo dos partidarios da liña EE UU. É hora de poñer condicións.♦
dura atopou nestas milicias o equipo adecuado para convertelo nun corpo non soXULIO RÍOS é director de IGADI
amente expedicionario senón tamén ex(www.igadi.org)

‘A

O Secretario de Estado de Defensa, Donald Runsfeld, no centro.

Todo é válido contra
o terror
XULIO RÍOS
Janusz Wojciechowski, vicepresidente da
Dieta polaca, estabelecía recentemente
que a diferenza entre a verdade e a verdade política é a mesma que existe entre unha cadeira e a cadeira eléctrica. Algo así
vén ser o propósito de distracción da administración Bush ante as evidencias da

tortura e o trato inhumano aos presos confinados en Abu Ghraib, que trata de xustificar de mil e unha maneiras, desligando o
acontecido da práctica intachábel dunha
superpotencia especialmente respectuosa
cos dereitos humanos e consagrada á difícil misión da propagación democrático-

Revolución
en Venezuela
GUSTAVO LUCA

C

omprobada a inmensa
base popular do goberno de Venezuela, adversarios, reticentes,
oportunistas e conspiradores
lanzaron no 2003 unha ofensiva de gran calado, coa axuda dos Estados Unidos, para
arruinalo.
Foi dende logo o ano horríbel do goberno de Hugo
Chávez co petróleo embargado e francotiradores pagados
en dólares a disparar balas
asasinas que parecesen dos
uniformados. Os bempensantes botábanse con aparente
mágoa enriba do principio da
esperanza con esa frase terríbel: nós tamén estamos co
goberno pero así non se pode
seguir.
Un galego de Caracas envíanos o resultado da acción
de goberno durante este exercicio pésimo de 2003: un millón de venezuelanos foron
alfabetizados en oito meses.
Construíronse 3.000 escolas
bolivarianas nas que os rapaces reciben almorzo, xantar e
merenda pagados con cartos
públicos. A matrícula das escolas aumentou en dous
millóns de alumnos. A do bacharelato subiu en medio millón.
Inauguraron máis de 40
escolas técnicas e oito novos
colexios universitarios.
Tamén funcionan 250 novos
centros con acceso á internet
de balde. A asistencia médica
deu un paso de xigante cun
médico residente de primaria
por cada 250 familias. A asistencia e os medicamentos son
universais e gratuítas. A
maioría destes médicos son
cubanos, orgullo lexítimo da
primeira revolución americana que exporta vida.
No mesmo ano en que
Venezuela perdeu dez mil
millóns de dólares polo
embargo e o boicot empresarial (así non se pode seguir)
o goberno comezou a
construción de tres redes de
metro, tres liñas de comboio
e tres presas hidroeléctricas.
Proseguían por fin as obras
das autoestradas metidas nos
últimos vinte anos nun vainon-vai por crebas fraudulentas. O paro chegou no ano
negro ao 21% pero meses
despois baixaba ao 16%.
Construíronse 250.000 novas
vivendas e as reservas xa
igualan a débeda externa que
se rebaixou en 21 mil millóns
de dólares.
O galego que nos
transmite estas boas novas,
segunda xeración en
Venezuela dunha familia nacionalista e de esquerdas que
deu todo o que tiña na loita
contra Franco, está contento
polas obras e os feitos pero
máis polo vigor renovado do
principio esperanza: “a visión
dun pobo combativo que esixe participación en todas as
actividades políticas e sociais
do país” ♦
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Vítimas do 11-S
increpan o ex alcalde Giuliani

Giuliani, ex alcalde de New York.

A.N.T.
Logo de moitos meses gabando o
comportamento das autoridades,
dos servizos de salvamento e, sobre todo do alcalde Giuliani, convertido en heroe despois do atentado das Torres, os neoiorquinos veñen de descubrir que os xestores da
traxedia cometeron graves erros.
O liderado do republicano
Giuliani foi posto en cuestión durante a súa comparecencia ante a
comisión de investigación do 11S, até o punto de que os familiares
das vítimas cortaron en varias oca-

sións a súa intervención, increpándoo con berros de “mentiroso” e
“isto é unha perda de tempo”. Os
membos da Comisión mostráronse mornos no seu interrogatorio.
Contodo, Giuliani mostrouse esquivo e evitou pronunciar as palabras caos e confusión que se citaran en intervencións anteriores.
“O meu fillo foi asesinado”,
laiábase Rally Regenhard en canto Giuliani falaba. Era bombeiro.
A intervención do ex alcalde deuse por rematada cando un dos
asistentes tivo que ser desaloxado

da sala. “Milleiros de persoas están mortas”, berraba mentres dicía que “os que se salvaron non
foi porque fose un bo líder... Fáganlle verdadeiras preguntas!”. O
seu irmán era bombeiro e morreu
tras a caída das Torres Xemelgas.
As acusacións principais foron de falta de coordenación entre policía e bombeiros, de escaseza de medios e de falta dun
plano para casos de emerxencia.
Moitas persoas morreron ao sérenlle ordenado que non saisen
dos edificios.♦
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Aprobada unha declaración de principios con gran contido simbólico

Seleccións autonómicas
con letra pequena

MANUEL PAMPÍN

A

CÉSAR LORENZO GIL
O congreso dos deputados
aprobou unha declaración de
principios que pretende favorecer a presenza das seleccións autonómicas en competicións internacionais oficiais.
Aínda que na práctica, esta
medida terá pouca incidencia
por non poderen competir estes
combinados coa selección española, os nacionalistas destacan
o seu alto contido simbólico.
Logo de que o PSOE se negase durante toda a tarde do pasado 1 de
xuño a votar a favor dunha moción
de Eusko Alkartasuna que pedía
que se lles recoñecese ás federacións autonómicas de Euskadi, Galiza e Catalunya participaren oficialmente en competicións internacionais, as conversas dos deputados
do PSC conseguiron que o partido
maioritario a apoiase a última hora
da noite. A condición, que ningunha destas puidese representar o Estado español naquelas competicións nas que xa estea inserida unha selección española. Polo tanto,
na práctica só contadas federacións
nacionais poderán acceder con normalidade ao plano internacional.
Para o portavoz do BNG no
congreso, Francisco Rodríguez, a
medida é un paso adiante na
conciencia nacional das federacións deportivas. “Esperamos que
en Galiza, clubs, federacións e ins-

Até agora, Galiza só contou cunha selección de fútbol afeccionada. Na imaxe, intre do choque contra a ACF Braga en Vigo.PACO VILABARROS

titucións se dean conta de que é hora de reclamaren maior presenza”.
Rodríguez anunciou que lle corresponde ao goberno galego potenciar
as seleccións propias, comezando
pola de fútbol, que non se estreou,
tan sequera nun partido amigábel.
Os nacionalistas vascos e cataláns consideran que a representatividade deportiva é propia das autonomías seguindo a propia letra da
Constitución, que lles concede as
competencias nesta área. Os portavoces de ERC e CiU lembraron as

diferentes iniciativas para conseguir seleccións catalás oficiais nos
últimos anos, caso da puxa da Federación de patinaxe ou das máis
de 500.000 sinaturas recollidas para o recoñecemento de Catalunya
no panorama internacional.
O PP, pola contra, mostrouse
moi belixerante coa decisión parlamentaria. O seu portavoz neste
tema, Francisco González, culpou o PSOE de “ceder á presión
nacionalista” e “abrirlle a porta á
posibilidade de que as seleccións

A Portugal
tranquilos

autonómicas acaben competindo
dentro de pouco contra España.”
O portavoz socialista, Diego
López Garrido, restoulle importancia á acusación popular. “Non
vai haber ningún cambio legal. A
situación das seleccións vai ser a
mesma que até o de agora. Pero
había unha demanda que nos parecía lexítima, que non choca para
nada coa nosa idea de España e
que pode axudarnos a mellor representar as diversas inquedanzas
das autonomías”, explicou.♦

lgúns deben pensar
que Portugal segue nas
cavernas; que os nosos
veciños viven aínda como antes de que a “Revolução dos
cravos” liberara política e intelectualmente o país.
Ao menos así matina un dirixente da UEFA que acaba de
dicir que en Portugal calquera
pode poñer unha bomba e facer
un atentado, acusando
gravemente de ineficacia os
responsábeis da Eurocopa que
comeza dentro duns días.
Á marxe de que os portugueses vivan agora unha
situación crispada e tensa pola mala xestión do goberno
de dereitas de Durão Barroso
(aumento vertixinoso do
paro; privatizacións en sectores estratéxicos coma a sanidade prexudicando os máis
febles, apoio a Bush na
guerra do Iraq…), é unha
boutade gratuíta poñer en entredito a seguridade dese
acontecemento; mellor dito,
o coidado da seguridade.
Contoume xente que, na
semifinal da Champions co
Deportivo no Porto, unha especie de ensaio xeral para o
Euro, todo foi perfecto; o
control policial, estricto pero
sen intimidacións nin
excesos; a organización de
accesos á cidade e ao estadio;
transportes, servizos…
Desde hai días, a coñecida
GNR (Guarda Nacional Republicana) vixía os accesos por
estrada e ten implantados de
novo controis, como cando
existían os pasos de aduanas,
para evitar que o espazo
“Schengen” (libre circulación
de usuarios polos países membros da UE) lles dea facilidades
ás organizacións terroristas.
No que atinxe á sanidade,
en cada estadio onde se celebren partidos vai existir un
“mini hospital” no que
mesmo se poden realizar
algunhas operacións; até cardiólogos vai haber nas distintas sedes da competición,
desde Braga a Faro, pasando
por Aveiro ou Leiría.
Por se faltase algo, un
avión Awacs da OTAN (dotado
con ultramodernos sistemas de
radar, que xa estivo en Madrid
pola famosa voda) sobrevoará
o espazo aéreo portugués
durante as tres semanas que
dure a festa europea do fútbol.
Algúns colectivos –coma
os bombeiros– critican abertamente o goberno conservador
por non ter planos de emerxencia (o ano pasado os incendios
asolaron inmensas masas forestais), pero están convencidos
do éxito da Eurocopa porque
os portugueses van dar o
mellor de si mesmos para ofreceren unha boa imaxe.
Estou seguro de que vai ser
así. Portugal non é iso de
excursións para mercar toallas
e galos de Barcelos, nin comer
coas mans nas cunetas. Agora
Portugal é evolución e modernidade. E demostrarano.♦

Gonsar en Islandia
Beatriz Dacosta gaña
o Terra de Melide
Por primeira vez un dos premios de creación
literaria mellor dotados economicamente, o
Terra de Melide, recaeu nunha muller. Beatriz
Dacosta vén de ser galardoada co premio que
convoca o concello de Melide pola novela
Contrato temporal, no que aborda o tema do
mundo laboral e a precariedade. O xurado,
composto por Cristina Domínguez Dapena,
X.M Freire, Eva Moreda, Baldo Ramos e
Franck Meyer seleccionou unanimemente a
obra por ser “un libro arriscado fortemente
contemporáneo”, quedando ademais como
finalista Isidro Novo cunha novela erótica.♦

Xosé Mª Álvarez Cáccamo

Cáccamo e Luísa
Castro en castelán
Despois de que a editorial Espiral Maior publicase en galego toda a obra poética de Xosé María Álvarez Cáccamo, revisada polo
autor, baixo o título Ancoradoiro. Obra poética (1983-2003), a editora Olifante vén de
editar en castelán a antoloxía Habitación del
mar, que abarca o mesmo período. No volume, que inclúe dende Praias das furnas até
Depósito natural, reflíctese o mundo creado
polo poeta en dúas décadas de creación. Por
outra banda, Luísa Castro vén de reunir a
súa poesía en Señales con una sola bandera.
(1984-1997), de Ediciones Hiperión.♦
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A vida de Carme
Avendaño ao cine
Comeza en Vigo a rodaxe de Heroína, unha
película dirixida por Gerardo Herrero, inspirada na vida de Carmen Avendaño. Cun
guión de Ángeles González Sinde e protagonizada por Adriana Ozores, Javier Pereira,
María Bouzas e Carlos Blanco, o filme recolle a historia de loita contra o narcotráfico da
fundadora da asociación Érguete, tras descubrir a drogadición do seu fillo. Heroína, producida por Continental e Tornasol, rodarase
integramente na cidade olívica durante oito
semanas, en localizacións como o barrio
de Bouzas, ademais de Redondela e Tui.♦

ste é o mes do audiovisual. O 4 de
xuño comeza a conta atrás para os
premios ‘Mestre Mateo’, cunha
festa de candidatos, que ha culminar
o 26 de xuño na gala. Os filmes
Trece Badaladas, O lapis do carpinteiro, O
Agasallo de Silvia e Blanca Madison, e as
series de televisión As leis de Celavella,
Rías Baixas e Terra de Miranda conseguiron a maioría das candidaturas. Tamén este
será o mes da cultura popular. Carnota acollerá entre o 18 e o 20 de xuño as anuais
Xornadas Internacionais de Cultura
Tradicional, coa presenza de Marcial

E

Gondar e Xosé Luís Méndez Ferrín. Sen
saírmos das convocatorias, Mariñán é a sede
dos I Diálogos Literarios, que desde o 2 de
xuño desenvolve a Fundación Carlos
Casares, que dirixe Damián Villalaín. Alí
cítanse Nélida Piñón, Bieito Iglesias,
Bernardo Atxaga, Manuel Rivas e Ramón
Loureiro, entre outros. E de literatura tamén
haberá festa o vindeiro 12 de xuño, coa
entrega dos premios Xerais de narrativa e
Merlín de letras infantís e xuvenís. Para
enmeigar os convidados, a editorial viguesa preparou unha velada musical entre o
misterio e a historia da illa de San Simón.♦
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Os outros editores
Medra o número de editoriais pese á crise de lectores en galego
CÉSAR LORENZO GIL
Noites sen durmir, interminábeis horarios diante do ordenador ou na imprenta. Moito esforzo non por gañar cartos senón polo impagábel cheiro dun
libro acabado de saír do prelo.
Así xorden moitas das mal
chamadas pequenas editoriais.
Ninguén nega a crise actual do
libro en Galiza. Tras máis de
vinte anos de ensino en galego,
o mercado editorial en lingua
autóctona non medrou ao ritmo
agardado. Malia esta realidade,
no último lustro aumentaron os
selos que editan a meirande
parte do seu catálogo en galego, nunha medra de contidos
que supón un enorme traballo
para os seus impulsores.
En moitos casos, no xermolo das editores está presente a técnica. Unha imprenta,
adicada a traballos comerciais
(cartaces, folletos, tarxetas de
visita…) que, como famenta
de textos máis elevados, acaba
acollendo unha empresa editora. Este é o caso de Toxosoutos e de 3C3.
Toxosoutos naceu en Noia
a través de Gráficas Sementeira para darlles saída aos desexos culturais da comarca. Nacida como un negocio familiar
no 1988, adicado a publicar volumes relacionados co Barbanza, pouco a pouco foi medrando explorando diferentes vías
de produción. Arestora, o seu
catálogo céntrase en dúas grandes áreas, a historia e a banda
deseñada, aínda que mantén
outras liñas, caso da narrativa
histórica, por exemplo.
Carlos Castro, o seu responsábel editorial, é consciente
das dificultades de manter un
selo editorial en Galiza. “É un
traballo constante e difícil. Todos temos que facer de todo no
proceso de produción, desde
embrullar até buscar contactos
para publicar textos foráneos”.
Toxosoutos pretende cubrir
espazos baleiros nun mercado
limitado pero necesario. “A se-
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rie ‘Keltia’ estuda a nosa
prehistoria e está a servir de canalización de moitos estudos
sobre a época, especialmente

dos historiadores que defenden
a presenza céltica. Para completar os traballos galegos, estamos recorrendo a expertos do

resto do Estado español e de
Bretaña”, explica Castro. “Outra área que potenciamos, que
cobre ‘Trivium’, é a Idade Me-

dia. Aí conseguimos bos traballos sobre a época do Reino de
Galicia, a máis descoñecida para os lectores”.
A historia de 3C3 tamén
nace nun prelo, o que tiñan os
irmáns Pichel en Santa Comba. Ao contrario que en Toxosoutos, non foi a efervescencia
cultural da Terra do Xallas
quen ditou o cambio, senón a
ansia mutua de mellora dos
donos da imprenta e dos profesores Amancio Liñares e
Antonio Puentes, directores da
editorial. “Nós poñemos a técnica e vós as ideas, sempre
que non nos levedes á ruína”,
conta Liñares que lle dixeran
os irmáns Pichel hai tres anos,
cando xurdiu a iniciativa.
Desde aquela, 3C3 medrou
na busca de espazos para libros
que lles interesaban aos promotores. “Queriamos publicar
aquilo que viamos que non había nos andeis, ensaios, creación de autores noveis…”, conta Liñares. O ritmo de edición é
de 12 títulos por ano e hoxendía o seu catálogo xa ten máis
de trinta volumes de diferentes
disciplinas.♦

‘Publícanse demasiados libros’
Aínda que non sexa o primeiro que se espera dun editor,
moitos dos responsábeis deste
sector opinan que hai un exceso de publicacións. “Cómpre
unha mellor escolla dos textos. Publícase de máis”, explica Carlos Coira, de Tris Tram.
“Pero pasa en todas as linguas.
As librarías xa non poden absorber tantas novidades”.
Para Carlos Castro, de Toxosoutos, a culpa desta situación tena o sistema de subvencións públicas. “Págase por libro, polo tanto as editoriais
aproveitan para publicaren. A
Xunta encadea as empresas a
través do clientelismo e non
crea mercado”, refire Castro.
“Hoxe, a maioría dos que com-

pran libro galego fano por mide máis. Hai moitos textos que
litancia. E iso ten un límite”.
merecen veren a luz e lerse”.
Contodo, alNo que todos
gúns outros ediconcordan é na
tores pensan que
necesidade
de
oxe,
sempre é positivo
cambios na dispoque moitos textos os mozos saen
sición das axudas
vexan a luz, aínpúblicas á edición.
do
ensino
da entendendo os
Para os editores,
topes do merca- sen seren
hai que crear merdo. “Son as vencado fomentando
das as que deben competentes
a lectura.
indicarnos qué
“Hoxe,
os
na
súa
lingua’,
cousas se deben
mozos saen do
publicar e qué CARLOS CASTRO
ensino sen seren
cousas non”, di
competentes na
Xavier Paz, da
súa lingua. Non
Difusora.
len porque o sisSegundo Amancio Liñares,
tema non lles fixo ver que os lide 3C3, cómpre poñerse no lubros son divertidos e porque
gar do lector. “Nunca se publica
non os alfabetizou correcta-

‘H

mente no seu idioma”, subliña
Carlos Castro. “Hai que investir
moito diñeiro para concienciar
a xente de que ler é positivo”.
Para Ana Suárez, de Lóstrego, unha solución é facer campañas públicas. “Sabemos que
os políticos poden cambiar as
tendencias. Se se consegue que
a xente non vexa mal ler, e facelo en galego, racharanse certas resistencias actuais”.
Valentina Veiga, de Lea,
vai máis alá. “Todos sabemos
que os compradores de libros
foron antes lectores. Sen bibliotecas accesíbeis e ben surtidas é imposíbel devolver o
libro ao posto que lle corresponde. É nese espazo onde fan
falta as axudas.”♦

Unha vocación sacrificada
Noutras ocasións, as editoriais
xorden como arela persoal dos
seus promotores. “Axuntámonos oito persoas relacionadas
coa produción cultural hai tres
anos, procuramos profesionais
de diferentes áreas, libraría, estudo de fotográfico, xestoría…
e cumprimos o noso soño”, comenta Xavier Paz, propietario
da Livraria Torga de Ourense e
director agora da Difusora das
Letras e das Ideas.
Esta editorial, malia non ser o
medio de vida principal dos seus
promotores, xa lles levou moitas
enerxías. O seu grande éxito foi o
volume Nunca Máis. A voz da cidadanía. “Nesa obra empeñamos

todo, tanto persoal como patrimonialmente”, conta Paz. “Por
sorte, por vendas e publicidade,
foi básico para afianzar a editorial”. A Difusora mantén produción propia pero tamén ofrece
servizos a terceiros, institucións,
autores que queren autoeditarse.
“Temos unha oferta enfocada a
colectivos e iniciativas que queren editar”. Con tal filosofía, esta
recente iniciativa xa leva publicados nove volumes e pouco e
pouco se están a encadrar nunha
boa posición no mercado.
De diferentes mundos tamén
chegaron os impulsores de Lóstrego, con sede social en Verín
pero cos seus editores repartidos

por toda Galiza. “Todos estabamos colocados noutros oficios
pero tiñamos moita vontade de
convertérmonos en editores e
publicarmos aquilo que botabamos en falta nas librarías”, explica Ana Suárez, a súa directora, xunto a Antonio Balboa.
Lóstrego naceu co obxectivo
de divulgar ensaios afastados en
principio da realidade galega,
pero no noso idioma e en edición
de peto. “O noso interese era
achegarlles aos galegos os temos
principais do saber mundial dun
xeito accesíbel e na lingua de
seu”, comenta Suárez. Libros
como As relixións do mundo esgotaron as súas edicións e servi-

ron de balón de osíxeno para
manter en pé a empresa.
Algo semellante ocorreu con
Tris Tram, de Lugo. A edición
convértese nunha actividade parella á vida normal, algo así como
un “lecer ilustrado”, conta Carlos
Coira, o seu director. Sen poñer
coutos, a empresa conseguiu traducir algúns textos clásicos anglosaxóns e ir pouco e pouco
montando un catálogo onde hai
poesía, ensaio e investigación
universitaria, de momento na área
de lingüística, en colaboración
coa Universidade de Compostela.
Coira recoñece que o seu
labor pretende ser modesto e
que é preferíbel coñecer que

mercado hai e aproveitalo.
“Nós queremos ser canteira de
novos valores. Os galácticos
asinan por outros selos”.
Edicións Lea, pola súa parte, naceu como iniciativa de negocio na busca de mercados
concretos. Os seus primeiros
volumes estaban exclusivamente adicados ao deporte e ás ciencias da comunicación. Co paso
dos anos, os seus títulos foron
“peteirando noutros mercados”,
tal e como conta a responsábel
editorial, Valentina Veiga. Agora mesmo hai varias coleccións
en marcha, que tratan temas tan
dispares como a gastronomía ou
os naufraxios mariños.♦
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Literatura
sen xénero
MARTA DACOSTA

L

uísa Villalta afirmaba
que unha das evidencias
da integración, é dicir, da
homologación definitiva de
escritores e escritoras, sería a
da irrelevancia do sexo do autor/autora á hora de abordar a
súa obra, escribir sobre un determinado tema, tratalo dun
determinado xeito... Engado, a
irrelevancia da autoría á hora
de xulgar a obra literaria.
Os estudos literarios
manteñen a existencia dunha
Promoción dos 90 no ámbito
da poesía, desta Promoción se
significou reiteradamente a
presenza feminina: a existencia
dun número importante de
escritoras cunha calidade
manifesta. Hoxe non pretendemos discutir este punto, só
lembrar que en relación con isto, e co moito máis certo parámetro de que as autoras
trouxeron á poesía temas e tratamentos anovadores, algún
compañeiro de promoción como Rafa Villar sinalou que se
identificaba plenamente coas
voces femininas. Despois desta
declaración chegaron as obras.
Desde o pasado ano podemos ler algunha obra literaria
que finalmente poderemos intepretar como esa evidencia
necesaria, Carlos Negro e
Eduardo Estévez son os
nomes que aparecen na portada de dous libros en que a
muller é protagonista, alza a
súa voz e reclama un lugar
propio, o dereito á memoria, a
visibilidade. Mesmo a Laura
de Sechu Sende ten algo a ver
con esta posición cando toma
a iniciativa e representa a
acción, o amor pola vida, o
compromiso co futuro, unha
Laura próxima á Sherezade
creada por Rafa Villar.
Mais Helena e a Pequena
Defunta son a punta do
iceberg. Protagonistas que
apartadas do nome do autor levaron aos lectores, ás lectoras,
a considerar ambas as obras
como de autoría feminina, tan
afeitos estamos a que determinados temas, determinadas voces e rexistros sexan asignados
a mulleres. Non podemos dicir
tratados, pois a propia literatura teimaría en ofrecernos
probas de que xa antes de agora as protagonistas foron creadas desde mentes masculinas.
Helena rexistra cunha ollada ácida o tempo que lle tocou
vivir, fai memoria da sociedade
franquista mentres deixa constancia do seu fracaso como
princesa, esa princesa que nos
inculcaron a través dos contos,
dunha educación perfectamente
deseñada. Tamén a Pequena
Defunta no seu caderno apócrifo, esa inmensa e intensa
homenaxe a Alejandra
Pizarnik, autora clave neste
momento literario, cuestiona a
educación recibida, o fracaso
das flores morais, a derrota definitiva producida polo engano
continuado, a necesidade de
derrubar a inocencia. Voz, visibilidade, espazo.♦

Fabiola Sotelo
‘Ten que haber consenso entre os editores’
A.N.T.
Unha vez realizado con éxito
o Congreso de Editores, a
presidenta da AGE nestes
últimos catro anos, fai efectivo o seu anuncio de cesar
anticipadamente do seu cargo e abrir un período electoral que culminará o vindeiro
día 14. No horizonte están as
propostas paro o libro anunciadas pola Xunta e facerlle
fronte á crise de vendas.
Cal é o balance dos seus catro
anos de presidencia?
Entramos despois da morte
de Carlos Blanco e dun periodo
con Damián Villalaín na presidencia. Completamos un mandato que foi un éxito. Atopáramos unha asociación sen apenas
actividade, con moitas débedas
e moi mala xestión e entregamos unhas contas con superávit,
unha asociación dinámica e recoñecida que ven de culminar
coa organización do Congreso
de Editores en Compostela e
unha secretaria técnica en marcha. Como proxección exterior
puxemos en marcha os Salóns
do Libro, que foron un salto
enorme para a promoción do libro galego. Hai que pensar que
os retos son responder á crise de
vendas e aumentar a súa visibilidade pública. A Xunta ven de
anunciar dous proxectos de lei a
debater con todo o sector. É importante, pero non hai moito rexeitouse unha proposta que fixera o BNG no parlamento e
que estaba moi ben.
Hai unha división entre
grandes e pequenos editores?
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Os grandes sempre precisan
dunha meirande presenza pública e institucional, mesmo llo
esixen as súas casas matrices.
Iso sucede por exemplo a nivel
estatal, que ten á frente aos
grandes editores. Aquí había a
tentación de reproducir ese esquema. Na Asociación Galega
de Editores hai máis de vinte

firmas, e non existe o voto ponderado, cada editor é un voto.
Na xunta directiva que eu presidín, había editoras de todos os
tamaños, grandes e pequenas, e
estaba representada a venta crédito ou o libro de texto.
Os Salóns do Libro son
unha das súas bandeiras.
O primeiro Salón fíxose sen-

do presidente Damián Villalaín,
en Compostela. Nós levámolo
por todas as cidades, cunha carpa aberta ao público. A filosofía
era sacar o libro á rúa. O éxito
foi grande porque o libro galego
segue a ser un grande descoñecido. O Salón xestionabámolo os
editores pero as vendas facíanas
os libreiros. Ao principio houbo
unha desconfianza, pensando
que podía facerlle a competencia ás librarías ou ás feiras do libro, pero axiña se aclarou e entenderon que era complementario. Neste 2004 non vai haber
Salón porque algúns editores
non estaban a favor de que se fixese e é un asunto que queda enriba da mesa da futura directiva.
Que reivindicacións quedan pendentes?
Unha importante, que non
se conseguiu e que foi apresentada xa hai catro anos á Consellería de Cultura. Trátase de
que os editores asuman as edicións institucionais desde o
ponto de vista de produción
editorial, non de decisión sobre
os contidos e dos libros que se
debían publicar. Serían unha
magnífica fonte de ingresos para todos os asociados e axudaría a moitas actividades e á difusión e promoción do libro.
Prevese a presentación de
varias candidaturas?
Debe haber unha só e ten que
ser consensuada. Quen finalmente nos representen deben traballar para todos. É a mellor maneira de que nas conversas coa
consellería para as novas leis que
anunciou a Xunta, teñamos unha
representación forte.♦
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Retallos de vida

Carne do pasado
Bieito Iglesias presenta Amor e música lixeira
Título: Amor e música lixeira.
Autor: Bieito Iglesias.
Edita: Galaxia.

Frecuentemente atopamos xentes opinantes de que todo tempo pasado foi mellor, eramos
máis novos. E unhas outras segundo as que calquera tempo
ido foi un paso necesario para
hoxe sermos quen somos. E
certamente resulta tan difícil
contralevar esas opinións como
sustentalas. Pois o único seguro é que os humanos precisamos a facultade da recordación en distin- Se por
ta medida, e algo é
segundo esta recoñecíbel
sexa meirande Bieito
así torceremos Iglesias
pola unha ou é pola
pola outra. Porén, ocasións súxestiva
hai nas que es- lingua e
ta necesidade polo seu
se manifesta humor.
de máis palpábel maneira.
Por exemplo
cando algo está a piques de
perderse, ou cando intuímos
ese perigo. E se a semana pasada comentabamos a novela de
Xesús Fraga (Solimán), e esta
semana escollemos os relatos
de Bieito Iglesias en Amor e
música lixeira, ben puideramos
decidirnos por A xeración perdida (Francisco Castro) ou Os
meus ollos (Ramiro Fonte),
xusto no ano en que as Letras
tiveron como protagonista a
Xaquín Lorenzo, exemplo a seguir para notarios do que foi,
ou tamén xusto no ano no que
Axeitos entrou a formar parte
da Academia.
Sexa nun banquete de homenaxe, nunha despedida de
solteira, con motivo dun enterramento, porque alguén lles
pregunta ou sinxelamente porque o que fomos está aí no que
somos, as personaxes de Bieito
Iglesias senten a chamada da
lembranza e lembran. Son personaxes marcadas por desencontros coa fortuna, que toman
a vida como vén; nunha vida
onde poucas veces existen posibilidades reais de escoller, bastante se fai con tirar para adiante, furar polo medio do caos.
Nesta tesitura non é ben falar
de nihilismo, aínda que haxa
quen colle o camiño máis fácil
e arrima a súa sorte á sombra
dos poderosos. Son sobrevivintes. Seres endurecidos que peitean derrotas, aos que estar vivos aínda concede certo ar épico que non se sabe moi ben se
os instala no nirvana heroico ou
no purgatorio do antiheroe.
Seres realistas, recoñecíbeis nos seus destinos sorprendidos polas viravoltas da vida e
tamén nos seus idiolectos, arricados dun(s) tempo(s) pasa-

Bieito Iglesias.

do(s) non demasiado afastado(s) do noso, cando non dos
nosos mesmos días. Seres simples, necesitados de amor, habitantes no gume da traxedia,
que se moven entre pulsións
poderosas e que agachan aínda
doses de tenrura, de tenrura
descarnada. Como descarnada
é a tentativa de espir, desmitificar o(s) tempo(s) en que viven
para que así sexa máis críbel,
máis humano. Tentativa que
non só afecta ás camadas máis
desfavorecidas e rústicas, senón que toca tamén ambientes
de sofistificación, urbanos, su-

A. PANARO / Arquivo

burbiais e tamén pacegos.
Bieito Iglesias non crea,
non escribe, a súa literatura a
partir de nada; faino a partir da
vida, no folio en branco non escribe só palabras baleiras, escribe vidas coma se o folio en
branco fose pantalla onde documentalas. Vidas que berran
as súas miserias e tamén as inxustizas. De xentes que teñen
no acto sexual, motivo recorrente de importancia capital
en cada un dos relatos (non se
esquenza que falamos dun dos
autores contemporáneos que
mellor tratan este tema), unha

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. ORIXE.
Séchu Sende.
Galaxia.

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

2. O CÓDIGO DA VINCI.
Dan Brown.
El Aleph.
3. ROMASANTA.
Alfredo Conde.
Sotelo Blanco.
4. O SOL DO VERÁN.
Carlos Casares.
Galaxia.
5. OS MEUS OLLOS.
Ramiro Fonte.
Xerais.

2. HISTORIA DE GALICIA.
Ramón Villares.
Galaxia.
3. ESPAÑOIS TODOS.
Suso de Toro.
Xerais.
4. BENVIDA, MALDITA VELLEZ.
Ramón Muñiz.
Laiovento.
5. GALEGO SÉCULO XXI.
Xosé Feixó.
Galaxia.

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

das poucas oportunidades trascendentes do seu triste existir.
Mais, con todo, lonxe da experiencia puramente pracenteira,
non logran que tamén isto lles
deixe de resultar fonte de conflitos.
Inmediatamente, ou con
certa perspectiva histórica,
Bieito Iglesias retrata unha sociedade gris, ennubascada,
fortemente conflitiva, insatisfeita. E o conflito ten dúas orixes primordiais, a social e sexual. De xeito que o volume se
inicia con dous relatos ao caso
para, no terceiro, verticalizalos
no mesmo punto coincidente,
nun logrado tour de force que
fai deste un dos mellores relatos do volume. Un volume no
que se ensaian diferentes estratexias narrativas, do que sempre se agradece a variedade
que confire. Sendo frecuente o
apelo á fragmentación, xa o volume comeza cun relato fragmentario, o que fractura a historia de xeito que poden chegar
a semellar varias complementarias e que, en definitiva, vén
significar, como é común nestes casos, a imposibilidade de
contala dunha única maneira,
cunha única perspectiva.
Claro que, se por algo é recoñecida de inmediato a escrita
de Bieito Iglesias é polo emprego dunha moi suxestiva lingua,
na que se mesturan ou harmonizan a proximidade do coloquial
e a exquisitez do culto. Isto unido ao emprego de recursos humorísticos (tamén aquí hai ocasión para o sorriso nalgún relato) puidera dar pé a falar de carnavalización. Con todo, no que
a este Amor e música lixeira se
refire non é esa a finalidade, senón máis ben a querencia por
unha unificación, froito da confluencia, que remata levando á
universalización.
Lingua pois, polarizada,
mais unha lingua fresca, natural, detrás da que non se albisca
migalla de artificiosidade nin
de pretenciosidade. Baixo a
constante dunha alta esixencia
estilística, formal. Porén, de
cando en vez, sería aconsellábel non tanta tiranía realista.
Ben é certo que hoxe son moitos os autores que botan man de
dialectalismos que dean colorido á narración. Con todo un bo
escritor debe coñecer outras alternativas, pois afondar nesta é
disparate, (case) representa volver ás épocas de Rosalía, Cabanillas ou Otero e, desde logo,
vivimos outras ben distintas e o
lector ben que o sabe e ben que
se preguntará as razóns de que
os autores galegos manifesten
tal grao de desapego normativo, a posmoderna condición da
procura do lector participativo
non pode xustificalo todo.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Longe, tão perto, de Kike
Benlloch, é un conxunto de
dezaseis relatos curtos que
pescudan na vida
da Galiza
actual. Pequenas historias de
desencontro,
relacións familiares, crónica
emocional da
mocidade. O autor coruñés, que
gañou fama en
toda España grazas ao seu cómic
Fedra, debuta agora como narrador. Contén ilustracións de
Brais Rodríguez. Edita
Laiovento.♦

Lírica de Rosalía
A colección ‘Clásicos galegos’
de Sotelo Blanco publica agora
a segunda parte da Poesía
galega completa, de Rosalía de Castro. Esta edición, a cargo
de Andrés Pociña e Aurora
López, inclúe
Follas novas,
algúns poemas
soltos e
traducións e
máis un estudo
crítico sobre a época e a
autora.♦

Letras
contemporáneas
Xosé Alexandre Cribeiro escribiu Indo para máis perto no
1979 e A señardade no puño
no 1996, primeiro e derradeiro
poemarios do
xornalista pontevedrés agora
estudado por
Miro Villar.
Celso Emilio
Ferreiro escribiu
Viaxe ao país
dos ananos no
1968. Foi a súa
crónica da
desigualdade e o
racismo, escrita
durante o seu exilio a
Venezuela. Armando Requeixo
encárgase de facer unha análise crítica da obra, prologada
por Xesús Alonso Montero.
Edita Xerais.♦

Lembranza
compostelá
Santiago como esencia da propia lembranza é o espírito de
Compostela, vella
memoria, de Ricardo MartínezConde. Poemas
de memoria, de
infancia, de saudade e silencio.
As ilustracións de
Xavier Mourón
cinxen o libro en
cinco capítulos,
coordenadas do
propio recordo do
poeta. Edita 3C3 na súa colección ‘Varilongo’.♦
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O lobishome
Un asasino en serie do século
XIX detido en Allariz conta as
súas memorias, nas que vai
adubiando os seus crimes cunha
suposta síndrome de licantropía.
Alfredo Conde recrea os
feitos en Romasanta. Memorias incertas do home
lobo e defende
que a escusa
do lobishome
foi unha
maneira de
conseguir o indulto de Isabel II. Pasou á historia como o Sacaúntos e coouse
no imaxinario galego. Edita Sotelo Blanco.♦

Memoria
protestante
Xavier Alcalá inicia con Entre
fronteiras unha triloxía sobre a
presenza evanxélica en Galiza
e a súa represión. Esta
primeira parte
conta a chegada dos protestantes e os
seus problemas
para conseguiren a liberdade
de culto, entre
o reinado de Alfonso XIII e a
Guerra do 36.
Memoria estrita
dunha parte pouco coñecida da
nosa historia. Edita Galaxia.♦

A semana
de Denís
Oito días nunha existencia
violácea é a primeira novela de
Ricardo C. Mora. Un narrador
en terceira
persoa cóase
na intimidade
de Denís e
cóntanos uns
días da súa
torturada vida.
A relación coas mulleres, co
sexo, co seu
contorno, coa
súa nai...
vannos guiando polo seu devir
cotián. Edita Laiovento.♦

A magdalena
de Chao
Ramón Chao conta n’O lago
de Como a historia de Celso
Veiga e o seu fillo Mario Luís.
Este, desde París, relembra a
súa infancia en Raigada na década do 1940.
Seu pai, que
ten unha
fonda, converte o neno en
obxectivo da
súa tiranía e os
seus medos e
pretende que se
faga pianista para sacar a
familia da mediocridade. En
primeiro persoa, Mario recorda
a súa infancia. Edita Xerais.♦

Esnaquizando a realidade
Perozo publica catorce contos en Segunda convocatoria
Título: Segunda convocatoria.
Autor: Xosé Antonio Perozo.
Edita: Xerais.

Uns versos do escritor Mario
Benedetti abren esta presada de
contos de Xosé Antonio Perozo, narracións curtas, de lectura áxil e final imprevisíbel que
sorprenden e agradan por inesperados. É mester destacar o
compromiso adquirido polo
autor co noso idioma. Nado e
criado en Llerena, o escritor
asume o libre
c o m p r o m i s o A ausencia
da escrita en definida
galego de boa
como perda
parte da sua
obra narrativa. é eixo polo
S e g u n d a que devala
convocatoria o fantástico,
está formado a maxia,
por
catorce mais tamén,
contos adica- o erotismo
dos ao mundo
ea
afectivo do
autor, onde a sensualidade.
ausencia definida como
perda é eixo
polo que devala o fantástico, a
maxia mais tamén o erotismo e
a sensualidade, semellando ser

Xosé Antonio
Perozo visto por
Calros Silvar.

estas unha constante nas últimas obras do escritor. Son contos que esnaquizan a realidade
e a rutina dos seus protago-

nistas, afogados pola linealidade narrativa onde o pulso cotián só se ve alterado polo final
extraordinario (Lola, a do pa-

pagaio). A renuncia na narración que lle dá título ao libro,
posibelmente é a máis meditada e coidada do libro xunto con
PHD, inserido no futuro con
chiscadelas á novela de George
Orwell1984, para entrar nunha
analise da actualidade onde
atopamos algúns detalles biográficos do autor e un formulación arriscada no canto á exposición de ideas que levan o lector a vieiros de pensamento crítico. A narración que pecha o
libro é a máis arriscada e inconformista.
Xosé Antonio Perozo foi
pioneiro do xornalismo en lingua galega. Neste eido foi coordinador de suplementos culturais. Esa preocupación polo coñecemento refléctese tamén
nesta Segunda convocatoria
onde as ideas son o tema principal da narración en Transmigración. Malia non teren un nexo unitario, estas catorce narracións artéllanse formando unha
unidade ao redor do mundo literario do autor de Llerena, a
creación está sempre presente
reflexo do mundo do autor.♦
XOSÉ FREIRE

Pexegueiro,
entre a forza e a caída de tensión
Título: A illa das mulleres loucas.
Autor: Alfonso Pexegueiro.
Edita: Galaxia.

Alfonso Pexegueiro, no agora
reeditado A illa das mulleres
loucas, anda á procura do realismo interior e dos espazos
oníricos, anda
a deformar a Moitas
fala e o discur- veces
so lineal, primando a ima- semella que
xinación e os estamos
sentimentos. diante dun
P e x e g u e i r o poemario
semella querer no que
afirmar que to- só abrollan
da forma é un- nidias
ha quimera, a
percepción pu- imaxes
ra aparencia: fragmens e n s a c i ó n s , tarias.
imaxes e conceptos fican
asolagados na linguaxe e o único amparo é a palabra.
Ofrece con frecuencia prosa e verso e ao lado de ferralla
tan inservíbel como insípida,
amosa versos tan intensos como espidos: brillante cando
non pretende seducir con secuencias incoherentes e confusas, tece unha densa rede de so-

Alfonso Pexegueiro.

litarias efusións e desolados
desafogos nos que a soidade e a
pesadume esvaecen entre a
bruma máis espesa e os soños
máis escuros.
Vemos a soidade e a distancia –Collín o corpo aberto e
non había nada/ só cristais e

A.N.T.

unha harpa –¿unha fiestra?/
acordeóns sobre unha praza
vella–, o segredo do tempo
–como un violín a noite inqueda a nosa soidade e/ desaparece (abril tarda)/ todos os momentos levan un espello descoñecido na pel– e a desolación

–(nada nace arredor do mundo
para nos confirmar estados/
estables–, estrañas concordancias cabalísticas –(1)=Roi e
Leda/ (21) ¿enfádaste?/ (4) oh,
eu/ (5) esa canción hereditaria
do río que non volve–, dubidosas series de palabras –O reloxo marca cen anos de existencia nese cachopo que/ remata
de queimar; oh...; ¿Bach ou
Mahler?–, e toda clase de elipses, abstraccións, silencios, invocacións e imprecacións.
Moitas veces semella que
estamos diante dun poemario
no que só abrollan nidias imaxes fragmentarias, perdidos os
poemas na densa maraña da
esvaecida e difusa crónica onírica que leva a palabra cara a
unha radical sensación de liberdade; o ritmo ás veces axita ou sobresalta, outras anestesia: nun verso xorde o máis íntimo alento, a forza máis intensa, noutro sons disidentes,
caídas de tensión, de súbito
mergullan a voz do poeta nunha estéril disonancia que paraliza o abeiro, a turbación e o
desacougo, desexado froito final desta viaxe interior.♦
XOSÉ MARÍA COSTA
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Libros en saco roto
SUSO DE TORO
A cultura en lingua galega ampliou a súa base humana nos últimos anos, con todo o seu lugar social non cambiou cualitativamente respecto do que tiña
nos anos sesenta e setenta, segue a ser unha cultura minorizada e encerrada nun mundo
máis ou menos homoxéneo de
persoas problematizadas cívicamente, preocupadas polo país. Pásanos como a aquel gaiteiro que repetía a única peza que
sabía pero “cargada de bombo”.
E iso afecta decisivamente
aos libros. Os libros, a diferencia
dunha carta persoal ou dun correo electrónico, escríbense e publícanse para o público, para teren unha recepción social. Iso,
hoxe, trascender a membrana da
cultura minorizada, encerrada,
non sendo en contadas excepcións é moi difícil. E por iso que
alguén se esforce en escribir en
galego algo que teña valor sabendo que difícilmente vai ser atendido, lido, valorado, discutido,
ou sexa: recibido, segue a ter
moito valor e a merecer moito
respecto. Pois a nosa cultura carece prácticamente de instrumentos para recibir obras distintas da
ficción narrativa para un público
común, e aínda así. Nunha cultura de tan poucos lectores hai pouquísimos lectores para libros “raros”, “distintos”. E nunha cultura

tan condicionada polos prexuízais, facendo tamén a paráfrase
zos, os medos, a falta de liberdado de Shakespeare. Malia ter trade para pensar, rara vez se vai
duccións ao portugués, malia ter
atender lecturas que nos obrigan
feita unha ao galego Pérez Roa revisar as ideas establecidas.
mero hai xa uns dez anos. O texE por iso veto, aínda por riba,
mos as dificultamáis metaliterario
libro de
des dos libros node toda a obra do
vos distintos para
inglés. O inglés,
Camilo
Nogueira
ser recibidos coesa é a clave, a nomo merecen, e por
sa literatura endoO Reino
iso vemos como
gámica dialoga
da Gallaecia,
son inxustamente
tan pouco nos últitratados. Claro
tempos coas
malia ter pasado mos
que existe a inxusoutras literaturas,
tiza na vida cultu- a segunda edición, coa tradición literal galega, non toraria occidental.
das as inxustizas
Ballesteros,
parece que é
son as dos nosos
dándolle as voltas
descoñecido
colonizadores,
á identidade peropresores, tan masoal, á vivencia do
para os nosos
os eles. Tamén no
tempo, á conciennoso ámbito lincia da existencia,
historiadores”
güístico hai amifai un traballo esguismos a fartar,
casísimo entre nosectarismo a esgalla, mesquindasoutros e admirábel de diálogo co
des a moreas e un monte de igtexto, e tira del as súas propias
norancia. Como en todas partes.
conclusións. Ese diálogo subxecE venme á man o libro de
tivo coa tradición literaria, co
Anxo Ballesteros “Tempo e vintexto, coa memoria da cultura é
ganza” que, comprensibelmente,
un excelente ensaio literario. Non
parece non ter lector. E cómo o
é para ler todo o mundo, só para
ha ter se é un texto que nace douos que gostan do ensaio literario.
tro texto, o “Hamlet”, que práctiMais, é preciso que exista e que
camente non foi recibido previanós o teñamos en conta.
mente en galego. Malia que o
E venme á man o libro de
Cunqueiro escribiu a súa mellor
Camilo Nogueira “O Reino da
prosa e o seu mellor texto, quiGallaecia”, que malia ter pasado

‘O

á segunda edición, parece que é
descoñecido para os nosos historiadores que seguen a publicar libros de historia da Galiza sen citalo, imaxinamos logo que sen
lelo sequera. Un libro que, ou se
lle discuten e negan argumentadamente as teses expostas nel e
noutros dous ensaios previos polo autor, ou debemos aceptar que
cambia completamente o argumento da historia do noso país.
Coido, que hai que partir dese libro para facer a historia da Galiza, para canto máis ignoralo e seguir a escribir desde o castellanismo histórico sobre a Galiza.
Esa Galiza da que vemos que se
seguen a publicar cousas dicindo
que era parte da “monarquía asturiana”, “monarquía leonesa”...,
por que non “astorgana”, “cántabra”, “segoviana”? Cántas monarquías había por aquí, meu
Deus, que ningunha era galega?
Estalles prohibido aos historiadores e profesores en xeral das
nosas universidades ler o libro
do Camilo? É porque non fixo a
oposición á profesor de Historia?
Desde logo que estoutra lectura
que fai Nogueira da historia peninsular custiona a Historia de
España establecida, mais se é
acertada... A historia ten de ser
disputada aos amos da historia.
E teño nas mans o último libro do Ramiro Fonte, “Os meus

ollos”, e gostaría de que non pasase desapercibido a quen le literatura con atención, a quen cre
que a literatura é unha forma
subxectiva de coñecemento verdadeiro, a quen cre que a literatura, esa mentira, é verdade e tamén dá verdade. É un libro este
que se sufinca na verdade última
do autor, por debaixo de estratexias literarias, de estatutos de narrador, de máscaras, a obra literaria é un autorretrato. E, cando
o autor sabe transformar o seu
narcisismo en humildade disciplinada, dános a súa verdade. Paréceme que neste libro o autor
foi quen a darnos a verdade dos
ollos do rapaz, da rapaza.
Os libros valiosos non son
tantos, e nunha literatura pequena menos aínda. Que a independencia dun autor, o andar fóra
de bando, non sexa unha pexa,
debera ser vista con simpatía.
Fagamos un esforzo de xenerosidade, de decencia e tamén de
intelixencia individual e colectiva para que non se perdan, para
que teñan eses lectores que precisan. A min pasáronme hoxe
por diante estes tres libros que
non gostaría que caesen nese saco roto ao que lle hai que coser
o fondo, desde logo que hai
máis pedindo o noso alento.♦
SUSO DE TORO é escritor.

Tortura en fotos
MANUEL SENDÓN
Cando se pensa nun conflito
bélico do último século inmediatamente nos vén á cabeza algunha fotografía que
non só o representa senón
que o simboliza. A morte do
soldado republicano de Robert Capa na Guerra Civil
española, a do desembarco
de Normandía, do mesmo
autor, na II Guerra Mundial,
o vietnamita executado en
plena rúa polo xefe da policía do Vietnam do sur, de
Eddie Adams, ou a nena espida e queimada correndo,
de Nguyen Kong na Guerra
do Vietnam. Nesta última Preso iraquí torturado nun cárcere de Bagdad.
guerra a fotografía xogou un
prensa, gráficos e esquemas tácticos,
importante papel ao sensibilizar a opique potenciaban que o lector xogase a
nión pública da actuación do exército
ser un estratega militar. Na segunda
americano. Os gobernantes aprenderon
guerra do Guerra como había pluralidaa lección e preocupáronse por controlar
de de posicións houbo imaxes, entre ouas imaxes, para desa forma poderen
tras a do neno orfo que quedou sen percontrolar as mentes dos cidadáns. Cannas e sen brazos, o que deu lugar a que
do lles interesaba había fotos, caso da
o levasen para USA e posteriormente
Guerra dos Balcáns, e cando non lles
difundisen amplamente as imaxes do
conviña, como na Guerra do Golfo, eran
neno con próteses co fin de neutralizamoi escasas, e as que había practicaren o efecto da anterior.
mente non se difundían, como é o caso
Na Guerra de Iraq seguiron na mesma
do primeiro plano da cabeza dun home
liña e dispuxéronse a aceptar fotógrafos
carbonizado, de Kenneth Jarecke. As
encastrados nas unidades do exército
fotografías do escenario bélico foron
americano, impóndolles unha serie de
substituídas polas fotografías do tenente
restricións, non tendo escrúpulos en disX ou da tenente Z despedíndose da súa
parar contra os que lles eran molestos, coparella, dos ronseis luminosos dos bommo foi o caso do asasinato do cámara de
bardeos, ou das armas intelixentes de
TV Xosé Couso. Porén non sospeitaron
última xeración, e frecuentemente subsque a fotografía que ía representar esta
tituídas tamén por imaxes de roldas de

guerra non sería a estatua de
Sadam Hussein derrubada e
envolta na bandeira americana,
imaxe que mantén certas semellanzas coa que realizou en
1945 Joel Rosenthal escenificando a colocación da bandeira americana en Iwo Jima e
que veu simbolizar o triunfo
americano. As fotografías que
van representar esta guerra son
as das torturas e vexacións ás
que foron sometidos os prisioneiros. Imaxes que, a diferencia das anteriores, non foron
realizadas por fotógrafo ningún, senón polos propios soldados, imaxes de tipo privado,
o que precisa reflexións dende
diferentes perspectivas. En primeiro lugar, amósanos a que niveis de perversidade pode chegar o ser humano, chamando
a atención que o propio acto fotográfico é
un excitante para a violencia. Temos antecendentes nas fotografías de Corinne
Dufka en Liberia, nas que segundo ela
mesma ten referido a presenza da cámara
fotográfica incrementaba a violencia. A
diferenza no caso de Iraq é que son imaxes realizadas por eles mesmos e concibidas como sinais de autoidentificación.
En segundo lugar cómpre reparar na
variación que experimentou a fotografía
privada. Viuse liberada da súa natureza
obxectual para, a través da fotografía dixital, ficar reducida a unha serie de números, a un arquivo informático, que en
segundos pode viaxar de Iraq a USA e
ser recibida a un tempo por tantos desti-

natarios como desexaron, sen necesidade
de ter que facer copias nin pasar por ningunha censura (a reprodutibilidade da
imaxe á que se refería Walter Benjamin
hai setenta anos está adquirindo unha nova dimensión). Pero desta lección tamén
tirarán conclusións, e seguro que cando
invadan o próximo país imporán filtros
para evitaren que isto volva acontecer.
Tense falado moito nos últimos tempos do proceso de incorporación das
imaxes públicas ao contorno privado do
individuo como consecuencia da crise
dos modelos referenciais anteriores, como a familia, para seren subtituídos por
referencias mediatizadas. Mais neste caso ocorre o contrario, imaxes privadas
pasan a converterse en imaxes públicas
cunha importantísima repercusión tanto
no plano da comunicación como no político. Algo similar pasou o 11-S cando
imaxes de afeccionados foron as que deron conta de como impactaron os avións
nas torres xemelgas e con elas cubriuse
a información en todo o mundo. O que
pon claramente de manifesto que a relación coa imaxe, tanto fixa como en movemento, ten cambiado claramente, perdendo sentido a clasificación en compartimentos que se facía segundo o seu uso.
Para rematar, lembrar que as imaxes
de Iraq foron reproducidas tapando as
partes púdicas dos torturados non fose
que alguén se escandalizase ao velas.
Un pene ou uns peitos resultan máis
obscenos que a tortura e a vexación.♦
MANUEL SENDÓN é fotógrafo e profesor
na fcultade de Belas Artes.
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Na lapela o seu último libro é
definido como reflexión xenial sobre o destino.
Cada lector ten unha versión distinta. Eu tratei de reflexar o ambiente dunha época de
postguerra nunha vila galega
do interior. O principal na novela non é o que pasou senón o
como se conta; do que pasou
xa se ocupa a historia e a literatura reflexaria como a viviría
alguén. A novela non está localizada nunha vila singular, ainda que haxa elementos que podan recoñecerse. Todo está baseado en lembranzas persoais
aínda que non se identifican os
personaxes con figuras reais.
A obra toca a emigración, a
vida no franquismo... Os personaxes de A noite da aurora parecen vivir nun mundo aparte.
Foron fenómenos trascendentes que non afectaron só a
unha vila. A emigración foi xeralizada e masiva a partir dos anos
50 e a atmosfera do franquismo é
decisiva na configuración da
xente da época. Os personaxes
procurar fuxir do ambiente da vila e en certo senso marxínanse e
constitúen un outro mundo, que
é o que se recrea literariamente.
Fálase da iniciación dunha xente
tránsito da mocedade á vida
adulta. Están desorientados sobre o seu futuro e o que queren
facer e fan unha vida disparatada
pero que coincide con esa incertidume e provisionalidade na
que están mergullados.
Apenas hai acción.
A obra procura mostrar como son os personaxes. As narracións de sucesos extraordinarios
parécenme máis propias da novela do XIX, nas que se non había un argumento fóra do común parecían sen interés, pero
hoxe a realidade supera con
moito á imaxinación de calquer
novelista. En A noite da aurora
hai unha trama e un certo grao
de misterio que se precisa para
manter a atención do lector.
O título está tomado dun
feito real.
É certo que en 1938 viuse
en Galicia unha aurora boreal,
un fenómeno atmosférico propio de latitudes máis ao norte.
Eu andaba nos sete anos, e teño
unha certa lembranza. Daquela
asociábase, como todo o extraordinario, á fin do mundo. O
arranque da novela fáise en
Reikiavik, a capital islandesa,
pero non porque alí sexan comúns as auroras boreais senón
porque me pareceu un bon refuxio para Lor, o protagonista,
despois da súa experiencia frustrada de regreso a unha vila logo de 30 anos de rolar polo
mundo. Lor está sumido nunha
crise espiritual e Islandia é un
lugar arredado que podía valer
como sinal dese afastamento.
Tense interesado polas
linguas nórdicas.
Un pouco anecdoticamente.
Estudei de xeito autodidacta o
noruego e lin unha novela de
Knut Hamson, pero non podo
dicir que domine a lingua. A verdade é que sempre tiven unha
simpatía por estes autores e en
xeral polos países escandinavos.
Ademais nas súas Sagas tamén
está presente Galiza, as terras

Camilo Gonsar
‘A claridade é un deber ético
do escritor’
XAN CARBALLA

Camilo Gonsar (Sarria, 1931) vén de publicar a novela Anoite da aurora, unha obra que arranca en Reikiavik, a capital islandesa, e viaxa
trinta anos atrás até unha arquetípica vila galega dos anos do franquismo, para contarnos as arelas e frustracións da mocidade dunha época.

PACO VILABARROS

que eles chamaban Iacobusland,
e en Galiza temos memoria das
invasións vikingas. Pero aquí a
presenza de Islandia foi por escoller un lugar afastado.
Escribir con claridade
Vostede reivindica a sinxeleza e a antirretórica para a
súa obra.
Penso que é importante que
o estilo sexa natural. O estilo
ten que axustarse ao que se
conta. Aclaridade é un deber
ético do escritor. Houbo modas
de facer prosas inintelixíbeis

pero para min é contraproducente e non ten valor. Non refugo o experimentalismo, pero
non pode ser unha norma do
que debe ser a literatura. A min
situáronme nunha xeneración
que se dicía que estabamos influenciado polo nouveau roman e non é certo porque non
me interesou nada. Dos escritores en francés da postguerra
gostei de Samuel Beckett, que
nin siquera era francés. Se un
quere ler algo difícil que lea a
Kant que ten algo que dicir.
Di que escribe por unha
necesidade de expresión, e

por outra banda é un home
alonxado dos círculos literarios. Pode evitar as esixencias
de promoción que ten hoxe o
mundo editorial?
Teño para min que o lector
auténtico é minoritario e daquela o que podemos chamar “vida
literaria”, son métodos mercantís das editoriais para lograr
vendas. En xeral a promoción
paréceme que non xenera verdadeiros lectores. España segue a
ter un dos índices de lectura
máis baixos de Europa. Pero que
non participe desa vida pública
non quere dicir que non teña

amistade con moitos escritores.
O seu discurso de entrada
na Academia Galega, en decembro de 2002, foi un achegamento subxectivo á literatura
galega, e alí expuxo algunhas
das súas preocupacións tamén
sobre a situación do idioma.
Por motivos cronolóxicos
pertenzo a unha xeración que tiña como referentes a Cunqueiro, Fole ou Dieste e non estou
moi ao tanto da actualidade literaria como para dar unha opinión. No meu discurso quixen
facer unha defensa do galego
como vehículo literario e dos
problemas que ten o uso social
do idioma. A literatura sería un
vehículo para vigorizar a lingua
galega e expoñía a experiencia
da nosa xeración, nun país sometido a un poder completamente españolista e antigaleguista. Para nós a cultura galega
era un refuxio fronte á imposición pola forza dunha idea de
España franquista, na que os
que non pensaban como eles
eran anti-España. Esas eran as
ideas forza do meu discurso.
O uso social do galego está
en devalo, pero nestes vinte
anos a presenza do galego na
escola é maior. Por que non se
reflexa no número de lectores?
Hai máis lectores agora que
antes, pero iso non implica que
sexan galego falantes cotianmente, e tampouco hai que enganarse no índice de lectura porque
ahí inflúe a presenza do libro recomendado no ensino. O problema do galego é grave e quizais
se faga preciso unha nova lexislación para a lingua tomando en
conta os mellores resultados obtidos en Cataluña e Euskadi e en
Europa, que está chea de idiomas que estaban case prohibidos
e que hoxe recuperaron a súa
forza. Por exemplo os casos do
checo ou o finés. Habería que estudar por que funciona a política
lingüística neses países. O enfoque do ensino do galego debía
facerse para que os rapaces
aprendesen a expresarse en galego; para min é lamentábel que
despois de estudar o idioma por
anos, cando lle pregunten en galego respondan en castelán.
Na Academia vostede e
outros académicos, propuxo
facer ese estudo das linguas
en Europa.
Seica hai outros organismos que andan facéndoo, pero
a nós parecíanos que iso sería
un labor fundamental para a
Academia, non para sustituír
aos especialistas pero si para
estimular ese estudo e chegar a
conclusións prácticas.
Decadencia das vilas, da
paisaxe, da lingua, parece un
diagnóstico pouco optimista
para o futuro.
Non é ser pesimista, o problema de Galiza é a súa destrución. O que hai é que construír e
propoñer remedios que paralicen esa situación que non é irremediábel. A literatura ten unha
importancia, porque aínda que
non houbese xa falantes de galego a literatura permanecería. A
literatura e os documentos escritos, sonoros e visuaais de todo
tipo que esteñan en galego axudan á subsistencia do idioma.♦
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Seguro Azar

Historia
DAMIÁN VILLALAÍN

A orquestra folk SonDeSeu
publica o seu primeiro disco

A

MAR BARROS
A primeira orquestra de folk
do país, SonDeSeu, formada
por alumnos do conservatorio
de Música Tradicional de Escola de Artes e Oficios de Vigo
e na que, ademais, participan
Rodrigo Romaní, o compoñente de Berrogüetto Anxo
Pintos e Xaquín Xesteira, do
grupo Treixadura, entre outros, vén de editar o seu primeiro traballo Mar de Vigo. A
presentación tivo lugar o pasado mes de maio no Pazo da
Cultura de Pontevedra, nun
concerto enmarcado dentro da
programación do Ano da Música, no que tamén actuaron
Uxía Senlle e X.M. Budiño.
Non é exactamente un grupo de
folk propiamente dito, mais tampouco se pode considerar unha
orquestra convencional. Con zanfonas, arpas, pandeiretas, requintas e outros instrumentos tradicionais, SonDeSeu preséntase como
a primeira orquestra de folk que
está a traballar no país, única experiencia deste tipo ademais en
todo o estado. Corenta músicos
sobre o escenario pero cun repertorio tradicional, arranxos adaptados, unha posta en escena sorprendente e sen director de orquestra. Así se presenta SonDeSeu, “unha sorte de big bang, unha explosión de enerxía da man
de xente nova que non pretende o
lucimento persoal”, como a dá en
definir Rodrigo Romaní, un dos
coordinadores do proxecto. Agora, despois de moitos ensaios e diversos concertos, a orquestra vén
de presentar en Pontevedra o seu
primeiro traballo discográfico,
que leva por título Mar de Vigo e
que edita a discográfica BOA.
O proxecto xurdiu hai dous
anos a partir dunha experiencia
didáctica realizada no conservatorio de Musica Tradicional de
Artes e Oficios de Vigo. Un total
de corenta músicos procedentes
de diferentes aulas de zanfona,
violín, gaita, canto, requinta, arpa e percusión quixeron recrear
un repertorio tanto tradicional
como de nova composición pero
dende unha perspectiva máis
aberta. Xunto a eles, alumnos to-

A orquestra SonDeSeu no Pazo da Cultura de Pontevedra.

dos desta escola, no proxecto
participan ademais unha serie de
profesores do conservatorio como Rodrigo Romaní, Anxo Pintos, membro do grupo Berrogüetto e Xaquín Xesteira, de
Treixadura, que se encargan dos
arranxos dos temas tradicionais,
quizais uns dos labores máis minuciosos. “SonDeSeu é unha formación atípica e como tal houbo
que crear un repertorio que se
axeitase as dimensións da banda
cunha combinación de instrumentos adecuada”. “A estas alturas, despois de tantos anos de
música tradicional e de folk galego, tiñamos a necesidade de
ofrecer algo diferente”, engade.
Ademais deste músicos colaboran no grupo Xosé Liz, de
Beladona, Alfonso Franco e
Francisco Feixoo “Chisco”,
compoñente da agrupación folclórica O Fiadeiro.
O seu debut ante un público
masivo tivo lugar na pasada edición do Festival de Ortigueira, na
conmemoración do vintecinco
aniversario da festa folki galega
por excelencia. SonsDeSeu foi o
grupo revelación dun evento cargado de grandes artistas do eido
do folk nacional e internacional.

Occitania en Samos
Un camiño de séculos con lastras
de amor e paso firme a ritmo de
versos cinxe as literaturas galegas e occitana desde a Idade
Media. Parellas no seu esplendor
e devalar, xuntas renaceron no
século XIX e xuntas ollan cara ao
futuro na actualidade. O PEN
Clube Galiza organizou no mosteiro de Samos, entre o 28 e o 31
de maio, un encontro de irmandamento e estudo, baixo o título
‘Descordo de amor: Occitania en
Galicia’. Falando de letras estiveron os escritores occitanos Max
Roqueta, Joan-Yves Casanova,
Marie Laffranque, Jean-Claude

Forêt, Joan-Pau Creissac, Marie
Jeanne Verny, Jòrdi Blanc e Aurelià La Saca. Na nómina galega
o encontro contou con X.L. Méndez Ferrín, Xesús Rábade Paredes, Román Raña, Miro Villar,
Gonzalo Navaza, Darío Xohán
Cabana, Úrsula Heinze, Xavier
Rodríguez, Carlos Quiroga, Anxo Angueira, Marilar Aleixandre
e Modesto Fraga. Na imaxe, o alcalde de Samos, Carlos R. Belón
Ares, a secretaria, Helena Villar
Janeiro e o presidente, Luís González Tosar, do PEN Clube de
Galiza, e o xerente de Xestión do
Xacobeo, Aníbal Otero. ♦

Despois deste primeiro paso,
agora veñen de editar o seu primeiro disco, Mar de Vigo, no que
se conxugan as pezas tradicionais
con outras de recente creación,
compostas por Anxo Pintos e por
unha das alumnas do conservatorio, Ana Belén Villar.
Primeira presentación
Foi Pontevedra o lugar escollido
para a presentación deste traballo, gravado no estudio Casa de
Tolos e arranxado por Anxo Pintos e Rodrigo Romaní. Ante un
Pazo da Cultura ateigado, SonDeSeu interpretou o seus temas
acompañados das figuras máis
destacadas dentro do folk e a música tradicional do país. Ademais
de “Chisco”, Romaní, Anxo Pintos, Xaquín Xesteira, Xosé Liz e
Alfonso Franco, acompañaron
no escenario a nova orquestra a
voz de Uxía Senlle e a particular
concepción do tradicional que
posúe Xosé Manuel Budiño.
Cun título no que se recolle
a copla que abriu o primeiro traballo musical preparado para a
orquestra e co que se fai unha
chiscadela á terra na que naceu,
o novo disco será presentado

durante o mes de xuño en Compostela e en Vigo e no verán a
formación realizará diferentes
concertos por todo o país.
Á marxe do negocio
A orquestra, que nace cunha finalidade divulgativa e sen ánimo de
lucro, tenta potenciar unha serie
de valores que nada teñen que ver
coas dinámicas que rexen o actual
mundo da música. Como indica
Rodrigo Romaní, “a formación
tenta manterse á marxe do negocio e da creación de produtos que
triúnfen”. Como el mesmo indica, “a industria musical produce
unha dicotomía entre artistas gañadores e perdedores, individualidades narcisistas”. Neste sentido, “a orquestra tenta ser unha alternativa a esta situación, na que
se busca que o grupo se exprese
conxuntamente fuxindo de protagonismos individuais”.
Outra das particularidades
que presenta a formación refírese aos instrumentos. A
maior parte dos que SonDeSeu
emprega en cada actuación foron construídos por artesáns do
país, moitos deles pertencentes
á propia orquestra.♦

filosofía, tal como se viña entendendo até agora,
atópase en horas baixas
e está sendo substituída polos
manuais de autoaxuda ou por
coleccións de máximas supostamente rebordantes de sabedoría
inmemorial. Tamén o interese
pola literatura e os estudos literarios cae en picado, aínda que
novelas do tipo El último merovingio ou O código Da Vinci
fascinen a millóns de lectores de
todo o mundo. E a historia? A
historia tamén descende aos infernos comerciais, pero faino de
xeito distinto, cunha dignidade
incomparabelmente maior. No
caso da historia, a súa popularización non está a levar consigo
a confusa banalización que fere
de morte a filosofía, recluíndoa
definitivamente en
menesterosos departamentos
universitarios mentres asiste impotente á usurpación do seu nome por unha morea de falabaratos de aires misticoides.
Moitos historiadores profesionais ou académicos
decidiron lanzarse á area da divulgación e algúns conseguiron
facturar libros moi dignos e, ao
tempo, de grandes posibilidades
comerciais. Isto xa o viñan
facendo hai moitos anos os historiadores anglosaxóns,
firmemente convencidos de que
o rigor historiográfico non ten
por qué excluír certo garbo estilístico nin o gusto polo narrativo. Que os bos historiadores
decidan saír do armario universitario réstalles opcións aos
“maletillas”, aos historiadores
de ocasión e aos
propagandistas, aínda que
algúns como Pío Moa triunfen
con estrépito entre os sectores
máis resentidos ou desfasados
da dereita. En España, historiadores como Javier Tusell, Álvarez Junco, Javier Varela,
González Álvarez ou Juan
Pablo Fusi son capaces de
elaborar grandes sínteses ou
monografías de alto vóo nas
que narración e interpretación,
habilmente fusionadas, enriquecen o conxunto sen manipular o
lector. En Galicia, Ramón Villares, coa máis recente versión da
súa Historia de Galicia, transita
tamén esa proveitosa senda.
O que non abonda nin en
Galicia nin en España son os
historiadores-periodistas. En
Inglaterra, sobre todo, hai un tipo de escritor de historia que
traballa fundamentalmente para
os medios de comunicación:
Antony Beevor, o autor de Stalingrado ou Berlín, ou Herbert
Lotmann, extraordinario historiador-cronista do Montparnasse dos surrealistas e dos
debates políticos e intelectuais
da Rive Gauche. Ou Timothy
Garton Ash, un verdadeiro historiador do presente. En
Galicia só temos un caso parecido, que é o de José Antonio
Durán, aínda pouco valorado
por quen máis deberían facelo.
Prestémoslle atención e
comprobaremos gozosamente
que tras Murguía, Portela
Valladares ou Bóveda existe
moita máis vida que a que afirman os clixés.♦
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Horarios: 1 DE XULLO AO 30 DE SETEMBRO
De martes a venres: de 17:00 a 21:00 h
Sábados, domingos e festivos: 11:30 a 14:30 e de 17:00 a
21:00 h
1 DE OUTUBRO AO 30 DE XUÑO
De martes a venres: visitas escolares,
reserva nos teléfonos 986 120 075 - 986 120 074

Nº 1.131 ● Do 3 ao 9 de xuño de 2004 ● Ano XXVII

BIRLOS.

CHAVE.

BILLARDA.

PORCA.

RÁ.

Birlos, chaves e máis billardas
A.N.T.

Alguén dixo: “dime como xogas e direiche como es”. Galiza tiña un xeito seu de xogar. Adaptado ás súas características. Pero eses xogos tradicionais estanse a perder. Con eles parte de nós.
Na Galiza existen varios colectivos que están a traballar pola recuperación dos xogos tradicionais. Hainos que andan con xoguetes, outros con enredos, outros con xogos que poderían darlles paso a deportes. Pero cada
un andaba un pouco polo seu lado. Os da Liga de Birlos do Val Miñor, os da Chave de Ourense, os
das regatas de Dornas de Arousa,
os da billarda do Valadouro, os
dos birlos de Riotorto, os da porca
de Vilar dos Santos, os museos
escolares de Esteiro ou da Capela, varias publicacións, mestres
entusiastas... Casos tan curiosos
como que a Asociación da Chave,
para poder desenvolver a súa Liga, ten que estar federada na Federación de Petanca, xogo importado de Francia hai pouco máis
dun século.
Tamén hai asociacións como
O Palao, centro de interpretación
dos xogos populares. Este centro, dependente do concello de
Ourense, decidiu celebrar o I
curso de Xogos e Deportes Populares. tivo lugar do 28 ao 30 de
maio na cidade das Burgas.
Neste curso, no que se deron
cita moitos dos que traballan na

MIGUEL ROBLEDO

Galiza neste eido e algunhas figuras de renome internacional, como Fernando Maestro, constataron que ao longo das tres últimas
décadas o xogo tradicional (agás
algunhas excepcións) perdeu
presenza, nomeadamente entre a
mocidade. A súa práctica, nos
que perviven, céntranse nos ve-

llos, ou ven nos poucos programas culturais que os protexen.
Os participantes consideran
que é necesario a creación dunha
coordinadora que agrupe todas
estas manifestacións que, arredor
dos xogos tradicionais, existen
hoxe xa na Galiza. Esta coordinadora debería deseñar un proxeto

común que defenda e promocione os xogos tradicionais.
Tamén consideran necesario
que os medios de comunicación,
nomeadamente os públicos, adiquen un espazo periodico e continuado aos xogos tradicionais,
mesmo trasmitindo competicións.
Para pór a andar esa coordi-

E nxeños e criaturas
Un conto ruso
na Galiza
Titulo así este artigo en lembranza do ensaio
de Bouza-Brey Un conto oriental na Galiza.
Na Etnografía insertada na Historia de
Galicia dirixida por Ramón Otero Pedrayo, falando dos cultos das augas, Vicente
Risco inclúe a seguinte narración, tomada
de Bouza Brey, cualificándoa de “historia
de tipo mítico”.
Naceron tres fontes moi xuntas, coma
tres irmás (Eume, Sor e Landrove) e o mar
prometeulles que lles daría unha persoa todos os anos á primeira das fontes que chegase deica el. As tres puxéronse a camiñar,
mais coa envexa que se tiñan, algo cansas,
botáronse a dormir, mais antes acordaron
que a primeira que espertase había chamar
polas outras. Espertou unha, e en lugar de
cumprir a promesa de espertar as outras,
marchou ela soa, caladiñamente e procurando que non a visen. Logo espertou ou-

nadora, os participantes quedaron en xuntarse de novo o 26 de
xuño as 10 da mañá en Melide. A
convocatoria para este acto realizarana, nomeadaente, desde o
que xa se acolleu como portal da
tradición lúdica galega: www.xogospopulares.com, nacido con
motivo deste evento.♦

Xosé Miranda
tra, e vendo que non a chamaran, marchou
furiosa, aínda que tamén caladamente, para que non o soubese a terceira. Cando esta acordou, atopouse soa, e emprincipiou a
correr coma unha tola, choutando por riba
de montes e penedos, e chegou primeiro
que as irmás. É o río das Pontes de García
Rodríguez, que todos os anos ten de renda
unha persoa que lle dá o mar, e por iso
brúa tanto e é tan falso.
Bouza-Brey en Los mitos del agua en
el noroeste hispánico, publicado na Revista General de Marina, vol. CXXIV, 1942,
consigna que o relato foi tirado de boca
dunha labrega da comarca ferrolá. Risco tivo dificultades para clasificar esta narración. Pensou que se trataba dunha crenza, e
non se atreveu a cualificala como lenda (os
protagonistas non son seres humanos, non
hai narrador fiable). Asimilouna a un mito,
aínda que non llo pareceu totalmente.
Resulta ser, non obstante, que esta narración non é outra cousa ca un conto, un
conto explicativo, haxiográfico, o que vén
sendo o mesmo ca dicir que se trata dun
mito decaído, como tantos outros contos,
pero un conto en definitiva. Pasoulle isto
desapercibido a Risco e a todos os seus

seguidores, aos recompiladores posteriores e aos antólogos do conto oral, extrañamente (ou talvez non tan estrañamente),
se cadra porque non figura no Catálogo
Tipolóxico de Aarne e Thompson.
Pero lendo o primeiro volume dos
Contos populares rusos de A. N. Afanásiev, atopamos o conto titulado ‘O Vazuza
e o Volga’:
O Volga e o Vazuza estiveron discutindo moito tempo cal dos dous era máis listo, máis forte e máis merecente de respecto. Despois de moito falaren, como non se
poñían de acordo, decidiron o seguinte:
–Deitámonos os dous ao mesmo tempo. O que antes esperte e antes chegue ao
mar de Jvalinsk, será o máis listo, máis
forte e máis merecente de respecto.
O Volga deitouse a durmir e tamén se
deitou o Vazuza. Pero o Vazuza ergueuse
en plena noite sen facer ruído, liscou,
buscou o camiño máis recto e curto e botou a andar.
Cando o Volga espertou, botou a andar, nin lento nin apresado, senón como
cómpre. En Zubtsov acadou o Vazuza, pero como era xa tan impoñente, o Vazuza
asustouse, declarouse seu irmán menor e

pediulle ao Volga que o tomase en brazos
e o levase ata o mar de Jvalinsk.
Porén, o Vazuza é o primeiro que esperta en primavera e fai saír o Volga do
seu soño invernal.
Advirte Afanásiev que o conto foi recollido na rexión de Kalinin e que existen
contos análogos encol de outros ríos.
Agora ben, ¿que tipo de conto é este?
Evidentemente non se trata dun dos contos folclóricos ordinarios, no senso que lle
dá Aarne a esta denominación, nin dun
dos chistes e anécdotas que o finés inventariou. Só poderiamos incluílo entre os
Contos de animais, concretamente no
apartado “Outros animais e obxectos”, entre os números 293 (Debate do estómago
cos membros) e 298 (A xeada e o seu fillo; O frío e vento; O vento e o trebón,
etc). De feito, o propio Afanásiev dispón
este conto a continuación de outros como
Os fungos (número 297B en Aarne) e O
sol e o vento (número 298 en Aarne). Na
versión do Catálogo que eu manexo o número 299 está sen ocupar. Se cadra é ese
o tipo que lle correspondería a este conto,
ata agora non catálogado na Galiza, a pesar de levar tantos anos publicado.♦
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Toñito de Poi

‘Hai moita xente que se escandaliza se dis
‘pirola’ e non escoita o rif’
MAR BARROS

Patrón maior de barco, Toñito de Poi traballou no mar durante cinco anos até que se decatou de que se tiña que
adicar a música. Foi un soño premonitorio o daquela noite. Así comezou con Heredeiros da Crus, un grupo irreverente que fixo do rock da costa case un himno para unha xeración. Despois de doce anos de concertos extremos e
sete discos na rúa vén de editarse Chicarrón, o seu último traballo. Pero Toñito de Poi é máis que un rock and roll
star á galega. Actor, guionista recentemente premiado no festival de Cans, tamén traballou na TVG. Agora ten a
súa propia produtora, Cabezas quentes e está a preparar o guión para a gala dos premios Mestre Mateo.
Como trata o rock galego a un
mozo Ana Kiro?
A cantazos. Nun concerto de
Heredeiros da Crus en Caranta
(Ferrol) lanzáronme dende o público un anaco de granito que me
deu na cara. Deitoume. Metéronme nunha ambulancia e dende
dentro escoitaba os gritos da xente “Tooñiitoo, Tooñiitoo”. Pensei
que me romperan a cara. Pero ao
ano seguinte volvemos tocar no
mesmo lugar, porque a min o que
sempre me estorbou foi o medo,
condiciona demasiado. Pero referido a Ana Kiro e a TVG eu son
un explorador nato e non teño
prexuízos. Empecei alí traballando de guionista e fixen varios
proxectos pero aos dez anos deixeino. Agora só estou vinculado
a ese mundo a través da miña
produtora. Coido que a humildade é unha boa conselleira e unha
pedrada a tempo está ben, acepto
todas as críticas aínda que sexan
tan contundentes.
Con Heredeiros da Crus
vén de presentar o seu sétimo
traballo discográfico, Chica-

rrón. O do título é unha declaración de principios?
Non, pero como sempre nos
acusaron de ser machistas e sexistas xogamos un pouco con
iso. En realidade, chicarrón é como lle chamaba un técnico noso
ao son de guitarra. Para nós o título ten un significado, pero a
xente velle outro. Así nos pasa
un pouco con todo, nós creamos
un grupo dunha forma e o público entendeuno doutra.
Por que tardades catro
anos en sacalo?
Porque é imposíbel sacar un
disco nestes momentos, sobre todo de rock. O pirateo afecta moito a industria discográfica, pero
ten certa xustificación. Os discos
están carísimos por culpa da voracidade das discográficas e das
multinacionais. Son elas as que o
promoven para eliminar a competencia. Para nós publicar este
disco foi unha obra titánica, un
xeito de loitar, porque a min móveme máis o gusto polo combate
que a procura da victoria.
Seguides coa vosa marca de

letras irreverentes. Buscades a
polémica?
Nunca. Esa foi a nosa primeira sorpresa. Todos os dos Heredeiros somos da zona de Castiñeiras, vimos dunha sociedade
matriarcal. A miña nai e deus na
casa e se ela di senta non se move nin unha palla. Por iso que me
acusen a min de machista sorpréndeme. Despois aproveitas a
leria, porque o rock and roll é
así, a guerra mesma, e se te alcuman de machista e sexista pois
das máis leña, nada máis.
Pero houbo moitas liortas
en repulsa?
Somos o grupo con máis leas
da historia. Incluso nos tiraron un
barreno de canteira ao escenario.
Tivemos de todo, o normal.
Normal?
Claro que si, a non ser que fagas rock and roll institucional porque aí non te podes permitir o luxo de que che metan unha denuncia por escándalo público. Sempre
nos preocupamos pola música, o
que acontece é que hai moita xente que se dis pirola xa se escanda-

liza e non escoita o rif. O noso público é aquel ao que lle gusta a
música e non ten prexuízos.
Tendes centos de seguidores pero semella que algunhas
feministas aínda se resisten.
Pero isto é así, drogas, sexo e
rock and roll. Coido que a música está por riba da mensaxe, porque mira, unha letra que só di
“balamba buluba” deu a volta ao
mundo. A musica é unha linguaxe universal, e non te podes hipnotizar coa aparencia. A pesar de
todo penso que sacamos moitos
aspectos nobres das cousas.
Por que decidides incluír
unha stripper no espectáculo?
Porque é parte do rock and
roll. Primeiro ía unha rapaza, logo
subían voluntarios, mesmo nos espimos nós. Incluso tivemos unha
vez unha cabra como teloneira nosa (risas). A verdade é que sempre
nos rimos máis de nós mesmos do
que se poden rir de nós. O do striptease forma parte do espectáculo.
É o circo do rock and roll e nos estamos no límite entre tocar ben a
guitarra e dar pinchacarneiros.

A creación do Xabarín
coincidiu coa publicación do
voso primeiro traballo, que lles
supuxo o programa?
Se a televisión apostara polos
grupos de aquí non habería que tocar como teloneiro de María del
Monte gratis para saír na pequena
pantalla. A TVG está totalmente
equivocada e non reflexa para nada
a Galiza, é gris e casposa. O que fixeron os do PP foi anular a personalidade dos que están dentro. A tele ten que ser un soporte e unha
plataforma, como foi o Xabarín.
Este programa para nós foi todo.
Fíxose eco do que soaba no país e
meteulle o rock aos nenos. Podes
estar de acordo ou non, pero o rock
o que che dá é un criterio, unha rebeldía e unha opinión. Pero a TVG
prefire gastar os cartos traendo ao
Fari. Se peneirase un pouco e apostase pola música do país outro galo
cantaría. Ten que ser máis fiestra e
menos caixón.
E pensa que a súa é música
para cativos?
Non hai que subestimar os
rapaces, gañan guerras combatendo polo mundo adiante. A
música toda é para eles.
Hai vida despois do folk?
A min o folk non me transmite nada, igual non son de todo galego (risas). Hai que ter raíz, porque un home sen ela non medra.
Por iso esta terra hai que defendela a morte de quen queren
desmantelala e montar chalés
axuntados por todo o litoral,
aproveitando que xa está asfaltado póñenlle grava e xa fan o paseo marítimo. Fixeron unha terra
seca de eucaliptos, explótanos
como ao Iraq pero o noso petróleo son os ríos e os nosos montes.
Que escolles sexo, drogas
ou rock and roll?
Rock and roll. O sexo polo
sexo e as drogas polas drogas
son camiños que non van a ningunha parte.
Venden DVDs, presentan un
espectáculo con vestiario e todo. Son unha sorte de rock star
pero á galega. Envéxanlle algo
aos Rolling?
Nada, bastantes problemas
teñen.
Pero eles están forrados?
Porque son máis vellos. Son
coma todos os maiores, teñen a
cartilla na caixa de aforros (risas).
Pérez Varela que os incluíu
na sección de vellas glorias ou
no cupo galego?
Pero si el non sabe nin que
existimos, que vai saber. Penso
que o Xacobeo está mal organizado, é como un Luar xigante,
que tampouco se identifica co
que hai aquí.
Parabéns polo premio do
Festival de Cans.
Grazas. Ese si que é galego.
Era o coguionista con Anxos Sumai do filme gañador
Petición de mano.
A película foi dirixida por un
americano que quedou namorado
de Galiza, pilloulle o swing a nosa terra. Tamén participei noutro,
Taxi percebe. Esa foi a miña noite.
Que lle parece o festival?
Xa tiña que ser o festival de
referencia galego, con alfombra
vermella, chimpibús, salas espectaculares, iso si ten coidado
de non pisar as patacas. A realidade é diferente do que sae nos
medios, hai outros submundos
que non se televisan e tes que saír para velos.♦
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Acta de
defunción

Soños Eléctricos

César Lorenzo

MARGA ROMERO

S

abía que o vello Fiat precisaba unicamente dúas
rodas novas e o cambio
de aceite. Había pouco máis
dun mes que tiña batería nova.
Fixémonos compaña durante
14 anos e máis de 300.000 km.
Iso dise axiña. Atravesaba a
Gran Vía de Vigo nun ziguezague perfecto que me espertaba
camiño de Coruxo. Portugal,
Francia, Alemaña, Bélxica, Holanda, Luxemburgo formaron
parte das nosas xeografías. O
primeiro entroido de Köln
esquecín onde o deixara
aparcado, só lembraba un
parque perto dun Kindergarten
en Porz, o elegante Georg Zimmer xardineiro vestido de militar soviético conduciu a súa
furgoneta chea de flores até
que tivemos que ir á policía, alí
catro preguntas e, entre risos e
o meu abraio ao ver todos
aqueles uniformados coa face
pintada, decidiron acompañarnos onda o coche. Multas por
permanecer tempo de máis nos
aparcamentos de Heidelberg,
algunha en Luxemburgo que
nunca chegaron á casa. Onde?
Sen ningunha inicial grande
que lle marcase coma cun ferro
quente unha nacionalidade que
non posuía e Hegen que lle explica á policía en Trier que non
había letra para a situación de
Galiza salvoume dunha multa
verdadeira porque o atenderon.
Permanencia fiel que eu
agradecía cando a altas horas
da madrugada era a última gata
que saía da universidade, entrega que nunca me fallou pola
estrada Hunsrück-Höhenstrasse
para chegar de Trier a Laurenziberg interrompendo a noite
dos cervos e descubrindo ás lebres. Caixa antracita á que saudaban os camioneiros galegos.
Con Lola Ochoa revisadas, interrogadas na entrada da
autoestrada de Bilbo cando nevara na Concha e Idigoras fora
detido. Regresamos despois de
cinco anos con Catuxa López e
con Otto co medo por unha estrada francesa que nos evocou
ao filme Resplandor. Pasamos
no xusto momento para a fuxida de Carla do club de Petelos.
Inverno pasado a chuvia
enchoupouno e resistiu.
Últimos quilómetros de Tui a
Fuenlabrada (Madrid), a 140 e
perfectamente, aparcado entre
moitos, en Clamores cantaron
Alonso e Guzmán, ao día
seguinte Patti Smith en Móstoles de regreso non estabas.
Tristeza. Denuncia. Sen saber
do teu derradeiro quilómetro.
Alguén chamou á policía.
Obrigada a recoñecerte no Parque de la Olla, baixo os
choupos entre flores violetas,
calcinado. Asinar a túa
defunción. Roubarte e
incinerarte foi un acto
contrarrevolucionario entre tantos Audis, BMWs e
Mercedes.♦

Tolas aventuras no III Reich
Non é que vaiamos falar agora
da adaptación para o ordenador do guión do clásico da comedia Top Secret ou que se
descubrise un guión de Ernst
Lubitsch susceptíbel de converterse nun éxito dos videoxogos. Por desgraza, non hai tanta sorte nesta industria. Pero,
contodo, hai unha lufada de aire fresco no tratamento dispar
de tres xéneros de xogos agora resumidos e intrincados nun
só título: Weird war.
Os estudos Mirage Interactive pensaron en como meter cuña nun mercado de videoxogos
ben copado polas grandes casas e ultimamente algo “hipnotizado” pola obsesión pola mellora gráfica e os escenarios da

Segunda Guerra Mundial (Medal of honor, Call of duty, Hearts
of iron…). A resposta, un cóctel
un tanto estraño que non deixa
ninguén indiferente. Ou adóralo
ou déixalo no armario xunto ao
vello Fields of fire.
Weird war mestura tres xéneros. O rol ao xeito da saga
Diablo, a acción cooperativa
herdada de Commandos e a
aventura gráfica que fixera famosa aquela serie boísima programada por Lucas Arts hai unha década. Se ao xogador algún destes xéneros lle causa
náuseas, que non gaste os cartos (39,95 euros) neste título.
Se lle gustan, pode pasalo realmente ben.
A historia comeza cando to-

mas conta dun suposto soldado-aventureiro que ten que
moverse polos difíciles escenarios do III Reich para escapar dos nazis e cumprir a súa
misión principal. O guión está
pobremente desenvolvido e é
bastante previsíbel (a parte de
aventura gráfica é a máis frouxa, a pesar da boa dobraxe ao
español que fixeron os responsábeis de Friendware e os detalles de humor espallados por
todo o xogo) aínda que hai até
100 misións secundarias ben
entretidas.
Nese camiño habemos atopar personaxes secundarios
que nos axudan a ir recollendo
obxectos e armas de todo tipo
que nos han valer no futuro. Hai

até 50 modelos armamentísticos e múltiplas posibilidades
para cada cousa que achemos
polo chan. Os escenarios son
enormes e moi ben detallados,
sen dúbida o mellor do xogo.
Podemos pasar moitas horas
descubrindo os mapas, os inimigos e as posibilidades para a
nosa misión.
Un bo xeito de enfocar o xogo é saír sempre coas ideas
claras e coa arma máis contundente. O nivel de vida esvaécese con moita facilidade e non
podemos acumular demasiadas
feridas. Se nos desorientamos
unha chisca, corremos o risco
de nos perder e acabar morrendo nun recuncho do deserto ou
baixo un Junkers.♦

CADERNOS DE PENSAMENTO E CULTURA A NOSA TERRA, Nº 30

O MUSEO DE XAQUÍN LOURENZO
CONTIDOS E AUTORES
A creación dun museo
Francisco Fariña Busto
O MPG e a divulgación do ser de Galicia
Francisco Fernández Rei
Aproximación institucional
ao Museo do Pobo Galego
Fco. Javier Sanjiao Otero
O Museo do Pobo Galego cara a
postmodernidade
Xosé Manuel González Reboredo
Carlos García Martínez. Entrevista
Xan Carballa
A Museografía
Felipe Arias Vilas
¿O meu Museo Etnográfico ou do Pobo
Galego?
Francisco Calo Lourido
Xusto G. Beramendi. Entrevista
Xan Carballa

Nº 1.131 ● Do 3 ao 9 de xuño de 2004 ● Ano XXVII

Europa
FRANCISCO CARBALLO

G

osto desta
campaña electoral.
Tivo un comezo
gris. Un certo
rexeitamento debido ao
cansazo das “xerais de
marzo”. Mais vai callando
na sociedade e aluma
espazos atraentes. Os
humanos, como nos días
da torre de “Babel” –esa
Babilonia esmagada da
Mesopotamia ou Iraq–,
esvaramos do sentimento
de soidade ao de
cosmopolitas. Os dous moi
humanos. Os dous
complementarios.
Mentres PP e PSOE se
perden na barafunda das
mutuas recriminacións,
outros inspiran;
sorprenden con
suxestións agochadas no
fondo de desexos
permanentes dos galegos:
estar na Galiza en
conexión con veciños e
cos pobos da gran
cultura continental como
próximos, camaradas da
paz e da igualdade.
Atravesar de Fisterra a
Chipre por terras
liberadas de vellos
imperios e de
monarquías atrabiliarias.
Unha Europa das
repúblicas. Unha Europa
que camiña cara a San
Iago, cara a Roma ou á
Laponia sen atopar vales
hostís, nin osos
encovados ao asalto de
peregrinos inocentes.
Cando teño a ledicia
de ollar unha campaña de
políticos á beira de
escritores, de artistas, de
loitadores contra o
chapapote etc., entro
nunha atmosfera de
beleza: coma nun mar
aberto no que inda
navegan os barcos da
Eneida de Virxilio, Flor
del mar de Xoán de
Nóvoa, as naos
descubridoras de Camões
ou das repetidas fazañas
de Pedro Sarmento de
Gamboa.
Unha campaña que
serve para reclamar un
mar de pescarías, de
rotas definidas a prol de
cada país e non de
piratas do petróleo.
Como tamén un espazo
agrario galego
“organizado” para
producir segundo a
razón. Unha terra de
humanos racionais e non
un produto minifundiado
pola imposición da
irracionalidade de
lexislacións absurdas.
Rin como Abraham ao
prometerlle unha
herdeiro, cando ouvín a
Camilo Nogueira os
relatos da súa odisea nos
FSM de Porto Alegre e da
India, e, sobre todo, no
Parlamento europeo en
uso do galego da razón.
Un alivio. ♦

PACO VILABARROS

Doce mulleres na arte
MAR BARROS
O Pazo de Cultura de Pontevedra
acolle até o día 3 de xuño o diálogo de doce mulleres que reflexionan a través do arte sobre o mundo que as rodea. Ao lado do río
Lérez ao seu paso pola cidade,
máis de vinte traballos a cargo de
artistas do país compoñen a exposición Arte en Pontevedra IV, na
que se exploran territorios da vida
co fin de dar solucións as preguntas que xorden no seu devir, dende a súa persoal visión da arte.
Pinturas, instalacións, fotografías, gravados conforman un
complexo mosaico de perspectivas e formulacións, moitas delas

específicas para esta mostra, sobre a muller e o mundo dirixido
á sociedade que a rodea.
A mostra ábrese con dúas
obras rechamantes da que foi Premio Nacional de Gravado en
2000-2001, Ana Soler. Por unha
banda un retrato de grandes dimensións de muller realizado con
infinidade de xiringas espichadas
na parede, da unha labazada ao
espectador ao tempo que aborda a
problemática das drogas. Enfrontado a esta obra outra composición realizada con cinco mil contactos que conforman unha boca,
Recordos durmidos de familia.
Con estas obras ábrese todo un

percorrido pola arte feminina galega. Nela están presentes as paisaxes de inverno de María Domínguez, compostas con anacos
de madeira pintada, unha concepción persoal da arte, inmersa na
natureza como fonte de sensacións. Ana Oxea crea as súas
constelacións, uns puntos de luz
sobre masas de escuridade mentres Anne Heyvaert mostra as súas
caixas sobre caixas de cartón. Proxectada sobe unha das esquinas
do Pazo, Lola Dopico recupera a
obra de Jean Godard pero superponlle pequenas superficies. O resultado é todo un xogo de luces e
sombras, de mutación dos perso-

O Bardo na Brêtema

naxes e de creación dun ambiente
de confusión e irrealidade.
Iolanda Herranz formula a dúbida a través da palabra, para instalarse nun diálogo ateigados de
incógnitas sobre a humanidade e
as súas circunstancias vitais. As
fotografías e as pinturas de Itziar
Ezquieta fan da procura de identidade o centro do seu discurso.
As obras de Elena Lapeña,
Isabel Rueda, Verónica Sixto e
os enredos do grupo Zig-Zag,
composto por Silvia Sánchez,
Sonia Tourón e Amaia González
completan a mostra, da que son
comisarios Antón Sobral e Ramón Rozas.♦

Rudesindo Soutelo

Tempus cardiacus
Há músicas que precisam de muitas escutas para as desfrutarmos
plenamente, e em cada escuta sempre descobrimos algo de novo que
nos fornece um prazer ignorado até
esse momento. Nisso intervêm sobretudo as experiências precedentes acumuladas na memória.
Não é com todas as músicas
que acontece assim, tão-só com
as obras que transcendem o facto físico sonoro para nos situarem directamente no mundo
emotivo. Como quando um orador consegue transmitir-nos
mensagens sensitivas por cima
das palavras. É aí que a técnica
construtiva e interpretativa devém transparente e tudo semelha uma expressão natural.
Enviaram-me um livro assinado e dedicado pelo autor. A última morte do Coronel Santiago,
de Luís Cardoso (Ed. Dom Quixote). Poucas vezes volto a ler um
livro nada mais rematar a primeira leitura e muito menos para o
reler em voz alta deleitando-me
com a sua música. Um romance
de densa polifonia. A peripécia
vital dum timorense que sente a
obriga de realizar o desejo incumprido do seu pai, peregrinar a
Santiago e conhecer o finisterra.
Alejo Carpentier –autor do

Concerto barroco, que reli mais
de cem vezes e muitas de viva
voz para compartilhar esse prazer
com outras pessoas– fazia-se esta
pergunta retórica: é o barroco a
expressão natural da cultura ou é
a expressão cultural da natureza?
A linguagem de Luís Cardoso é a expressão natural da cultura que exprime a essência cultural da natureza humana.
A escuta do “Cânone” de Pachelbel, interpretado em “tempus cardiacus” é uma experiência sublime. Manter esse ritmo
fisiológico durante tanto tempo
faz harmonizar as pulsações dos
ouvintes com as da própria música induzindo um prazenteiro
sossego. Quando isso acontece
numa sala com centos de pessoas, com o coração batendo ao
mesmo tempo e na mesma frequência, chega a alcançar-se um
êxtase colectivo. Isso é a magia
da música.
O ritmo implícito e explícito
da linguagem de Luís Cardoso
com repetições de palavras, progressões de tensão, gradações
emocionais, descrições demoradas, transmutação alquímica do
tempo-espaço, e a singela complexidade natural da trama gera
também essa magia comunicati-

va que transcende a própria
mensagem. António Lobo Antunes disse: “Sem dúvida um dos
romances mais importantes do
ano. Leiam-no.”
O próximo 10 de Junio é o dia
de Camões ou das letras portugalegas. Apesar do separatismo institucional galego, a colaboração
cultural da sociedade civil vai

crescendo e a Orquestra Sinfónica da Escola Profissional de Música de Viana do Castelo vai estrear nesse dia, no Teatro Principal da Estrada, a obra “Homenagem a Bartók Béla” do compositor galego Xavier Comesanha.
Entretanto, os intérpretes galegos desprezam o nosso “tempus cardiacus”.♦
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O Trinque
Hamburgo galega
A Cidade Libre e Hanseática de
Hamburgo celebra, o 5 de xuño, o
Día de Galiza en Alemaña (Galicien-tag in Deutschland). O acto,
organizado pola Asociación Cultural Galega de Hamburgo (que

cumpre 25 anos) constará dun
banquete de produtos galegos, varias actuacións de grupos tradicionais galegos e alemáns e unha verbena ao xeito do país en pleno
anoitecer do Mar do Norte.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

D E

C U L T U R A

E

E S P E C T Á C U L O S

Feiras do Libro
Libro

Quempallou

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.♦

Esta banda de música tradicional anda a presentar o seu novo
traballo discográfico Estremonías. Para eso estarán este xoves
3 na Cova Céltica da CORUÑA; e
o venres 11 darán un concerto
♦
no Liceum do PORRIÑO.♦

O Barco
Barco

■ EXPOSICIÓNS

■ CINEMA

ROBERTO GONZÁLEZ

DUPLEX

O CGAI
adícalle ao
cineasta
indú
Satyajit Ray
un ciclo na
súa sede da
CORUÑA.

ANTONIO
GARCÍA PATIÑO
O seu traballo amósase no
casino Atlantico até o mércores 30.

PETER SCHNEIDER

Betanzos
■ TEATRO

ANIMALIÑOS
Teatro do Aquí subirá ao
escenario da Casa da Cultura con esta obra o domingo 6.

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

A VIDA
DE CARLOS CASARES

A Fundación
Barrié
abrirá
na
CORUÑA,
o próximo
xoves 10,
unha mostra
adicada ao
surrealismo
Na imaxe:
O furtivo
(1987), de
Philip West.
Óleo sobre
tea.

Podemos ver a mostra Gráfica Dixital II, até o xoves
24, na galería Pardo Bazán.

Poderemos ver esta fita o
venres 4, sábado 5, domingo 6 e luns 7 ás 22:30 h. na
Casa da Cultura. O sábado
5 e domingo 6 ás 16, 18 e
20 h. proxéctase, no mesmo
lugar, Hermano Oso; e o
mércores 9 e xoves 10 ás
22:30 h. o cineclube Groucho Marx presenta a película Ser y Tener.

Auditorio Municipal até
este venres 4 (de 17 a
21:30 h.).

Cedeira
■ TEATRO

MOBY DICK

Podemos ollar esta mostra
sobre o finado escritor, até
o 15 de xuño, na Casa da
Cultura.

Os Quinquilláns farán esta
representación para crianzas o sábado 12 no Auditorio Municipal.

ILUSTRADORES
DE LIBROS INFANTÍS

A Coruña

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

■ ACTOS

ATENEO REPUBLICANO
DE GALICIA
O próximo xoves 10, ás
oito do serán na Aula de
Cultura de Caixa Galicia,
preséntase o libro Neoliberalismo y Estado de
Bienestar de Vicenç Navarro.

ROTEIROS A PÉ
A asociación cultural Colectivo Camiños organiza
roteiros abertos á participación de calquera persoa
interesada, por un prezo de
1,5 euros, con saída desde a
Estación de Autobuses, sobre as 11 da mañá dos domingos para voltar á tardiña. O domingo 13 van realizar o roteiro da Seaia, por
terras de Santo Adrián, O
Seixo, Guixón, Castro de
Beo, San Tirso, Xareíña e
Santo Antón. Máis información no telf. 649 759
734 (David).
■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Artes
da Imaxe proxectará, este
xoves 3 ás 20:30, Rapsodia en agosto (1991), de
Akira Kurosawa. No espazo adicado a Satyajit

Ray, este venres 4 ás 18 h,
poderemos ver Kachenjunhga (1962); o sábado 5
ás 20:30, Liberación
(1981); o martes 8 ás
20:30, Os xogadores de
xadrez (1977); e o mércores 9 á mesma hora, Un
inimigo do pobo (1989).
Polo que se refire a Rainer Werner Fassbinder,
este venres 4 ás 20:30,
proxectarase Las amargas
lágrimas Petra von Kant
(1973) que repitirá o sábado 5 ás 18 h; e o xoves 10
ás 20:30, El amor es más
frío que la muerte (1969).
En canto á Plataforma de
Novos Realizadores, o
luns 7 ás 20:30, poderemos ver El viaje (Toni
Bestard, 2003); Deja vú
(Jesús García, 2002); El
corazón de la memoria
(Gaizka Urresti, 2002); e
Palos de ciego amor (Miguel del Arco, 2003)

Sesenta fotografías da Costa da Morte, entre o 17 de
novembro e o 19 de decembro de 2002, constituen a
mostra Tempo escuro, sobre a catástrofe do Prestige.
Fotos en branco e preto; dominio da técnica; dez tipos
de película e diferentes reveladores; catorce tipos de
papeis baritados, bromuro e
clorobromuro; virados ao
ouro, sepia, e ao uso dunha
fórmula propia; realizando
todo o proceso o autor alemán. Até este domingo 6 na
Casa da Cultura Salvador
de Madariaga.

SURREALISMO
A mostra Max Ernst e os
seus amigos surrealistas
inaugúrase o vindeiro xoves 10 na Fundación Barrié, onde poderemos contemplar, até o 12 de setembro, 90 obras que presentan, como núcleo central, o
traballo do pintor alemán,
ao que se lle unen exemplos
destacados de artistas da talla de André Masson, René Magritte, Victor Brauner, Giorgio de Chirico,
Marcel Duchamp, Joán
Miró, Francis Picabia,
Óscar Domínguez, Alber-

to Savinio ou Yves Tanguy. A Fundación organiza
paralelamente obradoiros
didácticos para centros de
ensino, campamentos de
verán e visitas guiadas para
adultos. Máis información
en www.fbarrie.org.

ESENCIA
A pintora Julia Hidalgo
amósanos o seu traballo,
até o venres 18, na galería
Ana Vilaseco.

TINO GRANDÍO
A sede de Caixa Galicia
acolle unha selección da
súa obra até o xoves 17.

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

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

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

FESTIVAL MOZART
A Orquestra de Cámara

Carteleira
Carteleira

☞

O DÍA DE MAÑÁ. O
efecto estufa licúa os polos, a súa auga muda as correntes oceánicas e comeza unha
glaciación fabulosa, polo que
un pai climatólogo terá que
salvar o seu fillo, atrapado pola neve en Nova York. Baseado
en feitos reais.

☞

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.

☞

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.

☞

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

☞

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

☞

A CONTRARRELOXO. Un xefe de policía
local ten un asunto cunha muller que ten cancro, polo que decide axudala. As cousas complí-

canse cando ela e o seu home
morren nun incendio e todas as
probas indican que foi o policía,
polo que terá poucas horas para
demostrar que é inocente.

☞

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

☞

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).

☞

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.

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.♦

Talía Teatro vai representar esta
obra a próxima semana, o mércores 9 e xoves 10 no teatro Princi-

pal de SANTIAGO DE COMPOSTELA; o venres 11 a representación
♦
será no Principal da ESTRADA.♦

da Sinfónica de Galicia
estará dando un concerto
este xoves 3 ás 21 h. na colexiata de Santa María.

BUNBURY
O polifacético artista presenta en directo este xoves
3 no Coliseum o seu último disco El viaje a ninguna parte.

■ EXPOSICIÓNS

■ TEATRO

REIMUNDO PATIÑO

O venres 4 no teatro Principal poderemos ver esta representación da compañía
Talía Teatro.

Fene

Comezan o sábado 5 ás 17
h. no Museo cunha morea
de caricaturistas en liberdade traballando para
o público; ás 19:30 será a
intervención de Paula
Carballeira e Yoghi Hioki. O domingo 6 ás 18:30
realizarase a entrega dos
premios Curuxa; e ás 19
h, falará Xurxo Souto.
Desde o sábado 5 estará
aberta a exposición Curuxas 04 con máis de un cento de traballos gráficos de
todo o mundo, e a animación de Diver-Show.

Ferrol
Ferrol
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

Sarabela Teatro representará Así que pasen cinco anos en FERROL este xoves 3. Con esta obra
o grupo teatral acaparou os premios María Casares de: mellor espectáculo, directora, actor secundario, escenógrafo, adaptadora e encargada de vestiario, seis dos trece galardóns.

VIVIR CON
INTELIXENCIA
EMOCIONAL

■ MÚSICA

Este 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.

O Templo Votivo de Panxón
acolle este concerto o sábado 12 ás 21 h.

dar o concerto Unha ollada
ao cuarteto de corda en
Galicia, no que vai interpretar obras de autores galegos como Juan Durán,
Roxelio Groba, Luís Carro, Pablo Sorozábal e do
desaparecido Ángel Barja
entre outros. Escoitarémolo
o xoves 10 ás 20:30 h. no
teatro Principal. No mesmo
lugar o sábado 12 ás 20 h.
gozaremos co concerto da
Banda de Música de Pontevedra, comentado pola
musicóloga Isabel García.

CLÁSICA PORTUGUESA

Ourense
Ourense

O Porriño

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

XENES E ALIMENTOS

DARÍO BASSO

ISRAEL TAMAYO

Podemos ver esta mostra,
até o 31 de xullo, na Deputación Provincial.

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

■ EXPOSICIÓNS

FESTIVAL CULTURAL
DE FONTIÑAS

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.

■ CONFERENCIAS

XVI XORNADA
DO HUMOR

A Cia.
Marful
estará o
vindeiro
venres
11 no
Liceum do
PORRIÑO.

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

■ ACTOS

Novo ciclo deste espazo de
sesións en directo aberto á
experimentación criativa,
organizado pola sala Nasa.
O martes 8 ás 22:30 h. poderemos escoitar o tecno de
Miñoka. O martes 15 será
o turno da electrónica de
Amnesis.

O Grove
Grove

A Estrada
A PAZ DO CREPÚSCULO

CABO JAM LORENZO

este xoves 3 co texto de Federico García Lorca Así
que pasen 5 anos, dirixido
por Ánxeles Cuña Bóvedo.
Esta obra conseguiu seis
dos trece premios María
Casares deste ano, entre
eles o de mellor espectáculo e mellor directora.

■ MÚSICA

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

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

FESTIVAL
CIDADE DE LUGO
O sábado 5 no Círculo das
Artes, a Camerata Boccherini interpreta o Septimino de Beethoven.

Nigrán

EL RETRATO
DE DORIAN GREY
O teatro Principal serve de
escenario, este xoves 3 e
venres 4, para a represéntación deste clásico.

Pontevedra

■ ACTOS

SARABELA TEATRO

ANDAR NIGRÁN

No C.C. Torrente Ballester

O Concello organiza este

■ MÚSICA

MARFUL
Esta nova proposta sonora,
integrada por Uxía Pedreira, Marcos Teira, Pedro
Pascual e Pablo Pascual,
chega o venres 11 ás 23 h.
ao bar Liceum coas súas letras sociais, actuais, elegantes e cheas de ironía. Entrada de 3 euros para socios,
anticipada por 5, 6 na billeteira.

Ribeira

OS MEUS OLLOS

■ EXPOSICIÓNS

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

■ MÚSICA

Santiago

SHOSTAKOVICH
ENSEMBLE

■ EXPOSICIÓNS

Este grupo, fundado en
1998 polos músicos da Orquestra Sinfónica de Galicia, Vladmir Prjevalsky,
Teimuraz Janikashvili,
Francisco Regozo e David
Etheve, é o encargado de

XOCAS
Podemos coñecer mellor a
súa vida e obra até o luns
14 no colexio de Fonseca.

A PARROQUIA
RETRATADA
Fotografías de Pedro Brey,
que se poden ver até o domingo 13, na Igrexa da
Compañía.

Diálogos Literarios de Mariñán
Aleixandre farano sobre Os escritores e as súas mediacións,
facendo de moderador Ramón
Loureiro. O venres 4 ás 10:30,
Bernardo Atxaga e Manuel
Rivas, con Antón Riveiro Coello de moderador, falarán sobre
Raiz e desarraigamento: os escritores e as patrias; ás 17 h,
Nélida Piñón e Luís González

Podemos ollar unha mostra
do pintor de Santiago de
Cuba no bar Liceum, xunto
con outra de fotografías
inéditas sobre o Afundimento do Prestige.

■ ACTOS

O Ateneo organiza, este xoves 3 ás 20 h. no salón de
actos de Caixa Galicia, a
presentación do libro de
Ramiro Fonte, no que van
participar os escritores Xaime Domínguez Toxo e
Luís Rei Núñez.

Organizados pola Fundación
Carlos Casares, terán lugar no
Pazo de Mariñán, en BERGONDO
(A Coruña). Este xoves 3 ás 10
da mañá, Javier Alfaya e Bieito
Iglesias, actuando de moderador
Antón Baamonde, falarán sobre Localismo e cosmopolitismo en literatura; pola tarde, ás
17:30 Lola Beccaría e Marilar
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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.

Molière
Molière Final

Tosar, moderando Xavier Alcalá, faráno sobre Literatua e memoria. O sábado 5 ás 10:30,
Luis Suñén e Darío Villanueva, actuando de moderador Damián Villalaín, falarán De Gutemberg a internet: que vai ser
da literatura?; ás 16:30 haberá
unha tertulia sobre Carlos Casares: o escritor, o amigo.♦

SIMION GRACIUN
Até o 15 de xuño poderemos contemplar a súa pintura na galería José Lorenzo, de 11:30 a 14 e de 17:30
a 21 de luns a sábado, domingos pola mañá

TRES CAMIÑOS
O hotel Porta do Camiño
acolle unha selección da

obra dos artistas Álex Vázquez, Juán Cereijo e Rafael Masiá.

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

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

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

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

TOOPAH!
A sala Nasa acolle este xoves 3 ás 22 h. un 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
se merca 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

O venres 11 celébrase este
concerto, gratuíto ao aire libre, no que poderemos gozar co rock-metal das bandas Kannon, Dismal; Aphonnic e Octubre 28.

SONS DA DIVERSIDADE
Ciclo de concertos do Concello no Auditorio da Galiza até final de ano, coa idea
de amosar a diferentes tendencias da creación musical no mundo. O venres 18
de xuño a alxerina Souad
Massi presenta en directo
Deb. As entradas pódense
recoller antes da concerto
no propio Auditorio de 12 a
14 e de 17 a 20 h. a un prezo de 12 euros (6 euros 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 disponibeis. Máis información en http://sons.santiagodecompostela.org.
■ TEATRO

AMORALIA
A compañía do Museo de
Teatro Contemporáneo
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.

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

FESTA DO CIRCO
Os próximos xoves 10,
venres 11 e sábado 12 ás 23
h. celébrase na sala Nasa a
5ª edición deste espectáculo no que baixaremos ao
submundo para descubrir a
patética fealdade, a loucura
e o terror.

Sanxenxo
■ TEATRO

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

Tomiño
■ EXPOSICIÓNS

XENTES DE TOMIÑO
Podemos ollar esta mostra
de fotografías antigas, reco-

A mostra
de
fotografía
de Pedro
Brey,
A parroquia
retratada,
podémola
contemplar
na Igrexa
da
Compañía
de
SANTIAGO.
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llidas polo propio alumnado, desde o luns 7 até o luns
21 no CEP Pedro Caselles.

Convocatorias

Tui

FORO SOBRE ASPECTOS
PSICOSOCIAIS NO DEPORTE

■ EXPOSICIÓNS

XAQUÍN CHAVES
A galería Trisquel & Medulio acollerá, a mostra O reflexo imaxinario deste pintor, até este venres 5.

Vigo
■ ACTOS

SINSAL 2.0

A pintura de
Simion
Graciun está
exposta na
galería José
Lorenzo de
SANTIAGO.

A tenda de discos, promotora
e selo de discos Sinsalaudio
organiza o Festival de Músicas Sanas que se desenvolve
durante todo o mes. O luns 7
ás 22 h. no clube Vademecwm escoitaremos os grupos americanos Fursaxa y
Six Organs of Admittance,
pertencentes á escola do new
folk ou antifolk; o martes 8
ás 21:30 h. no cine Salesianos vai dar un concerto Dominique A, para moitos o artista contemporaneo máis
importante en Francia, presentando o seu máis recente
disco Tout Sera Comme
Avant, acompañado da banda
compostelana Myrna Minkoff; o xoves 11 ás 21 h. de
novo no Salesianos estarán
os alemáns Donna Regina
co seu pop melancólico e bases electrónicas, que van tocar xunto co cantautor Apenino (sobrenome do compostelán Marco Maril) e a
banda de trip hop procedente
de Caldas de Reis Overlook.
No festival vaise proxectar o
luns 7, en colaboración co cine clube Lumiere, This is
Spinal Tap (EE UU, 1984); e
o luns 14 poderemos ver Radio On (GB, 1979). O domingo 13 ás 20 h. no auditorio do MARCO celébranse os
Encontros de Arte Sonora
co concerto especial do colectivo alemán Raster-Noton (Alva Noton+Komet),
que repetirá o martes 15,
xunto cos coruñeses Mglon.
As entradas pódense adquirir
de forma anticipada en Sinsalaudio, Gong e Canciones
Huerfanas en Vigo, ou Gong
de Santiago. Hai un bono de
30 euros que permite a entrada a todos os concertos e un
desconto do 50% sobre o
prezo oficial das entradas nas
actividades complementarias. Máis información en
www.sinsalaudio.com.
■ CINEMA

ROMPIENDO LAS OLAS
O cineclube Toliños polo cinema, da Biblioteca Pública
Central, fai visionados todos
os xoves ás 18 h. Este xoves
3 poderemos ollar Rompiendo las olas, de Lars von
Trier; o día 10: Los cuatro-

A Comisión de Deporte do Colexio
Oficial de Psicólogos de Galiza, en colaboración coa Sección de Psicoloxía
do Traballo e das Organizacións, presentou o programa deste foro que terá
lugar o sábado 12 , de 10 a 14:30 h, na
súa sede en SANTIAGO (Espiñeira 10,
baixo). Dirixido e coordenado por Mª
Dolores González Fernández e Xosé
Luís Domínguez Rei, nel poderemos
escoitar a Eva García Quinteiro, que
falará sobre Cohesión grupal no deporte; a Miguel Loureiro Rico, que o
fará sobre Interacción básquet social
e básquet de alto rendemento na fundación; a Juan A. Armental López
sobre A actividade profesional na estrutura dunha sociedade anónima deportiva. Unha experiencia; e a Álex
García Mas sobre O equipo deportivo
como organización. Avaliación e intervencións. O número de prazas é de
35, polo que se respectará a orde de entrada da matrícula, sendo está gratuíta,
para os psicólogos colexiados, e de 20
euros, para quen non o sexa. A matrícula pode facerse nos locais do colexio
ou remitindo o boletín, xunto co resgardo da transferencia bancaria á con-

ta de Caixa Galicia 2091 0316 93
3040008164. Máis información no
telf. 981 534 049; no fax 981 534 983
ou en www.cop.es/copgalicia.

III PREMIO DE POESÍA AFONSO
EANES DO COTÓN
Poderán concorrer autores de calquera
nacionalidade, con poemas orixinais e
inéditos e escritos en lingua galega,
con total liberdade de tema e forma,
contando cun mínimo de 500 versos.
Presentaranse 5 copias de cada obra
participante, escritas a máquina ou ordenador, que deberá levar candanseu
título, pero neles só figurará o pseudónimo ou lema do autor. Os seus dados
persoais introduciranse nun sobre pecho, co pseudónimo e título da obra no
exterior, que se remitirá, antes do 25 de
xuño, ao apartado de correos 18 de NEGREIRA (A Coruña). Estabelécese un
único premio de 1.200 euros e a publicación da obra galardoada na Colección Varilongo / Poesía de tresCtres
Editores, que se dará a coñecer no mes
de outubro polo xurado.

AULA DE COCIÑA CAIXANOVA
Curso de Cociña Básica de Iniciación, dirixido a persoas cun nivel

mínimo, estruturado en catro clases de
dúas horas en torno á pataca, o arroz,
as verduras e a pasta, que se van impartir os luns 14, 21, 28 de xuño e o 5
de xullo, de 20:30 a 22:30 h. Organízase tamén outro curso sobre Cociña de
Platos Fríos, da mesma duración e para o que se establecen tres opcións
(grupo I os martes 15, 22, 29 de xuño
e 6 de xullo de 20:30 a 22:30 h; grupo
II os mércores 16, 23, 30 de xuño e 7
de xullo de 10:30 a 12:30 h; e grupo III
os xoves 17 e 24 de xuño e 1 e 8 de xullo de 17 a 19 h.). Os interesados na
Cociña Vexetariana poden asístir a catro aulas, de 2 horas cada unha, os
mércores 16, 23, 30 de xuño e o 7 de
xullo de 20:30 a 22:30 h, nas que se
practicará con hortalizas, proteínas vexetais, cereais, legumes e xerminados
e algas. A crianzas de idades comprendidas entre os 10 e os 14 anos poderán
gozar co curso de Cociña para Nenos,
os sábados 19 e 26 de xuño e 3 e 10 de
xullo de 11 a 13 h. O prezo da matrícula para cada curso é de 55 euros, salvo no de cociña para nenos que é de
30. Os interesados en asistir deberán
enviar o boletín de inscrición, que poden recoller en calquera sucursal de
Caixanova, debidamente cuberto, xun-

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

cientos golpes, de François
Truffaut; e o 17, El sueño
eterno, de Howard Hawks.
Voltarán en outubro.

HEROES DO ESPACIO
A fita Doutor Who: O terror dos zigons producida
pola 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, este
xoves 3 ás 21:30 h.

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

PARTÍCULAS E
INTERACCIÓNS

A Asociación Astronómica
Rías Baixas organiza esta
conferencia do catedrático

Esta entidade vén de convocar axudas en
forma de bolsas de iniciación a investigación agraria no Centro de Investigacións
Agrarias de Mabegondo, dependente do
Centro de Formación, Investigación e Tecnoloxía Agraria da Consellería Agroalimentaria e Desenvolvemento rural; na Estación
de Viticultura e Enoloxía de Galiza, en Leiro; na Subestación de Viticultura e enoloxía
en Ribadumia e no Centro de Experimentación de Agricultura Intensiva de Salceda de
Caselas, no marco de Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
Tecnolóxica. Poderán optar a estas bolsas as
persoas que teñan rematados os estudos de
enxeñaría de grao medio ou superior en especialidades agrícolas ou que estean matriculados no derradeiro curso das citadas ca-

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.

de Física, Ernesto Cid, este xoves 3 ás 20 h. na Casa
do Libro.
■ EXPOSICIÓNS

AE 2003

CLUBE DE XOVES
POLA SAÚDE

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

A Casa da Xuventude acolle os traballos realizados
polos máis cativos até este
venres 5 de xuño.

LAUGHING ALLOWED

A RECONQUISTA

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

O DESEÑO DO SÉCULO
XX NA GALICIA

ACUARELAS
Os cadros de Luís Seoane
permanecerán na Fundación Caixa Galicia até finais de xuño.

CLÓNICAS
Esta mostra de expresións
artísticas de mulleres organizada pola Marcha Mundial
permanecerá até o domingo
20 na Casa das Artes.

VILAS DURÁN
Mostra a súa arte na Casa
do Libro até o 15 de xuño.

SUSANA TEIXEIRA

A súa pintura exhíbese na
galería Sargadelos até o sábado 12.

Até este venres 5 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.

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

A creación do necesario,
mostra do MARCO, comisariada por Marisa Sobrino, adicada ao deseño de
maquinaria, mobles, electrodomésticos, empacados,
gráfico... no noso país. Até
o 13 de xuño.
■ LEITURAS

THE LAST PICTURE
SHOW

ÁLVARO NEGRO

HISTORIAS
MARABILLOSAS

Mostra sobre as Tendencias

A Fundación Laxeiro, na

A Biblioteca Pública Cen-

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

FLYING CARPET

Até o 30 de xuño a sala de
mostras do Club Financeiro esporá a pintura deste
autor de Narón. As incisións, erosións e relevos na
madeira dos seus cadros
convértenos nunha especie
de escultopinturas.

M. ALVITE
■ CONFERENCIAS

Casa da Cultura Galega, albergará unha mostra da súa
produción até o 16 de xullo.

rreiras. A duración das bolsas será dun mes.
A solicitudes atópanse nas dependencias da
Dirección Xeral de Investigación e Desenvolvemento ou ben na internet nos enderezos http://www.xunta.es/conselle/in, ou en
http://www.dxid.org.

CONSELLARÍA DE FAMILIA
XUVENTUDE, DEPORTE E
VOLUNTARIADO
Véñense de convocar 35 prazas para residencia de educadores en prácticas para o
curso escolar 2004-05 nos centros de internado de menores dependentes desta
consellaría. Os solicitantes deberán ter
nacionalidade de calquera país membro
da Unión Europea, non ter cumpridos os
26, estar cursando estudos universitarios
de 1º ou 2º ciclo. As solicitudes presentaranse na delegación provincial da Conse-

llaría de Familia, Xuventude, Deporte e
Voluntariado.

SERVIZO DE PROMOCIÓN
DA IGUALDADE DO HOME E
DA MULLER
Véñense de convocar quendas vacacionais
de dez días en réxime de pensión completa
para mulleres soas con responsabilidades
familiares non compartidas. En total 80
prazas durante a primeira quincena do mes
de xullo e a última de agosto. Poderán solicitar estas prazas aquelas mulleres domiciliadas no país, con ingresos mensuais
non superiores ao dobre do salario mínimo
interprofesional. As solicitudes presentaranse no rexistro do Servizo Galego de
Promoción da Igualdade do Home e da
Muller. Máis información na páxina web
www.xunta.es.♦

to co xustificante de ingreso a Obras
Sociais Caixanova-Centro Social Caixanova (Policarpo Sanz, 24-26
362002) de VIGO.

VI CERTAME DE CÓMIC DE
CANGAS
Poderán participar todos aquelas persoas interesadas, menores de 30 anos
en tres categorías según a idade: A) para participantes de entre 18 e 30 anos;
B) para as idades entre 14 e 17; e o premio Viñeta Xove, para menores de 14
anos. Os traballos, orixinais e inéditos
co texto escrito en galego non poderán
ter recibido premio en ningún certame
anterior e serán de tema e técnica (cor
ou branco e negro) libre cunha extensión de catro páxinas, para as dúas primeiras categorías, e de entre 2 e 4 no
caso de Viñeta Xove, cun formato de
tamaño A4. Os traballos, sen número
limitado, enviaranse antes do 25 de xuño á Oficina de Información Xuvenil
(OMIX), Avda de Ourense 46, 36940
de CANGAS polo sistema de plica, en
sobre fecho aparte e co título ou lema
e categoría na que participa no exterior. No seu interior figurarán titulo ou
lema, fotocopia do DNI, enderezo e teléfono de contacto.♦

tral continúa coas sesións
de contacontos os sábados
(de 11 a 12 h.). Este sábado
5, para crianzas de 3 a 8
anos, haberá unha sesión
especial. O vindeiro sábado
12: poderase escoitar Un
culete independiente, de José Luis Cortés y Avi; e o 19,
La cajita de los besos, de
M. Antònia Savall. E logo...
até outubro!

HISTORIA INVISÍBEL
DO BICO SIMÓN
Libro de Dolores Ruíz que
será presentado o martes 8
ás 20 h. na Casa do Libro
polos escritores Xosé A.
Neira Cruz e An Alfaia,
ademais da autora.
■ MÚSICA

ASTRID
O grupo escocés estará, cos
seus temas pop, o venres 11
na Iguana Club para presentar One In Four. O sábado 12 nesta sala poderemos gozar en directo co
rock e hip hop combativo
dos cataláns Inadaptats.
■ TEATRO

O PORQUÉ
DAS COUSAS
A compañía Nove Dous Teatro chega o sábado 12 ás
22:30 h. ao C.C. Caixanova
con esta peza baseada en
textos do catalán Quim
Monzó.

AQUÍ NO PAGA NADIE
Vorágine Producciones
representa o próximo xoves

O grupo
heavy
asturián
Warcry
toca o
venres 4
na sala
NASA
compostelá.
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Até o
domingo 20
estará na
Casa das
Artes de
VIGO a
mostra
Clónicas,
artellada co
gallo da
Marcha
Mundial das
Mulleres.

Anuncios de balde
■ Alúgase piso na Avda. Fisterra
da Coruña por 365 euros. Telf. 607
638 045.
■ Alúgase casa no Saviñao, perto
do Miño, na Ribeira Sacra luguesa.
Restaurada con calefacción e cheminé. Fins de semana ou por semanas,
bon prezo. Telf. 982 404 654, 679 591
876 (Manuel).
■ Mentres contemplo unha exposición de
Chillida, penso nunha frase súa: “Cando
entrei en Santa Sofía de Constantinopla
ollei un grande espazo musical”. Nese
momento gostaríame ter ao meu lado unha muller coa que falar do espazo, da arte, de Estambul, de Chillida, da música...
Creo que os corenta anos é unha boa
idade para explorar o mundo, e disfrutar
da arte, dos sons, dos silencios e da vida.
Se hai algunha muller sensíbel que
comparta estes pensamentos, e queira vivilos conmigo, pode escribirme a :
literario04@yahoo.es.
■ Alúgase casa en primeira liña de
praia, completamente equipada para 6
persoas e con garaxe. Telf. 981 761 158.
P. VILABARROS

10 ás 20:30 h. no C.C. Caixanova esta obra de Darío
Fó, dirixida por Esteve Ferrer e interpretada por Silvia Marsó, Lluvia Rojo,
Fran Sariego e Pedro Casablanc.

Vilagarcía
ilagarcía

Matosinhos
■ EXPOSICIÓNS

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

■ MÚSICA

Por to

LA OREJA DE VAN
GOGH

■ LEITURAS

O grupo de pop donostiarra
vai tocar o venres 11 ás
21:30 h. no recinto de Fexdega. As entradas poden
conseguirse
anticipadamente por un prezo de 16
euros en Vazquez Lescaille,
na Casa de Cultura e no
Auditorio Municipal ou por
20 na billeteira. Tamén poden adquirirse a través de
www.caixagalicia.es ou no
teléfono 902 434 443.

74 FEIRA DO LIBRO
Até este domingo 6, a Associação Portuguesa de
Editores e Livreiros organiza esta feira no Pavilhão
Rosa Mota, de 16 a 23:30 h.
de segunda a quinta; de 16
a 24, sextas e vésperas de
feriado; de 15 a 24 os sábados; e de 15 a 23:30 os domingos e feriados.

■ 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).
■ 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.
■ 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
■ Alúgase piso novo para 4-6 persoas na praia de Agrelo en Bueu (Pontevedra) en xuño, xullo e setembro.
Telf. 986 321 233.
■ Libroteca 21, catálogo de libros de
ocasión, especialidade en lingua e literatura galegas, filoloxía e historia. Tamén
revistas e discos. Consulta http://es.geocities.com/libroteca21/index.html.
■ Vendo colmeas garantidas. Ensino a coidar as abellas para os que as
compren. Tlf. 986 291 722.
■ Estase a crear na Galiza unha cooperativa de tendas de roupa, música
e de cultura de carácter antiglobalizador e galeguista. Se queres formar parte, montando na túa vila ou cidade unha
sucursal, chámanos, informarémoste
sen compromiso. Telf. 600 717 628.
■ Teño trinta e tantos anos, carreira
universitaria, traballo, físico agradábel
e unha alma sensíbel, pero fáltame
unha muller que me alegre o corazón.
Se lee este anuncio algunha muller
romántica, honesta e con ganas de
ter unha relación seria, o meu correo electrónico é galiza.04@terra.es.
■ Traballos a ordenador para estudantes, particulares e empresas. Rapidez, 24 horas. Pepe Talon: Porta da Pena, 9 - Baixo Dta. 15705 Santiago de
Compostela. 636 288 497. www.comunicart.net Correo: pepetalon@hotmail.com
■ 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.
■ 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, 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. billarda_gz@mixmail.com♦

Mariza,
á esquerda,
e o grupo
de pandereteiras
galegas
Faltriqueira,
tocan, entre
outros, na
carpa Raíces
do festival
Rock in Rio
de LISBOA,
este
venres 4.

Lisboa
■ EXPOSICIÓNS

A Rede

FUNDAÇÃO CALOUSTE
GULBENKIAN

O MUÍÑO DO LOURO
www.muinho.com
Páxina electrónica de corte etnográfica
que mostra varias series de fotografías do
material que está depositado neste muíño: vitrinas, reloxos, ferramentas e outros aparellos.♦

Vilalba
■ MÚSICA

AVIOUGA
Poderemos gozar co mellor
folque da man de Pepe Vaamonde o venres 11 no Auditorio Municipal Carmen
Estévez.
■ TEATRO

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

Viveiro
iveiro
■ TEATRO

A GRANDE ILUSIÓN
Este xoves 3 a compañía
Teatro do Morcego actúa
no teatro Pastor Díaz.

Unha visita a esta fundación
sempre é grata. Agora acolle diversas mostras como,
Uma obra em foco: Quotidiano familiares - Os meses
do ano –Francesco Bartolozzi ( 1728-1815), WilliamNelsol Gardiner (17661814), unha ducia de gravuras representando os meses
do ano, sublliñando as característica de cada mes; até
o 18 de agosto. Os Galgos
de Amadeo. Olhar a história de uma pintura, de
Amadeo de Souza-Cardoso,
que explora dun modo didáctico e sdutor, os métodos
de exame e análise utilizados no estudo técnico da
obras de arte; até o 4 de xullo. XVI desenhos de António Areal, datado en 1968 e
raramente exibido, o álbum
a tinta china e acuarela contén 21 obras; un exemplo do
que Areal chamaba o novo
figurativismo; até o 4 de xullo. Pecha os luns.

V Encontros
Encontros de Música Tradicional en Carboeiro
Carboeiro
O mosteiro de Carboeiro (Silleda) convócanos, un ano máis, para celebrar os
encontros de música tradicional. O sábado 5, a partir das 13 h, haberá sesión
vermú cos Airiños de Trasdeza, Os
Xuncos, Gaiteiros do regato de Matamulleres, Trasnos de Doade, Airiños da
Estrada, Arco de Merza, Lume na Lareira, Gaiteiros de Saídres, Gaiteiros do
Regato, Bico da Balouta, Oskeai e

Axóuxeres; abriranse as mostras sobre o
proceso do liño, do museo da marioneta, son ghrileiro da poesía, instrumentos
tradicionais e sobre o coiro; ademais,
feira de artesanía con zocos e coiro, pizarra, madeira, vidro, instrumentos tradicionais e pequenos enxeños artísticos;
haberá pulpeiro, xogos tradicionais (18
h.), retorta de contos (19 h.), bailes a cargo de Albendeira (ás 21), os contos de

Carlos Blanco (ás 23), e o concerto das
pandereteira Gandaina, Os Fontesuairas, Charanga o Fiadeiro, Linho do Cuco e Dáme Lume (ás 23:30). O domingo 6, ás 13, procesión da Santa Ferreña
e sesión vermú cos Carqueixas, Gaiteiros de Saídres e a Cia de Títeres Seisdedos; a partir das 17, conferencias didácticas sobre arte popular escénica e restauración do patrimonio sonoro.♦

Os reis de Galicia

■ 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, e que, tamén, contará coa presenza das galegas
de 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.♦

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

A NOSA TERRA

O

no que cruza a fronteira o
primeiro que fai é aprender
inglés. Na UE as verdadeiras
linguas oficiais son tres: o
alemán, o inglés e máis o
francés. Tampouco é unha
lingua unida: un cántabro e

español é unha lingua poderosa, na que
foron escritas algunhas das mellores páxinas da
literatura. Mais, cómpre que
non nolo mitifiquen. Nos EE
UU non se fala. Todo chica-

Ano XXVII.
IV Xeira.

un granaino poden non entenderse. Moitos non pillan
unha película mexicana sen
dobrar. Windows admite
máis de vinte tipos de “español”. A pesar diso, queremos
o español. Small is beatiful.♦
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Begoña Vázquez
‘Ser do Celta dá desgustos, pero é o meu equipo’
H. VIXANDE
O descenso do Celta á Segunda División da Liga de fútbol
desgustou á afección galega.
A presidenta da súa Federación de Peñas, Begoña Vázquez, de todos xeitos é optimista, aínda que critica o oportunismo de moitos seareiros.
Está triste?
Xa non, pero no seu momento si.
Xa non?
Só cando descendemos. O
desgusto ten que pasar porque
hai que vivir na realidade e non
caer no pesimismo.
Quen tivo a culpa do descenso?
Moita xente: o técnico, o
Consello de Administración, os
xogadores...
O ano que vén serán moitos
menos nas bancadas. No fútbol
hai moito oportunista...
A xente xa se sabe, pero aos
celtistas de verdade véselles en
momentos como este. Non son
eses que só van ao campo cando
veñen o Madrid, o Barça ou calquera equipo da Champions League.
Bota de menos a Jabo [Irureta, primeiro adestrador do
Celta, agora do Deportivo]?
Non.
E a Vítor [Fernández, ex
adestrador do Celta]?
Si, pola forma de xogar o
Celta, tan vistosa.
Cre de verdade que só van
estar un ano en Segunda?
É o que teño que pensar, senón a anguria é maior.
Ser do Celta ás veces é difícil.
Para min non. Non entendo
aos de Vigo que son do Madrid
ou do Barça. Teñen que ser do
Celta, como os da Coruña teñen
que ser do Dépor.

PACO VILABARROS

Ser presidenta das peñas celtistas, tamén ten que ser difícil.
Ás veces si. Este é un traballo altruísta, pero a xente non
sempre entende o meu labor, é
inevitábel.
Por exemplo, non ten moi
bos amigos entre os Celtarras,
polo menos é o que parece cando cantan iso de “O fillo de Begoña é un Riazor Blues”.
Primeira noticia que teño dese cántico, pero a palabras necias... De todos xeitos, están nas
verzas, é unha nena.

Pero que faría se lle saíse
Riazor Blues?
Imposíbel, vai na educación.
Son celtista porque o meu avó
levábame ao campo con catro
anos. Os seguidores do Madrid
que son de Vigo non o fan por
unha razón natural, mamárono
na casa e a miña filla non vai recibir unha educación a prol do
Deportivo.
Déame unha receita para
subir a Primeira.
Planificación do equipo, limpeza de xogadores, implicación

da afección... Varios factores.
Fernando Vázquez di que
lle encantaría dirixir do Celta.
Paréceme ben no sentido de
que é un técnico galego que sempre se lembra da canteira, pero
polo demais, hai algo que non
encaixa, sempre remata mal nos
equipos aos que vai.
Ademais, ten realizado manifestacións a prol do Dépor.
Os antecedentes tamén hai
que analizalos.
Por último, cre nas meigas?
Oxalá que existan.♦
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Anxos
de Garda
ANXOS SUMAI

A NOSA TERRA
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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.

Sociedade
audiovisual
FRAN ALONSO

S

en dúbida, vivimos
nunha sociedade mediática e mediatizada.
A televisión actúa hoxe como elemento de idiotización social, de banalización
da realidade, tanto pola miseria intelectual dos seus
contidos como polo xeneroso número de horas que as
persoas lle dedicamos. E os
personaxes que, con extremada reiteración, pululan
por detrás da pantalla, constitúen un modelo de éxito
fácil, un referente envexable para unha boa parte da
poboación. Posicionarse
contra esa televisión que se
nos ofrece, baleira, homoxenea e sen ideas, de ínfima
calidade, é moito máis que
necesario: é un deber do
pensamento crítico.
Con todo, pode parecer
que as persoas que militamos intelectualmente no
mundo da cultura nos posicionamos sistematicamente en contra da televisión.
Desde logo, nada está máis
lonxe das miñas intencións.
Como anécdota, digo, sen
temor a equivocarme, con
respecto á miña propia experiencia, que ningunha
novela, ningún libro de ensaio, ningunha teoría política, e ningunha reflexión da
esquerda revolucionaria influíu en min e na miña personalidade máis do que o
fixo, durante a miña infancia, a presencia, na pantalla
da televisión, da rebelde,
indómita, feminista, ostentosa e provocadora Pipi
Calzaslongas.
Xa non podemos negar
o feito de que a proporción
das películas, imaxes, fotografías, páxinas web, anuncios publicitarios ou programas de televisión que
vemos as persoas (e tamén,
por suposto, os escritores)
ao longo da nosa formación intelectual é moito
maior que a dos libros que
lemos. Hoxe vivimos inmersos na cultura da imaxe
e iso, para ben ou para mal,
configúranos e determínanos. Este é o noso tempo.
Por iso, cando se critica
a cultura da imaxe, e moi
especialmente a televisión,
a crítica debe estar dirixida
á súa banalización e á ausencia de contidos, pero
nunca á súa idiosincrasia.
O mundo do libro e a cultura da imaxe son dous espacios complementarios,
nunca antagónicos, que se
poden interrelacionar e enriquecer. As súas posibilidades de complementariedade, desde unha vocación
de servicio á sociedade,
son enormes e redundarían
sempre en beneficio da
cultura e da madurez social. O modelo de televisión que debemos esixir
gravita en torno a ese diálogo, hoxe inexistente.♦

