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Acentúase o bipartidismo,
aínda que Galeusca se sitúa como terceira forza

Nogueira agarda
polo escano

PP e PSOE satisfeitos
A abstención deslexitima os comicios
Voto de castigo aos gobernos

O BIPARTIDISMO É FORTE, PERO NON ETERNO.
Até na Gran Bretaña, cun
sistema electoral que o propicia, viuse alterado ao
quedar o Partido Laborista,
no Goberno, como terceira
forza. O nacionalismo galego obtivo un mal resultado. Mais sería un erro que
tanto a necesaria adecuación interna, como a configuración da súa mensaxe
ou a escolla dos seus dirixentes, estivese sempre en
función dos resultados que
en ocasións dependen, en
parte importante, de circunstancias alleas. As próximas autonómicas preséntanse abertas, por canto a
dinámica destes próximos
meses aínda pode variar. O
PP debe resolver a sucesión
de Fraga. O PSdG-PSOE
non só ten pendente o congreso, senón adecuar a súa
táctica e decidir se aspira
realmente a presidir a Xunta ou prefire continuar mareando a perdiz mediática,
en canto a liña Vázquez
pacta co PP. O BNG parte
cunha dirección e un candidato consolidados internamente, pero aos que aínda
lles falta superar todas as
probas electorais. Xoga ao
seu favor o escenario electoral autonómico, o máis
propicio para el.♦

PACO VILABARROS

AMOR E MÚSICA LIXEIRA
BIEITO IGLESIAS

O mar leva trinta
mariñeiros cada ano
(Páx. 17)

A MÚSICA DOS SENTIMENTOS.
O cinema e a música,
o mollo que dá o sabor do tempo
e a cualidade do vivido.

A regulación
da prostitución crea
polémica no parlamento
(Páx. 12)

Pacto PP-PSOE
no Consello
da Xuventude
(Páx. 13)

Manuel Veiga
premio
Xerais
de novela
(Páx. 24)
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ELECCIÓNS EUROPEAS

O PP volve superar en votos a socialistas e nacionalistas

O 13-X mantén
a dualidade electoral
AFONSO EIRÉ

A Galiza electoral segue instalada na dualidade: PP fronte a PSOE e BNG, voto rural fronte a voto urbano,
sufraxio dos mozos fronte aos dos xubilados. Unha dualidade que marca a política actual e a futura. A abstención pode perxudicar a nacionalistas e progresistas, mais non pode esconder a capacidade do PP para mobilizar as súas bases, mesmo en etapas de división interna coma esta. A bipolarización no resto do Estado
é perigosa para os nacionalistas, por máis que Galeusca se instale como terceira forza a nivel do Estado.
O fútbol é, sen dúbida, o movimento máis europeo. Concita o
duplo de atención que as eleccións. Os resultados semellan deixar satisfeita a maioría. Mesmo no
BNG, se se confirma o escano para Camilo Nogueira, dan por conseguida a súa máxima aspiración:
revalidar a acta de deputado.
Non agardaban máis os nacionalistas nas actuais circunstancias. Anxo Quintana, o voceiro nacional, considera que están “nunha
boa posición de partida para non
renunciar a nada nas autónomas”.
Ao tempo, a dirección nacionalista viu revalidada a aposta por integrarse na coalición Galeusca. Até
os máis escépticos recoñecen que,
por unha vez, os galegos puderon
sacar réditos electorais da súa
alianza. Unha alianza do BNG con
ERC e EA obligaríaos a compartir
o único escano. Unha ERC que
queda porcentualmente en votos
por debaixo do BNG, mentres
CiU, chamada a ser a tulla de votos de Galeusca, polo maior número de habitantes de Catalunya, sofría unha importante caída.
Fraga reforzado
O PP non só resistiu a acometida
socialista na Galiza. O propio
Fraga implicouse directamente
na campaña, considerando os resultados como algo propio. Non
quería retirarse da vida política
como comezara, na democracia,
perdendo eleccións.
Foi el quen puxo a andar a
maquinaria electoral do PP que,
unha vez máis, se mostra altamente eficaz.

Mitin de peche de campaña do BNG en Vigo.

Aínda así, os resultados non
esconden a dualidade existente
entre as cidades e o interior, as vilas e o rural, os maiores e os máis
novos. Unha dúalidade que que
tamén podería reproducir unha
confrontación entre a dereita por
un lado e o nacionalismo e o re-
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ELECCIÓNS EUROPEAS
Vén da páxina anterior

Votos Galiza

de opinión. Xesús Palmou, o secretario xeral, considera que o
PP se move entre o 46% e o
50%, “e vai ser moi difícil que
nos baixen de eí”.

Xerais 04
Votos
PP
812.282
PSG-PSOE 653.597
BNG
205.613

A dualidade electoral
Os resultados acadados polo PP
deben ser atemperados polo seu
retroceso lento, pero constante,
nas áreas urbanas, como pon de
manifesto Pérez Touriño. Tamén
destaca o secretario xeral do
PSdG-PSOE que os resultados
veñen marcados pola maior movilización do electorado rural, o
máis fidel ao PP.
Así, Lugo e Ourense superaron o 50% de participación, con
concellos pequenos que chegaron ao 60%. Na costa, mentres
tanto, só acudiron a votar un de
cada catro electores.
A pregunta que se estarán a
realizar nacionalistas e socialistas é porque non foron capaces
de movilizar o voto dos mozos e
de moitos dos seus votantes en
anteriores comicios, mentres que
o PP si o logra.
Pérez Touriño declarse case
vencedor moral afirmando que
queda claro que el é a “alternativa
sólida ao PP”. Pero a realidade socialista tamén indica que na Galiza acadaron os peores resultados
entre a maioría das comunidades e
que retrocedeu tres puntos porcentuais a respecto do 14-M, aínda que a recuperación resulta espectacular se a comparamos coas
eleccións europeas de 1999.
Tendencia negativa
para o nacionalismo
No nacionalismo estes resultados
remarcan unha tendencia que os
levou a descender do 25% dos sufraxios a pouco máis do 12%. Os
seus dirixentes coidan contodo
que poderían recuperarse ostensibelmente nas próximas autonómicas. O seu lider, Anxo Quintana
afirma que “aínda temos tempo”.
Que o porcentaxe de votos superase nalgunhas cidades como Vigo ou A Coruña a do 14-M é visto
por algúns dirixentes do BNG como “un signo positivo”, unido a
que medraron máis dun punto
porcentual a respecto das xerais.
O BNG xulga os resultados
baixo a influencia de diversos factores, desde o euroescepticismo,
ao cansanzo entre a militancia po-

Europeas 99

%

Votos

46,51
37,43
11,77

%

760.863
360.235
335.193

Europeas 04
Votos

49,89
23,62
21,98

522.638
382.365
139.026

%
48,17
35,24
18,81

Votos A Coruña
Xerais 04
Votos
PP
311.990
PSG-PSOE 276.358
BNG
85.346
Manuel Fraga durante a campaña.

Votos

44,11
39,07
12,07
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Abstención na Galiza
Xerais/77
Xerais/79
Municipais/81
Autonómicas/81
Xerais/82
Municipais/83
Autonómicas/85
Xerais/86
Europeas/87
Municipais/87
Europeas/89
Xerais/89
Autonómicas/89
Municipais/91
Xerais/93
Autonómicas/93
Europeas/94
Municipais/95
Xerais/96
Autonómicas/97
Xerais/00
Autonómicas / 01
Municipais / 03
Xerais / 04
Europeas / 04

Europeas 99

%

40,80
49,50
48,70
53,60
38,50
42,30
41,80
41,10
42,90
37,90
43,00
41,00
40,40
36,30
28,70
34,38
48,23
32,31
26,16
33,70
30,02
35,80
34,88
23,88
52,91

los procesos congresuais internos.
Aínda así, a dirección nacionalista considera os resultados froito da vaga bipartidista e
españolista que se instalou no
goberno central co triunfo do PP
hai oito anos. Unha dinámica
que trouxo a demonización do
nacionalismo a todos os niveis.
Só o PNV resiste
Neste contexto, só o PNV foi capaz de resistir o movemento de
bipolarización que rexiu as eleccións europeas. Aínda así, os
vascos non acadarían representación de presentarse en solitario.
Os demáis partidos nacionalistas
e rexionalistas acentuaron o seu
descenso. Desde Coalición Canaria ao Bloque Nacionalista Velenciá, Partido Andalucista ou
Partido Socialista de Mallorca.
Os socialistas, pola súa parte,

%

277.003
150.667
138.295

Europeas 04
Votos

46,55
25,32
23,24

194.495
153.863
59.520

%
45,68
36,14
13,98

Votos Lugo

débenlle a súa exigua vitoria a
Catalunya e Andalucía. Unha
Catalunya onde o PP se sitúa como segunda forza política e o nacionalismo, no seu conxunto,
perde case a metade da porcentaxe de votos se o comparamos
coas eleccións autónomas. Maragall está a ser, sen dúbida, o
grande beneficiado do tripartito
que goberna a Generalitat.
O debate está servido no nacionalismo catalán. CiU pretende
volver as súas “esencias centristas”. O debate interno, que podería forzar a dimisión de Artur
Mas, pode tamén pór en perigo a
dinámica que nos últimos meses
lle viña imprimindo a Galeusca.
En ERC tamén están a debate os resultados, malia o triunfalismo de Carod Rovira. Un sector considera que cando pactaron
co PSC non preveron que Zapatero ocuparía a Moncloa. Esta realidade mudou moitas cousas no
tripartito catalán.
Agora Maragall, pouco a pouco, vai restándolle poder a ERC e
capacidade de manobra. Primeiramente conseguiu a dimisión de
Carod Rovira, logo a marcha do
seu brazo dereito do Gobert, Miquel Sellarés... Nadal controla cada vez máis todos os resortes do
Palau de San Jaume. Tanto que en
ERC hai quen comeza a falar con
CiU para unha posíbel entente entre nacionalistas. A reforma do
Estatuto e a postura de Maragall
marcarán a axenda política catalana nos próximos meses.

Xerais 04
Votos
PP
116.812
PSG-PSOE 87.945
BNG
24.944

Europeas 99

%

Votos

49,38
37,17
10,54

%

124.886
47.614
42.308

Europeas 04
Votos

56,06
21,37
18,99

80.269
54.618
16.767

%
51,44
35,00
10,75

Votos Ourense
Xerais 04
Votos
PP
121.353
PSG-PSOE 69.954
BNG
25.547

Europeas 99

%

Votos

54,45
31,39
11,46

%

120.121
49.371
39.634

Europeas 04
Votos

55,56
22,84
18,33

87.146
47.828
15.304

%
56,56
31,04
9,99

Votos Pontevedra
Xerais 04
Votos
PP
262.127
PSG-PSOE 219.340
BNG
69.776

Europeas 99

%

Votos

45,23
37,84
12,04

238.853
114.956
112.583

ha segunda volta das xerais, nun
contexto máis favorábel, resultou un éxito relativo. Quedou a
tan só 300.000 votos dos socialistas, gañándolle en 13 das comunidades autónomas. Avanzou
case catro puntos porcentuais a
respecto das eleccións xerais.
Os socialistas afirman que
estes resultados se deben a que a
dereita movilizou todas as súas
bases (o número de votos é semellante ao acadado polo PP con
Fraga de dirixente) e eles non foron capaces de movilizar a moitos dos seus posíbeis votantes
por mor duns inquéritos que
anunciaban unha ampla vitoria,
de até 10 puntos, do PSOE.
Pero os resultados tamén se
convertiron nun aval para o Goberno central e para o PSOE. O

Zapatero e Raxoi contentos
As eleccións, por outra parte,
deixaron tranquilas as cúpulas
do PP e PSOE. A pretensión do
PP de convertir as europeas nun-

%

Europeas 04
Votos

48,64
23,41
22,93

160.728
126.056
47.435

%
46,03
36,10
13,59

PP non pudo superalos, quedando
así neutralizada a cantilena da
sospeita sobre os comicios do 14M. Ao mesmo, tempo a cuota
electoral do PSOE medrou case
un punto, con alzas de tres e catro
en Aragón, Catalunya e Canarias.
Se Zapatero sae reforzado, do
mesmo xeito tamén Mariano Raxoi pode respirar tranquilo. O próximo congreso do PP vai significar
a súa revalida como lider polas bases, logo do seu nomeamento persoal por José María Aznar.
Peor o ten Gaspar Llamazares
en IU, cunha forte contestación
interna que vén de lonxe. Os resultados das últimas eleccións xa
non poden atribuirllos ao voto últil. A refundación de IU semella a
solución antes de quedar como
forza residual no Estado.♦

Evolución do voto nas cidades (1996 - 2004)
PP

Vigo
Pontevedra
Santiago
Ferrol
A Coruña
Lugo
Ourense

PSOE

BNG

Aut/97

Mun./99

Xer./00

Aut./01

Mun./03

Xer./04

Eur./04

Aut/97

Mun./99

Xer./00

Aut./01

Mun./03

Xer./04

Eur./04

Aut/97

Mun./99

Xer./00

Aut./01

Mun./03

Xer./04

Eur./04

66.639
17.689
27.804
19.233
57.637
23.658
28.620

48.200
15.505
20.759
12.916
29.321
19.000
26.786

76.800
20.293
27.971
21.658
63.148
26.071
29.297

61.190
17.244
25.384
17.998
48.708
23.398
26.752

52.598
15.946
18.842
10.229
30.171
18.063
28.841

70.697
19.871
26.355
20.827
57.305
24.779
30.139

42.593
12.111
16.973
13.373
37.409
16.155
18.893

28.877
8.231
6.991
8.556
33.673
10.000
12.507

31.100
7.028
16.121
7.072
66.961
10.411
11.180

36.400
11.263
11.319
10.330
41.596
13.535
16.222

31.022
11.090
10.467
8.790
35.577
12.652
13.191

44.497
8.004
20.410
5.433
57.050
28.089
12.187

76.242
20.859
21.655
18.723
72.040
25.425
26.349

41.907
12.214
10.717
10.785
38.636
14.474
16.241

48.071
13.193
15.266
13.159
37.546
5.899
10.782

32.800
14.887
8.811
11.151
15.394
11.782
17.977

36.100
9.035
11.233
10.681
25.442
9.346
12.519

36.644
9.607
11.673
10.239
31.339
9.253
14.768

39.387
17.400
8.497
9.457
28.381
6.285
15.165

20.275
6.378
7.470
5.083
16.496
5.819
9.413

14.123
4.401
5.707
3.594
11.835
4.033
4.615

Xer./00

Aut./01

Mun./03

Xer/04

Eur./04

851.468
371.054
302.726

745.944
320.283
341.751

695.540 812.282
452.456 653.597
325.492 205.613

522.638
382.365
139.365

Aut.=Autonómicas

Mun.=Municipais

Xer.=Xerais Eur.=Europeas

Evolución do voto na Galiza (1982 -2004)
Aut./85
PP
512.114
PSOE 358.180
BNG
52.565

Eur./89

Xer./89

Aut./89

Mun./91

Xer./93

Aut./93

Eur./94

Mun./95

Xer./96

504.623 456.698 513.744 313.124
459.941 358.591 364.474 303.262
27.076 59.421 45.525 38.671

Xer./86 Mun./87

Eur./87

517.795
453.607
47.722

583.759
428.915
105.703

570.417
441.049
109.144

734.203
549.974
126.254

746.961
337.048
268.248

624.761
277.573
131.361

757.025
421.771
208.152

806.846
558.144
219.043

Aut./97 Mun./99
793.427
297.981
392.992

709.870
294.941
290.092
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Resultados das tres forzas en Concellos de 8.000 electores ou máis
A CORUÑA
PP
Xer./00

Aut./01 Mun./03

PSOE
Xer./04

Eur./04

Xer./00

Aut./01

Mun./03

1.854
2.265
2.216
1.885
2.547
2.989
3.497
1.573
1.309
1.195
2.741
1.849
3.345
1.133
1.014
974
1.045
1.451
1.087
1.870
2.045
1.554
1.010
1.550

3.485
2.860
3.179
2.300
4.714
2.262
6,516
2.238
1.118
1.764
892
3.564
3.564
1.664
1.358
860
838
2.729
1.010
4.401
1.555
884
1.037
2.123

Ames
Arteixo
Betanzos
Boiro
Cambre
Carballo
Culleredo
Fene
Laracha, A
Muros
Narón
Noia
Oleiros
Ordes
Padrón
Pontedeume
Pontes, As
Porto do Son
Pobra, A
Rianxo
Ribeira
Sada
Santa Comba
Teo

5.049
5.196
3.714
5.440
3.974
8.909
3.999
2.991
4.434
2.808
7.921
4.687
7.019
3.617
3.365
2.478
2.274
2.297
3.332
3.003
8.799
3.460
4.266
4.837

4.760
4.146
3.314
4.609
3.114
7.098
3.213
2.629
3.917
2.335
6.638
4.303
5.576
3.389
3.024
2.053
2.420
2.525
3.163
2.668
7.372
3.087
3.903
4.390

4.647
6.391
3.098
5.058
2.931
7.045
2.496
1.704
4.650
1.140
3.436
4.219
4.372
3.853
3.108
2.776
1.317
2.058
3.583
1.274
7.756
3.085
3.950
3.801

5.358
5.429
3.783
5.067
4.229
7.703
4.549
3.048
4.136
2.768
8.376
4.736
7.183
3.944
3.222
2.307
2.354
2.745
2.923
2.857
8.068
3.386
4.228
4.988

3.071
2.848
2.355
3.111
2.262
3.914
2.576
1.908
3.103
1.747
4.666
2.948
4.209
2.351
2.056
1.504
1.159
1.655
1.999
1.734
5.418
2.105
2.798
3.156

1.763
2.862
2.648
2.007
2.812
3.476
3.846
1.807
1.536
1.436
3.251
2.041
3.921
1.344
1.216
1.217
1.282
1.570
1.438
2.035
2.463
1.940
1.136
1.759

Chantada
Foz
Monforte
Ribadeo
Sarria
Vilalba
Viveiro

3.754
2.938
6.719
3.062
3.384
6.534
4.930

3.288
2.421
5.876
2.687
3.358
6.159
4.393

3.390
2.316
4.138
2.597
2.977
5.786
4.810

3.484
2.720
5.689
2.796
3.629
5.782
4.351

2.183
1.852
3.498
2.048
2.438
3.557
3.158

1.055
2.014
2.661
1.342
2.092
1.302
2.148

Barco, O
Carballiño, O
Verín
Xinzo da Limia

3.264
4.165
4.095
3.046

2.777
3.737
3.779
2.911

2.270
2.028
3.223
3.198

3.673
4.498
4.296
3.800

2.273
3.043
2.878
2.813

2.231
1.952
1.522
1.492

Baiona
Bueu
Cambados
Caldas
Cangas
Estrada, A
Gondomar
Grove, O
Guarda, A
Lalín
Marín
Moaña
Mos
Nigrán
Poio
Ponteareas
Porriño, O
Redondela
Sanxenxo
Silleda
Tomiño
Tui
Vilagarcía

3.377
3.867
4.807
2.484
6.838
8.080
3.573
2.846
3.402
8.290
6.993
5.079
4.353
4.844
4.035
5.353
5.274
7.631
5.362
3.420
3.819
6.038
9.036

2.760
3.245
4.492
2.287
5.985
7.570
3.416
2.598
2.851
8.025
5.505
4.272
3.615
3.998
3.523
4.284
4.568
6.660
4.390
3.133
3.543
5.681
7.723

1.790
2.912
4.392
1.540
6.259
7.394
3.783
2.663
2.453
8.261
4.345
3.371
3.309
2.517
2.547
2.930
4.056
5.213
5.344
2.633
3.537
5.193
4.601

3.485
3.653
4.520
2.498
6.300
7.521
3.707
2.649
3.383
7.632
6.669
4.864
4.184
5.149
4.322
5.361
5.013
7.319
5.284
3.181
3.917
6.051
8.673

2.180
2.029
2.937
1.460
4.001
4.652
2.263
1.619
2.176
5.434
3.795
2.840
2.320
2.947
2.373
2.805
2.818
4.250
2.934
1.915
2.271
3.721
5.285

1.163
1.196
1.418
1.656
1.843
2.601
1.493
1.761
1.234
1.801
3.034
1.574
2.057
2.118
1.665
2.460
1.827
4.615
2.040
1.089
1.290
1.608
5.919

BNG
Xer/04

Eur./04

Xer./00

Aut./01

Mun./03

Xer/04

Eur./04

4.944
6.425
3.454
3.828
5.998
7.120
7.499
3.713
2.521
2.182
7.337
3.357
7.855
2.659
2.066
2.177
3.059
2.601
2.430
3.306
4.434
2.882
1.973
3.688

2.553
2.721
2.517
2.175
2.822
3.786
3.904
2.033
1.510
1.329
3.769
2.121
4.036
1.407
1.199
1.247
1.544
1.734
1.549
1.992
2.707
1.798
1.162
2.073

1.975
1.946
1.138
2.713
1.809
3.973
2.196
2.959
1.045
1.426
3.659
1.616
2.471
1.292
1.077
1.337
2.706
988
1.352
2.077
2.761
1.098
1.140
1.709

2.377
2.585
1.367
3.156
2.613
4.794
3.011
2.784
1.467
1.668
3.657
1.893
3.312
1.473
1.364
1.515
2.265
1.077
1.535
2.210
3.477
1.592
1.179
2.134

2.779
2.180
1.302
2.916
2.394
5.084
2.483
3.270
1.213
1.461
1.685
851
1.232
1.693
556
691
3.800
777
1.632
1.178
2.858
2.082
857
2.358

1.727
1.687
933
2.140
1.491
3.157
1.844
1.775
778
1.042
2.253
1.114
1.974
837
693
849
1.621
606
1.009
1.363
2.302
1.485
583
1.389

1.209
961
577
1.309
866
1.947
1.149
1.214
485
631
1.345
877
1.430
590
565
621
1.085
472
779
1.004
1.420
844
448
1.049

721
3.398
1.936
1.941
3.057
1.814
2.691

1.951
2.943
4.193
2.404
3.645
2.640
4.380

1.135
2.046
2.726
1.523
2.150
1.472
2.833

1.233
893
1.940
1.012
1.587
1.194
1.717

1.522
1.1103
2.339
1.237
1.798
1.357
2.152

615
771
3.307
1.408
1.027
1.518
1.624

688
613
2.134
784
817
1.074
1.127

517
504
1.172
599
555
626
960

3.632
3.542
2.005
1.477

3.275
2.604
2.327
1.547

1.896
1.886
1.500
1.147

855
1.351
1.141
903

987
1.480
1.387
1.000

1.082
1.236
949
688

531
991
832
631

299
622
456
377

1.623
713
1.622
3.444
1.666
3.469
2.100
1.184
2.435
2.638
4.474
1.170
2.423
2.769
989
1.377
1.457
6.249
1.352
695
1.091
1.210
7.872

2.411
2.149
3.026
2.687
4.852
4.236
2.889
2.741
2.154
3.688
5.676
3.688
3.691
3.781
2.864
4.633
3.472
7.978
3.409
1.968
2.523
2.866
9.585

1.472
1.237
1.750
1.455
2.560
2.626
1.663
1.616
1.356
2.302
3.180
1.994
2.101
2.188
1.653
2.303
1.922
4.421
1.869
1.257
1.513
1.861
5.519

1.156
1.534
1.908
808
3.519
2.388
1.240
1.331
1.000
1.851
2.181
2.556
1.607
1.501
1.852
1.705
1.820
3.351
1.507
971
1.081
1.534
3.511

1.301
1.652
2.171
849
3.738
2.480
1.473
1.503
1.124
2.099
2.386
3.013
1.785
1.808
1.969
2.214
2.138
3.777
1.763
1.128
1.347
1.681
4.111

721
2.529
2.199
760
3.856
2.820
1.773
1.312
500
2.138
1.712
3.045
2.333
1.218
4.107
3.096
1.981
2.433
2.787
843
1.372
1.387
3.172

716
1.347
1.278
579
3.073
2.011
905
1.057
659
1.267
1.664
2.497
1.093
924
1.390
1.453
1.438
2.390
1.277
641
756
1.105
2.425

444
852
1.034
439
2.019
1.278
626
733
554
765
1.081
1.507
708
609
882
930
885
1.503
775
379
484
732
1.692

LUGO
890
2.105
2.369
1.279
1.863
1.266
1.970
OURENSE
1.613
1.680
1.192
1.219

PONTEVEDRA

COUSAS DE EUROPA

1.020
1.020
1.086
1.686
1.568
2.308
1.152
1.205
1.293
1.641
2.905
1.382
1.789
1.743
1.492
1.977
1.526
3.771
1.722
1.043
1.009
1.295
5.120

ROI CAGIAO
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Emilio Pérez Touriño (PSdeG-PSOE) e Anxo Quintana (BNG).

PACO VILABARROS

O bipartidismo non acocha
a debilidade do BNG
AFONSO EIRÉ
Os resultados das últimas eleccións europeas obedecen a unha dinámica bipartidista imposta a nivel de Estado que lle está a afectar a todas as forzas. Só Euskadi
semella ter unha dinámica propia.
Este cenario desfavorábel proxéctase
con máis forza en Galiza. O rearme ideolóxico españolista que trouxo a chegada
de Aznar á Moncloa hai oito anos, e que
mesmo arrastrou o PSOE, explica moito
dos últimos resultados electorais do BNG.
Mais, nin o papel de Galiza no Estado,
nin o cambio de ciclo electoral, que obrigou o nacionalismo a participar nun escenario desfavorábel, case un calco das
eleccións xerais, poden acochar unha realidade: a febleza do nacionalismo galego
para resistir as arremetidas.
A recepción das mensaxes do BNG
vai ligada á defensa dos intereses de Galiza. A mensaxe nacionalista é a súa verdadeira faciana identitaria. Pero, ao
mesmo tempo, o seu carácter nacionalista non pode estar disociado da súa postura progresista, tanto a nivel social como recolledora doutros movimentos na
vaga ascendente, coma o ecoloxismo ou
o feminismo. O ecoloxismo na Galiza
estivo sempre ligado non só á defensa da
terra, senón dos sectores menos favorecidas (Castrelos, Baldaio, Xove...).
Non quer decir isto que o BNG renuncie á conquista dos votos do PP, hoxe por
hoxe maioritario na Galiza, agardando
non se sabe que cambio estrutural ou xeracional. Por que este cambio non se vai
producir por si só.
Os cambios estruturais, tanto na Galiza coma no Estado, deben ser unha das
metas perentorias do BNG. Xa que logo, a
derrota do PP debe seguir sendo unha meta ineludíbel.
O problema político estriba en como
logralo. Os últimos resultados semellan
confirmar que non se vai conseguir achegándose aos postulados “galeguistas” con

É preciso ter en conta que moitas das
que o PP enmascara a súa ideoloxía centralista. Pero tamén é certo que moitos no capas populares que, maioritariamente
PP, non só electores, senón tamén militan- votan o PP, non emiten o sufraxio por
tes e cargos públicos, ollan o “galeguis- cuestións puramente ideolóxicas, senón
mo” coma unha necesidade económica e por outros motivos, lexítimos, moitas veces determinados pola dependencia ecomesmo identitaria.
O BNG debe e pode competir por este nómica familiar nun país no que non soelectorado. Mais, actualmente, o seu prin- bra o traballo nin as oportunidades.
Xa que logo, para esfarelar esta dinácipal nicho non só de votos, senón de activismo social, encóntrase entre os absten- mica que lle permita ao nacionalismo encionistas e os xóvenes. Unha é outra diná- trar no voto rural e xubilado, é preciso
desmontar as estrutumica non teñen porque
ras clientelares e caciser contraditorias.
quís. Pero non só deO BNG necesita
nacionalismo
ben mudar estas. O
un rearme ideolóxico
nacionalismo nos gocunhas posicións nanos gobernos locais
bernos locais debe ser
cionalistas claras, pero
capaz non só de detamén de defensa dos
debe ser capaz
mostrar a mesma ou
sectores
populares
non
só
de
xestionar,
maior eficacia que o
(moitos deles, non nos
á hora de xestioenganemos, no PP).
senón tamén de xogar PP
nar, senón tamén canEse rearme ideodo
debe
xogar no plalóxico necesita menno plano corto
no corto da atención
saxes nídias, como
da atención
aos cidadáns. Os ciafirman os dirixentes
dadáns, canto máis
nacionalistas, pero taaos
cidadáns”
desfavorecidos, máis
mén críbeis. O BNG
necesitan
sentirse
precisa de novo unha
amparados pola remilitancia non só enpresentación do potregada, senón consder. Os feitos son imciente é formada. O
portantes, pero tamén
aumento do poder
os xestos. O nacionainstitucional do nalismo leva anos sendo
cionalismo levou a
unha certa disociación entre cargos e mi- deficitario en xestos, sen dúbida o princilitantes, e, ao mesmo tempo, a unha ina- pal elemento simbólico na comunicación.
Para lograr non só poder institucional,
daptación organizativa ás novas circunstancias. Os militantes do BNG, en parte, senón a transformación real de Galiza, o
non souberon pasar da oposición ao go- BNG ten dúas fórmulas.
Unha, a alianza estratéxica co PSOE
berno. Tamén houbo cargos institucionais incapaces de axeitarse á nova situa- para acadar o poder, realizando non só unción. Moita militancia albiscou que, nes- ha política transformadora gradual, senón
ta nova andaina de conquista do poder, logrando asentamento en poderes guberperdera moita da súa capacidade de de- namentais. A outra optar maiormente pola
cisión organizativa e sentiu que xa non oposición e, desde ela, desenvolver movimentos alternativos e contestatarios.
era necesaria.

‘O

Certo que a primeira opción leva consigo o risco de que unha determinada xeira beneficie ao PSOE electoralmente. As
últimas dinámicas electorais así semellan
mostralo. Pero coidamos que non é tanto
polo feito en si de pactar cos socialistas,
como pola política desenvolvida en cada
concello e, sobre todo, pola dinámica e o
ciclo estatal impostos, que son os que verdadeiramente marcan o ritmo electoral
dos socialistas na Galiza.
A presencia administrativa debe servirlle ao nacionalismo para crear ou potenciar estruturas útiles máis tarde para
capear o temporal, algo que non soubo facer até de agora.
Renunciar a unha acumulación de
poder, a presentarse como alternativa,
poñería o nacionalismo nunha febleza
aínda maior ante os embates uniformistas. Pero, sobre todo, deixaría a Galiza
sen un interlocutor de seu, con peso propio, ante as reformas que se van a producir no Estado e máis en Europa. Ollemos cara a pasada transición, sen presenza institucional galega, e as eivas que
aínda arrastramos.
A actual dinámica política case imposibilita a capacidade social transformadora, se esta non se acompaña dunha dinámica institucional na que apoiarse recíprocamente.
Semella polo tanto necesario que o
BNG se afortale institucionalmente ao
tempo que impulsa os distintos movimentos sociais, sempre que entre uns e outros
exista sintonía, pero non dirixismo ou supeditación.
O BNG parte nestes momentos dunha
situación relativamente positiva, pese a
todo. Realizou a súa reorganización interna cando as condicións lle eran máis desfavorábeis. Pode comezar agora un novo
ciclo. Os momentos baixos obrigan á reflexión e a semente de ideas. É nos bos
cando se incuba o orgullo e os erros.♦
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CATALUNYA
2004
Total Votantes:
Abstención:
Votos en Blanco:
Votos Nulos:

2.104.744
3.124.117
11.589
4.487

1999
40,25%
59,75%
0,55%
0,21%

2004
Siglas
PSC (PSC-PSOE)
PP
CiU
ERC
ICV-EUìA

54,83%
45,17%
1,72%
0,67%
19999

Votos

%

898.491
372.905
365.961
248.263
150.925

42,78
17,76
17,42
11,82
7,19

Siglas
PSC-PSOE
CIU
PP
ERC-EV
IPC-VERDES

Votos

%

997.311
843.021
486.471
174.374
156.471

34,64
29,28
16,90
6,06
5,43

EUSKADI
2004
Total Votantes:
Abstención:
Votos en Blanco:
Votos Nulos:

796.513
971.138
4.111
98.132

1999
45,06%
54,94%
0,52%
12,32%

2004
Siglas

Josu Ortuondo, primeiro pola esquerda (PNV), e Ignasi Guardans, terceiro (CiU), lograron o seu escano.

A. PANARO

EAJ-PNV
PSOE
PP
EA
EB-IU
ARALAR

Votos
246.587
196.789
146.241
54.546
29.169
8.792

O PSOE obtén 25 parlamentarios e o PP 23

Só o PNV evita
a vaga de bipartidismo
A.N.T.
A situación política no Estado
provocou uns resultados que polarizaron o voto en torno ao
PSOE e ao PP e provocaron un
acusado descenso en todas as outras forzas políticas agás o PNV,
que conseguiu o 35% dos votos
en Euskadi. Galeusca converteuse na terceira forza política.
Nestas eleccións España acusaba
un descenso dos seus representantes no Parlamento de Bruxelas e
pasaba de 64 a 54 a consecuencia
da ampliación da Unión Europea
a dez países do leste. Este recorte
incrementarase a partir de 2007,
cando se integren Romanía e Bulgaria e España pase a ter 50 deputados en Bruxelas. Nese momento, as posibilidades dos pequenos
partidos para conseguir representación será máis remota, circunstancia que o electorado coñece e
que fomenta o bipartidismo.
En calquera caso, dos 54 escanos en liza, 25 foron para os
socialistas e 23 para os populares. Os restantes seis escanos foron para Galeusca (tres), Izquierda Unida (dous) e Europa dos
Pobos (un).
Inmediatamente despois dunhas eleccións xerais moi controvertidas, eses comicios determinaron os resultados das europeas
do 13 de xuño. O PP atribuíra a
súa derrota aos atentados do 11
de marzo e reclamaba un desquite. O PSOE quería converter a
cita electoral nunha reválida e as
dúas forzas, apoiadas polos medios de comunicación, conseguiron proxectar unha imaxe de pulso entre as dúas no que os demais partidos quedaron á marxe.
Da bipolarización o resultado

foi o bipartidismo e deste só se
salvou o PNV, que no País Vasco
conseguiu que a campaña fose
máis aberta. A consecuencia disto, obtivo o 35% dos votos e
246.000 sufraxios (250.000 cos
de Nafarroa), moi próximo a conseguir un deputado de terse presentado en solitario. A non polarización da campaña en Euskadi tamén lle permitiu ao PSOE gañarlle ao PP nesa comunidade, o que
constituíu unha das razóns de que
os socialistas gañasen no conxunto do Estado por unha marxe de 2
puntos e 300.000 votos.
Outro factor destas eleccións
foi a abstención. Ademais da bipolarización, a campaña electoral
pasara con discreción por interese
dos dous grandes partidos, que
non querían abrir o debate ao resto das forzas, e nin sequera o Estado realizara algunha chamada
significativa a acudir ás urnas. De
todos xeitos, esta non foi a única
razón para tan baixa participación,
o 46% do corpo electoral, posto
que representou un fenómeno que
se reproduciu en toda Europa.
De calquera forma, a abstención impediulle ao PSOE unha vitoria máis avultada e permitiulle
ao PP presentar os resultados como un aval dos seus electores,
aínda que non lle deu a posibilidade de presentarse como gañador.
As sondaxes do CIS agoiraban un
diferenza maior entre socialistas e
populares, pero sempre e cando a
participación fose maior.
A nota característica do bipartidismo rexistrado en todo o
Estado agás no País Vasco provocou que a coalición Izquierda
Unida acentuase o seu descenso
electoral e que só conseguise o
4,16% dos votos, por detrás da

coalición Galeusca, conformada
por CiU, PNV e BNG. Se nas anteriores eleccións europeas IU
atinxira o 5,77% dos votos, destas perdeu máis de un punto e
medio. Ademais, dos 636.000
votos recibidos por IU, 150.000
procedían de Catalunya, onde
agrupa a varias forzas políticas.
Esta coalición enfróntase a unha
crise tras as eleccións do 11 de
marzo, cando se quedou ás portas do 5% dos votos.
Resultados de Catalunya
Catalunya non se salvou da vaga
do bipartidismo. O PSC converteuse na primeira forza política
co 42% dos votos, o PP na segunda co 17% e CiU quedou relegada ao terceiro posto tamén co
17% dos sufraxios, cando nas europeas de 1999 o PSC gañara co
36% dos votos fronte ao 29% de
CiU, moi por riba do 20% do PP.
A cuarta forza política en Catalunya foi ERC, que conseguiu
o 11,82% dos votos, moi lonxe
do 15,89% que conseguiu nas
xerais do 11 de marzo. Aínda que
un resultado e outro non son extrapolábeis, si se poden comparar os rexistrados en Catalunya
cos de Galiza, sobre todo no referente aos atinxidos polos nacionalistas. Nestas eleccións,
CiU obtivo en Catalunya un 17%
dos votos, cinco puntos máis que
o BNG en Galiza, que á súa vez
tivo un punto máis que ERC, unha forza emerxente.
Galeusca sumou 790.000 votos e un 5,17% do total, co que se
converteu na terceira forza política do Estado e alcanzou tres
deputados. Aínda que en torno á
metade dos votos procedían de

64,55%
35,45%
1,72%
0,88%
1999

%

Siglas

35,31
28,18
20,94
7,81
4,18
1,26

EAJ-PNV/EA
392.800
PP
228.688 1
PSOE-Prog.
226.187
EH
225.796
IU-EB
45.617
B-V(VERDES)
4.358

Votos

%
33,93
9,76
19,54
19,51
3,94
0,38

GALIZA
2004
Total Votantes:
Abstención:
Votos en Blanco:
Votos Nulos:

1.089.250
1.223.680
7.419
4.207

1999
47,09%
52,91%
0,68%
0,39%

2004
Siglas
PP
PSOE
BNG
EU-IU

Votos
522.638
382.365
139.026
17.044

60,82%
39,18%
1,35%
0,93%
1999

%

Siglas

48,17
35,24
12,81
1,57

PP
PSOE-Prog.
BNG
EU-IU

Votos

%

760.863
360.235
335.193
17.333

49,89
23,62
21,98
1,14

ESTADO
% Escrutado 100
2004
Total Votantes:
Abstención:
Votos en Blanco:
Votos Nulos:

15.445.628
18.177.766
94.453
152.863

1999
45,94%
54,06%
0,61%
0,99%

63,05%
36,95%
1,68%
0,79%

Deputados a elexir en 2004: 54
2004
Siglas

Votos

PSOE
6.621.570
PP
6.315.294
GALEUSCA
790.051
IU-ICV-EUìA
636.458
EdP
380.095
CE
184.575
LV-GV
66.060
P.CANNABIS
53.785
ARALAR
19.778
CDS
14.197

%
43,30
41,30
5,17
4,16
2,49
1,21
0,43
0,35
0,13
0,09

1999
Dep.
25
23
3
2
1
-

Catalunya, o resultado mellor foi
o acadado no País Vasco porque
representou o 35% dos sufraxios
nesa comunidade. En todo caso,
os 365.000 votos procedentes de
Catalunya permitiron ao PNV e
ao BNG conseguir cadanseu deputado, xa que por si sós, sen os
restos de CiU, non terían alcanzado os votos para un deputado,
aínda que o PNV andoulle moi
perto. Deste xeito, CiU foi a única forza en condicións de
presentarse en solitario, pero os
seus votos non abondaban para
chegar aos dous parlamentarios.
Salvado o caso do País Vasco
e en menor medida de Catalunya
e Galiza, as opcións nacionalistas
e rexionalistas quedaron esnaquizadas no resto do Estado. Os andalucistas, tanto do PA como do

Siglas

Votos

PP
8.410.993
PSOE-Prog. 7.477.823
IU-EUIA
1.221.566
CIU
937.687
CE
677.094
CN+EP
613.968
BNG
349.079
EH
306.923
VERDES
300.874
LV-GV
138.835

%

Dep.

39,74 27
35,33 24
5,77
4
4,43
3
3,20
2
2,90
2
1,65
1
1,45
1
1,42
0,66
-

PSA, non atinxiron máis do 3%
dos votos, sumadas as dúas forzas, a Chunta Aragonesista conseguiu o 6% dos votos na súa comunidade e a suma da Entesa e
do Bloc en Valencia foi do 4,5%
do total. Unha excepción en certa
medida constitúea Canarias, onde
Coalición Canaria obtivo o 16%
dos votos, unha porcentaxe elevada, pero non tanto se se compara
coas eleccións de 1999, cando
conseguiu o 33% dos sufraxios.
Catalunya e Andalucía son as
comunidades que máis contribuíron á vitoria socialista, nas
dúas conseguiu un terzo dos votos acadados en todo o Estado. O
mesmo papel cúmpreno para o
PP Galiza, Castela-León e Madrid, onde sumou tamén un terzo
dos seus sufraxios.♦
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ELECCIÓNS EUROPEAS

Os novos membros ollan para Bruxelas con desconfianza e apatía

O voto de castigo deixa febles
os gobernos de Raffarin e Schroeder
CÉSAR LORENZO GIL
No panorama europeo, as eleccións de xuño demostraron que
hai unha clara desconexión entre o electorado e o Parlamento da UE. Para esa escasa porcentaxe que acudiu ás urnas,
parece máis importante fiscalizar o seu propio goberno,
caso de Alemaña ou Francia.
Para moitos analistas, o voto europeo é unha maneira moi cómoda e barata de castigar os gobernantes. En realidade, a día de hoxe a maioría do electorado non
coñece exactamente as funcións
da Eurocámara e existe moi pouca comunicación entre as estruturas de política común e a vida
cotiá da cidadanía.
Esta dinámica fíxose diáfana
nos resultados de Francia e Alemaña, os dous países líderes da
construción europea. O chanceler alemán, Gerhard Schroeder,
sufriu nas súas carnes o desgaste
político das reformas sociais previstas e do cansazo de gran parte
da cidadanía coas súas políticas.
O Partido Socialdemócrata caeu
até o 21,5 por cento dos votos,
superado amplamente polos democristiáns da CDU-CSU, que
alcanzaron o 30,7 por cento.
O dato máis significativo destas eleccións é que o voto de esquerda non ficou na casa. Os Verdes de Joschka Fischer, ministro
de Exteriores, medraron até o 11,9

O presidente alemán Schröder, á esquerda, e o francés Chirac.

por cento dos votos, nunha progresión que os converte xa en clara alternativa de poder no futuro
do país. Tamén os ex comunistas
da finada República Democrática
do Partido do Socialismo Democrático conseguiron sete escanos
en Estrasburgo-Bruxelas, igual resultado ao dos liberais.
O gaullismo de Jacques Chirac e do gabinete de Jean-Pierre
Raffarin tamén sufriron unha
gran derrota en Francia. Seguin-

do o ronsel dos comicios rexionais, os conservadores, que acudiron novamente divididos, fican
moi debilitados. Os triunfadores
foron os socialistas, co 29 por
cento dos votos. Os responsábeis
do partido salientaron a progresión electoral da esquerda, que
atinxiron o 43 por cento dos votos sumando aos sufraxios socialdemócratas os comunistas e
os verdes. A ultradereitista Fronte Nacional logrou o 9,9 por cen-

As facturas da guerra do Irak
En Gran Bretaña e Italia comprobouse que en ambos os países as consecuencias da guerra
do Irak tiveron distintos resultados. No caso británico, o electorado berroulle claramente a
Tony Blair o seu desacordo coa
súa política internacional. En
Italia, aínda que houbo castigo
para Silvio Berlusconi, o primeiro ministro aguanta o tipo.
No Reino Unido, a tradicional tendencia ao bipartidismo entre conservadores e laboristas parece cousa do pasado,
ao menos no que se refire a
Europa. O voto de castigo ao

primeiro ministro tamén se
trasladou á oposición conservadora. Os partidos máis reforzados en Inglaterra son o Partido pola Independencia, forza
política que superou o xa vello
euroescepticismo británico e
defende, con claridade, a saída
do país da UE. Cos seus once
eurodeputados prometen converter esta lexislatura na máis
conflitiva nas relacións entre a
illa e o continente.
En Italia, Berlusconi perde
forza pero mantén bos resultados
grazas á mellora dos seus socios
de goberno. O triunfo de Unidos

pola Oliveira, que axuntaba todo
o centro-esquerda e tiña como
cabeza visíbel a Romano Prodi,
actual presidente da Comisión
Europea, é exiguo. O seu 31 por
cento considerouse un fracaso
desde a oposición, que asiste ao
lixeiro devalar de Forza Italia (21
por cento dos votos), á medra dos
democristiáns (6 por cento) e o
mantemento dos dereitistas da
Alianza Nacional (11,5 por cento). O goberno de coalición deberá asumir nos próximos meses a
importancia electoral destes pequenos partidos para que a dereita manteña o poder.♦

to dos votos, o que supón que o
seu líder, Jean-Marie Le Pen parece que perdeu a forza electoral
gañada na primeira volta das últimas presidenciais.
O leste pasa de largo
Para os responsábeis comunitarios, un dos temas que máis reflexión han provocar nos vindeiros
meses é a altísima abstención nos
novos países membros. Só en

Chipre e Malta (onde o voto é
obrigario) votaron máis da metade do censo. En Estonia e na República Checa, por exemplo, só
acudiu aos colexios electorais o
27 por cento dos votantes. Os
medios locais dos novos socios
do leste consideran que aínda é
pronto para que a cidadanía destes países (os máis atrasados da
UE) encontre datos para a ilusión
na súa incorporación á Europa rica. A sensación xeral é que estar
nesa alianza non lles vai facer
máis levadeira a vida e hai unha
gran desconfianza a respecto das
supostas axudas que chegarán no
futuro para acelerar o seu desenvolvemento. En varias enquisas
en Hungría, Eslovaquia e Lituania, a maioría dos cidadáns consideraban que a decisión de entrar na UE só había beneficiar a
ese 10 por cento, máis ou menos,
que aproveitou a queda do socialismo para facerse coas empresas
máis rendíbeis de cada país.
Contodo, a influencia na nova
UE de países tan grandes coma
Polonia tamén terá incidencia no
novo Parlamento. A pesar de que
a súa participación é a segunda
máis baixa –co 20 por cento, Finlandia ficou de lanterna, con só o
14 por cento de participación–,
ficou demostrado o poder conservador neste país. Os liberais, a
Liga das Familias Polacas e Lei e
Xustiza conseguiron perto do 51
por cento dos votos.♦

O Bloco de Esquerda gaña
o seu primeiro escano
Miguel Portas será o primeiro
eurodeputado do Bloco de Esquerda portugués. Esta formación conseguiu perto do 5 por
cento dos sufraxios nun país
que ollou con indiferenza o 13X, pendente como está, en case
todos os ámbitos, da Eurocopa
de fútbol. A pesar da abstención (próxima ao 62 por cento), a coalición gobernamental
de centro-dereita Força Portugal (que une o Partido Social
Demócrata do primeiro minis-

tro José Manuel Durão Barroso
e o Partido Popular de Paulo
Portas) sufriu unha dura derrota, co 33 por cento dos sufraxios. Os socialistas, que ficaran
sen cabeza de lista logo da
morte de António Sousa Franco dun infarto durante un acto
electoral, gañaron amplamente. Para as súas siglas serán 12
dos 24 escanos na Eurocámara.
Os comunistas da CDU acabaron como terceira forza, co 9
por cento dos sufraxios.♦

Dous deputados para o Sinn Féin
C.L.
O único partido republicano irlandés que se presentou tanto en
Eire como en Irlanda do Norte, o
Sinn Féin que lidera Gerry
Adams, conseguiu un triunfo
histórico, ao colocar no Europarlamento dous dous seus membros. En Dublín conseguiu o escano Marylou McDonald e Báirbre de Brún foi escollida na circunscrición norirlandesa.

O Sinn Féin foi o que máis
creceu no Eire e até o primeiro
ministro irlandés, Bertie Ahern,
tivo que recoñecer a derrota do
seu partido, o Fianna Fail. Contodo, os irlandeses mantiveron
unha boa cifra de voto, co 60 por
cento, grazas, en parte, á coincidencia cos comicios locais, nos
que tamén o Sinn Féin aumentou, chegando a duplicar a súa
representación.

Escocia, Gales, Flandres…
En Escocia o Partido Nacionalista Escocés (SNP) repetiu os resultados do 1999. Dous deputados, Ian Hudghton e Alyn Smith
representarán os intereses desta
nación en Europa. O SNP conseguiu perto do 20 por cento dos
sufraxios, a seis puntos dos laboristas, forza hexemónica.
A galesa Jill Evans repite, co-

mo candidata desta nación do
Plaid Cymru. Este partido nacionalista obtivo o 17,42 por
cento dos votos. Tamén na circunscrición de Gales venceron
os laboristas, con máis do 32 por
cento dos sufraxios.
En Flandres, os democristiáns federalistas, que ían da
man dos nacionalistas de N-VA,
foron os gañadores, aínda que
ningún dos deputados escolli-

dos pertence ao sector nacionalista. No territorio flamengo, o
gran triunfador foi o ultradereitista Vlaams Blok, que defende
a restrición da inmigración e
maiores competencias para as
provincias de fala neerlandesa.
O partido que dirixe Filip de
Winter xa é a segunda forza de
Bélxica. A súa versión valona, o
Front National, tamén medrou
na rexión francófona.♦

Felipe González

O PSOE nomeou un
comité de sabios para
guiar a televisión
pública. Descubriron
que dous non tiñan
televisor. Tiveron que
mercárllelo, con
fondos públicos.

A metade dos
ministerios están
ocupados por
mulleres. Triunfo do
feminismo. Pero
aproximemos o
obxectivo: as oito
mulleres ministras
suman cinco fillos.
Ilustrativo.

Que o
nacionalismo
galego se asocie cos
cataláns ten un prezo.
Non porque señan de
dereitas. O prezo é o
da propaganda que
cualifica os cataláns
de “egoístas que nos
queren roubar a
carteira aos
españois”. A mesma
propaganda que
afirma que o Estado
inviste máis en
Cataluña que en
ningún sitio. Unha
propaganda que xa
está nas páxinas da
prensa galega dos
anos dez e vinte,
cando membros do
catalanismo viñan a
mitins das Irmandades
e do galeguismo. Esa
propaganda española
e anticatalá si que está
metida na xente.

O nacionalismo
catalán non é da alta
burguesía. A alta
burguesía, como a
Compañía de
Tabacos de Filipinas,
sempre foi
españolista. Igual que
Neguri, barrio da alta

O problema da
lexitimidade democrática

A

s recentes eleccións ao Parlamento Europeo (PE) saldaronse con resultados contraditorios para o nacionalismo galego.
Por unha banda, hai que se felicitar de
que a coalición GalEusCa conseguise tres representantes, o que posibilita que Camilo
Nogueira Román repita como parlamentario
europeo. Isto garante que o nacionalismo galego poida seguir tendo presenza en Europa e
que moi en particular Nogueira poida continuar co seu proxecto de facer que Galiza teña unha voz propia, integrado no grupo parlamentario da Europa dos Pobos.
Pola outra, unha análise, ben que superficial, dos resultados lévanos á conclusión de que
o escano se obtivo non polos votos galegos (que
non darían para a consecución dun parlamentario) senón polos votos solidarios acadados pola
coalición en Euskadi e, en menor medida, en
Catalunya. O BNG, como forza política diferenciada, sufriu un novo retroceso na confianza
dos seus votantes. Se comparamos a porcentaxe
de votos destas elecións do 2004 vemos que o
retroceso é dun 10 por cento, o que indica, claramente que o BNG está en caída libre.
Xa van catro votacións consecutivas nas
que os votos van mermando dun xeito que xa
ben se podería cualificar de alarmante. Se
ben é certo que neste caso tacticamente se
conseguiu o obxectivo marcado, estratexicamente as votacións non semellan darlles a razón aos estrategas do BNG, que farían ben en
analizar os resultados en clave de fracaso para cos seus electores potenciais.
Se cadra hai algún argumento estratéxico
que propiciou que os nacionalistas do BNG fosen man a man coas hostes cristiano-demócratas de CiU e PNV. Se cadra houbo unha percepción de engano na propia papeleta distribuída en
Galiza, que non deixaba nada claro que un votase en realidade a lista de GalEusCa, ou sexa a
lista encabezada por Ignasi Guardáns e non por
Camilo Nogueira (como se ao BNG lle dese
vergoña ir na lista dos banqueiros, dos empresarios e da alta burguesía vasca e catalá, en troques de se aliar cos seus iguais, as forzas de progreso). Eu sei de xente que lles deu un voto de
castigo e non serei eu quen non lles dea razón.
Pódense procurar escusas de mal perdedor,
pero atopalas vai ser pouco doado. A escasa participación, como é sabido favorece os partidos e
coalicións minoritarios e daquela, se a presenza
nas urnas fose masiva moito me temo que a estas alturas non habería nin sequera o consolo da
consecución do escano. A escasa participación,
por baixo, no conxunto do Estado e da Europa
dos 25, do 50 por cento, debería facer reflexionar as súas señorías sobre a lexitimidade da súa
elección. Se menos do 50 por cento da poboación foi votar non semella, ao meu parecer, que
a votación represente a vontade popular. A von-

XAVIER QUEIPO

Por que os europeos maioritariamente se despreocuparon
das eleccións do 13-X? Compensoulle ao BNG aliarse
co PNV e CiU? Estase des-democratizándose Europa?
tantes electos, diante dun problema serio de desdemocratización progresiva, diante dun futuro
de desilusión e desánimo a escala europea. Que
os estados que acaban de entrar na Unión (agás
contadas excepcións como os casos de Malta e
Chipre) votasen a niveis de menos do 30 por
cento non é precisamente un bo sinal. Os que
acaban de chegar
entran sen entusiasmo nun club
u sei de xente que lles prometeu
o ceo, a lúa e as esque lle deu
trelas todas e que á
ao BNG un voto hora da verdade
non os vai conside castigo
derar senón cidadáns de segunda
por ir
categoría.
Non quixera
con GalEusCa e transmitir
unha
mensaxe anti-eunon serei
ropeista, que non
eu quen non lles é o meu sentir, pero non podo deidea razón”
xar pasar a oportunidade tampouco de alertar sobre
a posíbel falta de lexitimidade tanto do PE como do futuro executivo comunitario. Para rematar, unha pregunta retórica, que pode se cadra
marcar o talante democrático das institucións.
Que sucedería se a Constitución Europea fose
rexeitada nunha votación na que a participación
fose inferior ao 50 por cento, ou sexa, por unha
minoría? Dirían tamén que a votación é válida
ou procurarían argumentos de mal perdedor para repetir o referendo até que saíse aprobada a
súa constitución pactada? De seguro que non
precisan que eu lles responda a cuestión.
Como ven, aquí sigo eu, aparecendo e desaparecendo destas páxinas, predicando no
deserto, que é, din os que me queren, o que
mellor se me dá.♦

E

ANA PILLADO
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

tade popular, neste caso, está dicindo claramente, “non me interesa o que facedes” ou “estádelo facendo tan mal que non importa quen saia
elixido” e cuestiona moi seriamente a lexitimidade do Parlamento Europeo agora escollido.
Non de un ou doutro deputado en singular, senón do Parlamento no seu conxunto.
Se temos en conta que será o PE o que
aprobará os presupostos da Comunidade Europea, o que en sesión plenaria lle dará o visto e
prace á nova Comisión Europea (a garante dos
tratados, a que ostenta a iniciativa lexislativa
do 80 por cento da leis que rexen os nosos destinos como cidadáns), o que refrendará a futura Constitución Europea, o que votará en procedemento de co-decisión (xunto co Consello
de Ministros comunitario) unha boa parte das
leis que serán de aplicación directa en todo o
territorio da Unión Europea, paréceme que o
problema da lexitimidade é realmente un problema de gran calado político.
Se os pobos de Europa non perciben como
lexítimo o poder emanado das urnas, estamos
diante dunha crise de credibilidade dos represen-

XAVIER QUEIPO é biólogo e escritor.

Cartas

Desde As Pontes
Non poido calar máis vendo como cada vez nos están humillando de maneira alarmante por falar no idioma que nos aprenderon os nosos avós, porque como
dicía Castelao, o pobo que perde
o idioma acaba por desaparecer.
Nas Pontes temos un concello
con maioría absoluta nacionalista.
onde se aprobou unha ordenanza,
nun pleno municipal, sobre a normalizacion lingüística que non se
cumpre. Nos orzamentos destínanse uns cartos a distintas organizacions, tanto veciñais como
culturais, para axudarlles a facer
actos durante todo o ano, coas que
se asina un convenio cunhas condicións, entre elas que se fagan os
comunicados en galego, unha normativa con relacion ao noso idioma que non se cumpre.
Tamén se fai un acto a Castelao o día 7 de xaneiro dende hai
uns anos, pero este ano sorprendinme bastante de escoitar que
nos medios de comunicación, dí-

as antes, se fan chamamentos á
participación e cóntanse a través
da radio uns contos en castelán.
En lugares públicos, onde todos os anuncios e indicacións estan
en galego, aparecen notas aclaratorias en castelán. Fanse actos públicos en nome do concello con moderadores que falan en castelán.
Estas cousas a algúns fannos
doer o corazón, claro que non
quero dicir que non teñan sentimentos os concelleiros “nacionalistas”, pero seguramente non sufriron a humillación que outros
cando iamos á escola e o mestre
nos batía por falarmos en galego.
Esta critica quero facela un
pouco xeral para todo o país, xa
que, cando se está no poder, o
cristal con que se miran as cousas
cambia de espesor e a forza do
BNG foi sempre estar coas clases
populares, aínda que se ten que
gobernar para todos, pero coidadiño: os compromisos electorais
son sagrados porque iso nos diferencia doutras organizacións políticas. Para o BNG, transformar a

sociedade será posíbel, principalmente, desde a participación dos
cidadáns, para que eles sexamos
nós os que nos responsabilicemos
na toma das decisions, e construamos iso que se chama democracia
participativa, ben superior á democracia representantiva que temos habitualmente.
Aviso a navegantes... a xuventude por sorte segue sendo
rebelde, que non se nos esqueza
que son sempre o futuro, e temos

Fe de erros
Na portada do número anterior, 1.132, do 10 ao 16 de
xuño, titúlase “Fala un antigo mariñeiro do Bahía que
tamén naufragou”. Trátase
dun erro, debe dicir “Falan
antigos compañeiros dos
mariñeiros do Bahía que tamén naufragaron”.♦

a obriga de ser claros con eles.♦
XOSE MANUEL RIVERA
(AS PONTES)

Mulleres en Vigo
Parque de Castrelos. Vigo. 22 de
maio. Mulleres de todo o mundo
cantan, bailan e reivindican. Vigo
é unha festa. O parque de Castrelos énchese de sons e voces femininas. Durante cinco horas unha
soa voz anegou o recinto.
Sentinme a gusto. Pensei que
quizais o mundo aínda podía mudar ao son da vella pandereiteira,
mentres berrabamos “non á guerra” e “nunca máis”; e denunciabamos a actitude machista da
Conferencia Episcopal. De súpeto, berros de “en Vigo non chove” en alusión á voda madrileña.
Marchei de Vigo tentando recordar as letras das cantareiras e
o son das pandereiteiras; e por
unha vez sentinme orgulloso de
ser galego.♦
XOÁN ARXIBAI
(COMPOSTELA)
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O

esforzo que implica a redacción dunha
obra literaria, ao que habería que engadir a xeira inmaterial da concepción, debe contarse por meses; cando non por anos. Tras
del, o aspirante, o escritor publicado debe enceitar a rolda de envíos ás editoriais. No caso de
ser aceptado o orixinal, haberá de fornecerse
das paciencias todas para agardar un novo período, que pode ser novamente de anos. Ao cabo,
pasado outro ano a maiores dende que se tira o
volume, recibirá un cheque correspondente ao
10 por cento dunhas vendas que, sexamos optimistas, excepcionalmente acada o milleiro de
exemplares. As fontes de ingresos para ese esforzo e esa desesperación diante do delongado
dos prazos poucas máis son; talvez, a participación nalgún acto público ou educativo.
Por iso, a diferenza da maioría de escritores
galegos, entre os que intúo tanto a benintencionados como a insinceros, eu defendo que se pague un canon por préstamo dos libros nas bibliotecas. Aínda non me explicou ninguén a razón de que aos creadores literarios lles corresponda prestárense
coma soporte para a difusión culs
tural en tanto que
creadores e, noprestatarios
meadamente, en
canto a literatos.
valorarían máis
Por que non os cineastas, músicos,
este servizo
pintores ou arquide pagaren
tectos? A que se
debe a teima de
unha
pequena
cargarnos coas
culpas do tangaracantidade:
ño intelectual? De
a gratuidade
calquera dos xeitos, ese soporte é
é
unicamente
responsabilidade
das administrapositiva
cións, por seren
xestoras dos nopara aprezar as
sos valores cultupostas de sol”
rais e das nosas
achegas por impostos. Os orzamentos das bibliotecas deben incrementarse, non soamente
para equiparar á dotación media de Europa, tamén para cubrir a esixencia do canon. Non embargante, acredito en que os prestatarios valorarían nunha dimensión máis rica ese servizo
no caso de pagaren unha pequena cantidade: a
gratuidade é unicamente positiva para aprezar
as postas de sol.
Que se rendan contas dos préstamos podería ser un avance na inadiábel necesidade
de que os autores reciban unha compensación
equiparábel ao seu traballo; por eles e pola

‘O

A letra para quen
a traballa
JAUREGUIZAR

O autor do artigo defende que os escritores deben percibir un canon polo empréstito dos libros nas bibliotecas.
dignidade da cultura nacional. A esa medida
habería que unir outras que poñan en valor a
creación literaria, como poden ser a demanda
aos editores para que concorden en limitar o
número de títulos que publican: sitúo como
indiscutíbel que 1.500 ao ano (case que cinco
diarios) son demasiados para a doente capacidade compradora e lectora da que dispoñemos. A situación máis irritante é a da edición
pública, que se conduce por criterios selectivos que non sempre gardan relación coa calidade. Habería que reclamarlles a creación de
comités de notábeis que decidisen as obras a
quitar. A cantidade está esmagando a calidade
e alimentando o tópico, tan falso coma molesto, do pouco interese da nosa literatura.
A cultura galega precisa de máis profesionais ou, como pouco, de afeccionados mellor
pagados. O Concello de Lugo adoptou a iniciativa, que confio en que imiten os restantes, de

dotarse dun escritor a tempo completo, como é
Darío Xohán Cabana. Sen tan elevada pretensión, as institucións públicas deberían crear bolsas para a creación literaria e, a un prazo razoabelmente máis longo, abrir oficinas de promoción cultural no exterior co obxectivo, no caso
do libro, de axudar á medra do coñecemento da
obras e os seus autores mediante traducións.
Hai cuestións que contribuirían ben á
percepción social dos nosos autores, como
sería dedicar as Letras Galegas a autores vivos de traxectoria comprobábel no canto de
facelo a mediocres mortos máis dunha década atrás. Facilitar que se estudase e divulgase a obra dun escritor mentres estea en activo sería máis positivo, e non soamente para
el, tamén para que a sociedade puidesen
aprezar a vitalidade da nosa literatura.♦

burguesía bilbaina,
odiou sempre a
Arzalluz. O
nacionalismo catalán
e vasco naceu entre
os comerciantes e
pequenos
empresarios. Aí está
tamén o voto de ERC.
Cun 20% de votos
non se pode dicir que
Polonia, Eslovaquia ou
Eslovenia, entre outros,
esteñan entusiasmados
coa UE. Teñen unha
curta experiencia,
pero dura. O
comunismo estaba
esgotado desde había
décadas, pero o que
lles ofrecen tampouco
lles gusta.

JAUREGUIZAR é escritor e xornalista

O parlamento
europeo conta con
escasísimas
competencias. Non
terá que ver iso coa
abstención? A xente,
ao fin e o cabo, non
está moi informada,
pero tampouco é
parva. Ninguén
debate iso. Xa o dicía
Chomsky hai dúas
décadas, cantos máis
medios de
comunicación, menos
se sabe do que
verdadeiramente
importa.

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Lembremos o Prestige
Non quixera ser odiosa e vivir
amargada recordando o que pasou en Galiza hai menos de dous
anos. Sei que moitas cousas mudaron des que o Prestige naufragou aí ao lado das nosas costas e
que vivir do pasado é sempre negativo. Teño a sensación de que
moita xente xa nin lembra aquela traxedia.
Aproveitando a calor visitei
por primeira vez a praia este ano.
Os areais están fermosos (ao menos o do Vao, en Vigo). A xente
tripa na area con felicidade e dá
gusto meterse na auga ben limpiña. Sei que no sur de Galiza apenas chegou chapapote fóra das
illas Cíes pero chamoume a atención o que vin a media tarde.
A carón da nosa toalla chegou unha meniña duns cinco
anos cos pés enlamados nunha
especie de ferruxe parda. Case
chorando, a nena dicía que pisara un monte de “caca”. A nai tentou limparlle os nortellos cun pa-

no húmido pero nin a área nin a
mancha saían dos pés da criatura. O pai acusaba a xente de porca por levar os cans á praia. Ao
comprobar que non podían ser
feces, dada a resistencia da porcaría, nai e nena foron até o posto da Cruz Vermella para que lle
aplicasen alcol.
Eu xa sospeitaba daquela (e
moitos dos lectores tamén o farán) que a mancha era de chapapote. Así foi. No posto de emerxencia limpáronlle a mancha e
dixéronlle que era habitual acabar emporcado por culpa dalgúns barcos que limpan as sentinas de cando en vez perto das
costas.
O incríbel é que nesa familia
ninguén reparase en que aquilo
ben podía ser petróleo. E que xa
non lembramos a maré negra?
Que o virus da desmemoria non
nos afecte. Sería unha mágoa
que o noso “Nunca máis” ficase
coma un lema sen substancia.♦
MARÍA DOMÍNGUEZ
(OURENSE)

Convocatoria da Xunta Xeral de Accionistas de
PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A.
Segundo acordo do Consello de Admistración do 24 de
abril de 2004, convócase aos señores accionistas de Promocións Culturais Galegas S.A., con enderezo en Vigo na
rúa do Príncipe 22, á Xunta Xeral Ordinaria que se celebará na citada sede social o próximo 25 de xuño ás 17 horas, en primeira convocatoria, e o 26 de xuño, á mesma hora, en segunda e definitiva, baixo a seguinte
ORDE DO DÍA
1º) Informe de xestión, exame e aprobación, no seu caso,
do Balance, Conta de Resultados e Memoria de Xestión do exercicio 2003.
2º) Renovación estatutaria de cargos societarios.
3º) Propostas e preguntas.
Promocións Culturais Galegas S.A.
Xosé Fernández Puga
Presidente do Consello de Administración

Coa ampliación da
UE cada país escolle
menos deputados.
España mantén a
circunscrición única.
A conclusión é obvia:
as posibilidades do
nacionalismo
descenden. A xente
tampouco nisto é
parva, senón
práctica. Queda o
voto útil. Refórzase o
bipartidismo. A
alternativa para o
nacionalismo só pode
ser a de acabar coa
circunscrición única
(que noutros moitos
países, por certo,
♦
non hai).♦
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Xóvenes iraquís cantan vitoria despois de linchar a varios mercenarios norteamericanos.

O diario
catalán Avui
suspende
pagos
“Premsa Catalana S.A., empresa propietaria do diario
Avui, presentou esta mañá suspensión de pagos para asegurar a viabilidade presente e futura”. Así comezaba o pasado
día 15 o editorial do xornal
Avui, que se publica diariamente, desde a transición,
integramente en lingua catalá.
No mesmo editorial lémbrase
que a empresa “se identifica
co segmento sociolóxico, nacional e político que a xustifica”. Posto que “cada diario
responde a unha sensibilidade
e a unhas necesidades definidas”. A medida tomada permitirá buscar novos accionistas
para a empresa que ten “un
mercado potencial máis amplo do que ocupa actualmente”. Os futuros investidores
que se fagan cargo do medio
deben ter claro, segundo este
editorial, “cal é o norte que o
diario non pode perder” e,
ademais, deberán garantir a
“solidez económica e financeira”. Os actuais editores do
Avui, xornal que arrastra desde
hai anos unha importante débeda, afirman tamén que
“pensar que os medios xeralistas en catalán están en condicións de poder competir aber-

tamente cos que se expresan
en castelán e teñen a España
como mercado potencial e como referencia nacional é enganarse”. “Mais tamén o é, engaden, pretender manter anomalías eternamente. O Avui non
quere selo. Aspira a ser un
produto xornalístico normal,
aínda que seña nun contexto
comunicativo e publicitario
cheo de anormalidades”.♦

‘Cada iraquí
que matamos
ten nai, irmáns
e primos que
nos odiarán’
Richard Clarke, asesor da
Casa Branca até marzo do
2003, afirma en El País (8 de
xuño) que “no Irak conseguimos que moitos nos odien”.
Clarke declara tamén que o
“Irak non supuña ameaza ningunha para os Estados Unidos, nin era un santuario para
terroristas”. Segundo el, o
odio causado coa invasión tardará en desaparecer. “Cada
vez que imos a unha casa no
Irak, afirma Clarke, e sacamos unha nai á rúa, cada vez
que lle damos unha malleira a
un iraquí, cada vez que ferimos ou matamos a un deles,
estamos facendo inimigos que
durarán moito tempo. Todos

os iraquís mortos ou feridos
teñen nais, irmáns, irmás, curmáns e sobriños que nos
odian. Creamos unha reserva
de rencor cos Estados Unidos
absolutamente innecesaria”.♦

a mesa na que votei, había unha interventora en sandalias,
de dedos nerudianos (peninsulares). Tamén unha presidenta que se resistía a crer, malia a evidencia do meu carné de
identidade, na onomástica autóctona. Empeñábase en que Bieito é
apelido –quizais me tomou por parente de Calixto Bieito,
montador de óperas catalao de orixe auriense– e non me daba atopado na lista do censo. Nunca oíu falar de Bieito Ledo ou Ídem
Rubido, atragóanselle as grazas que se desvían dos vieiros mallados do Grande Costume. Caíu da besta ó decatarse de que ostento
un cognome castelanizado e tranquilizador, coincidente co do
doutor Iglesias e o seu fillo canoro. Polas inmediaciós do colexio
electoral paseaban turistas de alparagata e respectables familias
santiaguesas, incluso nenos montados en trotinete, un fato de
europoides á espera do confronto de Inglaterra e Franza na Eurotaça. De sacado os adeptos incondicionais dos partidos políticos,
reunidos nas sedes co corazón nun puño, ninguén ten ansia de saber cómo vai quedar o Parlamento europeu. A vella que exerceu
de sufraxista diante de min, achegou un argumento moi plausible
pra participar nos comicios: Voto pra que se saiba que aínda vivo.
Lobo Antunes recolle nun seu artigo a anécdota dun Clemenceau
que, cada vez que se elixían cargos na Asemblea francesa,
exclamaba: Voto polo máis burro! Domíname a sensación de que
moitos concidadaos votaron por Clemenceau. Non hai como o verao inminente pra descontraír o ánimo, dá gana de escribir nas páxinas de relax. A interventora dos dedos fisterres era do Bloque,
pero os bloquistas non len a Restif de la Bretonne, un escritor que
elevou a arte o feiticismo dos pés.♦

O acordeón de Antuerpe

A Europa do
leste vai peor
O veterano xornalista francés,
experto en temas do leste de
Europa, K. S. Karol, comenta a situación dalgúns paises
ex comunistas ante a nova
UE. Segundo un estudio da
Economist Intelligence Unit,
que Karol recolle, Polonia
precisará 60 anos para recuperarse do seu atraso, a condición de rexistrar un crecemento do 3,8% anual fronte ao 2%
dos 15”. Tamén segundo Karol, Le Monde de l’Economie
ten afirmado que a aposta actual só pode agravar a distancia que afasta os 15 dos 10 novos membros. “Dito doutro
modo, ao proseguir a política
liberal, os 10 novos membros
mergúllanse nunha sociedade
dual na que unha minoría de
ricos convive cunha gran
maioría de desamparados, que
non dispoñen do máis mínimo
colchón social”. No leste,
lembra Karol, “traballan ben
máis (entre 42 e 48 horas semanais), teñen menos vacacións pagas (dúas semanas ao
ano) e están peor remunerados” (El País, 24 de maio).♦

VENTURA & COROMINA / La Vanguardia, 11 de xuño de 2004.

XURXO SOUTO

O acordeón de Antuerpe

‘A

ntuerpe, Antuerpe! Capetón, Capetón, Antuerpe!”, cantabamos con vehemencia Os Diplomáticos. Na peza
queriamos reivindicar xeografías distantes, tan próximas
no traballo que até teñen nome propio no galego do mar:
“Capetón”, isto é “Cape Town” na fin de África, e “Antuerpe”, o
grande porto do Norte, Amberes para os terrícolas.
Pesaba daquela que estabamos a sucar augas inéditas. Ousada
ignorancia! En 1927, no Proel de Amado Carballo, xa bouraba o
son do “acordeón de Antuerpe”.
“Mariñeiros de Amberes / de Cork e Rotterdam... / o acordeón
borracho, / fala inglés, alemán”
Nos anos 30, tan coñecidos eran eses peiraos pola nosa escrita
que, en Arredor de si, Otero Pedrayo elixiunos como escenario da
grande metamorfose de Adrián Solovio. Símbolo literario do
nacemento da propia Xeración Nós:
“Agora, na noite antuerpiana, xa lle concedía un espírito magoado,
dorido, sen cura. Voltaba máis triste que nunca cando dun barco asolagado na noite negra xurdiu un cantar: Santo Cristo de Fisterra –Santo
da Barba Dourada– dáme vento para pasar –a laxe de Touriñana.
Dende unha proa invisíbel respondía unha voz de vello, recendente a
todos os alcois dos portos: Lanchiña que vas en vela –leva brusas e
refaixos– para a miña Manuela. Coma nas Cousas de Castelao.
Que lle acontecía ao intelixente europeo? Sentiu Adrián os ollos
queimados por bágoas de neno e anulada toda capacidade reflexiva.
Ao deitarse, aquelas bágoas tiñan un sabor de perdón. E ditoso,
afundiuse no sono”.
Solovio, o inadaptado por antonomasia, canso de buscar por Europa adiante, comprende á fin nesa ribeira que o camiño para
acadar a súa realización cosmopolita principia pola súa propia identidade galega.
Seguindo as indicacións de don Ramón, acudo ás presas ás Cousas
de Castelao. Axiña entro nunha taberna “dun porto do lonxano”, onde
beben xuntos un mariñeiro que fala francés e un mariñeiro que fala
inglés. Este último cando “xa non rexe co seu corpo comeza a cantar:
Lanchiña que vas en vela/levas panos e refaixos/para a miña Manoela. O mariñeiro que fala francés, arregala os ollos, abrázase ao
compañeiro, e comeza tamén a cantar: Lanchiña que vas en
vela/levas panos e refaixos/ para a miña Manoela. A-iu-jú-jú!! Os
dous mariñeiros eran galegos. O taberneiro, gordo coma un flamengo
de caste, veu saír os dou mariñeiros da taberna e pola súa faciana vermella escorregaron as bágoas. E despois dixo para si nun laído saudoso: ¡Lanchiña que vas en vela! Tamén o taberneiro era galego.”
Grazas ao poder da palabra, nos anos trinta os homes da
Xeración Nós converteron o gran porto do Norte nun espazo máis
da literatura galega, case tan íntimo como as rúas de Ourense.
“...no mencer ergueremos áncora rumbo a Amberes. Ouh o pantrigo fresco, as vellas tabernas latexantes de acordeón, as tendas estrañas co seu dono de anteollos de cuncha! Mercareiche todas as
pezas de alquimista que atope...”. No 59, Avilés de Taramacos, na
carta gnómica a Urbano Lugrís, segue soñando con eses peiraos.
Hoxe aínda mantemos intensos debates sobre as posibilidades
temáticas da literatura galega. Mesmo, dende os anos sesenta, unha
teimuda cuestión da crítica é a “superación do ruralismo”.
Como puidemos estar tan xordos? Velaí está, leva setenta anos
agardándonos, o son de todos os camiños do mar, as vellas melodías do “acordeón de Antuerpe”.♦

Latexos
Nº 1.133 ● Do 17 ao 23 de xuño de 2004 ● Ano XXVII

Europa
á marxe
X.L. FRANCO GRANDE
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s eleccións europeas
non interesaron.
Sorprende que un proxecto político de tales dimensións, que tanto ten que ver
con nós, e non sempre para
ben, pois ten riscos evidentes
–para os galegos non hai dúbida–, non interese á maioría
dos votantes. Búscanselle explicacións, e supoño que
seguiremos procurándoas de
hoxe en diante. E pode que
sexan moitas as razóns que
se poden atopar.
Penso que a primeira de todas é a incapacidade dos políticos para interesar á xente.
Non poden interesar a ninguén
unhas eleccións nas que moi
escasamente se referiron a Europa. Moitas veces os propios
políticos preferiron facer
referencias a cuestións
nacionais, e mesmo a liortas
intrapartidarias. Europa quedaba lonxe. Tan lonxe que se esqueceron dela. E así lles foi.
Entres nós, as cousas non
diferiron moito. Aínda se lle
podería engadir que a propaganda xogou en contra. Pois
dicir que somos unha nación
de Europa non parece que sexa a mellor maneira de
interesar á xente. Case seguro que ninguén se mobilizou
pola información de
semellante realidade. E
quedáronse nas súas casas,
pois, para iso, non pagaba a
pena saír a votar.
Ningún partido europeo
soubo transmitir unha idea da
Europa pola que traballar e,
naturalmente, votar; ningún
deles se esforzou por subliñar
a importancia destas
eleccións; ningún fixo por informar ós potenciais votantes
das razóns que tiña para
pedir o voto ou para que este
fose nun sentido ou noutro;
ninguén, ó cabo, parecía ter
unha idea de Europa. Esta,
unha vez e outra, quedaba
moi lonxe. Estaba á marxe. E
na marxe se quedou.
Parece que a Europa dos
grandes políticos acabou. Xa
nin os hai na Gran Bretaña. E
os que un ve, aquí e acolá, en
calquera país europeo, son
políticos de deseño, moi
relambidos por fóra e moi
baleiros por dentro. E que saben facer moi ben o que
mandan os seus asesores de
imaxe, pero nada máis. Por
iso mesmo, as ideas van quedando lonxe, tanto que se
van esquecendo. Só quedan
os monecos movidos polos
fíos que lles dan movemento.
A isto chegou a Europa
da cultura, a patria humanística da humanidade, a
creadora das ideas que
moven o mundo, como dixera Werner K. Heisenberg. O
malo é que empezar a recuar
en política moi ben nos pode
levar a comezar a facelo
tamén en cultura. ¿Ou non
estamos recuando?♦

José Luis Rodríguez Zapatero e Manuel Fraga durante a entrevista que mantiveron en Madrid.

Esquece as críticas das eleccións e gaba o presidente español

Fraga confía en que Zapatero
leve adiante o Plano Galicia
A.E.
Fraga cre agora a Zapatero cando lle di que vai levar
adiante o Plano Galicia e Zapatero cre a Fraga cando este
afirma que verdadeiramente o Plano Galicia existe. Zapatero convenceu tamén a Fraga de que o PP debe aceptar a
reforma constitucional e estatutaria e Fraga ponlle a condición de que non se superen certos límites. Este podería ser o
resumo da visita do presidente galego á Moncloa. Unha visita
que os nacionalistas consideran decepcionante. Que ocorreu?
No mitin de Ourense, Fraga Iribarne prometera “cantarlle as
corenta” a Rodríguez Zapatero,
canso dos axustes de axenda do
presidente español e dos “desplantes” da Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez.
Mais, a crispación reivindicativa mostrada durante a campaña electoral, deu paso a unha
“profunda satisfacción” pola
entrevista con Zapatero, desenvolvida nun “gratísimo ambiente”. Fraga, co seu tradicional
senso de home de Estado, tamén se declarou “agradecido”.
As declaracións satisfactorias de Fraga tras unha visita á
Moncloa repítense, en realidade, case fidelmente desde que se
entrevistou por vez primeira con
Felipe González o 19 de abril de
1990. Ora ben, forman unicamente parte da chamada cordialidade institucional ou teñen un
reflexo en asuntos concretos?
As loubanzas do presidente
galego foron contestadas polo
ministro de Administracións Territoriais, Jordi Sevilla, que incidiu no “froitífera que foi a charla” e na “plena sintonía” existente entre Fraga e Zapatero.
Fraga volta da súa visita co
compromiso do presidente es-

pañol de que o Plano Galicia está garantido.
Superada a crise institucional
O presidente da Xunta dá así
por superada a crise institucional que o enfrontou co Goberno
central, logo de que a ministra
de Fomento calificase o Plano
Galicia de “engado electoral”,
cualificándoo de exemplo de
“manipulación informativa”.
Fraga esqueceu agravios,
entregándolle a Rodríguez Zapatero documentación na que se
demostraría que o Plano Galicia existe e que mesmo hai prazos fixados para o comezo e remate das obras.
O ministro Jordi Sevilla
afirmou o mesmo que cando viñera a Galiza antes da campaña
electoral: “as obras van continuar a bo ritmo, aínda mellor do
previsto e, desde logo, mellor
do orzamentado”.
Contodo uns e outros obviaron que compromisos orzamentarios e prazos de execución das
obras aínda non foron aprobados polo Congreso nin ratificados polo Boletín Oficial
Fontes socialistas consideran que Fraga intentará capitali-

zar no posíbel a execución do
Plano Galicia, a fin de que non
o rentabilice Touriño antes das
próximas eleccións autónomas.

rica que a Constitución de 1978
lle atribúe a Galiza. Ese sería,
segundo el, o compromiso que
Fraga adquiriu con Zapatero.
Quintana pensa que Fraga pudo pactar co presidente español
A reforma do Estatuto
que Galiza serva de freo ao autoO presidente Fraga ofreceulle a goberno das outras dúas nacionaRodríguez Zapatero non só o lidades. Na entrevista que o voapoio ás súas iniciativas de re- ceiro nacionalista vai manter con
forma constitucional e estatuta- Fraga o 17, pretende facerlle ver a
necesidade que
ria, senón a súa
ten Galiza de aucolaboración paraga ofreceulle
mentar o seu aura que o PP, cotogoberno, “famezando por Maa
Zapatero
cendo valer a súa
riano Raxoi, as
condición
naasuma como pro- non só o apoio
cional”. Para o
pias.
BNG, o papel de
Tamén acep- ás súas iniciativas
Fraga debía ser
tan ambos que sesobranceiramente
xan os parlamen- de reforma,
o de voceiro das
tos autónomos os
senón
tamén
a
propostas galegas
que tomen a iniante o Estado.
ciativa das refor- colaboración para
A respecto
mas. Aínda que
Fraga ten medo que o PP as asuma. do Plano Galicia, Quintana
de que Euskadi e
demanda “pasos
Catalunya realidecididos para
cen reformas “fóra dos límites constitucionais”. saldar a débeda histórica que o
O presidente da Xunta non Estado ten contraído”. O diriaclarou cal será o papel do par- xente nacionalista considera que
lamento galego nesta reforma. tanto o PP coma o PSOE empregan a Galiza exclusivamente como arma electoral.
Reaccións á visita
Pérez Touriño, pola súa banPara o nacionalista Anxo Quin- da, afirma que Fraga “comprendeu
que o Plano Galicia non é
tana “o encontro foi apenas unha foto. Non houbo nin unha propiedade de ningunha forza,
noticia boa, de entidade, para polo que debe quedar á marxe
Galiza”. Segundo o voceiro na- das desputas partidarias”. O secional do BNG resulta unha cretario xeral do PSdG-PSOE
equivocación que o presidente pediulle ao Goberno galego que
da Xunta teime en rebaixar o se poña a traballar nas compeestatus de nacionalidade histó- tencias plenas de Galiza.♦

F

Para
onde imos?
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Ana Pontón, deputada autonomica do BNG e Ana Míguez, portavoz do colectivo Alecrín.

O BNG avoga por regularizar o sector gradualmente

A prostitución enfronta
os tres grupos parlamentarios
PERFECTO CONDE
Un tema tan vello coma o tratamento legal que se lle ha dar
ao exercicio da prostitución
foi quen de enfrontar as tres
forzas políticas que compoñen
o Parlamento de Galiza e de
alimentar o debate más polémico da sesión do mes de xuño.
O BNG, por un lado, coa su voceira para este tema Ana Pontón,
PSdeG-PSOE por outro, con
Margarida Pérez Herraiz, e aínda
o PP por un terceiro camiño, pola boca de Susana López Abella,
puxeron de manifesto puntos de
vista moi distintos acerca de se
se debe ou non regulamentarse
parte das actividades dos protagonistas da prostitución.
Todo veu a rego da man do ditame sobre a prostitución feminina que foi emitido pola Comisión
non Permanente para a Igualdade
e para os Dereitos das Mulleres
que se veu elaborando dende o
2003 a través de varias sesións informativas a cargo de varios expertos na materia, procedentes de
ámbitos diversos de actuación
profesional: servizos sociais municipais, organizacións sindicais,
Administración autonómica, organizacións non gobernamentais
e outras entidades de iniciativa social, forzas e corpos de seguridade
do Estado, Universidade, etc.
A este respecto, a Mesa da
Comisión non Permanente para a
Igualdade e para os Dereitos das
Familias recibiu un voto particular do BNG, que foi defendido no
pleno parlamentar que tivo lugar
o martes pasado pola deputada
Ana Pontón, que, partindo da base de que a prostitución é un fenómeno social de alcance universal que se estende a todo mundo,
culturas e civilizacións, de paso
que constitúe un fenómeno histórico que foi evolucionando ao

longos de épocas diferentes, con- ción social á que se ven sometisiderou que é hoxe un problema das as persoas que se adican á
ao que podemos achegarnos den- prostitución, tal e como xa sucede disntintos modos de observa- deu nalgúns estados europeos. A
ción social dos poderes públicos. falta dunha adaptación da normaNa historia recente do Estado tiva social e fiscal á actividade da
español deixou de ser considera- prostitución sitúan a quen a exerda un delito, debido á súa despe- ce na marxinalidade e no desamnalización en 1978, pero non paro fronte a situacións de neceacadou unha regularización das sidade, e faino aínda máis vulnepersoas que desenvolven as acti- rábel fronte ás organizacións de
vidades da prostitución que aín- proxenetas de paso que xera unha
da que saben que non son “ile- importante bolsa de actividade
gais” son consideradas de algun- económica fóra do control dos
poderes públicos”.
ha maneira “clandestinas”.
A deputada do BNG explicou
Até agora, a única actividade
o seu criterio de
pola parte dos poque debería aborderes públicos é a
de otorgar protecª Xosé Queizán e darse, dende unha
perspectiva públición ás persoas que
ca, esta vertente
traballan na prosti- Ana Míguez
da prostitución e
tución para ver de
evitar a súa explo- protestaron polo que ofrecer un marco
legal a partir do
tación, perseguin- entendían como
que poidan comedo o tráfico sexual
zar a regularizarse
de persoas, aínda unha postura do
distintas situaque na actualidade
cións das persoas
se penalizan estas BNG “favorecedora
que se adican á
condutas e castíga- dos proxenetas e
prostitución de
se as persoas que
maneira que conas promoven, liña das mafias
tribúa a paliar a
de actuación que
da
prostitución”
actual falta de dedefendeu a reprereitos de protecsentante nacionación social. Conlista, “dada a crecretou este critecente presenza de
mafias que se adican ao proxene- rio na petición de que se incretismo e ao aumento da súa activi- menten os recursos para a loita
dade aproveitando as novas tecno- contra o tráfico de mulleres e neloxías da información”. De forma nas, coordenando políticas a nivel
residual, a sociedade tamén come- internacional; que se realice un eszou a prestar servizos asistenciais tudo, previo diálogo cos sectores
de carácter sanitario para prever a afectados, sobre as medidas e reinfección e transmisión de enfer- formas necesarias para adaptar lemidades, pero sen contemplar un- gal e profesionalmente as persoas
ha integración continuada na rede que se adican á prostitución de
xeito que poidan acceder aos desanitaria pública.
“Á marxe destes aspectos reitos e coberturas de protección
–salientou a deputada Pontón– social; que se articule o encadranon se emprendeu unha interven- mento destas persoas na Seguridación pública decidida para afron- de Social, “tanto para posibilitar as
tar a precaria situación de protec- súas achegas sociais como para

M

permitir o seu aseguramento profesional fronte á situación de necesidade”; e que se reconsidere a situación dos inmigrantes sen papeis
que exercen a prostitución co obxecto de que regularizaren a súa
situación.
Os socialistas
piden a prohibición
Margarida Pérez Herraiz, do PSdeG-PSOE, subiu á tribuna para
arremeter contra a posición da nacionalista. “Consideramos necesario prohibir –dixo– non soamente
a explotación de terceiros, difícil
de demostrar, senón a demanda en
locais públicos e na rúa. A actividade sexual hai que restrinxila ao
ámbito estritamente privado. Na
actualidade, a explotación e o abuso de persoas xa están castigados
por lei e non só existen senón que
se fan de maneira pública e ostentosa, e é dificil mellorar o seu control porque ao final chégase a unha actividade polo de agora legal,
o comercio sexual. A única forma
de evitar a explotación é a de evitar o comercio sexual”.
A representante socialista
manifestou que habería que facer
unha lei que, atendendo aos principios de dignidade humana e de
igualdade entre homes e mulleres, castigue a compra de servizos sociais, persiga contundentemente o tráfico de persoas con
fins de explotación sexual,
prohiba os locais nocturnos para
a compra/venda destes servizos e
prohiba tamén a súa publicidade.
María Xosé Queizán e a líder de Alecrín, Ana Míguez, levaron á tribuna de invitados do
Parlamento pouco máis dunha
ducia de mulleres para protestar
polo que entendían como unha
postura do BNG “favorecedora
dos proxenetas e das mafias da
prostitución”.♦

on se caracteriza
Galiza por ser un país
de lectores, tampouco
se distingue nas estatísticas
europeas por ser
especialmente culto,
moderno ou informado. Vivimos nunha nación envellecida, con crecimento
vexetativo negativo e unhas
expectativas de organicidade,
medre económico, presenza,
proxecto social, e soño colectivo (que tamén debe existir)
francamente cativas.
Con este panorama non
resulta tan rara a capacidade
do PP para vencer e rondar o
cincuenta por cento dos votos
nunha elección tras outra.
Despois de tantos anos, o furacán Fraga soubo manterse
no poder sen máis mérito que
ese, porque os problemas estruturais agraváronse todos
sen excepción.
Con esta brava realidade,
resulta desalentador que o
BNG, despois de axeitar o seu
discurso, moderar as formas,
limar as arestas e mesmo descabalgar algunhas das iniciativas que poderían resultar máis
duras para os votantes doutros
partidos, siga perdendo altura.
Mesmo hai quen pensa que
canta menos énfase pón, máis
altura perde.
Que está a suceder? Desta
vez foi difícil convencer da
necesidade de Galeusca aos
incondicionais, aos de
sempre. O público máis despolitizado non comprendeu o
mecanismo electoral. Non
entende que o cartel vaia encabezado por un catalán. Outros nin saben de que se trata
iso das eleccións europeas.
Dicir isto é incorrecto. Non
se pode falar así do pobo!
Pois moi ben. Pero o problema do BNG non estriba nos
resultados recén emitidos.
A hexemonía do PP
abrangue a vitoria sistemática
nas eleccións e tamén o xeito
maioritario de concebir a
cousa pública en Galiza. O
estilo político cotidiano márcano eles. O PP é a principal
escola social deste país. Un
dos problemas do Bloque é
que se practica unha maneira
posibilista de facer oposición
que cada vez se semella máis
a eles. Como se non houbese
outros modos de facer política. Como se a súa hexemonía
estivese a piques de
abranguernos a todos.
Estamos nesas, nun grao
baixísimo de criatividade e
ideoloxía, unha organicidade
política escasa, e unha grande
dificultade para recuperar un
discurso que debe ser firme,
inexcusabelmente firme, e
que deixe ver as pezas
concretas dun posíbel
cambio. Porque os
incondicionais ven cada vez
menos azos de cambio, e os
que se poden achegar farano
se o cambio os favorece. Para
manter o que hai desde logo
que xa teñen aos de sempre.♦
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Galiza existe,
tamén en Europa
CARLOS AYMERICH

C

ontra vento e maré, Galiza existe politicamente tamén en Europa. Estas eleccións europeas do 13 de
xuño volveron demostrar que o nacionalismo galego é a garantía de que en todo ámbito de decisión, en
todo ámbito de debate, irán estar presentes os problemas do noso país. En plena campaña, o candidato socialista esgallaba Galiza de Europa. Nós fixemos xusto
o contrario: puxemos a Galiza no mapa de Europa. E
non nos limitamos a isto: dixemos qué Europa queremos construír, unha moi distinta da que as burocracias
estatais teiman en tecer. A Europa que nós queremos é
radicalmente democrática, isto é, parte da extensión dos
dereitos políticos a aqueles suxeitos (as nacións sen Estado) que hoxe se ven privados deles. O nacionalismo é
sinónimo de máis democracia. Éo en Galiza. Éo no Estado. Éo en Europa.
O bipartidismo estatal comportouse como un ente
único durante a campaña. Falaron de todo menos de Galiza e da relación do noso país coa UE. Aproveitaron para continuar nun tirapuxa electoral que tentaba enmascarar con moito barullo a evidencia de que no esencial
PP e PSOE comparten o mesmo deseño para a Unión:
primacía do mercado sobre a sociedade, hexemonía dos
Estados, dependencia militar da OTAN, flirteos co con-

fesionalismo cristián... En troca, o nacionalismo galego, que en períodos da historia do noso país non tan lonxae máis unha vez en solitario, tentou colocar na axenda nos no tempo. Isto non significa que debamos caer, claos problemas que verdadeiramente atinxen os galegos: ro, na autocompracencia, nen volvérmonos pasivos. A
a agresión a ramas básicas da nosa economía nacional situación é complexa, debemos reflectir sobre o que fapor parte de Bruxelas, a incapacidade da UE para non cer para mellorar as cousas e debemos ter unha actitudiscriminarnos por razón de lingua ou a concepción pu- de, dito en termos casi desportivos, claramente ofensiramente economicista da Unión, da que se exclúe todo va, desacomplexada e valente.
esforzo por avanzar cara a unha política social avanzaTemos moitas cousas que facer. Temos que traballar
da quer do punto de vista das clases quer do punto de arreo co horizonte das eleccións galegas de 2005 e co obvista dos territorios.
xectivo de aparecermos como unha forza útil, transforSó o BNG puxo de manifesto o déficit democrático madora, capaz de gobernar Galiza e de garantir un exerdunha UE que se está a construír de costas viradas a per- cicio do poder que se sitúe nas antípodas do Partido Posoas e pobos. Só o BNG alertou sobre o fenómeno que pular. Temos que conseguir que socialmente se nos perinevitabelmente findou por
ciba como o que somos, unha
producirse: o alleamento ciforza que asegure que non só
dadán a respecto da UE, a
cambia o partido no poder,
ó o BNG alertou sobre
abraiante abstención, a crise
senón tamén as políticas que
o
fenómeno
que
inevitabelmente
de lexitimación dun consse practican.
tructo político que en puridatamén moitos refindou por producirse: o alleamento tos Eportemos
de democrática non se susdiante. Citarei, segutenta ao ter o respaldo de meramente
entre
outros moitos
cidadán a respecto da UE”
nos do 50 por cento dos poposíbeis, os seguintes: a) fatenciais electores.
cer chegar con máis nitidez a
Contodo, é evidente que
nosa mensaxe á mocidade,
os resultados do nacionalispersuadila de que a política é
mo galego distan de seren satisfactorios desde o punto chave para a mudanza das súas condicións de vida; b)
de vista cuantitativo, embora termos remontado en por- apresentar o nacionalismo como a única opción de camcentaxe a respecto das xerais de marzo. A expensas do bio real para a inmensa maioría da sociedade galega (e
escrutinio do voto emigrante (cuxa pureza, coma sem- especialmente das súas clases traballadoras) e c) sociapre, vixiaremos), o BNG conseguiu o obxectivo políti- lizar a idea de que teremos máis benestar se somos nós,
co de consolidar a representación na Cámara europea, os galegos, os que tomamos conta dos nosos problemas,
obxectivo vital para o país. Non é desdeñábel o dato da porque son cualitativa e cuantitativamente distintos aos
nosa recuperación a respecto de hai tres meses e indica que lle afectan ao resto de sociedades nacionais do Esque hai pobo e que a consciencia social que logramos tado.
crear durante estes anos ten nervio dabondo para frear o
Parécenme tarefas verdadeiramente apaixonantes.
avanzo do bipartidismo con moita máis solvencia do Dediquémonos a elas.♦

‘S

Galiza Nova afirma que co pacto ‘mátase o Consello’

As mocidades do PP e do PSOE asinan
un acordo para dirixiren o Consello da Xuventude
RUBÉN VALVERDE
Xuventudes Socialistas e Novas Xeracións chegaron a un acordo
para elixir a nova presidenta do Consello da Xuventude de Galicia
(CXG). Dolores Rodríguez será a substituta de Xosé Manuel Laxe
á fronte do órgano consultivo da mocidade. Galiza Nova, a organización xuvenil do BNG, denuncia que “o PSOE pacte coa dereita no
CXG cando no Parlamento están a defender posicións contrarias”.
A elección da dirección do CXG
debeuse á dimisión de Xosé Manuel Laxe, por incorporarse ao
Parlamento de Galicia. A lei establece que ambos cargos son incompatíbeis e que cando un presidente dimite hai que volver escoller a toda a directiva.
Hai ano e medio asinárase un
acordo entre as XX SS, Galiza
Nova e outras organizacións xuvenís para desprazar a Novas
Xeracións da dirección do CXG.
Sen embargo, desta volta as mocidades do PSOE e do BNG foron incapaces de revalidar o pacto e acúsanse mutuamente. As
Xuventudes do PSOE argumentan que “deixamos as portas
abertas a que todo o mundo puidese entrar na dirección do
CXG, pero o BNG poñía como
condición a presidencia. A súa
postura era inamovíbel. Foron
eles os que quixeron ficar fóra”,
asegura a nova presidenta, Dolores Rodríguez.
Pola súa banda, o secretario
xeral de Galiza Nova, Rubén Cela, explica que “a situación actual non é un reflexo da realidade asociativa e xuvenil de Galicia. Isto explícase porque a lei
está desfasada. É preciso reformala. Pero a Xunta prefire non
potenciar este organismo e mantelo nunha situación de asfixia
económica. Nós pretendiamos

negociar isto coas xuventudes do
PSOE, pero eles preferiron pactar previamente coa dereita”. En
canto ás acusacións feitas por
parte das XX SS de que Galiza
Nova poñía como condición a
presidencia, Cela argumenta que
“nós non viamos normal que o
PSOE seguise coa presidencia
porque pactaramos que cada un
dos partidos dirixiría o CXG durante unha lexislatura. De todos
os xeitos non nos opoñiamos a
que o presidente fose doutra organización, como por exemplo
de CC OO”.
Segundo Cela, “a entrada do
PP na dirección do CXG supón

Dores Rodríguez Amoroso, presidenta do Consello da Xuventude.

na práctica a conxelación do organismo. Durante este ano e medio fixemos algunhas cousas,
que poden cualificarse de peque-

nos éxitos. Por exemplo, logramos que se condenase a guerra,
que se apoiase a Nunca Máis, organizamos unha homenaxe a

O órgano consultivo con menos orzamento
O CXG conta co orzamento
máis cativo de todos os órganos consultivos de Galicia.
Tamén é o Consello da Xuventude con menor presuposto do Estado. Ten asinados
210.000 euros (35 millóns
das antigas pesetas), un orzamento conxelado dende hai
anos e que non subiu nin tan
sequera co IPC. Destes cartos, o 90% están destinados a
cubrir os gastos de persoal e
do aluguer do local.
En palabras de Rubén Ce-

la, “con este orzamento vese
claramente cal é o interese da
Xunta en que o CXG siga
existindo. Non o disolven porque existe en todas as Comunidades e sería contestado. O
que non é normal é que este
Consello non conte nin con
local propio. A estratexia do
PP foi a de crear asociacións
fiticias”.
Para participar no Consello
as organizacións xuvenís teñen que ser de ámbito galego.
Fican excluídas polo tanto a

maioría das asociacións da
mocidade, que son locais ou
comarcais. En total, só 21 organizacións forman parte do
CXG. “Deste xeito non se
cumpre o principal cometido
do órgano que é o de fomentar
o asociacionismo xuvenil. De
feito, o PSOE é un dos principais responsábeis, posto que
se nega a debater sobre catro
organizacións pantasmas que
forman parte da súa órbita e
que non teñen actividade”,
conclúe Rubén Cela.♦

Avilés de Taramancos, íamos facerlle unha a Alexandre Bóveda,
organizamos encontros de orientación sexual, etc. Isto é, pequenos logros que ían modificando
o funcionamento do Consello.
Coa entrada de Novas Xeracións
todo iso vai cambiar. De feito, a
mellor mostra é que moitas das
organizacións máis activas saíron da dirección, como CC OO,
Don Bosco ou Amigos da Terra.
Saben que agora o CXG vai ficar
conxelado. Ao PSOE púidolle a
ambición do cargo. Pérez Touriño debería dar unha explicación
sobre esta decisión”.
En palabras de Dolores Rodríguez, “Galiza Nova non pode
dicir que non se vai facer nada
porque o programa está sen definir. De feito, os proxectos comezarán a desenvolverse a partir de
que o meu nomeamento sexa oficial. A primeira asamblea terá lugar a mediados de xullo”.♦

Unha traxectoria
vencellada ao
asociacionismo
Mª Dolores Rodríguez, coñecida
como Lali, é vicesecretaria xeral
das Xuventudes Socialistas. Está
vencellada ao movemento asociativo e forma parte do Comité
Federal do PSOE. Participa no
movemento estudantil da Coruña
e é unha das caras amábeis das
XX SS. De feito, o propio Rubén
Cela indica que “Lali mantívose
á marxe das negociacións con
Novas Xeracións”.♦
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Croques

A que
xoga Pérez
Touriño?
O secretario xeral do PSdeGPSOE visitou Vigo para acompañar na toma de posesión do
novo Delegado da Zona Franca,
Francisco López Peña, posto para o que postulaba o ex alcalde
Ventura Pérez Mariño aínda que
o negue. Tamén negou nas súas
declaracións que existise interese na dirección socialista por
presentar unha moción de censura en Vigo a Corina Porro. Xosé
Blanco afirmouno publicamente
en máis dunha ocasión. O propio
Emilio Pérez Touriño semella
esquecer que aínda hai poucos
días se dirixiu á dirección do
BNG neste senso, segundo puido saber A Nosa Terra. Outros
membros da dirección socialista
en Madrid tamén se dirixiron a
destacados nacionalistas para
pedirlles que estivesen preparados para o pacto en Vigo porque
tiña decidido apartar a Mariño.
Sobre o cambio de actitude
de Touriño e da dirección socia-

AFONSO EIRÉ
lista existen varias versións nas
propias fileiras do PSOE. Hai
quen considera que se debe á
imposibilidade de que Mariño
deixe o posto de concelleiro
porque uns postos que lle buscaban en Madrid non lle satisfacían e os que arelaba non llos
daban ao non se fiaren del.
Outros afirman que a dirección socialista prefire que continúe Corina Porro de alcaldesa
antes que darlle o cargo ao seu
compañeiro, número dous na
candidatura, Miguel Barros. Os
votos obtidos na última asemblea local e o apoio que está
disposto a darlle Carlos González Príncipe, descartan a posibilidade de que puidese ser alcaldesa María Xosé Porteiro sen
unha ruptura interna.
Pero hai aínda quen vai máis
alá e afirma que Touriño, sen poder real no partido, sucumbiou
ao Pacto de Bergondo entre Fraga e Francisco Vázquez, ratificado polo presidente galego e o español esta mesma semana. Nel
acordarían marxinar o nacionalismo galego. Lois Pérez Castrillo, pola súa banda, pídelle a
Touriño “que se aclare, pois foron eles quen nos ofreceron presentar a moción de censura.”♦

Unha
‘nacionalista’
no Constitucional?

ción foi a de “prefiro non opinar”. Tamén o seu antecesor no
cargo, Manuel Jiménez de Parga, pasaba por ser un “profundo
demócrata” até ocupar o cargo.♦

Aos medios da dereita española
faltoulles tempo para descualificar a monfortina María Emilia
Casas Baamonde, nomeada presidenta do Tribunal Constitucional. A súa balda, que ha de levar
desde agora, é a der ser “favorábel aos nacionalistas”. Basean a
súa particular percepción en que
votou en contra da ilegalización
de HB como partido político.
Indicio que semella de pouco peso se temos en contra outros posicionamentos máis políticos que xurídicos.
Así, o ano pasado, celebrando en Vigo unha homenaxe a
Constitución polo seu 25º aniversario, Casas, descendente de
coñecidas familias monfortinas,
con rúa a nome seu na capital
de Lemos, afirmou que estaba
contra calquera reforma do texto constitucional.
Preguntada polas sancións a
funcionarios de xustiza que colocaran carteis de Nunca Máis
nos taboleiros, a súa contesta-

Carlos Varela
substitúe
a García Malvar
como fiscal xefe

asociacións creadas para defender o uso no galego nas adminsitracións. Porque Carlos
Varela ten unha imersión social que poucas veces se dá
noutros membros da xudicatura. Varela, nado no Carballiño
é irmán do noso colaborador
César Varela.♦

Pérez Mariño
faise forte

A semana despois de deixar o
cargo de Fiscal Xefe de Galiza, Ramón García Malvar,
agardaba nunha fileira en El
Corte Inglés da Coruña para
que José María Aznar lle asinase o libro de memorias. Era
un digno e ilustrativo epílogo
dun fiscal tan controvertido
que tivo que deixar o seu cargo temporalmente por irregularidades. Unha das sáus teimas, desde os tempos de Ourense eran precisamente os nacionalistas.
O seu sucesor, Carlos Varela, ten un talante diferente.
Non só utiliza o galego a cotío
nas cualificacións fiscais, senón que pertence a distintas

Polo que puidese pasar no futuro, Ventura Pérez Mariño está a
tecer o seu futuro á marxe do
PSOE. Así, o grupo de “notábeis” que o apoiaron publicamente cando decidiu prescindir
do BNG no goberno municipal
vigués, decidiron constituírse
en asociación co nome de “Outro Vigo é posíbel”.
Aseguran que non teñen a
ver nada co ex alcalde e proclaman a súa independencia ideolóxica. Aínda así, fontes socialistas afirman que Mariño ameazou con presentarse como
independente nas próximas
eleccións municipais, “apoiado
por persoas sen atadullos partidarios”. Serían estas?♦

O ano pasado Fomento rexeitara esta localización

O anuncio do superporto Ártabros
coincide coa marcha atrás do porto exterior da Coruña
H.V.
A solicitude do chamado superporto Ártabros na ría de Ares de
aprobarse traería consigo a localización de tres instalacións semellantes en doce quilómetros. Ademais, trátase dun proxecto para a
explotación privada durante 40 anos de máis de seis quilómetros
de ría nun espazo natural protexido polas normas provinciais.
O anuncio do superporto de
Ares non é novo. Os seus promotores xa visitaran a zona no
último ano, pero destas conseguiron unha proxección nos
medios de comunicación que
coincidiu coa presentación do
proxecto diante do Ministerio
de Fomento.
Aínda que está presentado
o proxecto, o pasado ano o
Goberno central respondía ao
deputado do BNG Francisco
Rodríguez que a ría de Ares
era unha das cinco localizacións que se estudaran para
unha instalación deste tipo,
pero que se desbotara. En teoría, esta postura tería que prevalecer no momento de analizar o proxecto.
Pero destas, as cousas mudaron. A súa presentación coincide coa difusión de informacións que colocan ao límite da
súa viabilidade técnica ao porto
exterior da Coruña. Outra circunstancia que concorre é a falta de infraestruturas no porto
exterior de Ferrol, que si está en
construción.
Deste xeito, o anuncio do
superporto non fai máis que introducir incertezas nos outros
dous proxectos, que son de natureza pública e que están situados aos dous lados de Ares.

Isto e o feito de que un dos
promotores do superporto, Manuel Casal Pita, sexa un ex
concelleiro socialista en Ferrol
–aínda hoxe relacionado con
este partido– deixa entrever

Guisa e Napo

que dentro do PSOE hai dúas
posturas económicas enfrontadas, unha a prol deste porto e
outra a prol do da Coruña. Un
indicio é que o goberno local
coruñés desacreditou o proxecto e cualificouno de “parvadas”.
En calquera caso, o concelleiro do BNG en Ares, Manuel
Doval, indicou que o proxecto
significaría un forte impacto na
ría de Ares. Contra o que sinaUXÍA E BRAIS

lan os seus promotores, nesta
ría hai recursos marisqueiros
importantes que quedarían
afectados por unha instalación
deste tipo.
Ademais, os promotores
deste proxecto indicaron que o
seu custo ascende a 1.200 millóns de euros e que as entidades privadas que o apoian contribuirían co 30% do seu orzamento, deixando o 70% restante para créditos a longo pra-

zo. Non embargantes, non indicaron os promotores de que
xeito entregarían os 350 millóns de euros que representan
o 30% do proxecto. Sobre os
promotores hai máis dunha dúbida, pola falta de transparencia da súa natureza e pola escasa entidade dos mesmos.
Así, unha persoa particular como Manuel Casal aparece como un dos accionistas que
máis se significan.♦

Subliñado
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VELAÍ A GRAVIDADE DA CUESTIÓN:
FUNCIONOU COMA ESTRATEXIA,
MAIS TAMÉN FUNCIONOU
A FORZA DE GRAVIDADE
DA ESTRATEXIA
EN CUESTIÓN.

LOIS DIÉGUEZ
Necesitabamos unha camiseta e aló nos fomos a practicar ese
potenciado deber do consumidor. O día estaba para pasear. A
rúa preparada para andar sen ter que controlar as máquinas
asasinas. Ollamos unha tenda nova de grandes escaparates, e
iso e mais o letreiro que a anunciaba, “Tara Home”, animounos a entrar. A surpresa inmediata foi ver grandes camas con
roupa de variado colorido e mesas cubertas de manteis, pratos
e candeeiros. En fin, roupa para casa. Daquela decatámonos
da nosa confusión. O “home” da tenda non era palabra nosa,
galega. O noso “home”, por obra do inglés, convertérano en
“casa”. Non sabemos se o propietario, ao poñelo, pensou no
que lle podía ocorrer aos habitantes deste país cando mirasen
para as vidreiras do establecemento. Supoñemos que non. Supoñemos que o concepto idiomático del debe ter unha escala
de valores diferente á nosa. Estamos nun país libre, como se
di arreo. Non sei se amante de seu pero, polo que se comproba, parece que non. Así que, despois de rir unha miga coa moza que nos atendía saímos dalí coa idea de non volver poñer
os pés en lugar tan “á americana”. Nós preferimos as tendas
galegas. Somos así de raros.♦
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A Coruña

O teatro Colón na polémica
MANUEL LUGRÍS

A Deputación podería privatizar un dos símbolos culturais da cidade. Mal
futuro lle espera a unha institución chave para dinamizar a sociedade local.
Unha noticia que comezou coma
insistente rumorexar, conmocionaba nos últimos días o panorama
político e social da cidade como
poucas veces nos derradeiros tempos. O Teatro Colón, propiedade
da Deputación Provincial, estaba
en camiño de ser enaxenado ou,
cando menos, privatizado na súa
xestión. O rebumbio causado por
esta atoada no seo da sociedade
coruñesa foi enorme. Partidos,
movemento asociacionista, mesmo os cidadáns en particular, manifestaron a súa opinión, maioritariamente desfavorábel a esta, máxime cando os traballos para a súa
rehabilitación e reforma eran
anunciados no seu tramo final e se
daba a data do vindeiro mes de decembro para a súa reinauguración.
Este magnífico liceo, obra do
arquitecto Rodríguez-Losada e situado no centro dourado da cidade,
foi aberto ao público no 1948 cun
aforo de 1.500 persoas. Tivo unha
incidencia básica na vida artística e
da cultura da Coruña en todos estes
anos e sufriu dous incendios, no
1952 e no 1966, que non conseguiron crebar a traxectoria de servizo
público ofrecido en lugar tan emblemático da urbe como é a Avenida da Mariña e no que tantas xera-

cións gozaron da súa programación
punteira nos eidos teatral e cinematográfico. Nomes de filmes que figuran xa no frontispicio da sétima
arte como Ben-Hur, Bambi, E.T.
etc e figuras das variedades e da
canción amais de sede do reputado
festival dos Amigos da Ópera e de
múltiplos actos culturais, sociais e
políticos, fan do Teatro Colón referencia de calquera aspecto da vida coruñesa dos últimos decenios.
No ano 1997 a Deputación adquire o local por máis de dous millóns de euros e pouco tempo máis
tarde tómase o acordo de proceder á
súa remodelación cun magno proxecto que lle é apresentado á cidadanía nunha exposición maquetada que se instala no vestíbulo do
mesmo teatro e que recibe, en xeral,
o beneplácito dos visitantes. A idea
é destinar as novas dependencias renovadas a un centro de encontro da
cultura no centro da cidade, o que
sería en palabras do máximo mandatario provincial de aquel entón, “a
catedral cultural da cidade”, pero
que se atopa cunha serie de problemas para acadar a licenza de obras
municipal, posibelmente inscritos
na coñecida contra de posicións políticas entre o propio presidente da
Deputación e o alcalde coruñés por

mor de diferenzas persoais que se
amosan insalvábeis naquel momento. Finalmente esta concédese e se
inician as obras que aínda se están a
realizar neste intre.
Pero chegados a esta primavera de 2004, xorde a noticia que estabamos a comentar. Polo que se
pode deducir de indicios posteriores o proxecto de enaxenación ou
cesión de xestión estaba bastante
avanzado, pero formúlase un debate aberto coa publicación da noticia na prensa local e a negativa
política do grupo do BNG que
comparte goberno no órgano provincial e, aparentemente, dáse
marcha atrás, estándose a explicar
que os pasos dados até aquel momento eran simplemente estudos
de viabilidade para a vida futura
do teatro. Explicación que non
convence excesivamente pero que,
ao menos polo de agora, preserva
o plano de uso para as fins previstas o que non deixa de tranquilizar
o mundiño cultural coruñés logo
da perda, case irreparábel, do local
do antigo Cine París na rúa Real,
primeira sala cinematográfica de
Galicia que moitos consideran que
se debería ter conservado dentro
do ámbito público con intervención directa das institucións.♦

Tecer e destecer
XESÚS VEIGA

A

cita eleitoral do pasado domingo 13 de xuño
confirmou dous fenómenos xa coñecidos na
recente historia política galega. Un: que a
pretendida tradición abstencionista da nosa sociedade é
un preconcepto analítico reiteradamente desmentido pola
realidade. Outro: que o PP posúe unha notábel
capacidade para manter activo, permanentemente, o seu
electorado.
Estes comicios ao Parlamento europeo completan o
ciclo de convocatorias aberto nas autonómicas do 2001 e
permiten constatar a vixencia de tres circunstancias
relevantes: unha perda moderada nos apoios eleitorais ao
PP, unha recuperación significativa do PSOE e un
cambio na tendencia ascendente experimentada polo
BNG dende 1993.
A primeira condición para transformar unha realidade é
coñecela con rigor. Na explicación dos resultados
electorais operan unha multiplicidade de factores (erros e
acertos propios e alleos, condicionantes conxunturais,
mudanzas sociais que operan no medio prazo...) que deben
ser adecuadamente ponderados para evitar simplismos
valorativos ou atallos interpretativos.
O intercambio de papeis entre Bloque e Partido
Socialista abre un campo de reflexión específico a respecto
da incidencia electoral das identidades políticas desas
forzas. Canto “vale”, en termos eleitorais, a identidade
nacionalista do BNG? E cal é o impacto nas urnas da sua
dimensión de esquerdas?
O BNG ten un problema electoral importante. Acertar
no diagnóstico deste problema resulta certamente
complexo. Por moitas razóns. Entre outras, pola
concorrencia dun paradoxo espectacular: a diminución dos
apoios á organización nacionalista coincidiu co periodo de
maior mobilización social rexistrada na última decada.
En todo o caso, o BNG deberá asumir o espírito de
Penélope para tecer novos vínculos cos 400.000 votantes
que, no ano 1997, apostaban por un cambio liderado polo
nacionalismo.♦
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O galego na Carta Europea
das linguas minoritarias
XOSÉ R. FREIXEIRO MATO
Unha comisión do Consello de Europa
realizou hai uns días unha visita por diferentes partes do Estado para tentar verificar o cumprimento da Carta Europea de
Linguas Rexionais ou Minoritarias (así
chamada aínda que a denominación non
nos resulte satisfactoria), dando audiencia a aquelas institucións e entidades interesadas en informar sobre o tema e que
previamente lle enviaran informes escritos como réplica ao preceptivo informe
elaborado polo goberno español no ano
2002. Convén lembrarvos, antes de máis,
que o Estado español se adheriu, desde o
primeiro momento, á Carta elaborada polo Consello de Europa e aprobada en Estrasburgo no ano 1992, e que nove anos
máis tarde ratificou o compromiso co seu
cumprimento (BOE 15/9/2001). O propio
procedemento de ratificación permite que
cada Estado escolla, “á carta”, uns determinados apartados dela, que se compremete a cumprir, e prescinda doutros. O
Estado español, considerando que xa
cumpría perfectamente todos os seus contidos e que, por tanto, estaba en primeira
liña na defensa das linguas “minoritarias”, escolleu a ementa completa e comprometeuse con todos os seus apartados.
No primeiro e obrigado informe do ano
seguinte ao da ratificación da Carta, o goberno español declárase fiel cumpridor de
todos os compromisos alí adquiridos. Por
contra, moitas entidades de todo o Estado, entre elas tamén algunhas galegas,
enviaron contrainformes en que denuncian graves incumprimentos.
Como representante do comité galego
da Axencia Europea para as Linguas menos Estendidas (EBLUL), que tamén participou na elaboración dese contrainforme
enviado desde a Galiza, tiven a oportunidade de me reunir o día 27 de maio, en
Madrid, coa comisión do Consello de Europa, que previamente tamén dera audiencia en Oviedo a unha representación galega das entidades asinantes do noso informe e que veñen sendo algunhas das máis
comprometidas na defensa do galego (A
Mesa, AS-PG, BNG, CIG, AGAL e
EBLUL-Galiza). Así pois, a comisión europea tivo a ocasión de coñecer directamente a situación lingüística na Galiza a
través de dúas vías cando menos, á parte
da posición oficial dos gobernos. Unha
vez ouvidas todas as partes con relación
ás diferentes linguas faladas no Estado, a
comisión do Consello de Europa elaborará un informe final que se dará a coñecer
publicamente. Ese mesmo día 27 de maio,
pola mañá, os delegados do comité do Estado español do EBLUL, do que tamén
forman parte o catalán Aureli Argemí e o
vasco Mikel Etxebarría, reunímonos no
Congreso dos Deputados con representantes dos diferentes grupos parlamentares
para lles expormos o contido dos nosos
respectivos informes con relación ao incumprimento da Carta por parte do Estado español, pois tamén convén deixarmos
claro que é o Estado, a través do goberno
central, o que debe responder dos compromisos adquiridos na Carta, inclusive
daquelas cuestións que poden depender
directamente das comunidades autónomas
ou de entidades locais, pois fica claro que
é o Estado o que debe garantir o cumprimento das leis e dos compromisos por el
adquiridos con organismos europeos.
■ OS INCUMPRIMENTOS DA CARTA
En resumo, o que desde a Galiza se lles
transmitiu tanto á delegación do Conse-

llo de Europa como aos grupos parla- dente que nin paga a pena detérmonos
mentares foi, en primeiro lugar, que o nel.
Aínda existe na Carta un art. 14 que
informe elaborado polo goberno español
non dá conta realmente do cumprimento trata dos intercambios transfronteirizos
ou non da Carta, senón que se limita a e que compromete o Estado español (e
ofrecer unha listaxe de leis e decretos por tanto tamén a Xunta de Galiza) a depublicados polas diferentes administra- senvolver unha política que favoreza a
cións, sen realizar ningunha valoración relación lingüístico-cultural con Estados
sobre o seu seguimento e resultados ob- fronteirizos que usan unha lingua “en
tidos, e que rexeitamos totalmente a forma idéntica ou similar”, así como taconclusión de que o Estado español está mén con comunidades dentro do Estado
a cumprir fielmente o contido da Carta, que están na mesma situación. Este é
claramente o caso da
afirmando, por conrelación entre Galiza
tra, que o incumpre
Portugal, por unha
de maneira flagrante.
ara cando o portugués eparte,
e de Galiza con
Nestas dúas observaAsturias e Castela e
cións houbo plena
como materia
León, por outra. Será
coincidencia co exnos centros galegos?
preciso aquí expliciposto por vascos e
tarmos tamén o incataláns.
Non
estamos
a
falar
cumprimento
dos
En segundo lugar,
compromisos contraanalizáronse brevede ortografía nin
ídos polo Estado na
mente os ámbitos de
de normas, senón
Carta? Esta obriga a
uso da lingua máis
fomentar as relacións
importantes contemde
intercambio
con Portugal en maplados na Carta. Canteria de coñecemento
to á educación (art. 8
transfronteirizo”
mutuo entre persoas
da Carta), insistiuse
e entidades, dándolle
no incumprimento da
presenza en Galiza á
lexislación sobre a
televisión, á imprenpresenza do galego
sa e ao ensino do porno sistema educativo
tugués, entre outras
e no fracaso da escola como elemento galeguizador, incum- posibilidades, e potenciando experienpríndose tamén o dereito elemental bási- cias de intercambio entre estudantes de
co a recibir a educación na propia lingua todos os niveis educativos. Chega con
en moitos casos; na realidade, fíxoselles dicir que é máis fácil vermos na Galiza
chegar que o uso do galego non está ga- unha televisión mexicana que portuguerantido na práctica en ningún nivel edu- sa ou comprarmos un xornal ruso antes
cativo, en contra do disposto na Carta. A do que un do país veciño. E sobre experespecto do ámbito xudicial (art. 9), a riencias escolares de intercambio entre
pesar de que o Estado se compromete a Galiza e Portugal a máis destacada é o
asegurar o uso do galego na Xustiza, exemplar programa “Ponte... nas oncando menos a requerimento de parte, de das”, promovido pola iniciativa privada.
modo que calquera persoa, se o desexar, Non pode pasar desapercibido tampouco
poida ser atendida na súa propia lingua o feito de que sexa unha comunidade audurante todas as fases do proceso, tal de- tónoma como Estremadura, que non parreito non deixa de ser puramente teórico, tilla, nin moito menos, ese continuum
pois nun 99% dos casos non se ve satis- lingüístico que se dá entre Galiza e Porfeito ben por falta de vontade das autori- tugal, a que está a realizar unha política
dades xudiciais, por falta de medios ma- lingüística de potenciación do portuteriais (programas de computador en ga- gués, que o converteu na lingua estranlego, carencia de intérpretes ou prolon- xeira preferida polo estudantado alí e en
gadas dilacións dos procesos caso de os materia obrigatoria nos cursos da polisolicitar, falta de formación lingüística cía, da administración local, da hostalado persoal etc.) ou por desleixo absoluto ría, da sanidade ou do transporte. Sucedo poder político, que contempla impa- derá agora tamén, como aquí adoitan
síbel a violación de dereitos fundamen- afirmar as nosas autoridades, que a citais das persoas e o incumprimento das dadanía elixe libremente as súas opcións
propias sentenzas xudiciais. O art. 10, lingüísticas e que as políticas desenvolreferido ás obrigas en materia lingüística vidas polos gobernos nada poden mudas autoridades administrativas e dos dar? Para cando a inclusión do portuservizos públicos, é así mesmo incum- gués como materia en todos os centros
prido en moitos casos, pois aínda que educativos galegos? Convén incidirmos
aquela obriga as diferentes administra- en que non estamos a falar agora de orcións, incluída a central do Estado, a tografía nin de normas, senón de aproxiatender a cidadanía en calquera das dúas mación e intercambio transfronteirizo, a
linguas oficiais, na práctica son moitos que a Carta obriga, como tamén obriga á
os obstáculos que unha persoa acha para promoción do galego nos territorios adser atendida por oral e por escrito en ga- ministrativos de Asturias e Castela e Lelego en lugares como as delegacións de ón onde se fala. Perante a apatía da XunFacenda, os servizos sanitarios, de aten- ta nestes temas, o Estado ten de responción policial etc.; inclusive o Estado non der como garante do cumprimento dos
garante algo tan evidente como o cum- seus compromisos. Neste punto a preoprimento da lexislación sobre toponi- cupación da representación galega coinmia, expresamente recollida na Carta e cide coa dos vascos no tema de Navarra
impunemente vulnerada na Galiza. Así e cos cataláns en Valencia, así como a de
se podería continuar a analizar o incum- ambos nos territorios transfronteirizos
primento dos demais artigos da Carta, franceses. Os tres coincidimos tamén en
relativos aos medios de comunicación solicitarmos a oficialidade das nosas lin(art. 11), actividades e servizos culturais guas en Europa, que no noso caso viría
como bibliotecas, museos, arquivos, ci- reforzar a que en certo modo xa ten a
nema etc. (art. 12), e á vida económica e través do portugués e que, ben aproveisocial (art. 13), incumprimento tan evi- tada, podería e debería supor un substan-

‘P

cial incremento das saídas profesionais
para as persoas licenciadas en galegoportugués.
■ NOVA ETAPA E NOVAS PERSPECTIVAS
ESPERANZADORAS

O informe-trampa do goberno español
consiste en dicir que está a cumprir a
Carta porque existen unha serie de leis e
decretos del mesmo ou das comunidades
autónomas (por certo, moitos destes recorridos polo propio Estado, sobre todo
no País Vasco e Catalunya) que recollen
unha serie de dereitos teóricos para as
linguas diferentes do español. Mais o
que non di ese informe é que tal corpus
legal fica totalmente inoperante por falta de vontade do propio goberno central,
último garante do seu cumprimento, que
non fai o oportuno seguimento del, que
non o dota de medios materiais imprescindíbeis para o levar a cabo e que o propio goberno incumpre na maior parte
dos casos, especialmente na Galiza.
Pouco importa, pois, posuírmos leis e
decretos, aínda así insuficientes, que teoricamente defenden os dereitos lingüísticos das persoas, se logo se incumpren
sistematicamente. Porén, sabemos que
ese informe foi elaborado polo goberno
do PP no ano 2002 e que agora hai no
Estado un novo goberno do PSOE, que
por tanto non é responsábel daquel. A
pregunta que nos facemos é se o novo
goberno vai realmente cumprir agora a
Carta europea de dereitos lingüísticos e
se vai converter o Estado, de verdade, en
plurilingüe a todos os efectos, como na
realidade o é. Un bo inicio sería que
obrigase os seus cargos institucionais a
cumpriren a lei e as sentezas xudiciais
en materia lingüística.
Oxalá que así sexa! Dannos esperanzas para confiarmos nunha mudanza da
situación as impresións tiradas da reunión cos grupos parlamentares do Congreso, onde ao final e dunha maneira informal, varios deles, que poderían representar a maioría da Cámara, expresaron a súa vontade de daren pasos definitivos nesta lexislatura cara á construción dese Estado plurilingüe que garantir finalmente o real cumprimento dos
dereitos lingüísticos recollidos na Carta
europea, contemplando mesmo a posibilidade de crearen un intergrupo de linguas no Parlamento que se poña a traballar conxuntamente neste sentido. As
circunstancias políticas actuais parecen
as máis propicias e sería unha grande
mágoa que se deixase pasar a oportunidade. No ano 2005 o Estado español deberá presentar un novo informe perante
o Consello de Europa. Esperemos que
nel se reflicta unha clara mudanza da situación lingüística no Estado e, especialmente en Galiza, pois é aquí onde o
incumprimento da Carta se fai de modo
particular grave por falta de vontade política tamén do goberno autónomo, cousa que non acontece no caso do País
Vasco e de Catalunya. Se as condicións
políticas evoluíren de forma favorábel
para o galego, tamén poderemos esperar
que en 2005 por fin teñamos na Galiza
un goberno verdadeiramente comprometido coa lingua. Sería, sen dúbida, a
mellor garantía de futuro para o noso
idioma.♦
XOSÉ RAMÓN FREIXEIRO MATO é profesor
titular da Universidade da Coruña e autor
da Gramática da Lingua Galega (A Nosa terra).
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Jenna
XOSÉ LUÍS MUÑOZ

Q

ue culpa terá a
malpocada!
Quizais
ningunha. Ou talvez a
culpa dos príncipes, que
por nacer de quen
naceron han aturar o
que han de aturar?
O caso é que tanto
para min como para
aquel peregrino que
facía vez na Quintana
para invocar a gran
perdonanza atravesada a
Porta Santa, a pobre
Jenna vai ter que cargar
toda a súa vida co
estigma de ser filla de
quen é. O peregrino
expresouno clariño ao
vela detrás del gardando
fileira. “Esta debe vir
rezar polos crimes de seu
pai”.
Pois se as cousas do
ceo se arranxan como as
da terra, poucos crimes
lle vai poder convalidar
o Apóstolo ao pai de
Jenna, a teor do pouco
que rezou a rapariga.
Apenas un abrazo ao
Santo, e axiña saíu
escopetada coas súas
amigas cara ao Hostal,
rodeada dos
“schwarzeneggers” que
non a deixaban nin a sol
nin a sombra. E
tampouco sei eu se
Santiago estaría moi
polo labor de interceder
a favor do pai de Jenna,
a pesar da falsa sona de
“matamouros” que leva
consigo.
Se de matar mouros,
o que se di matar, se
trata, si que saben o
proxenitor de Jenna e
seu avó, e non o fillo do
Zebedeo. Á fin e ao
cabo, e aínda supondo
que o de Clavixo fose
algo máis ca unha
lenda, os mouros que
Santiago puido matar
coa espada son mouros
contados; pero os que o
pai e o avó de Jenna
mandaron á outra vida
pola súa conta, non os
contan nin cinco mil
peregrinos coas dúas
mans.
Cando os mouros de
verdade viñeron a
Compostela, levaron
consigo as campás da
catedral. Que é o que
viría buscar agora a filla
destoutro
“matamouros”? Quizais
un chisco de compresión
e de indulxencia para
seu pai? Se todos
pensasen coma min ou
coma o peregrino da
Quintana, seguro que
Jenna había volver de
mans baleiras ao seu
rancho de Texas, ou á
Casabranca, ou ao
inferno. Pero... que culpa
♦
terá a malpocada?♦

Continúa a precariedade dos medios de salvamento marítimo

Máis de trinta persoas
morren cada ano nas augas galegas
PERFECTO CONDE
O recente naufraxio do pesqueiro O Bahía volveu acender as
luces de alarma sobre a precaria dotación de medios que padece Galiza para atender a súa
extrema necesidade de salvamento marítimo. Máis de trinta
persoas encontran a morte cada
ano nas nosas augas costeiras.
Galiza sofre case a metade dos accidentes protagonizados por barcos de pesca ou mercantes de todo
o Estado, e, mentres tanto, só ten
un equipo de salvamento por cada
900 buques. A Sociedade Española de Salvamento e Seguridade
Marítima (Sasemar) mantén operativos en Galiza de algo menos
do 16 por cento dos seus medios.
Porén, a nosa terra reúne o 40 por
cento dos mariñeiros e barcos pesqueiros de toda España. Aínda
máis, os escasos medios concentrados aquí non están ben dotados
de persoal e nin sequera está claro
que se estean xestionando con criterios de rigorosa ausencia de intereses privados ou persoais.
Bieito Lobeira, deputado e responsábel do BNG para cuestións
pesqueiras, cualifica a situación de
“terríbel”, tendo en conta que, sen
ser Galiza a zona de maior tránsito
do Estado (están por riba dela o estreito de Xibraltar ou os corredores
que discorren fronte aos cabos de
Gata e da Nao), é onda nós onde
encontran a morte o 80 por cento
dos traballadorres do mar. Somos
a zona de maior sinistrabilidade,
mareas negras que ocasionan desastres como o do Prestige incluídas. Segundo Lobeira, “isto débese á nosa desprotección e ao noso
alarmante desamparo en materia
de salvamento”.
Co citado parlamentario coinciden tamén outras fontes que defenden que non hai capacidade real de atender todo o tránsito marítimo que se produce diariamente
fronte ao litoral galego. Nin sequera hai unha cobertura total vía radar
nin chegan a moitos sitios as ondas

Barco pesqueiro saíndo do porto de Burela.

radioeléctricas, debido ás abundan- el un mercante con rumbo de cotes zonas de sombra que aínda que- lisión. O radar estaba sen cobertudan na entrada da ría de Muros ou ra. Chamaron á estación de radio
por Camariñas e Camelle, por da Coruña que, por non ter ninguén de garda,
exemplo. En varias
desviou a alerta a
partes da Costa da
un centro de MaMorte non son poon existe aínda
drid, atendido por
síbeis as comunicobertura
total
operadoras de Tecacións polo canal
lefónica que non
UHF, de tal maneipor rádar,
entenderon o gara que cando un
lego e non acusabarco colisiona ou nin chegan aínda
ron recibo da chadetecta calquera
mada nin conobxecto á deriva a moitos lugares
tactaron co barco.
non pode avisar da
Por fortuna, finalcircunstancia de as ondas
mente non houbo
inmediato, pola radioeléctricas.
colisión.
existencia desas
Tampouco é
zonas desmantelainfrecuente que se
das que algunhas
fontes atribúen á privatización do dean circunstancias de apuro nas
sistema que puxo o servizo na man que, debido aos custos que leva
consigo recibir medios de salvade Telefónica.
Como exemplo, poñen o que mento, algún barco chegue a correr
lle pasou ao pesqueiro malpiqués mesmo o risco de se afundir por
Nuevo Ave del Mar cando nave- non ter con que pagar a tarifa. Ten
gaba, a primeiros de marzo, perto ocorrido, por exemplo, non hai
de Caión. Observou que ía cara a moito na zona de Lorbé (Sada).♦

N

Remolcadores de 30 anos
A realidade é que Galiza ve como
navegan fronte á súa costa o 41
por cento de todos os barcos que
operan nas augas do Estado. Tendo en conta o número destes barcos, as circunstancias de risco e o
número de persoas a protexer,
calcúlase que Sasemar debería ter
aquí non menos de seis remolcadores cando agora só ten tres,
dous helicópteros polo menos
(agora ten un) e perto de vinte
barcos auxiliares (agora ten cinco). Aínda engadindo os medios
de salvamento dos que dispón a
Xunta (dous barcos e dous helicópteros), a situación é claramente deficitaria, e non só polo número de instrumentos senón pola
calidade e dotación dos mesmos.
Por exemplo, os barcos, o Serra de Santiago e o Conde de

Gondomar. O primeiro é un vello
arrastreiro con máis de trinta anos
de vida, que antes se chamou
Chirimoya e que apenas pode navegar a oito nudos. Pintárono de
azul e pouco máis. O Conde de
Gondomar, con 36 anos, é un vello remolcador. Os dous pertencen a Remolcanosa, a empresa
que contratou o servizo e que nos
últimos dez anos cobrou por eles
máis de 66 millóns de euros.
No tocante aos helicópteros,
O Pesca I, con base en Vigo, e o
Pesca II, baseado en Celeiro
(Lugo), os dous contratados á
empresa Helipsa, non teñen
abonda tripulación de refresco e
non poden atender a condición
contractual de estaren dispostos
a voar dez minutos despois de se
producir unha emerxencia. Os

seus pilotos están na súa casa
moitas veces e hai que agardar a
que cheguen. Carecen de sistemas axeitados de estacionamento para efectuar salvamentos, sobre todo cando teñen que actuar
en operacións nocturnas e tampouco dispoñen de radioaltímetro acústico. Un terceiro helicóptero, o Helimer Galicia, baseado
na Coruña, tampouco abonda para atender as necesidades galegas, de maneira que resulta imposíbel abordar máis dun sinistro
importante ao mesmo tempo.
Debido, ademais, a que cada unha destas aeronaves só pode recoller oito persoas de cada vez, a
súa acción pode resultar extremadamente limitada cando hai
que atender tripulacións numerosas que están en perigo.♦

PACO VILABARROS

Os fallos
no rescate
de O Bahía
Todas estas eivas do salvamento marítimo en Galiza volveron
manifestarse co naufraxio do
pesqueiro O Bahía. Como primeira medida tiveron que botar
man dun mexilloeiro de Rianxo, O Latero, que limparon a
toda marcha para conducilo ao
lugar do sinistro e operar dende
a súa cuberta. Hai só un mes estaba no porto militar de Marín o
Neptuno, un barco dotado con
equipos de inmersión e cun robot que pode operar até profundidades de 600 metros, en realidade todo un minisubmarino ao
que os tripulantes do Neptuno
lle chaman agarimosamente
Curro. Pero este buque estaba
en Cartagena, dixeron que en
reparación, pero non falta quen
defenda que podía estar en dous
días no lugar do sinistro, case o
mesmo tempo que demorou en
presentarse o Bar Protector, o
barco que foi contratado directamente por Repsol a unha empresa italiana por unha cantidade que ronda os seis millóns de
euros, e que tivo que desprazarse dende Rotterdam.
Está tamén por ver que pasou exactamente en torno ao
naufraxio. A súa radiobaliza,
de 406 megaherzios, unha das
mellores, empezou a emitir a
medio metro de profundidade,
e incorporaba indicativo de
chamada dándolle datos da situación da emerxencia, nome
e características do barco, vía
satélite, ao centro de Maspalomas (Canarias). Non obstante,
o Centro Nacional de Coordinación de Salvamento non actuou inmediatamente.♦
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Buques obsoletos volverán ás costas galegas

A maior produción de petróleo
aumenta o risco de maré negra
A.N.T.
Co anuncio do aumento da
produción de petróleo aprobada pola OPEP tamén aumenta
o risco de marés negras. Segundo a organización ecoloxista Greenpeace, para facerlle
fronte á maior oferta, a industria recorre a buques obsoletos, case todos con monocasco.
A Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) comprometeuse a aumentar a produción
para lle facer fronte á suba do prezo do barril, o que xerará un meirande transporte de cru por vía marítima. A escaseza de buques seguros está a facer que volvan ao mar
petroleiros con monocasco, logo
de que se conseguise reducir a súa
presenza. De se cumpriren os proxectos de aumentar a produción en
dous millóns de barrís ao día en todo o mundo, a industria recorrerá
aos barcos en peores condicións
para lle dar saída a esta produción.
Para o director de Greenpeace
en España, Juan López de Uralde,
cómpre incrementar a vixilancia
para evitar novos casos como o do
Prestige. “Esta decisión é mala en
todos os sentidos. Alén de que se
aumente o perigo de marés negras, facilitar deste xeito a nosa
dependencia da enerxía fósil é
contraproducente”, dixo. López
de Uralde cualificou de erro a decisión dos produtores. “Aumentar

Afundimento do Prestige.

o cru no mercado non só manterá
artificialmente baixos os prezos
do carburante e contribuirán a seguir a alterar o clima, senón que
ademais aumentarán o perigo
dunha nova catástrofe como a do
Prestige”, concluíu.
Para Greenpeace, é urxente realizar unha política de redución da
demanda de cru, en troques de aumentar a oferta, para así conseguir
finalmente o seu abandono definitivo. Só desta maneira, explica esta organización ecoloxista, se poderá loitar dun xeito sustentábel
contra a crise do petróleo.
Este aumento da demanda de
petroleiros pon en contradición o
anuncio da Organización Marítima Internacional de acelerar o ca-

lendario de eliminación de buques con monocasco. Agora parece imposíbel que este tipo de embarcacións desapareza no 2010.
Calcúlase que neste ano, ao
redor dun terzo dos grandes envíos de cru en todo o mundo se realizarán a bordo de petroleiros de
casco simple. A situación actual
podería prolongar esta situación
máis do agardado. Aínda que se
puidese pensar que este aumento
da produción facilitaría o desenvolvemento das industrias de
construción naval, o aumento de
prezos que isto suporía fai pensar
que, probabelmente, as grandes
empresas do sector acabarán por
reflotar aqueles buques que estean en peores condicións.♦

O consumo de cru
máis alto desde hai 25 anos
A.N.T.
A Axencia Internacional da Enerxía vén de anunciar a súa previsión
de que o consumo mundial de petróleo medrará este ano un 2,9%.
China, segundo consumidor mundial, cun crecemento do 14,3%
anual, lidera a expansión da demanda global. A AIE considera
que o aumento da demanda favorece uns prezos firmes e sostidos.
Un factor positivo para contrarres-

tar as flutuacións causadas pola
crise en Oriente Medio e Irak.
Xunto con China, son os Estados Unidos, Brasil e India os
que máis están facendo incrementar a demanda. No que respecta ao prezo, todos os analistas
recoñecen que, a maiores do
conflito no Irak e a inestabilidade en Arabia Saudí, a alza de
prezos tamén se produce por mor
da acción dos especuladores.

O AIE, organismo dos países
ricos creado en 1975 para opoñerse á OPEP, informou tamén
de que a elevación de prezos non
freou nin moito menos a demanda. A Axencia considera que
China non poderá seguir incrementando a súa adquisición de
petróleo ao mesmo ritmo. A India, pola súa parte, incrementou
a compra nun 11,3%, segundo os
últimos datos.♦

O poder
da economía
MANUEL CAO
Moito se ten discutido e escrito sobre a influencia do económico na dinámica global das sociedades e nos comportamentos
dos individuos e axentes sociopolíticos. Hoxendía, o económico representa o factor principal arredor do que xiran e se reconstrúen as institucións e comportamentos sociais, existindo
autores que aplican a análise económica para explicaren calquera tipo de situación ou comportamento social ou particular.
Semella unha hipótese razoábel considerar que na evolución
do conflito do Irak e nas posicións de George Bush latexa unha
influencia do económico que pode explicar os cambios na súas
políticas. En efecto, na decisión de derrocar a Sadam Husein pode observarse a influencia dos grupos fundamentalistas liderados
polos neoconservadores pero tamén –e, quizáis máis importante–
pódese ver o interese económico no control dos prezos do petróleo a medio prazo mediante a ocupación dun territorio esencial
para tentar estabilizar os mercados. O fracaso relativo desta campaña militar, debido basicamente á implementación da ocupación, asentada en análises e previsións defectuosas, tivo como resultado un fracaso nos efectos estabilizadores na rexión e na garantía das subministracións e prezos do cru, deixando en entredito as supostas vantaxes para os grupos económicos dominantes.
Neste contexto, pódese entender a publicación nos principais medios dos EE UU de novas que antes foran conscientemente agachadas, aceptando as condicións de autocensura inducidas pola
Administración Bush. Máis, cando a situación política no Irak se
complica, cando España e outros países deciden retirar as tropas,
cando os prezos do cru pasan xa dos 40 $/bocoi. Entón todos os
grandes medios (CNN, ABC, NBC, CBS, The Washington Post,
The New York Times, etc.) lánzanse a publicar as imaxes de torturas dos soldados dos EE UU e paramilitares subcontratados para
deixarlle ben claro a Bush que a aventura ten que rematar axiña,
pois os efectos da intervención están a ser contrarios aos buscados. Todo o poder dos neoconservadores empeza a verse limitado polos intereses económicos globais ao comprobar o fracaso
das súas estratexias e predicións. De súpeto, as torturas antes
ocultadas no nome do patriotismo americano, saen agora á luz no
nome da libertade de prensa e menos mal que Bush recuou de inmediato, aceptando axiña a resolución da ONU a cambio do aumento da produción petrolífera dos países do Golfo, pois os medios contaban con cantidade de informacións e imaxes que podían acabar enseguida cos neoconservadores e co propio Bush.
No caso de Europa, a determinación do económico é o que
mantén e solidifica a UE. Son os intereses económicos comúns os
que permiten sortear as tendencias euroescépticas e o oportunismo demagóxico dunhas estruturas estatais gobernadas por axentes políticos e organismos burocráticos obsoletos que se resisten
ao cambio. Velaí a explicación tanto da baixa participación popular nas Eleccións do 13-X como da posterior reacción dos líderes
políticos, orientada a impulsar a integración sociopolítica europea. Os poderes económicos saben da necesidade de avanzar na
construción de Europa, pero dende o punto de vista da micropolítica estatal é rendíbel culpar o euro do incremento dos prezos,
explicar a ruína dunha empresa ou sector polas políticas de Bruxelas, ignorar a ineficiencia de certos organismos públicos alegando tanto a falta de control como o control excesivo das normas orzamentarias emanadas da UE, etc. Mais, con todo isto, ninguén propón unha volta a etapas anteriores da integración como a
restauración da peseta, o control alfandegario, a limitación á libre
circulación do capital e das persoas porque saben do custo da nonEuropa, porque sería contraproducente á desintegración para o
desenvolvemento económico e social interno dos países.♦

Os afectados do Prestige
poderán reclamar novas axudas

C. LORENZO

EVA LEMA / MADRID
Aínda que xa conseguiran indemnizacións pola maré negra,
os afectados do Prestige terán
as mans libres para acollerse a
novas axudas. Así o aprobou
por unanimidade o Congreso.
Os afectados pola desfeita do
Prestige que xa se acolleron ao
sistema de adianto de indemnizacións poderán reclamar no futuro novas axudas por danos. Así
o aprobou o Congreso logo dunha proposición non de lei presentada pola deputada do BNG
Olaia Fernández Davila.
A parlamentaria nacionalista
logrou o apoio do PSOE para sacar adiante esta iniciativa, mercé á
incorporación dun texto transacional. O PP acabou votando a favor
na Comisión de Economía, malia
que a deputada María Xesús Sainz
defendeu a actuación do goberno
de José María Aznar na crise do
petroleiro e incluso propuxo unha
emenda para limitar as posibilidades dos afectados de reclamar novas indemnizacións no futuro.
Davila lembrou que moitos
dos que sufriron as consecuencias da maré negra aínda hoxe
non percibiron nin un euro. “Hoxe hai perto de 2.000 persoas que
aínda non cobraron nada. Non é
casualidade que case a todalidade destas persoas pertenzan a
confrarías do sur, da ría de Vigo
e das rías altas, precisamente os
mariñeiros que mais se mobilizaron na catástrofe”, enfatizou a
deputada do BNG, que reclamou
o pagamento inmediato dos
adiantos de indemnizacións.
Investimento nos residuos
A ministra de Medio Ambiente,
Cristina Narbona, confirmou
que “xa se iniciou a tramitación
dun convenio de colaboración
entre a Xunta e o Ministerio para que o goberno galego entregue tres millóns de euros a fin
de eliminar os residuos do Pres-

Operarios de TRAGSA recollendo galletas de chapapote no concello de Bueu.

tige”. O Estado farase cargo do
resto do orzamento con 21 millóns de euros.
Deste xeito respondía Narbona á pregunta oral formulada no
pleno da Cámara Baixa pola deputada do BNG.
No debate, Davila lembroulle
á ministra que “o compromiso da
Administración do Estado non é
coa Xunta senón co pobo galego,
que é quen verdadeiramente sufriu a incompetencia do anterior
goberno na crise do Prestige”, e
pediulle a Narbona que cuantifique o custo que significou para
os galegos toda a achega en material como mascarillas, traxes e
outros efectivos.

Soberanía fiscal
O ministro de Administracións
Públicas, Jordi Sevilla, compareceu na Comisión correspondente
do Congreso dos Deputados a
pedimento do BNG para informar sobre as conversas mantidas
con Manuel Fraga en relación ás
reformas estatutarias e dos sistemas de financiamento.
O portavoz do BNG, Francisco
Rodríguez, demandoulle ao ministro a soberanía fiscal plena para Galiza porque “sen autonomía fiscal e
sen capacidade normativa sobre os
tributos non pode haber capacidade
política. Un pobo que non se responsabiliza das súas finanzas non

Izquierda
Unida
de manteiga

PACO VILABARROS

pode ter capacidade politica”, dixo.
O deputado nacionalista lembroulle a Jordi Sevilla que Galiza só ten agora o 21 por cento da
capacidade normativa sobre os
recursos que administra e non
chega ao 40 por cento de capacidade financeira. Un modelo que
non nos vale para nada”, enfatizou Rodríguez porque “ter responsabilidade fiscal é fundamental para pode facermos un futuro
e para ter autonomía política”.
Sevilla, aínda que lle deu a
razón a Rodríguez na “necesidade de avanzar na corresponsabilidade fiscal das autonomías”
non concretou que reforma estaría disposto a realizar.♦

A progresión electoral de Izquierda Unida parece a dun
bloque de manteiga ao sol
de mediodía deste xuño.
Pouco e pouco, a forza que
hexemoniza o Partido Comunista de España estase esvaecendo, empequenecendo
a súa influencia, vítima preferente do bipartidismo de
marcas consolidadas do
mercado político estatal.
Agora, após o pau das
europeas, Gaspar Llamazares propón debate e reformas. El segue a defender que
o corpus político da coalición estea sostido nos peares
do ecoloxismo, o pacifismo
e as reivindicacións sociais e
económicas da nova esquerda, da que se reinventa día a
día nos foros sociais.
Os seus críticos cúlpano
de se someter ao PSOE, de
pasar de ser a voz da súa
conciencia a simplemente
pasar por escudeiro fiel das
chiscadelas máis esquerdistas de José Luis Rodríguez
Zapatero. Outros fíxanse no
milagre “verde” alemán e
piden un compromiso federalista e de acción comunitaria para poñer ao seu favor
todos os movementos sociais do país.
Este último camiño é
viábel, se atendemos ao
exemplo de Catalunya. Alí,
Iniciativa-Els Verds, é o auténtico celeiro de votos da
coalición (un dos seus eurodeputados saíu de alí). Pola
contra, en autonomías como
Galiza, todo o caudal da acción de esquerdas lévao sobre os ombreiros o nacionalismo. Hai “mercado” para
estas iniciativas federais
máis apegadas ao terreo? Ou
acabarán os comunistas como corrente de opinión dentro dun PSOE ben capaz de
fagocitalos? De momento, a
manteiga segue borboriñando, asándose de calor.♦

Barcelona
Rematou o 13 de xuño un intenso ciclo electoral. Foron trece
meses nos que votamos para todas as administracións que nos
gobernan. A estas alturas son catro sobre as que temos dereito a
votar, a pesar de que en media
España, como pasa tamén noutros países, nin nos decatamos de
que hai unha administración supraestatal que tamén ten decisión
sobre as nosas vidas.
Neste longo proceso, en Catalunya pasaron moitas cousas.
Confirmouse que coa anunciada
retirada de Jordi Pujol da primeira liña da política catalá se
abría un novo período. CiU tiña
moito que demostrar e a xogada
non lle foi ben.
A debacle da federación nacionalista empezouse a intuír nas

O suicidio nacionalista
A. MARQUÈS

Os resultados de CiU, e en menor medida os de ERC, fan necesario
un debate sobre o futuro da colaboración entre estas forzas. Quizais
é a hora de unir o nacionalismo catalán en escenarios como Europa.
eleccións municipais do 25 de
maio do 2003. Case medio ano
despois CiU gañaba as eleccións
autonómicas pero non puido gobernar. Se daquela xa se percibía
que había un cambio de tendencia no país, o pasado 13-X, a nova curva xa se manifestou de
xeito evidente.

Para CiU, a fin do ciclo electoral foi peor do que se podería
imaxinar. O PP, que recuperou o
férreo Aleix Vidal-Cuadras, conseguiu situarse nestas eleccións
europeas como a segunda forza
máis votada en Catalunya, desprazando os nacionalistas de
centro ao terceiro lugar. Isto non

pasara nunca. Como eles mesmos din, mantiveron o tipo nun
escenario moi difícil polo feito
de que nestas eleccións hai só
unha circunscrición.
Ante tal situación, tanto
ERC como CiU deberían facer
unha reflexión sobre o futuro.
Dividir o electorado nacionalis-

ta non é máis ca un suicidio e
así o demostraron os resultados
destas eleccións. En Europa xa
non vale un nacionalismo moderado e outro radical. Ao menos agora, no tempo no que se
constrúe a nova constitución
comunitaria, os que votaron polos nacionalistas votaron vontades: para que as rexións teñan
un meirande peso, para que linguas coma a catalá teñan o recoñecemento que merecen. É
inútil que se dividan esforzos.
ERC e CiU trabucáronse e, antes de se aliaren con forzas de
semellante natureza, quizá fose
bo que, neste caso, unisen esforzos en troques de centraren a
campaña en chave interna, atacándose entre eles coas súas
mensaxes electorais.♦
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O goberno non concreta a reforma fiscal das autonomías
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Adaptados á nova normativa do galego.

A.N.T.
Os bombardeos da OTAN estanse
demostrando infrutuosos para
que Serbia elixa o presidente correcto. No cuarto intento en ano e
medio para elexir xefe de Estado,
logo de tres eleccións anuladas
por insuficiente participación, os
serbios escolleron a Tomislav Nikolic. As chancelerías ocidentais
estrañáronse outravolta de que
unha das poboacións que máis
loitou contra o nazismo e que, en
anos recentes, sofreu o ataque aéreo norteamericano, se reafirme
no seu nacionalismo.
Os serbios, ademais, non parecen moi conformes con perder
definitivamente as vantaxes sociais establecidas hai decadas
polo titismo. Pola experiencia
dos outros paises do Leste saben
o que lle espera da UE: sociedade dual con moito maiores desigualdades. Non só os serbios non
votan, senón que agora os pola-

ESPAZOS NATURAIS
DE GALIZA

Pontevedra
A Coruña

Javier Solana, secretario xeral da OTAN, cando a Alianza Atlántica bombardeou a antiga Iugoslavia.

cos e demais paises ex comunistas comezan tamén a mostrarse
reacios a aplaudir as medidas liberalizadoras através das urnas.
O país está a sofrir contodo as
duras consecuencias da guerra e

da intervención da Alianza Atlántica. Hoxe os seus dirixentes deben verse cun 35% de paro e a
metade do PIB de 1990. A saída é
moi difícil. Queda unha segunda
volta electoral para o día 27.♦

Aquí fóra

De Reagan a Normandía:
falsas glorias
XULIO RÍOS
As pombas fúnebres do ex presidente estadouni- plemente estaba aí cando a perestroika descubriu
dense Ronald Reagan, moi oportunamente cele- as inmensas vías de auga do socialismo. Onde foi
bradas para maior gloria electoral de George W. adrede é ao Salvador ou a Nicaragua, onde a súa
Bush, debilitado nas enquisas e necesitado de de- teima anticastrista causou infinitas penas para
funtos nobres que fagan esquecer as bolsas negras maior gloria da “soberanía limitada” do seu patio
que día a día chegan do Iraq, saian ou non saian traseiro. O “Irangate”, que deberiamos recordar,
case clandestinamente an Internet, constituíron foi a maior proba da práctica dun terrorismo de
toda unha cerimonia de ocultación universal de Estado sen escrúpulos de ningún tipo. Reagan,
todo un prototipo da arrogancia anticomunista, tan santificado agora, era todo menos un santo.
A outra gloria fabricada nas últimas sematan habitual no patio americano. Botouse en falta
que alguén destacase, poñamos por caso, a súa nas, e mais escandalosa e insultante aínda, é a
de Normandía, celebrada
participación na caza de
igualmente con todo bobruxas dando o visto e
ato: Europa foi salvada
prace dende a presidencia
apertura da segunda fronte por América. A apertura
do sindicato de actores ás
da segunda fronte foi delistas negras da América
na II Guerra Mundial foi
morada
premeditamacartista que se impuxedamente para asegurar o
ra como imperativo moral
demorada para asegurar o
maior desgaste posible
eliminar de Hollywood os
maior desgaste do exército do Exército soviético
simpatizantes “comunisque viña derrotando cun
tas”. Arnold Schwarzeneger figuraba doído entre o soviético, que viña derrotando enorme esforzo as tropas
dende o verán
séquito lembrando que taas tropas hitlerianas dende o hitlerianas
e outono do ano anterior.
mén el fora elixido e reeliAs tropas aliadas soaxido gobernador de Caliverán do 1943”
mente interviñeron canfornia, coma insinuando
do Alemaña xa perdera a
por onde pode ir o seu futuro político. Preparémonos para que, facendo al- súa superioridade militar e cando a guerra engo de músculo, político, sobreenténdese, pode traba na súa fase final e, polo tanto, había que
impedir que o Exército Vermello liberase toda
chegar á White House.
Cando Reagan derrotou a Jimmy Carter en Europa, incluída a occidental. O inimigo estaba
1980, “América está de volta”, dixo, para iniciar derrotado, había que conter ao rival. Os soviétio tempo da atenuación da presión fiscal das gran- cos fixeron moito mais por acabar con Hitler
des fortunas e o paralelo desmantelamento dos que americanos e británicos, pero quedan borraprogramas sociais até convertelos nunha simple dos polos “vencedores”.
Pero a día de hoxe do que se trata é lembrar
anécdota no país máis rico do mundo. O incremento substancial da marxinación non podía me- que o papel de Europa está a carón dos EE UU.
nos que contrastar coa multiplicación dos golden Se na posguerra fría alguén pensa en gañar auboys en Wall Street. Esa era a América que re- tonomía, vai por mal camiño. Como o Xapón
gresaba: a do progreso para uns poucos, e exclu- en Asia, que tamén ten as súas dúbidas, se Alesión para moitos máis. A América de Reagan. É maña ou Francia soñan con soster posicións
propias (léase o Iraq), pode haber consecuenpara tanto celebrar?
A unanimidade seica non admite fendas á ho- cias. Agora non se ameaza, organizase unha
ra de valorar o seu papel internacional. Acabou conmemoración.♦
co comunismo. Pero este home que non era capaz de ler informes de máis de tres folios, simXULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.org)
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Os electores serbios
seguen desobedecendo a Ocidente
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A primeira xornada mostra moitos medos e pouco bo xogo

A Eurocopa segue á espera do fútbol
CÉSAR LORENZO GIL
Portugal demostrou boa organización, uns preciosos estadios e a última moda en camisolas. Mais polo momento houbo ben pouco fútbol neste Euro
2004. Só a emoción dalgúns
encontros mantivo a ilusión
para o final da primeira fase.
A Eurocopa deste ano ten o seu
meirande interese na descuberta
dunha nova xeración de futbolistas dos que se ha falar moito nos
próximos anos. Agás combinados como Alemaña, que xa fixeran a renovación de cara ao
Mundial de Corea e o Xapón, todos os combinados inclúen novas facianas, talentos de menos
de 22 anos que terán que demostrar toda a súa valía.
De entre as seleccións que
comezaron con bo pé, contodo,
poucas individualidades se poden
sacar. Grecia é o mellor exemplo.
É un equipo feito de rocha, sen
un só home destacábel pero cunha táctica contundente e un estado físico que posibelmente sexa
o mellor do torneo. A súa vitoria
ante Portugal e o empate diante
de España mostran que ben pode
ser a sorpresa do grupo A.
España aínda non encontrou
un esquema convincente. O seleccionador, Iñaki Sáez, non
acerta a ler os tempos dos seus
encontros e se diante dos rusos
tivo sorte, contra os gregos demostrou que non entende ben
cando o seu equipo debe atacar e
cando repregarse. Non se entende que Joaquín non sexa titular
nin que prefira xogar con Raúl
en punta antes de colocar a Fernando Torres para algo máis ca

O portugués Deco, destinado a brillar neste Euro, é exemplo da síndrome do anfitrión dos lusos

dez minutos paseando a cola de
cabalo entre cámaras de fotos.
Portugal vive a síndrome do
bo anfitrión. Tan ben quere quedar diante do seu público que
morre presa dos nervios. Até
grandes xogadores como Deco
ou Jorge Andrade están a baixo
nivel e só a espontaneidade de
Cristiano Ronaldo deixa un oco
para a esperanza de ver un partido interesante nesa eliminatoria
adiantada contra España.
As grandes seleccións funcionan a golpe de corazón. O Francia-Inglaterra resolveuse nos últimos minutos cun guión cinematográfico impecábel, un balón de
osíxeno para os eurófobos británicos. Tamén houbo intensidade
no Holanda-Alemaña, que ben

puido rematar cunha vitoria laranxa. Do combinado xermano
destaca o mociño do Bayern Bastian Schweinsteiger, unha estrela
de 21 anos. Entre os neerlandeses
confírmase o brillante futuro das
perlas do Ajax (Wesley Snejder e
Rafael Van der Vaart).
Os veteranos teñen aire
Se o “acabado” Zinedine Zidane
foi o “mecánico” da remontada
francesa, outro que vén de volta é
o sueco Henrik Larsson. Aquel
pelanas que se fixo famoso no
Mundial dos EE UU do 1994 reapareceu con dous goles (un deles de cabezada excelente) na
tunda de Suecia a Bulgaria (5-0).
E iso que o xogador do Celtic de

Glasgow ten bo herdo en Zlatan
Ibrahimovic, por certo, outro golden boy do Ajax de Amsterdam.
Outro vello que non quere
que o esquezan é o checo Karel
Poborsky. Xa de volta en Praga
tras pasear polos mellores campos de Europa, este extremo botou ás costas o seu equipo e remontou, cun dos xogos máis
verticais e afiados do campionato, diante da debutante e moi
inocente Letonia.
Para vindeiros partidos hai
moito que descubrir. Amais de
saber se por fin se vai practicar
algo semellante ao fútbol, queda
por saber se vai ser o ano dos malos gañadores (Italia ou Alemaña) ou se confirmarán as posíbeis
sorpresas (Suecia ou Chequia).♦

Raúl,
o patriota
MANUEL PAMPÍN

M

ira que estamos a ter
aluvión de feitos deportivos estes días (á
parte da Eurocopa, Fórmula
Un, baloncesto, motos, ciclismo, golf e tenis ATP, EGP,
PGA… eu que sei!…) pero é
que o de Raúl, capitán da selección, merece un tratamento especial.
En Portugal parece estar
en transo espiritual; a súa
posta en escena durante o
himno español parece sacada
dos italianos que no 1934
saudaban brazo en alto a
Mussolini, ou dos arxentinos
que no 1978 lle rendían preitesía a Videla; tal é a súa
exaltación patriótica. Seica
foi del a idea de que os xogadores escoitasen a “Marcha
Real” entrelazados… unindo
forzas, corpos e mentes para
se conxurar e vencer; a
conxura dos necios, diría eu.
Non sei se Raúl –estráñame– leu nalgunha ocasión a
Manuel Vázquez Montalbán,
que afirmaba que unha das
poucas cousas que vertebran
España é o fútbol, e lévao á
práctica, non vaia ser que
cundan os separatismos! Ou
quizáis é un grande estratega
–estráname aínda máis– e coma os antigos expertos na arte da guerra sabe que o
primordial no triunfo é a harmonía do grupo e a concienciación colectiva.
Raúl, ao igual que o seu
antecesor co número “7” madridista, Butragueño, ou mesmo anteriores coma o
coruñés Amancio, é coñecido
polo seu conservadorismo e
bo entendemento co PP. É sabida a súa querencia por relacionarse coa elite, sexan modelos –coma a súa muller–
toureiros ou políticos.
Alá cada quen coas súas
ideas e a súa vida, pero o que
máis me rebenta é a aureola
de supercrack que desde hai
anos alimentan os xornalistas
servís desde Madrid; sei que
a moitos non lles vai gustar,
pero para min, aínda sendo
un gran xogador, non é
ningún superclase nin o
mellor futbolista español; e
porque xoga no Real Madrid,
que se estivese no… Valladolid –poño por caso– sería case do montón.
Ese debate é interminábel
e necesitariamos un xornal
enteiro; tampouco quero darlle demasiada importancia ao
personaxe.
Só me gustaría lembrarlle
que esta é a selección do fútbol español, na que hai
futbolistas que se senten vascos, cataláns ou andaluces;
Diso poderíanlle facer todo
un tratado Arconada (o das
medias brancas para non
levar as cores españolas),
Clemente (o do PNV) ou o
seu amigo Guardiola, catalanista até a médula.
Pero témome que Raúl
pertence á “quinta de
Aznar”.♦

O ANO DO EXILIO
Sesto Novás,
ministro de Cultura
en Venezuela
O arquitecto e escritor nacido en Vigo, Farruco Sesto Novás, tomou posesión o 10
de xuño como ministro de cultura de Venezuela. Fillo do exiliado Xosé Sesto López, Farruco Sesto dixo ao tomar posesión
que sentía “orgullo de ser venezolano nesta época de recuperación colectiva da dignidade (...) creo que Venezuela é nesta hor
ao centro do mundo e a partir do proceso
bolivariano a balanza vaise inclinar a favor
do pobos en Latinoamérica”. Viña exercendo o cargo de viceministro de cultura e
tamén foi no seu día director de planificación do ministerio de infraestruturas.♦

Este sábado 19 celebrarase no Barco unha
homenaxe ao dramaturgo Lauro Olmo,
autor de obras como Doce cuentos y uno
más ou El gran sapo, con gallo do décimo
cabodano da súa morte. O grupo de teatro
madrileño El Satélite representará La Camisa, a peza máis recoñecida da súa producción dramática. Paralelamente realizarase unha ofrenda floral, na que intervirá o
xornalista José Antonio Gurriarán, mentres na Casa de Cultura se abrirá unha exposición sobre a obra do homenaxeado.♦
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Homenaxe
a Lauro Olmo

James Joyce.

O exilado Lorenzo Varela,
proposto para o Día das Letras do 2005,
nunha caricatura de Luís Seoane

O Ulises ao galego
Coincidindo co Día Bloom, data na que os
admiradores do Ulises de James Joyce rememoran que un 16 de xuño os seus protagonistas comezan un percorrido de 24 horas por
Dublín, o director de Galaxia, V. Freixanes
anunciou que xunto coa Fundación Caixa
Galicia están a promover a tradución da novela ao galego. No proxecto, que se agarda
rematado a finais do 2006, traballan Eva Almazán, X. María Sáinz-Pena e Xavier Queipo. A primeira versión realizada nunha lingua
peninsular foron os anacos da obra publicados en galego por Otero Pedrayo en 1926.♦

expatriado Lorenzo
Varela pode ser este
sábado electo personaxe central das Letras Galegas 2005. Completaría o círculo dunha semana que tivo o

O

exilio como protagonista: Premio Xerais para a novela de
Manuel Veiga O exiliado e a
primavera e estrea comercial do
documental de Margarita Ledo Andión Santa Liberdade.♦
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Manuel Veiga gaña
o Xerais cunha lembranza aos exiliados
Manuel Bragado esixe medidas de protección ao libro
hoxe a lectura non goza de prestixio social. E iso é algo que hai
que mudar”. O editor salientou
que as constantes variacións na
lexislación educativa e a adaptación á nova norma ortográfica
son retos que “demostraron o valor dos traballadores de Xerais”.
Bragado quixo lembrar os
falecidos de O Bahía. “Queriamos estar na illa de San Simón
celebrando unha festa de música
e palabras, pero ese desgrazado
accidente tronzou os nosos planos. Espero que para o ano que
vén poidamos estar alá e desfrutar da maxia dese recanto da ría”.

CÉSAR LORENZO GIL
O exiliado e a primavera, de
Manuel Veiga, gañou o XXI
Premio Xerais de novela. O
xurado salientou as calidades
literarias da obra, a vontade
de estilo do autor e a pescuda
dun capítulo pouco contado
da historia recente de Galiza.
O exilio e a memoria foron protagonistas da entrega dos premios Xerais deste ano, celebrada
o pasado 12 de xuño en Vigo. O
gañador do certame literario, o
xornalista d’A Nosa Terra e doutor en Socioloxía Manuel Veiga
(Monforte, 1960), explicou, logo
de recoller o galardón, cales eran
os seus obxectivos á hora de encarar a súa obra. “Había unha necesidade persoal por relatar ese
encontro posíbel entre o exilio e
a Galiza do tardofranquismo, ese
vínculo necesario entre os que
marcharan e os que ficaran após
a guerra que finalmente non se
produciu como debera”. Veiga
lembrou a anécdota que alumou
a idea da novela. “Pregunteille a
un meu amigo, que era militante
antifranquista, se tivera algún
contacto cos exiliados. El díxome que falara con Celso Emilio
Ferreiro e que incluso lle dera un
exemplar de Sempre en Galiza,
de Castelao. E queixábase: Un
só, que fago cun só libro!”
O autor d’O exiliado e a
primavera tivo palabras de recordo para todos os exiliados,
aos que lembra na adicatoria.
“Aínda que non o tiña previsto
cando subín a recoller este premio, quero acabar a miña intervención pedindo un aplauso
para Isaac Díaz Pardo”. En homenaxe ao artista e exiliado,
todo o auditorio do Centro Social Caixanova de Vigo deu o
aplauso máis sentido do serán.
No momento do fallo do
xurado, a súa portavoz, Sonsoles López, gabou as virtudes da
novela desde diversos puntos
de vista. “Hai unha clara vontade de estilo en cada parágrafo,
unha pescuda rigorosa nesa Galiza dos anos 70, que xa esqueceu os seus exiliados”, dixo.

Premio á crítica

Manuel Veiga no intre de recoller o galardón. Á dereita, Manuel Bragado, director de Edicións Xerais.

López recordou as palabras
do autor arxentino Ricardo Piglia. “O difícil nunha novela
non é tanto a trama como atopar o ton do relato”, explicou.
“Pois ben, esta novela que premiamos mantén o ton do relato
e conserva o ritmo en todas as
súas páxinas, engaiolando o
lector e facendo que a lingua
respire”, concluíu.

Tempos de crise
O director de Edicións Xerais,
Manuel Bragado, gardou para o
final do acto o seu discurso, que
ano tras ano se converte nunha
declaración de principios, desde o
punto de vista do editor privado
máis importante do país, ao redor
da situación do mundo do libro.
“Precisamos medidas que fortale-

Reportaxe Gráfica: P. VILABARROS

zan a edición, nun momento de
fonda crise”, dixo. “O único que
nos consola é que en todo o mundo o sector do libro vive momentos difíciles. Non estamos sós”.
Para Bragado, a situación das
letras é boa pero existen varios
problemas cruciais para manter
en pé a edición en lingua galega.
“O ensino no noso idioma non
nos fixo gañar lectores. Ademais,

O desencanto de Alexandre Marrube
C.L.
Na película El desencanto, o director Jaime Chávarri contaba
unha historia mínima do franquismo, o ocaso dos Panero, familia do máis alto estamento
cultural da ditadura que, á morte do pai, Leopoldo Panero,
quedaba ofuscada polos medos
e novos camiños que anceiaban
os seus fillos, ben lonxe do soño
de poesía imperial do seu pai.
Ese desencanto foi un dos moitos que azoutaron a década do
1970 o Estado español.
O exiliado e a primavera
narra outro desencanto que tamén ten moito de desencontro,

o dos exiliados incapaces de
comprenderen a Galiza do tardofranquismo, sumida no atraso decimonónico mais con farrapos de progreso, diso que se
chamou “desarrollismo” e encheu as vilas de radios e as cociñas de cola cao.
Alexandre Marrube é un exiliado (na creación do personaxe
Manuel Veiga di sentirse debedor do Max Aub de La gallina
ciega) que quere xunguir o seu
corazón á terra que abandonou
hai perto de corenta anos. Mais
o M –trasunto de Monforte– ao
que arriba xa non lle pertence.
As ilusións da época republica-

na ficaron esmagadas pola represión fascista (a familia de
Marrube prefire calar, esquecer,
ollar de esguello…) e os novos
azos dunha mocidade inconformista seguen un camiño ben diferente ao da década dos 30.
¿Cal será o ensino que tire
Alexandre Marrube desa derradeira visita, dese enterro da súa
nai que vai ben máis aló dun funeral de familia? Tal e como dixo o autor ao recoller o premio,
“aínda que a metáfora estea algo
gastada, coido que os rapaces da
miña xeración medramos xunta
á nai (Galiza) sen coñecer o pai
(o exilio e a emigración)”.♦

O premio á cooperación editorial que outorga desde hai seis
anos Xerais recaeu no labor dos
críticos dos medios impresos. A
directora de promoción da editorial, Celia Torres, destacou a
tarefa “altruísta e continuada”
dos críticos literarios galegos,
“premiados en conxunto aínda
que este galardón o recollan só
cinco dos que de contino fan
crítica nos medios galegos”.
Os premiados foron Xosé
Manuel Eyré Val, crítico n’A Nosa Terra que, semana tras semana, descobre as últimas novidades das editoriais galegas. Semellantes labores desenvolven Armando Requeixo e Francisco
Martínez Bouzas (colaboradores
d’O Correo das Culturas de El
Correo Gallego, La Voz de Galicia ou Faro de Vigo, entre outros), Ramón Nicolás, arestora
tamén no Faro, e María Xesús
Fernández, especialista en literatura infantil e xuvenil, presente
nas páxinas de Fada Morgana e
CLIJ, entre outras publicacións.
Torres salientou a necesaria
colaboración da crítica nesa tarefa “tan difícil de facer visíbel
os nosos libros na sociedade”.
No nome de todos os premiados,
Francisco Martínez subliñou esta relación de mediadores entre
editores e lectores e felicitouse
pola “boa calidade da crítica galega, á altura da que se fai en
calquera lugar do mundo”.♦

Xesús Marcos obtén o Merlín cunha historia ‘tolkienana’ no Courel
O courelao Xesús Manuel
Marcos gañou a XIX edición
do premio Merlín de literatura
infantil e xuvenil c’O brindo
de ouro, unha novela de aventuras que aproveita o vizo natural, cultural e histórico das terras de nacenza do seu autor
para construír unha historia intemporal. Para o xurado, a obra
premiada, que se presentara so
o lema de “O arxina das terras
outas”, é un relato capaz de
crear un mundo autónomo, ao
xeito da obra de John R. R.
Tolkien, protagonizado pola

espada e a bruxaría mais coa
engádega da riqueza do seu galego estremeiro.
A historia que se conta n’O
brindo de ouro lévanos a un
pasado mítico onde cómpren
heroes para os tempos de desfeita. Selmo, fillo do gardián
da tribo dos arxinas foxe da aldea de Cido, incendiada polos
seus inimigos, os valecos das
xentes dos broncedos. Nesa
viaxe, o mozo guerreiro e mais
o seu lobo Lombán atoparán
dous heroes máis, Toimil e Oulego e unha xida (meiga pro-

tectora da aldea) chamada Valiña da Osa, que acabarán por
guialo ao encontro do brindo
de ouro, un poderoso corno
máxico que os fará invulnerábeis na súa loita cos malvados.
Para Marcos (Seoane do
Courel, 1967), actualmente
funcionario da Xustiza en Madrid, esta novela supuxo un encontro coas súas propias lembranzas. “Foi o Courel o que
me inspirou. Alí atopei todo o
necesario para escribir esta
aventura”, dixo ao recoller o
galardón.♦
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Carta
PILAR PALLARÉS

T

i e máis eu
coincidímos nunha
fracción de tempo.
Non tiña pensado falar
disto, escrever sobre isto,
mais hai no Metro de hoxe
unha melancólica carta ao
director, e havia o outro
dia un artigo de Ponte Far
na Voz, e antes Ola,lobo!
–ou algo similar no título
en francés-, o filme de
Kurosawa sobre o vello
profesor e o grupo de
antigos discípulos que
decidiron acompaña-lo na
vellice. Lembrei-me de don
Ricardo de Carvalho
Calero, agora tan
maltratado, tan silenciado,
e de como para alguns de
nós –dos que fóramos
alunos seus- compartillar
con el proxectos culturais
con el foi unha maneira de
nos anoar ao cordón
umbilical que a el nos unía.
O máis correcto é
pensar que coincidimos
por uns intres só, nesta
intersección, e que despois
cada un seguirá a sua vida.
Está ben lembrar que
seres ti o meu aluno o
aluna e eu a túa profesora
é algo circunstancial e
parcial. Porque somos ao
tempo moito máis,
autonomamente, sen
saberes ti de min, sen
coñecer eu de ti. E xa te
teño atopado no quirófano,
desvalida eu e miopísima,
só un instante antes da
anestésia, e servindo-me
un café nunha terraza,
cedendo-me o paso no bus,
case irrecoñecível vestido
de executivo voraz. Nas
aulas o teu rosto é o da
adolescéncia ano tras ano
repetida, un eterno retorno
no que ti voltas sempre
mudado, mudada, e eu
permanezo, ou no que son
eu quen se vai, quen
esvara polo gume do
tempo, e ti ficas, xogando a
cambiar a face, mais
sempre idéntico a ti
mesmo. É o misterio do
que falava Ponte Far, o
grial do tempo detido en ti.
Máis só nas aulas. A
semana pasada coñecin os
teus xémeos. E a ti
levaron-te as águas en
Aranga, Paulo. Que difícil
ser a profesora que soterra
un aluno, un rapaz.
Coincidimos no tempo
e teimamos en desouvir as
ordes. Xa sei que te teño
suspendido algunha vez,
que tamén contigo fun
xorda, que as palavras
bateron contra os muros.
Ás vezes creo que me
pagan para que peneire,
para que te seleccione,
para te convencer de non
sei que verdades. En
realidade o que sempre
quixen dizer-che é que o
mellor de todo é rebelarse, ser o que decidímos,
aínda que sexa co vento
tan en contra. Pása-me os
♦
teus últimos poemas.♦

O exiliado Lorenzo Varela candidato
favorito para o Día das Letras
A.N.T.
O vindeiro sábado a Real Academia Galega elexirá ao escritor a
quen se vai adicar en 2005 o Día das Letras Galegas. O favorito parece o poeta Lorenzo Varela, que é o único proposto previamente
por una terna de académicos: Méndez Ferrín, Alonso Montero e
Neira Vilas. Até o mesmo día pódense presentar novas propostas.
Se finalmente Varela é o escollido voltaría ser un exiliado o protagonista, logo de que consecutivamente en 1993, 1994 e 1995 fosen
Luís Seoane, E. Blanco Amor e Rafael Dieste os homenaxeados.
Lorenzo Varela (A Habana,
1917 - Madrid, 1978), pertence
á Xeración do 36. Os seus pais,
nados en Monterroso, emigraron a Cuba, onde el naceu, e
máis tarde a Buenos Aires. Volveu coa nai a Galiza aínda miniño, residindo en Lugo. Alí participou na fundación das Mocedades Galeguistas e no 1934 vai
estudar a Madrid Filosofía e Le-

tras. Alí traballa nas Misións Pedagóxicas e afíliase ao Partido
Comunista colaborando, en plena guerra, nas revistas Hora de
España e El Mono Azul. Exíliase a Francia e México e no 1941
recala en Arxentina, onde
contacta con Seoane e Dieste
comezando a publicar a súa obra
en galego: Catro poemas pra
catro grabados, para o álbum

María Pita e tres retratos medievais de Luís Seoane; Lonxe
(1954) e finalmente veuse agrupada toda a súa poesía galega no
volume Poesías (1979).
Logo do golpe de estado de
Videla en 1976, Lorenzo Varela
tivo que acelerar o seu regreso
definitivo. Contaba co seu amigo Arturo Cuadrado: “Lorenzo
tivo que seguir o camiño do seu
segundo exilio saíndo pola fronteira de Brasil, onde permaneceu
unha tempada ata poder trasladarse a España”. Nestas condicións pouco planificadas chegou
a Madrid en maio de 1976. Daquela comezaba a transición, e o
partido comunista aínda non fora
legalizado. Durante a súa última
etapa contará con moi poucas

axudas; as novas xeracións non
tiñan ningunha referencia, como
tantos outros trasnterrados era un
auténtico descoñecido na súa
propia terra. Desde un principio
contou coa axuda do seu amigo
Isaac Díaz Pardo e de antigos camaradas como Ramón de Valenzuela ou María Victoria Villaverde. Diariamente, refuxiábase na
Galería Sargadelos de Madrid
para traballar nas súas traducións. Alí xunto a Inés Canosa retornada da Arxentina como el
lembraba o Bos Aires que tanto
amara”. A madrugada do 25 de
novembro de 1978 esvaece na
rúa e falece na ambulancia que o
trasladaba á clínica. Foi soterrado
posteriormente no cemiterio familiar de Monterroso (Lugo).♦

Estrease o documental
Santa Liberdade de Margarita Ledo
Os pasados días 15 e 16 de xuño proxectouse en Vigo comercialmente a película dirixida
por Margarita Ledo, Santa Liberdade, que reconstrúe a Operación Dulcinea, o secuestro
do buque Santa María en 1961
por un comando do DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación), dirixido polos exiliados galegos Xosé Velo, Xurxo Fernández e o portugués Henrique Galvão.
Simultaneamente a obra
está proxectándose en Madrid
e Barcelona e a produtora estabeleceu contactos para unha

xeira de proxeccións por Galiza, oferecendo contactos a
toda caste de asociacións e
institucións interesadas (Producións Cinematográficas
Nós - 649-851747 e 981554434).
O traballo, primeiro filme
que dirixe a xornalista e escritora Margarita Ledo, radiografía a que foi unha das máis
importantes operacións propagandísticas contra os gobernos de Franco e Salazar, e faino mediante un imenso traballo de documentación nos que
sobrancean as filmacións da

Televisión Portuguesa, as declaracións do presidente norteamericano Kennedy e as
propias tomadas no interior
do barco por Luís Noya.
O fío condutor da narración é o encontro de tres dos
protagonistas do propio asalto, o portugués Camilo Mortagua, Vítor Velo (fillo de Xosé
Velo) e Federico Fernández,
reunidos corenta anos despois
para reconstruír as súas lembranzas e analizar as consecuencias daquel asalto, que
durante trece días copou a
atención mundial.♦

Nº 1.133
Do 17 ao 23 de xuño de 2004
Ano XXVII

Do Cumio,
en camiño

Unha reflexión
sobre a mocidade de finais dos 70
Francisco Castro publica Xeración Perdida
Título: Xeración perdida.
Autor: Francisco Castro.
Edita: Galaxia.

Francisco Castro escribiu a novela dunha personaxe, escribiu
a novela dunha xeración. Ricardo é a súa personaxe, Xeración perdida a súa novela. Poucas veces se pode asistir a unha
comuñón tan estreita entre personaxe, narrador e autor. Neste
caso tal trinidade non é sinónimo de misterio ningún. Con
xenerosidade, o narrador, pois
así o manda o autor, dá conta
dela abondosamente. Claro,
unha comuñón identitaria ficticia; só real nos termos en que a
literatura permite que sexan reais, mais isto vai condicionar, e
axudar a explicar, en boa Novela de
maneira o que personaxe,
é e como é Xeración perdi- Xeración
perdida é
da.
Unha pri- novela
meira conse- dun Vigo
cuencia disto é de extrarraque a de Fran- dio, alá
cisco Castro polo 1975,
sexa unha novela de narra- cando a
dor, unha de- droga
sas novelas entraba nos
onde o narra- institutos.
dor redimensiona a súa importancia no texto. A pesar do
escepticismo que o feito literario provoca nel (a inutilidade
da escrita), a pesar de que o narrador actúe como un deus (así
se recoñece tamén no texto)
nas mans do cal as personaxes
son simples bonecos, a pesar
de non querer contar unha historia ao xeito clásico, esta actitude vólveselle moi útil, sérvelle de parapeto ad hoc desde o
que manifestarse crítico tanto
co pasado como co presente.
Esa actitude crítica é constante
e nela emprega abundantes ironías e xogos de palabras.
Francisco Castro escribiu a
novela dunha personaxe, Ricardo, que, como vimos, é unha novela de narrador. Pode parecer un paradoxo. En todo caso a vida é sempre un paradoxo. Novela de personaxe, Xeración perdida é a novela dos
que, en Vigo, nun Vigo de extrarradio, alá polo 1975 tiñan a
redor de 10 anos e viron como
a droga entraba nos institutos,
que asistiron estupefactos ao
feito de que a rixidez e rigor
educacionais trocaran nunha
permisividade fóra de control.
Crónica parcial, máis comentada que narrada, dos derradeiros
anos 70 e 80. Novela que o narrador describe (p. 117) como
“fragmentaria, caótica, desordenada, como o século”, pois é

novela que é memoria e esta
adoita a manifestarse así.
Novela moi metaliteraria,
onde a conciencia do acto da
escrita está presente continuamente, sobre todo en canto ao
narrador non lle entran os apuros por rematar. O narrador
quere que saibamos cales son
os problemas cos que se vai
atopando e, por exemplo, vai
explicando como á novela ben
se lle poderían dar outros títulos. Isto que vimos de mencionar, a conciencia de que novela
ten que rematar, serve de fronteira entre dúas e desiguais partes: unha primeira, na que se
comenta moito máis que se narra (os seis primeiros capítulos), e unha segunda na que o
equilibrio entre narración e comento é meirande e que vén
coincidindo cos dous derradeiros capítulos.
Con esta perspectiva, a
historia, a fábula que se conta
é ben mínima, compartimentada en doses moi controladas. A acción comeza cando
morre Changüi, drogadito que
lle encomenda a Ricardo darlle un paquete a Calbot, antigo
camelo co que estaba asociado Ricardo antes de deixar ese
tumefacto submundo. En si, o
núcleo central da acción novelesca consiste nesa entrega
e a maneira en que se leva a
cabo. Unha escusa tamén para
que o autor axuste contas coa
historia, coa hipocrisía da historia que sufrimos sen que,
polos motivos que sexan, poidamos interferir nela de xeito
que o seu devir sexa positivo
para o xénero humano. De
maneira que, finalmente, quen
manexa os fíos, xa non é o narrador, senón a sucesión de
feitos, fatuum do que non hai
quen dea fuxido por moi espabilado que se queira. Véxase o
que lle acontece a Calbot, personaxe ruín, mais con corazón, egoísta, mais que remata
facendo o que fai por recuperar a amizade de Ricardo,
aquel a quen antes humillaba
canto podía.
Xeración perdida é tamén
unha novela contada con linguaxe clara, que non refuga o
cultismo, mais que quere facerse entender por riba de todo.
Unha novela na que é perceptíbel a vontade estílistica, malia
as descrenzas antes referidas.
Os xogos coas palabras, as ironías e as continuas divagacións
así o indican. Para botar unha
ollada cara atrás, unha reflexiva ollada ao que nos rodeou e
nos rodea, sen acritude mais tamén sen concesións sentimentalistas deformadoras.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Edicións do Cumio ampliou a
súa colección de ‘Naturguías’
con oito volumes ao redor do
Camiño de Santiago. Onofre
Sabaté e Manoel Santos
son os autores
de Descubrir
Santiago de
Compostela, A
ruta do Mar
de Arousa (no
que tamén participa Antón
Mascato), O
Camiño
Francés en Galicia, O Camiño
Inglés en
Galicia, Os
Camiños do
Norte en
Galicia, O
Camiño de Fisterra,
A Vía da Prata en
Galicia e O Camiño
Portugués en
Galicia. As guías
inclúen mapas, diferentes
ilustracións (infografías e fotos) e datos útiles para o viaxeiro.♦

Nación galega

Francisco Castro.

PACO VILABARROS

Xulio Ríos coordina un volume, Galicia, un país no
mundo. Conmemoración
Cívica 70 Aniversario do Recoñecemento Internacional
de Galicia como unha
Nacionalidade, no que se
recollen a crónica dos actos
e das intervencións
en
lembranza
a Plácido
Castro e ao
seu labor
por incluír a
Galiza na
Sociedade
das Nacións
en setembro
do 1933. Entre os autores participantes
están Isaac Díaz Pardo,
Ramón Villares e Francisco
Fernández del Riego, entre
outros.♦

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. ORIXE.
Séchu Sende.
Galaxia.

1. HISTORIA DE GALICIA.
Ramón Villares.
Galaxia.

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

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

3. AMOR E MÚSICA LIXEIRA.
Bieito Iglesias.
Galaxia.
4. ENTRE FRONTEIRAS.
Xavier Alcalá.
Galaxia.
5. OS MEUS OLLOS.
Ramiro Fonte.
Xerais.

3. A TERRA QUERE POBO.
Xosé Luís Barreiro.
Galaxia.
4. O REGRESO DOS MAQUIS.
Carlos G. Reigosa.
Xerais.
5. ESPAÑOIS TODOS.
Suso de Toro.
Xerais.

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

Neira Vilas
olla o mundo
O sarillo do tempo é unha
manchea de 100 artigos
xornalísticos deses que se denominan “literarios”, a maioría publicados en El Correo
Gallego.
O escritor
de Gres
percorre o
mundo coas súas palabras, desde Brasília
até La
Habana pasando por
Sevilla,
recorda amigos e persoeiros e pescuda nunha
realidade que el olla pasar
coa sabedoría que dá o tempo
macerado aos poucos. Edita
Xerais.♦
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A Peneira
Nº 371. 1ª quincena xuño 04. Prezo 1,25 e.
Dirixe: Guillermo Rodríguez.
Edita: Alén-Miño.

A celebración do Corpus de
Ponteareas é a noticia máis
destacada deste número. Ademais, dáse conta doutras festas
das comarcas do Baixo Miño
e do Condado. Antón Mascato
entrevista
o
arquitecto
Xaime
Garrido.
Dáse información sobre o rallie
‘Rías
Baixas’.
Hai cumprida información sobre o
Festival de curtametraxes de
Cans (O Porriño). Ademais,
tamén se inclúen informacións
sobre a actualidade das vilas
portuguesas da outra beira da
raia húmida.♦

Hush Magazine
Nº 23. Ano 2001. Prezo 4 euros.
Dirixe: Carlos Fernández.
Edita: Clube de Adictos a Deep Purple.

Este fanzine pódese conseguir
a través do apartado postal
930 de Vigo deste colectivo
de fans do grupo musical.
Shelley Harris entrevista a Ian
Gillan. Tamén se inclúen conversas con
Ritchie
Blackmore, Roger
Glover e o
grupo Avalanch. José
Carlos Reinoso
escribe un
artigo sobre
a capacidade
de
sobrevivencia de Deep Purple
a pesar de que muden os seus
músicos. Inclúense varias
informacións sobre Glenn
Hughes.♦

Cerna
Nº 41. Primavera 04. Prezo 3 euros.
Edita: ADEGA.

Ramón Muñiz dá conta da loita
contra a contaminación da central térmica das Pontes. Xan
Duro explica os beneficios do
desenvolvemento sustentábel.
Inclúese unha entrevista con
Daniel López Vispo, vicepresidente de Adega. Rosa Aneiros
fai unha entrevista do mago Antón.
Continúa a
reportaxe
sobre
produtos
ecolóxicos
na Coruña.
O arquitecto
Xosé Luís
Martínez fai
un decálogo
para facer
rendíbel, desde o punto de vista ecolóxico, o
modelo urbanístico galego.
Ramsés Fernández explícanos
un roteiro polas fervenzas do
Ulla.♦

Defensa do racionalismo
Mª Xosé Queizán repasa
os peares do seu pensamento no último libro
Título: Racionalismo político e literario.

Conciliar as ciencias e as humanidades.
Autora: Mª Xosé Queizán.
Edita: Xerais.

Con este título tan suxestivo Mª
Xosé Queizán preséntanos un
novo ensaio
formado por Libro
catro textos inconformis(Martín Sarmiento racio- ta, ricaz e
nalista galego. arriscado na
A Galiza que exposición
puido ser; A de ideas,
conciencia ra- que resume
cional no gale- o mundo
guismo e no fe- idolóxico
minismo;
A
viaxe literaria da autora.
como paideia e
Escrita da verdade e do compromiso) onde se
reflecten as claves que inzan a
súa actividade literaria. Aquí
atopamos a preocupación polo
ensino, o nacionalismo e o feminismo, temas de constante referencia na súa escrita tanto de
creación coma de pensamento.
A autora de A muller en Galicia, Recuperemos as mans ou
Evidencias reinvindica neste
ensaio a Ilustración e particularmente a figura de Sarmiento “como home de letras que

Mª Xosé Queizán.

investiga experimentalmente en
todos os novos campos da ciencia e do saber” mais tamén como vangardista no pensamento
e dono dunha ideoloxía “que
soubo comprender que o desprestixio da lingua e da cultura
galega nos ámbitos españois
afectaba profundamente á autoestima do pobo, e polo tanto ao
seu desenvolvemento” a admiración que sente polo ilustrado
faina afirmar con respecto á muller “que non fosen os seus crite-

A.N.T.

rios os que presidisen o rexurdimento da literatura galega.” Insiste Queizán no intento de enxugar o distanciamento ficticio
entre ciencia e letras, fenda creada pola educación e que autores coma o premio nobel Gellman tamén manifestan nese
fermosisimo libro que se titula
El quark y el jaguar.
No segundo ensaio resucita
a coordinadora d’A festa da palabra silenciada certas actitudes
vergonzantes do pensamento re-

publicano e nacionalista, sendo
fondamente crítica e recriminándolles que seguisen camiños
distintos aos dos ilustrados Sarmiento ou Feixóo. O terceiro
trata en palabras da propia autora “da viaxe coma busca, a viaxe como percepción e comunicación, a viaxe no mesmo proceso que a linguaxe” e faino
desde a propia obra, desde Metáfora da metáfora, Fóra de
min ou Despertar das amantes
aquí a palabra é a protagonista,
a palabra como depositaria da
nosa esencia do noso ser.
A escrita e a literatura conforman o eixo central do derradeiro texto do libro, unha escrita chantada no mundo real, orixe de todo, a escrita coma compromiso, “desmitificar unha literatura de boas intencións, de
altruísmo burgués, unha escrita
comedida e conformista.
Racionalismo político e literario é un libro inconformista, ricaz e arriscado na exposición de ideas, que resume o
mundo idolóxico da autora e
que provoca certo desacougo
no lector cando reflexiona polo
miúdo sobre o exposto por Mª
Xosé Queizán.♦
XOSÉ FREIRE

Olga Novo,
poeta feita con algo que pulir
Título: A cousa vermella.
Autora: Olga Novo.
Edita: Espiral Maior.

Co presente pódese dicir que
Olga Novo acada a súa “maioría de idade”. A cousa vermella
divídese en sete seccións. O
poema da primeira: “Como se
as pupilas derretidas...”, parodia-homenaxe a un poema de
Breton, “Antes
a vida”, quere Nada
ser algo así co- de escrita
mo unha autopóetica ou un automática,
aviso do que é, todo está
para a poeta, o dentro da
conxunto de ‘razón’
poemas que poética
virán. Non en despregada
van acaba tal pola autora,
poema
cos
versos
do mesmo
francés: e co- os erros.
mo todo foi
dito xa/ Antes
a Vida. Mais, infelizmente, os
poemas, que son parte da vida,
que son experiencia de vida,
mesmo que poden ser vida,
fanse con palabras. O impor-

Olga Novo.

tante é saber, pois, se alén da
vida, persoal ou colectiva, o
poeta acada facer bos poemas.
A poesía de Olga Novo, neste libro, goza dunhas certas características: escrita autónoma
–e as veces mecánica– máis que
automática, gusto pola colaxe,
fragmentación e unha “miga” de
hermetismo que achega a súa
poesía a certa poesía da experiencia surrealista. Ora ben, nada

MANUEL G. VICENTE

de escrita automática, todo está
dentro da “razón” poética despregada pola autora, mesmo os
erros e as caídas de ritmo e tensión. Mesmo eses xogos lingüísticos mecánicos, pobres de máis:
co cranio a ras con ras de chuvia lagartos campás; envolveita
embigo seda que te cega; ven dicirlles oh poetas que todo foi en
van/ porque todo é no van de olga nas mañas de febreiro; as la-

vandeiras lavan almas lévanas,
etc. Versos, xogos, que deixan
certo regosto amargo ao estragar
bos, ás veces moi bos, poemas.
Hai bos poemas, sobretodo
na sección Vilarmao (“Cosmogonía”, “A aperta”, “Dentro”,...), versos que salvan un
poema mediocre: e sabían que a
patria non era máis/ que o círculo pacido polas vacas/ e o rastro nómade de la prendida nas
silveiras. Hai unha poética expresa en versos: Antes a Vida./
aínda sabendo que trocarían os
versos por unha bolsa con trece
moedas./ que con cada unha delas fabricarían mitos para salvar a patria; só das acacias se
fan os versos iámbicos tamén os
facía a miña tía/ cunha máquina
Singer e a avoa Benigna cun fuso grandísimo. Hai certo hermetismo e/ou misterio (“Tratado do
desbordamento”, etc.) facilmente revelábel e esculcábel. Hai
unha poeta feita que, malia todo,
talvez debera limpar certos “excesos” e coidar un pouquecho
máis o ritmo dos poemas.♦
X.G.G.
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Non queremos que morra a terra
A Quenlla recupera sons populares censurados polo franquismo
Título: Silencios na memoria.
Grupo: A Quenlla.
Edita: 2001 Producións.

O último disco d’A Quenlla é
unha forma de reinvidicar o
propio. A través da música, reconciliarnos co que somos, co
que soñamos ser, co que nunca
poderemos ser. Porque hai cousas que nos
roubaron. Por- Gústame
que a guerra
civil truncou moito
moitas pala- a música
bras, moitos si- d’A
lencios.
Quenlla,
Porque Ga- porque me
liza é un lugar fai lembrar
roubado. Unha cousas
patria triste. E a
pesar de todo tristes e
quédanos, sem- bonitas.
pre, a música, a
poesía e a beleza. Renacemos no amor, nas palabras de amor. Facemos que o
pobo renaza. Alimentámonos de
vida e ilusión. A música como un
río que nos enlaza coas raíces, co
alimento.
A música d’A Quenlla, que
nos embriaga, que nos emociona. Que nos fai máis felices,
máis altos, máis altas. Sempre,
con esta música, estaremos vivos e poderemos soñar. Sempre
a música d’A Quenlla recompón as nosas caras, os nosos
ollos, os nosos corazóns. E podemos, libres, bailar.

Xosé Luís Rivas Cruz, Mini e Baldomero Iglesias Dobarrio, Mero, “alma mater” d’A Quenlla.

Hai neste disco cancións
moi tristes, e outras moi simpáticas, moi populares, moi alegres. Hai cancións que noutro
tempo foron prohibidas, por festivas, por eróticas. Nunca o poder fascista quere que o pasemos
ben. Sempre nos quere tristes,
encerrados, mortos, reprimidos.
O idioma aparece nestas cancións no seu rostro máis natural,
altivo, vizoso. Resulta un idioma
moi doce, moi axeitado para a
poesía e para a música. É marabilloso poder reencontrarnos así
co noso idioma, estando este totalmente espido. Os idiomas, co

Non sei de escritor ningún que non se sinta incomprendido, pouco ou mal lido. Coido que precisamente desa insatisfacción
nace a ansiedade, a forza do escritor para
seguir a loitar pola obra. Se cadra non; en
calquera caso os escritores sómoslles así.
Hai obras que teñen o recoñecemento que
merecen e hai obras que non o teñen, a vida non é xusta e a vida literaria tampouco;
con todo, os autores igualámonos na insatisfacción, con razón ou sen ela.
Nunha entrevista publicada a semana
pasada nestas páxinas, feita por Perfecto
Conde a Alfredo Conde, o escritor entrevistado aparece retratado acariñando un
par de bos cadelos, seica mastíns, e afirma,
entre outras cousas, que hai anos Manuel
Rivas e mais un servidor temos trabado nel
coma cans. Como lles teño lei aos cans, e
cantas veces non valen máis ca os seus
amos, pois non me ofende a comparanza.
Agora, que non imaxino eu ao Manuel,
que é persoa moi considerada, trabando na
cana do Alfredo. Moita fame tiña de ter, e
seguramente que, de verse no apuro, primeiro lle había pedir permiso a Conde antes de darlle unha mordisquela. E pola miña parte, gustando ben da carne prefiro
máis ben pola parte da costela. Con todo, é
importante lembrar que polo de agora nin
o Manuel nin un servidor nos botamos ao
canibalismo. Por máis que a prensa do réxime e as envexas nos retraten como voraces devoradores da suposta torta galega.
Canibalismo é o que sobra na cultura
en lingua galega, autodestrución e xibarismo moito. E non convén seguir por aí, polo que non quixese eu que correse de man

tempo, morren. Podemos buscar
no pasado. Para procurar a forza
da vida. Para que o noso idioma
se eleve e non perda o norte.
Música para amar o que temos, o noso pobo, as nosas raíces. Música, a d’A Quenlla, que
resiste, cando xa poucas cousas e
poucas persoas resisten. Porque
non queremos que morra a terra
galega. Porque nos sentimos namorados e namoradas, nunha
primavera que nunca acaba.
A vida renóvase e renace
sempre. Pouco a pouco imos
escribindo a historia. Pouco a
pouco imos saíndo da escurida-

de e atravesando os valos da
dor. Pouco a pouco conseguiremos a desexada liberdade.
Sen música quedaremos
mutilados. Por iso é tan importante que A Quenlla, e todos os
grupos galegos, sigan traballando, coa mesma ilusión de
sempre. Sen cansaren. Necesitamos da música como dunha
nai. Necesitamos bailar.
Debemos alimentar a memoria, sempre. Porque un pobo sen
memoria é un pobo que morre. A
memoria é o que nos sostén. A
memoria é un río de elefantes.
Sempre que poidamos lembrar o

Cave canem
SUSO DE TORO

O autor responde ás críticas vertidas por Alfredo Conde no número anterior e pide que as “turbulencias íntimas” entre autores non distraian do fundamental.
en man a moeda de que un avala esas
prácticas, non sendo verdade. Porque non
é verdade que un trabase perna tan gorentosa dun escritor na flor da súa vida.
Sen querer voltar polo miúdo a episodios que xa teñen anos, imaxino que
Conde alude a cando presentou un romance en castelán ao premio Nadal, o
que deu pé a unha polémica. Pois ben,
naquela ocasión pareceume que se discutía un asunto que non era conxuntural,
senón que atinxía á base da literatura en
lingua galega e á súa situación social e
histórica, e tamén entendín que era algo
que conectaba coa necesaria liberdade
íntima do creador, así que puxen por oral
e tamén por escrito, nun artigo titulado
“Estamos en guerra pero hai que reflexionar” tomando prestada unha expresión do Reixa, a miña opinión.
E o que dixen sobre a decisión daquel
escritor en lingua galega que viña de ser até
había uns meses conselleiro de cultura da
Xunta de Galicia foi, resumindo moito, que
todo escritor ten o dereito a tomar as súas

decisións persoais, que se lle debe respectar ese dereito, esa liberdade íntima, aínda
que as nosas decisións persoais teñen consecuencias sociais, e iso haino que saber. E
que esa decisión dun recente ex-conselleiro
de cultura galega había ser interpretada pola sociedade dunha determinada maneira.
E que iso tamén o había que saber. Non lle
chamei traidor ou cousa parecida, que si llo
chamaron, basicamente porque entendín
que non o era. Agora que si me pareceu discutíbel a súa decisión, pois non era un escritor calquera xa que tivera responsabilidades públicas coa cultura en lingua galega, e tamén si que me desgustaron os comentarios despectivos cara á literatura galega cos que acompañou as súas explicacións. Intentei ser xusto con el e tamén co
que eu penso sobre un asunto delicado e
importante. Non podemos compracer a todos, mais debemos tentar ser xustos.
Na Galiza, os escritores cargamos un
peso moi forte. Unha parte da nosa sociedade fainos un honor moi grande, ven en
nós un símbolo do país místico, mais ta-

noso pasado, poderemos enfrontarnos ao que nos espera. Todo é
unha espiral marabillosa que se
vai alimentando e conformando.
Debemos ser optimistas. Pero tamén, ás veces, chorar. Chorar
purifica, sublima, enxalza.
Eu nos concertos d’A Quenlla choro moito, emociónome
moito. Gústame moito a música
d’A Quenlla, porque me fai lembrar cousas tristes e bonitas.
Gustaríame que A Quenlla fixese
moitos concertos, e poder asistir,
cos meus ollos roubados.
Non todo é tristeza. Os elefantes tamén suspiran, e rin, e
bailan. Hai neste disco cancións preciosas, totalmente vitalistas e cheas de esperanza. A
memoria é unha fantasma animada que danza.
E pouco a pouco imos construíndo a vida, a cerámica. E o
pobo galego reinvéntase no
amor, nos bosques. A música galega, porque o que fai A Quenlla
é realmente música galega, devólvenos aos inicios, ás raíces.
Ese optimismo que nos invade,
que nos poboa. Ese optimismo
necesario que nos abraza, nos
campos e nas cidades. E que nos
axuda a soñar e a vivir. Seguir
soñando, aínda que todo nos negue a posibilidade de soñar. Aínda que vivamos defraudados,
deshabitados e desposuídos. Temos que bailar, é necesario.♦
LUPE GÓMEZ

mén é unha responsabilidade para a que
realmente non estamos preparados, e que
tampouco sabemos moi ben se queremos
aceptar. Doutra banda, é a propia sociedade a que se debe responsabilizar de si propia, a sorte do país depende da cidadanía,
non dunha minoría letrada. Agora que o
que é evidente, coido eu, é que o noso traballo nun país tan necesitado como este
ten unhas connotacións e un alcance que
non ten en nacións realizadas.
De toda esta explicación gustaría de
que restase a idea e o desexo verdadeiro
de que os escritores somos xente tan sadomasoquista, non nos fixésemos máis
sangue que o preciso. Correspóndelle á vida artística a loita de estéticas, os debates
de opinións... En ocasións excepcionais é
preciso discutir o alcance dunha obra que
o distorsiona todo ou mesmo dun autor se
se impón por medios que non son os lexítimos, mais por estes pagos temos propendido moito á autodestrución.
Xa nos teñen chamado antes cans, a ladrar polos currunchos, non lle damos moita importancia, mais non so é inxusto e sen
fundamento que se nos volva con esas,
ademais é fóra de tempo. A literatura galega actualmente está ocupada, e fai ben, en
dar a batalla cara a fóra, cara á sociedade,
en chegar a ela e instalarse. As feridas íntimas de todo autor son parte da historia persoal, é natural e mesmo necesario lembralas, a poder ser obxectivando e non distorsionándoas, mais non corresponde enredar
os demais con elas. Non temos dereito a
que as nosas turbulencias íntimas distraian
do que lles importa a todos.♦
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X.E.A.

Xurxo Borrazás
‘Os narradores novos son conservadores’
CARME VIDAL

Desde que en 1991 se dera a coñecer con Cabeza de chorlito, o nome de Xurxo Borrazás (Carballo, 1963) saltou ao
panorama literario como un dos máis sólidos escritores dunha xeración que tiña vontade de renovar o discurso narrativo. Virían despois títulos como Criminal, Eu é, O desintegrista ou Na maleta que foron dando corpo a aquelas expectativas e converteron a Borrazás nun dos autores fundamentais da literatura galega contemporánea. Confesa que
non ten un proxecto literario definido pero ninguén dubida de que a súa traxectoria está presidida pola coherencia dunha escrita persoal, atrevida e anovadora, condicións tamén da súa nova novela Ser ou non (Editorial Galaxia).
Os diversos planos de Ser ou
non transmiten a sensación
de que a realidade e a ficción
se mestura.
Máis que deses dous conceptos falaría de realidade e
imaxinación. Fronte á realidade, o protagonista utiliza a imaxinación como un xeito precisamente de crear realidades, á
medida da necesidade.
Sitúa ao lector nun campo
esvaradizo?
En especial se o que quere é
chegar a conclusións simples. A
visión de moitos lectores é atopar o significado na literatura e a
min iso non me preocupa. Busco
o efecto e gustaríame que a novela se lese como se ve unha película. O feito de que sexa un libro leva máis a interpretar mentres que cando se ve unha película a conclusión é se gusta ou non.
En certa medida, os lectores buscamos certezas e non
atopalas pode producir certa
incomodidade.
Precisa certezas e eu procuro
evitalas. Quero que o pracer veña de recoñecer e catalogar ou
cartografar coma se fora un mapa. Se o lector acepta o meu xogo creo que o gozo será maior.
Nin a morte é definitiva?
Resúltame máis atractivo
ese tipo de indefinicións porque
me permite xogar na ruleta a negro ou vermello e tirar por ambos lados. O lector é o que acaba decidindo. A imaxinación,

para min, é un xeito de poder e
para a lectura é un xeito de controlar o mundo, de non poñerlle
fin a todo. Tanta verdade abafa e
a imaxinación permite saír desa
situación asfixiante.
A novela ten como protagonista un escritor por moitas razóns atípico e a vostede sérvelle para ironizar precisamente
co modelo de escritor ao uso.
Quería ironizar sobre temas
que son moi serios. Na literatura
galega todo creador ten unha serie de tensións importantes. Por
exemplo, soportar que lle digan
que escribe en galego porque
noutras linguas tería máis dificuldade ou que existan autores
que se sintan case aprisionados
pola lingua, que non é o meu caso. Tamén ven que calquera autor que publique un folleto en
castelán ten un eco que non consegue un autor en galego e está
ademais a cuestión dos premios,
que condicionan moito o propio
feito da creación.
O seu escritor séntese á
marxe do mundo literario. Escribe maiormente en español
e non ten unha casa rehabilitada por un arquitecto amigo.
O do español é unha provocación. O escritor é un personaxe no que non busco que os lectores se identifiquen. En canto a
estar fora do panorama literario, eu mesmo me sinto como
un viciño de aluguer que non
vai ás reunións da comunidade

e do que non se sabe se paga ou
non as cotas. No mundo literario galego estou máis de aluguer que como propietario.
Ser ou non é atrevida por
varias razóns, unha delas por
retratar sen tabús a relación
entre un home novo e unha
muller vella.
Se fose á inversa non produciría sorpresa. A elección dos temas tamén forma parte da poética. O tratamento de temas tradicionalmente tabús como o sexo
ou a relixión. Que relacións como esta pasan na vida non me cabe a menor dúbida e é natural tamén que se reflictan na literatura.
Por outra parte non vexo por que
se falamos da boca lle chamamos
así e para o clítoris se emprega a
expresión “alí abaixo”.
Por que leva ao seu personaxe urbano a un mundo rural en descomposición?
Non é a primeira vez que me
movo nese ámbito. Nesa busca
crese que na aldea máis decadente se pode encontrar unha comuñón coa natureza e unha serie de
valores que xa non se ven no
mundo urbano. Decátome de que
as paisaxes de cando era neno xa
non existen e, do mesmo xeito,
tamén desapareceron persoas,
oficios e hábitos da xente que son
viraventos no mundo urbano.
O escritor de Vigo viaxa
aos Ancares, percorre territorios presentes xa noutras
novelas súas como Na maleta.

As paisaxes son as mesmas
pero en Na maleta non había
esa intención, era unha cuestión
máis azarosa. Se alí era a casualidade aquí é unha busca. Coñecín os Ancares e algunha historia que ten que ver con esta novela escoiteina por alí, concretamente a dunha muller que tiña
complexo de Dióxenes.
Pode remitir por esa razón
a Na maleta pero tamén a outras obras súas como Criminal. Afonda deste xeito nun
proxecto literario definido?
Poderíase dicir que pecho
con esta novela a miña triloxía
rural, pero non é nada diso. Cada obra responde ao impulso
do momento e estou convencido de que non teño proxecto literario aínda que o tempo me
poda desmentir. Posibelmente
aos propios lectores lle sexa
máis fácil atopar similitudes
entre as miñas obras que a min
mesmo. Desde logo non teño o
proxecto de ir tocando temas e
ir afondando neles aos poucos.
Pero non aprecia unha serie de marcas que emparentan os seus libros?
Hainas, claro, por exemplo
na elección dos temas ou no tipo de personaxes que escollo
que normalmente proveñen do
mundo da cultura como os escritores ou son marxinais. Dáse
en toda a miña literatura, personaxes con desarranxos mentais,
neuróticos ou psicóticos case, e

marxinais porque encontro que
son máis interesantes. Criminal
comecei a escribila desde o
punto de vista do morto pero logo dinme conta de que o asasino era máis interesante.
O escritor de Ser ou non
di nun momento: “isto non é
escribir, é un falar”.
Alude á forma de novelar
que eu teño, máis neste caso, na
que procuro escribir de forma
case coloquial, como quen conta
algo a outra persoa. Mesmo deste xeito pódese falar de temas de
calado. Pódense sacar conclusións tan sólidas dun refrán como dun tratado de filosofía.
Tense dito que na súa escrita hai moita experimentación,
é a súa intención como autor?
Na primeira etapa da miña
escritura si que había máis experimentación á vista pero agora non busco epatar con cuestións técnicas. Non quero sorprender ao lector con eses medios, cambiar de narrador varias
veces, facer xogos de palabras a
cada paso... iso xa non me resulta divertido. Prefiro experimentar, por exemplo, na elección de personaxes. A experimentación é atrevemento e esta
é unha novela atrevida noutros
planos, non tanto no textual.
A experimentación tende a
relacionarse con dificuldade.
E iso é o que quero evitar.
Busco ser cada vez máis claro
no que conto. Aínda que haxa
indefinicións iso non ten por
que ser un obstáculo.
Moitos afirman que a claridade é un logro, unha conquista de madurez literaria.
Cando era novo rexeitaría
esa afirmación. De todos xeitos,
creo que todo autor debe buscar
unha linguaxe propia e para iso
tes que probar. Nun momento
dado o que me saía era experimentación formal e agora, aínda
que non o vexa como un logro, si
que procuro esa claridade e quero contar sen facelo de forma revirada. Pódese ter claridade nun
texto complexo pero o que non
se debe é ser escuro. A complexidade formal moitas veces leva
a escuridade, ao esoterismo, e
serve para agochar baleiros.
Formou parte dunha nova xeración de escritores que
renovaron o discurso narrativo pero agora pasaron xa
máis de dez anos desde o seu
primeiro libro.
Á xente nova compételle ser
agora máis atrevida pero non é
iso o que estou vendo. Por exemplo, é máis ousado o último libro
de Cid Cabido que o de narradores máis novos. En Queipo, Cid
Cabido ou Xelís de Toro vexo
máis experimentación que nos
que viñeron despois.
Considera que son unha
xeración de ruptura?
Coido que si. Non vexo, por
outra parte, que os novos aportaran xa algo decidido e que vaia
permanecer. Desde o meu punto
de vista hai un certo consevadurismo literario. Hai moita xente
con ganas de escribir, de ser escritor, pero non sei apreciar aínda ben o valor real do que están
facendo. Supoño que cando nos
facemos maiores pensamos que
nada é como era antes.♦
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Seguro Azar

Troia
DAMIÁN VILLALAÍN

Morre Antón Tovar,
o poeta revoltado
P. VILABARROS

Fernán Vello,
novo
presidente
dos Editores
A.N.T.
Con dezaoito votos a favor e tres
abstencións, saiu eleita o pasado
14 de xuño a nova directiva da
AGE, que estará presidida polo
escritor e editor Miguel Anxo
Fernán-Vello, director de Espiral
Maior. A candidatura está completada por Víctor F. Freixanes
(Galaxia) como vicepresidente;
Manuel Bragado (Xerais), secretario; Francisco Rodríguez (Hércules), tesoureiro e Susana Lamelas (Tambre), Alfonso García
Sanmartín (Rodeira), Irene Penas (Everest) e Francisco Pillado
(Laiovento), como vocais.
Fernán Vello destaca o acordo
común para erguer un grande gremio de editores de Galicia, como
o principal valor da nova directiva, “é transversal e representa
tanto as diversas realidades empresariais como as sesnsibilidades editoriais. Hai editoras xeralistas, grandes, pequenas e medianas; hainas especializadas nas
grandes obras e moi especialmente tamén as que teñen o libros de
texto como actividade principal,
algo que penso que é importante
nun momento no que hai que
adaptar os materiais didácticos á
nova normativa do galego”.
A renovación da directiva
da AGE prodúcese case en paralelo á posta en marcha da Mesa do Libro, que debe elaborar
os proxectos de Lei do Libro e
Lei de Bibliotecas próximos.
Fernán Vello confirma que neste mesmo mes terán unha primeira entrevista co presidente
da Xunta para facer fronte aos
grandes desafíos do libro “temos que conseguir definitivamente ser considerados sector
estratéxico, xogámonos o futuro porque o libro é un elemento
central na transmisión da cultura e a normalización da lingua”.
Fernán Vello amosouse satisfeito de que o consenso antes estes retos fose a pauta de elección,
“temos que recoñecer a xenerosidade e a entrega da directiva
anterior que ademais tivo que
afrontar un momento dificil da
asociación e fíxoo con éxito”.
A nova directiva reunirase
de contado para elaborar un
programa de futuro, “e a miña
idea é que se formen as comisións de traballo para que todo o
mundo poda aportar á obra”.♦

A.N.T.
Con 73 anos morreu en Ourense,
a noite do 15 de xuño, Antón Tovar Bobillo. O poeta que afirmaba “son un revoltado que está
contra a maior parte das cousas.
Non estou conforme coa vida
que remata na morte, na agonía.
Fotografío a realidade e a cámara dá unha imaxe pesimista”.
Eran declaracións en A Nosa Terra á xornalista Carme Vidal en
febreiro de 2001, cando por fin
saía, despois de botar seis anos
na editorial, o seu Diario dun vello revoltado (Galaxia), un traballo memorialístico que precedeu
á publicación do que xa foi derradeiro poemario Cadáver
adiado (Ed. do Castro).
Antón Tovar naceu en Rairiz
de Veiga en 1921 e inscríbeno as
historias da literatura na chamada
Promoción de Enlace, con obra
en galego e castelán. Estreouse
en 1955 con Barro de nadie ao
que seguiron El tren y las cosas
(1960), El ladrido (1961), La
Lanzada (1964), La Barca
(1973), e queixouse de ser maltratado literariamente “o feito de
ser do PC, amigo de Risco e ter
escrito en castelán case a metade
da miña obra descalificoume. Se
os libros non fosen firmados talvez tería tido máis sorte”; a súa
obra en galego comezouna en
1962, con Arredores (1963) e seguiu con Non (1967), Calados
esconxuros (1980), Berros en voz
baixa (1990), A nada destemida
(1991) e Cadáver adiado (2001).
Estudante de Filosofía e Letras, abandonou a carreira e ingresou como novicio nos xesuítas, en Salamanca, traxectoria
relixiosa que tamén abandonou.
Ingresou como funcionario de
Facenda, exercendo en León e
Ourense, aquí fixéronlle un expedente que o obrigou a unha
xubilación anticipada e pasou a
traballar unhas horas na Libraría
Tanco, foco de cultura e activismo político no Ourense antifranquista. Tovar reivindicouse ideoloxicamente como comunista,
“tardei en facerme de esquerdas.

A

Antón Tovar
visto por
Calros Silvar.

Non me enteraba de nada. Estiven ano e medio nos xesuítas
cheo de terror e coa morte de
meu pai tiven que buscar un
anaco e pan para a familia, xa
que era o maior de oito irmáns.
Lentamente
aparece
esa
conciencia a través dos exemplos, poño por caso, da vida de
Antonio Machado, homes que
eran de esquerdas e non aqueles
canallas que fusilaban”.
En 2001 xa daba por finalizada a súa vida de escritor, “non
teño necesidade algunha de escribir poesía. Non me veñen as
palabras desde o 9 de febreiro de
2000 no que Tucha [a súa muller] ingresou no sanatorio. Nun
conto meu a Tucha, ela contempla a miña morte na cama e ela
non morre nunca. E ela morreu
cunha grande agonía”.
Recoñecido no maxisterio
de Vicente Risco, Tovar asegu-

raba “son poeta ao meu pesar.
Atopei de rapaz exemplos poéticos formidábeis como Rosalía e Curros e foi cando me fixen poeta. Ía á biblioteca de
Risco para que me prestara libros galegos e portugueses”.
Tovar recibiu diversos premios á súa obra, o Amor Ruibal
polo ensaio “Xoan XXIII e a
terra”, o Premio da Crítica de
Galicia en 1981 ou o Losada
Diéguez en 1991. En 2001 o
seu concello natal nomeouno
Fillo Predilecto e deulle o seu
nome á biblioteca pública.
Tovar repetía na entrevista
antes citada o leit motiv do seu
derradeiro libro, un verso de
Carballo Calero, “cadáveres
adiados que procrían”, e remachaba á pregunta da xornalista,
Que procrían?, “máis cadáveres adiados e así vai a roda do
mundo. Non hai esperanza”.♦

Ramiro Fonte e Manuel Caamaño
gañan o Losada Diéguez
A.N.T.
Dotados con 6.000 euros, o pasado 12 de xuño foron entregados en Boborás os premios Losada Diéguez. O de Creación
Literaria recibiuno Ramiro Fonte por Os meus ollos, primeira
parte dunha triloxía memorialística saudada unanimemente pola crítica. O de Investigación
entregouse a Manuel Caamaño
por As construccións da arquitectura popular patrimonio etnográfico de Galicia.
O escritor de Pontedeume
afrontou unha das súas obras
máis ambiciosas, “é a obra que

quería escribir, a miña aportación ao canon da literatura galega. Quería un libro con bo galego, que puidese servir como
modelo de prosa clara, sinxela,
transparente. Que estivese cheo
de vida, que fixese chorar e rir.
Arranxemos a prosa, escribamos ben, limpo... son cousas
modestas. Se consigo levar a bo
porto unha obra de 800 páxinas
que se lea como isto creo que
fixen algo importante”.
Manuel Caamaño falando
do seu libro premiado manifestábase debedor en parte dos traballos de Xaquín Lourenzo,

“nestes estudios teño que recoñecer un referente especial que
é o de Etnografía e cultura material de Xaquín Lourenzo. A
partir de aí viñeron estudiosos
máis novos con metodoloxías
modernas como Pedro de Llano
ou Begoña Bas. O enfoque do
meu libro trata de abranguer as
máximas das realizacións construtivas que están integradas na
arquitectura popular que a min
me gusta denominar arquitectura sen arquitectos, roubándolle
o termo a Rudofsky,que fora
conservador do Museo de Arte
Moderna de Nova York”.♦

índa que comparto case
punto por punto o excelente comentario crítico
que Xosé Valiñas publicaba no
anterior número de ANT sobre
Troia, eu estou feliz coa estrea
desta película. Ía eu xa farto da
momia de Ramsés e do
paradeiro do Santo Grial, dos
segredos dos Templarios e dos
misterios dos Faraóns, do enigma dos Cátaros e da filla incógnita de Cristo Bendito. Grazas a
Troia pasa Grecia a ocupar, por
fin, o escenario definitivamente
kitsch dos nosos revivals histórico-culturais. Si, nesta
temporada de primavera-verán
vaise levar moito Homero.
Non destacaba o helénico
ultimamente no mercado das recreacións históricas. Talvez porque non hai segredo detectivesco en Troia, nin pedra filosofal
que descubrir. O misterio grego
está noutra parte, precisamente
na interacción tráxica entre
homes e deuses que a película
de Wolfgang Petersen elude.
Polo demais, toda a mística homérica redúcese a unha
colección prodixiosa de
zoupadas e hostións, de lanzas e
espadas que amputan membros,
arrancan cabezas e deixan ao aire os engumiños cheirentos dos
guerreiros menos afortunados. É
inútil buscar na Ilíada sabias
sentenzas filosóficas ou calquera clase de esoterismos. Pero a
nosa civilización ten neste
brutal xoguete bélico,
honestamente fascinado pola
violencia musculosa dos corpos
masculinos que combaten até a
morte, un dos seus textos
aurorais. Nese libro, o mundo é
o que é, un escenario de guerra
e conflitos manexado pola vontade escura e azarosa dunha divindade contraditoria e multiforme, un lugar no que a maior
gloria á que poden aspirar os
homes, monicreques en mans
dos deuses, é a non faceren o ridículo, nin na vida sempre
breve, nin na morte sempre ao
axexo. Unha tarefa enorme e difícil, non vaian pensar.
Pero os deuses, verdadeiras
presenzas reais nos textos
homéricos, personaxes tan
vivos e actuantes como
Aquiles ou Agamenón, están
ausentes en Troia, como se fosen unha engádega anacrónica
e molesta, unha antigalla sen
función dramática nin gancho
comercial. Ninguneado o
elemento tráxico, sobrevive
ampulosamente o épico. Como
na Eurocopa ou no Tour de
Francia. Por aí non hai queixa.
A pesar dalgunhas delirantes distorsións argumentais, da
música de western e dos
acenos de Brad Pitt, Troia vai
difundir entre grandes masas
de occidentais afastados da civilización helénica un dos relatos fundadores do universo clásico, da cultura que até o século pasado amamantou as letras
e as artes europeas e que hoxe
só é o melancólico santuario
duns outonizos happy few.
Benvido sexa, pois, de novo
Aquiles, aínda que volva
disfrazado de Brad Pitt.♦
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O verán en cursos
MAR BARROS

A constitución europea, o Prestige e os tranxénicos son algúns dos temas escollidos polas universidades galegas, a UNED e a Menéndez Pelayo para os seus cursos de verán. Prezos para todos os
petos e unha oferta temática ampla son as premisas coas que arranca este tempo de aprendizaxe.
COMPOSTELA
Baixo o título Sobrevivir ao
Prestige: prexudicados, suxeitos
responsábeis e danos resarcíbeis, a USC presenta do 12 ao 15
de xullo a reflexión de economistas como Emilio Nogueira
Moure ou os profesores Javier
Maseda ou Albert Ruda, sobre os
efectos do petroleiro, a valoración económica dos danos, o sistema de indemnizacións e as responsabilidades penais.
Organizado tamén pola USC
e dirixido por X. Antonio Neira
Cruz celebrarase a finais de xullo
o curso Relacións entre prensa,
infancia e escola, no que diversos
especialistas do ámbito da comunicación e da pedagoxía abordarán as conexións entre a infancia
e os medios de comunicación.

LUGO
Alberto Cepeda Sáez e Xurxo
Barros Velázquez dirixen as xornadas Alimentación transxénica
e ecolóxica. Que nos depara o
futuro?, no que se debaterá na
segunda semana de xullo sobre

os retos actuais da alimentación.
Co título Amor e literatura
arrancan o 12 de xullo as xornadas
coordinadas por Claudio Rodríguez Fer. No curso Carmen Blanco falará sobre a relación entre o
amor e o feminismo, a profesora
María Lopo sobre a materia de
Bretaña e Xose Luís Axeitos reflexionará sobre o amor no exilio.

da e a Península Ibérica que ten
por obxecto presentar unha visión
sobre as relacións entre ambos territorios dende o campo arqueolóxico, histórico e o filolóxico.

A CORUÑA
Diferentes premios nacionais de
literatura e membros da Real
Academia reuniranse na Fundación Luís Seoane dende a segunda semana de xullo para celebrar
as xornadas tituladas O oficio de
escribir. Paralelamente, no mesmo lugar Pedro de Llano Cabado
reflexionará sobre a arte e a globalización e Gregorio PecesBarba sobre os problemas actuais da constitución en diferentes cursos, todos eles organizados pola Menéndez Pelayo.

PONTEVEDRA
Nesta cidade a UNED ofrece diversos cursos relativos á Unión
Europea, o seu texto legal e
constitución que se desenvolverán do 5 ao 9 de xullo. Nun deles
os catedráticos Mariano Abad,
Dimitri Tsatsos, Fernando Suárez e a ex-ministra de Exteriores
Ana de Palacio analizarán as
cuestións centrais nas que están
a xurdir discrepancias. Ao mesmo tempo desenvolveranse as
xornadas (Re)Descubrir Europa,
para (Re)Construír Europa, que
teñen como fundamento rescatar
a memoria histórica. Ademais a
Menéndez Pelayo oferta baixo a
coordinación de Xavier Vence
unha serie de relatorios nos que

Xosé Antonio Neira Cruz e Xavier Vence.

se analizarán as desigualdades
no mundo neoliberal.

VIGO

cultade de Ciencias da Educación se imparten as clases que
compoñen O teatro negro como
experiencia educativa.

Entre o 12 e o 14 de xullo a Universidade de Vigo ofrece o curso
Outro mundo é posíbel: recoñecer a realidade, pensar e actuar,
mentres nas mesmas datas na fa-

A menéndez Pelayo organiza a
primeira semana de xullo o curso
Relacións primitivas entre Irlan-

ORTIGUEIRA

E nxeños e criaturas
Da fala dos
brañegos
Publícase, por fin, o libro Da fala
dos brañegos, da autoría de Ofelia
Carnero, Xoán Ramiro Cuba, Antonio Reigosa e Mercedes Salvador, en edición da Deputación e o
Museo Provincial de Lugo e con
ilustrativo prólogo de Armando
Requeixo. Estes catro investigadores lucenses constitúen o Equipo
Chaira, que durante anos se dedicou a recoller pezas da nosa literatura oral polos concellos de Abadín, Vilalba, A Pontenova, Begonte, Chantada e A Fonsagrada. É esta a súa segunda publicación, despois de que hai anos desen ao prelo a súa Pola vila na Pontenova.
Lendas, contos e romances.
En 1928 Noriega Varela publicara o libro Como falan os brañegos e parece que debemos entender que esta nova achega é unha
especie de continuación. Antes de
continuar é obrigado aclarar que
os brañegos son os habitantes do
concello de Abadín, que son montañeses, do mesmo xeito que os de
Mondoñedo son valecos e os de
Barreiros son mariñaos. Pois niso
que se deu en chamar, abusivamente, A Mariña, e mesmo niso
que se deu en chamar Terra Chá,

BAIONA
O director do IGADI, Xulio Ríos
dirixe O renacer económico e
político de América Latina, dentro da programación da Menéndez Pelayo, no que se reflexionará durante a segunda semana de
setembro.♦

Xosé Miranda

nin todos son mariñaos nin todos
son chairegos. Ora iso si, valecos,
brañegos e mariñaos son todos
mindonienses de fala.
A filosofía do Equipo Chaira é
evidente: trátase de recoller a literatura tradicional antes de que
desapareza definitivamente. Despois xa haberá tempo de interpretala, porque non se pode vender a
pel do oso antes de cazalo. E teñen
razón. Máis, con todo, algunha interpretación, en forma de breves
notas e introducións aos diferentes
apartados, achegan tamén, e non
debe ser desprezada, pois os recompiladores apuntan fino.
O traballo do Equipo Chaira é
modélico, é un traballo científico e
meditado. Os autores dannos os
nomes de todos e cada un dos informantes, a súa idade no momento da recolleita, o lugar e a data
exacta, como cómpre facer. Un
mínimo de honradez, de ética e de
categoría intelectual esixen que iso
sexa así. A meirande parte dos traballos teoricamente etnográficos
que se editan en Galicia (salvando

a xeración Nós e os seus epígonos
e algúns outros moi valiosos) son
copias de copias ou auténticos plaxios, que non citan os libros ou os
informantes dos que sacaron as
pezas, cando non teñen o atrevemento de retocar ou de traducir os
textos. Un auténtico delito de
apropiación indebida, como a que
outros fan con Daniel. E despois
reparten(se) medallas.
Da fala dos brañegos é un libro feito pisando a terra, sentando
detrás das cociñas e falando coas
xentes, un traballo de campo que
utiliza os medios máis modernos
para ser fiel, que reproduce exactamente a fala dos informantes,
con todos os seus castelanismos e
variedades dialectais e idiolectais,
vacilacións e repeticións, o cal non
constitúe o menor dos seus méritos. Os investigadores remítennos
sempre aos catálogos galegos e internacionais, como os de AarneThompson, Boggs, o Índice General del Romancero Hispánico e o
Catálogo amplificado do Romanceiro Xeral de Galicia, ademais de

darnos noticia de que contos aparecen insertos en obras clásicas da
literatura italiana, española ou galega. Mesmo chegan a identificar
os verdadeiros autores de pezas
que pasaron a formar parte da literatura oral, caso de Caetano
Arias ou de Mato Vizoso.
Pero estamos falando de literatura, e neste libro hai auténticas marabillas entre as súas once lendas de
tesouros, catorce de encantos, dúas
de mouras, unha de meigas, catro
de nubeiros, unha de santos, dúas
da compaña, seis de demos e trasnos, cinco de pozos e vilas asolagadas, cinco relatos lendarios, dezanove contos de animais, catro marabillosos, cinco relixiosos, oito novelescos, doce de matrimonios, trece de parvos e pillos, dezaoito de
cregos, cincuenta e cinco eróticos
ou colorados, doce de personaxes
locais, un de fórmula e vinte e un
contos varios, once romances, dezaseis romances de cego e parrafeos, cento quince cantigas, corenta e
sete adiviñas, catro trabalinguas e
dez ensalmos, responsos e oracións
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populares. Algunhas das lendas
permítennos comprender mellor
mitos e aspectos que permanecían
ocultos, e veñen a completar informacións e intuicións. Por exemplo,
despois de ler este libro entendemos algúns dos relatos enigmáticos
que aparecen nos Contos do Valadouro (libro que merecería tamén
un longo comentario). Reproducimos ao acaso algunha peza: O cocho funcionario.
Era un cerdo, ou unha cerda,
xa non sei que era. Era un cerdo
de cría, era moi bon cerdo e,
bueno, era a riqueza da comarca
porque era moi bon cerdo e iban
moitas cerdas a el, e era unha
grande explotación.
Entonces os do ayuntamiento
enteráronse, e como viron que
era un grande negocio pois foron ó paisano e pagáronllo polo
que quixo, porque era o negocio
do pueblo.
E no ayuntamiento fanlle unha corte preciosa, poñen o cerdo
precioso, lavárono, limpiárono e
vén o cerdo e, nada; viñan as
cerdas, e nada. E viñan as cerdas e nada. Entonces, un día;
¡pero, que pasa! Trougueron o
veterinario: ¡pero que pasa!
—¡Pois que pasa! ¡Que eu
agora son un empleado do ayuntamiento!
En suma, para os amantes da
literatura e da etnografía, Da fala dos brañegos é un tesouro
oculto que busca a cara do sol.♦
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PICA PICA CIRCUS
MAR BARROS

Lola
Dopico
‘As solicitudes
para Moda
duplican a oferta’
A.N.T.
O curso que vén porase en
marcha os novos Estudos
Superiores en Deseño Téxtil
e Moda de Galiza, da que
vostede será directora. Que
vai aportar a titulación?
A carreira nace co obxectivo de ofrecer formación
nun eido que non está cuberto pero que, sen embargo, ten
unha clara importancia profesional actualmente.
Por que Pontevedra?
Pensouse nesta cidade por
varios motivos, entre eles
porque houbo unha certa mobilización do sector civil que
reclamaba estes estudos e pola forte implantación, dalgunha maneira, da creación e do
deseño gráfico. Ademais contou coa implicación das institucións públicas.
O centro vai estar vinculado a algunha marca?
Dende o principio estivo
vencellada á Asociación Téxtil de Galiza. Conxuntamente
realizamos os programas de
estudos co fin de que nos informasen das necesidades
formativas e técnicas que
existían no eido da moda.
Ten dito que a carreira e
o sector van ir collidos da
man. Como o van conseguir?
Mediante o continuo contacto a través da Asociación
Téxtil. Neste sentido, é como
unha sorte de órgano consultor, que nos irá indicando cales son as últimas tendencias
e cal a demanda do sector.
Vaise establecer un diálogo
continuo entre nós.
Aínda que comezará
despois das vacacións de
verán, xa se produciron
moitas solicitudes?
A titulación oferta 30
prazas, entre elas cinco para
profesionais, non embargante as solicitudes xa duplican
esta cifra.
Centrarase nalgún aspecto en concreto?
O primeiro ano a materia
será común, non ten un carácter só técnico senón que
se pretende ofrecer unha formación onde o feito universitario sexa diferencial, con
compoñentes analíticas e o
emprego de ferramentas de
investigación. Posteriormente márcanse diferentes itinerarios que deberá seleccionar
o alumno, entre eles confección en punto.♦

Galiza comeza a soñar en plastilina e faino da man da produtora Lúa Films. A muller bola, os gladiadores do espazo e os bechos máis disparatados dan forma a Pica Pica Circus, a primeira longametraxe de animación realizada con esta técnica en todo o Estado.
Quizais foi a produtora de Stiven
Spielberg a que se decatou por
vez primeira de que as galiñas de
plastilina pódense converter en
verdadeiras poñedoras de ovos
de ouro con un bo guión, unha
campaña de promoción abafante
e moitas horas de traballo. Logrouno con Chicken Run, longametraxe realizada por Aardman e
coa que recadou máis de cen millóns de dólares sen contar con
Brad Pitt nin Jenifer López no reparto. Agora Lúa films, unha produtora galega radicada en Arteixo, toma o relevo con Pica pica
circus, longametraxe de 80 minutos que se estreará a finais do
2006 e que se converte no primeiro filme de longa duración realizado con plastilina no Estado.
Despois de dar os primeiros
pasos no eido da animación cunha
serie de curtas inspiradas nos autores homenaxeados no día das
Letras Galegas, que levaba por título A Lingua Animada, a produtora lanzouse o ano pasado con esta película. Dende aquela un total
de 30 profesionais veñen traballando no proxecto para a elaboración do guión e a creación de malabaristas, feras, gladiadores do
espazo e demais personaxes que
comporán o elenco de actores.
Como indica a produtora executiva
Chelo Loureiro, Pica pica circus
preséntase como “unha proba de
madurez tras traballar moitos anos
no eido das curtas”. “Despois desta seguiremos traballando en longametraxes porque as curtas presentan o problema de que non
existe un marco estábel para a súa
proxección nin distribución fóra de
festivais”, engade.
Nestes momentos a película
atópase en plena fase de preprodución coa elaboración do teaser, unha caste de trailer de minuto e medio no que Rita, João,
Narciso e Samantha saltan por
primeira vez á area circense para demostrar as súas habilidades
a produtores e investidores.
Dirixida por Virxinia Curiá e
Tomas Conde, e con guión da
que fora finalista do premio Merlín
2002, Ánxela Loureiro, Pica pica
circus recrea a historia de Rita,
unha rapaza de once anos, neta
da dona dun circo dos anos cincuenta. Un verán a nena xa non
se atopa co mago que lle aprendera ducias de trucos e misteriosamente o seu tío Narciso dirixe o
circo. Será ela xunto cos seu amigo João e con Samantha os que
intentarán resolver o enigma
mentres sortean as trabas que lle
pon o seu tío. “Escollemos o circo
porque é un lugar onde coinciden
moitas culturas e pareceunos
axeitado para ubicar unha historia
divertida que nos permitise reflexionar sobre certos valores , como o da convivencia, a solidariedade e o respecto”, explica Ánxela Loureiro. Como ela mesma indica, a película non vai dirixida a
un sector en particular senón que

O ruín director do circo Narciso xunto con Rita, a protagonista de Pica Pica Circus.

nos diálogos fanse chiscadelas a
todos os públicos.
En total sesenta personaxes
darán vida a este novo proxecto,
no que participarán cinco equipos de filmación, compostos cada un deles por iluminador, director de fotografía, cámara e un ou
máis manipuladores segundo o
personaxe. “Preferimos a plastili-

na porque é un medio máis
quente que a animación por ordenador. Sen embargo, é unha
técnica máis laboriosa, case artesanal na que os personaxes
están constantemente deformándose, por iso, ao lado do lugar de
gravación créase unha sorte de
hospital onde se remodelan as
mans e as facianas”, indica a
produtora executiva. Se en Chicken Run, os monecos tiñan uns
trazos simples, para Pica pica
circus Miguelanxo Prado, deseñador gráfico das personaxes e
director artístico da produción,
realizou uns monecos que se
asemellan moito a realidade, algo que complica máis o labor de
rodaxe, como indica Chelo Loureiro. Sobra con saber que cada
segundo leva 24 fotogramas e,
no mellor dos casos nunha xornada de oito horas chéganse a
facer catro segundos.
A película arranca cun orzamento total de cinco millóns de
euros, cantidade que supera as

cifras que se barallan nas producións españolas de animación. A
mesma cantidade que se empregou para pagar simplemente a
dobraxe de actores de Shreck.

Competir co exterior
Fronte as películas de orzamentos espectaculares, para Chelo
Loureiro non só é posíbel competir coas producións propias senón que mesmo existen moitas
posibilidades de avantaxalos.
“Nos Estados Unidos faise un
determinado produto dirixido a
un público moi concreto, e realízano moi ben –sinala. Para poder competir con eles temos que
ofrecer outro material, outro xeito
de contar as cousas e con mellores guións e penso que dende
aquí estamos conseguíndoo porque temos moi bos profesionais.
Nestes momentos toda Europa
vira os ollos para o que se fai en
Galiza porque se están a desenvolver traballos moi bos”.♦
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Código
de barras

Sitios

Mar Barros

MARGA ROMERO

A

calor roe nos miolos
do estudantado para
acceder á
universidade. Sete exames ou
algún máis, tal como indica e
lembra, acusador e torturador,
o código de barras. Coa
presentación as e os
aspirantes ocupan o seu lugar,
reciben a folla de instrucións
e aclaracións verbais repetindo o que xa está escrito e saben que deben mostrar o DNI
cando lles sexa requirido e
descobren a utilidade do
documento. Queren esvaecerse na nova aula, mais o sistema detecta esa parte que só se
examinou de tres materias este curso, e pasa a denominarse R, ofrécelle a quen repite a
selectividade preguntas do
programa antigo. Alguén perderá folgos, preparou o
programa novo e as preguntas
do vello con palabras diferentes non lle parecen as
mesmas; hai un grupo que
pode chegar pola vía dos
estudos de danza e música.
Quen se examine de música
será arredado da nova familia
para asistir a unha audición.
Sopa de códigos de materias,
ensalada de itinerarios. Nove
etiquetas con cadanseu
código, adhesivas da
identidade, que se pode
roubar se un se descoida e
non anda con tino. Entón en
cada exame repetirase que hai
que levar a barra dos códigos
sempre, que non se pode deixar e, aínda así, hai quen a
perde e, como se do peor feito criminal se tratase, admíteo
con vergoña e treme polo que
pode pasar. E hai quen esquece colocar a pegata nun
exame ou por confusión vai a
calcomanía parar no recadro
da administración. Tiranía de
andar todo o tempo con ela,
non esquecela mañá na casa,
non deixala debaixo da almofada, nin nas beiras dos
nervios dunha das últimas
cuncas de colacao que prepara mamá. Escribir nun día sobre a telefonía móbil, en galego e mais inglés, a periodización literaria española ou a
novela decimonónica, a vida
real e o cine, mais irreal se
vai do matrimonio, sobre a
lexitimidade da guerra, a loita
antifranquista, a desamortización, sorte de quen leu os camiños da vida oterianos, en
fin, obediencia e virtude
platónica. Isto e ter conta da
identificación é de máis.
Como na viaxe clásica, por
moito que digan de aprendizaxe, o que conta para a historia
é a meta. O escachapiollos sinalará o ceo ou o inferno do
triunfo ou da derrota. A felicidade, cando se pega o
derradeiro código de barras na
derradeira cabeceira é infinita,
será inolvidábel. ♦

O Saviñao, navegando no interior
De achegarse á Ribeira Sacra
hai un lugar que se debe ter en
conta por ser testemuña do paso
do tempo e ladeira onde maduran os viños con denominación
de orixe. Son as terras do Saviñao, un concello trabado polo
Miño no que se pode gozar da
arquitectura románica das igrexas, das praias fluviais e de paraxes naturais, tanto nas ribeiras
do río como nas formas antigas
das montañas do interior.
A visita polo concello quizais podería comezar do xeito
máis relixioso, botando unha
ollada ás diferentes igrexas románicas que se conservan, algunha delas declarada monumento nacional, como é o caso
da de San Paio de Diomondi e
da de Santo Estevo de Ribas de
Miño. Esta última obra foi a
igrexa dun mosteiro benedictino
construído ao redor do 1200 e
do que chama a atención o rosetón de catro metros de diámetro
que ten na fachada. Conta a len-

da que esta cristaleira foi rota a
pedradas polas xentes do lugar,
que entendían que a luz que reflectía nas postas de sol era un
signo de maxia negra, que tiña
efectos negativos nas mulleres.
Pero ademais da pegada medieval, o Saviñao presenta pequenos recunchos que dan conta
do paso do tempo, dende os primeiros poboadores e o sinal en
forma de viñedo e calzada que
deixaron os romanos até a actualidade. Así, poderíase comezar
na parroquia de Abuime, lugar
no que se poden atopar grandes
construcións de pedra pertencentes á cultura castrexa, utilizadas como enterramentos colectivos. Seguiríase o castrexo a través de calquera dos vintesete
castros que se conservan espallados pola zona e aínda quedaría
tempo para ver a calzada romana, unha vía descoñecida para
moitas persoas que ascende polo
val do Miño até Diomondi a través dos viñedos das ladeiras.

Para xantar, o obrigado no
lugar, carne de rubia galega e un
bo viño da terra, que se poderán
saborear en calquera local da
zona. E despois de repoñer forzas, a praia fluvial da Cova é un
bo lugar para bañarse no río e
tomar un pouco o sol, antes de
completar as visitas arquitectónicas e arqueolóxicas.
Pero tamén hai tempo para a
diversión. De todas os eventos
festeiros que se celebran no Saviñao quizais chamen a atención os agucios en Vilelos, nos
que se realizan unha serie de fachos de grandes dimensións e
as festas patronais de Escairón
na que destaca a carreira de burros, que ten lugar a primeira
semana de agosto.
Polo río en catamarán
Para os que prefiran pasear polo
río e descubrir os múltiples meandros que describe o Miño ao
seu paso por estas terras do Savi-

ñao existen diferentes roteiros xa
trazados para percorrer en catamarán. Pero quizais a máis destacada sexa a ruta do Salto dos Peares, que dá comezo neste concello coa subida ao barco, que conducirá ate Belesar, percorrido no
que se poden contemplar algunha das reviravoltas máis fermosas do río e ollar os restos da antiga calzada romana e as antigas
barcas nas que carrexaban as
uvas e o viño os adegueiros. A
seguinte parada do roteiro faise
nunha adega da denominación
de orixe, onde se poden saborear
os mencías e os godellos. O xantar ten lugar nunha das catro casas de turismo rural do Saviñao,
dende onde se parte cara o lugar
da Cova, onde se atopa o Mirador do Fin do Mundo e a igrexa
románica de San Martiño. Posteriormente o Pazo de Arxeriz e
para finalizar o percorrido á visita dunha das xoias do románico
galego, a igrexa de Santo Estevo
de Ribas de Miño.♦

Os trinta anos de madurez
de Jei Noguerol
XOÁN MANUEL ESTÉVEZ
A aparición do primeiro disco de
Jei Noguerol no ano 1971 supuxo
todo un revulsivo no ámbito da
canción galega. Tratábase dunha
gravación formato “single” e nos
dous temas incluídos descubriamos unha nova voz infrecuente
naquela altura, porque falar por
aquel entón dun mozo que exhibía
desinhibidamente os seus anceios
e inquedanzas Denantes dos vinte
anos, tal como titulaba unha das
cancións, era ao menos sorprendente nun contexto como o que vivía o cancioneiro galego da época,
polarizado entre as opcións contrapostas de Voces Ceibes en canto
a contidos sociais e contestatrios e
a máis comercial e exitosa de cantantes standard representada por
un Juan Pardo ou Andrés do Barro. A maiores, Noguerol viña
acompañado duns músicos que,
acordes coa temática do seu canto,
despregaban instrumentalmente
toda a modernidade sonora imaxinábel hai máis de trinta anos, representada na ocasión polo grupo
catalán OM, paradigma de rock

progresivo co que satisfacer a expresión de rebeldía tan propia da
mocidade de calquera territorio,
tamén por suposto da galega.
Houberon de pasar varios
anos para que o noso cantor mudase de discurso, e xa chantado
definitivamente na diáspora galega de Barcelona, dese en evocar
cal emigrante que de feito era as
viencias propias de quen se sente
estranxeiro no seu país, tal como
cantou nun dos seus temas gravados, algúns deles de doada asunción popular, caso de Voa, voa,
mentres que outros evidencian o
seu vencello ao paradisiaco territorio da Mariña luguesa de ónde é
nativo –Viveiro–, por exemplo
cando pon en solfa o namoramento panteísta a medio dun dos seus
temas máis logrados, Que bicaba
na terra. E sen esquencer a crúa
realidade das comunicacións terrestres que a miúdo illaban a Galiza do resto da península Ibérica,
cantada nesta ocasión a xeito de
súplica cómica dirixida ao Señor
Ministro, por favor.
E como queira que a emigra-

ción tamén afectou os artistas galegos daquela xeira, os nosos cantores habían de recorrer a estudos
discográficos dispoñíbeis fóra do
noso país para ver de materializar
as súas gravacións, neste caso a
través da editora catalá Edigsa.

Do seu catálogo aparecen agora
rescatados en formato de cd os
discos que Jei Noguerol rexistrou
entre os anos 1971 e 1976. Unha
boa ocasión para completar esta
parte do noso patrimonio cultural
esquencido. ♦

Europa (2)
FRANCISCO CARBALLO

N

on me esquezo da
satisfacción dos
primeiros días da
campaña ás europeas a
través do espello de Camilo
Nogueira. Foi un ventiño
leve; en seguida ollei que
estabamos nunha saraiba.
Un tipo de campañas “á
americana” por obra e graza
de multinacionais. Con
tales aparellos entramos
nun vieiro choído.
O duelo era entre dous:
PP e PSOE. Os perdedores
do 14-M non aceptan a
ubicación que acadaron. É
a dereita das familias do
réxime, dos privilexios;
non se acostuman fóra do
poder. Jaime Mayor Oreja
cumpre de símbolo
paranoico do continuísmo
represivo; hai socios e
vasalos para encher urnas.
Coa suba en porcentaxes
calman. O seu proxecto
europeo non é máis ca a
extensión do que sempre
fixeron.
As esquerdas, tanto as
burguesas como as
marxistas, inda non teñen
experiencia de xestión;
carecen de hábitos
diplomáticos raposeiros;
empoleirados nos cargos
ben servidos de burócartas,
algúns senten vertixe. Mais
gañaron como PSOE e José
Luis Rodríguez Zapatero
pode seguir co sorriso e a
bonhomía. Ás outras
esquerdas levounas a
treboada.
Moi desigual o soporte
dos partidos das nacións e
das rexións. Brillante a
xeira do PNV: grazas a tal
ventura toda a Galeusca
descansa. Aquí me doe.
Que, ao menos na Galiza,
lle les sexa difícil a algúns
entender unha política que
pacta para solucionar
problemas previos a toda
mellora laboral e cultural,
expresa o ideoloxismo que
embebeda e impide ver os
horizontes e os procesos
de cambio histórico. Se
ben o BNG tivo un repunte
nas provincias da Coruña e
Pontevedra, serve de pan e
viño para o camiño: moito
a bregar.
Os votantes do 13-X
aproveitaron a ocasión de
castigar os seus gobernos e
cultivar o deporte;
apostaron polos cabalos
das carreiras e a vivir.
Europa é un proxecto de
máxima relevancia. E o
inevitábel; o
imprescindíbel. Horizonte
a ter á vista, obra a
elaborar por todos e ao
servizo de todos; non
foron así os Estados
históricos, produtos
oligárquicos sempre
alérxicos a unha sociedade
pacífica, creativa e
participativa. Converter as
eleccións ao Parlamento de
Europa nunha xogada de
apostas é unha partida
perdida. Un erro.♦
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Diego de Giráldez e
o realismo onírico
A.N.T.
Diego de Giráldez foi colocado
por Antón Fraguas “no grupo
dos independentes” e “no millor
asento dos realistas”. Este pintor
vigués expón até o 20 de xuño
nas sas do Castelo de
Soutomaior. O propio artista
define o seu traballo como
“realismo NAS” e como “visión
creadora do imaxinario ao
poético.
Domingos García-Sabell
destacou de Giráldez a súa
facilidade para reproducir
fielmente o real, mais sen ficar
eí, senón deixando, a partir desa
base, correr a imaxinación
“máis solta e máis libre”.
García-Sabell observou nas súas
imaxes unha “poderosa
facultade de apropiación máxica
do entorno”. “Ese entorno —
engade— fala na obra do pintor
por señas, non por obediencia á
verdade estrita”.
Giráldez é dun realismo
inquedante que en non poucos
casos parece ir verterse cara o
surrealismo, sen chegar a el. Así
nalgún cadro lembra a Lugrís e
noutros a Dalí. As súas imaxes
non son neutrais, nin deixan
pasar de longo ao observador.
Noutra dirección apunta á
inxenuidade, ao naif, tamén sen
chegar a el. A “inmadurez”, que
tanto exaltou na escritura
Gombrovicz, atópase aquí como
suxestión para alterarnos, para
espertar a nosa ollada.
O galo na mesa coas cadeiras
cubertas; o millo, a pomba e o
peixe, nunha estrutura case
acuática; o cristo humanizado; o
can erguido fronte á muller
liliputiense, falan dun realismo
de tendencia onírica, libre e
incómodo para o ollo afeito a
♦
outras cousas.♦

Á dereita, Observando a natureza.

O Bardo na Brêtema

Rudesindo Soutelo

O número pitagórico
A música, como o seu nome indica, está vinculada às musas,
quer dizer, ao espírito. Mas foi já
na antiga Grécia que estabeleceram os seus fundamentos matemáticos considerando a música,
junto com a aritmética, geometria e astronomia, como uma rama da ciência por excelência, a
Matemática ou Quadrivium
escolástico; e afastada da gramática, retórica e dialéctica do Trivium. A música é pois essencialmente dedutiva, abstracta e expressável em números ainda que
os compositores usemos um sistema de grafado que disfarça os
números e os subtrai à vista.
Pitágoras, há dois mil e quinhentos anos, desenhou o primeiro instrumento musical científico, um monocórdio provido dum
cavalete movível, para estudar o
fenómeno físico-harmónico. O

monocórdio permitia dividir a
longitude da sua única corda em
sucessivas partes iguais. Desse
modo demonstrou a existência
dos sons secundários ou parciais
cuja frequência é múltipla da do
som fundamental que o gera.
Quando uma corda tensada é
desviada do seu ponto de repouso
tende a voltar para ele mas a própria força leva-a à posição contrária e assim sucessivamente num
movimento oscilatório ou vibracional. Além disso nesse percurso
centrípeto a longitude da onda
vai-se fraccionando seguindo a
sequência dos números naturais.
Essa gama de sons que envolvem
a fundamental denomina-se Série
Harmónica ou Hipértonos.
A partir daí representou os
intervalos que relacionam as notas da escala mediante razões de
números inteiros. E logo conce-

beu o universo como esferas
cristalinas em movimentos
concêntricos a produzir os sons
da escala musical. Era a música
das esferas, música mundana ou
também música celestial. Dois
milénios depois Galileo ainda foi
queimado pela religião da ignorância por proclamar que a Terra é esférica.
Centos de volumosos tratados propuseram múltiplas formas de achegar a física à praticabilidade dos instrumentos. O
tempero dos instrumentos modernos é já um conceito intelectual que faz abstracção das leis
físico-harmónicas. O temperamento igual, consagrado por J.S.
Bach no “Cravo bem temperado”, divide a oitava em 12 semítonos iguais, é dizer, convenientemente desafinados. A música, inclusive a polifonia, era

melódica, linear, unidimensional, mas com o temperamento
igual surgiu a verticalidade, a
matéria sonora dos acordes.
Isto foi um grande avance
mas reavivou o discurso da tradição, da memória, do ser. Jacobo, um leitor gaiteiro, aponta-me que o maior atentado
contra a gaita de fole é o abandono da escala natural, na qual
todas as notas do ponteiro eram
consoantes com os hipértonos
do ronco. É óptima para instrumentos com nota pedal ou
bordão, mas é impraticável
quando se junta com instrumentos temperados. A solução vai
ser ter duas gaitas, a natural para a tradição e a temperada para
o folque urbano moderno.
Pitágoras também formulou
que deus é um número. Foi assassinado.♦
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O Trinque
Os amigos surrealistas
surrealistas
A Fundación Barrié, na súa sede
coruñesa, expón, até o 12 de
setembro, grandes obras de
pintores surrealistas. A mostra
inclúe 90 obras entre as que
destacan as de Max Ernst. Xunta
a el están obras de René

Magritte, Giorgio de Chirico,
Alberto Savino, Marcel
Duchamp, Victor Brauner e Yves
Tanguy, entre outros. Ademais,
pódense ollar “cadáveres
exquisitos”, raramente
dispoñíbeis ao público.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

C U L T U R A

templar no casino Atlantico até o mércores 30 de
xuño.

Feiras do Libro
Libro

SURREALISMO

Poderemos coñecer as últimas novidades
editoriais ou mercar ese libro que andabamos buscando e non atopabamos tempo
para compralo, beneficiándonos de descontos, en LUGO até o domingo 20; e en
VIGO, desde o luns 28 até o 7 de xullo.♦

Ames
■ TEATRO

AGNUS PATRIS
Esta obra, de Teatro Bruto,
represéntase o venres 25 no
Centro Sociocultural.

O Barco
Barco
■ CINEMA

EL REGRESO
Na Casa da Cultura, o cineclube Groucho Marx
proxecta esta película este
xoves 17 ás 22:30 h. O domingo 20 ás 18, 20 e 22:30
h. proxectarase Haz conmigo lo que quieras.

Cangas

Continúa na Fundación Barrié da CORUÑA a mostra Max
Ernst e os seus amigos surrealistas. Na imaxe, unha obra de
Wifredo Lam.

rar o orgullo perdido dos
galegos enviando ao espazo a primeira nave tripulada 100% galega.

A Coruña

■ MÚSICA

■ ACTOS

MAGO DE OZ
A banda de rock-folque
castelá vai tocar o venres
25 no Campo de Futbol.

Carballiño
■ TEATRO

MANOLADAS
O Centro Multifuncional
acolle, o venres 25, a representación desta peza
para crianzas de Títeres
Trompicallo.

Cariño
■ TEATRO

RADIO UNIVERSO
A nova montaxe dos Chévere represéntaseo domingo 27 no Auditorio Municipal. Un traballo irreverente e divertido sobre as
medias verdades e as grandes mentiras, sobre os caciques que vociferan e os
pobos que calan. A emisora oficial Radio Universo
manteranos informados da
misión ideada polo goberno autonómico no século
XXL, coñecida co nome de
Plan Ledicia, para recupe-

ATENEO REPUBLICANO
DE GALICIA
Este xoves 17 ás 20 h. na
Aula de Cultura de Caixa
Galicia preséntase o libro
Crónica de Destino de Alexandre Porcel. O xoves 24
Julián Chaves vai dar unha
conferencia titulada Democracia y olvido. Memoria
histórica y guerra civil.
■ CINEMA

CGAI
O ciclo adicado a Rainer
Werner Fassbinder continúa este xoves 17 ás 20:30 h.
coa proxeción da película
Liberdade en Bremen
(1972); o venres 18 chega á
pantalla ás 18 h. Nora Helmer (1973) e ás 20:30 h. Todos nos llamamos Alí
(1973), que repite o sábado
19 ás 18 h., día no que tamén
poderemos ver Effi Briest
de Fontane (1974); o martes
22 ás 20:30 h. tocaralle o turno á fita El viaje a la felicidad de Mamá Kusters
(1975); o mércores 23 a Bolwieser (1977); o xoves 24 a
Ruleta chinesa (1976); o
venres 25 teremos sesión doble coa película O asado de

VI Festival de Música de Galicia
Organizado pola Consellaría de
Cultura, no marco do Xacobeo
2004, componse dun amplo abano de concertos de música clasica, sacra, ópera e actuacións de
danza, que se van celebrar en
diferentes puntos do país até o
21 de xullo; o martes 29 empeza
o festival coa Gran Gala Xacobeo 2004 na praza do Obradoiro
de SANTIAGO ás 22 h., na que poderemos escoitar ao tenor italiano Luciano Pavarotti e á soprano Carmela Remigio, acompañados da Orquestra Sinfónica
de Bilbao, baixo a direción de
Leone Magiera. O mércores 30
no mesmo lugar, a Compañía
Nacional de Danza, dirixida por
Nacho Duato, presenta un es-

D E

pectáculo protagonizado pola
música veneciana e napolitana
dos séculos XVI e XVII; o xoves
1 a praza compostelana acollerá
a Gala Lírica protagonizada polo
tenor Aquiles Machado, o barítono Juán tomas Martinez e a
Orquestra Sinfónica de Bilbao; e
o venres 2 no Auditorio de Galiza, poderemos escoitar o concerto de piano da portuguesa María
João Pires, xunto co tenor Rufus
Müller, que interpretarán temas
de Shubert. As entradas poden
adquirirse a traves de Caixa Galicia no 902 434 443. Para obter
máis información pódese visitar
www.xunta.es/conselle/cultura
ou chamando ao teléfono 981
554 659.♦

Satán (1976) ás 18 h. e La
ley del mas fuerte (1974) ás
20:30, longametraxe que tamén poderemos ver o sábado 26 ás 18 h; ás 20:30 h.
ollaremos Só quero que me
queiran (1976). O luns 21 ás
20:30 h. dentro da Sesión
Especial proxéctase La Mujer Zurda (1977) do director
Peter Handke. Máis información en www.cgai.org.
■ EXPOSICIÓNS

‘

CONCURSO
FOTOGRÁFICO
PURIFICACIÓN GARCÍA
A sede da Fundación Luís
Seoane serve de trinque
para as 31 obras dos fotógrafos selceccionados no
Concurso Anual Purificación García. Até o 18 de
xullo.

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

ANTONIO
GARCÍA PATIÑO
O seu traballo pódese con-

A mostra Max Ernst e os
seus amigos surrealistas
encóntrase na Fundación
Barrié, onde a poderemos
contemplar, até o 12 de setembro. Noventa 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, Alberto Savinio
ou Yves Tanguy. A Fundación organiza, parellamente, obradoiros didácticos
para centros de ensino,
campamentos de verán e
visitas guiadas para adultos. Máis información en
www.fbarrie.org.

E

E S P E C T Á C U L O S

Cancelación do concerto
concerto de Deicide
E-Motion Producciones comunica que a actuación da banda estadounidense, prevista para o
luns 5 de xullo na sala Capitol
de Santiago, foi cancelada unilateralmente polo grupo, que tamén suspendeu o resto da xira

Víctor Coyote
O músico tudense chega desde
Madrid cargado de ritmos latinos, atmósferas electrónicas e
rock para presentar o seu último
traballo ¿A que viene ahora silbar?, o venres 25 ás 23 h. no Liceum do PORRIÑO; o sábado 26
vai dar un concerto no Clavicém♦
balo de LUGO.♦

ESENCIA

4 Teen Killers

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

Esta banda vai dar un concerto o
xoves 24 nas Festas de San Xoán
de CARBALLO, xunto con Mc-

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.

por Europa. As persoas que xa
compraran as entradas poden recuperar o diñeiro nos puntos de
venda onde as adquiriran. A promotora pide disculpas e agradece a resposta e o comportamento
do público e da sala.♦

Coyson e Samesugas; o sábado
26 tocarán na sala Mardigras da
♦
CORUÑA.♦

Antonio Vega
O mozo triste e solitario, un dos
máis emblemáticos iconos da música pop dos 80 e 90, esta de xira
polo país. Estará este xoves 17 ás
21 h. no Pazo da Cultura de PONTEVEDRA (entradas en Tipo de
Pontevedra e Elepé de Vigo, no
telf. 902 434 443 ou en www.cai-

xagallicia.es por 15 euros); e no
Coliseum da CORUÑA este venres
18 ás 22 h. (venda de entradas
non numeradas no CC Catro Camiños, Nonis e Portobello a 15
euros; sillas numeradas en pista
por 18 euros no telf. 902 434 443
♦
ou www.caixagalicia.es.♦

■ MÚSICA

FESTIVAL MOZART
Ópera: este venres 18 ás
20 h. no Palacio da Ópera concerto da Orquestra
Sinfónica de Galicia,
que interpretará La donna
del lago, de G. Rossini. O
sábado 19 ás 21 h. na Colexiata de Santa María
haberá un concerto de
música de cámara a cargo
dos solistas da OSG.

Urban Concerts
Concerts
Serie de concertos con varios
dos grupos máis relevantes da
nova escena musical galega, artellados por Johnie Walker e
Producións Playa Club. A primeira cita será con FAT este venres 18 en Villarosa de BAIONA; e
o sábado 19, no Bitácora de

Santa Cristina (OLEIROS). Na
noite do mércores 23, cacharelas
de san Xoán, Guru Deva & Steelwood estarán no espigón que
separa a praia do Orzán da de
Riazor na CORUÑA; e o sábado
26, Los Limones estarán no Az♦
zaro da RAMALLOSA.♦

Carteleira
Carteleira

☞

INTERMISSION.
Nunca se sabe que vai
pasar cunha pedrada ou unha
piña: perder un posto de traballo, quedar sen cartos, frustrar
un atraco, rachar unha parella... Comedia irlandesa con
mensaxe sobre as relacións
persoais.

☞

WONDERLAND. O
asasinato de catro persoas implica a un actor porno en
declive que ademais é toxicómano, pero el sinala como autores a outro grupo que á súa
vez acúsao a el. Intriga co punto de vista un chisco confuso.

☞

A NAI (The Mother).
Película inglesa, con
poucos medios, aceptábeis actores e sexo transgresor. Corentón e corentona deben facerse cargo da súa nai recentemente viuva, pero ela non está
disposta a convertirse, aínda,
nunha vella. Con algún tramo
sen moito interese, paga a pena
por certas escenas, polo seu
planteamento inabitual e polo

chiste: “Pensaba xa que o seguinte home que me tocaría sería o forense”.

☞

NIN A FAVOR NIN
EN CONTRA. Un grupo de ladróns pídelle a unha
cámara de televisión que filme un atraco. Tras a experiencia, ela únese ao grupo e
cóllelle gusto á súa nova vida.
Acción francesa en plan cinema americano.

☞

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

☞

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

O teatro Galán organiza a IX edición deste festival de danza contemporánea, que se celebra do
venres 25 ao domingo 27 nas rúas e plazas de S ANTIAGO DE
COMPOSTELA. Durante o día sucederanse as representacións nos
espazos públicos, nunha interacción directa entre o creador/interprete e o espectador/paseante. En
total poderemos gozar, nos tres
días, de 22 actuacións, 7 delas estreas, coa participación de 8 com-

pañías e 6 solistas. Ademais poderemos ollar o programa especial Danza para Visitantes, coreografía realizada especificamente
para que o público a visite como
se fose unha exposición; unha
mostra de fotografías das galegas
Mónica Couso, Angélica Soleiman e María Esteirán; e unha
intalación do inglés Jo Redpath.
A programación detallada pode
consultarse en www.teatrogalan.com.♦

Cándido Pazó
O que é un dos contacontos galegos de máis éxito nestes momentos presenta o seu mónologo humorístico este xoves 17 ás 21:30
h. na cervexaría La Cadiera (Santiago de Vigo, esquina Alfonso
XII) de VIGO; o venres 18 ás 23
h. vai actuar no bar Liceum do
♦
PORRIÑO.♦

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.
■ MÚSICA

CONSPIRANDO POR
UNHA RADIO LIBRE

A II edición deste festival,
organizado polo colectivo
Opaíí!-Radio Filispim, para
recadar fondos para crear unha radio comunitaria comarcal, conta coa participación
desinteresada das bandas
Mondopetriz, Dixie Town,
Boy Elliott, Fuckin´Funky
e Mosquious. Celébrase o
venres 25, a partir das 22 h.
na Estación de Ferrocarril.

O Grove
Grove
■ EXPOSICIÓNS

REIMUNDO PATIÑO

FESTA DOS 60
O bar Crápula celebra organiza esta festa, con entrada de balde, este venres
18 ás 00 horas cos DJs:
Katia C. Superheroe, Sergio BCN. Organiza o Colectivo Superheroes.

THE CHESTERFIELD
KINGS
Desde Rochester, New
York, chegan os reis do garaxe rock psicodélico por
excelencia, presentando o
seu último traballo The
mindbending sounds of...
Estarán o próximo xoves 24
ás 22 h. no Playa Club con
entradas á venda en Portobello e Beasto da Coruña; A
Reixa e Gong en Santiago;
Montana en Ferrol; Honky
Tonk en Vigo; e Rock Club
e Peggy Records en Ourense por 16 euros, na billeteira costarán 18. Podes probar no sorteo que realizan
en incultura.net.

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.

Fene
■ EXPOSICIÓNS

Lalín

CURUXAS 04
Mostra conmemorativa dos
premios Curuxa, con máis
de un cento de traballos
gráficos de todo o mundo, e
a animación de DiverShow. No Museo do Humor.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

DEZ ANOS
DE PINTO & CHINTO

■ ACTOS

JOSÉ LUÍS DO PICO
O mestre de secundaria e
profesor asociado do Conservatorio Folque na materia de
Teoría e método da música
patrimonial vai ser o ponente
da última aula do Posgrao en
Música Tradicional, que se
vai impartir o sábado 19.

Lugo

Até o 27 de xuño poderemos contemplar os deseños
destes humoristas na galería Sargadelos (Rubalcava
30-32).

■ EXPOSICIÓNS

XENES E ALIMENTOS

SGHN

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

A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao público o seu museo, no que

FOTOXORNALISMO
EN LUGO

A fadista
Maria do
Ceo estará
este xoves
17 no
Clavicémbalo
de LUGO; o
cantautor
vasco
Xabier
Muguraza, á
dereita, o
venres 18; e
Aphonnic,
abaixo, o
sábado 19.

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

MARÍA DO CEO
A fadista vai dar un concerto
este xoves o 17 no Clavicémbalo. No mesmo lugar
poderemos escoitar, o venres
18, ao cantautor basco Xabier Muguruza; e, o mércores 23, o indi-pop dos cataláns Sanpedro. O xoves 24
gozaremos do mellor hiphop galego coa actuación do
colectivo Dios ke te crew.

APHONNIC
A banda de rock-metal toca
o sábado 19 ás 00 h. no
Clavicémbalo, acompañada
de Octubre 28, por unha
entrada de 4 euros.

Nigrán
■ ACTOS

ANDAR NIGRÁN
O Concello organiza este
programa de sendeirismo

O ballet
portugués
Gulbelkian
estará no
Auditorio de
Galicia de
SANTIAGO o
martes 22 e
mércores 23.

para coñecer o patrimonio
petroglífico, a fauna e a
flora da zona. Os participantes concentraranse o
domingo 27 ás 10 h. na oficina de turismo de Gaifar
para facer a ruta de Monteferro.
■ MÚSICA

RONDÓ DE MOLDAVIA
O Templo Votivo de Panxón
acolle este concerto o sábado 19 ás 21 h.

Oleiros
Oleiros
■ MÚSICA

CARMEN REY
Sempre leva a súa voz a xirar arrredor do funk e do
soul, con influencias do
jazz. Estará este sábado 19
ás 21 h. na Fabrica, de Perillo, neste concerto, con
entrada de balde, dentro
dos Circuitos Culturais da
Deputación.

Or tigueira
■ MÚSICA

DÓMINE CABRA
O folc e os sons tradicionais escoitaranse o sábado
19 no Teatro da Beneficencia.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

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

O Porriño
■ EXPOSICIÓNS

ARTISTAS PLÁSTICOS
GALEGOS
O colectivo Suevia, formado por Alberto Carpo, Alfredo Eiras, Ánxeles Penas, Emilio Celeiro, Carlos Pereira, Manuel Romero, Celestino Poza,
Sabela Bañas e Berta
Ares, exhiben a súa obra
máis recente, xunto con
traballos realizados especificamente para esta mostra, no bar Liceum.

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

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

Sada
■ TEATRO

OS CÁRCERES
DO OLVIDO

CARME CABANEIRO
Para mostrar a súa empatía
co río que atravesa a chaira
por Castro de Rei, chámalle
a esta exposición de esculturas A Fúmara, nome do
propio río. Esculturas de
carácter simbólico de estrutura metálica con gravados
a lume en madeira, fósiles,
ágatas, lapislázuli... Na Escola de Música Berenguela,
no pazo da Praza de Feixóo
(por riba do Modus
Vivendi), durante xuño.

AROMAS

A compañía Produccións
Librescena vai representar
esta obra o venres 25 na
Casa da Cultura Pintor
Lloréns.

Un conxunto de obras de
tamaño reducido do escultor basco Eduardo Chillida pódense ollar na Fundación Caixa Galicia até o
2 de xullo.

Santiago

TRES CAMIÑOS

■ DANZA

BALLET GULBENKIAN
O recoñecido grupo de danza portugués terá dúas actuacións, o martes 22 e o
mércores 23 ás 21 h. no Auditorio de Galicia. O horario da billeteira é de 12 a 14
e de 17 a 20 h. prorrogándose até as 21 h. o mércores
23. No programa recollen a
White, correspondendo a
coreografía a Paulo Ribeiro
e a música a Danças Ocultas; e Le sacre du printemps, sendo a coreógrafa
Marie Chouinard e a música de Igor Stravinsky.

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

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

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

■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

MIGUEL ANXO PRADO

SONS DA DIVERSIDADE

O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia alberga unha mostra sobre banda deseñada deste autor
galego, dentro do Proxecto
Terra, dirixido ao alumnado de Secundaria. A exposición quere recoller as realidades construidas e as
situacións sociais que son
obxeto de preocupación e
estudo do proxecto e como
todo isto se vai concretando no cómic. Até o 14 de
xullo.

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.

XAIME
QUESADA BLANCO
Mostra as súas pinturas
máis recentes no Espazo
para a Arte do Correo Gallego.

Manguelo Folk

Sinsal 2.0
A tenda de discos, promotora e
selo de discos Sinsalaudio de VIGO organiza o Festival de Músicas Sanas no que este xoves 17
escoitaremos a Damo Suzuki
nunha experiencia sonora na que
vai tocar con músicos que non
coñece nun exercicio de FreeRock e Jazz. O domingo 20 ás 21
h. no clube Vademecwm tocarán
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En Pé de Pedra

os norteamericanos No-Neck
Blues Band, pertencentes á escola do new folk ou antifolk;
xunto cos portugueses Ölga. Paralelamente ao festival organízase en colaboración co cine clube
Lumiere o ciclo O Cine e a música, no que se vai proxectar o
luns 21 ás 20:30 h. no Auditorio
do Concello a fita Swing (Fran-

cia, 2003) dirixida por Tony Gatlif, e o luns 28 poderemos ollar
The kids are alright (Gran Bretaña, 1979) de jeff Stein. As entradas pódense adquirir de forma
anticipada en Sinsalaudio, Gong
e Canciones Huerfanas en Vigo
ou Gong de Santiago. Máis información en www.sinsalaudio.com.♦

I edición deste festival organizado pola Asociación
Socio-Cultural Manguelo
que se celebrará no campo
de San Lois de Orazo (A
ESTRADA) o sábado 19.
Inclue unha mostra de artesanía; a representación
da obra Dueto de Corda
pola compañía de títeres 6

Dedos de Lalín; e a actución dos grupos Regatos
de Piñeiro, Asociación
Santiaguiño, Asociación
Folclórica Fortín da
Pomba e as pandereteiras
Solla e Oskehai. Finalmente, ás 23 h, comezará
o concerto folk a cargo de
A Requinta da Laxeira,

Os Regatos de Matamulleres, Os Carunchos e
Linho do Cunco. A entrada será libre e de balde e,
ademais, haberá unha sardiñada asi como polbo,
empanadas e bocadillos a
prezos populares. Zonas
de aparcamento e acam♦
pada gratuítos.♦

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
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SIDONIE
En concerto este venres 18
na Praza de Cervantes a
partir das 23 h. O sábado 19
ás 11 da noite na Praza do
Toral, estará Martirio &
Chano Domínguez Trío.

ORQUESTRA
SINFÓNICA
DE GALICIA
Dentro do programa do Festival Mozart, interpretará La
donna del Lago, de G. Rossini, este domingo 20 ás 21
h. no Auditorio de Galicia.

CABO JAM LORENZO
Novo ciclo deste espazo de
sesións en directo aberto á
experimentación criativa,
organizado pola sala Nasa.
O martes 22 será o momento para a improvisación libre de Parto.
■ TEATRO

SUXEITO A CAMBIO

A cantante
alxeriana
Souad
Massi
estará este
venres 18
no Auditorio
de Galicia
de
SANTIAGO.

Convocatorias
III CONGRESO
INTERNACIONAL HISTORIA A
DEBATE
Ten a Universidade de SANTIAGO
como organizadora e vaise celebrar entre o 14 e o 18 de xullo na
Faculdade de Ciencias da Comunicación, onde se van expor máis
de 140 ponencias, e desenvolver
multitude de mesas redondas. Os
interesados en participar deberán
abonar unha cota ordinaria de 80
euros, e 160 con direito ás actas
que se editarán coas transcripcións
íntegras das mesas redondas e traballos presentados. Os estudantes,
e parados que o acrediten, terán un
desconto dun 50%. Entregaranse
diplomas e certificados de asistencia a inscritos, créditos de libre
configuración e certificados de horas para o ensino meio. Información completa na páxina www.hdebate.com, no teléfono 981 528
058 ou polo fax 981 814 897.

II PREMIO INTERNACIONAL
BARRIGA VERDE
O IGAEM promove este premio
para darlle pulo ao teatro de monicreques e destacar a súa incidencia social, ademais de homenaxear ao grupo Barriga Verde,
pioneiro neste campo. Poderán
participar as persoas, de calquera
nacionalidade, que presenten
obras inéditas, non premiadas nen
representadas con anterioridade,
escritas en calquera lingua oficial, sempre que se presente un
exemplar na lingua orixinal e cinco en galego. Establécense dúas
categorías, unha de textos de teatro de monicreques para rapaces;
e outra de textos para adultos,
cunha dotación de 3.000 euros
para cada unha. Os traballos serán de temática e extensión libres,
excluíndose as obras de teatro
breve, e presentaranse mecanografados a duplo espazo en tama-

O novo traballo da compañía Femininosingular, baseado en textos propios e de
autores como Jean-Paul
Sartre, Albert Camus, Beaudelaire ou Orwell, entre
outros, estréase o xoves 17,
venres 18 e sábado 19 ás 23
h. na sala Nasa.

ño DIN A4, por unha soa cara,
numerados, grampados ou encadernados, e baixo un título e un
lema inscritos na súa portada.
Acompañarase dun sobre pecho,
cos mesmos dados no exterior e,
no interior, o nome e apelidos do
autor, o seu enderezo, número de
teléfono, correo electrónico e a
nacionalidade, xunto cunha fotocopia do documento que a acredite. Os textos enviaranse antes do
12 de xullo ao Instituto Galego
das Artes Escénicas e Musicais
(Pavillón de Galicia, San Lázaro
s/n 15703 Santiago de Compostela) ou presentaranse en calquera dos rexistros das delegacións
provinciais da Consellaría de
Cultura. Máis información en
http://igaem.xunta.es.

III PREMIO DE POESÍA
CAIXANOVA
En colaboración co PEN Clube,

blica Central, fai visionados todos os xoves ás 18 h.
Este xoves 17: El sueño
eterno,
de
Howard
Hawks. Voltarán en outubro.
A fita Buck Rogers no século XXV: O planeta das
rapazas escravas, producida pola Universal Televisión e rodada no ano 1979,
é a elexida polo Colectivo
Nemo de Fantasía e Ciencia Ficción para a proxeción, no seo da Tertulia do
xénero fantástico que organizan no café Uf, o xoves
17 ás 21:30 h.

■ EXPOSICIÓNS

DIEGO DE GIRÁLDEZ
As súas pinturas realistas
pódense contemplar no
Castelo de Soutomaior até
este domingo 20 de xuño.

Silleda
■ TEATRO

■ EXPOSICIÓNS

CONTOS DO VENTO
ACATARRADO

ABSTRACCIÓNS
FIGURACIÓNS
(1940-75)

Os máis cativos poderán
gozar con esta peza dos
Monicreques de Kukas o
domingo 27 no auditorio da
Fundación Semana Verde.

Os fondos do Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Arte para un século
III na Sala de Exposicións
do Centro Cultural Caixanova, até o 20 de xuño.

Tomiño
■ EXPOSICIÓNS

LUÍS SEOANE

XENTES DE TOMIÑO

Baldomero
Moreiras
mostra as
súas obras
na galería
Trisquel &
Medulio de
TUI. Na
imaxe, A
bola de
neve da
namorada.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

novés na galería Trisquel &
Medulio, que abrirá este
venres 18 ás 20:30 h. que
será presentada polo profesor de arte Xabier Limia de
Gardón e cun pequeno concerto de música tradicional a
cargo de María Xosé López. Até o 17 de xullo.

BALDOMERO
MOREIRAS

Vigo

Merlín e outras historias titúlase esta mostra do cela-

■ ACTOS

XORNADAS
TRANSNACIONAIS
PROQUALITAS
Co título A promoción das
mulleres como estratexia
europea de desenvolvemento celébranse este xoves 17 e
venres 18 no C.S. Caixanova
estes encontros dirixidos a
responsabeis de proxectos
de emprego e formación, organizacións implicadas no
desenvolvemento de proxectos e axentes sociais.

PROXECTO
LHC DE CERN
Este xoves 17 ás 20 h. na
Casa do Libro a asociación
astronómica Rías Baixas
organiza esta conferencia a
cargo do profesor de física
José María Cordobés. O
día 22 ás 20 h. como todos
os penúltimos martes de cada mes celébrase o Día dos
lectores, no que calquera
pode asistir cun libro para
falar, debatir ou recomendar calquera obra ou simplemente escoitar. O mércores 23 ás 19:30 h. os Actores de Vigo Reunidos
ofrecen un espectáculo de
teatro lido sobre a obra Hay
que deshacer la casa de
Sebastián Junyent.

As súas acuarelas permanecerán na Fundación
Caixa Galicia até finais de
xuño.

ARIES DE ARTE
Podemos ver a mostra de
pintura deste grupo na Casa
do Libro.

ÁNGELA FREIRE
A Casa da Xuventude acolle a súa pintura até este
venres 18.

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.

■ CINEMA

ROMPIENDO LAS OLAS
O cineclube Toliños polo
cinema, da Biblioteca Pú-

M. ALVITE
A súa pintura exhíbese na
galería Sargadelos até estte
sábado 12.

D.O.G.
CONSELLARÍA DE CULTURA,
COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO
Convoca un total de vintetrés bolsas de
formación en biblioteconomía, dirixidas
a titulados universitarios de grao medio
ou superior, de cinco meses de duración,
mediante a colaboración titoriada en diversos centros bibliotecarios. As solicitudes deberán presentarse no rexistro xeral
desta consellaría ou nas correspondentes

Sidonie toca
este venres
18 na
compostelá
Praza de
Cervantes.

HEROES DO ESPACIO

Soutomaior

Podemos ollar esta mostra
de fotografías antigas, recollidas polo propio alumnado,até o luns 21 no CEP Pedro Caselles.

será un e indivisíbel e estará dotado con 10.000 euros e a publicación na colección Arte de Trobar,
coeditada por Caixanova e o PEN
Clube. Fallarase na última semana de novembro e a el poden concurrir os poetas que o desexen
presentando unha obra, en galego, cunha extensión mínima de
600 versos, que non poderán concurrir simultaneamente a outro
concurso. As bases poderanse
consultar na sucursais de Caixanova e recollen, entre outras cousas, que as obras deben presentarse por quintuplicado, mecanografadas a duplo espazo, que o prazo
de admisión remata o xoves 31 de
outubro de 2004, que os orixinais
non premiados non serán devoltos. Máis información: Mª Carme
García / Roberto G. Fontao, Comunicación Caixanova, telf. 986
828 070 / 71, comunicacion@caixanova.org.♦

THE LAST
PICTURE SHOW
Mostra sobre as Tendencias
conceptuais e os novos usos
na fotografía entre 1960 e
1982, producida polo Walker Art Center de Minneapolis. Poderemos ver as
máis de 200 obras de 55 artistas, en todo tipo de formatos e soportes, até o 19
de setembro na planta baixa
do MARCO.

SERGIO VÁZQUEZ
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.

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

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

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

A RECONQUISTA
Este episodio histórico recréase até o 25 de xullo no

museo Quiñones de León.

O DESEÑO DO SÉCULO
XX NA GALICIA
A creación do necesario.
Aproximacións ao deseño
do século XX na Galiza,
mostra do MARCO, comisariada por Marisa Sobrino, adicada ao deseño de
maquinaria, mobles, electrodomésticos, empacados,
gráfico... no noso país.
Prorrogada até o 5 de setembro.
■ LEITURAS

HISTORIAS
MARABILLOSAS
A Biblioteca Pública Central continúa coas sesións
de contacontos os sábados
(de 11 a 12 h.). Este sábado
19: poderase escoitar La
cajita de los besos, de M.
Antònia Savall. E logo...
até outubro!
■ MÚSICA

ECTOPLASMA
Este grupo galego, composto por Xavier Santirso,
Nicolás Pastoriza, Saúl Puga e David Rodriguez, toca
este venres 18 ás 00:30 h.
no Iguana Club. Entrada 4
euros.

NAKED SOUL
Unha das bandas máis relevantes do panorama alternativo portugués, presenta
o seu disco Global Violation, no que amosan unha
actualización so seu son,
máis furioso e agresivo, coas bases do metal-core de
cando principiaron. Este sá-

Excursión musical a Braga-Águeda
delegacións provinciais. O importe da
bolsa non excederá os 3.005 euros polos
cinco meses.

CONSELLARÍA DE EDUCACIÓN E
ORDENACIÓN UNIVERSITARIA
Convócase o programa de gratuidade de
libros de texto, en centros sostidos con
fondos públicos, para os niveis obrigatorios para o curso escolar 2004-2005. O

programa será de aplicación a todos os
centros sostidos con fondos públicos mediante o sistema de préstamo. No curso
escolar 2004-2005 implantarase de xeito
experimental no 2º curso de Educación
Secundaria obrigatoria e procederase á
reposición dos libros de texto en 6º curso de Primaria naqueles centros acollidos ao programa na convocatoria do curso pasado.♦

Organizada polo Conservatorio
Folque de LALÍN, realizarase os
vindeiros sábado 3 e domingo 4
de xullo. A excursión ten como
obxectivo a visita do Museu e
Obradoiro de cordofone do artesán Domingos Machados, en
Braga; a Associação d’Orfeu, en
Águeda; onde se terá un convivio con músicos do mesmo. O

número de prazas é limitado,
trinta, polo que a admisión será
por orde de inscrición, que se
pode facer a través do correo
electrónico conservatoriofolque@bandua.com. O prezo da
inscrición darase a coñecer nesta páxina electrónica e incluirá
as comidas, aloxamento e trans♦
porte.♦
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Anuncios de balde
■ Os Oito Maravedís, novo albergue para peregrinos en Sarria. Cociña, figrorífico, lavadora, auga quente, servizo de sabas, prazas para bicicletas. Rúa do Conde de Lemos 23,
Sarria. Telf. 629 461 770.
■ Precísase camareira ou camareiro en Vilagarcía para restaurante de
próxima abertura. Telf. 986-627 555
560 ou 986 504 652.
■ Véndese acordeón diatónico de
botóns, novo. Chamar ao telf. 986
227 039 a partires das 19 h.
■ Alúgase casa na ría de Muros e
Noia para os meses de xullo, agosto
e setembro. Telf. 615 864 477 ou 981
765 089.

ESTRELLA MORENTE
Esta figura do flamenco
presenta o seu espectáculo
Calle del aire o sábado 19
ás 22:30 h. no C.C. Caixanova.

■ TEATRO

MANICOMIO
SÓ PARA CLOWNS
Esta obra, de Carlo Colombaioni, chega, o venres 18 ás 22:30 h, ao C.C.
Caixanova da man da
compañía Os sete magníficos máis un.

DAVID GUNDÍN

A Rede

O atrevido e divertido artista actúa, dentro do ciclo
de monólogos comicos
que organiza o Luki Luke
(Serafín Avendaño, semiesquina con Rosalía de
Castro), o mércores 23 ás
22:30 h.

PEPO SUEVOS
LOXIA RENACEMENTO
www.logiarenacimiento.org
Páxina electrónica da Loxia Renacemento da Coruña. Na mesma inclúese
un saúdo do seu Mestre, datos sobre a
organización e sobre a Gran Loxia de
España, información máis profunda sobre a masonería e os seus códigos morais, noticias, etc.♦

Este recoñecido actor presentará o seu mónologo humorístico o vindeiro xoves
24 ás nove e media da noite
na cervexaría Cadiera
(Santiago de Vigo, esquina
Alfonso XII).

Matosinhos

Esta orquestra folque é a
primeira do seu xénero na
Galiza e está composta por
35 alumnos do Conservatorio de Música Tradicional da Escola de Artes e
Oficios. Presentan un repertorio de temas tradicionais e de nova creación,
arranxados por mestres como Anxo Pintos (Berrogüeto) Xosé Liz (Beladona), Xaquín Xesteira
(Treixadura), Rodrigo Romaní (ex-Milladoiro), Alfonso Franco e Francisco
Feijoo (O Fiadeiro). O
venres 25 ás 22:30 h. van
tocar no C.C. Caixanova
temas do seu primeiro disco Mar de Vigo.

■ 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.
■ Fanse traballos de carpintaría, armarios empotrados, cociñas, mobles

■ 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 co-

rreo 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.♦

■ EXPOSICIÓNS

BOARDING PASS
SONDESEU

■ Véndense canciños de compañía
de raza pequena. Telf. 986 415 666.

■ 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.

As fotografías de Sergé
Jongué permanecerán na
galería Foto Fnac Norte
Shopping até este sábado
19 de xuño.

Por to
■ MÚSICA

SMITHMONGER
O recoñecido DJ australiano participa no BreakBeat Conection 04, que se
celebra no Porto Rio, este
venres 18, onde pinchará
xunto con Back 2 Future
e Beam & Vivax, con unha entrada de 7,5 euros
con consumición. O sábado 19 repetirá actuación
no Insólito de BRAGA.

Lisboa
■ EXPOSICIÓNS

FUNDAÇÃO CALOUSTE
GULBENKIAN
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),
William-Nelsol Gardiner
(1766-1814), unha ducia de
gravuras representando os
meses do ano, subliñando
as característica de cada
mes; no Museu Calouste
Gulbenkian 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
sedutor, os métodos de exame e análise utilizados no
estudo técnico da obras de
arte; no CAMJAP até o 4 de
xullo. XVI desenhos de António Areal, datado en 1968
e raramente exibido, o álbum contén 21 obras a tinta
china e acuarela; un exemplo do que Areal chamaba o
novo figurativismo; até o 4
de xullo. Goa e o GrãoMogol: o luxo e o requinte
do Imperio Mogol através
de libros, pinturas, xoias,
téxteis, porcelanas e mobiliario; na sede da fundación
até o 5 de setembro. Mnemopolis, doce pinturas acrílicas sob plexiglas de Gil
Heitor Cortesão, de ambientes feéricos, que poden
mesturar recintos públicos,
multitudes, edificios, frases
publicitarias, balóns de feira... no CAMJAP até o 26
de setembro. Pecha os luns.

London
■ MÚSICA

DIRTY BEACH CABARÉ
O sábado 26 celebrarase unha festa cabaré: ademais de
músicos, malabaristas, vídeos e poetas, tamén se
ofrecerá información das
últimas accións de Nunca
Máis e Burla Negra. O Colectivo Galegos de Londres
está a tratar de crear un espazo de encontro para que
os galegos residentes no
Reino Unido poidan contribuir e informarse de que o
loito continúa, pero a festa
tamén. Dirty Beach Cabaré
ás 8 no The George Tavern,
en East London (onde commercial street cruza con
Sutton street e Jubile street),
a 3 minutos desde a parada
do tren de Shadwell (DLR).
Trae aos teus amigos.♦

A figura do
flamenco
Estrella
Morente
estará o
sábado 19
no CC
Caixanova
de VIGO.

Promocións Culturais Galegas

bado 19 ás 00:30 no Iguana
Club. Entrada 5 euros.

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

A NOSA TERRA

O grupo
portugués
Naked Soul
toca este
sábado 19
nna Iguana
de VIGO.

a medida, portas, tarimas, frisos... na
Terra Cha. Presuposto sen compromiso. Telf. 982 501 086, 652 924 327
(Xoán Carlos).

N

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

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

D

ous gardas civís, menores de trinta anos,
foron ametrallados en
Navarra. Nin tempo tiveron
de sacar as súas propias pistolas. A noticia conmocionou
a prensa e os telexornais. Po-

día ser a ETA. Nun mitín do
PP, con Mayor Oreja de orador principal, berrouse “España unida, xamais será vencida”. Tamén houbo gritos
contra os nacionalismos.
Mais, a hipótese vasca non se

confirmou. Fálase dunha
banda de albano-kosovares,
un grupo numeroso e ben armado que, non embargante,
apenas preocupa. E os gardas
e as súas viuvas? Eses agora
xa importan menos.♦
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PACO VILABARROS

Pablo Fontenla
‘Temos moito que aprender dos EE UU’
RUBÉN VALVERDE
Inaugura a sala de novos creadores da Casa Galega da Cultura cunha exposición fotográfica chamada SimetríAsimétrica. É a terceira que organiza en
Galicia a pesar de contar con
tan só 24 anos. Nesta mostra
podemos ver unha boa colección de fotos surrealistas con
moitas influencias do pop art.
A exposición está ben, pero non
lle parece que Pablo Fontenla é
un nome pouco artístico?
Nos últimos anos téñennme comentado que o meu nome non evoca a nada. Xa sei que non é como
chamarse Victor Reynolds, que enseguida trae á cabeza ao dono do
papel Albal. Paríronme con este nome e non vou cambialo porque así
é como lles gusta aos meus pais. O
do nome artístico é unha tontería.
Pero algunha vez téñoo visto asinar como Bacilo F.
Aínda o teño como nome de

guerra cando non me gusta que me
recoñezan. Incluso para o correo
comercial que non quero atender
asino co nome de Wilfredo Robespierre. Utilicei o nome de bacilo
porque lembra un xerme patóxeno
que tenta sacar á luz o peor e o mellor da sociedade.
Na exposición vese que hai
varias fotografías de hoteis.
Por que esa obsesión?
Intento reflectir o impacto que
produce no mundo contemporáneo a construción no medio ambiente. Dende a Primeira Revolución industrial vense modificando
continuamente o entorno, chegando a aberracións como a da illa de
Toralla ou Benidorm. Introducinlle un cartel de hotel a todas esas
construcións por lirismo. Todo o
que acontece dentro do hotel, esas
argalladas á marxe da lei e da moral, son as que me marcaron.
Convertiu o edificio de Toralla nun hotel...
Representa a destrución total

da natureza. Quero que evoque a
Sodoma e Gomorra. É a illa do pecado á que todos queremos ir pero
ninguén se atreve a dar o primeiro
paso. As fotos de Benidorm refliten o salvaxismo en estado puro.
Semella que alí non hai vida. Lémbrame a unha tómbola xigantesca.
De que foto gusta máis?
As que máis me gustan son as
que fixen en Londres porque son
as que máis recordan os anuncios
de televisión. Pertenzo a unha xeración que naceu coa tele e en
Londres atopei moitas fontes de
inspiración. Por exemplo, esa foto que eu chamo Almorzo con
diamantes. Sae unha parella comendo unhas froitas tropicais
nunha mesa de veludo azul e co
seu Rolls Royce ao seu carón. É
unha homenaxe á opulencia.
Vai de Andy Warhol galego?
Non. El tiña máis capacidade
para facer as cousas en serie. Iso levou a someter o mundo da arte a un
xuízo. Coincidimos en que ambos

vemos nisto un negocio. O que
acontece é que a venda de fotografías en Galicia é case inexistente.
Na exposición aparece unha poesía a carón de cada fotografía. Que relación teñen?
Cando pensei na exposición
veume á cabeza a poesía. Para
iso contei coa axuda de Álvaro
Montoya, garañón ibérico onde
os haxa, que compuxo un poema
a partir de cada fotografía.
Os títulos son algo surrealistas non?
É normal porque as fotografías teñen influencias pop e unha interpretación libre. Por iso non sería lóxico que se titulasen “A señora Madelaine sae da súa casa
cos cans Adolfo e Still”. Optei por
títulos máis suxerentes como “A
señora Manuela e os seus raios
gamma”. Esta era unha muller
que atopei nun tren camiño de Vilagarcía e que ía comendo un paraguaio. Mastigaba con laxitude,
movendo as fazulas incesantemente. Semellaba que estaba emitindo enerxía e tiven unha visión.
Como ve o circuíto de exposicións en Galicia?
Hai un problema que se dá en
toda Europa e non só no mundo
da fotografía, senón tamén noutras formas da arte e incluso na
música entre a chamada banda
baixa ou xente que non está na
primeira liña. Nos Estados Unidos existe un gran número de salas pequenas coordinadas entre si
para que sexa factíbel un circuíto
comercial e haxa xente que poida
vivir das fotos ou cantando odas a
Sadam Husseim sen necesidade
de axudas. En Europa o circuíto
depende das institucións polo que
se establecen relacións de tipo parentelar ou clientelar. Nunha palabra, que se move polo enchufismo. Temos que aprender algunhas cousas dos americanos.
A que se debe o nome da exposición?
Estaba un día rañándome a cabeza e caeu un carracho coa cara
de Richard Nixon que me dixo
que debía poñerlle ese nome. Tamén é polo tipo de fotografías expostas. Nalgunhas busco a simetría e noutras todo o contrario.♦

COLECCIÓN CENTRAL LITERARIA
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ANXOS SUMAI
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Hoxe cando espertei vin unha
tía cunha enorme melena
negra aviándose diante do
espello do cuarto. Pechei os
ollos e púxenme a pensar.
Primeiro, ¿onde estou? Xa
pasou e agora ando ó pé do
meu ordenador dándolle. De
garda, como todos os días e
meses do ano. Setembro,
outubro, novembro... e os
que veñan. Así, sen máis,
vai todo o meu.

O

s negocios de televisión norteamericanos chamábanlle ao Vietnam a primeira
guerra mediática da historia pero agora sabemos
que, como todas as colonizacións, a da península de
Indochina foi apenas un
exercicio de censura.
Na altura da matanza
de Mi Lai (18 de marzo de
1968) había no Vietnam
seiscentos correspondentes
de guerra que estaban informados deste e doutros
crimes, pero preferiron silencialos. Nas táboas de
avisos das axencias inglesas, francesas e norteamericanas de Saigón había fotos de torturas con cans (os
indios aperreados, invento
español na colonización de
América) e de soldados da
Gloriosa Novena de Infantería con trofeos de mutilacións de prisioneiros brandidos en triunfo.
Nunca se publicaron.
Fotos e textos da aldea de
Mi Lai arrasada e dos inocentes baleados rodaron
polo famoso espello da
información democrática
e foron repetidamente recusados. Por fin, coa guerra perdida, serviron de
coartada para a rendición
norteamericana con aquel
célebre titular de Newsweek: “Unha traxedia
americana”. Os mortos
eran do Vietnam e a traxedia dos Estados Unidos.
Antes pasáralles aos
colonos franceses. O Manifesto Surrealista de abril
de 1947 arranca coa pregunta de se hai unha guerra
en Indochina e responde:
“Pódese dubidar. Os xornais da Francia libre, sometidos máis que nunca á
consigna, calan”. O grupo
de Bretón mete na denuncia de censura aos deputados comunistas na Asemblea que foran contrarios á
independencia do Vietnam
e despois á de Alxeria.
Na arrogante historia
da comunicación contada
polos colonizadores, represéntase a verdade democrática coma un Mercurio
que ascende por fin sobre o
silencio dos burócratas.
Nada máis falso: a resistencia paga cada liña de información co sacrificio
máis alto, no límite do que
pode soportar o ser humano. É unha guerra contra os
medios. O que se meteu
nos televisores da guerra
norteamericana no Vietnam pagouse con millóns
de mortos e a destrución
dun país; o que hoxe nos
chega do Iraq cóbrase con
trece anos ininterrompidos
de bombardeos e as cargas
de artillaría contra as antenas de Al Jazira.♦

