Nº 1.135
Do 1 ao 7 de xullo
de 2004
Ano XXVII - IV Xeira

MANUEL GONZÁLEZ

‘O galego
non ten
prestixio entre
a mocidade’

FUNDADO EN 1907

(Páx. 9)

1,75 euros

O PP róuballe
un deputado a Galiza

Os veciños de Navia
reaccionan á noticia de que
non se construirá o encoro
(Páx. 2 e 3)

Josu Erkoreka (PNV):

Pepe Carreiro

‘Na práctica,
somos máis
de esquerdas
que o PSOE’

Tres equipos
de fútbol
galegos
en segunda
división

(Páx. 17)

(Páx. 21)

AS RECLAMACIÓNS ELECTORAIS DO PP NON SON O CARALLO 29
(referencia ao artigo da Lei electoral da Restauración que permitía
a elección dun candidato único por distrito), mais si teñen a renartaría precisa para impedirlle ao nacionalismo galego estar no Parlamento de Europa. Quen máis claramente o dixo foi Mayor Oreja:
“trátase da vitoria da unidade de España fronte ao nacionalismo”.
Estamos, polo tanto, ante un episodio máis na loita antinacionalista deste partido, na súa batalla pola recentralización aplicada por
Aznar e a súa ideoloxía “neocon”. Dese feito e desas circunstancias, adubiadas pola realidade de que BNG é unha forza “anómala”, en virtude do papel de subordinación que xoga Galiza no Estado, deberían partir as analises dos nacionalistas e dos galegos máis
conscientes. O debate central é o do peso que vai ter Galiza na política estatal. Non por sectarismo, senón polo distinto papel que xogan os outros, cada retroceso do BNG, é tamén un retroceso para
Galiza. Sen nacionalismo non habería nin autonomía. Con máis nacionalismo a ministra de Fomento, Magdalena Álvarez non tería dito o de “ese Plan Galicia de mierda”. Ou imaxínase alguén que algo así o podería ter pronunciado en Barcelona ou Bilbao?♦

Jaime Mayor
Oreja, cabeza
de lista popular
nas pasadas
eleccións europeas.
A súa candidatura
gañou un escano
após o último
reconto. Unha
rioxana ocupará
o lugar de Camilo
Nogueira.

RESERVA ESPECIAL
XOSÉ MANUEL TRIGO

PACO VILABARROS

O BAGAZO DA EXPERIENCIA.
Sentimentos e humor punteados de
ironía nun libro de ficción que vai
á procura de sabores e recendos
que acaban por constituir
os praceres da existencia.

Mayor Oreja:
‘Vencemos o nacionalismo’
O BNG non dá o escano por perdido
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Moi poucos veciños reaccionan ante o anuncio de que
non se vai construír o encoro

Navia de Suarna, o medo á nada
AFONSO EIRÉ

Resignación. Nin si, nin non. O tempo non era seu. Todo lles viu marcado na súa vida, por iso o importante era seguir vivindo. Semella que Navia de Suarna acolle con indiferenza a sentenza que anula a construción do encoro que os anegaría no seu diluvio particular. No fondo, a esperanza. Todos agardaban a fin da noite. Moitas meniñas se chaman Alba.
A tronada descargou logo de armarse durante medio día. Os peteis brancos fóronse facendo la
carpeada que se ía tinguindo de
chumbo, cada vez máis ferruxinoso segundo avanzaba a tarde.
Finalmente, os pesados nubeiros
atuáronse cara ao nacente, nos
altos cumes dos Ancares. Poñía
medo. Pero desatascou todo. A
auga que descargou foi boa. Para
uns si, para outros non.
O trebón que vivimos en Navia de Suarna semella ser unha
metáfora real do que pasa coa
sentenza que prohibe a construción do encoro.
“Nin branco, nin negro. A
que ninguén lle quere falar?”
–coméntanos Vicente Flores, o
actual alcalde. Onde van aqueles
fidalgos carlistas tan apaixoados
que lle deron sona a esas terras?
“Eu diso do encoro non lle
sei”, dinos a recepcionista do hotel e repítenolo a camareira dun
bar e a propietaria dunha tenda.
A maioría responde aos canons que nos marca o rexedor
municipal cando chegamos á vila. Non todos.
“A xente está queimada. Foron moitos anos agardando que
se cumprise a sentenza de morte.
Por non ser, a xente nin sequera
é xa hospitalaria”. Quen así fala
é André López, un mozo artesán
que, logo de estudar en Compostela, percorreu mundo e decidiu
estabelecerse na súa vila.
“Como non iamos estar resignados se en 15 anos non deixaban
sequera edificar. O problema non
era que a vila quedase ou non anegada, senón de qué vivir. Aos vellos, con esta sentenza veunos
Deus a visitar. A onde iamos ir nós
agora?”. Xulio, un xubilado, mostra a súa ledicia pola sentenza,
mentres sacha nun morteiro mesmo ao carón do novo paseo fluvial, que mudou a fisonomía da vila da Pobra de Navia. Por vez primeira, como se fose unha premonición, comeza a vivir cara ao río.

Ollar o futuro sen a ameaza do encoro é positivo para a xente máis nova.

Perto súa, nun pequeno parque cuns arrulincos, xogan catro
rapazas. Dúas chámanse Alba,
outra Beatriz e outra Silvia. Son,
sen dúbida, as máis falangueiras
sobre este tema. Móstranse ledas
e din que agora xa poden “ollar o
futuro sen a ameaza do encoro”.
Nas clases, a súa profesora Rosa
non só lles falou da ameaza do
encoro, senón que discutiron dos
“pros e os contras”. Elas catro teñen moi claro que “era unha
grande ameaza que, ao final logramos derrotar entre todos”.
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Méndez, coñecido aínda por moitos como Suso de Muñiz, o seu lugar de nacenza, unha aldea a cinco quilómetros de Navia capital.
Suso, que hoxe vive en Lugo, foi
un dos impulsores da Coordenadora Antiencoro. Como concelleiro do BNG nas primeiras lexislaturas era unha das cabezas visíbeis das reivindicacións veciñais.
“A sentenza xa chega tarde, pero
vennos dar a razón aos veciños
que levamos lustros opoñéndonos
á súa construción”, afirma.

Eyré Val, Xesús Piñeiro, Manuel Vilar,
Lupe Gómez, Xavier Seoane, Adolfo
Boado, Xosé Freire, Marcos Valcárcel,
Rodolfo Dacuña, Xesús González
Gómez, Gonzalo Vilas, Franck Meyer,
Heitor Mera Herbello, Xosé M. Buxán
Bran, Marta Dacosta, Xosé Valiñas,
Damián Villalaín, Xerardo Pardo de
Vera, José Viale Moutinho.
Francisco Carballo,
Marga Romero, César Varela,
Xurxo F. Ledo, Francisco A. Vidal,
Antón Patiño Regueira, Rudesindo
Soutelo, Irmandade dos Vinhos, Xosé
Miranda.

FIN

DE

LECER:

X.R. Pousa, X.A.
Gaciño, Fran Alonso, Manuel Cidrás.

ÚLTIMA PÁXINA:

Continúa na páxina seguinte

Redacción e Administración:

Príncipe 22, baixo. 36202 Vigo.
Apartado 1371. 36200 Vigo

Fotografía:

Andrés Panaro, Xosé Marra.
Ilustración:

Edición Electrónica:

www.anosaterra.com

Xosé Lois, Pepe Carreiro, Calros Silvar,
Gonzalo Vilas, Suso Sanmartín,
Ana Pillado Vega, Hermo, Garrincha,
Uxía e Brais, Roi Cagiao.

Teléfonos:
REDACCIÓN:

Xefe de Publicidade:

CORREO ELECTRÓNICO:

Carlos Martínez Muñoz
publicidade@anosaterra.com

ADMINISTRACIÓN, SUBSCRICIÓNS

SEMANA:

Xesús Vaamonde Cid.

Pero Suso de Muñiz aínda
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Pagar
os danos
morais

Vén da páxina anterior

a dignidade dos veciños e apostar
claramente polo progreso”.
O alcalde popular formúlao
doutro xeito: “que as administracións, as dúas, tomen en consideración o tempo que este concello
estivo paralizado. Que os que vivimos aquí tamén somos humanos”.
Co 65 como número
Uns humanos que cada vez son
menos. Até os fidalgos que gobernaban a zona se converteron en caseiros. Cando se concedeu a licenza do encoro, o municipio contaba
con 7.762 habitantes. Desde 1975,
a poboación descendeu nun 65% e
hoxe o 65% dos 1.800 veciños ten
máis de 65 anos.
O 65 parece converterse en número determinante nos Ancares.
Hai precisamente 65 anos que se
realizou a primeira solicitude para
construír o encoro. Foi no ano
1939, non ben rematada a guerra.
No 1951 apróbase a concesión. En 1963 pediron modificala. Aparece daquela o temido nome do Gran Suarna co que se daría a coñecer o proxectado encoro. Converteríase na grande obra
dun franquismo que construía encoros para asolagar liberdades,
superando ao de Belesar, que se
ía inaugurar un ano despois e que
tiña a represa máis alta de Europa, 139 metros. En 1975 mudan o
proxecto do Gran Suarna para
engadirlle, aínda, máis metros de
altura á presa e superar un encoro de Alemaña. Chegaría aos
150. A máis altura, máis propaganda para o réxime e máis terras
anegadas para os veciños.
É nestas datas cando verdadeiramente comeza a oposición
popular impulsada polo nacionalismo. “A defensa da terra non
era un sentimento, tampouco que
nos gustase máis ou menos o encoro, era unha cuestión obxectiva de economía. Como en Xove,
nas Encrobas ou en Baldaio”,

Vicente Flores, Alcalde da vila, e o señor Xulio, agora xubilado que coida os seus cultivos a carón do río.

afirma Suso de Muñiz.
A presión popular
A presión popular, na que participa todo o movemento nacionalista ao lado dos veciños, logra
que en 1985 volva mudar o proxecto. Agora aparecen dous encoros como ameaza. Un, augas
arriba da Pobra de Navia. Outro,
augas abaixo. No medio a viliña
co seu castelo que fora do conde
de Altamira todo escacharrado
onde as catro familias que viven
nel tiraron as paredes de rebos e
construíron con bloques de cemento. O seu tipismo semella
encorado no carlismo, cando
asasinaron o seu xefe Mosteiro e
o corpo exposto como trofeo na
igrexa da Pobra de Navia.
Navia, destinada a ser unha reserva turística de fin de semana

metida no corazón dos Ancares. O
famoso parque natural ficaría estragado ao mudar o clima e boa
parte do hábitat, afirma Manuel
Soto, ex secretario xeral de ADEGA.
“Como vivir? Se o encoro
colle as mellores terras, de que
vivimos?”, preguntábanse os veciños concentrados na praza o 20
de Outubro de 1985. Non era só
a vila, senón as 103 aldeas que
ten o concello, que quedarían,
aínda máis, incomunicadas e con
menos futuro.
A estrada de Navia a Becerreá
é un paraíso de rouses para o forasteiro que vai de paseo e non ten
ningún apuro, pero un suplicio para os veciños e unha pexa para o
desonvolvemento da zona. O
arranxo destes 29 quilómetros é a
primeira reivindicación para todos.
Aínda así non podemos máis
que soledarnos coa súa fermosura.

O río a un lado cos seus soutos de
castiñeiros, coas súas fragas primixenias lexendarias. Inzan as
cerdeiras e as cereixas cintilean de
encarnado. Cantan os xílgaros, os
merlos e as lavercas. As lavandeiras e os carrizos remexen entre as
ramaxes. Comen os estorniños de
vagar, non se parecen en nada aos
das cidades, que carrean a comida
sen parar. Ao outro lado, tan alto
coma os cumes cheos de carballos, vixía un gavián. As xestas
pintan a aba de amarelo e os piornos a curota de branco. De cando
en vez unhas casas e uns prados
dan a nota de verde intenso. Pasa
un coche con matrícula de Barcelona. Na radio, baixiño, para non
molestar, ao unísono que o batuxar do río, Labordeta canta “en
Talavera, chisca la viera, non queremos central...” ♦

Tres protestas, tres etapas
O domingo 5 de xuño de
1994, Día Mundial do
Medio Ambiente, Navia de
Suarna quedaba baleira.
Os viciños trasladáronse a
Lugo para manifestárense
contra o encoro, convocados pola Coordenadora
Antiencoros de Navia de
Suarna. O lema escollido
era claro: “Pola dignidade
e o progreso de Navia.
Non aos encoros”.
A idea de que, neste
proxecto, non existen
máis beneficiados que as
empresas Hidroeléctrica
do Cantábrico e Eléctrica
do Viesgo estaba presente
nos máis de mil manifestantes.
Ao cabo desta manifestación aunciábanse os
recursos de reposición e o
contencioso administrativo, se era preciso, que se Manifestación en Lugo o 5 de xuño de 1994.
ían presentar contra a
construción do encoro. Dez anos o Día Mundial do Medio Ambiente
despois os veciños ven gañada a co Club Ancares de Navia.
Días antes producírase un
batalla legal.
Á manifestación faltou o presi- lembrado debate no Parlamento.
dente da deputación, Francisco Ca- O BNG presentaba unha proposicharro Pardo, primeiro opositor do ción na que se demanda a “revoPP ao encoro, que foi conmemorar cación” da concesión de constru-

Ceferino Díaz, ao que
acusan de querer darlle tempo á empresa a
que constrúa o encoro. Díaz saíu como
puido da situación
afirmando que se
equivocara e onde dixo “renovar” quería
decir “revogar”. O
debate deixaba claro
a distintas posturas de
PP e PSOE segundo
quen ocupase o goberno.
A primeira oposición popular tivo lugar o 25 de setembro
de 1977. A maioría
dos habitantes congregáronse na praza
da Pobra de Navia,
convocados por 144
veciños para protestaren contra o encoro. A
concentración tivo o
X. MARRA / Arquivo
apoio de todas as orción do encoro. Deféndea Emilio ganizacións políticas e sindicais
López. Ceferino Díaz, do PSdeG- agás UCD e AP.
PSOE, demanda, pola súa parte,
O 20 de outubro de 1985 tiña
que non se “renove” a concesión lugar un festival contra o encoro
cando caduque. Fernando Pensa- no que participaron poetas e cando, do PP, apoia a proposta na- tantes, entre eles Suso Vaamonde
cionalista e entalan no medio a e Fuxan os Ventos.♦

Case todos os veciños do
Suarna naceron e viviron
coas súas casas e
herdanzas condenadas a
morte morrida ou
matada. Unhas
quedarían debaixo na
auga, outras
esfarelándose entre a
néboa que envolve a
morriña da emigración.
Non é que o encoro
do Suarna fose acabar co
seu pasado. Coa súa
historia. Coa súa
identidade. Remataba co
seu futuro. De aí a
reclamación do alcalde,
“que se recompensen os
danos morais”.
Vicente Flores
recoñece que agora
desapareceu xa entre os
veciños o medo ao encoro
que tiña a zona,
entangarañada de
raquitismo.
Co alcalde coinciden
a maioría dos veciños: “o
dano está aí e ninguén
nolo vai sacar, pero que
fagan algo agora”, é a
cantilena máis repetida
nos bares que, na noite
dos fins de semana se
converten en pubs e até
nunha discoteca.
Para a economista
Isabel Cárdenas a
ameaza do encoro
significou “sesenta e
cinco anos de atraso e o
abafamento de calquera
caste de
desenvolvemento,
ademais de estancar
unha gran bolsa de
pobreza na comarca”.
Ollan cara o turismo
como unha das poucas
saídas que lles quedan
para comezar a camiñar
cara ao futuro. Moitos
pensan que hai
emigrantes que poden
voltar. Xa o fixeron
algúns. Están abrindo
casas rurais. Pero
precisan infraestruturas.
“Madrid está a pouco
máis de tres horas de
Becerreá e xa hai
madrileños que
mercaron nos Ancares
casas para a fin de
semana. Pero para
chegar desde a autovía ás
aldeas pasan, case, a
metade do tempo que lles
levan os catrocentos
quilómetros”. Así nolo
conta Xosé, un
funcionario madrigalego, como el se define
lembrando a Borobó.
Antonio Niño, o
concelleiro do BNG,
propón que se aprobe un
“plano integral para a
zona”, criticando o
alcalde por non ser quen
de poñerse á fronte das
demandas e as ilusións
♦
veciñais.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

A preguntas dos
informadores, a
ministra socialista
Magdalena Álvarez
referiuse a “... ese
Plan Galicia de
mierda”. Díxoo,
despois de responder
a unha pregunta e
porque pensaba que
o micrófono estaba
pechado. Ouvírona,
pero non pasou nada.
Touriño non dixo
nada, Fraga non dixo
nada. O país, de
mierda, ficou calado.
É o costume.
Tampouco o negro
sulafricano se
alporizaba ante
certas frases racistas.
Xa o di o refrán
castelá: “Ni perro, ni
negro, ni mozo
gallego”.

Falando de galegos.
Outro galego de
mierda, Camilo
Nogueira, quedou
fóra. Entra no
parlamento europeo
unha rioxana do PP.
Suponse que fina,
relambida, das que se
sentan nos primeiros
bancos na misa e só
axitan os dedos para
tocar o piano e a visa
ouro.

Tamén anda
despistado o sindicato
Comisións Obreiras
que vén de editar un
libro, con letras de
cancións, titulado
“Canciones de
siempre”. Alí está o

N

on hai moitas semanas, no debate do
programa da TVE 2 Qué grande es el
cine, un contertulio afirmaba en ton
exclamativo ante grandeza do cinema e a
cultura brasileira e a propósito do filme que
estaban a debater, Orfeu Negro, que a indiferenza española diante da cultura de expresión
portuguesa era case “delitiva” (sic).
Cada vez máis, voces fundamentalmente
procedentes do medio profesoral que imparte a
materia de galego, especialmente en institutos,
reclama a existencia do portugués como lingua
estranxeira (PLE) nos centros da Galiza. Así, a
derradeira corresponde ás palabras do profesor
Xosé Ramón Freixeiro Mato da Universidade
da Coruña nas páxinas deste semanario, ( nº
1123, 17 ao 23 de xuño): “Sucede agora tamén, como aquí adoitan afirmar as nosas autoridades, que a cidadanía elixe libremente as súas opcións lingüísticas e que as políticas desenvolvidas polos gobernos nada poden mudar
?. Para cando a inclusión do portugués como
materia en todos os centros educativos galegos
? Convén incidirmos en que non estamos a falar agora de ortografía nin de normas, senón de
aproximación e intercambio transfronteirizo...” Como non acreditar na honestidade deste plantexamento de Freixeiro? Pensamos que
está a reclamar a inclusión no ensino secundario galego do PLE como materia optativa segunda lingua estranxeira.
A reforma educativa dos anos noventa estabeleceu unha segunda lingua estranxeira no
currículo do alumno de secundaria pero con caracter opcional para este, que pode cursala durante seis anos, abandonala e/ou incorporarse
ao seu estudo asimesmo en calquera dos seis
cursos, sempre que o correspondente departamento dea o visto e prace. Esta é a única materia optativa estabelecida na lei. Todas as demais
optativas estabelécense por medio de votos e
cada departamento considera a súa materia como a máis importante e imprescindíbel, e só
necesita uns cantos amigos para darlle existencia. Esas optativas votadas só poden ser cursadas durante un ano e o seu programa nunca é
nuclear ao respecto da homóloga obrigatoria. E
xa se sabe, a clientela merca no máis barato, así
que a existencia dunha lingua estranxeira optativa de tantos anos de estudo a carón das demais optativas anuais é problemática: o alumnado non está garantido, aparece, desaparece,
reaparece segundo o mercado de opcionalidade
para ese curso e, en xeral, o profesorado desta
materia lingüística non semella estar a gusto.
Non cómpre dicir que esta segunda lingua estranxeira con algunha presenza nos
institutos é actualmente o francés, simplemente porque xa existía nos centros antes da

O portugués, lingua
estranxeira na Galiza
DOLORES VALCÁRCEL

A polémica ao redor das segundas linguas nos institutos ten, segundo a autora, un enfoque errado. Para estudar portugués no fai falta eliminar o francés.
reforma. Contra ela tiran os dardos os licen- mente baixo forma dunha soa materia. Este
ciados en portugués e alemán. Estas reclama- propósito de non contaminación do galego,
cións apuntan na boa dirección? Moitos se ao longo de tantísimas horas de estudo que
teñen manifestado a favor da eliminación do logo fan do alumno de secundaria un espefrancés para que deixe sitio á súa pretensión, cialista en lírica medieval, séculos escuros,
etc., é tamén cando menos sose nalgún instituto están mesmo a
peitoso. Pois nin remotamente
conseguilo, precisamente alí onse lles ocorre a moitos dos prode tampouco existen practicas
fesores reclamantes satisfacer os
mente alumnos de francés como
intercambios seus desexos de interculturalidaconsecuencia do reparto do botín
presentando algún texto en
das optativas.
de alumnos de
portugués, tal e como se está a
Non se comprende que estes
para o estudo simultáneo
colectivos non reclamen o monon lles están propor
do francés, italiano, español,
delo dos sistemas educativos europeos que desde tempos inmeen absoluto etc.. E desde logo, os intercambios de alumnos non lles están
moriais ofrece un abano de máis
de tres linguas estranxeiras nos vetados; poden en absoluto vetados; poden facer
todos cantos queiran agora mescentros, das que ademais da prifacer todos
mo sen reclamar nada á admimeira unha segunda é obrigatoria para os alumnos e libremente cantos queiran nistración.
A globalización está arrasanelixida polos mesmos –hai que
sen reclamar do as nosas linguas e culturas e
lembrar que en Alemaña e en
só o inglés é hoxe útil no munFrancia nin sequera o inglés é
nada á
do. Pero se o leitor quixer dar
obrigatorio– pero onde non existe semellante reparto de pastel administración” unha volta polos institutos podería escoitar cousas coma esta tan
que é a optatividade do sistema
pornográfica, por saír da boca
español.
precisamente dunha profesora
No que se refire á reclamación do estabelecemento do portugués como de galego e que poñía en cuestión a utilidade
materia no ensino secundario, tamén resulta do estudo do francés no instituto. Ou aquela
incomprensíbel que por parte de voces máis outra profesora que, chegando de novo ao
auténticas e libres de intereses corporativis- centro buscou sen demora a profesora de
tas, se desprece de tal xeito a proximidade in- francés e espetoulle, coa máis pura retranca
trínseca do galego e do portugués e non se galega: “non sabes de ningún choio para un
considere asimesmo case delitivo que des- amigo meu profesor de alemán”. Propósitos
pois de 12 anos de estudo do galego un alum- que dan idea da sinceridade da proposta dalno non sexa quen de ler ou non teña visto gunhas voces e para onde apuntan os seus tinunca un texto portugués. E isto cando se es- ros: espir un santo para vestir outro mentres
tán a espallar propostas metodolóxicas para o se dan o gran festín.♦
estudo das linguas estranxeiras románicas
que propoñen partir precisamente das similiDOLORES VALCÁRCEL GUITIÁN é profesora
tudes para poder estudar varias simultaneade ensino secundario .

‘O

Cartas

O PSOE contra
os traballadores
O meu bisavó paterno, (un dos artífices en 1918 da Federación de
Oficios do Sindicato Socialista da
comarca de Ferrol), abrazou esa
causa para axudar a mellorar a
miserábel vida de principios do
século pásado. Coñecíanse baixo
a fermosa palabra de “solidarios”.
Posteriormente, dous dos
seus tres fillos servirían na Guerra como oficiais milicianos e
padeceron atroces tormentos na
contenda e crueis sufrimentos
nos campos de concentración
franceses, alén de exilio e dorosos dramas familiares. E outro fillo máis pequeno participou nun
sindicato socialista nun estaleiro.
Agora ben, pasado o franquismo, os compañeiros socialistas,
unha vez que conquistaron o poder político en 1982, castigaron
duramente a Ferrolterra cun plano
industrial que desmantelou o sector naval (en especial Astano).
A caída da actividade industrial, comercial, cultural, e social

en conxunto foi literalmente brutal, inxusta e incomprensíbel e
afectoulles a 200.000 deses traballadores polas que o PSOE naceu (das mans dun ferrolán, non
hai que esquecelo) en 1888.
Por que o goberno socialista
“cargou as tintas” en Ferrol e en
Galicia? Por que, solidaria e equitativamente, non repartíu as brutais
consecuencias da crise naval entre
outras factorías navais do Estado?
Hoxe todo o mundo coñece a
resposta : a Galicia maioritaria,
(aínda que non Ferrolterra e outras comarcas industriais), non
vota maioritariamente “socialista”, por estar a maioría da poboación entrampada na tea de araña
reaccionaria e caciquil das forzas
de explotación máis reaccionarias e caciquís de todo o Estado.
É xusto que o goberno do
PSOE castigue a clase obreira ferrolá, abertamente progresista e
combativa, (como o ten de sobra
demostrado desde os anos sesenta até a actualidade, protagonizando até o cansazo multitude de
accións democráticas e responsábeis en defensa das liberdades e

da xustiza social da poboación de
Ferrol, Galicia e mesmo España?
Qué futuro lles espera aos fillos dos traballadores de Ferrolterra e de Galicia en xeral? Quen é
capaz de transmitirlles a confianza no futuro? Quen se atreve a
animar as parellas a que teñan fillos ante este desalentador panorama? Haberá pois que empezar a
pensar que ningún partido político, –nin siquera os que afirman
defender os traballadores–, merece a nosa confianza e, por conseguinte, teremos que empezar a
manifestar a nosa desesperación
propiciando masivamente o voto
en branco activo en futuras eleccións?. A ver se resulta que se vai
facer realidade a recente novela
do sempre lúcido José Saramago
Ensaio sobre a lucidez.♦
CARLOS GARCÍA PERMUI.
(FERROL)

Estou suspendido
Teño suspendido inxustamente o
meu permiso de conducir até o 9
de xullo. Como son hipertenso, a
miña muller preocúpase polo

moito que me alporizo, e di que
aínda me vai dar algo se non o
tomo con calma. Imos ver, daquela, se me tranquilizo.
A cousa comezou en setembro
do ano pasado. Circulando a velocidade normal por un apacíbel
contorno rural, decateime de que
talvez quedase atrás un absurdo
sinal limitatorio, xa que albisquei,
emboscada alá adiante, unha parella da guarda civil con evidentes
propósitos recadatorios. O pau
que me caeu non foi pequeno: 450
euros e un mes de suspensión. A
multa pagueina axiña e fixéronme
por iso unha boa rebaixa, pero a
suspensión punitiva ficou disque
pendente de resolución.
O raio da suspensión tívome o
corpo en tensión ao longo de varios meses. Eu nunca me vira noutra, enguedellado nas sutilezas
dunha linguaxe burocrática nada
boa de entender. Por fin o 22 de
marzo fáiseme saber que chegou a
hora de cumprir a condena. Xa
que logo presenteime na Xefatura
de Tráfico da Coruña, disposto a
facer entrega do meu carné de
conducir. Pero aquí non mo quixe-
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índa que fose unha mágoa que Camilo Nogueira non conseguise escano no Parlamento europeo, porén o
acadalo non ocultaría a decadencia electoral na que se atopa o BNG. Estes comicios
confirman un estancamento nunha, por outra parte, sólida base bloquista que oscila
ao redor do 12% á vista das últimas contendas electorais. Esta cantidade de votantes reafirma o Bloque como forza en discordia, pero relegada a unha posición secundaria e significativamente distanciada
das outras dúas.
Este é o punto de partida co que imos
encarar as próximas autonómicas e, non me
cabe dúbida de que, polas características
que adquiren esas eleicións, nas que se tende a votar máis ao propio, pódese subir bastante máis. Pero tamén temo que non vai
chegar para acadar, e menos sobrepasar, o
noso competidor natural senón se convence
a unha gran cantidade votantes vacilantes
que, sen dúbida, se moven entre ambas forzas políticas. Agora, co PSOE na cresta da
onda, e a vista dos últimos resultados, suponse con máis posibilidades de superarnos
con creces.
Postas así as cousas, pode que ao BNG
se lle ocorra, entón, agudizar a crítica ao
PSOE pensando, talvez, que explicando as
maldades dese partido atraerá os vacilantes.
Craso erro. O votante vacilante entre PSOE
e BNG obedece, na súa maioría, a unha
persoa urbana ou vilega lúcida e progresista que, ao non ter unha ideoloxía clara, non
quere dicir que o seu voto non sexa reflexivo. Esta xente quere, sobre todo e ante todo, que perda o PP e sabe que iso soamente se pode conseguir a través da suma de
votos nacionalistas-socialistas, polo tanto
non quere liortas entre eles senón a conxunción de esforzos. Resulta inxenuo crer
que o que o BNG pode pensar do PSOE é o
que percibe o votante vacilante, e os sermóns non bastan para facer mudar de opinión a quen considera o PSOE (independentemente de individualidades) como un
partido progresista e de esquerdas. Para unha desapiadada crítica ao PSOE nas autonómicas xa se valerá o PP. Competir nós
con sordina con quen o fai con altavoz nos
pode situar perigosamente como favorecedores dos que, precisamente, queremos derrotar.
Non atraeremos ao votante vacilante
con discursos críticos ao competidor senón
co noso traballo. É dicir, nós ao noso. É
certo que non hai receitas milagrosas para
saber como recuperar eses votantes vaci-

O BNG e o votante vacilante
RAMÓN MUÑIZ

O nacionalismo galego precisa perfilar mellor a súa mensaxe para
converter os votos en potencia en sufraxios reais que o fagan medrar.
lantes que un día nos fixeron
Trátase de crear unha
subir até perto de 400.000 voería un erro conciencia na cidadanía do noso
tos, pero, dende logo, non se fai
interese polas cuestións que reque o BNG almente lles afectan nas súas diunicamente con discursos, por
moi politicamente correctos
ferentes circunstancias persoais
agudizase
que sexan, se estes non obedee sociais, e anime o votante vacen a feitos, único xeito de que as súas críticas cilante a escorarse caro ao noso
os vacilantes asuman o famoso
lado, non polo que dicimos do
ao PSOE,
“somos os únicos que defendeoutro senón polo que facemos
mos os intereses dos galegos”
nós.
pensando
ou que entendan que o autogoA unha organización como o
berno mellorará o noso benesBNG, que conta cun país de lique
con
iso
tar, a nosa calidade de vida.
mitada conciencia nacionalista e
Cando falamos de feitos estáque non lle gusta moito aos
ía atraer
monos a referir a que o Bloque,
grandes controladores de opios
vacilantes”
en base a unha boa planificación,
nión, soamente lle queda a acdebe involucrarse en campañas e
ción intelixente, os feitos, para
actividades públicas continuadas
competir e avanzar nos seus ob–e que ademais se noten– dos
xectivos. Os discursos son a súa
problemas sociais e económicos
consecuencia, doutro xeito quéque se consideran que lle afectan á vida cotiá danse en pura retórica.♦
dos cidadáns, priorizando neles o máis sentido pola poboación.
RAMÓN MUÑIZ é sociólogo.
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Xosé Lois

máis granado da
España cañí e unha
cántiga que non
pasou a ITV: “No
tiene perdón de
Dios/quien le pega a
unha mujer,/no tiene
perdón de Dios/quien
le pega a una
mujer,/no tiene
perdón de Dios,/si no
le pega otra vez”.
Páxina 91. Edita e
imprime: Unión
Comarcal de CCOO
de Vigo.

A revista El
Semanal publica unha
reportaxe publicitaria
sobre Galiza con boa
parte da toponimia en
castelán. Pagaba o
Xacobeo.

Veñen os super
grupos a tocar a
Santiago. Din que
teñen backstage. Que
nivel! Aínda que non
é nada novo. Antes
chamábaselle
“camerinos”.
Tampouco defenden o
español.
Correo electrónico: info@anosaterra.com

ron recoller porque disque isto é
cousa de Pontevedra. E dixéronme
tamén que para o cumprimento da
suspensión non era preciso depositar o carné, que podía quedar con
el. Total, que botei sen conducir
polo menos todo o mes de abril, en
estrito cumprimento da condena
imposta. Fiquei limpo perante a
lei, como se di nas películas.
Mais polo visto non era así.
Velaí que o 8 de xuño me chega
unha nova carta da Xefatura de
Pontevedra, notificándome o comezo da suspensión a partir do día
seguinte. Na Xefatura da Coruña
non me dan solución, pero admítenme un escrito que presento aquí
ese mesmo día. E agora acontece
que o escrito aclaratorio non aparece por ningures, non está aquí
nin alá, desapareceu, seica non
existe. Despois de moitos intentos
puiden poñerme á fala con Pontevedra, e alí unha funcionaria dixo
que ía mirar se estaba un seu compañeiro, que é quen se ocupa dos
escritos. Polo teléfono eu estaba a
ouvir unha animada conversa a varias voces sobre a mellor maneira
de preparar a ensaladilla rusa. Re-

sultou que o tal funcionario non
fora ese día, pero que “mañana
podrá hablar con él”. O día seguinte o tal funcionario non se me
puxo ao teléfono pero fíxome saber pola mesma funcionaria que
alí non se recibiu o meu escrito.
Unha falsidade grave e por
demais evidente: ou a Xefatura
coruñesa non lle deu curso ao papel, ou a pontevedresa nega o feito de telo recibido. Terei que aturar a maiores un segundo mes de
suspensión, pero non podo menos que manifestar que o persoal
destas xefaturas non está composto de funcionarios senón de
parasitos. Para seren funcionarios terían que funcionar, e ben
visto está que non funcionan.♦
MANOEL RIVEIRO LOUREIRO
(A CORUÑA)

Disidente
Quigera incluir-me entre os quiçá
centos ou miles de disidentes,
desleais e impatriotas que, se
nom se alegrarom, si polo menos
sentirom umha leve satisfacçom
ou em todo caso indiferença ante

o que foi o desastre da selecçom
“espanhola” de futebol, selecçom
que, pessoalmente, nom me representa em absoluto (e bem que
o sinto, senhores do Poder Central, mas há alguns que nascemos
assi e quê se lhe vai fazer?).
Claro que nem todos sentem
coma mim. Tivem ocasom de ver
muitos raparigos ataviados com a
camisa espanhola (na maior parte
dos casos falsificaçom, obviamente, que patriotismo si, mas a vaquinha polo que vale), na sua imensa maioria seareiros do Real Madrid, como nom podia ser doutro
jeito. Nom som quem de criticar os
sentimentos de cada um, faltaria
mais, mas ninguém me negará que
estamos ante umha imelhorável
amostra do rosto mais patético do
país, e o exemplo futbolístico pode
extrapolar-se a quase qualquer outro ámbito da nossa realidade que o
leitor quiger tocar. A selecçom espanhola, como o Estado espanhol,
como a cultura oficial espanhola,
como os meios espanhóis, etc., óbviam sistematicamente a existência
deste recanto norocidental, como às
vezes gostam de nos chamar. Qual

foi a última vez que a selecçom “espanhola” veu à Galiza? Vigo, há
quase umha década, amigável contra a Suécia, e Balaidos cheio. Por
suposto, venhem concentrar-se a
“La Tok-sa”, e a representar ritos
mais ráncios que o pam de tres dias
na Catedral de Santiago. Mas aqui
estamos nós, aplaudindo. Nom nos
importa essa tradiçom de desconsideraçom e marginalidade, nós adscrevemo-nos com entusiasmo e até
orgulho (entusiasmo e orgulho de
conversos) a todo quanto símbolo
ou produto se nos identifique como
“pátrio”, a toda quanta verdade nos
chegue desde esse centro mítico no
que todos gostaríamos de ter nascido. Conhecemos melhor as ruas e
localidades de Madrid que as da
província de Lugo. E enchemos as
ruas quando o Madrid ganha a oitava, e choramos e rachamos vestiduras quando a equipa “nacional” fai
o ridículo, e acudimos tam contentes às corridas de touros (Sárria)
e alcançamos a êxtase com as coplas da Jurado e as exibiçons de
Malena Gracia, etc. O meu país...
JOAQUIM CAAMANHO
(SANTIAGO DE COMPOSTELA)

Hai bandas de
atracadores albanokosovares por toda a
Península. A pasada
semana cometeron
varios roubos en
Santiago. Quen lle
aprendeu o manexo
das armas aos
albano-kosovares foi
un grupo terrorista
chamado UCK,
pagado polos paises
da OTAN que os
denominaban,
daquela, non hoxe,
“guerrilleiros da
liberdade”. Loitaban
contra o nacionalismo
socializante serbio.♦
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Alarma
BIEITO IGLESIAS
en Madrid 5.300 votos máis.
O que ocorre é que ao ser a
circunscripción estatal, nas
eleccións europeas Galeusca
non tiña interventores en
Madrid, nin en Huelva, nin
en Córdoba nin en ningún
outro sitio, o que fixo que
unha inmensidade de votos
de Galeusca, foran directamente ao lixo. Quen ia defender a Galeusca, co cariño
que nos teñen? O PP, o
PSOE, IU? Un por aquí, outro por alá, dez en Cidade
Real, trinta e catro en Murcia, oitenta en Guadalaxara,
o caso é que eses votos decisivos e non computados fannos a grande avería”.♦
Fraga e Zapatero nunha recente entrevista na Moncloa.

Apoiará
Zapatero
a Fraga
nas eleccións
galegas?
“Quere o PSOE gañar as
eleccións en Galiza?”, pregúntase Anxo Guerreiro en
La Voz de Galicia (30 de xuño). “Non albergo a menor
dúbida, afirma o ex deputado, de que Touriño e o PSdeG queren gañar as eleccións autónomas do próximo ano (...). A cuestión é se
o PSOE –refírome á cúpula
estatal dese partido, con Zapatero á cabeza– quere gañar
as eleccións en Galiza. Ou,
máis exactamente, está disposta a dirección socialista a
poñer toda a carne no asador
para conseguir a vitoria
electoral? A resposta non é
obvia (...). En 1989, Felipe
González non moveu un só
dedo para evitar a apurada
vitoria de Fraga nas eleccións autónomas galegas celebradas aquel ano (...). Felipe González supeditou os
intereses das forzas progresistas galegas (...) á consecución doutros obxectivos:
neutralizar o crecente alporizamento da dereita facilitando o acceso de Fraga a unha

parcela de poder”. Guerreiro, que na actualidade participa na comisión do PSdeG
para a redacción dun novo
estatuto, traslada a táctica de
González á era Zapatero:
“Coñecen vostedes a alguén
con mellores condicións que
Fraga para neutralizar a Raxoi e desmontar a demagoxia patrioteira de Acebes,
Mayor Oreja, Zaplana e
compañía? Está disposto Zapatero a abandonar á súa
sorte os socialistas galegos a
cambio do apoio decidido de
Fraga á reforma constitucional promovida polo Goberno, tal como parece desprenderse do encontro entre ambos líderes celebrado hai
poucos días na Moncloa?
Razóns para preocuparse
existen, antecedentes pouco
tranquilizadores tamén?”.♦

Votos
de Galeusca
ao lixo

Maragall
quere
unha alianza
de Cataluña
con Euskadi e
Andalucia
O presidente da Generalitat, Pasqual Maragall, nun
discurso
parlamentario,
marcou como obxectivo un
tratamento específico de
Cataluña dentro do Estado
que quede incorporado á
Constitución, segundo recolle La Vanguardia (29 de
xuño). Maragall formulou
unha alianza autonomista
entre Cataluña, o País Vasco e Andalucía para facer
posíbel o obxectivo da España plural.♦
Pasqual Maragall.

Iñaki Anasagasti comenta
en Deia (27 de xuño) a perda dun escano por parte de
Galeusca. “Neste momento
Galeusca está indefensa. O
PP pódenos roubar un eurodeputado a conta das súas
calculadas impugnacións
que lle deron, por exemplo,
VENTURA & COROMINA / La Vanguardia, 30 de xuño do 2004

P

ensaba escribir sobre o grande suceso do separatismo na
Eurotaça: Holanda independízase de España no século XVII;
Portugal líbrase de idéntico andazo en 1640 (xa vezara a
liberdade na centuria duodécima); Grecia é recoñecida como
nación ceibe de turcos en 1830; e Chequia consuma a secesión do
imperio austro-húngaro o 22 de outubro de 1918. Con todo, en
atención á escasa paixón balompédica que se lles presume aos
lectores deste semanario referirei unha traxedia americana.
Maracay contra 1970: Gumersindo Iglesias Nóvoa, xerente dunha
compañía de seguros, transita polas rúas da urbanización La Morita
nun dodge dart branco con teito de vinil negro. Topa cun facinoroso
tránsfuga da base aérea Libertador, quen o apunta cunha arma
podente de gatillo leviano. Detense o chofer e resulta baleado; en
días sucesivos verase convertido en carniza do sensacionalismo
xornalístico, de Alarma, revista de sucesos policiales. A historia
deste emigrante ourensao e tío meu non soa a alborada antiga (aínda que Gumersindo tocase o clarinete antes de emprender a aventura venezuelana), senón a crónica actualísima en varios países do
alén-mar. A imprensa informa estes días de asaltos, secuestros e outras iniquidades sufridas polos nosos paisanos así en México como
en Bos Aires. Consideren o drama desas xentes máis ben
pusilánimes, de natural proverbialmente pacífico ou incluso
medrán, pois a covardía, que non a nostalxia, é trazo definidor da
galeguidade. Eses apoucados conterráneos da diáspora que, a
diferenza dos seus homólogos irlandeses ou italianos, nunca arrecadaron cartos pró Sinn Fein nin se engavelaron en mafias, viven estarrecidos na súa condición de mansa especie cinexética a mercé de
temibles predadores. O medo é libre pero enxendra escravos.♦

O acordeón de Antuerpe

XURXO SOUTO

Pleine mer

O

venres, 2 de xullo, no sesenta aniversario do Sempre en Galiza, todos os que se acheguen á Casa das Artes de Vigo, ademais de honrar a palabra de Castelao, han descubrir outro
fermoso argumento: catro mareas do Gran Sol que deixou alí varadas
o fotógrafo Jean Gaumy.
Hai semanas a “Pleine Mer” –así se chama a exposición– asolagoume na Coruña. Por fin fun quen de cruzar o paralelo 49 e coñecer
esa xeografía de traballo da que ninguén na escola me falara.
Nos anos vinte zarparon cara a Irlanda os primeiros “bous” de carbón.
Por iso hoxe os bancos desas augas teñen nome en galego: os Codillos, a
Canaleta, a Pistola, o Mar das Galiñas, o Mar do Candil, a Cona da Vella,
a Selva, o Sindicato... Tamén o Mar do Capitán, “porque unha vez alí embarrou un barco. E cando deu levantado os aparellos resultou que enganchara neles un submarino. E entón saíu del o capitán e díxolles aos do barco: non teredes lume? que xa non aguanto máis sen fumar”.
Do mar de Irlanda –ademais do bon peixe– aos terrícolas só nos
chegan anuncios de recortes pesqueiros e, de cando en vez, a nova terríbel do naufraxio. Mais, todos temos alicerces nesas augas. E se rabuñamos un chisco, en calquera contexto estoupa o “salsieiro”.
Contoumo Manuel Lourenzo: Nos setenta –tempos heroicos do
teatro galego– el e o seu grupo ensaiaban na Coruña nun local do barrio do Gurugú, propiedade dun patrón do Gran Sol. O prezo do aluguer era dispor sempre de dúas butacas en primeira fila, para ver a
función coa súa dona nas arribadas.
Nestas fotos metemos literalmente o fociño noutra dimensión. Pois,
entre lombos de auga de nove metros, todo se transforma. Até o viño.
Nas mareas de Pleine Mer os homes xa beben en “tetrabrik”. Na
memoria dos veteranos do Muro, o viño de máis sona era o de Gato,
famosa casa de proveedores. En terra non valía nada. Conforme
embarcaba xa melloraba. Tras un par de capas, ben mareado, o viño
virábase excelente.
Segundo conta no catálogo, Jean Gaumy –para asombro da tripulación– agardaba que o parte meteorolóxico trouxese cada día unha
borrasca. Canto peor tempo mellores fotos. Manuel Núñez, de alcume “Coruña” é outro artista ao que tamén lle inspiraba o temporal.
Foi vocalista do grupo Foliada. Antes triunfou na auga do Gran Sol.
Cando o mal tempo facía imposíbel o traballo, convertía a “capa” nun
festival. Collía a guitarra –un compañeiro termaba del para contrarrestar o balanzo– e principiaba a cantar pola radio. Axiña os “gransoleiros” todos da volta estaban na súa escoita.
Na arribada no Muro, en cada tasca había algún paquete agardando por el: unha ducia de ovos, unha botella de ponche... Sempre produtos benéficos para a gorxa. Agasallos dos patróns dos outros barcos, para que esa voz estivese sempre espléndida e –no medio da tormenta– non lles faltase o solaz de Radio Gran Sol.
O señor Blache, de Baiona, un maquinista que percorreu o Mundo
todo, afirma que non che hai mar máis ruín ca este: “á altura de Ortegal tiñan que poñer unha cancela e non deixar subir barco ningún.
Cunha longa marea no lombo, tres mariñeiros falaban sobre o primeiro que habían facer cando atracasen en Vigo: “Eu botar tres días
seguidos de festa”. “Eu coller a familia e darme unha encherola de
churrasco”. E o terceiro falou: “Eu, cando chegue a casa, só quero facer unha cousa: tirar directo cara ao monte –a imaxe é escatolóxica
pero necesaria–, agarrarme cunha man a un piñeiro, e cagar ben forte para sentir que por fin estou en terra”.♦
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Soberanía
de Bush
no Iraq
X.L. FRANCO GRANDE

A

situación de Sadam
Husein é unha boa
mostra do que en realidade é a chamada soberanía
do Iraq: tan soberano é que
aquel estará, ou está xa, en
poder dos iraquís pero nun
edificio vixiado polas forzas
de ocupación, americanas
neste caso. Ou sexa, unha
trangallada. Case é imposible
facer peor as cousas. ¿Haberá
alguén que poida crer que
houbo unha transferencia de
soberanía, que as forzas de
ocupación xa non son tal, senón convidadas, que o pobo
iraquí dispón do seu destino?
Os EE UU van seguir mantendo no país invadido 140.000
soldados e unha embaixada
con 1.700 traballadores ó servizo dun Goberno practicamente
designado por eles, cun colaborador da CIA á cabeza, e co
apoio do home que no seu día
dirixiu as operacións contra os
sandinistas. Sen esquecer a importancia de Robert Blackwill,
antigo embaixador na India,
que xunto con Negroponte
van ser o verdadeiro poder
americano no Iraq.
A seguridade vai seguir
sendo competencia dos invasores: o control do país non
poden facelo as forzas
policiais iraquís, porque en
realidade non existen E no
consello de seguridade iraquí
vai haber mandos americanos
e británicos. Na práctica, as
operacións das forzas de ocupación terán total autonomía.
Nin sequera se lles concedeu
ós iraquís o dereito que reclamaban para vetar incidencias
como as de Faluia. Por iso o
novo Goberno depende por
enteiro dos ocupantes ó non
ter autoridade sobre as actividades militares, de seguridade e de intelixencia.
Ó cabo, o Goberno interino, por máis que
nominalmente apareza como
soberano, redúcese a marionetas que manexa Bush no Iraq,
pois o seu labor non vai moito
máis alá de preparar as
eleccións de xaneiro do ano
que vén. Co “asesoramento”,
claro é, de Negroponte e de
Blackwill, e a colaboración
dos iraquís designados a dedo
dende Washington.
Por iso alguén definiu a
suposta entrega de soberanía
como “un trámite oficial case
vergonzante”, como ás
agachadas. Que se pretendeu
xustificar na súa présa,
adiantando 48 horas o acto,
dicindo que Bremer debía desaparecer para non coincidir
con Negroponte, para evitar
desa maneira dar unha imaxe
de continuidade. Pero esquece quen tal ideou que os
xogos de palabras non
cambian a realidade. E esta
non é outra que a soberanía
de Bush no Iraq. Por agora.♦

ELECCIÓNS EUROPEAS

Considera que a Xunta Electoral saltou as formas democráticas

O BNG non dá o escano por perdido
A. EIRÉ
As xuntas electorais provinciais revisaron unicamente os erros
que pedía o PP e non os que podían afectarlle a Galeusca. A Xunta Electoral Central (XEC) deu por válidos os resultados provinciais sen rebater o recurso do BNG, outorgándolle o 24º deputado
ao PP por 334 votos de diferenza. Pero os nacionalistas non dan
aínda o escano por perdido. Presentarán un contencioso administrativo ante o Tribunal Supremo “para defender a legalidade e os
intereses de Galiza”. O prazo para o fallo remata o 28 de xullo.
Un triunfo da unidade de España
sobre o nacionalismo. Esta é a
lectura que fai o dirixente do PP,
Jaime Mayor Oreja da desputa
do escano entre o seu partido e
Galeusca.
Estas palabras poñen de manifesto que o que está en xogo
entre o PP e Galeusca é moito
máis que un simple escano, que
deixar o BNG fóra do Parlamento europeo é “un éxito da España
constitucional, porque non hai
que esquecer que a quen lle sacamos o escano é ao BNG”, afirma
o propio Mayor Oreja. Xa que
logo, é unha batalla máis da “recentralización” de España emprendida polo PP hai catro anos,
co terrorismo como desculpa, razoan os nacionalistas.
Nesta desputa nos despachos
por un escano, que o secretario
xeral do PP na Galiza, Xesús
Palmou, afirma que “non é nada
especial”, cada vez existen máis
elementos circunstanciais que
poñen de manifesto presuntas
irregularidades e, cando menos,
subversión dos valores democráticos e da limpeza electoral.
Desde o BNG, o coordinador
da Executiva, Francisco Jorquera, compara este proceso co da
revisión dos votos en Florida que
lle deu a presidencia dos EE UU
a George Bush.
Unha Xunta Electoral
conservadora
Os nacionalistas lembran que a
Xunta Electoral Central, que aínda non mudou, ten unha clara
tendencia conservadora, que a
levaría a actuar con “pouca seriedade” neste conflito. Desde
Galeusca lembran que son os
distintos organismos xudiciais os
que están a determinar moitas
políticas nos últimos anos, comezando pola disolución de partidos nacionalista ou a negativa a
poder presentar listas para outras
formacións.
Estas acusación dos nacionalistas poderían ser só unha pataleta por ollar que poden perder o
escano. Pero, se analizamos o
proceso, existen intervencións e
decisións que semellan, cando
menos, pouco claras cando non
contraditorias.
En primeiro lugar, que a
Xunta Electoral Central elevase
a definitivos os resultados antes
de comunicarlle ao BNG a resolución das súas alegacións contra
o escrutinio das xuntas electorais
provinciais. Galeusca non tivo
constancia oficial da decisión até
o 30 de xuño, mercores, pola

mañá. Un día antes dérase a coñecer publicamente.
Este xeito de actuar reflecte,
cando menos, pouca sensibilidade democrática por parte deste
organismo.
A XEC non entra no fondo
A Xunta Electoral Central non
entrou sequera a analizar o recurso presentado por Galeusca, limitándose a dar por bos os resultados enviados polas distintas xuntas electorais provinciais (XEP).
Segundo a XEC, este organismo non é competente para resolver os recursos, que xa quedarían esgotados ao pronunciárense as XEP. Remítese a unha disposición que recolle que nas
eleccións europeas son as xuntas
electorais provinciais as que validan finalmente os datos.
Esta afirmación semella cando menos incongruente. Os europeos son os únicos comicios que
se celebran baixo circunscrición
estatal. ¿Introduciuse esta disposición para deixar os partidos nacionalistas en indefensión manifesta ao non poder estar presentes en todas as xuntas provinciais? Se non foi ese o motivo, si
que é a realidade na práctica, como se puido comprobar nesta
ocasión ao non ter representantes
Galeusca na maioría destas XEP
nas que reclamou o PP.
Se existe unha Xunta Electoral Central, o lóxico xuridicamente é que teña a última palabra á hora de ditaminar os recursos. ¿Pode unha disposición derogar unha norma básica que fixa os criterios xerais de actuación como é a Lei Electoral?
A Xunta Electoral Central ten
xa decisións neste sentido. Así,
en acordo do 24 de xuño de 1994
atribuíulle a competencia sobre
os resultados finais á Xunta Electoral Central e non ás provinciais.
Esta vez, a XEC non quixo entrar
a debater esta cuestión.
Estes elementos son algúns
sobre os que terá que ditaminar o
Tribunal Supremo ante o recurso
presentado por Galeusca, que están dispostos mesmo a recorrer,
se é preciso, ao Tribunal Constitucional.
Arimética electoral
A mecánica seguida polas xuntas
provinciais semella perversa: só se
revisaron as actas que demandaba
o PP e non os votos nulos de Galeusca. Consideraron como “erros”
contábeis as reclamacións do PP.
En actuacións anteriores de-

Francisco Jorquera, membro da executiva nacionalista.

sas xuntas, cando detectaban
que, nunha mesma mesa, existían actas non coincidentes, o que
se ditaminaba era ou ben a repetición das eleccións ou a anulación dos votos desa mesa. Método moi común este último na
desputa dos escanos por parte
dos apoderados.
Neste caso, as XEP non
obraron así. Senón que deron
por válidas unhas actas non tendo en conta outras da mesma
mesa. O BNG realizou un mostreo na provincia de Madrid, onde o PP logrou “recualificar”
máis de 5.300 votos. Co apoio
de IU, que lles forneceu as actas,
os nacionalistas fixeron un mostreo no que evidenciaron que
1.300 votos que lle atribuíron fi-

A. PANARO / Arquivo

nalmente ao PP, proviñan de actas duplas ou contraditorias,
considerando como erros as reclamacións do PP sen que a XEP
de Madrid entrase a valorar o
seu conxunto. Hai que ter en
conta que estas actas están asinadas polos interventores e apoderados do PP.
Semella que o PP, coa súa
imponente maquinaria electoral,
sabía que lle podía arrebatar a
Galeusca un deputado. Contando
con iso, puxo en marcha a súa
estratexia. Fracasada en primeira
instancia a estratexia dos votos
dos emigrantes, recorreu ao que
o socialista Ricardo Varela cualificou como “operación angazo”,
para sacarlles un deputado aos
nacionalsitas.♦

Unha operación calculada
Coinciden todas as forzas políticas en que esta teima do PP
por recuperar un escano é “unha operación perfectamente
calculada”, como o demostra
que superasen en tan só 334
votos a Galeusca.
O PP nunca podería non
conseguir dous deputados máis
para conseguir un empate cos
socialistas, nin acadar 300.000
votos que os separan do PSOE.
Xa que logo, o “empate técnico” que alegan agora propan-

gandisticamente está na mesma situación que na noite das
votacións. Trátase unicamente
de perspectiva.
Para o BNG, a defensa do
escano primeiramente atribuído a Camilo Nogueira e, agora
á rioxana María Esther Herranz, non se trata unicamente
dunha cuestión partidista, nin,
aínda, de defender os intereses
de Galiza, senón dun principio
de liberdade e transparencia
democrática. ♦

Neototalitarios
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X.M. SARILLE

O

Reflexións ante a perda do escano do BNG

Quen é o ladrón?
A.N.T
Semella que a perda do escano do BNG en Bruxelas era
unha circunstancia coa que
ninguén contaba. Así, as reaccións son múltiples e diferentes, tanto no nacionalismo
coma nos demais partidos.
Tanto PNV coma CiU, os socios
do BNG do Galeusca, denuncian as manobras antinacionalistas do PP “e os movementos
raros, con aparicións masivas de
votos en determinadas mesas de
Madrid a prol do PP”.
Na Galiza, no embargantes,
realízase unha lectura en clave
máis local.
O historiador Lourenzo Fernández Prieto considera que “o
sentido común está por riba das
posibilidades de engano”. Ante o
dereito a reclamar que defenden
os dirixentes galegos do PP para
darlle a acta de deputada a unha
rioxana, Prieto considera que “o
dereito ten moitas voltas e algunhas alónxano da xustiza e achégano ás habelencias de silveira
dalgúns avogados”.
O historiador analiza que en
términos políticos a perda do escano por parte do BNG, “gañado no
despacho polo PP”, é grave porque
“unha das dificultades para o asentamento dos sistemas representativos foi precisamente a fraude electoral”. Recorda Prieto en La Voz de
Galicia que “a non aceptación dos
resultados electorais foi un cancro
e mesmo chegou a provocar unha
guerra civil no 1936”.
Para Prieto, a perda do escano non debe ocultar os “pésimos
resultados do BNG”, pero considera que “perdelo debería ter
máis dun significado para a sociedade galega”.
Isto é tamén o que opina Xosé Luís Barreiro Rivas, que nun
artigo “provocador” no mesmo
xornal coruñés afirma que se o
BNG perdeu o escano “non será
máis que o cumprimento da severa sentenza ditada polas urnas
nas terras de Fisterra”.
Para o ex vicepresidente da
Xunta, “a única verdade que segue
valendo é que os galegos non queremos que os nosos partidos teñan
escano en Bruxelas, e que nos sentimos moito máis cómdos baixo o
paternalismo despregado polo PP e
o PSOE, que asumindo a responsabilidade de facernos presentes, como pobo e como cultura, nas estruturas de representación da UE.
Barreiro considera que somos libres “para facer o que nos
veña en gana e mandar o nacionalismo a paseo”, pero, ao
mesmo tempo, “tamén deberiamos aceptar que os partidos estatais nos traten coa súa propria lóxica e que nos fagan un discurso
de proteccionismo e compaixón
que nunca soportarían noutras
latitudes de España”.
O problema está no BNG
Para o redactor de La Voz de Ga-

PACO VILABARROS

licia Anxo Luxilde, que pasa por
ser un coñecedor do nacionalismo, todo se reduce ás loitas in-

ternas do BNG “sumido nunha
profunda crise logo dun ciclo de
cinco anos de desastres electo-

rais”. O seu papel de “vítima do
PP” unicamente sería o xeito co
que “a cúpula do BNG diestrae a
atención sobre a gravidade do revés electoral”. Coincide cos seus
colegas de El Correo Gallego
que teiman, deste hai ben tempo,
en que o BNG debe “renovarse”
e que a dirección furtou desde
hai tempo “o debate interior” e
se nega a ir na dirección “centrista e autonomista” que lle demandan, desde a antíteses ideolóxica, non se sabe no nome de
que nacionalistas.
Como afirma o redactor xefe
do rotativo compostelán, Carlos
Luís Rodríguez, a quen moitos
nacionalistas lle semellan ter
moita lei, con estas propostas de
acusar o PP pola perda do escano, “o BNG, na vez das cavernas, volta aos castros”.
Xavier Sánchez de Dios
afirma que non se sabe que “observadores” agoiren, “un estado
de axeitación interna no BNG
que pode rematar desequilibrando toda a fronte”. Un desexo de “algúns”. Unha constatación?
O comentarista de Faro de Vigo
considera que a desestabilización
do BNG “non é o aconsellábel”, sobre todo “se se quere que teña un
papel significativo” á hora de “definir quen presidirá a Xunta”.♦

A ‘loita contra o nacionalismo’
Jaime Mayor Oreja considera
que a decisión da Xunta Electoral Central (XEC) confirma “que
os españois queren que defendamos na UE unha idea clara de
España e non o desafío nacionalista”. Achégase así ao discurso
do BNG que afirmaba que nestas eleccións europeas estaba a
debate non só a idea de Europa,
senón do estado plurinacional.
Oreja considera que obter o escano 24 “a costa” dos BNG “supón o triunfo da unidade de España sobre o nacionalismo”.
Para o ex ministro do Interior e parlamentario europeo
do PP, o fallo do XEC ten “a
lectura do éxito da España
constitucional”.

Mariano Raxoi, pola súa banda, analiza o resultado en clave
interno do PP. Pensa que é “para
estar contentos” porque o “partido pasou por unha situación difícil”. Explicou que a respecto dos
resultados das xerais mellorarían
dous deputados en Europa.
Palmou fai unha lectura galega e asegura que o seu partido
“non fixo absolutamente nada
distinto, nin usou ningún recurso
que non utilice en todos os procesos electorais”. Censura ao BNG
“porque pon en dúbida a limpeza
destes comicios”, porque non
darse conta que os anteriores resultados “só eran provisionais”.
Fraga Iribarne? Pasa o ataque e afirma que os nacionalis-

tas lle negan ao PP “o dereita á
defensa”. Ao mesmo tempo,
critica o BNG por “aliarse con
formacións políticas que teñen
outros obxectivos e intereses
nas súas comunidades distintos
dos de Galiza”. Fraga confunde
así os intereses galegos cos do
seu partido, e esquece que milita nun partido estatal e que leva
14 anos sendo acusado polos intereses do PP estatal por enriba
dos galegos que, como presidente, debía defender.
Pero para Fraga o único que
ocorre é que o BNG está “nun
momento difícil polo cambio de
líder e pola súa fragmentación
interna, por iso o comprendo e o
desculpo”.♦

Vázquez denuncia as ‘raposerías do PP’
Sorprendentemente, Francisco
Vázquez saíu na defensa dos
nacionalistas ao asegurar que os
do PP utilizaron “medidas raposeiras” para gañar o eurodeputado que lle atribuíran provisionalmente ao BNG.
Vázquez pensa que esta situación “crispa o debate político”. O alcalde da Coruña analiza que esta desputa “vaille dar
argumentos ao BNG para xustificar a súa derrota”.
Vázquez considera que
“non é bo que aquilo que se
consegue nas urnas se altere
logo a través de recursos”. E,

analizando a situación, afirma
que “é evidente que o BNG
non ten a presenza de interventores no conxunto de España,
igual que lle ocorre o PNV e
CiU, os seus aliados”. “Eu teño
unha discrepancia total con
eles en política, no concepto de
España e no proxecto de sociedade, porque buscan a ruptura
da unidade de España, pero
malia a isto, non é correcto que
o PP, a través de mesas de Badajoz, Cádiz ou Cuenca, procure ese escano”.
Vázquez tamén lle mostrou
o seu apoio a Camilo Nogueira,

“malia as discrepancias ideolóxicas”, porque é “un político
acreditado e ben intencionado”.
Con Francisco Vázquez
coincide o secretario de organización do PSdeG-PSOE, Ricardo Varela, que criticou a “operación angazo” do PP, para gatuñar os últimos votos. Varela
considerou que non é o xeito”
nin a forma máis acaída para
procurar un novo escano”.
Varela aposta por unha
alianza co BNG para derrotar o
PP e desexa que “a formación
nacionalista supere de xeito rápido o revés electoral”.♦

roubo do escano ao
BNG só nos pode
causar sorpresa aos
que interiorizamos a
democracia con aquelas
doses de inxenuidade
inoculadas nos anos oitenta,
cando esquecimos a outra
parte do aprendido en
política: que os poderes reais
mandan. De xeito case
simbólico o PSOE editara daquela uns cartaces naïfs con
cidades infantilizadas e bonequiños guachis que puñan Tu
ciudad necesita un alcalde
socialista. Hoxe os cartaces
serían venéreos, pero é igual.
Leva razón o
Coordenador da Executiva do
BNG cando relaciona o
pucheirazo das europeas co
roubo de Miami, perpetrado
polos neototalitarios estadounidenses nas últimas
eleccións presidenciais.
Neototalitarios tamén os
de aquí, non hai que esquecelo, porque a bonanza que vivimos desde que o PP
malperdeu as eleccións xerais
non pode ocultar a ruptura do
respecto e do diálogo
democrático. E leva razón o
Coordenador porque as
maneiras de conducirse e de
convivir dos direitistas
procuran sempre o
aplastamento do opoñente.
Son os xeitos inaugurados
pola extrema direita estadounidense coa vitoria de Bush.
Quen sexa cidadán do Imperio e se exprese contra a
invasión do Iraq será un mal
patriota. Se censura os
crimes de guerra pode ser un
traidor e así sucesivamente.
E dependendo do clima político estirarán o siloxismo até
proibir calquer expresión
contraria, porque
obxectivamente atenta contra
a nación, a civilización, etcétera, etcétera.
Aquí copiaron o discurso.
Lembre que se vosté era de
Batasuna, era de ETA. Se era
do PNV era de ETA porque o
PNV pactaba con Batasuna.
E se vosté era do PSE…, até
ser etarra o mesmo Aznar,
por ter dialogado con
Arzalluz no predio de
Burgos.
Hipérboles neofascistas
moi serias. Se lograsen gañar
as xerais e ETA fose a autora
do atentado de Madrid, os nacionalistas estaríamos ilegalizados e aquelas sinistras bandeiras españolas que impuxeron nas televisións aquel
mesmo día, servirían para calarnos a boca aos demócratas.
Son neototalitarios, aínda que
a nosa visión naïf nos leve a
esquecer principios básicos
da esquerda. Mais iso é outro
debate.
E claro que volverán, pero máis á direita que cando
gañou o fascista ignorante de
Aznar. (Pódese dicir, porque
Joaquín Estefanía chamoulle
todo iso nun xornal mexicano
cando xa non mandaba,
varios días despois de que
lles ditase os titulares de El
País do 11 e 12M).♦
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Manuel González
‘Ningunha lingua se normaliza se se asocia a unha ideoloxía”
PERFECTO CONDE

O Seminario de Sociolingüística da Real Academia Galega puxo en marcha, hai dous anos, unha investigación para coñecer o comportamento da mocidade respecto á lingua galega. O resultado deste traballo, que foi dirixido polo secretario da Academia e catedrático da área de Filoloxía Románica da Universidade de Santiago, Manuel González, acaba de publicarse co título de “O galego segundo a mocidade”.
Fundamentalmente, onde reside a novidade deste estudo?
En que se combinaron diversos métodos de análise cualitativa.
É o primeiro traballo de sociolingüística galega que se fai de maneira interdisciplinar, con abordaxes diferentes. Fíxose un estudo
coa técnica de máscaras, que permite descubrir de maneira indirecta os valores e actitudes subxacentes a calquera fenómeno.
Por que tanto interese en
fuxir da enquisa directa?
Porque pensamos que hai unha tendencia moi forte a responder o que é politicamente correcto. Había algo que non nos casaba moi ben dentro dos datos do
mapa sociolingüístico galego. Por
exemplo, non había unha correlación moi grande entre as actitudes
que manifestaba a xente nas enquisas e os comportamentos lingüísticos da sociedade. As actitudes reais non son tan positivas como as que se adoitan manifestar
nas enquisas. Mediante a técnica
de máscaras, os enquisados non
souberon en ningún momento
que se lles estaba preguntando
para estabelecer valores sociolingüísticos. Pensaban que era para
un programa de televisión.
Como se fixo o traballo de
campo?
En primeiro lugar, indetificáronse determinados grupos de
persoas con certos valores. Deixóuselles ouvir aos enquisados
as voces de varios tipos de falan-

tes: alguén que falaba en castelán, outros en castelán con acento galego, en galego tradicional,
en galego castelanizado, e mandábaselles indentificar cada
voz con algún deses falantes.
E os resultados desta fase
cales foron?
Abondo significativos. O castelán, en xeral, apareceu moito
máis asociado ao éxito social e á
maior capacidade de liderado. Os
enquisados consideraron os castelanfalantes como máis interesados
no progreso, máis innovadores e
con máis confianza en si mesmos.
En cambio, os que falan castelán
con acento galego ou galego con
acento tradicional unicamente foron máis valorados por teren, segundo os enquisados, máis sentido do humor e por seren persoas
máis xenerosas e máis fieis.
E a súa valoración cal é?
A min paréceme bastante
preocupante porque o que segue
habendo é unha asociación do
galego coa falta de prestixio e de
éxito social, e isto é o que move
unha boa parte dos comportamentos. Mentres que non sexamos capaces de ascociar o galego co progreso e co éxito e o
triunfo, estamos amolados.
Vostedes aplicaron, ademais, outros métodos de investigación.
Como método complementario, entrevistas en profundidade a
algunhas persoas que cambiaron
de lingua nalgún momento da súa

vida. Foi como unha psicoterapia
que nos serviu para descubrir as
motivacións dos seus comportamentos lingüísticos.
E, neste caso, que pasou?
O máis salientábel é que, aínda hoxe, o cambio de lingua está
bastante mal visto por parte da
nosa mocidade, sobre todo cando
é do castelán ao galego. A xente
percíbeo coma oportunismo, e
pensa que sempre se fai por un
interese determinado. É curioso,
pero o que se percibe socialmente é que o cambio de lingua é para sacar algún proveito. Outro
feito moi claro é que a mocidade
non percibe a utilidade de falar
galego, e considera que instalarse na nosa lingua só é util para
traballar na administración ou
para introducirse en determinados medios intelectuais e en certos círculos universitarios. Pero,
por exemplo, non acaban de entender a utilidade do galego no
mundo do traballo e da empresa.
Á parte destes dous métodos anteriores, aplicaron algún
outro máis?
Aplicamos un terceiro método seguindo unha técnica baseada en grupos de discusión. Fixemos trece grupos con rapaces
castelanfalantes, galegofalantes,
etc. Todas, persoas que non se
coñecían entre si, e esta experiencia realizouse en cidades e
tamén en zonas rurais ou semirrurais para ver as diferenzas. Un
moderador introducía certos pro-

blemas relacionados co galego e
eles ían opinando segundo unha
metodoloxía determinada.
E o resultado?
Case un leit-motiv que atopamos sobre todo na mocidade das
cidades é unha forte vinculación
do uso do idioma galego coa ideoloxía política. A xente tende a
identificar os que falan galego cos
militantes nacionalistas. Ao lado
deste estereotipo, de creación recente, aínda segue funcionando o
do galego asociado ás persoas de
baixo nivel cultural e ás persoas de
residencia ou procedencia rural. E
logo apreciamos unha clara diferenciación entre galegofalantes e
castelanfalantes. Os primeiros
consideran que a lingua é un factor
fundamental da identidade de Galicia. Para os castelanfalantes é un
elemento cultural, pero non algo
decisivo para a identidade galega.
Con respecto aos modelos lingüísticos aplicados en Galicia, aos castelanfalantes parécenlles modelos
de tolerancia exemplar. Para os
que falan galego, o aplicado até
agora é totalmente insuficiente e
non abondo comprometido coa
defensa da nosa lingua. Botan de
menos o nivel de compromiso que
se dá noutras comunidades autónomas, caso de Catalunya e Euskadi. Outra conclusión máis é que,
entre as persoas que tiveron o galego como lingua inicial, dáse unha maior preocupación por mellorar a situación lingüística. Os neofalantes son moito máis críticos

sobre a situación do galego do que
son os que falaron este idioma toda a vida.
Como interpreta que a mocidade relacione o galego coa
ideoloxía política?
Como algo francamente negativo. Non hai ningunha lingua normalizada que estea vinculada a un
grupo social, ideolóxico ou relixioso. As linguas, mentres exista
esa percepción, están nunha situación moi delicada. Todas as forzas
políticas debían facer un esforzo
para participaren activamente na
defensa e promoción da lingua.
Habería que deseñar unha serie de
compromisos mínimos entre todas
as forzas para avanzar no proceso
de de normalización. Por primeira
vez na historia, isto pode darse se
resulta exitoso o Plano de Normalización Lingüística que está en
proceso de elaboración. Se todos
aceptasen as medidas propostas,
non só se produciría un notábel
avance social na implantación do
galego senón que se reduciría esa
percepción lingua-ideoloxía. O
galego non estará plenamente normalizado até que se defenda por
todas as opcións políticas. A lingua é o principal elemento de cohesión social dun pobo. Non podemos esquecer que hai aínda sectores que teñen unha actitude belixerante en contra do galego. Por fortuna, son cada vez menos poderosos, pero aínda quedan.
E non haberá algunha vez
actitudes ou métodos favorábeis ao galego que tamén poden resultar criticábeis?
Con boa vontade, pero non
con tanto acerto, algunhas mensaxes transmitidas por forzas políticas comprometidas coa defensa do
galego non foron sempre as máis
acertadas. Preocúpame, por exemplo, o papel que exerce o lusismo
entre os defensores da lingua galega. Moitas veces o que están transmitindo é xustamente o contrario
do que pretenden. Cando se está
dicindo que o galego ben falado é
o portugués, en realidade estáselle
dicindo á xente que a súa maneira
de expresarse non ten valor, estase
alimentando a infravaloración da
súa lingua de instalación e, en definitiva, animándoa indirectamente a que non fale galego.
Onde están os responsábeis
do que lle poida pasar ao galego?
Os responsábeis somos todos.
O tecido organizativo e socioeconómico existente en Galicia. Ten
que haber medidas e directrices saídas dos poderes públicos, pero tamén movementos de base que reivindiquen. Se nos comparamos
con outras zonas, a nosa situación
é bastante feble. A Galicia aínda
lle falta moita vertebración. A lingua ten que ser o sangue que flúa
pola Administración, polos ámbitos socioeconómico e cultural, etc.
A nosa situación real, hoxe, é que
no político-administrativo hai unha certa presenza do galego, no socieoconómico é moi feble e no
cultural presenta certa robustez. O
galego, ás veces, está presente
dunha maneira pouco críbel, como
un enfeite que non responde a unha necesidade viva ou a un compromiso real. Ás veces, transmítese unha imaxe de mentira. Vese
xente que fala en galego na televisión, pero que, pouco despois, fala
en castelán cando vai polo corredor, ou políticos e outros líderes
sociais que viven o galego de cara
á galería, pero que na súa vida real só se expresan en castelán.♦
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De pactos e
ismos
CARLOS AYMERICH

N

a Alemaña de finais dos anos sesenta do pasado
século, nos tempos da grande coaligación entre a
CDU e o SPD, falaba Heinrich Böll da “oposición
sincronizada” para caracterizar a falta de alternativas, a
asfixia producida por un sistema bipartidista empeñado na
criminalización da disidencia e o recorte de liberdades.
Foron os tempos da lei de emerxencia de 1968 –seica unha ameaza comunista pairaba sobre a República Federal!–
e, quizais por iso, a consecuencia da coñecida como Berufsverbot, milleiros de funcionarios e profesores de esquerdas –comunistas, socialistas e mesmo militantes da
asa esquerda socialdemócrata– foron expulsados dos seus
empregos sen que, por certo, nazis ou neonazis como o
bávaro Strauss fosen nin tan sequera molestados.
O excurso anterior vén a conto do anuncio realizado
esta semana polo secretario de Organización do PSOE, o
inefábel José Blanco, de ofrecerlle ao PP pactos de Estado en materia de inmigración, emprego, política exterior,
política educativa e reforma constitucional e estatutaria,
similares aos subscritos entre eses dous partidos na lexislatura anterior, baixo goberno do PP, en materia de polí-

tica antiterrorista, xustiza e inmigración. Á parte, evi- mostrou publicamente como abandeirado do pluralisdentemente, dos pactos implícitos que estes dous parti- mo político.
dos manteñen, entre os cales podemos salientar o acordo
Pero é que, ademais, a experiencia dos pactos de Estado
de non agresión recentemente escenificado na comisión entre PP e PSOE non é precisamente edificante. Nin o “Pacparlamentar do 11-M.
to de Estado pola Xustiza” logrou un Poder Xudicial máis
A xustificación oficial destes pactos xa nos resulta, a independente e eficaz –máis ben todo ao contrario– nin o
estas alturas, familiar: procurar o máximo consenso en “Pacto Antiterrorista”, creado como ensaio anticipado dunmaterias fundamentais que deben ficar á marxe do deba- ha coaligación PP-PSOE en Euskadi, foi quen de prever e
te político. Xustificación oficial que esquece que a esen- evitar a ameaza do terrorismo fundamentalista, obsesionacia da democracia non é a
dos como estaban ambos en
procura de consensos, senón,
criminalizar o nacionalismo.
precisamente, a confrontaIso si, tanto estes pactos como
sinar «pactos de Estado»
ción entre alternativas polítio asinado a fins da lexislatura
sen contar coas forzas políticas
cas. Que a busca de consenpasada en materia de inmigrasos a calquera prezo tenta, en
ción foron eficaces parteiras de
que permitiron a investidura
realidade, agachar a falta de
leis regresivas en materia de lialternativas e da audacia inberdades –lei de partidos, rede
Zapatero
é
un
acto
dispensábel a calquera polítiformas penais e penitenciarias,
ca transformadora. E que, en
lei de estranxería…– que o acde arrogancia”
fin, a teima obsesiva por apartual goberno non semella ter
tar temas do debate político,
intención de derogar e que posexan os que foren, remata
ñen o Estado español na lista
por liquidar o debate político e acabar coa democracia. negra de Amnistía Internacional e outras organizacións de
En inutilizalos por falta de uso.
defensa dos dereitos humanos. O prezo do consenso.
A oferta de Blanco supón tamén un exercicio de
Aínda que, ao fin, todo resulta moi coherente. Tamén
arrogancia política. Asinar “pactos de Estado” sen é de José Blanco a afirmación de que “en el PSOE se
contar coas forzas políticas que permitiron a investi- acabaron los ismos” (“El País”, 26 de Xuño de 2004). E
dura de José Luis Rodríguez Zapatero e das que de- á vista da política que practica este goberno ten razón: o
pende un PSOE que non ten, por si só, unha maioría derradeiro “ismo” que lle quedaba ao PSOE, o de “sociasuficiente para gobernar ou ben anuncia un cambio de lismo”, desapareceu. Enterrado o de “obreiro” hai anos,
alianzas ou ben constitúe unha chantaxe inaceptábel o único que lle queda é o de “español”. E aí, desde logo,
por parte dun partido que, hai tres meses escasos, se nengún compañeiro mellor que o PP.♦
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Incendio a carón da urbanización Aldea Nova en Santiago.

A.N.T.

O BNG e o PSOE esixen explicacións no Parlamento

O adianto dos incendios toma a Xunta desprevida
PERFECTO CONDE
A pesar de que as previsións
metereolóxicas falaban dun
final da primavera seca, a
Xunta non puido controlar os
primeiros incendios dun ano
que se presenta complicado.
Dende que Manuel Fraga preside
a Xunta, a Administración autonómica gastou arredor de 4.000
millóns de euros na loita contra
os incendios forestais. Aínda así,
antes de que chegasen os meses
de verán, xa se espertou a alarma
dos incendios nos montes de Ourense e, durante xuño, o lume
queimou montes da Costa da
Morte, Lugo, Oleiros, Arteixo,

arredores de Santiago e outros
lugares. Nalgún caso, como ocorreu o 18 de xuño na urbanización da Aldea Nova (Ames), o
lume ardeu perto das casas e
obrigou a desaloxar setenta casas
sen que se observara nesta ocasión unha rápida e eficaz actuación contraincediaria.
En Aldea Nova, unha parte
dos veciños tiveron que loitar
eles mesmos contra o lume porque os bombeiros de Santiago
tardaron perto dunha hora en
presentarse con medios axeitados na parte alta dunha urbanización que ten un depósito de gas
no medio e medio das casas e
apenas a cincuenta metros do

monte que ardeu. En casas dos
concellos de Oleiros e Arteixo e
en varias aldeas da Costa da
Morte, o lume tamén chegou a
presentar situacións de perigo
para as persoas.
Estaba previsto que a primavera fose seca e prevese agora
que o verán pode ser un dos máis
calorosos dos últimos anos. Ante
estes datos, a Xunta empezou a
divulgar programas de prevención da seca, porque o pasado inverno tampouco foi abundante
en chuvias, e adicou especial
atención sanitaria ás consecuencias do tempo nos maiores. Porén, os incendios forestais chegaron sen que os responsábeis da

Xunta adiantasen os dispositivos
contra o lume.
A Xunta pediu que o goberno
central mantivese en Lavacolla
unha flota de avións anfibios permanentemente. Os Canadair CL215, eses hidroavións amarelos e
vermellos que se fan familiares
nos ceos galegos cando chega o
lume, seguen sendo dende 1971
pezas clave na loita contra os incendios. Dos quince de que dispón o Exército, só tres deses aparatos operan en Galiza, normalmente dende mediados de xullo
–finalmente este ano adiantouse
o servizo aos derradeiros días de
xuño– até finais de setembro. A
superficie arbórea de Galicia re-

presenta, contodo, o 25 por cento
de toda a biomasa española.
Todo apuntaba a que nos
aproximabamos a un verán “climatoloxicamente favorábel á
proliferanción de incendios” –dixo o delegado do goberno en Galiza, Manuel Ameixeiras, que a
pesar diso non deu ningunha solución ao problema. Tanto o
BNG como o PSdeG-PSOE levaron esta semana este tema ao
Parlamento en forma de preguntas que coincidiron en salientar a
alarma vivida por causa do lume
no mes de xuño e a comprobación de que houbo falta de medios para lles facer fronte aos incendios.♦
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BNG, quen ten a culpa?
M. VEIGA
A análise do devalar nacionalista tende
nos últimos tempos a centrarse nas razóns
internas, sen dúbida abundantes. Razóns,
contodo, ben coñecidas nalgúns casos pola organización e derivadas non poucas
veces dos límites impostos polo tamaño
do propio nacionalismo galego.
Verdade que a situación é o suficientemente mala como para non ocultar esa autocrítica e para tratar de incorporar as melloras precisas. Mais non por ser máis autocrítico necesariamente se acerta. Cabe
preguntarse por exemplo se era perfecto o
BNG en 1995 ou 1999 cando medraba
elección tras elección? Non eran observábeis xa daquela moitas das deficiencias
que agora se poñen de manifesto? Ou, por
falar doutra forza política, que importancia
teñen os problemas internos nun PSOE,
descomposto en Galiza –e no resto do Estado– hai só un ano e que de repente semella atravesar por un estado de calma e
felicidade? Un PSOE que, de estar dirixido por xestoras en moitas cidades, cuns líderes amplamente criticados desde dentro, situación do nacionalismo en Cataluña
pasou a mostrar unha mecánica de reloxo tampouco é de avance. A Generalitat está
suízo (en realidade, as xestoras continúan, presidida, por primeira vez desde o franquismo, por un líder
sen que iso pareza
dun partido estatal,
importarlle ao aluvión de votantes).
aznarismo representou cos matices que se
queira, mais que no
Débese a unha meprecisamente
tempo que leva no
llora no funcionacargo xa foi quen de
mento das Xuventua resposta á toma
eliminar ao seu prindes Socialistas o feicipal competidor nato de que unha mocide conciencia das tres
cionalista no goberdade até agora afasnacionalidades históricas no (Carod) e ao entada do partido viralace de ERC cos
se de súpeto os ollos
nos anos noventa”
medios de comunicara el? É posíbel encación (Sellarés). O
tón concluír que as
comerciante catalán
eivas ou os probleque antano responmas internos dos
partidos teñen un peso electoral, mais un día en catalán, hoxe cambia de rexistro
peso limitado, e non necesariamente deci- con ben maior facilidade, ante calquer
presión externa.
sivo, sobre dos resultados.
Todo isto débese, obvio é dicilo, aos
O certo é que non hai unha crise do
BNG, senón unha crise do nacionalismo catro últimos anos de aznarismo, período
en todo o Estado, máis acentuada, iso si, que será estudado no futuro como de “reno caso de Galiza porque se partía dunha españolización” do conxunto do Estado,
situación peor (presenza escasa nas insti- ao igual que o foron no pasado a Restautucións e nos medios, por exemplo). A ración, a Ditadura de Primo de Rivera ou
fortaleza do PNV non oculta: primeiro, o franquismo.
Este período está a afectar á base soque a suma dos votos do PSOE e máis do
PP creceu nos últimos anos nesa comuni- cial nacionalista de tres maneiras, segundade; segundo, que a concentración de do de quen falemos. En primeiro lugar, os
voto nacionalista no PNV é un síntoma de sectores progresistas vinculados á moderfortaleza deste partido, mais tamén de nidade e moi sensíbeis ás correntes de
maior febleza do nacionalismo vasco en moda, optan agora polo PSOE e volven
xeral que o achega ao modelo dunha úni- identificar o nacionalismo con atraso; o
ca forza nacionalista, ao estilo galego. A nacionalismo non é fashion; o nacionalis-
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calquer connotación nacionalista está
deslexitimada para relacionarse coas institucións.
Todo isto mostra un panorama de perda de prestixio da cultura (en sentido amplo) autóctona e de relanzamento do español como moda. Utilizamos o termo moda
a mantenta, porque o que se quere dicir é
precisamente que este clima non invirte
toda a estrutura da sociedade de golpe. A
sociedade é moi complexa, o que dificulta as predicións e o afán de modificala en
calquera sentido. En concreto, en Galiza,
os factores de españolización ideolóxica
dos últimos catro anos non alteraron aínda a toma de conciencia galega progresiva, en níveis profundos, económicos e sociais, que vén ocurrindo nas dúas últimas
décadas, que todas as enquisas refliten
desde hai tempo e que tivo un claro exponente simbólico no caso do Prestige (explosión social que doutro modo sería imposíbel comprender).
PACO VILABARROS
Precisamente o aznarismo representou
mo non une, separa; non é solidario, se- a resposta a esta toma de conciencia visínón egoista. En segundo termo, a parte do bel nas tres nacionalidades históricas. Esempresariado que comezou hai anos a ver tamos, en fin, ante unha reacción lóxica, e
o nacionalismo como un proxecto positi- por outra parte tradicional, das correntes
vo e necesario para defender os seus inte- centralizadoras do propio Estado fronte á
reses, marxinados polo poder e os gran- crecente rotura de ataduras por parte das
des grupos, deu un paso atrás ao non con- nacionalidades.
siderar como posíbel a corto prazo o seu
As árbores electorais non deben oculacceso ao poder. O empresario tende a tar xa que logo o bosque social, nin cando
considerar que un apoio durante demasia- os resultados son bos, nin cando son mado tempo a unha forza de oposición pode os. O nacionalismo ten ante sí a tarefa que
traerlle custos económicos excesivos. En tivo sempre, adaptada á expresión e ás neterceiro lugar, os sectores populares máis cesidades actuais. Cabe resumir isto diidentificados co país, pero tamén de me- cindo que se o aznarismo é a resposta ao
nos poder económico e de inferior acceso crecemento nacionalista dos noventa
á cultura, interiori(lémbrese aquela
zaron a reespañoliépoca na que se dización como unha
cía que Pujol gobers sectores populares
“prohibición” que se
naba España), agora
interiorizaron
manifesta,
por
tócalle xogar de noexemplo, nun menor
ás periferias. O
a reespañolización como vo
uso do galego en
anunciado debate de
certos ámbitos ou
reforma dos Estatuunha “prohibición”
mesmo nun maior
tos propiciará prorechazo, semellante
babelmente un clique se manifesta,
ao que se daba no
ma sensibelmente
por exemplo,
franquismo, é dicir,
distinto. Non será
non como expresión
unha resposta necenun
menor
uso
dun desexo propio,
sariamente inmediasenón como afán de
ta e dependerá, agodo galego”
evitar unha posíbel
ra si, dos acertos insanción marxinadoternos e tamén das
ra. A vinculación
conxuncións extemediática co terrorismo é interpretada riores. En todo caso nada que deba levar a
por estes sectores populares como unha rachar as vestiduras, senón a analizar e a
mensaxe do poder que os informa de que responder cos medios máis axeitados.♦
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Croques

AFONSO EIRÉ

A estratexia
do PP co BNG
Nunha recente xunta da Executiva galega do PP abordaron o xeito de como impedir a perda da
maioría absoluta que lle dan os
seus inquéritos internos para as
próximas eleccións autonómicas.
Entre outras consideracións púxose na mesa as relacións e tácticas
co PSdeG-PSOE e BNG. Chegaron a conclusión que, para manter
a Xunta, o mellor método era desgastar o BNG, ao que cualificaron
como o grillón máis feble. O camiño sería propiciar e acentuar a
división interna, “usando os medios de comunicación para debilitar os nacionalistas “considerando
a permeabilidade das súas bases”.
Alguén dixo que, nesta estratexia,
poden contar “cunha parte do
PSOE”, máis disposta a desfacerse do BNG que de conseguir a
Xunta. Fraga, afirma un membro
da dirección, deu por boa esta estratexia malia os diálogos con
Quintana.♦

O 40º aniversario
da UPG
A Unión do Povo Galego
(UPG) cumprirá o próximo 25
de xullo, os seus primeiros 40

da para unha nación (conversa
con Bautista Álvarez)”.♦

Un estatus
específico
para Catalunya

Bautista Álvarez.

anos de existencia. Para celebralo convocou un acto político
e outro de confraternización para o 17 de xullo.
O primeiro terá lugar ás 8 do
serán no Auditorio de Galiza en
Compostela. Nel, ademais de
actuar a Coral Polifónica de
Bueu, intervirán até oito oradores: Mª do Carmo García Negro, Xurxo Álvarez, Ana Belén
Pontón, Francisco García Suárez, Xesús Seixo, Mª do Pilar
García Negro, Francisco Rodríguez e Bautista Álvarez.
Ás 10 da noite celebrarán un
convivio no restaurante do Auditorio, no que actuará a murga
tradicional Os Estalotes. Ao remate desta cea Lois Díeguez
presentará publicamente a “Fundación Bautista Álvarez de Estudos Nacionalistas. Tamén se proxectará o audiovisual “Unha vi-

O presidente catalán Pasqual
Maragall defendeu, ao realizar
balanzo dos seus primeiros meses no goberno, un estatus específico para Catalunya que quede
incorporado na Constitución española. Maragall preconizou
unha especie de alianza autonomista entre Catalunya, o País
Vasco e Andalucía, para facer
posíbel o obxectivo da “España
plural como eixo do cambio que
preconiza Zapatero”.
Maragall non cita a Galiza
neste posíbel pacto. Quere dicir
que Galiza quedaría fóra deste
recoñecemento diferenciador
que xa ten agora na Constitución
como nacionalidade histórica?
Entrará Andalucía para pecharlle
a porta a Galiza como fórmula
socialista? Que pensan disto os
socialistas galegos? Pronunciaranse no seu próximo congreso?
Se cadra, o problema de Galiza é que os outros gobernos das
nacionalidades non se poden entender con Fraga, coméntannos
desde a Generalitat. Maragall citou que o presidente do Consello

de Estado. Francisco Rubio Llorente, defendeu hai pouco “que
Catalunya, Euskadi, Galiza e Navarra (por ser réxime foral) deberían de ter un estatus específico
diferente na Constitución.♦

Zapatero
non vén a Galiza
Este ano Rodríguez Zapatero
non voltará a Galiza de vacacións coma en anos anteriores.
Mudou o piso alugado no Porto
do Son por unha finca de Sa Torre de Sant Nicolau en Menorca. Menorca xa foi nos últimos
anos o lugar de veraneo da familia Aznar, que repetirá en
agosto. Aínda asi, fontes socialistas galegas non descartan que
Zapatero se desprace algún día
a Galiza desde León, a súa cidade natal onde pasará tamén algúns días de descanso.♦

Francisco Vázquez
quere anexionar
os concellos
próximos
O alcalde coruñés pretende anexionar canto antes os concellos
próximos á Coruña utilizando

as novas áreas metropolitanas.
Sería o primeiro paso para suprimir a maioría dos concellos.
Esta idea partiu de Xosé
Crespo, alcalde de Lalín, pero
agora retomouna, coa forza que o
caracteriza, Francisco Vázquez.
O presidente da Federación Española de Municipios e Provincias,
é drástico, pretende facer como
en Portugal ou no Reino Unido,
quedar unicamente con 300 ou
400 concellos dos máis de 800
existentes no Estado (lembren
que só Galiza conta con 315).
Para Vázquez, trátase unicamente de “racionalizar a estrutura
administrativa”. Pola contra, Vázquez defende as deputacións.♦

A marcha
de Abraldes do BNG
A decisión do secretario local da
CIG en Vigo, Xerardo Abraldes,
de darse de baixa do BNG semella algo persoal. Parece descartarse así que forme parte dunha
operación de máis alcance na
que poderían participar outros
membros do sindicato. Así o manifestou o propio Abraldes. Isto
non quer dicir que non existan
militantes nacionalistas que traballan no sindicalismo que se
mostren disconformes coa liña
actual do BNG, concretando as
♦
súas críticas en Vigo.♦

Ferrol

Equipo de segunda e afección de primeira
MARTINA F. BAÑOBRE
Dende hai xa varias semanas
penduran nas rúas, nos farois,
escaparates e nas fiestras de medio Ferrol diversos distintivos
cun denominador común: a cor
verde que identifica o equipo da
cidade. O pasado 27 de xuño os
bos desexos de milleiros de
afeccionados deron o seu froito.
O Rácing está de novo na segunda división á que chegou,
sen dúbida, co apoio incondicional dos seus seareiros.
Foron tardes memorábeis
–e non tanto– no campo da
Malata, degustacións gastronómicas, viaxes das peñas e
xuntanzas a carón da televisión cando o equipo xogaba
lonxe da casa.
Bos e malos momentos. Especialmente aqueles nos que a
sorte se poñía na contra. Malos
momentos aqueles nos que se
sabía que habería que xogalo
todo a unha única carta. Que
cumpría agardar á última xornada para comprobar se o Rácing volvía a segunda ou habería que seguir agardando.
Había un ano que perderan a
categoría e foron moitos os ferroláns que acompañaron o
equipo até Madrid para animalos xogada tras xogada. Outros,
os máis, quedaron na cidade.
Viron o encontro nas súas casas
ou nas pantallas habilitadas a

A cidade está en festa. Especialmente os afeccionados do Rácing que celebraron o ascenso do seu
equipo á segunda división, máis galega ca nunca.
tal efecto. Nas rúas e no pavillón de Esteiro. Poucos medios

para tantos azos. Deficitaria
megafonía, ausencia de ventilaUXÍA E BRAIS

Guisa e Napo

ción e moreas de persoas sentadas no chan agardando para
cantar un gol.
O único que chegou foi o do
equipo rival, e de penalti. Malia
iso a xente sabía que era un día
para a historia, que a sorte dependía tamén doutro encontro

que marchaba a bo ritmo, e que
o Rácing estaba cun pé en segunda. E ao final meteu os
dous. Horas para a celebración,
a festa incontrolada que se prolongou durante toda a madrugada, até a chegada a Ferrol dos
xogadores.
Parabéns para eles e para
os afeccionados. Non só foi
deporte. Foi a unión dunha cidade que había tempo que non
ía xunta a unha celebración,
independentemente da índole
desta.♦

Subliñado

Premios orientados
LOIS DIÉGUEZ

MIRA!
UNHA ÁRBORE
EXÓTICA!

No anterior mandado municipal gobernouse en Lugo cunha
alianza do BNG e mais o PSOE. Catro anos nos que, fundamentalmente o BNG, fixo un bo traballo a respecto do noso idioma, tanto para dentro do concello como para a sociedade luguesa. A pesar dos moitos atrancos que se lles poñían, o concello
acabou por normalizar unha grandísima parte da súa actividade.
Despois, nas últimas eleccións, o goberno pasou a ser do PSOE.
A cuestión idiomática resentiuse desde o primeiro día. Comezando pola concelleira de cultura, que non usa nunca o galego,
e seguindo pola maior parte dos concelleiros, que fan o mesmo,
o espello normalizador do noso idioma xa non está no concello.
Por iso nos sorprendeu ver a foto do alcalde recollendo un premio que, pola actividade en pro do galego, lle deu a Fundación
Lois Peña Novo. Parecíanos soñar, pero era certo. Estraña que a
tal fundación ande tan desorientada. Ao mellor a desorientación
non é tal, se non dirixida resposta. En todo caso, sorprende que
durante catro anos de traballo dos concelleiros e concelleira do
BNG a favor do idioma a fundación o ignorase, e saia agora dese xeito tan pouco lucido: tarde, mal e arrastro.♦
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Esta tese fora defendida por Nunca Máis

Confirman que a decisión de afastar
o Prestige tomouse sen examinar o barco
R.V.A.
Fernando Balbás, inspector marítimo da Coruña, confirmou perante o xuíz de Corcubión que a decisión de afastar o Prestige xa
estaba tomada antes de examinar o seu estado. O ex-director xeral da mariña mercante, José Luís López Sors, defendera até agora que o barco remolcouse tras ser avaliado o buque. Tese que vai
en contra da defendida pola acusación e que tamén fora exposta
polo eurodeputado do BNG, Camilo Nogueira, na Comisión de
Seguridade Marítima e Transportes do Paramento Europeo.
Balbás confirmou que o 13 de
novembro, entre as 9.30 e 9.45
horas, o antigo capitán marítimo
da Coruña, Ángel del Real, comunicoulle que xa estaba decidi-

do “levar o Prestige fóra das augas españolas”. Segundo conta o
funcionario, aquel día “intentei
poñerme en contacto co capitán
marítimo dende o mediodía, mo-

mento en que tiven coñecemento
do accidente”. Non foi capaz de
ter contacto con el até a noite,
cando foi telefonado por Ángel
del Real. Segundo asegurou Balbás en calidade de testemuña, “o
capitán marítimo comentoume
que o director da Mariña Mercante estaba viaxando a Galicia
para facerse cargo do operativo.
Nese momento díxome que xa tiñan instrucións de que os remolcadores levasen o barco fóra de
augas españolas”.
Na seguinte comunicación

que tiveron ambos funcionarios, Ángel del Real informou a
Balbás de que decidira enviar a
bordo do barco a Serafín Díaz
Guerreiro. Balbás afirmou que
a decisión causoulle sorpresa
porque nun caso coma ese faría
falta enviar a un enxeñeiro naval que soubese calibrar o estado estrutural do petroleiro. Porén Díaz era un experto en máquinas e a súa única intención
“era poñer o barco en marcha”.
Balbás rematou a súa intervención afirmando que o propio

Díaz lle recoñecera que “a decisión de afastar o barco era un
disparate”.
Esta tese viña xa sendo defendida pola organización Nunca
Máis e fora exposta en Bruxelas
por Camilo Nogueira. Para o
integrante da plataforma cidadá
e patrón maior da confraría da
Coruña, Torcuato Teixeira, “é difícil saber o que fixo cada quen
durante a xestión, da catástrofe
pero é fundamental que se siga
investigando para coñecer o que
sucedeu”.♦

O Goberno central incrementará os fondos
para os afectados polo Prestige
R.V.A.
O Goberno central prepara unha
reforma do real decreto que regula as compensacións aos particulares e as administracións
afectadas polo Prestige. Existen
dúas razóns. Por un lado, os fondos que destinara o Estado, 77
millóns de euros, esgotáronse en
pagamentos a 20.000 afectados
particulares e administracións
locais e autonómicas. En segundo termo, o Goberno pretende
con isto crear un fondo de compensación para reparar posíbeis
danos futuros.
O anterior Real Decreto establecía como contía máxima
de indemnizacións 160 millóns
de euros. O novo proxecto do
Goberno pretende eliminar esa
cláusula até incluír tanto como
sexa necesario. Aínda restan
2.000 damnificados que non se
quixeron acoller ás indemnizacións ofrecidas polo Goberno
central. O portavoz e patrón da

confraría da Coruña, Torcuato
Teixeira, explica que “Non era
normal que ao recibir as compensacións tivesemos que asinar que renunciariamos a reclamar no futuro. Por iso vexo ben
que se cree un fondo de compensacións futuras. Tamén é
moi positivo que se rompese co
límite de cartos para indemnizacións”.
O decreto para recibir novas
compensacións aprobarase en
Consello de Ministros o vindeiro
dous de xullo. A directora da
Oficina do Comisionado para o
Prestige, Purificación Morandeira, mantivo esta semana reunións
coa Coordenadora de Confrarías
afectadas para explicarlle os detalles do decreto que foi ben acollido. Até agora os fondos para
os afectados saíran de 20 millóns
de euros recadados na “lotería do
Prestige” e de 57,5 millóns que
adiantou o FIDAC tras analizar o
impacto do vertido. ♦

Torcuato Teixeira, portavoz das Confrarías Afectadas e patrón maior da da Coruña.
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A Coruña
O pasado 16 de xuño foi a presentación pública da nova xestión do Hotel Finisterre da Coruña, que pasa da compañia La Toja á cadea Hesperia, nun glamoroso acto convocado polos directivos da empresa para amosarlle
á sociedade local o proxecto que
teñen para tan significativo complexo que consta, ademais do hotel en si mesmo, que logo da remodelación levada a cabo nos
últimos tempos pasa engrosar a
nómina da oferta de aloxamentos
coruñeses con cinco estrelas, diciamos, tamén das instalacións
da superficie de ocio da Solana,
chantada no centro mesmo da cidade en terreos de recheo da zona do Parrote. Piscinas, ximnasios, solarios, canchas de tenis,
etc. Foi durante moitos anos o
centro neurálxico da sociedade
coruñesa non só nos seus momentos de lecer senón tamén nos
desa vida do “Todo Coruña” que
resolve desde un punto de vista
absolutamente serodio a problemática de encaixar ideoloxica-

Un impacto ambiental esquecido
MANUEL LUGRÍS

A ampliación do complexo hoteleiro de luxo do Finisterre, na zona
da Solana, nos aterrados do Parrote, pon en perigo o futuro da ría.
mente o máis limitado localismo
con falsas fasquías de modernidade e progresismo. O templo
amorfo dunha idiosincrasia inzada a golpe do máis perfecto provincianismo e as ganas de ser e
non poder de funcionarios, profesións liberais, comerciantes e
vividores de toda arnaxe.
En conxunto, o recheo que
abrangue os dous estabelecementos suma máis de sesenta
mil metros cadrados. A construción do hotel, nos primeiros cincuenta do século XX, foi un
acontecemento de importancia
capital na sociedade coruñesa
daqueles tempos. A invasión de
potentados portugueses da elite

salazarista era sintomática nos
anos iniciais de implantación
nun nivel non acorde coas estreiteces e miseria da posguerra.
A posterior concesión de dominio público nas augas da bahía,
para construír A Solana, xa sería
digna dun traballo monográfico
da “Memoria de Ferro” que nestas páxinas fixo brillantemente
Antonio Patiño Regueira, pola
catadura dos persoeiros e as circunstancias en que se produce.
O recheo elimina a praia urbana
do Parrote, e cubre unha zona
de gran riqueza marisqueira nas
augas interiores do porto que
lles daba traballo e sustento a
centos de mariñeiros que dende

as suas lanchas rañaban o fondo
areeiro do mar para recolleren
ameixas e berberechos cos que
surtían a moitos estabelecementos hostaleiros da cidade. O impacto ambiental destas construcións nunca foi verdadeiramente posto en evidencia en toda a
súa amplitude. Primeiro, pola
represión da ditadura franquista
e logo pola protección de facto
que acada no seo da sociedade
“vip” da Coruña coma punto de
encontro consolidado e cómodo
que é utilizado por todos os poderes sucesivamente instalados
na cidade.
Pero A Solana perdeu máis
dun 70 por cento de abonados

nos últimos cinco anos. A eliminación de prazas para aparcar e a
traza do Paseo Marítimo, arrodeándoa e afastándoa do mar, son,
seguramente, factores fundamentais neste declive. A nova
empresa vén con outras ideas.
Vencellar máis as instalacións ao
propio hotel. E convertela, en
síntese, máis elitista ainda. Polo
que o impacto ambiental salvaxe, do que estabamos a comentar
antes, terá un mais restrinxido
beneficiario: o alto standing dos
clientes de cinco estrelas. En fin,
seguimos na cidade dos impactos á espera do meirande de todos eles que como xa dixemos
hai días, están xa a denunciar as
asociacións de veciños afectadas: os terreos do porto postos en
almoeda por mor da posíbel
construción da dársena exterior.
Impacto perfectamente combinado coas angueiras de rendemento
económico do que non abdica a
voracidade insaciábel do fechado parnaso de promotores inmobiliarios.♦
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Os múltiples camiños de Santiago
MARÍA DO CARME NOVOA
Se como dixo Goethe Europa fíxose peregrinando a Santiago, esta ecuménica urbe
non debe a súa existencia e desenvolvemento unicamente ao Sepulcro; antes da
“Inventio” había xa en Santiago unha poboación dinámica con base económica artesanal que sería xénese dun núcleo urbano
con actividades propias (Enciclopedia G.
V.28). A arqueoloxía, á súa vez, desvelou
secretos de oito séculos con probas tanxíbeis da presenza dun poboado importante
nos períodos romano e xermánico: unha
área dedicada a Xúpiter, topada na praza da
Quintana, laudas sepulcrais no subsolo da
catedral testemuñan restos de vida anterior
ao cristianismo (Guerra Campos: “Exploracións en torno ao sepulcro”, 1983).
O nome mesmo de Compostela barállase nesta dialéctica: se dunha banda rexístrase a forma Campus Stellae ou Campus Tellus (do verbo latino Componere), é
dicir: un lugar habitado; por outra banda o
termo Libredón deriva da voz “Liberum
domum”, é dicir, aldea ou castro sagrado,
foco de culto céltico; o filósofo galego
Amor Ruibal afirma, ademais, que Compostela é igual a Arca Marmórica; entre
estas dúas formas a primeira remata impoñéndose, como acontece a miúdo coa
toponimia.
Nomes aparte, este recuncho de Europa estaba conectado, moito antes do sepulcro, co resto de Occidente; durante o Reino Suevo de Gallaecia circulaba unha corrente de ideas e crenzas que ían e viñan,
como as de Idacio, Braquiano, Prisciliano,
Paulo Orosio ou Martín de Dumio (De Correctione Rusticorum); parece ser que o
cristianismo era máis amplo na Idade Antiga; abundaban os agnósticos e aqueles
que crían na divinización do home.
O verdadeiro inventor do Sepulcro de
Santiago é o Beato de Liébana, no himno
que dedica ao Apóstolo no seu Comentario ao Apocalipse de San Xoán. E así
Compostela de Santiago vaise transformando no Xerusalén de Occidente, coa
Vieira, símbolo xacobeo por excelencia;
cuxas estrías significan a man aberta da
caridade e os camiños radiais que converxen en Santiago.
O feitizo e a maxia santiaguistas pregóanas tantos monumentos seculares, testemuñas do tránsito de xentes de toda Europa de camiño cara Galiza: a Tour de
Saint Jacques, en pleno corazón do barrio
latino, punto de reunión de peregrinos, a
Rue de Saint Jacques, onde se localiza a
universidade da Sorbonne, a catedral de
Notre Dame, o perfume literario de Marcel
Proust e a súa célebre “madeleine” (con
formato de vieira), a igrexa románica de
Saint Jacques en Illers e a existencia (aín-

O Camiño de Santiago, primeiro itinerario cultural europeo,
non naceu cos peregrinos pero representa un elemento que
contribuíu á formación de Europa. A asinante deste artigo, Mª do Carme Novoa, é autora do libro “Los caminos
de Santiago”, un texto no que aborda a súa diversidade.
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da hoxe) dunha pastelaría daquela época
(segundo A. Painter, biógrafo de Proust).
O Camiño Francés é moi sobresaínte
por ser a primeira das Rutas oficializada e
potenciada polas monarquías hispanas e a
Orde de Cluny; camiño este de moita soa,
xenialmente descrito polo autor do Codex
Calixtinus, Aymeric Picaud, baixo as ordes
do magno bispo Xelmírez; o libro V do
Codex vén a ser a primeira guía turística da
Historia de Occidente e memoria viva da
peregrinación, anterior ao século XII.
O Camiño Cántabro, é non embargantes, o primeiro itinerario xacobeo, el só
transitábel durante a dominación musulmá en Hispania; por esta vía circularon os
primeiras peregrinos dos que temos constancia, o Legado do Papa Xoán X (928) e
o bispo de Puy, Gotescalco, un pouco despois. Sinalaremos que no Puy situábase o
epicentro das vías que enlazaba destacados santuarios de Francia e España.
A Vía da Prata parte do sur, a través de

A rebelión
dos cregos
MIGUEL BARROS
Hai anos J. Benda, anoxado pola deriva política dun fato
de intelectuais franceses e europeos, escribiu un libro que
merece ser relembrado. Benda falou da “traición do cregos” para referirse á deserción dos principios dos que un
intelectual nunca pode abdicar.
Benda pensaba que a función crítica dos intelectuais fora
desde sempre causa e motivo da persecución da intelixencia crítica, característica inmutábel do poder no decorrer da historia. O poder, como ente de razón, non ten
máis lóxica que a súa permanente extensión. Esixe obe-

Estremadura, chega a Salamanca e Zamora para desembocar en Astorga e unirse ao
camiño Francés; contra o que se viu dicindo, a Ruta da Prata non entra na Galiza.
Si o fai o Camiño Mozárabe, que leva
a camiñantes de toda a xeografía peninsular, penetrando en Salamanca e Benavente; chegando á Poboa de Sanabria accede
a Ourense por dúas vías alternativas, unha
pola Gudiña e outra por Xunqueira de
Ambía.
O Camiño Portugués cruza o país veciño por dúas arterias –a Atlántica e a Interior– para entrar na Galiza a través de
Tui. Un ramal segue por Pontevedra, outro vai cara Vigo. Esta Ruta é unha das
máis suxestivas, pola cantidade e variedade de monumentos e curiosidades que
brinda ao camiñante.
Hai outros camiños, como o de Fisterra, cerne de todo o xacobeo, que resulta
indispensábel xa que toda peregrinación
xacobea compleméntase en Fisterra. Per-

diencia, pero tamén submisión. O poder propende a mesturar forza e razón e non acepta nunca a revisión crítica
das súas decisións; porque para o poder, a felicidade dos
máis, depende da vontade do que manda e non da capacidade e liberdade da persoa que exerce o dereito fundamental a pensar pola súa conta. Así, a Ilustración é a rebelión da razón fronte o poder. O atrevemento a usar a razón. O desafío a pensar por un mesmo.
En Vigo parece que os “cregos” volven estimar que unha
vida sen compromiso é unha vida valeira. Vivir é loitar.
Perder é gañar. Pero sobre todo é liberdade para pensar e
dicir ben alto o que se pensa. Para moitos o exercicio da
liberdade de pensamento queda anulado polo medo a ser
contradito. A non ser escoitado, e o que aínda é máis estremecente: a ser ridiculizado.
O ridículo é o peor castigo para todos aqueles que teñen
o valor de falar. Porque o pensamento único é a máxima
ambición de todos os tiranos e calquer pretensión de formular ideas propias tropeza, sempre, cos tópicos establecidos, difíciles de cuestionar na medida en que expresan
a seguridade colectiva e aforran aos máis o esforzo de
pensar. Ridiculizar resulta pois máis barato que pensar.
Nembargantes na historia das ideas resulta evidente que

correndo esta Ruta topará o camiñante tesouros prehistóricos (mámoas, dolmens e
petróglifos), un feixe de lendas, até perder
a vista no horizonte que nos ofrece o magnífico espectáculo do sol mergullándose
no océano, panorama que arrepiou ás lexións de Décimo Bruto na conquista da
que habería de ser outra provincia romana, a Gallaecia.
O Camiño Inglés (vía marítima) transporta peregrinos de Irlanda, Países Bálticos (os pertencentes á liga Harseatica, cuxo patrón era Santiago Apóstolo) e xentes
da Gran Bretaña. Podemos dicir que Inglaterra foi unha terra eminentemente xacobea até a Reforma Relixiosa. Non podemos esquecer que a primeira noticia da
predicación de Santiago en Hispania débese a S. Adhelmo, bispo de Shorbonner
(S. VII) ao que dedica un poema latino:
“Primitus Hispania convertit dogmata
gentes” (Huidobro). Hai que destacar,
ademais, que a corte británica chámase de
Saint James (ou Santiago) e está asentada
sobre unha vella leprosaría.
Extensísima é a documentación que
posuímos dos peregrinos que navegaban
por esta Rede (totalmente vixente), desembarcaban en Ferrol e A Coruña, seguían por Pontedeume e Betanzos, visitando
senlleiros monumentos destas localidades
(Ponte dos Peregrinos en Pontedeume),
Arquivo Histórico do Reino de Galiza,
igrexas do Azogue, San Francisco e Santiago de Betanzos. Contan as crónicas que
chegados a Mesón do Bento, os camiñantes compuñan a esclavina para acceder
con porte digno á Cidade Santa.
Unha Ruta moi atractiva, por ser a primeira, é o Camiño Santo da Ría, por onde
navegou a misteriosa barca cos restos do
Apóstolo. Iníciase en Vilagarcía de Arousa
e desembarca en Cesures a teor do movemento das mareas. O traxecto até Santiago
faise a pé, seguindo o camiño Portugués.
Os camiñantes procedentes das Vías
Norte accedían a Lavacolla (hoxe aeroporto), alí lavábanse e aseábanse, ascendendo ao Monxoi (Monte do Gozo), hoxe
degradado con tanta edificación masiva.
Ao divisar as torres da Catedral, o primeiro en facelo declarábase Rei da peregrinación; Roi en francés, que vertido ao galego dá Roi, onomástica bastante prodigada,
entón vertían bágoas –din as crónicas–,
entoaban o himno dos peregrinos flamencos: “Ultreia” e dirixíanse descalzos até a
ansiada catedral; tras o consabido ritual:
Pórtico da Gloria, cabezada á efixie pétrea
do Mestre Mateu, abrazo ao Apóstolo no
altar Maior e saída pola Porta Santa, perdíanse pola vella urbe, ese labirinto hermético sobre un mar de pedra. ♦

o progreso é resultado da heterodoxia. O desafío aos tópicos consagrados desata enerxías represadas, cuxa difusión invade a sociedade cando os “cregos” rebeldes lembran aos homes que son libres, que teñen o dereito e a
obriga de pensar, que todo é posíbel porque o mundo non
está determinado por nada, nin por ninguén, só é resultado da vontade dos mortais que o disfrutan ou o padecen.
Os “cregos” de Vigo, sorpréndennos co seu compromiso,
estimúlannos coa súa voz; cumpren co deber de romper
o silenzo e abandoar a torre ebúrnea para incitar ao común a pensar nas cousas que lle atinxen.
Benda sostiña que, independentemente do resultado, un
intelectual non pode desertar nunca da súa obriga de falar, de comprometerse, de defender os valores eternos da
xustiza, da liberdade, da paz, da democracia. Porque esa
actitude sempre os manterá apartados das delicias do poder. Por esa razón, Benda pensa que lle acomoda o tíduo
de “cregos”, isto é, os que renuncian. Os que pola defensa da verdade, renuncian ao poder.
Pero compre templanza nos entusiasmos, porque o espiritual, avisa Sartre, apóiase sempre nunha ideoloxía, e as
ideoloxías son liberdade cando se están a construír e son
opresión cando se realizan.♦

C

onfeso a miña devoción
e o meu amor pola
Quintana. Se entre
todas as prazas que levo pisado tivese que escoller unha,
escollería a Quintana. Nin a
do Obradoiro, nin calquera
das moitas e moi fermosas
que alivian as monotonías de
Castela, nin as de Lisboa ou
París, nin a Grand Place, nin
as praciñas de Bruxas, nin as
de Florencia, Siena, Venecia
ou Roma, incluída a de San
Pedro, nin a de Maio, nin as
distintas “omonias e
sintagmas” de calquera outra
parte do mundo. Se acaso,
poida que me entrasen
dúbidas se me dan a escoller
entre a Quintana e a Ágora
de Atenas, que inda que propiamente non sexa o que se
di unha praza, para min
representa o alfa e o omega
de todo o que máis estimo.
E se entre todas estas prazas me quedo coa da Quintana é pola súa sinxeleza. Até
tal punto chega esta, que até
os muros da catedral alí se
abaixan para non
desharmonizaren.
Dos catro lados que a pechan, o que a min me ten enfeitizado é o máis sinxelo deles, o de San Paio, sobre todo
nestas datas da primavera-estío, cando nas altas celosías
prende, medra e loce o
caravel. Non sei se por detrás
dos ventanais enreixados o
que hai é un corredor, salóns
ou as celas das monxas beneditinas. E como non o sei, o
que fago é imaxinalo, que é
un exercicio moito máis literario e, como tal, moito máis
gozoso.
Imaxino que detrás de cada celosía hai unha cela cunha celosa monxa agarimando
a súa maceta de caraveis, regados cos rezos e cos
recordos e con promesas de
paraísos que só despois desta
vida se poden acadar;
regados co sosego dunha
vida contemplativa, á que
pouco lle importa o pifostio
que uns e outros teñen
montado un pouco máis abaixo con iso do Plano Galicia
que xa empeza a feder, e
moito máis que vai feder
cando nos empece a minguar
o FEDER. Unha vida
contemplativa á que tampouco lle importa se a Bruxelas
vai Camilo ou esoutra candidata popular da Rioxa, como
non lle importa se a selección
fixo o ridículo en Portugal,
ou se Sardá se vai de
vacacións, que ben visto
podía aproveitar de paso para
ir ao carallo con toda a súa
feira.
Non sei por que, pero
canto máis me fixo nesa
dupla ringleira de fiestras enreixadas e floreadas, máis envexa sinto das afortunadas
beneditinas que non teñen
que aturar as mediocridades
dialécticas dos políticos, nin
dos tertulianos de Sardá, nin
dos xornalistas deportivos.
Por iso, quizais, tal vez, me
guste tanto a Quintana.♦

O PSOE por primeira vez en contra da papeleira de Pontevedra

A marcha contra Celulosas,
a maior dos últimos anos
A.N.T.
A tradicional marcha contra Celulosas de Pontevedra rexistrou
nesta ocasión a maior asistencia
dos últimos anos. Destacan o decantamento do PSOE en contra
do complexo e os procesos xudiciais en marcha para impedir
a proxectada fábrica de tisú.

Superior, no que o maxistrado,
salvando a cuestión dos postos de
traballo, sinalaba que non podía
pasar por alto a mobilización e a
contestación social que espertaba
o proxecto de instalar xunto á Celulosa unha fábrica de tisú.

“Papeleira non. Celulosas-Elnosa
peche xa” era o lema que presidía
a manifestación celebrada en
Pontevedra e Marín para protestar
pola presenza desta instalación
contaminante na ría de Pontevedra. O acto tivo lugar o domingo
27 de xuño. Segundo a organización que convocou a mobilización, a Asociación pola Defensa
da Ría, acudiron entre seis e sete
mil persoas, convertendo á marcha na máis numerosa dos últimos anos. A prensa, pola súa banda, estimou unha asistencia de
tres mil persoas e sinalou que os
presentes dobraron en número
aos que acudiron o ano anterior.
Con todo, o ano pasado os medios de comunicación xa falaran
de entre dúas e tres mil persoas.
Ademais do lema da manifestación, outra consigna dicía:
“Papeleira fóra da Ría”. Neste
sentido, o presidente da Asociación pola Defensa da Ría, Antón Masa, sinalou que “non renunciamos ao peche dunha fábrica nestas condicións, que non
pode estar aquí e en ningún sitio.
Outra cousa é unha celulosa con
outra tecnoloxía, que admitimos
que estea fora da ría sempre e
cando non entre en contradición
co desenvolvemento sostido da
zona na que se sitúe”.

Os procesos xudiciais en marcha
abríronos tanto a Asociación pola
Defensa da Ría como o Concello
de Pontevedra, que comparten os
mesmos obxectivos. As dúas entidades recorreron á sala do contencioso administrativo do Tribunal Superior. O Concello de momento xa conseguiu un triunfo ao
resolverse parcialmente un dos
seus recursos e facerse en favor
súa, establecendo a necesidade de
licenza de obra para os traballos
que se realizan na actualidade.
Dos recursos da Asociación
pola Defensa da Ría, un deles ten
carácter especial por canto alude á
Constitución e á igualdade de todos ante a lei –circunstancia que a
Asociación considera que se vulnerou cando a Administración autonómica evitoulle a Celulosas
determinados pasos legais que si
teñen que cumprir outras empresas. O outro dos recursos é contra
a decisión da Xunta de declarar de
incidencia supramunicipal a papeleira e reclama a paralización cautelar polo risco de que se rematen
as obras e que posteriormente o
fallo as declare ilegais.
Neste momento, as obras da
depuradora están paralizadas,
pendentes doutro recurso do
concello, pero poderían botar a
andar se o concello ten que outorgarlles a licenza municipal –é
un procedemento autorregulado
que obriga a outorgarla cando se
presenta toda a documentación
en regra. Ante esta eventualidade, un dos poucos pasos que quedaría sería ver se a construción
da depuradora ten unicamente
este obxectivo ou se pretende habilitar espazo físico para a papeleira, que é obxecto de varios recursos. De todos xeitos, a licenza
sobre a depuradora non lle abre
as portas á fábrica de tisú.♦

Os socialistas na marcha
Unha das novidades deste ano
–a máis relevante– era o apoio
manifestado polo PSOE a esta
mobilización e ás demandas de
peche da factoría. Con independencia dalgunhas posturas favorábeis a prol da papeleira nas filas socialistas, o propio secretario xeral dos socialistas galegos,
Emilio Pérez Touriño, sacou unha nota que afirmaba que o

COUSAS DO PAÍS

Xuízos abertos

XOSE LUÍS ALONSO

XOSÉ LUÍS MUÑOZ

Segundo os organizadores, na manifestación participaron entre seis e sete mil persoas.

PSOE apoiaba o acto. En consonancia con esta posición, os representantes municipais do PSdeG-PSOE acudían á manifestación para demandar o peche da
factoría.
Non era este o único colectivo que se aliñaba por primeira
vez coas teses da Asociación pola Defensa da Ría. Tamén o facían a totalidade das entidades da
Federación de Asociacións de
Veciños Castelao, a Asociación
de Amas de Casa e Consumidores e algunhas seccións sindicais
da CIG. Da outra banda, renovaban o seu tradicional apoio á
marcha o sector pesqueiro e ma-

risqueiro e cinco concellos da
Ría. Neste sentido, a marcha
contou coa presenza de varios alcaldes, entre os que estaba o
pontevedrés Miguel Anxo Fernández Lores (BNG).
A pesar da ampla participación nesta mobilización, algúns
colectivos preferiron non apoiar a
convocatoria nesta ocasión porque consideraban que non debían
interferir nos procesos xudiciais
actualmente sen resolver. Para a
Asociación pola Defensa da Ría,
precisamente esta circunstancia
obrigaba a facer un esforzo na reivindicación. Así, lembraba un recente fallo xudicial no Tribunal

ROI CAGIAO
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Nun congreso continuísta no que os críticos non puideron presentar lista

Xan María Castro reelixido secretario xeral das CC OO
H.V.
Entre o 24 e o 26 de xuño tivo
lugar en Pontevedra o VIII
Congreso das Comisións Obreiras de Galiza, que tivo como lema “Calidade do emprego, calidade de vida”. No mesmo, Xan
María Castro saíu reelixido e
os críticos, aínda que non presentaron lista alternativa, mostraron que teñen relevancia.
A dirección das CC OO cualificou como continuísta o resultado
do VIII Congreso Nacional das
Comisións Obreiras de Galiza.
Os textos e relatorios debatidos
conseguiron maiorías moi amplas, próximas á unanimidade,
pero non así a eleccións dos cargos, xa que se rexistrou en torno
a un 24% de abstencións na elección tanto da Comisión Executiva –na que hai catro persoas de
nova incorporación– como da
Secretaría Xeral, que continúa
ocupada por Xan María Castro.
Este índice de abstención produciuse despois de que os críticos
pedisen o voto en branco, aínda
que a Executiva sinalou que o
voto en branco tamén expresaba
outras diferenzas menores.
As análises que figuran nos
textos aprobados neste congreso
constatan que a precariedade laboral non se reduce, que a Xunta
fracasou no seu intento de que
diminuíse a precariedade e que a
negociación colectiva padece un
proceso de deterioro. Por estas
razóns, formulan a necesidade de
reformar a negociación colectiva
e facelo no horizonte de conse-

O VIII Congreso das CC OO celebrouse en Pontevedra do 22 ao 25 de xuño. Na foto, Xan María Castro.

guir convenios a nivel galego
que homoxeneicen as condicións
laborais. Esta negociación, ademais, combinarase coa “presión
democrática da mobilización”
para conseguir a diminución da
precariedade laboral, a recuperación dos dereitos perdidos e o
avance na cobertura social.
Pero á marxe dos obxectivos
sindicais trazados neste VIII
Congreso, o aspecto que máis
atención acaparou foi a elección
da Comisión Executiva. O sector

crítico, liderado por Xaquín García Sinde e Xosé Lobato, pretendía presentar unha lista alternativa e conseguir así presenza na
Executiva, como xa acontecera
no pasado Congreso. Porén, non
conseguiu os 32 avais necesarios
porque, segundo denunciaron,
dous dos asinantes retiraron o
seu apoio por presións externas.
Presenza dos críticos
Con independencia das polémi-

cas creadas, o sector oficial recoñece a existencia da corrente
crítica e valora a súa existencia
e a súa contribución dentro dun
sindicato moi plural. Na anterior Executiva rexistrábase a
presenza de afiliados a tres partidos políticos distintos, aínda
que a maioría dos seus integrantes eran independentes. “O
sindicato convive coa pluralidade desde sempre”, resumiu o
seu secretario de prensa, Carlos
Vázquez.

Aínda que os críticos quedaron fóra da Executiva –composta por quince persoas–, dáse por
seguro que teñan representación nos demais órganos directivos. Proporcionalmente poderán figurar entre os 75 integrantes do Consello Nacional
–máximo órgano entre congresos–, xa que así llo permite o
feito de controlar a dirección de
varias comarcas –sobre todo
Ourense e Arousa– e ter presenza importante en federacións
como o metal ou a construción.
O mesmo acontecerá no Comité
Nacional, composto por 48 persoas e integrado polos membros
da Comisión Executiva e os secretarios xerais das Unións Comarcais e das Federacións, xa
que os críticos teñen presenza
nas direccións dalgúns destes
órganos.
O xiro á esquerda é o que reclama o sector crítico. É dicir,
máis firmeza na negociación
colectiva e no recurso ao conflito colectivo. “O sindicato estivo demasiado pregado ao PP”,
resumen.
Da outra banda está o sector
que agora é maioritario, que considera que non hai necesidade de
xiro á esquerda porque CC OO
xa está nesa posición, pero que
“a presión e a negociación hai
que combinalas con intelixencia
e tratando de acertar”. Este sector lembra que “a folga xeral do
20 de xuño foi un elemento positivo pero é mellor chegar aos
mesmos resultados por medio da
negociación”.♦

R O S A L I A CA S T R O
Augusto G. Besada
Edición de Mª Pilar Garcia Negro

Este discurso de ingreso na Real Académia
Española de Augusto González Besada intitulado
Rosalía Castro. Notas Biográficas, de 1916 é ben
máis positivo e esclarecedor que a meirande parte
da bibliografia posterior sobre a nosa excelsa escritora e precursora do nacionalismo. Contrasta coa
estupidez falsificadora, co prexuízo, coa mentira e
a deformación analítica de consumo ordinário sobre
a sua persoa e a sua obra. É un contraste ou contraponto face a tanta desfiguración monstruosa. Non
deixa de ser paradoxal que, cuase 100 anos máis
tarde, sexa o discurso dun político galego “a la
española”, ao servizo da Corte de Madrid, perante
unha institución do aparato cultural do Estado centralista, o que cumpra un labor hixiénico. Parece ar
fresco, osíxeno purificador, face a tanta contaminación acugulada durante estes cen anos para destruir
o significado real de Rosalia e a sua obra.
Francisco Rodríguez

N Ó S

COLECCIÓN
O S G A L E G O S

A NOSA TERRA

PACO VILABARROS

Josu Iñaki Erkoreka

‘Queremos que o PSOE se implique
na reforma do Estatuto vasco’
RUBÉN VALVERDE

Ven de substituír a Iñaki Anasagasti como portavoz do PNV no Congreso dentro da estratexia de renovación que está levando a cabo o seu partido. Nesta entrevista analiza
como se presenta esta lexislatura cun PSOE no Goberno pero sen maioría absoluta.
Nota que nesta lexislatura o ambiente no Congeso vai ser igual?
De cara a nós non é que existise hostilidade, senón que foi a hostilidade por antonomasia. O eixo
do mal fomos nós e todos aqueles
que tiveron relación connosco. Esta lexislatura preséntase cun clima
distinto. É máis aberto, tolerante e
democrático. Agora o PSOE parece disposto a recoñecer o adversario político. Aznar acabou mal os
seus días, cunha mancha negra.
Moi representativo disto foi a imaxe coa que se foi despois da súa última intervención nunha conferencia europea. Todos os líderes europeos déronlle as costas. Se a isto
lle engades que o seu principal inimigo fomos nós, levou a que aumentase a nosa cotización na bolsa política. Todos os que se sentiron silenciosamente damnificados
na pasada lexislatura, agora se nos
achegan e exprésanos mostras de
solidariedade. Os xornalistas que
fan a cobertura do Congreso solidarizáronse connosco porque eles
tamén sufriron moito con Aznar e
Raxoi pola falta de transparencia
informativa.
Por que pensa que o ataque
aos nacionalismos levado a cabo polo PP non afectou o PNV?
Non só non afectou senón que
saímos fortalecidos. Das eleccións
xerais do 2000, ás do 2004, subimos 70.000 votos. Fomos a primeira forza hai catro anos en Euskadi e agora, tendo crecido o
PSOE até colocarse de novo como
segunda forza, nós aumentamos
máis ca eles. O noso liderado

afianzouse. En determinados territorios as agresións do PP contra as
afirmacións nacionais destes sitios,
estimularon á xente a votar contra
o PP. Isto viuse tamén claramente
no caso de ERC en Catalunya. Carod Rovira centrou a súa campaña
en ir contra o PP e por iso os que se
sentían damnificados pola idea de
España que tiña Aznar, optaron por
ERC para autoafirmarse. Nese sentido o PP foi unha locomotora para
os nacionalistas que aproveitaron o
momento político.
En que se vai a diferenciar
do seu predecesor Iñaki Anasagasti?
Anasagasti ponme o listón moi
alto. El foi unha persoa recoñecida
tanto no ambiente parlamentario,
como na súa relación cos medios
de comunicación. Ten unha capacidade de creación de ideas, consignas e titulares que os xornalistas
sempre agradecen. Eu son unha
persoa máis analítica, máis reflexiva e quizais menos comunicativa
ca el. Polo tanto a diferenza vai comezar por dous estilos distintos,
pero tamén é certo que o momento
político é diferente. Intentarei valerme do meu estilo incisivo nunha
lexislatura na que semella que o
PSOE quere xogar á ambigüidade.
En que aspectos diría que o
PSOE vai ser ambiguo?
O PSOE lanza os medios de
comunicación uns estímulos vencellados a unha idea imprecisa e
xenérica de progresía que lle permite desmarcarse do PP. Dende
ese punto de vista efectivamente é
distinto. Pero cando se trata de le-

var a cabo políticas concretas, a
súa diferenza co PP é moi pequena. En primeiro lugar porque as diferenzas entre dereitas e esquerdas
son moi pequenas no noso entorno
máis próximo que é Europa. En
segundo lugar, no que se refire ao
modelo territorial, o PSOE pretende transmitir unha idea de España
cunha diversidade grande, pero
sempre dende uns condicionantes
moi ríxidos. A súa filosofía, no
fondo, non defire da do PP aínda
que as súas roupaxes son distintas.
Están envoltas nesa fachada que
lle dá o feito de presentarse coma
un partido de esquerdas.
Ocorre isto porque hai un
sector moi reaccionario dentro
do propio PSOE encabezado
polo ministro José Bono?
O PSOE ten dous condicionantes. Por un lado ten un territorio envelenado por un PP que durante oito anos creou uns estados
de opinión moi conservadores no
tocante á idea de Estado e tamén
ás políticas sociais. Na opinión pública existen unha serie de clixés
que foron alimentados polo PP durante moito tempo. O PSOE ten
que xogar agora con estas ideas, o
cal é un enorme condicionante que
antes do PP non existía. En segundo lugar, dentro do PSOE existe
un sector moi conservador en todos os ámbitos. Un deles é o da
concepción territorial do Estado.
En Galicia existe o exemplo arquetípico do alcalde de Coruña.
Calquera observador imparcial
que non o coñecese de nada estou
seguro que o situaría claramente

no sector máis reaccionario do PP.
Zapatero fala de diálogo.
Como se vai plasmar no Congreso?
O diálogo é a consigna básica
de Zapatero para diferenciarse
dunha etapa anterior na que se criminalizaba e se consideraba unha
claudicación dos propios principios. O que non teño claro é que
Zapatero asuma o diálogo con todas a súas consecuencias. Vexo ao
PSOE con demasiados condicionantes previos para sentarse a debater. Mais, efectivamente o estilo
de Zapatero é distinto ao do seu
predecesor e gustaríanos que iso
se traducise nun xeito distinto de
abordar os grandes conflitos.
Un dos temas que está a
crear discrepancias dentro do
PSOE é a discusión do Plano
Ibarretxe.
O nome de plano Ibarretxe foi
acuñado polos seus detractores
máis que polos seus defensores.
Bautizárono así porque aparte de
que é fácil de utilizar a efectos de
comunicación, aspiran a facelo
fracasar. Con isto agardan que o
fracaso do plano arrastre ao seu
impulsor. Consideran que Ibarretxe consolidouse e ten unha imaxe
positiva entre amplos sectores, incluso os non nacionalistas. O nome do plano é Proxecto de novo
Estatuto para a convivencia, que
resulta un pouco longo. Preocupa
porque este proxecto quere establecer un escenario final no que os
resortes definitivos para a xestión
do marco de autogoberno non estean unicamente en mans das ins-

Nº 1.135 ● Do 1 ao 7 de xullo de 2004 ● Ano XXVII

titucións do Goberno central. Quere que o futuro da comunidade
vasca se abra con dúas chaves e
que unha a teña o Goberno vasco e
a outra o Goberno español. Nós ao
gañar as eleccións, ben sexa en solitario ou en compañía doutros, tivemos sempre unha participación
na xestión interna, pero a xestión
do marco nunca estivo nas nosas
mans. O PSOE e o PP non están
dispostos a que a xestión do marco
non estea nas súas mans. Poden
dar máis ou menos transferencias,
que ao fin e o cabo son unha decisión unilateral do Estado. Pero non
permiten que esas transferencias
dependan de nós. En segundo lugar, cando hai un conflito entre a
comunidade e o Estado, a decisión
resólvea só un tribunal designado
polo Estado. Imaxina que nun partido tes un conflito con outro xogador e o problema teno que resolver un árbitro designado polo outro xogador. Máis aínda cando antes do partido o árbitro fai unha declaración pública meténdose contigo. Isto ocorría até agora co Tribunal Constitucional. A nosa estratexia en diante é a de implicar ao
Partido Socialista.
De que maneira?
En Catalunya está sendo o
motor da reforma estatutaria e
chámanlle a atención ao PP por
ser o freo. En Euskadi contamos
co apoio dos tres partidos no Goberno pero co freo do PSOE. Nós
queremos que se implique co seu
propio proxecto, para chegar a un
acordo maior buscando puntos de
encontro e discordancia.
Está de acordo coa valoración de que nas eleccións europeas Galeusca representou a coalición nacionalista conservadora fronte Europa dos Pobos que
era a coalición de esquerdas?
A identificación do PNV cun
partido de dereitas é totalmente
gratuíta. Dende os tempos da República, cando empeza o PNV a
forxarse unha personalidade de carácter democristián, desmárcase
dos posicionamentos da dereita
tradicional española. Por exemplo,
hai propostas como a participación
dos traballadores nos beneficios
das empresas que son presentadas
nas Cortes polo meu partido e que
contan co apoio da esquerda. Iso
acentúase cando se crea o Goberno vasco de concentración do presidente Aguirre, no que o único
que non hai son dereitas. A partir
do ano 1977, entre os nosos elementos básicos de identidade política está o de apostar por unha política social que lle aguante o ritmo
a calquera partido de esquerdas.
Dentro das institucións do Estado
fomos vangardistas en moitos aspectos. Por exemplo, no tocante ás
prestacións sanitarias universais, a
outorgación dunha renda de integración social mínima de mantemento, en servizos sociais de axuda ás familias, etc. Incluso o propio PSOE cando gobernou no Estado antes de 1996 rexeitaba as nosas políticas sociais, antes de incorporalas a súa acción política.
Agora estreamos unha política de
acollida de inmigrantes que é absolutamente rompedora dentro do
Estado e de calquera país da UE.
O noso partido defende polo tanto
a idea dunha política social avanzada para cohesionar un país de
xeito solidario e cun sector público
forte. Polo tanto, nós aguantámoslle o pulso a calquera partido da
esquerda máis avanzada.♦
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Adaptados á nova normativa do galego.

A marcha de Durão á Comisión Europea
desvela os problemas de Portugal
G. NUNO DE FARIA / PORTO
Tras dous anos como primeiro ministro, José Manuel
Durão Barroso abandona
Portugal por Bélxica. O flamante presidente da Comisión
Europea deixa tras de si unha
fonda crise económica que
ben pode estenderse á política.
Dous anos de promesas incumpridas e fracasos gobernamentais. Así se pode definir o paso
de José Manuel Durão Barroso
pola presidencia do goberno portugués. A coalición de centro dereita que dirixiu non foi quen de
solucionar os problemas herdados da etapa do socialista António Guterres e aínda aprofundou
noutros novos.
Se cando chegou ao poder, a
coaligación do Partido Social
Democrata (PSD) e Centro Democrático e Social-Partido Popular tivo a benvida dos traballadores e funcionarios, con promesas de suba de salarios, solución
a conflitos laborais e medidas
para facer posíbel educación e
sanidade eficaces e saneadas, a
situación arestora é ben diferente. Durão colocou amigos persoais na dirección de organismos
públicos, incapaces de facer rendíbeis hospitais semiprivatizados.
O amiguismo estendeuse a
outras áreas. O goberno non puido deter a fraude fiscal e até se
involveron personalidades do
gabinete –caso da ministra de Finanzas– en escándalos en contra
do erario público. A situación
non foi mellor na xustiza, con
graves acusacións contra xuíces
e fiscais pola súa actitude nos casos da Casa Pia (o escándalo de
pederastia que salferiu a xorna-

Durão Barroso.

listas, políticos e profesionais liberais) e da Universidade Moderna (irregularidades na admisión nas que se imiscuíu o ministro de Defensa, Paulo Portas).

Na opinión pública, a decisión de marchar de Durão interprétase coma unha renuncia, un
“non podo máis” que revolve as
instancias políticas xusto despois

dunhas eleccións europeas que
lles deron a vitoria aos socialistas. O 1 de xullo reúnese o Consello Nacional do PSD para escoller o seu sucesor. O favorito é

o actual alcalde de Lisboa, Pedro
Santana Lopes.
Santana admitiu que ten vontade de ocupar o posto de primeiro minsitro pero tamén anunciou
que está á disposición do seu partido e que aceptará calquera resultado. “Estou moi cómodo neste posto, ao servizo dos lisboetas,
e sei que o PSD vai escoller o mellor candidato para os portugueses”, explicou en rolda de prensa.
Portugal, que vive bastante
alleo á política, en plena éxtase
da Eurocopa, vivirá nos próximos anos unha nova elección xeral que definirá a adscrición do
goberno nun momento que para
moitos é o máis difícil desde a
Revolución do 1974. A oposición acusou a Durão de ignorar
as necesidades do seu país por
ambicións persoais e esixiulle
que desde o seu novo posto atenda ás necesidades do país, en delicada situación en canto aos
fondos comunitarios logo da ampliación da UE.♦

Precoz maoísta, precoz ministro
G. NUNO DE FARIA
José Manuel Durão Barroso
(Valpaços, 1956) é un exemplo
moi válido da confusión política da xeración que chegou á
idade adulta na década do
1970. Após entrar na Facultade
de Dereito da Universidade de
Lisboa no 1973, pronto mostra
debilidade polo ideario da esquerda revolucionaria inspirado na experiencia de Mao Zedong na China. A súa actividade política aumentou logo da
Revolución. Intégrase no Movimento Reorganizativo do

Non serei eu, amante ad eternum do viño
do Porto, quen non se alegre da elección
dun portugués á fronte da Comisión Europea. Pero o consenso xerado arredor de
José Manuel Durão Barroso ten infinito
de artificial. Tocáballe a un país pequeno
e o primeiramente escollido despois de
constatar a inviabilidade da candidatura
de Chris Patten, o primeiro ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, non
se sentía atraído polo cargo. Os ollos estaban postos en Portugal cando hai xa
uns meses soaba o nome de António Vitorino, actual comisario de xustiza e
asuntos internos, de adscrición socialista
e cun perfil gabado por moitos.
A recente aprobación da Constitución
europea, que debe marcar un punto de inflexión, non soamente nos capítulos formais do proceso de integración, contrasta así, a poucos días de ser bendicida polos vinte e cinco, coa realidade das duras
inercias estatais. ¿Onde está o anunciado
papel activo do Parlamento europeo neste proceso se todo queda xa practicamente decidido nesta mesma semana? É difícil que un cidadán normal, a quen se lle
insiste constantemente que debemos ir
deixando de lado as identidades políticas
propias (eses nacionalismos tan perigosos) para afianzar a identidade común

Partido
do
Proletariado
(MRPP) como “condutor de
masas”. Neses anos demostra
as súas dotes de orador e inicia
fondas polémicas co Partido
Comunista, que o acusa de estar a soldo da ambaixada norteamericana.
A partir do 1977, Durão
abandona o comunismo e comeza unha carreira fulgurante no
PSD, que combina coa súa preparación académica en facultades suízas e estadounidenses e
un casamento vantaxoso cunha
filla dunha familia de moito

avoengo de Lisboa. Logo de
apoiar a Aníbal Cavaco Silva no
famoso congreso de Figueira da
Foz, enfía o seu camiño cara ao
poder. No 1985, con só 29 anos,
é nomeado secretario de Estado
de Administración Interna e catro anos despois, ministro de
Asuntos Estranxeiros.
Na época do poder socialista, Durão Barroso pásase ao ensino. Profesor en Georgetown
(EE UU) e na Universidade Lusíada, vinculada a funcionarios
do antigo réxime. Será no 1999
cando o escollan presidente do

Aquí fóra

Azores en Bruxelas
XULIO RÍOS
europea, chegue a comprender o subse- ma como o que se está a vivir en todo
guinte apego dos líderes políticos ás fi- Oriente Medio, sen mostra ningunha de
lias estatais e non ás ideolóxico-políti- arrepentimento nin retracción, e que todo
cas. ¿Como pode un socialista apoiar iso se faga co apoio dos mesmos que se
agora sen fisuras un
opuxeron á invasión,
conservador cando
é para acabar reclahai escasas semanas
mando a nacionalidascoller a Durão
se batían por afirmar
de africana. Alguén
é
valorar
a
súa
capacidade
programas diferentes
poderá pensar que
na construción euronon son defecpara fraguar consensos estes
pea? Esta política eutos, senón virtudes
ropea resulta un artido
proxecto
europeo,
mais alá
ficio esquizofrénico.
unha demostración
das diferenzas”
As rivalidades de
da súa inmensa capaaquí acaban por concidade para fraguar
verterse en alianzas
consensos mais alá
¿inexplicábeis? en
das diferenzas, pero
Bruxelas.
cabe entender tamén
Pero que ademais recaia nun conser- que estas actitudes, carentes da máis elevador como Durão Barroso, quen serviu mental coherencia, afastan da política a
pousada e fonda nos Azores para servir quen conserve un mínimo apego aos
de portaavións contra a ONU, pola agre- principios.
sión do Iraq, dividindo a Europa como
A designación do converso Durão
nunca e contribuíndo a propiciar un dra- Barroso, maoísta en tempos, abre outra

‘E

PSD e no 2001 cando substitúa
a Guterres como primeiro ministro.
A súa candidatura para substituír a Prodi, acordada unanimente, demostra a facilidade camaleónica para mudar de avinzas. Se hai un ano pasaba por
“camareiro dos Açores”, en brillante metáfora de Xosé Luís
Barreiro Rivas, agora expresa a
súa admiración por Francia e
Alemaña, nunha metamorfose
que non oculta o seu claro aliñamento coa visión atlántica –pro
♦
estadounidense– do mundo.♦

incógnita con respecto ao inmediato futuro da política portuguesa. Semella que
poucos queren falar de eleccións anticipadas. Os socialistas abriron unha crise
ao perderen as eleccións locais, facilitando así o ascenso dos conservadores, hoxe en horas baixas. Despois da derrota
das europeas e do traslado de Barroso a
Bruxelas, sería normal a convocatoria de
eleccións anticipadas, que poden perder.
Pero o presidente Jorge Sampaio, actuará con criterio europeo ou portugués? Segundo o primeiro, non haberá convocatoria. É un “sacrificio” máis para afortalar a Unión nun momento decisivo que
non debe “penalizar” a cidadanía con
acudir de novo ás urnas. Máis cando Portugal vai tan ben na Eurocopa. Pero se
atendésemos á tradición política portuguesa, moito mais saneada que a española nese sentido, as eleccións anticipadas
serían dificilmente evitábeis.
Todos os candidatos, todas as candidaturas, todas as opcións políticas e mesmo todos os Estados, naturalmente, son
respectábeis e gozan de toda a lexitimidade imaxinábel. Pero todo iso, con ser
moito e tanto, non garante a normalidade
da política europea.♦
XULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.org)
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O país vive unha crise económica que se pode trasladar á política
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Os EE UU esperan pór en marcha algúns servizos de modo privado

O novo goberno iraquí
condicionado polo pago da ‘débeda’
A.N.T.
Irak conta desde o pasado luns, 28 de xuño, cun goberno formado
por nativos. O traspaso de poderes tivo lugar nun acto anticipado e
case secreto, por temor ás sabotaxes da resistencia. O poder residirá, en teoría, no Pazo da República, mais non se oculta que as principais decisións serán tomadas nun edificio anexo que será inaugurado nos próximos días como a Embaixada dos Estados Unidos.
A ceremonia non converte, aos
ollos de ninguén, ao Irak nun
país libre. Os propios medios
norteamericanos falan de “soberanía limitada”, un termo que
se empregou durante a guerra
fría para referirse aos paises do
leste de Europa, dependentes
do patrocinio de Moscova, e extensíbel tamén á parte ocidental
do continente, como comprobaron os portugueses durante a
súa revolución de 1974. Outro
termo que se empregaba daquela para referirse aos paises do
pano de aceiro e que lle acaería
moi ben ao Irak actual era o de
“paises satélites”.
Nas rúas e nos ceos do país
árabe seguirán zumbando os
motores dos tanques e dos helicópteros das forzas aereas ocupantes. Pero os Estados Unidos
non só conservan as súas tropas
no territorio, senón que lle garanten a inmunidade. Unha inmunidade que o acordo de “soberanía” aprobado extende aos
contratistas e aos mercenarios
que continuarán, por miles, no
país. E todo iso, malia que só un
2% dos iraquís se manifesta favorábel a esta presenza externa,
segundo inquéritos realizados
por medios ocidentais.
Ninguén sabe até que punto o
novo goberno conseguirá estabilizarse. A guerrilla segue activa.
En xuño (até o día 28) eliminou
a 47 soldados ocupantes, unha
cifra optimista para os norteame-

ricanos, se se ten en conta que en
maio foran 84 os soldados falecidos e 140 en abril.
En total levan morto no conflito, segundo datos oficiais, 855
soldados dos EEUU, 60 do Reino Unido e 58 doutros paises
(entre eles 11 españois). O número actual de soldados ianquis
asentados en territorio iraquí é
de 140 mil.
Privatizar o sector público
Mais, tan importante como a
forza militar é o diñeiro. O novo
gobernador, John Negroponte,
dispoñerá de 18 mil millóns de
dólares asignados á reconstrución. Trátase de que funcionen
alguns servizos, como a electricidade, as canalizacións de auga
ou a sanidade. A idea norteamericana é a de levar a cabo privatizacións controladas que substituian ao relativamente poderoso sector público de tempos de
Sadam, un dos máis envexados
do mundo árabe, aínda que
fortemente debilitado por anos
de bloqueo e pola guerra.
Os norteamericanos tratarán
de comprar vontades con este
diñeiro, pero fronte a este intento atópase a realidade de que o
novo Goberno do Irak tardaría
16 anos, empregando o 50% do
seu orzamento, en pagar a débeda imposta polos EE UU como
custo da guerra. As fontes iraquís máis dialogantes conside-

O novo gobernador John Negroponte conversa co presidente iraquí Gazi Al Iauar.

ran que este non é máis que un
modo que impuxeron os ocupantes para quedarse coa riqueza petrolífera da nación.
A derrota do modelo árabe
A pesar de todo, os Estados Unidos conseguiron humillar e derrotar ao país que exemplificaba
a capacidade dunha nación árabe
para convertir os seus recursos
enerxéticos nun mellor nivel de
vida. As universidades de Bagadad eran admiradas en todo
Oriente, así como o seu sistema
sanitario (construido en parte
coa colaboración francesa), as
súas estradas ou a administración dos recursos acuiferos.
Está por ver que conseguirán
os Estados Unidos na nova situación. A resistencia móstrase forte
e activa, capaz de facer regresar
á maioría dos contratistas aos
seus países de orixe e capaz ta-

mén de paralizar durante boa
parte do tempo a estración de petróleo. Irak aínda está lonxe de
acadar a cuota de produción anterior á invasión.
Por outra parte, a tropa e os
civís ocidentais permanecen case
pechados nas súas áreas verdes,
apenas comunicados coa maioría
da poboación. En tales condicións será cando menos difícil
levar a cabo a reconstrución
anunciada. O aparato administrativo de tempos de Sadam, así
como o exército, columnas vertebrais do país, foron proscritos
sen que nada os substituise polo
de agora, nin se albisque quen
poderá facelo.
Por outra parte, a tentativa de
dividir aos iraquís, por sistemas
trivais ou relixións, semella ter fracasado. A concepción nacional do
Irak mostrouse moito máis asentada do que, nun principio, prentendían os norteamericanos.♦

Vitoria do centro-esquerda nas eleccións do Canadá

Os nacionalistas quebequeses conseguen
a metade dos votos
VÍTOR E.R. BARCA / MONTRÉAL
O centro esquerda gaña os comicios canadenses contra prognóstico. No Quebec, os nacionalistas gañaron 54 dos 75 deputados.
Despois de varios meses de
incerteza nos que as enquisas
daban como vencedora a dereita, o Partido Liberal (PLC, de
centro-esquerda) vén de dar a
sorpresa ao gañar as eleccións
ao Parlamento do Canadá. Os
liberais obtiveron o apoio do 37
por cento dos electores, fronte
ao 30 por cento dos conservadores, o que permite que o partido liberal conserve o poder
por cuarta lexislatura consecutiva. A pesar de todo, estes resultados deixan o candidato liberal e actual primeiro ministro
Paul Martin en situación de minoría, polo que o seu goberno

terá que depender de acordos
puntuais coa oposición.
O Quebec
Pola sua banda, o Bloque Nacionalista Quebequés (BQ) igualou nestes comicios o mellor resultado da súa historia, co 50 por
cento dos votos no Quebec, que
representan un 12.5 por cento no
total do Canadá. Con estes resultados, o BQ obtén 54 do total de
75 deputados aos que o Quebec
ten dereito no parlamento federal
do Canadá.
Despois de coñecer a súa
aplastante maioria, o líder do
BQ, Gilles Duceppe, agradeceu
o apoio masivo dos quebequeses
e animounos a continuar na loita
pola independencia do Quebec.
“Non podemos afirmar –decla-

rou Duceppe– que o Quebec teña
votado hoxe pola soberanía, aínda que si podemos estar seguros
de que a maioría dos quebequeses confía nas ideas soberanistas
do noso partido.”
Ao mesmo tempo, Duceppe
rexeitou entrar a formar parte
dun goberno de coalición co partido liberal, aínda que non quixo
renunciar a posíbeis colaboracións puntuais “Imos ir a Ottawa
coa mensaxe clara que nos mandan os nosos electores, que non é
outra que a de loitar polos intereses do Quebec.”
Os bos resultados obtidos
polos nacionalistas en estas
eleccións animan a pensar nunha forte campaña a favor dun
terceiro referendo pola independencia do Quebec. Hai que
lembrar que o último deles, ce-

lebrado no 1995, rematou con
unha vitoria mínima dos federalistas co 50,6 por cento do voto,
fronte ao 49,6 por cento do voto independentista.
Segundo a maioría dos analistas, para que a convocatoria
dun terceiro referendo sexa posíbel haberá que agardar aínda uns
catro ou cinco anos e contar con
que os nacionalistas obteñan unha maioría importante nas eleccións ao parlamento do Quebec.
Esta maioría é necesaria para
que os nacionalistas poidan
afrontar con máis garantías que
no pasado a convocatoria dun
novo referendo de autodeterminación. Nestes momentos son os
liberais –federalistas– os que gobernan no Quebec e as eleccións
non están previstas até dentro de
dous anos.♦

Estilos
de roubar
GUSTAVO LUCA

A

guerra é o cambio do
dereito pola forza. O
cambio de propiedade
pola forza ten outro nome.
Para colocar o Iraq no lugar
que lle corresponde entre as
nacións do mundo libre,
como di Bush II, era preciso
roubalo.
E non só. Había que
romperlle fábricas, centrais
térmicas, traídas de auga,
estradas, depuradoras e
sistema de asistencia
sanitaria. Tamén as escolas,
as mellores de todos os países
árabes.
Na véspera da
ocupación, Donald
Rumsfeld, ministro do
Exército dos Estados
Unidos, dixo que o mundo
non podía tolerar por máis
tempo un sistema público
coma o do Iraq. Non usou
estas palabras: dixo que era
urxente acabar coa aquela
economía estalinizada.
Así que o Iraq estaba a
piques de acabar co planeta
mediante armas xenocidas
pero ao mesmo tempo
investía as rendas do petróleo
en mellorar o sistema público
de produción e a rede de
servizos do Estado.
Estoutra ameaza non
mereceu tanto destaque nos
media coma a das armas
pero o diluvio de bombas
que deitaron sobre Bagdad o
22 de marzo de 2003 non
tiña como fin acabar co
arsenal senón cos edificios
do goberno, chamados con
demagoxia “Pazos de
Sadam”. Romperon os
ministerios que
simbolizaban un complexo
sistema público.
A seguir, os invasores
apuraron o reparto entre
empresas norteamericanas, a
prezos simbólicos, do
inmenso patrimonio do pobo
do Iraq. Xa que a propiedade
e os servizos comúns son
parte do orgullo anticolonial
do Iraq, construído na
resistencia contra o inglés,
os contratistas estaban
obrigados a compartiren cos
indíxenas parte do negocio
da reconstrución.
Non foi así. Os
roubadores non lle cederon
ao Iraq nin as farangullas do
que lle roubaran.
Estabeleceron campamentos
nas áreas máis verdes do país
e puxeron foxos de formigón
contra os coches bomba.
Dentro había xeradores de
electricidade de uso
exclusivo. Para os iraquís, só
os quilovatios precisos para a
tortura. Os obreiros chegaban
de Tailandia.
Paul Bremer culpa a
resistencia do seu completo
fracaso pero igual que hai
clases de guerra, haiche
maneiras diferentes de
roubar. John Negroponte vén
de ladrón intelixente, de
cacique repartidor, pero é
obvio que chega tarde.♦

MANUEL PAMPÍN

Á

s veces a xustiza
existe, e aínda que
en pequenas doses e
dun xeito case simbólico, o
deporte ofrece alborozo
onde hai tristura.
Así vén de suceder en
Pontevedra e Ferrol; os ascensos de granates e
verdes poñen un punto de
luz na negrura que viven
nesas cidades en asuntos
tan serios coma a celulosa
ENCE ou os estaleiros
IZAR.
Non é unha frivolidade
a comparanza; só se trata
de esgrimir aquel vello
adaxio de que “ninguén é
tan feliz ou infeliz como
cre”, e mesmo unha
cuestión aparentemente
trivial coma que un equipo
de fútbol ascenda
convértese na póla á que
se agarrar para manter as
esperanzas; na droga que
fai esquecer males
maiores.
Deixemos o malo a un
lado e desfrutemos dos días alegres; Pontevedra e
Ferrol, marcadas
historicamente por
penurias sociais e laborais,
volven á elite futboleira.
No primeiro caso, despois
de cruzar un estenso
deserto de moitos anos que
case provocou a
desaparición do club; desde o “hai que roelo” dos
anos 60, o Pontevedra
camiñou case sempre polo
val das sombras.
Pero agora é o momento da ambición; unha urbe
con perto de 76.000
habitantes –bastantes máis
que Vila-real ou Soria, por
exemplo– cun soporte de
afección importante, pode
e debe arelar máis; que a
2ª división sexa só unha
etapa de tránsito. Que a
xente de Pasarón volva
lembrar as aliñacións de
memoria coma nos tempos
de Irulegui, Batalla,
Cholo…
E Ferrol?; é un caso
atípico, onde o fútbol soe
navegar entre o ceo e o inferno, logo da supremacía
exercida polo baloncesto;
este novo ascenso debe ser
o da consolidación; que
dunha vez por todas as xa
deprimidas forzas
económicas de Ferrolterra
se unan para manteren vivo un símbolo tan xenuíno
coma o vello Rácing.
Para a vindeira tempada, co Deportivo lucindo o
mallot amarelo en 1ª, Celta, Pontevedra e Rácing en
2ª, e Ourense, Celta “B” e
Arteixo en 2ª B serán
gregarios de luxo; un país
(aínda que sexa só no
fútbol) de categoría. Van
♦
ter que roernos.♦

A presenza de tres equipos galegos na segunda
aumenta o interese da categoría

Atoparás os teus veciños no inferno
CÉSAR LORENZO GIL
Os ascensos de Rácing de Ferrol
e Pontevedra converten a segunda división nun encontro de
veciños pouco dados a competir
na categoría profesional. En Pasarón berraban: “o ano que
vén, todos á conquista de Vigo”.
O fútbol galego volve estar de
moda, iso si, na segunda división.
Tras varios anos nos que os equipos da segunda B en Galiza eran
incapaces de ascenderen cando
lidaban nas ligas de promoción
con conxuntos doutras autonomías, o dominio que do grupo I que

demostraron Pontevedra, Rácing
de Ferrol, Celta B e Ourense trasladouse ao play-off. Só os vigueses, logo da desmotivación evidente do descenso do Celta e
mais os ourensáns (ben irregulares xa no campionato de liga)
non estiveron á súa altura.
O Pontevedra levaba vinte e
seis anos fóra das categorías profesionais. Unha fonda crise que
ameazou incluso a continuidade
do deporte na cidade e que posibilitou históricas batallas entre diferentes estamentos polo control
do club. Agora, baixo o mando do
empresario Nino Mirón e o patro-

cinio de Ence, por fin o Pontevedra conseguiu ascender. Directiva
e patrocinador quixeron celebrar
o éxito desprazando o Concello e
atribuíndose case persoalmente o
triunfo. Mirón chegou a descualificar o alcalde, Miguel Fernández
Lores, e os membros da corporativa municipal acudiron ás celebracións con camisolas granates
sen o logo do espónsor.
Mais o ascenso pontevedrés
débelle moito a José Aurelio Gay.
O adestrador aragonés conseguiu
implicar un bo cadro de futbolistas no titánico labor de ascender
e beneficiouse da mestura entre

Os xogadores do Pontevedra celebraron no propio céspede de Pasarón o ascenso rodeados de miles de seareiros.

A hora da canteira?
C. L.
Di o adestrador do Celta, Fernando Vázquez, que a
canteira galega é tan boa ou tan mala como a catalá, a vasca ou a andaluza, que só fai falta estimulala para que dea resultados. Algo que parecería obvio nun ámbito normal, en Galiza parece un descubrimento, un camiño novo, cansos de tantos Lotinas que din iso de que “aquí no norte todos os futbolistas nos saen centrais e un pouco cabezudos”.
Outro paso para que ver xogadores galegos
nas altas categorías non sexa noticia é permitirlles
xogar nas súas propias cidades, defendendo as cores que os seus pais animaron desde a bancada.
Para moitos, ter tres equipos na segunda división
é unha maneira ben balsámica de iniciar a mudanza, sen comprometer en exceso o equilibrio na
elite. Mais que esta situación sexa positiva para a
canteira non está moi clara, polo momento.
O Rácing mantívose na segunda ignorando os
xogadores galegos case que totalmente. Só dous
emigrados (Alberto Méndez e Bello Amigo) tiveron ocasión de xogar e aínda non se sabe se chegaron á Malata máis por estranxeiros que por au-

tóctonos, nesa liña de fichaxes foráneos que encheu Ferrol de franceses e arxentinos.
No caso do Pontevedra, as primeiras intencións do presidente (nada comprometido neste
aspecto) parecen máis enfocadas a servir de refuxio de desterrados da primeira. Lendoiro ben
podería deixar que en Pasarón se curta o canario
Momo e luzan o bandullo Jaime e demais descartes intraspasábeis.
Curiosamente, a priori é o Celta o que parece
máis encamiñado a darlle unha oportunidade aos
rapaces da canteira no primeiro equipo. O seu presidente quere ter oito galegos con ficha profesional
e, sexa por doutrina ou por necesidade, parece que,
de non mudaren moito as cousas, a base do Celta
B pode ser fundamental no futuro dos vigueses.
Se simplemente os xogadores infantís e xuvenís que esfolan os xeonllos en Galiza empezan a
ver que é posíbel cantar goles coa camisola que
poñen os domingos, a canteira xa terá algo gaño,
por moitos olleiros do Barça e o Madrid que veñan pescar nos campos galegos.♦

mocidade e experiencia. Fede
Bahón, Xaco, Padín e Javi Rodríguez foron pezas básicas no esquema. De cara ao ano que vén,
os granates poden se beneficiar
de puntuais acordos de cesión co
Deportivo da Coruña, cuxo presidente, Augusto César Lendoiro,
ten excelentes relacións con Mirón. Non en van estaba no palco
co seu homónimo, ao igual que
Víctor Fernández, ex adestrador
do Celta agora socio nas construtoras do empresario.
A curta agonía dos verdes
Isidro Silveira, presidente do Rácing, e Luís César Sampedro, o
seu adestrador, apostaron forte
polo inmediato regreso dos verdes á segunda categoría. Un
equipo poderoso, con bastantes
futbolistas que xogaran na segunda e outros que se adaptaron
ben aos traballos da segunda B.
O Rácing viviu os meles de sentirse favorito durante moito tempo pero tamén sufriu, especialmente na liga de ascenso. A pesar de que os ferroláns contaban
cun dos grupos máis accesíbeis,
finalmente ascenderon por unha
carambola. Só un triunfo do Castellón diante do filial do Sevilla
salvou os galegos de fracasaren.
De cara á vindeira campaña,
é probábel que haxa cambios.
Luís César coida que o seu ciclo
rematou e apetécelle buscar unha
oportunidade lonxe de Galiza,
coa conciencia tranquila de deixar o seu equipo de sempre en
óptimas condicións. O vilagarcián podería ter o seu destino no
Castellón. Para substituílo xa se
fala de Rafael Sáez, responsábel
do bo papel do filial celeste e
moi ben considerado grazas á
súa curta experiencia ao mando
do Celta no tramo final da liga.
Quizais tamén haxa cambios
de xogadores. Contodo, a experiencia de homes como Fabiano
e Juanito, unidas ao bo papel de
Franch, Bermejo, Jordi ou o central Alberto poden ser ben valiosas na segunda.
Todos contra o Celta
En Pontevedra, a multitude que
celebraba xubilosa o ascenso berraba “El año que viene, derbi
provincial” e facía constantes
alusións ao Celta. Os vigueses
deben asumir ese rol de “xigante”, inimigo de todos, rival que
bater, especialmente para os seus
veciños. As relacións co Pontevedra son frías mais cordiais e
non se espera que haxa graves
problemas entre as afeccións. As
relacións co Rácing aínda poderían ser sempre mellores. Os ferroláns sempre foron pro-vigueses un pouco levados pola rivalidade co Dépor, mais é posíbel
que nesta ocasión se poida dar a
irmandade grazas ás vinculacións entre ambas as cidades, tamén a través do fútbol (Manel,
Sanromán ou Fabiano xogaron
nos dous equipos).♦
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Hai que
roernos
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Se os lusos gañan a Eurocopa,
culminarán un período de dominio do fútbol continental

A gloria de Portugal, a un paso
CÉSAR LORENZO GIL
Non fan o mellor fútbol do torneo e nin sequera na final parten como favoritos, mais os portugueses demostran unha seguridade en si mesmos e unha forza colectiva que lles dá azos para culminaren o máis importante ano para o fútbol luso.
Na semifinal contra Holanda, o
portista Maniche marcou o espectacular 2-0. Xunta el, Costinha, Deco, Nuno Valente e Ricardo Carvalho, outros catro campións de Europa co Porto que
queren alzar agora o título da
Eurocopa das nacións. O adestrador luso, Luiz Felipe Scolari,
tomou do seu homólogo Jorge
Mourinho a filosofía de colectivo e a estratexia do alacrán: unha trabadela é suficiente para revolucionar un partido.
Así o demostrou diante dos
neerlandeses. O gol de Cristiano
Ronaldo, a balón parado, rachou
a feble defensa laranxa. Os de
Dick Advocaat sufriron as consecuencias do duro enfrontamento contra Suecia e andaron polo
campo mastigando a lingua. Só
Seedorf e Robben puideron contrarrestar o potencial ofensivo de
Portugal, que tivo en Figo o seu
mellor xogador. Para cando Maniche puxo a ledicia nas bancadas co seu golazo, xa Pauleta fallara dúas ocasións claras, desas
que se esquecen grazas ao traballo dos teus compañeiros.
Con certeza, o gol de Andrade en propia porta puxo nalgún
apuro os lusos mais a acumulación de até tres dianteiros foi
inútil, o equipo holandés xa estaba morto, de cansazo e pesimismo, para aquela.
A pesar das grandes críticas
que Scolari sufriu no primeiro
partido, o seleccionador brasileiro demostrou quen ten capacidade de reacción. Vítimas daquela
derrota foron Fernando Couto,
Rui Jorge, Paulo Ferreira, Simão
e Rui Costa, que desapareceron
ou perderon a titularidade ao
longo do torneo. Con estes cambios os portugueses abateron a
España, deron o grande espectáculo contra Inglaterra e solucionaron, sen excesivos contratempos, o duelo contra os holandeses. Na final da Luz atoparase a
Chequia ou a Grecia, dous modelos de fútbol antagónicos. En
Lisboa todos torcen o 1 de xullo
polos bohemios.
É que, con certeza, o equipo
que dirixe Karel Brueckner, segue sendo o favorito. Invicto, o
seu estilo é livián coma unha
escuma de Ferrán Adriá e contundente coma un prato de lentellas. O partido de cuartos de
final contra Dinamarca foi o
exemplo perfecto do seu método de traballo. Hai dez homes
adicados ao traballo profesional
de deliñantes e un xenio que se
está a cobrar con sorrisos e goles o seu ostracismo no Liverpool, Milan Baros.

O luso Cristiano Ronaldo, á dereita, puxa co inglés Gary Neville.

Para moitos, os checos ficaron no sitio tradicional dos alemáns e até un xornal xermano di
que o seu éxito é outra consecuencia da deslocalización. “A
selección debería trasladarse a
Praga. Alí non é que os futbolistas sexan máis baratos, son simplemente mellores”. Quizais teñan razón. O esquema é compac-

to mais a velocidade de seta de
Nedved é un trazo ben bohemio,
en calquera sentido que lle deamos ao cualificativo.
O terceiro en discordia é
Grecia. O seu meirande perigo
radica nesa comodidade que dá
ter a misión cumprida. Co país
patas arriba esperando os Xogos Olímpicos e enfeitado de

cruces e barras, os futbolistas
gozan do ouropel do heroicismo, soñando con tapices e estatuas á porta do Partenón. Iso
algúns, porque a maioría mandou chamar os representantes,
conscientes de que o seu bo labor pode abrirlles saborosos
contratos nas principais ligas
do mundo.♦

O dicionario dos nomes propios
A piques de pasar á historia o
Euro 2004, a cita de Portugal
vai deixar nomes propios para
o futuro, figuras que amadurecen cada vez máis depresa. Como deixou escrito o novelista
Aníbal C. Malvar, un faise vello cando os seus ídolos futbolísticos son máis novos ca el.
Con esta regra, imos ter moitos
anciáns case adolescentes.
CRISTIANO RONALDO.
O mediapunta dereito portugués ten, aos seus 19 anos, todo para triunfar. O seu fútbol
de titiriteiro medra día a día e
volve ao Manchester United
con gran peso. O da Madeira,
ademais, mantén unha imaxe
de bello que até pode poñer en
cuestión o liderado de David
Beckham como guapo oficial
do mundo futbolístico.
MILAN BAROS. Unha
desas promesas do fútbol checo –naceu no 1981– que é presa de olleiros interesados. A
súa precoz internacionalidade
valeulle un traspaso ao Liverpool inglés, onde aínda non
despuntou. Seguramente será
o máximo goleador do torneo

e pretende asegurar un traspaso substancioso se Michael
Owen non deixa os red.
MAREK HEINZ. O dianteiro do Banik Ostrava é desas
oportunidades para equipo medio-forte con pouco diñeiro para
gastar. Máximo goleador na liga
checa, tivo ocasión de se lucir
nos tempos que lle concedeu o
seu compañeiro Baros. Ten unha perna esquerda perfecta e é
especialista en lanzar faltas.
ARJEN ROBBEN. A última perla do banco de Roman
Abramovic. O Chelsea é un
trinque excepcional para este
zurdo de ouro, que aparenta
máis anos dos que ten (20)
grazas a unha velocidade e pase que o converten nun extremo clásico. Non lle foi doado
destacar nun posto no que hai
sempre moita competencia nos
Países Baixos (Rafael Van der
Vaart, por exemplo).
WAYNE ROONEY. Ten
18 anos e cara de ter roto todos
os pratos. Velocidade, forza e
moita puntaría converteron o
dianteiro do Everton na gran
xoia do fútbol inglés. O seu
equipo taxouno en 75 millóns

de euros e fálase de que o
Chelsea o quere para a súa vitrina de diamantes. Demostrou
que en Inglaterra non todo o
marcan os grandes equipos.
ZLATAN IBRAHIMOVIC.
Esta trabe de 1,92 metros marchou para a casa co vídeo do
mellor gol baixo o brazo. Cando chegou a Amsterdam para
as probas cos xuvenís do Ajax,
o que logo sería o seu adestrador preguntoulle ao olleiro se
aquel era outro dianteiro torpe
co que burlar as defensas de torre. O seu descubridor replicoulle. “Iso que agora pensas,
vai ser o último para que o uses
tan pronto o vexas xogar”. É
habelencioso e rápido e non ha
parar moito en Holanda.
JOHAN VONLANTHEN.
Nado en Colombia, o novísimo dianteiro do PSV é aos
seus 18 anos a principal referencia do fútbol suízo. O
discreto papel da súa selección
non oculta a súa gran calidade.
O equipo holandés é consciente de que hai que pulir este furacán para que ese gol que lle
marcou a Francia non fique
como anécdota.♦

A caída
dos mitos
PUCHEIRO

N

a Eurocopa 2004
están a quedar coma
restroballo moitos dos
mitos futbolísticos que nos
últimos anos se introcuciron
na sociedade. A simbiose ideoloxía consumista-medios de
comunicación-fútbol elevou a
categoria axiomática conceptos circunstanciais.
Caeron primeiramente os
xogadores iconas. Convertidos
en empresas publicitarias preocupáronse máis da imaxe que
do seu xogo no campo. Máis
das viaxes promocionais que
dos adestramentos. Máis da
roupa de marca que en suar a
camisola. Os seus clubs, pero
tamén as seleccións, foron
cómplices do seu ocaso en
Portugal ao preocuparse máis
polos ingresos que polos
goles. O problema é que se
non hai títulos e se a diferenza
só a marcan os medios de comunicación, outros ocuparán o
lugar de Beckham, Raúl,
Zidane, Totti, Del Piero...
O suposto cansazo polos
moitos partidos xogados
polas “estrelas”, é unha
macanduxada. Os futbolistas
emerxentes (Baros, Rooney,
Van Nistelrooy...) xogan nos
mesmos equipos e con tantos
partidos coma os
“galácticos”. Algúns até teñen
moitos máis anos. A diferenza
é que teñen como única
profesión a de futbolistas.
Tamén desapareceron as
seleccións que se daban como
referentes históricos: Italia,
Alemaña, Francia, Inglaterra, a
mesma España. Chequía, Grecia, Croacia, Portugal, Suecia e
a rediviva Holanda, ocupan o
seu lugar. Non importa nin a
tradición nin as grandes ligas
nin o número de fichas. Existe
un poder emerxente no fútbol,
un poder menos mercantilista.
A importancia dos adestradores e as tácticas, supostamente a revolución dos últimos
anos, visualizáronse como unha
cuestión de propaganda para alzar máis alá do simple afeccionado un xogo que é bastante
simple: meter o balón na porta.
Nos últimos anos, os adestradores confeccionaron tácticas para
impedir que marcasen gol, un
aspecto secundario nos partidos
de fútbol, na vez de para
marcar eles.
Grecia, facendo unha marcaxe “antediluviana” ao home,
sen máis, asentouse como unha das revelacións. Chequia,
xogando ao ataque, non só gañou partidos, marcou goles,
deu espectáculo, senón que
nos levou a moitos de novo á
esencia do fútbol. Reapareceron os extremos!
Porque, como diría o
daquelas adestrador
madridista Bujadin Boskov,
“fútbol é fútbol”. O demais é
pórlle patuciños ao gato.
Outra cousa é a industria do
espectáculo deportivo. Necesita
unha rexeneración que o retrealimente? Semella que así é. Os
árbitros permitiron en Portugal
resultados que noutras ocasións
non terían tolerado.♦

ALCALÁ
dálles voz aos
protestantes

Castelao.

Homenaxe a
Sempre en Galiza
Sesenta anos despois da publicación de
Sempre en Galiza, o venres 2 de xullo
celébrase a data en Vigo, na Casa Galega da Cultura, doce horas de lectura
ininterrompida da obra de Castelao. O
acto, organizado pola fundación Galiza
Sempre, ten como obxectivo promover a
difusión e o coñecemento social do libro
e o pensamento político do autor. Na
conmemoración participan o presidente
do Consello da Cultura Galega Alfonso
Zulueta, Margarita Ledo, Carlos Callón
e Xavier Vence, entre moitos outros.♦

Adeus
a Meixide Pardo
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Antón Meixide Pardo, historiador natural do Barco de Valdeorras e membro numerario da Real Academia Galega, faleceu o pasado venres na Coruña. O que
fora autor de máis de oitenta libros e
membro da Real Sociedade Xeográfica
de Lisboa e do Instituto Xosé Cornide
foi despedido no cemiterio de Santa Cecilia de Féans por amigos, familiares e
membros da Academia. Polo traballo de
máis de medio século fora galardoado
con diversas distinción, entre elas a Medalla Castelao e a Cruz de Afonso X.♦

XAN CARBALLA

Encontros
sobre as Cantigas
O Consello da Cultura Galega vén de
organizar para os vindeiro xoves 8 e
venres 9 de xullo un coloquio universitario internacional que reunirá a diversos expertos baixo o título ‘As Cantigas de Santa María: textos e contexto’.
Nel analizaranse os escritos de Afonso
X dende diferentes perspectivas, dende o campo literario ao musical. O encontro acollerá, tamén, a inauguración
na Sala de Armas do Pazo de Xelmírez
dunha pequena mostra do que será a
exposición Santa María, strela do día.♦

ohn McLaughlin, o lendario guitarrista de jazz británico, achégase a
Pontevedra o vindeiro 11 de xullo,
no que xa se chamou o prequecemento do Festival de Jazz da cidade, que comeza o 24, que se completa cos
Ragazzi Boys Chorus, cantores a capella
de San Francisco (EE UU) que estarán no
Principal o día 2. Música tampouco falta
nesa Mostra das Culturas que Boiro celebra
por todo o alto entre o 3 e o 7 de xuño. Lo-

J

quillo y los trogloditas, Ultreia, Supersandwich ou os romaneses de Cheb Balowski
poñen a nota de cor para un acto, englobado nas festas da vila que abrirá un mercado
con produtos e artesanía de todo o mundo.
Sen deixarmos a festa, desprazámonos até
A Coruña para celebrarmos o Festival Internacional de Teatro Cómico, que axuntará no ‘Rosalía’ e no Fórum Metropolitano
distintos artistas que van desde o circo até
os monicreques entre o 5 e o 10 de xullo.♦
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As leis de Celavella e O lapis do carpinteiro,
triunfadoras nos ‘Mestre Mateo’
Carlos Amil, mellor director, por Blanca Madison
A.N.T.
Cinco premios para O lapis do carpinteiro, incluído o de mellor
película e nove para a serie televisiva As leis de Celavella confirman estas dúas producións como as máis exitosas do 2003 no
panorama audiovisual galego. A gala, celebrada o pasado 26 de
xuño en Santiago, pechouse co desexo de que os académicos
teñan ben máis títulos entre os que escoller dentro dun ano.
As investigacións de Pablo
Veiga na Celavella da década
do 1920 conseguiron o beneplácito dos membros da Academia Galega do Audiovisual.
Esta serie televisiva, producida
por Voz Audiovisual e emitida
pola Televisión de Galiza todos
os luns ás 21.30 horas foi galardoada en nove categorías e
significa un paso adiante para a
industria, que experimenta novos formatos coa fin de facer
producións de alta calidade, caso de As leis de Celavella.
Amais do premio á mellor
serie de televisión, esta produción gañou nas áreas de dirección artística, perruquería e deseño de vestiario. Ricky Morgade
foi o gañador na categoría de fotografía/iluminación, polo tratamento da imaxe, que tenta trasladar a atmosfera da serie aos tempos nos que se sitúa e ás tramas,

por veces ben escuras, que conta.
Premiado foi tamén o guión de
Cheche Carmona, Elixio Montero e Puri Seixido. Se ben nos primeiros capítulos o avogado Veiga debía resolver un só caso, nos
que xa se están a emitir cada capítulo é autónomo, con historias
que conectan Celavella coa situación dos emigrantes en América, a Revolución rusa ou o Seminario de Estudos Galegos. A
banda sonora de Nani García tamén foi galardoada.
As leis de Celavella tamén
viu premiados dous dos seus
intérpretes. Eva Fernández,
que fai de Matilde, a axudante
de Veiga, gañou o galardón á
mellor actriz protagonista. Fernández ten detrás súa unha longa traxectoria dramática. Na televisión traballara en Pratos
combinados e El súper e Mareas vivas, entre outras series.

Os premiados do equipo da serie As leis de Celabella.

Antón Reixa mostra o premio ao Lapis do carpinteiro.

Antonio Mourelos, o boticario na serie, recibiu o premio ao
mellor actor de reparto. Esta xa
clásica voz das dobraxes da galega converteuse nun rostro popular logo de interpretar a Gonzalo Lantaño en Rías Baixas.

cho Novo). Pujalte é un dos
grandes valores da arte dramática galega e a súa experiencia
cinematográfica xa se remonta
a hai máis de dez anos.

Filmanova vence

O premio ao mellor director recaeu en Carlos Amil, pola súa
Blanca Madison, relato cru dunha Coruña moitas veces agochada. Secuestrados en Xeorxia,
amais dos premios xa consignados, gañou na categoría de mellor filme feito para a televisión.
A historia dos dous empresarios
vascos retidos na república ex
soviética fora emitida por Telecinco e polas canles da Forta. O
agasallo de Silvia, de Dionisio
Pérez, recibiu o premio ao mellor son e a parella formada por
Carlos Sedes e Marisol Torreiro,
o de mellor realización pola serie
da galega Terras de Miranda.
O programa Galicia visual,
de Adivina, obtivo o galardón á

O proxecto estrela da produtora Filmanova conseguiu tamén
o éxito nos ‘Mestre Mateo’. O
lapis do carpinteiro, dirixida
por Antón Reixa, recibiu cinco
galardóns, entre eles o de mellor longametraxe, premio que
compartiu con Trece badaladas, de Xavier Villaverde,
producida por Tornasol, Castelao Films e Ensueño.
O lapis do carpinteiro, baseada na novela do mesmo nome
de Manuel Rivas, conta a historia de Daniel da Barca e Marisa
Mallo, separados polo alzamento fascista do 1936. Na gala de
premios recibiu o de mellor dirección de produción, ex aequo
con Secuestrados en Xeorxia,
de Gustavo Balza. Guillermo
Represa foi galardoado co premio á mellor montaxe.
María Pujalte alzouse co
triunfo na categoría de actriz
de reparto, polo seu papel de
Beatriz, a irmá de Herbal (Luís
Tosar) e muller de Zalo (Nan-

Homenaxe a Pousa, Morgade e
ao Cine Club de Pontevedra
Os premios de honra desta edición foron para tres personalidades ben diferentes. Luís
Álvarez Pousa, profesor na Facultade de Ciencias da Comunicación da Universidade de
Santiago recibiu o ‘Fernando

Rey’, en recoñecemento á súa
traxectoria profesional. O director de fotografía (o único
que levou dos premios para a
casa) Ricky Morgade levou o
Premio Revelación ‘Chano Piñeiro’. Ana Fernández Puente,

que dirixe o Cine Club de Pontevedra, mereceu o Premio Especial ‘José Sallier’ á traxectoria empresarial. Esta institución mantén unha longa traxectoria de apoio ao audiovisual galego.♦

Outros premios

mellor proposta televisiva, polo
seu modelo de reportaxe comercial de promoción de determinados estabelecementos de turismo rural, produtos de calidade, viños, copas ou actividades
lúdicas e deportivas. O anuncio
‘Voluntarios’, para Estrella de
Galicia, de Imaxe, foi a mellor
produción de publicidade. Muxía, política na Costa da Morte
de Zopilote, o mellor documental e o xornalista Afonso Hermida, o mellor comunicador, pola
súa condución do programa deportivo En xogo.
No capítulo de curtametraxes, os traballos premiados foron
O derradeiro grolo, de SAGA
TV e O Señor dos Mosquis, de
Dygra, nas categorías de ficción
e animación, respectivamente. O
soportal do audiovisual de
www.culturagalega.org (páxina
electrónica do Consello da Cultura) e Caixa On, para Caixa Galicia, gañaron na área de mellor
proposta multimedia.♦

Luís Tosar, aplausos
para un ausente
Enleado en mil traballos, un dos
triunfadores da noite non puido
recoller o seu premio. Luís Tosar gañou o ‘Mestre Mateo’ ao
mellor actor por tres filmes, O
lapis do carpinteiro, Trece badaladas e O agasallo de Silvia.
O auditorio aplaudiu o labor do
ausente coa grande ovación da
noite. O actor, a pesar de non
acudir, remitiu un fax de agradecemento onde facía, con ironía, un pedimento. “Se é posíbel, para o ano que vén gustaríame saber por que película en
concreto son candidato”.

Foi nese intre cando se viviu
o apoxeo dunha entrega de premios conducida polo grovense
Xavier Veiga, acompañado do
humor intelixente do grupo Cabezas quentes, composto por
Toñito de Poi, Vítor Fábregas e
Roberto Vilar, encargados tamén do guión e acompañados
toda a noite polos actores Evaristo Calvo e Xoán Pérez. En diferentes sketchs, os cómicos parodiaron filmes como Apocalypse Now ou Carros de lume. A
música puxérona Luz Casal, Susana Seivane e Uxía Senlle.♦
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Letras
galegas
MARTA DACOSTA

R

ecentemente o día das
Letras Galegas volve
estar de actualidade,
desta volta pola decisión de
lle adicar as letras do 2005 a
Lorenzo Varela, decisión que
non recibiu o apoio unánime
da Academia. Outro motivo é
o debate sobre a súa utilidade,
a consideración de que poida
ser unha data en crise.
Certamente, no contexto
actual faise necesario recorrer
á alquimia, inventar novas
fórmulas, atopar a pedra
filosofal que arraigue na
sociedade a nosa identidade
nacional. A celebración das letras galegas debe ser unha festa, a festa que contribúa a este
enraizamento, mais unha festa
que non ignore a problemática
actual, nin renuncie a
reclamar as medidas
necesarias para a
normalización plena da nosa
cultura e do noso idioma, pois
entendo que este é en parte o
mecanismo axeitado para chegar á situación que
desexamos. Debemos,
ademais, desterrar o carácter
litúrxico, ritual desta data instituída para manter e
recuperar a nosa identidade.
Con respecto á escolla de
Lorenzo Varela reaxín con sorpresa, abraioume a escolla
deste autor fronte a outros
cunha obra máis extensa e importante e cunha contribución
máis destacábel a prol da nosa
cultura. Tanto como a elección
abraioume que, segundo informaba a prensa escrita, non
houbese candidato alternativo
e comecei considerar algúns
dos autores que eu achegaría.
Cinxíndome ao criterio de
ter morto hai dez anos,
criterio que podería ser revisado, penso fundamentalmente
nos seguintes escritores: o
profesor Carvalho Calero,
destacábel pola súa achega
creativa e ensaística, un dos
grandes investigadores da nosa literatura, Eusebio Lorenzo
Baleirón, ou os irmáns
Alvarez Blázquez,
nomeadamente Xosé María
quen, tamén nos duros anos
do franquismo, contribuíu á
nosa historia cultural non só
mediante a creación literaria,
senón tamén mediante o
activismo coa creación de selos editoriais e coleccións. Un
Xosé María Alvarez Blázquez
que entre outras cuestións
tería ao seu favor o feito de
ter sido membro da Academia.
E un nome máis, o nome
dunha muller, tan raras nesta
lista de escritores homenaxeados, fiel reflexo da súa
presenza no mundo das letras,
mais aínda así, merecedoras
dun pequeno lugar. Refírome,
naturalmente, a María Mariño.
Non nego co que acabo de
dicir que Lorenzo Varela non
poida recibir esta homenaxe,
mais afirmo que non está, en
canto á súa aportación creadora, á altura dalgún dos nomes
citados.♦

Os Red Hot e Pavarotti abren
con éxito os festivais do Xacobeo
David Bowie cae do cartel por unha lesión
A.N.T.
O Monte do Gozo recuperou o
seu lugar para os grandes
eventos musicais do Xacobeo,
coa actuación da banda californiana Red Hot Chili
Peppers. Un concerto saudado
desigualmente pola crítica,
que ademais de apuntar algunhas deficiencias de son da
explanada, insisten en que a
actuación fixo pouco máis que
cumprir cos mínimos esixidos.
Os músicos chegaron apenas
dúas horas antes da actuación, e
algunhas tomas de Compostela
servirán para completar un disco en directo que sairá antes de
fin de mes, cuxo núcleo central
foi gravado hai poucos días no
concerto celebrado en Londres.
O segundo prato forte concentrouse coa actuación do tenor italiano Luciano Pavarotti.
Cinco mil persoas encheron a
Praza do Obradoiro, chamados
pola maxia da voz e tamén polo anuncio, aínda non confirmado, que este pode ser o ano
da súa retirada dos escenarios.
As actuacións máis esperadas son as dos Concertos do
Novo Milenio, previstas para a
fin de semana do 15,16 e 16 de
Xullo. Bob Dylan, David Bowie e Chemical Brothers eran
as cabezas de cartel previstas,
pero o 30 de xuño informábase
desde Londres que unha lesión
nun ombreiro obríga a Bowie a
suspender o compromiso. Mesmo con esa baixa, o programa
asegura unha afluencia masiva.

Neira Vilas
comparte
con Anisia
o premio
Trasalba

Luciano Pavarotti.

O xoves 15, xunto aos Chemical Brothers, actuarán Massive Attack, Iggy Pop & The
Stooges e The Darkness. O 16
de xullo, aínda que non se
anunciou substitución de Bowie, estarán no palco The Cure,
Muse e Starsailor. O concerto
final, o sábado 17, terá a Bob
Dylan, The Corrs, Echo & The
Bunnymen e Gary Jules. O pre-

zo para cada concerto e de 30
euros por día e un bono de 70
euros para os tres días.
O circuíto de actuacións ligadas ao Xacobeo 2004, tamén
inclúen actuación como os
Simple Minds (Ourense, 7 de
xullo); John McLaughlin (Pontevedra, 11 de xullo) ou Blondie (Praia América, Nigrán 28
de xullo) entre outras.♦

A.N.T.
O Premio Trasalba, que concede
a Fundación Otero Pedrayo, foille entregado a Xosé Neira Vilas
nun acto celebrado o 27 de xuño
na casa natal do escritor ourensán. O premio fóralle concedido
ao autor de Memorias dun neno
labrego “por facer da súa obra
un fito na historia da literatura
galega e por ser un dos escritores que máis lectores gañou para o noso idioma”.
No acto de entrega, Xosé
Neira Vilas sinalou que a entrega
–que desde 1980 se fai coincidir
co derradeiro domingo do mes
de xuño– coincidía precisamente
cos cincuenta anos de coñecer á
súa compañeira, a tamén escritora Anisia Miranda, coa que quixo
compartir a alegria do premio.
Nesa mesma xornada o presidente da Fundación, Agustín Sixto Seco, anunciou que poñía ponto final á súa etapa á fronte da
Fundación, anunciado que o novo
presidente é desde agora o escritor
pontevedrés Víctor F. Freixanes.♦
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O conto
da maré negra
Everest edita O cabo da Serpe,
con texto de Ramón Caride e
ilustracións de Eduardo
Baamonde. Elsira mora en Ínismar, unha
vila mariñeira na que
apenas fican
meniños e se
agocha un segredo do que
ninguén quere
falar. “Por que
nunca imos
até o cabo da Serpe, mamá?”,
pregunta a cativa. “Non digas
toleadas, filla”, é a única
resposta. Mais Elsira non vai
ficar co proído da curiosidade a
lle morder no maxín.♦

Dúas lecturas de guerra e amor
Xelís de Toro céntrase na francesada e
Cortizas na historia dunha cega
Títulos: The Corunna boats / Onde o sol non

adormece.
Autores: Xelís de Toro / Antón Cortizas.
Edita: Xerais.

En tempos de guerra sitúa Xelís
de Toro a acción de The Corunna boats. Concretamente nos
afastados tempos da Guerra da
Independencia. Ás portas de se
faceren os 200 anos da francesada, déixanos Xelís de Toro esta
aventura que acontece nun inverno cru. O
protagonista Cortizas
irá pasando por
diferentes am- narra máis
bientes en can- de vagar,
to se vai des- pero iso
prazando cara
non debe
á Coruña, en
todos domina a ser ningún
mesma cons- impetante: a mise- dimento.
ria. The Corunna boats presenta a un rapaz inglés, Robin Donegan, que
vai tras as tropas de Sir John
Moore tratando de localizar o
seu pai, un pai enigmático. A
tropa inglesa, perseguida moi de
perto polos franceses, está en
plena retirada cara á Coruña, e
será ese o camiño que deba facer
Robin. Na súa viaxe será auxiliado pola familia do xitano
Marcial, que o acompaña un bon
treito (deica Lugo) ofrecéndolle
protección.
Deste xeito, todo é propicio
para vivir algunha aventura en
cada lugar polo que pasa, desde
a defensa dunha casa labrega
que asaltan os soldados ingleses, ás diferentes estrataxemas
que idean estes para burlar a
persecución francesa.
É unha novela onde por veces o carácter galego aparece
descrito desde tópicos que, aínda que explicábeis, non deixan
de ser frustrantes. Polo demais,
emprégase nela un mínimo de
vocabulario xitano e as personaxes gozan de configuración
rexa, malia o pouco tempo novelesco de que van dispoñer.
Sen dúbida esta novela daba
para bastante máis se o autor quixera tirar do fío aproveitando as
personaxes así como algunhas situacións creadas. Con todo, xulgando o escrito, trátase dunha novela de avenuras de moi doada
lectura que prende e mantén con
facilidade a atención do lector.
Cegueira, misterio e
sensacións
Onde o sol non adormece é unha novela moito máis complexa,
xa de primeiras porque son dúas
voces narrativas a se complementaren coa finalidade de ofrecernos a historia enteira. Dúas
voces diferentes aínda que non
excesivamente diferenciadas,

Dupla ración
de rato

Antón Cortizas. Á dereita, patriota na guerra contra os franceses.

que nos transmiten unha historia
onde o amor ten un protagonismo especial. As reviravoltas do
camiño levarannos por carreiros
misteriosos que inclusive se
adentran na atmosfera do medo.
Nesta novela, que contén
unha referencia aos críticos un
pouco fóra de lugar (é interesante para o narrador, para o autor; mais nada interesa ao lector
a que vai destinada), o amor póñeno Xulia e Pedro. Xulia é cega de nacemento, Pedro é seu
veciño de porta con porta, na
acción ten moito peso específico o momento en que pasan de
considerárense amigos a declarárense namorados un do outro.

A viaxe que Xulia fai a Estocolmo para operarse e recuperar a
vista dá inicio a que se nos conte a historia; primeiramente por
parte de Pedro, como se dunhas
memorias se tratase, e poñerá
cabo Xulia despois da tráxica
morte de Pedro.
Non semella, en principio
que haxa nada raro, cando a novela se centra en contar como é
a vida dunha cega, cales son os
seus horizontes, como é o seu
sentido da orientación... Entre
isto e as moi frecuentes divagacións (ás veces en forma doutras historias que se meten dentro desta) do prolixo narrador
Pedro, vaise arredor de media

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. ORIXE.
Séchu Sende.
Galaxia.

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

2. O CÓDIGO DA VINCI.
Dan Brown.
El Aleph.
3. AMOR E MÚSICA LIXEIRA.
Bieito Iglesias.
Galaxia.
4. O LAGO DE COMO.
Ramón Chao.
Xerais.
5. OS MEUS OLLOS.
Ramiro Fonte.
Xerais.

2. HISTORIA DE GALICIA.
Ramón Villares.
Galaxia.
3. A TERRA QUERE POBO.
Xosé Luís Barreiro.
Galaxia.
4. HISTORIA DA COSTA GALEGA
E OS SEUS NAUFRAXIOS.
Fernando P. Cortizo.
Xerais.
5. DIATRIBAS MANUELINAS.
Antón Capelán.
Laiovento.

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

novela. Mais desde que se comeza a falar das caixas xa se pode ir percibindo que realmente o
extraordinario rodea as súas vidas. E hai unha emoción complementaria á inseguranza da
idade crisálida, coas súas doses
de tenrura e sensualidade. Precisamente son as caixas ás que
nos achegan a dimensión misteriosa (poden ter relación coa
orixe da cegueira da rapaza), dimensión misteriosa que mesmo
pode producir algún tipo de incipiente terror. Con todo, finalmente, a caixa de cedro terá
máis que ver coa morte de Pedro que coa cegueira de Xulia.
Tamén é, Onde o sol non
adormece, unha novela moi de
mar pois localiza a acción en terras e mar de Ferrol e de Estocolmo, un mar que ten unha incidencia moi directa no remate da
novela, ademais de ser instrumento valiosísimo á hora de facer posíbeis certas vivencias entre Pedro e Xulia. E, por suposto,
teñen moita importancia as sensacións, non só pola presenza de
seres adolescentes senón fundamentalmente porque Xulia é cega e ás sensacións, para ela, redimensionan o seu valor.
Quizais incomode un tanto a
quen queira ler con moita velocidade, pois é Cortizas narrador
de vagar e ningún apuro (nisto
contrastan moito as dúas novelas, pois a de Xelís ofrece unha
leitura rápida); con todo cómpre
educar os mozos e mozas de xeito que non vexan no vagar unha
pexa, ningún libro debe ser lido
apuradamente, por moito que as
condicións de vida actuais pareza que nolo demandan. Tal cousa non deixa de ser unha autoesixencia chea de prexuízos.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Sopa de rato de Arnold Lobel, e
Amores de gato e rato, de Toño
Núñez e Susanna Widmann, son
as dúas últimas propostas de Kalandraka para os primeiros
lectores. O
primeiro libro
contén catro
contos nos que
aparece a figura dalgún roedor. Letras para
cativos nun dos
clásicos da
literatura infantil en inglés. O
outro contén poemas que nos
narran o curioso romance entre
un gato e un rato, con final
sorprendente.♦

Un mago
de verdade
Carlos Salas, axudado nas ilustracións por Isabel Caruncho,
publica Tito o Mago. Nesta
obra para primeiros lectores,
cóntanse as
aventuras
deste mago,
“dos de verdade” nun mundo tan máxico
e cotián que se
nos fai moi familiar. Alí
andan o trasgo Quimo ou a
pasteleira Pandora, entre
outros. Edita Rodeira.♦

As letras da lareira
Recuperar para os nenos de hoxe a maxia daqueles contos que
se narraban á
calor da lareira. Ese é o obxectivo da colección ‘Cabalo buligán’, de
Xerais, que
agora presenta
dous novos volumes: Contos
prodixiosos I e
II. Xosé Miranda e Antonio Reigosa encárganse
de editar estes relatos, con ilustracións de Patricia Castelao e
Chus Ferrín, respectivamente.♦
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Batente
Nº 3. Xuño-agosto do 2004.
Edita: Xunta de Galicia.

O boletín da Consellaría de
Familia, Xuventude, Deporte
e Voluntariado ábrese cunha
reportaxe sobre os deportes de
aventura e as posibilidades de
lecer no verán. Outra información faise eco
do ‘Proxecto

Ao servizo de Cachamuíña
A unlla da aguia mereceu o Avilés de relato de aventuras
Título: A unlla da aguia.
Autor: Ramón Carredano Cobas.
Edita: Toxosoutos.

Dummie’,
que
fomenta a
condución
libre de alcohol.
Tamén se inclúe unha crónica
sobre deporte de base.
Ademais, complétase cunha
entrevista a Marta González,
directora do Servizo Galego
de Igualdade.♦

Compostelán
Nº 138. Xuño do 2004.
Dirixe: Pilar Comesaña.
Edita: Finisterre.

Os concertos do Xacobeo son
o centro das informacións desta edición. O 27
de xuño
actuaron
no Monte
do Gozo
os californianos
Red Hot
Chili
Peppers.
Tamén se informa dos
próximos recitais de Iggy Pop,
David Bowie, The Cure, Bob
Dylan, Rubén Blades, Massive
Attack e os Chemical
Brothers, entre outros. Pilar
Comesaña fai a crónica do
festival de cinema
‘Curtocircuíto’. Na sección
sobre roupa, o protagonista é
Pepe Baqueiro, concelleiro de
Tránsito.♦

Casahamlet
Revista de teatro
Nº 6. Maio do 2004.
Dirixe: Francisco Pillado Maior.
Edita: Deputación da Coruña.

O monólogo centra todas os
traballos deste número. Carlos
Biscainho, Anxo Abuín e
Antonio Gil dan conta da teoría. No
relativo á
creación,
inclúense
obras de
Xabier
Abalo,
Raúl
Dans, Lois
Diéguez,
Isaac
Ferreira,
Xosé
Manuel García, João Guisan,
Xavier Lama, Manuel Lourenzo, Xoán Carlos Mexuto, Chus
Pato, Xacobe Paz, Gustavo
Pernas, Xesús Pisón, Henrique
Rabuñal, Euloxio Ruibal,
Roberto Salgueiro, Carme Sotelo e Natalia Sueiro.♦

A unlla da aguia é como a sua
antecesora, Rumbo ao Maluco
de Xosé Agrelo, unha novela
de xénero, mareira e histórica
cuxa acción se localiza na Galiza invadida polas tropas napoleónicas e que foi merecente do primeiro premio do III
Certame Literario de Relato
de Aventuras ‘Antón Avilés de
Taramancos’.
Comenza o relato coas palabras de Bernardo Gónzalez,
máis coñecido por Cachamuíña, nunha arenga que pretende
chegar ao corazón das tropas

ao mando do marqués de la
Romana e que desafian toda
lóxica historica. Pero o cer- Carredano
to é que a narra
obra de Ramón Carreda- con ritmo
no pode to- a relación
marse todas de amizade,
as
licenzas camaradaría
que queira a e
favor do ob- irmandade
xectivo prin- dun grupo
cipal, que é a
aventura ou o de mozas
que é o mes- en misión
mo, o entrete- secreta.
mento. A unlla da aguia narra con ritmo a
relación de amizade, camara-

xos que empreden viaxe desde
o barrio do Berbés en Vigo a
bordo dunha lancha do xeito
nunha delicada misión, encargo persoal de Cachamuíña para que tanteen o ambiente da
vila ante un posíbel levantamento contra os franceses.
Carredano é xeneroso cos
acontecementos que viven en
calquera libro de aventuras,
amores incluídos.
A obra de Ramón Carredano, narrada con axilidade, dosificada para non aburrir o
lector, aínda que previsibél,
divirte e satisfai a quen a ela
se achegue.♦
daría e irmandade que vai espertando neses afoutos maru-

XOSÉ FREIRE

Bernardino Graña, vital e ritual
Título: Sen sombra e sen amor.
Autor: Bernardino Graña.
Edita: Galaxia.

Se a poesía é imaxe e ritmo,
paixón e idea, son íntimo a reflectir o asombro e a incertidume, soidade a amosar a dor ou
a ledicia oculta en cada instante, rumor fugaz, sondaxe incesante; se a poesía é iso dicimos,
a intención de seducir con fórmulas resesas, o retorno ao pasado como solución formal para mostrar a rebeldía, a resistencia ante as lacerantes desfeitas cotiás, revela unha poesía
vital, pero excesivamente ritual
e escasamente innovadora: cerimonia, enfin, tan civil como
retórica.
Bernardino Graña, habitualmente poeta de imaxe senlleira,
son singular e ritmo intenso, en
Sen sombra e sen amor, limítase a recorrer camiños hai anos
transitados, amósase, para min,
máis correcto que inspirado.
Con todos os respectos, versos
brillantes á parte, ofrece unha
poesía pulcra, seria, social e
atormentada, un veemente alegato sen apenas segredos nin
especiais procuras: poesía previsíbel, a obviedade é o seu don
máis natural.
Asi vemos que Sen amor
será todo un gran deserto,/ casa sen xente, pobo sen memoria,/ praza sen nenos, sen ledicia e risas,/ sen xuntanza, sen
festas, sen amigos, que en contra a desventura reclamamos/
porque hai nais ferozmente violadas,/ e hai imperio global,
escravitude/ que dan fillos doentes, extraviados..., e brilla a
palabra ás veces con ritmo
inesperado –¡Ouh ese corpo
amado, río grande,/ río en
marcha, que segue, non agrada,/ que chama e sempre flúe,
leva, escoa,/ que sempre baixo

as lúas vai fuxindo/ coma vida
imparábel–, e xurde, escura e
íntima, a angustia diante da ironía.
Graña, así, no canto de sedución formal ofrece unha voz
resolta e rigorosa, unha fala Graña
febril e sedi- limítase
ciosa, imaxe
da efusión e o a recorrer
desafogo: re- camiños
corrente sal- hai anos
modia de ver- transitados,
sos namorados amósase
e sarcásticos máis
nos que abro- correcto
lla menos a
madureza que que
o oficio, o po- inspirado.
eta confunde a
indisciplina da
palabra apaixonada coa rotina do son sistemático e fica a miúdo enviso
na protesta, monótono e sen
folgos.♦
XOSÉ MARÍA COSTA

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

A NOSA TERRA
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Cando Lóuzara é Xabreira
Viaxe ao paraíso do poeta Fiz Vergara Vilariño
MARGA ROMERO
Escritores que admiran os
versos de Fiz Vergara Vilariño camiñan tras os seus pasos para entender a materia
prima dos seus versos, de
onde recolleu os cantos e como reinventou o seu paraíso.
A Asociación Cultural Ergueitos
de Sarria organiza, desde hai catro
anos, un roteiro literario polas terras de Lóuzara, amadas e sentidas
dende a bremanza por Fiz Vergara
Vilariño. Xa hai IV Premio de Poesía Fiz Vergara Vilariño, que convoca Ergueitos conxuntamente co
Concello de Sarria, que recaeu en
Miguel Mato Fondo pola obra O
whisky na barrica (publicada en
Espiral Maior). O encontro, 26 de
xuño, ten lugar diante da Casa de
Cultura de Sarria, antigas escolas
doadas á vila por Matías López, o
dono dos chocolates, que virou en
marqués de Ugena. Contra a unha
da tarde iniciamos a viaxe que vai
polo Val do Mao. Val do Mao é
comprender o verde que levan a
seiva da luz prestada dos versos de
Marica Campo, da veiga dos ameneiros, salgueiros e choupeiras ás
abas de bidueiros, carballos e das
candeas viradas cara abaixo dos
castiñeiros, prendidas de recendo a
un verán que comeza feliz. Porque
ese día comezaba o verán para
quen andaba por alí, sobre todo para Pedro e Antón, que xa non teñen
que volver á escola e que foron debullando polo camiño os sorrisos
contidos da xente maior. Parada
primeira para vermos a casa de
Marica Campo e imaxinar todas as
aldeas da redonda a mercar o mundo que non se podía ter na tenda do
avó. Parada na igrexa románica de
San Eufraxio, onde disque acougan os restos do santo chegados
desde Andújar, mais morada segura e derradeira para a xente do Val,
no adro cuberto da igrexa, que nos
acolle coas lápidas espalladas polo
chan, sementadas de nomes e flores a esmorecer. Diante, a Casa
Reitoral, o Priorato, en pé pola ma-

Poetas e visitantes en dous intres do roteiro.

xia do abandono cos seus escudos
que nos explica Lois Diéguez. Marica convoca a sombra do sexto
conde de Lemos que quixo ser Frei
Agustín de Castro. Beatriz recoñece á súa beira a fermosa e florecente catalpa plantada polo mestre do
lugar Eugenio Campo de regreso
da súa viaxe de vodas alá polo inicio dos corenta. De seguido, chegamos a Paredes de Lóuzara e alí

na casa de comidas que leva o nome do lugar, a hora convida ás regalías do xamón, do chourizo da
casa, antes de entrarmos no comedor, onde os sabedores apuran para
que lles toque un sitio coas fiestras
abertas a ese verde con sol, a xente
tardeira vai contra a parede. É o
mesmo. Segue o bo trato e a conversa amábel, coas troitas e a carne,
coa torta de castañas e o viño tinto.

Música nunha cova de Lóuzara.

E xa baixamos a Santalla, casa e
tumba do poeta muiñeiro. Alí baixando e logo subindo, nunha revolta fundida no estoupar da vida,
a casa anterga que tivo que ver co
mosteiro de Samos, alí é o amor de
Manuel Vergara e Irene Vilariño
que nos reciben, e a palabra familia
acóllenos, e Imelda e Irene desfanse en atencións, ábrennos as portas
da casa, pola que van pasando ben
os tempos que se fan litúrxicos, no
fondo o cuarto de Fiz, na mesa libros que aínda lle van chegando,
Eidos da Bremanza de Celeiro. Pedro senta coa súa fermosa naturalidade na cama, coa mesma coa que
come un chourizo. Na sala, o poema mais fermoso sobre unha cadela, que cura feridas e alma. Retratos
familiares e móbeis falan da pertenza a un mundo que a familia
Vergara Vilariño salva con respecto e amor á terra, labranza e muiñada en non abandonar xestos nin
palabras. Sábeno ben Antonio e
Manuel que desexaron prender

nestas silveiras. Sábeno ben as sobriñas de Fiz, Alba e María, que
trasladan un mundo que non van
deixar encanastrar. Poucos son os
pasiños que damos até o cemiterio,
alí flores e música, ofrenda de gratitude para quen lle deu desde un
cravo ben fondo música á lingua e
á verdade do pobo. Música coas
gaitas de Xavier e Antón chegadas
desde as terras do Miño e do Condado, e non pararon de soar nin no
muíño enriba da casa, nin na Fonte
da Cova, enriba do muíño. Ascendemos e así foi para entrar na “garuleira, xigantesca vaxina de pedra
caliza” onde cada “onda” nos traía
novas do poeta, cada “golfaron”
nos dicía que existía. “Fonte nemorosa” que deita no muíño, onde seguen a escoitarse cantigas de antano, dos mesmos labios de devanceiros mortos co “recendo a paxaros e labregos nacidos en lonxanas
terras de ningures”. E lemos de Encontro cos tiburós, de Pastora de
sorrisos, de Nos eidos da Bremanza, de Poeta muiñeiro á deriva, de
animal sen fel. Leu quen quixo,
lembro a Isidro Novo, Marica
Campo, Xesús Pereiras, Lois
Diéguez. Xosé María Álvarez
Cáccamo nun poema seu lembrou a viaxe para toparse con Fiz,
a perda no camiño e a promesa do
encontro. Houbo, de seguro, quen
pensou nas formas da cova desde
as mans que dan vida como Poi,
Caamaño ou de La Vega ou na
imposibilidade de traducir tanta
ben dita bremanza, como Valentín Arias. A presenza de Fiz como
el desexara está nos panqueixos,
nos caraveis que agroman sempre
florecentes, a súa alma voa e ilumina as augas do río da súa infancia, no que tantas veces, desde
mozo, puxo nas súas augas correntías un SOS nunha botella. E
imos mollar os pés na fervenza de
Augadalte por que a vida estoupa.
Boa é esta iniciativa de Ergueitos,
boa foi a compaña da xente da
Asociación, María Casar, Xerardo Alvarado, E. Arias, Xulio Soto
e Luís López.♦

Da poesía social e outros diaños
DANIEL SALGADO
Dá gusto, por veces, que haxa quen teña
as cousas claras. Por exemplo, é ben que
X.G.G. indique, con aires de sentencia,
que á poesía “lle abonda con levarnos
cara a aquilo que non podemos ver”. Tamén resulta de recibo a consideración
do crítico a respecto da necesaria e esquecida solidariedade entre poética, ética e política. Mesmo acae falar de pensamento feble nos poemas deste tempo
e deste país, que para o caso é o que nos
ocupa e preocupa. Pero cargar as tintas
no esquecemento do suxeito como causa do maxín enfraquecido de certos escritores xa non colle polas tragadeiras
do lector máis ou menos inocente.
Aquel que non enxerga ren cando le que
“a poesía está nas palabras, naquilo que
pasan a ser as palabras, sen deixar de ser

No seguinte artigo, o autor responde a crítica que Xesús González
Gómez dedicou, no pasado número, ao poeta Claudio Rodríguez Fer.
as palabras, cando chegan ao profundo
do ser humano” e prefire, sen dúbida, ao
Xabier Cordal que reclama e instala tomas de terra para o poema e asemade
constrúe os obxectos máis esteticamente lúcidos deste raro sistema literario.
De enfiarmos o razoamento de
X.G.G. na súa reseña do último libro de
Claudio Rodríguez Fer –“esquezo que é
tamén esquezo do suxeito, que conduce a
un pensamento débil”–, poderíamos concluír que, a día de hoxe, a fortaleza ideolóxica da poesía de noso se agacha na negativa a estabelecer cabos co real externo
en Decrúa –Bertolt Brecht: “o crime ten

un nome, un enderezo e unha aparencia
física”– ou no fogo de artificio d’O libro
da egoísta. Para o comentarista d’A Nosa
Terra, ao que parece, existe unha escrita
que se atopa fóra do “social” onde,
amais, se acubilla a resistencia contra a
invasión do pensamento cero. Falemos
logo de poesía de sociedade. De poesía
de salón. Que é no que mudou, co vista e
prace de todos, o conto poético galego ao
esgazar, pos-modernista-mente, a visión
política das cousas, de calquera cousa, e
ao atomizar experiencias –X.G.G: “e así
se evita unha verdadeira experiencia individual, dando a impresión de solidarie-

dade coa experiencia colectiva...”. Coma quen que o individuo existe aparte
do colectivo ou viceversa. Mentres, o
imperio avanza, espeta a súa lóxica cultural e Celso Emilio dorme o sono dos
xustos, non sabemos se por mor dos poemas de Alfredo Conde ao Che Guevara
ou polo rouquén de Paco Ibáñez dicindo
a Cernuda. O crítico na torre de almafí,
arrodeado de candea –non hai electricidade– e viño doce, explica aos catro
ventos que a poesía “nunca, infelizmente, conduciu á acción”. No entanto, como quere García Espinosa no cinema,
hai que a escribir como se fose capaz da
acción e de moito máis. E xa que estamos, de novo Brecht: “E cantarase / nos
tempos sombrizos? / Tamén se cantará /
dos tempos sombrizos”.♦
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A primeira entrega da triloxía Evanxélica Memoria é,
entre outras cousas, un relato
da represión franquista no
Baixo Miño e do espanto da
guerra no Ebro.
Hai unha primeira parte, que
agradezo a Vítor Freixanes que
me obrigase a reducir moito, que
é unha novela per se, da vida idílica á beira do Miño, duns rapaces que pensan que pode haber
unha relixión diferente da que
eles coñeceron. O idilio remata
nun horror que non para despois
do 18 xullo. O problema meu é
que tendo unha información
inesgotábel podería escribir miles de páxinas e teño que medirme. O primeiro libro fala sucesivamente de esperanza, horror e
falsa esperanza. Á volta da fronte o protagonista pensa que, despois de ter estado nas trincheiras
horríbeis do Ebro e ter un certificado de bo comportamento, xa
estaba liberado. Pero na segunda
parte vai regresar o verdadeiro
horror que non tivo tregua.
Conta o movimento fundador do evanxélicos nunha
parroquia de Salvaterra. Que
hai de real niso? Canta investigación hai na obra?
Todo é real, só cando alguén
pediu que se cambiasen os nomes fíxose. O que non se fai é
mencionar a vila de orixe e de
destino porque están vivas persoas que coñeceron os feitos en
directo ou son fillos dos que se
comportaron cruelmente cos
protestantes. Só hai algún personaxe comodín para permitir
que o relato non teña que ser hipertextual e obrigue a buscar información noutro lado. Iso é o
único estritamente de ficción.
Vostede novela moitas cousas neste libro e anunciase
moito máis para as aseguintes
entregas: a historia dos evanxelistas, a guerra, a represión...
Había que tomar decisións
que acotasen o tema. Decidín tomar o fío na vida dun só personaxe. Escollino entre todos os evanxélicos que tratei porque foi capaz de loitar sen abandonar. Nunca marchou á Arxentina, cando a
maioría das estruturas evanxélicas das aldeas desfixéronse pola
emigración. Cunha intelixencia
natural, palpábel, foi capaz de xerar empresa como mecanismo de
defenderse. Pero contei a guerra
e a posguerra, o seu trato cos Fernández e a creación de Zeltia
[asunto que sairá na segunda entrega]. O problema é ver que liña
do relato histórico abandonaba.
Non é unha historia dos evanxélicos, é a historia da aventura da
súa supervivencia contada por un
evanxélico, un obreiro de Deus,
como se chama a si mesmo.
Onde nace a súa preocupación polo mundo dos evanxélicos?
Eu crieime entre Ferrol, na
volta de Ares, Pontedeume e
Coruña, unha zona na que a presenza evanxélica é continua.
Cando era pequeno advertíanme
que non andara con eles porque
fan cousas raras. E como non
ían facer! Estáballes prohibido
expresarse en público e todo seu
exercicio relixioso era pechado.
Eran rapaces coma min e cando
xa fun estudante mantiven a re-

Xavier Alcalá
‘Hai que coñecer a brutalidade
para non reincidir nela’
XAN CARBALLA

Sorprendeu Xavier Alcalá co seu último libro Entre Fronteiras (Galaxia), primeiro volume da triloxía Evanxélica Memoria, unha revindicación dun sector da
povoación, os protestantes de relixión evanxélica, duramente perseguidos pola
represión desde 1936. O proxecto terá unha segunda entrega a fins de 2004 e aínda non pode prever o autor cando dará cabo a este esforzo histórico-literario.

XAN CARBALLA

lación con algún deles. Preocupoume saber cal era a súa diferenza coa relixión oficial. Souben que apenas eran uns disidentes e por iso eran perseguidos, non por non cristiáns. Hai
anos que algún me suxeriu que
contara iso, pero a vida non me
deu para tanto. En 1999 pensei
que me ían morrer os que poderían contarme as cousas, e lanceime a entrevistalos e recoller
un mar de datos. Son tantas as
notas tomadas que haberá que
deixalas gardadas en algures.
A igrexa católica posicionouse cos sublevados. Foi toda a igrexa evanxélica prorepublicana?
Non só foron demócratas,
tamén republicanos. Todos repiten o mesmo: non perdoan que

Alfonso XIII fose un adúltero
manifesto e consideran que os
Borbóns están dexenerados. Saben que durante a República
aparece a primeira Constitución
na que eles poden vivir e ser diferentes. No capítulo cuarto da
segunda parte, que revisaba onte
á noite, hai unha entrevista moi
curiosa que é a volta dun pastor
inglés expulsado por espía durante a guerra e que volveu en
1945, Arthur Ginnings. Este home revisa todas as constitucións
españolas e, agás na da II República, en todas se admite como
relixión única a católica. Na de
1931 déixanos existir e Marcelino Domingo foi o seu grande
defensor. Eles aínda desconfían
hoxe dun sistema que é monárquico e católico, e daquela a fe-

deración dos evanxelistas pediu,
nas pasadas eleccións xerais do
14 de marzo, o voto contra o PP.
Apesar de todo ese carácter de testemuña histórica, finalmente o que un le é unha
novela, non recurre a outros
artificios narrativos.
Puido ser unha novela ao estilo de collage de Fábula, pero
os propios vellos dixéronme que
iso era difícil de ler. O mellor do
resultado final de Entre fronteiras é que a historia flúe. Tamén
me neguei a poñer notas ao pé
de páxina, porque iso despista.
Segundo parece os evanxelistas teñen verdadeiro apetito
dunha versión en castelán para que podan ler o libro nas súas comunidades por España.
Agora non teño tempo para

pensar niso, porque ando tolo para poder escribir a segunda parte
e tela para fin de ano. Pero, como
non vai haber ese apetito se nunca ninguén contou isto? A represión dos evanxélicos en Galiza é
a mesma que en toda España, coas peculiaridades de que había
moita relación dos galegos cos
evanxélicos de Cuba, que moitos
mariñeiros serviron de contacto
en moitos portos e que a dispersión poboacional facilitou a súa
introdución. Había moitas parroquias cos curas pelexados coa
xente por non pagaren oblata e
décimo e “pedían relixión”. Esta
xente non lles cobraba e foi o que
fixo que no ano 1936 Galiza estivese inzada de comunidades
evanxélicas que foron masacradas. Nunca se recuperaron. Apenas quedaron en Ferrol, Ares,
Coruña, Silleda, Ourense, Marín
e Vigo, onde foron intocábeis
porque os protexía o comandante
Felipe Sánchez por unha circunstancia azarosa: o xastre que lle
cortaba os traxes cos que disimulaba que era chepudo, era evanxelista, Xoan Cartea. Por esa razón a de Vigo (na rúa Pi i Margall) foi a única igrexa evanxélica de España que non se pecha e
pode ter un pastor que non é expulsado por espía.
Como é capaz de sobrevivir un non católico nunha
fronte de guerra na que a represión é tan cega.
Pero é que durante a guerra
non todos os falanxistas e militares eran partidarios da relixión
católica. Na segunda parte hai un
personaxe sinistro que se porta
ben co protagonista porque si,
porque lle peta, que é o farmacéutico da vila. Este home insiste
en que Franco é un traidor porque entra na Igrexa baixo palio e
vai entregar o poder á monarquía. Ao protagonista deféndeno
os seus mandos porque é moi valente e se ofrece de enlace entre
trincheiras, e facíao porque así liberaba aos casados desa función
de perigo de morte total e tamén
porque ía desarmado e non tiña
que verse no brete de matar.
Nos Diálogos de Mariñán
da Fundación Casares vostede
rexeitou a equidistancia no tratamento da guerra en Galiza.
Teño un amigo que se criou
entre evanxélicos e casou en Extremadura. Dime que cando fala
cos seus sogros cóntanlle a historia dunha maneira, pero é que
se fala de Galiza só hai un xeito
de contala: “porque a min fusiláronme media familia”. O que
conto e reivindico na novela é a
esa imensa cantidade de mortos
incontados. Por que mataron a
tanta xente? Como non vou contar iso que vai na novela do tipo
que o collen, mátano e crávanlle
alfinetes coa bandeira vermella
na lingua porque era comunista
e analfabeto? Iso hai que contalo porque hai que coñecer a brutalidade, para tomar exemplo e
non volvermos caír nela. Non
quero poñer nomes porque non
importa tanto dicir quen foi como saber o que fixo. E non é por
medo que os nomes non se poñen senón por non facer sofrir a
outras persoas que non teñen
que cargar coa responsabilidade
dos seus familiares.♦

Nº 1.135
Do 1 ao 7 de xullo de 2004
Ano XXVII

Seguro Azar

El vano ayer
DAMIÁN VILLALAÍN

O Bloomsday, unha cidade e un país Q
detrás dun personaxe literario
A iniciativa irlandesa podería dar pistas para o Día das Letras
MANUEL XESTOSO / DUBLÍN
O debate sobre a vitalidade do
Día das Letras quizais aconselle
recuncar na mirada cara a Irlanda. Dende hai uns cincuenta
anos, milleiros de estudosos e
seguidores de James Joyce teñen a súa cita anual en Dublín
o 16 de xuño, data na que o escritor situou a acción do Ulises.
O Bloomsday, que comezou a celebrarse dun xeito case que clandestino, por mor do receo co que
a Igrexa católica vía a novela,
converteuse dende hai ben tempo
nunha festa de carácter nacional
que celebra a presenza da literatura irlandesa no mundo. Dublín
transfórmase nesta data nun inmenso escenario que acolle as
máis variadas homenaxes e por
toda a cidade se respira a presenza de Joyce nunha festa que ten
como principio levar o público
tras as pegadas do anódino heroe
da novela, Leopold Bloom. Non
deixa de ser un fenómeno estraño
que milleiros de irlandeses e de
curiosos chegados de todas as
partes do mundo se unan baixo o
engado dun texto que pasa por ser
dos máis difíciles da literatura do
século XX e do que alguén dixo
que estaba escrito máis para ser
estudado que para ser lido. Non
embargante, todo Dublín parece
atoparse a si mesmo neste trance
literario colectivo do Bloomsday.
Por unha banda, os actos de
carácter académico que adoitan
acompañar este tipo de celebracións adquiren un relevo certamente notábel: este ano, coincidindo co “centenario” da novela
(Joyce situou a trama de Ulises o
día 16 de xuño de 1904), o International James Joyce Symposium reuniu máis de 800 congresistas de máis de 40 países e os
seus debates contaron cun amplo
eco na prensa nacional. Ademais,
un abraiante número de conferencias, debates e mesas redondas debullaron os máis variados
temas relacionados co escritor
dublinés ao longo de todo o país.
Pero, sen dúbida, son outros
os acontecementos que lle im-

R

James Joyce.

primen ao Bloomsday o seu carácter de festa popular na que
toda a cidade do Liffey comunga. A maneira tradicional de comezar o día é participar do mesmo almorzo co que Bloom inicia a súa andaina –riles fritidos
en manteiga– nunha rabelaisiana paparota (case dúas mil persoas este ano) ofrecida por
Guinness na principal avenida
da cidade, O’Connell Street, e
amenizada por representacións
teatrais e actuacións musicais.
A seguir, a principal actividade de dublineses e visitantes
consiste en percorrer o itinerario
dos personaxes da novela. As alternativas son variadas: pódense
seguir as paseatas organizadas
polo James Joyce Museum ou,
simplemente, mercar o Ulysses

Map of Dublin, á venda en todas
as librarías da cidade, e facer o
camiño por libre, axudado polas
placas de bronce que o Concello
dispuxo nos lugares onde se desenvolven as pasaxes máis representativas. Porén, nós recomendamos unirse á compañía
teatral Balloonatics, que desde
hai 17 anos segue o percorrido
de Bloom recreando os principais episodios do libro nos mesmos lugares en que o autor os situou. En todo caso, cara ao mediodía o viaxeiro chegará ao
Davy Byrne’s Pub, onde é obrigado tomar o mesmo sándwich
de Gorgonzola acompañado dun
vaso de Borgoña que Leopold
Bloom tomou aquel xa afastado
16 de xuño de 1904. Aquí é onde o enxeño dos dublineses se

pon abertamente de manifesto
para acudir á cita cos mesmos
traxes de época que vestiron os
seus antepasados.
A partir deste momento, a
oferta multiplícase e fai imposíbel
asistir a todos os actos cos que se
celebra esta particular celebración literaria. As lecturas dos textos de Joyce e as representacións
teatrais espállanse por toda a cidade, con preferencia polos lugares relacionados coa novela.
Pero ademáis, podemos asistir a concertos con programas
formados coas pezas musicais
citadas no Ulises ou relacionadas
dalgún xeito con Joyce, un recoñecido melómano que mesmo
chegou a estrearse como cantante. Podemos acudir a proxeccións de películas baseadas nesta
ou noutras obras do novelista.
Podemos visitar exposicións fotográficas –que recrean o Dublín
de 1904–, históricas –que ilustran diversos aspectos da vida de
Joyce ou do panorama literario
na Irlanda da súa época–, bibliográficas –que nos relatan o decorrer da historia editorial de Ulises–, plásticas –que nos amosan
a obra dos innumerábeis artistas
que se relacionaron con el ou
que se inspiraron na súa obra…
E todo isto, cómpre dicilo,
co patrocinio das institucións
públicas e das empresas privadas máis representativas do país,
como a xa citada fábrica de cervexas Guinness. Non é casualidade que Joyce sexa un dos produtos que máis ingresos lle proporciona ao estado irlandés en
concepto de turismo cultural.♦

Itinerarios en Galiza
Nos últimos tempos recibimos
novas esperanzadoras que nos
falan de iniciativas como a levada a cabo na Coruña por parte
da Asociación de Veciños de Mª
Pita consistente nun itinerario
pola cidade vella para homenaxear os escritores que viviron alí
e da que daba conta Ramiro
Fonte hai unhas semanas neste

mesmo periódico. Igualmente,
sabemos dun bloomsdiano percorrido polos camiños da canalla esmorga que Blanco Amor
describiu e que non sería dificil
trasladar ao 17 de maio. Tamén
sabemos da teima que consecuentemente defende Méndez
Ferrín verbo das casas-museo
adicadas aos nosos escritores.

Todas elas iniciativas puntuais
–e aínda non merecedoras de
patrocinio público, nin privado–
que poderían formar parte dun
gran proxecto destinado a erguer o orgullo dun Día das Letras semellante ao Bloomsday
do que falamos. E se alguén se
está a facer a pregunta, o 16 de
xuño é laborábel en Irlanda.♦

epensar o 17 de Maio

Carlos Callón, presidente da Mesa pola Normalización
A creación do Día das Letras supuxo en
1963 un dinamizador paso adiante na reivindicación e difusión das grandes figuras da
nosa tradición literaria. Na actualidade, porén, constátase que a data, con esa mesma
formulación, ficou anquilosada. Desde A
Nosa Terra solicitáronseme unha serie de reflexións e propostas sobre esta cuestión, que
paso a enumerar como ideas para un debate:
1). Parece evidente que o carácter festivo do 17 axuda máis ás axencias de viaxes
que ao mercado do libro ou a que se poidan
celebrar actos de envergadura nesa xornada. Ergo: 17 de Maio, día lectivo.
2). Deberíase debater a posibilidade de

repensar as “normas” fixadas hai 41 anos segundo as cales se deben honrar escritores
mortos hai máis dunha década. Por exemplo,
por que debe ser un autor falecido e non un
vivo o obxecto da homenaxe? Como afirmou
Xavier Queipo, este criterio parece a metáfora dunha cultura morta ou agonizante.
3). Ademais, tamén sería bo retomar a
idea, xa levada á práctica por diferentes
organizacións, de que o Día das Letras fose dedicado a un ámbito no cal sexa necesario estender o galego, e non (ou non só)
a unha persoa.
4). Un cuarto factor a redifinir en profundidade son os criterios para escoller a

figura a homenaxear e se a RAG pode
manterse xorda ás opinións dos diferentes
axentes da cultura galega a ese respeito.
Pode tomarse tal decisión por puro capricho? Son as fobias e as filias as que fan
que, aínda coas normas actuais, o nome de
Ricardo Carvalho Calero non fose barallado pola institución? Pénsase na situación
presente da cultura galega cando se propón
un nome? Dá igual un etnógrafo que un taberneiro? Ten que ser escritora a persoa
homenaxeada?
Son, como xa dixen, propostas abertas,
para o contraste de opinións e, mesmo, por
que non, para a polémica.♦

uizais foi necesario non
mirar atrás durante os
anos da Transición. Por
suposto, tamén foi inxusto. Pero houbo que sacrificar a xustiza a prol da conveniencia política común. Tratábase de restabelecer a democracia sen arriscar
novos enfrontamentos civís e a
partir dun Estado controlado
polos vencedores da guerra.
Non houbo xustiza, nin a hai
hoxe, para os miles de vítimas
do franquismo, para os represaliados, os escravizados, os
torturados, os desaparecidos.
Tampouco a houbo para os verdugos: ¿onde están, que fixeron
cando chegou a democracia os
policías que torturaban con miserábel saña nas comisarías españolas? ¿Onde están e que
fixeron os médicos que
asinaban partes asegurando que
as incríbeis feridas e lesións do
torturado foran autoinfrinxidas?
¿Que foi de todo aquel sinistro
funcionariado, dende xuíces e
fiscais até grises e manguitos
de todo tipo, testemuñas
cómplices e mudas daquelas
performances de martirio e dolor infinitos? ¿Onde van os chivatos, os confidentes, toda
aquela ralea de taxistas,
camareiros e bedeis que conformaron a roñosa Stasi
franquista? O do Irak, esas
fotos coas que o mundo
alucina, non é nada en
comparación co que se viviu
nas comisarías de Franco
durante case corenta anos.
Vaise desvelando pouco a
pouco a memoria negra aprazada polas urxencias da
Transición. Van asomando aínda
con reservada cautela as
lembranzas. Van aparecendo as
fosas comúns onde
aprodreceron durante tantos
anos, esnaquizados e
acribillados, cadáveres
anónimos cuxos familiares aínda non perderon un medo que
dende 1936 se converteu na
esencia toda das súas vidas. O
Holocausto español, do que foron vítimas republicanos, socialistas, nacionalistas, anarquistas,
sindicalistas… e que se cebou
sobre todo cos militantes do
PCE, vai adquirindo a súa
verdadeira forma e dimensión.
Están aparecendo os corpos e as
testemuñas, e tamén están
aparecendo os libros. Un rapaz
sevillano de trinta anos, Isaac
Rosa, acaba de escribir unha novela extraordinaria, unha
deconstrución brechtiana dun
episodio infame a través do cal
comparece diante nosa o
franquismo sen tópicos nin frases feitas, esas grandes inimigas
da verdade. Titúlase El vano
ayer e publicouna hai un par de
meses a editorial Seix Barral.
Non é unha homenaxe nin procura fáciles e reconfortantes
emocións solidarias. Pero lela é,
dalgunha maneira, un acto de
memoria e un acto de xustiza.
Unha xustiza que quizais xa só
se poida realizar no cumprimento daquela perentoria súplica de
Luis Cernuda: “lémbrao ti e
lémbrallelo aos outros”.♦

GALATASARAY-DÉPOR
MAR BARROS

Vén de rematar en Compostela a rodaxe da última coprodución de Filmanova, Galatasaray-Dépor, dirixida
polo alemán Hannes Stöhr, protagonizada por Miguel de Lira, Luís Tosar, Víctor Mosqueira e Marta Pazo.
Unha muller de negocios na capital rusa, un excursionista en Istambul, un peregrino húngaro en
Compostela e unha parella francesa en Berlín teñen problemas, ao
mesmo tempo, coa policía. Este
sería o motor de arranque de Galatasaray-Dépor, unha comedia
escrita e dirixida polo alemán Hannes Stöhr, autor da aclamada Berlin is in Germany e premio do público Berlinale 2001, que xira ao
redor dos problemas de entendemento lingüístico contado en diferentes idiomas, ruso, inglés, portugués, turco, alemán, francés, galego e castelán, co fútbol con pano
de fondo. O filme, que se está a
gravar en catro cidades europeas
presenta unha historia que trata as
diferencias culturais e lingüísticas
dos europeos, unha comedia na
que o fútbol, ironicamente, semella
ser o que máis une.
Producida por Filmanova e a
TVG, pola parte galega e por Moneypenny Filmproduktion por
parte xermana, a cinta narra catro sucesos similares que ocorren
o día da final da Champions League entre o Galatasaray de Istambul e o Deportivo da Coruña,
ao mesmo tempo. Compostela,
Berlín, Moscova e Istambul foron
as cidades escollidas para a rodaxe do filme, da que concluíu
recentemente a primeira fase, a

Un momento da rodaxe na Praza da Quintana de Santiago.

gravación na capital galega.
Para a rodaxe en Compostela
o director contou cun elenco eminentemente galego no que se

atopa o recentemente premiado
co Goya Luís Tosar, o actor Miguel de Lira, que interpreta a un
policía local galego, Vítor Mos-

queira, un dos protagonista de
Un Paso adelante e Marta Pazo.
Nestes momentos o equipo
técnico e artístico do filme está a

MIGUEL DE LIRA
‘O cine galego está en cueiros’
A rodaxe do filme vaise desenvolver en Compostela, Berlín,
Estambul e Moscova. É o fútbol o único que nos une?
Non, evidentemente o fútbol
é un pano de fondo común a toda Europa, pero non é o único
factor que nos achega. Coido
que nos aproxima máis esa sensación de estar nunha nova Europa, aínda que falta moito para
que esa Unión Europea sexa real e vaia máis alá dunha complicidade por intereses.
E a lingua é o que máis
nos separa?
Como se comprobou na película, a comunicación é difícil.
Todas as historias fanse en versión orixinal o que implica que
os actores teñen que falar en
portugués, inglés, húngaro, galego, sueco e español. A comunicación é un das maiores dificultades que temos agora, feito
que tamén obriga a buscar nova
formas de transmitir máis alá
das palabras e dos idiomas.
Neste sentido, hai unha necesidade de buscar linguaxes comúns europeas.

É a película un reflexo da
Europa actual?
En certo sentido, transmite
unha visión dunha Europa non
cohesionada. Tende a esa
unión, pero, como se comprobou nas eleccións pasadas,
quédanlle pasos por dar. Mais
por outro lado considero que é
un plan de futuro.
Cal é o seu papel?
Interpreto ao sarxento Barreiro, un policía local de Compostela, que ademais das súas tarefas
habituais tense que ocupar dos
peregrinos, que ás veces dan
máis traballo do que valen. É un
tipo normal, cun punto de vista
particular sobre a vida, a cidade
e, por suposto sobre o fútbol.
A estas alturas estaría supe-

Miguel de Lira interpreta ao sarxento Barreiro.

rado o personaxe de Currás?
As personaxes sempre están
presentes, supéranse pero non
se anulan. Para min están aí,
tanto o Currás de Mareas Vivas,
como o sheriff de Río Bravo, como Mario de Entre bateas, todos
deixan un pouso, que co tempo
axudan a crear outros novos.
Como é estar dirixido por
un profesional alemán?
Admiro moito o traballo de

Hannes Stöhr, que xa foi premiado coa Berlinale. Houbo un diálogo constante entre nós á hora da
elaboración do guión, sobre todo
da parte que se rodou en Compostela. Esta foi unha das poucas oportunidades que tiven de
facer cine dende Galiza dirixido
por un europeo que non é español. Para loitar contra o cine
americano e equilibrar a balanza
non chega con contar só con Es-
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rodar a segunda fase na cidade
de Moscova, que ten como protagonistas a Megan Gay e Luidmila Tsvetkova.♦

paña, cómpre botar man dos recursos do resto de Europa e da
capacidade de creación. É necesario tirar por ese camiño.
Hai cine galego?
Esta foi a primeira vez que
fixen cine europeo falando no
noso idioma. O resto foron en
castelán, maioritariamente porque o que se fai aquí está moi
vinculado ao mercado español.
Neste sentido penso que é necesario abrir máis as fronteiras,
tanto as europeas como a do
mundo lusófono, e non realizar
películas pensando xa no esquema español, senón tentar facer un cinema máis diverso, sen
complexos. Quizais o cine galego está en cueiros, comezando
a ver diferentes perspectivas,
sentando as bases e formando
equipos técnicos, con solvencia
profesionais, sen os cales non
pode evolucionar. Facer cine
non é doado, pero o que se está armando é moi competente.
Ser crítico pecha portas?
Pecha as portas dos que temen a crítica e un estado da cultura e do país democrático. Neste país dicir Nunca Máis considerase crítica cando non é máis
que un acto democrático, que
berraría calquera galego nos
seus cabais de non estar mediatizado por intereses partidistas,
medos e autocensuras. O que
está claro é que se se pechan
portas, tamén se abren outras.♦
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O CHE EN DVD
X.C.

Primeiro foron os vídeos de Martes y 13, un éxito nos quiosques. E a seguir Cuba: camiños
de revolución. O mesmo produtor en ambos casos, o coñecido actor Juan Luís Galiardo.
A sorpresa de ver anuncios nas
mellores horas da televisión e
nas páxinas destacadas dos xornais, deixou paso ás primeiras
entregas dunha colección de sete
DVDs que contan os pasos da revolución cubana, “un feito inaudito do pasado século. Unha revolución a 100 quilómetros do
maior imperio do planeta, indepententemente doutras consideracións é cando menos algo que
se debe contar”, dinos Galiardo,
un home popular en Cuba pola
súa personaxe do Chepa na serie
Turno de Oficio, “tanto me coñecen que seica o Chepa foi citado
por Fidel Castro nalgúns dos
seus discursos”.
O primeiro traballo para
arrancar saltábase a cronoloxía:
Che Guevara,onde nunca xamais o imaxinan, co engado na
portada dunha das fotos máis difundidas da historia da fotografía, a que lle fixo Alberto Korda,
durante o enterro dos cen mortos
da explosión provocada pola
CIA o 4 de marzo de 1960 no
barco “La Couvre”. O propio
Korda conta nun dos videos
complementarios a historia daquela fotografía, verdadeira icona revolucionaria que aínda chega aos nosos días.
“Esa primeira entrega trata
de explicar un dos camiños da
utopía. Non é tanto a análise
política como coñecer a realidade de Ernesto Guevara, un
dos grandes mitos da historia”.
E abofé que conseguen interesar mediante unha manchea de
documentos moi pouco difundidos, grabacións do Che antes
e despois da revolución, filmacións inéditas que son o verdadeiro tesouro do que se alimentan as sete entregas que saen os
días 1 e 15 de cada mes, exceptuando agosto, até o 30 de Setembro.

Fidel Castro intervén nun acto, nos primeiros anos da revolución cubana, en presenza do Che Guevara.

A produción realízana Impulsorecords, Gran Vía Musical
e máis o ICAIC (Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos), que fornece a maior
parte dos materiais e realiza os
masters da obra. “Son amigo de
Alberto Segura, de Gran Vía
Musical e de Camilo Vives, do
ICAIC, e tíñamos o convencemento de que había que salvar
todo ese material e darlle un

sentido. Estábase derramando,
no propio ICAIC e en moitos
ministerios. Co DVD do Che xa
se abriu o apetito, pero vai haber verdadeiras sorpresas neste
compendio de case 14 horas,
que agora xa se contarán con
certa cronoloxía”. Antes do 59,
Os catro anos que estremeceron
o mundo, Unha illa na corrente,
Fidel: acción e pensamento, A
solidariedade internacional e

Entre a arte e a cultura, son os
títulos. “Estamos na primeira
fase de difusión e xa vai por riba dos 35.000 exemplares vendidos. Tamén sei que hai interese por comprar en 35 países. E
despois aínda está a venda de
dereitos de emisión a televisións”.
Hai xa catro DVDs finalizados, e os tres últimos en construción “a produción executiva,

E nxeños e criaturas
Enxeños e
criaturas
No meu segundo libro publicado, A biblioteca da iguana, aparece un relato titulado
borgeanamente O outro, que me vou permitir formular brevemente: Un escritor descoñecido, do que non se dá o nome, descobre que hai outra persoa, un tal S. Curtis Estelo, que ten algún xeito de conexión mental inconsciente con el, de maneira que cando un deles escribe algo ou pensa escribilo,
o outro escribe exactamente o mesmo. O
problema é que S. Curtis é un escritor coñecido, e iso condena o meu protagonista a
ser eternamente plaxiario de si mesmo.
Todo isto vén a conto do título desta

a decisión final sobre os contidos facémola Camilo Vives e
máis eu. A elaboración faise na
Habana e toda a posprodución e
a edición aquí. Foi un investimento inicial de máis de
300.000 euros, e parece que vai
dar os seus frutos”. Se alguén
quere suscribirse ou informarse
de números atrasados pode usar
o correo electrónico info@impulsorecords.com.♦

Xosé Miranda
sección, ‘Enxeños e Criaturas’, porque Enxeños e criaturas é precisamente o título
dunha serie de artigos que o descoñecido
escritor escribe traballosamente nun caderniño verde. Quixen eu ser un trasunto do
meu personaxe, e titular da mesma forma a
miña sección. Vexan o que di o relato:
“Mentres traballaba intensamente e prolongaba a miña tarefa en diferentes cadernos,
–un vermello, para un demorado ciclo de relatos; outro, verde, para unha serie de artigos
que titulei Enxeños e criaturas, e que comecei con “Pinocho, un replicante feliz”, no
que rexeitaba toda relación de Pinocho con
Xonás e emparentábao en troques co monstro de Frankenstein e, polo tanto, co home;
un terceiro, amarelo, para anotar e descifrar
ideas que intentaba, sen éxito, converter de
memoria en parágrafos e páxinas, e o último,
azul, para bocetos semidesenvolvidos–, saíu
a novela de Curtis, ou talvez miña...”
Quen se fixase no título deste artigo entenderá inmediatamente cal é o obxectivo da
serie, ou mellor aínda, que é o que se trata ne-

la, de que se vai falar. Pinocho é ó mesmo
tempo un enxeño e unha criatura. Pinocho é
artificial porque, como o seu nome, Pinochio,
indica, foi feito por un carpinteiro cunha póla de piñeiro; Pinocho é, pois, un enxeño; pero tamén é unha criatura, porque a madriña
confírelle unha alma, e Pinocho ten vontade
propia, erra e acerta, sofre e sente, arrepíntese e dóelle algo que non sabe expresar. A fin
de contas, non hai maior diferenza entre enxeño e criatura: e poderiamos repasar as historias de autómatas, do Golem, da criatura de
Viktor Frankenstein, dos robots e as leis robóticas, dos androides e dos cyborgs, dos
neuromantes, dos homes-animal deformados
–ou formados– do Doutor Moreau, das ruínas circulares de Borges, dos clons do Mundo Feliz, da ovella Dolly e de todas as posibilidades, cada vez máis inmediatas, de formar homes á carta e de non saber diferenciar
de xeito ningún a criatura do enxeño, o natural do artificial, empezando polos autómatas
que crearon os deuses na idade de ouro (os
homes que lle nacen a Cadmo ao sementar os

dentes do dragón; os bois metálicos da Cólquide; Talos, forxado en bronce polo deus
Hefesto; a estatua creada por Pigmalión) e
acabando polos replicantes de Blade Runner
(en realidade, da novela de Philip K. Dick de
expresivo título: ¿Soñan os androides con
ovellas mecánicas?). Quen vira a película saberá que non había xeito real de diferenciar a
criatura do creador.
Porque esa é outra. Se non hai diferenza clara entre enxeño e criatura, tampouco
a hai entre enxeñeiro e creador. No fondo
late a cuestión de considerar a Deus un enxeñeiro universal e a nós, as súas criaturas,
os seus enxeños, e, consecuentemente, a
de equipararnos a Deus, pois tamén nós
somos enxeñeiros e creadores, e as nosas
criaturas confúndense con nós. E máis no
fondo aínda, outro mito, enganchado a este como as cereixas nunha cesta: o da liberdade da criatura, mesmo, ou inevitabelmente, para desobedecer, para enfrontarse
ao seu creador. E xa asoman o seu rostro
Prometeo, Adán e o Anxo Caído.♦
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Pilar Buela
‘Non tiña
intención
de escribir
unha novela’
A.N.T.
O ano pasado a súa novela
Ácaros verdes, editada por
Sotelo Blanco, foi galardoada co premio Manuel
Lueiro Rey de novela nurta. Que significa recibir
agora o San Clemente?
Unha alegría, igual que
significou no seu día ser galardoada co Lueiro Rey, pero
co engadido de que nesta ocasión foron os rapaces os que
seleccionaron a miña obra.
Cal é a trama do libro?
A obra está ambientada
no Berlín de 1945, cando entra o exército aliado na cidade. É unha novela psicolóxica que afonda nos sentimentos e nas sensacións que experimentaron Eva Braun e
Magda Goebbels, as dúas
coprotagonistas, no interior
do búnker xunto cos seus
homes, Hitler e Goebbels. É
a miña visión de como elas
viviron e reaccionaron neses
momentos tensos.
Non é habitual na literatura galega que se
aborde o nazismo. Que a
levou a escribir sobre esta
temática?
Basicamente a curiosidade ao redor destes personaxes femininos e o dramatismo e a importancia da situación histórica que tiveron
que vivir neses días. Ademais, o búnker pareceume
un espazo moi novelesco e
as personaxes femininas moi
atraentes.
Como foi o proceso de
documentación previo a
escritura da novela?
Foi longo e comezou, hai
tempo, como curiosidade
histórica polo nazismo e sen
o obxectivo de se traducir en
libro. Ao principio centreime en ver películas da época
para ter unha referencia dos
decorados, o vestiario e os
detalles menos importantes.
Despois investiguei sobre os
personaxes a través de libros, documentais e fotografías e sobre os feitos que
ocorreron neses días en Alemaña. Nesta fase de documentación puiden comprobar que existe moita información sobre os grandes
personaxes do nazismo, pero
case nada sobre as protagonistas femininas.♦

Chucho e Bebo Valdés e, á dereita, Capercaillie.

Peregrinos con guitarra
MAR BARROS

Offspring, Barón Rojo, Paul Collins, The Jeevas, Capercaillie, Mago de Oz, The
Cure, Chucho Valdés, Scissor Sisters e Bisbal son algúns dos grupos que pasarán
por Galiza e norte de Portugal este verán á marxe do Xacobeo. Folk, rock, dance, metal..., todos os estilos engulidos nunha verdadeira avalancha de festivais.
En ano Xacobeo non só peregrinan os turistas. Unha serie de profesionais escolleron como plan
vacacional unha estancia no país
con gastos pagos para darlle vida
ao programa de actuacións elaborado dende a Xunta de Galiza para conmemorar o novo ano xubilar. Pero detrás das actuacións
das grandes glorias e promesas
que se están a suceder, agáchase
a outra cara da festa que este ano
semella pasar máis desapercibida, e que ven conformada pola
morea de festivais que todos os
anos lle poñen música ao verán.
E arranca precisamente do
xeito máis potente que se pode
pensar, coa V edición do Karraskal Rock, en Zamáns (Vigo). Despois de que o ano pasado Obús e
Segismundo Toxicómano deixaran electrizado o parque forestal
de Zamáns, nesta edición os que
se acheguen o 2 e 3 de xullo gozarán do potente directo de Barón
Rojo, como prato forte. Con entrada gratuíta, acampada libre e
unha pequena feira artesá, o cartel do Karraskal Rock complétase
con Zona 0, Konflicto, Down Level
e Puta Miseria, entre outros.
Sen perder intensidade, preséntase o 9 e o 10 de xullo o Cultura Quente’04, un festival que se
celebra cada ano na carballeira
de Caldas de Reis e no que ten
cabida dende o pop máis convencional até o hip-hop máis flamenco nos seus diferentes escenarios. Por el pasarán os alemáns
Río Bravo, co seu rock dos 60 e
70, The Jeevas, o pop electrónico

The Cure e
Offspring,
á dereita,
tamén
nos visitarán

de Luxury 54, Danko Jones, Paul
Collins, que formara parte xunto
con Peter Case e Jack Lee a banda Nerves e que agora lidera a
súa propia banda, Le Punk, O’Funkillo, La Kinky Beat, os vigueses Los High Sierra e Medusa.
Os que prefiran o folk teñen cita en Ortigueira ese mesmo fin de
semana. Festa folki do país por
excelencia e con prestixio internacional, a vixésima edición arranca
cun cartel destacado. Os campistas que baixen da praia ao centro
do concello, lugar no que está situado o escenario, escoitarán durante tres días a arpa bretona de
Alan Stivel, a revolución irlandesa
que se deu en chamar Kila, o tándem Carlos Núñez e The Chiefteins, a gaita de Susana Seivane,
que presentará o seu novo traballo, aos escoceses Capercaille e a

festa rachada dos Cempés con
Moe a moa, o seu último disco.
Sen esquecer o clásico desfile de
bandas de gaitas e a exposición
fotográfica de Xan Piñeiro e a de
instrumentos tradicionais.
Ademais da música, a lingua
tamén será protagonista na IV festival da Terra e da Lingua, festa
que terá lugar en Narón entre o 16
e 17 de xullo. A fundación Artábria
organizou este ano un concerto
que inclúe a actuación de RuxeRuxe co seu novo traballo Fervendo, as Cantareiras de Trasancos,
que actuaron recentemente na
Marcha Mundial das Mulleres, Os
Carunchos e a banda madrileña
Desechos, o novo proxecto que
xorde despois de que o grupo Hechos contra el Decoro puxera punto final a súa traxectoria.
Para os que gosten da música

Máis en Portugal
Semellan ser dous os festivais
máis atractivos e multitudinarios
que se celebran este verán alén
do Miño. Por unha parte, os organizadores do evento de Vilar
de Mouros conseguiron reunir do
16 ao 18 de xullo un elenco internacional de grandes figuras.

Peter Gabriel, The Cure, Ice-T
serán algúns dos grupos que se
subirán ao escenario ante miles
de espectadores. Chemical Brothers e Bob Dylan, que ademais
participarán nos Concertos do
Novo Milenio en Compostela,
completan o cartel.

Moi preto da raia, en Paredes
de Coura terá lugar o outro festival entre o 17 e 20 de agosto.
Nel actuarán na praia fluvial do
Tabuão, os músicos de Scissor
Sister, Black Rebel Motorcicle,
arrested Development , DKTMC5 e Culture entre outros.♦

electrónica, Compostela convértese en cita obrigada a partir do
23 de xullo da man do Festidance
2004. O Monte do Gozo acolle
durante tres días algúns dos dj’s
máis destacados do panorama internacional, como Richie Hawtin,
Jeff Mills, Dj Vibe, Paco Osuna ou
Jesús del Campo.
Paralelamente os nacionalistas celebrarán o Día da Patria
cunha nova edición do Festigal,
cun cartel aínda sen pechar.
Offspring será o prato forte
das festas do Cristo de Vigo de
este ano. O grupo norteamericano ofrece o 31 de agosto no Parque de Castrelos o único concerto do estado desta xira. O programa complétase con Mago de
Oz, o 26 de xullo; Alex Ubago, o
31 e David Bisbal o 7 de agosto.
Ademais, o festival Para Vigo me
voy inclúe os concertos de Israel
Cachao, Bebo Valdés e Chucho
Valdés, Dulce Pontes, Carlos
Baute e Coti.
Despois do seu paso por Ortigueira, Os cempés farán parada na Carballeira de Zas o 7 de
agosto. De momento, cun cartel
sen pechar, eles serán uns dos
encargados de poñer a bailar ao
público e farano ao ritmo do seu
novo traballo.♦
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Santa
Liberdade

Sitios

Mar Barros

MARGA ROMERO

D

ocumental que é recuperación dun material descoñecido. Historia contada polos seus protagonistas.
Imaxes da verdade. Guión que
nos vai levando do hoxe á utopía. Sentenciamos: as utopías e
as revolucións nunca están de
todo derrotadas, Velaí: a voz de
Velo, un (re)contar que nos
sitúa a Galvão e a Soutomaior
no seu lugar. Tamén a
Soutomaior. Voces de mulleres
que falan de heroes e
derrotados desde o interior das
súas familias, dos segredos. Liberados agora. Montaxe excepcional e se a película percorre o
mundo, de seguro, será premiada. Símbolos na linguaxe na
procura do cine que nos inclúa
desde o peirao de Vigo, onde
unha pantalla sinala o camiño
que comeza. Cadeiras baleiras,
unha muller granada de costas
mira o mar, o alén. Unha moza
pavía chega para sentar, sinala
un porvir verdadeiro. Falan
Margarita Ledo Andión dos
teus acertos cinematográficos
como nunca o fixeron dos teus
libros, nin daquela Mamá Fe,
frívola e gloriosa e nin de
Trasalba ou violeta e o militar
morto, relato robot cheo de
non-mortos. Libros teus que
tanto me dixeron, poida que para Parolar cun eu, cun intre,
cun insecto ou para achegarme
ás Linguas Mortas. Criticarante tamén. Comparto o teu gusto
por Wim Wenders e tamén polos anxos. Ti tan dadá, exiliada
verdadeira, nunca estarás nas
crónicas das vidas das
haxiografías políticas. E loan
esta túa verdadeira Santa Liberdade, manda truco, desde as
páxinas do ABC e da torre de
Prisa. Nunca se falará desde o
eu máis absoluto da emoción,
tan difícil de transmitir. Aí vai:
Fáltanme os aforismos de Dieste Para axudar a renacenza de
Galiza que se espallaron polo
barco, na súa toma. Sobre todo
aquel de que “facerse un nome
pode ser desfacerse”, os do Directorio, e Velo, que os levou
sabíao. A emoción coa que me
chegaron as imaxes desde o
barco, a xente, a alegría, o
atlántico nesa viaxe un abismo,
foron portadoras das palabras
da miña nai, que regresou desde Caracas, na viaxe de
despois. Tornou a ilusión da infancia de ver con ela o Santa
María no porto de Vigo, cada
vez que atracaba. Regresou a
adolescencia atada na hora de
latín onde o meu amigo Porto
me contou o seu segredo, o seu
pai ía no barco, asaltante.
Volveu coa historia “da do Santa María” de Pontellas, que ía
na travesía. Para min sempre
será o barco da miña nai,
daquela muller pavía que
chegou á aldea con pantalóns,
na viaxe na que o barco perdeu
o nome da liberdade. Por certo,
como rematou o barco?♦

Turismo nas Augas Santas de Allariz
En pleno centro da provincia de
Ourense, atópase nunha parroquia de Allariz, unha pequeno
recuncho secular no que facer
parada e fonda. Con máis de
douscentos anos de antigüidade,
en Santa Mariña de Augas Santas, a poucos quilómetros da vila, érguese unha antiga construción que vén de ser rehabilitada
e convertida en casa de turismo
rural. No cartel pódese ler: Casa
das Augas Santas e presentase
como unha das máis destacadas
da zona pola súa localización e
polos servizos que ofrece.
Con horta propia e comida
da casa, piscina, un conxunto
histórico coidado, a un paso de
Allariz e por un prezo económico, a Casa das Augas Santas pode ser un lugar a ter en conta
para pasar estas vacacións.
A casa, que tentou conservar nos móbeis e na decoración
o aspecto rústico, está ubicada
dentro do núcleo histórico de
Santa Mariña de Augas Santas,
declarado monumento nacional,
visita obrigada para os que gosten da arquitectura románica. O
conxunto arquitectónico inclúe
unha igrexa, rectoral e un pazo.
Xuntos conforman un dos pun-

tos centrais do roteiro románico
que se pode trazar en Ourense,
un triángulo que se completaría
coa visita a Allariz, Ourense,
Maceda, Xunqueira de Ambía e
Xunqueira de Espadañedo.
Se a Igrexa puxo os seus ollos
en Santa Mariña de Augas Santas, os peregrinos atopaban descanso no seu camiño até Compostela. A Vía da Prata, unha ruta
seguida polos camiñantes durante séculos, percorre parte da parroquia e trae ao lugar tanto peregrinos que procuran o xubileo como curiosos que se deleitarán co

esplendor da Ribeira Sacra.
En Santa Mariña de Augas
Santas ademais do paso do Medievo, consérvase a pegada dos
celtas, elementos que se converten
nun dos principais atractivos do
lugar e que se engloban no Castro
de Armea. Xunto aos petroglifos,
o Castro de Armea presenta ademais unha cripta prerrománica
usada na antigüidade como augas
termais e unha igrexa inacabada.
Despois do repaso pola historia a través das pedras e das
lendas, pode ser apaixonante
dar unha volta a cabalo polos

O Bardo na Brêtema

montes da aldea, adicar un día a
coñecer as paraxes a través de
diferentes roteiros de sendeirismo ou descender o Arnoia en
piragua, actividades todas que
se ofertan dende a casa.
Pola súa proximidade, semella
indiscutíbel a visita a Allariz como
vila medieval. Ademais de pasear
polas rúas enlaxadas e ben conservadas que caracterizan o concello,
os visitantes poden tomar uns viños e unhas tapas nos muíños restaurantes rehabilitados á beira do
Arnoia, sen esquecerse de botar
un ollo ao museo dos xoguetes nin
aos outros muíños convertidos en
museos de carácter etnográfico,
nos que un se pode facer a idea de
como se curtía a pel, se tinxían as
teas, ou se moía o gran.
Pola súa situación, o ambiente rústico da casa e polas características da parroquia, para
moitos ir de vacacións a Santa
Mariña de Augas Santas correspóndese case exactamente co
imaxinario creado ao redor da
Galiza rural. Así que para moitos
urbanitas estresados quizais sexa
como estar na aldea, comendo
lacón con grelos, vendo como se
sachan as patacas e disfrutando
do campo e a natureza.♦

Rudesindo Soutelo

O Satânico Ofício
É um dado adquirido que as vacas produzem leite de mais qualidade escutando música de Mozart. Nenhum outro autor estimula as úberes bovinas. Nem sequer as harmonias do divino J. S.
Bach lhes fazem cócegas.
Também é um facto comprovado que a práctica da música na
infância desenvolve as mesmas
conexões cerebrais que o raciocínio matemático.
Vicenzo Galilei (1533-1591),
compositor e teórico que nos
seus livros refutava as ideias do
fundamento matemático natural
da musica, ensinou a tocar o
órgão e o alaúde ao seu filho Galileu nascido em 1564.
Aos dezasseis anos Galileu
Galilei já demonstrou que a frequência oscilatória dos pêndulos é
independente da amplidão do seu
movimento, e inventou um apa-

relho para que os médicos pudessem medir com exactidão o pulso
dos doentes. A partir disso Christiaan Huygens, matemático, físico
e astrónomo holandês, publicou
em 1658 um pequeño trabalho intitulado “Horologium” de onde
deriva a palavra relógio, e no qual
descreve pormenorizadamente a
construção de relógios de pêndulo. Aos vinte e cinco anos Galileu
foi nomeado professor da Universidade de Pisa em reconhecimento das suas extraordinárias qualidades matemáticas.
Actualmente existem experimentos para gerar sobre-dotados
em matemática que se baseiam na
prática de instrumentos musicais a
idades precoces, inclusive antes de
cumprir o primeiro ano. Por outra
banda Beethoven, no seu Tratado
de Harmonia, afirma que aqueles
que não dominem os segredos da

harmonia musical antes dos oito
anos já pouco podem fazer na profissão. Vem a dizer que a música
há-de ser como a língua materna e
portanto deve adquirir-se antes da
formação completa do cérebro.
A música é a expressão mais
formosa da linguagem matemática e a precoce formação de Galileu propiciou esse espírito cientista que tanto incomodava os seus
contemporâneos, incapazes de duvidar dos dogmas da ignorância.
Galileu Galilei sofreu dois processos do Santo Ofício em 1616 e
1633 por contradizer a Igreja de
Roma. Demonstrar que a Terra
não é o centro do Universo e que o
mundo celeste não é perfeito nem
imutável valeu-lhe ser queimado
em vida, ainda que só o torturaram
com queimá-lo vivo se não apostatava da ciência. Diz a lenda que
ao retractar-se das afirmações so-

bre o movimento da Terra ainda
disse “Eppur si muove!” (No entanto, move-se!). Mas pudera ser
que isso fosse dito por Giordano
Bruno em 1600, ao ser conduzido
a fogueira por ensinar a teoria de
Copérnico na Universidade.
Em 1992 João Paulo II disse
que os teólogos cometeram erros
na condena de Galileu mas não
reconheceu os erros da Igreja ao
considerá-lo herege até hoje ou
manter toda a sua obra no Índex
de livros proibidos por mais de
duzentos anos. Tal vez a sua infalibilidade ainda pensa que o Vaticano é o umbigo do universo.
A abstracção matemática da
música culta galega também desestabiliza os indivíduos submetidos a dogmas, por isso põem tanto ardor em escondê-la. Mas quais
harmonias excitam as úberes dos
herdeiros do Satânico Ofício?♦

Náusea
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L

embranza de Sartre?
Tamén, mais porque
pasan pola miña
mente persoas,
acontecementos,
conxunturas e estruturas
de noxo. Intento
exorcizar fantasmas.
A contraportada da
Voz do 27 de xuño
mofábase, pervertindo o
filme Foise co vento, do
devir da asignación a
Camilo Nogueira dun
posto no Parlamento da
UE. Sabe ben dita
empresa dos avatares das
elección onte e hoxe. Sabe
como lle secuestraron a
candidatos, verbigratia a
Alexandre Bóveda no
1936, os votos de Ourense
para ás xerais. Preludio
de agosto dese mesmo
ano.
A Voz sabe como se
realizan os votos por
correo aquí e na
emigración. En correos
teño comprobado como
un só funcionario
observa, asina e pasa.
Outros, na Arxentina,
Venezuela, etc., miran
para outro lado. Hai
votos de mortos... As
votacións, segundo a lei
española, están de tal
xeito estabelecidas que
caben mil estratexias de
aumentos. Sábeo a Voz,
mais aproveita a
oportunidade para o
insulto. Ben se acredita a
conduta tradicional dese
medio: estar moi atentos
ao sol que máis quenta e
deixar ao pairo patriotas
e honestos avogados de
desposuídos. Náusea.
Ángel Acebes, ante as
evidencias do affaire dos
militares mortos en
Turquía entregados ás
familias sen autenticar
debidamente, irrítase;
fala de defender as
vítimas –ás que eles
deixaron indefensas.
Acebes –de quen se
publica ter boas relacións
con institucións
relixiosas– serve a
intereses moi estraños e
manifesta valores
afastados de canto
significa unha ética civil e
unha ética cristiá. Unha
cousa subliña:
resentimento,
representación dun PP.
Vindicativo. Miseria.
Prosigo a
enumeración? O trío dos
Azores resiste; a banca ao
servizo dun sistema
financiero irritante,
ocupa o templo do
Apóstolo; as carnizarías
en Palestina, o Iraq,
Sudán, etc. son agonía de
calquera ben nacido.
Como exorcizar os
promotores de tanto
delirio? Viaxeiros somos e
mais veces nos imos
atopar no camiño. Canta
quimioterapia para
♦
conciencias a espiritar!♦

De esquerda a dereita, o moderador da mesa Xosé Lois Vilar, Xulio Carballo, Xaime Garrido, Eduardo Méndez, Rosa Villar, Manuel Santonja e Francisco Cuesta Toribio. A. BOUZÓ

Xornadas sobre o paleolítico inferior en Gondomar

Chan do Cereixo
entra no mapa da prehistoria
XOSÉ LOIS VILAR
A revista do Museo de Pontevedra publicaba no seu número
XXXIII do ano 1978 o achado
de máis de duascentas pezas líticas na Chan do Cereixo ubicada
nas aldeas de Portavedra (Mañufe, Gondomar) e Pinzas (Tomiño) a 350 m. de altura e sobre oito quilómetros cadrados. O seu
descubridor foi o arquitecto vigués Xaime Garrido que prospectou a zona desde o ano 1972.
O xacemento permanece desde aquela sen escavar, nin musealizar e con agresións puntuais
(novas casas, cortes, unha pista
de ultralixeiros nunca usada).
O material aparecido denuncia
a ocupación humana da zona hai
uns 250.000 anos, con pegadas
posteriores do neolítico, calcolítico
e de época romana, con restos de
escouras de fundición e unha punta de lanza. No oeste, consérvase
unha explotación aurífera romana
de considerábeis dimensións.
A organización por parte do
Instituto de Estudos Miñoranos
(IEM) e da AS-PG coa colaboración do Concello de Gondomar
na persoa de Xosé Luís Mosquera, concelleiro de cultura, debeuse a algo máis que á celebración
do 25 aniversario da publicación
dos achados, foi un dobre motivo: o didáctico-científico e o reivindicativo. Para iso concorreron
os días 28 e 29 de maio no auditorio de Gondomar máximos especialistas na valorización do patrimonio e no paleolítico inferior
e medio da Península Ibérica.
Foi Manuel Santonja, asesor
técnico do museo Arqueolóxico da
Comunidade de Madrid en Alcalá
de Henares quen abriu as xornadas.
Comezou cun período que abrangue desde hai 1,7 millóns de anos
en África Oriental, cos primeiros
útiles feitos por homínidos, até
chegar a Península Ibérica, en concreto a Fuente Nueva II (Granada),
onde se ten atopado material manipulado hai 1,2 millóns de anos, pero sen restos humanos. Os restos
máis antigos do continente atopámolos en Atapuerca hai 800.000
anos co Homo Antecessor. Logo
do paso polas terrazas do Manza-

nares de hai 500.000 anos e Pinedo de 200.000 anos de antigüidade,
(Toledo) un pincho cara o Val Mi- merecente dunha planificación
ñor que deixa á Chan do Cereixo para a súa investigación e valoriubicado na prehistoria mundial zación patrimonial.
moi preto de África.
Tanto á mañá como á tarde, MaA doutora en arqueoloxía, espe- nolo Ledo traballou na talla de cuarcialista no paleolítico, Rosa Villar, cita para reproducir pezas líticas do
que vén de dirixir as escavacións paleolítico inferior e medio. Fixo
nas Covas do Rei Cintolo e o alum- doado o que require unha aprendino de Historia
zaxe de centos de
Eduardo Méndez,
miles de anos.
membro do Clube
A sesión do sáosúe a industria
Espeleolóxico “O
bado abriuna Victolítica
máis
antiga
de
Mauxo”, ambos
ria Moreno Lara,
organizadores des- Galicia, con máis de directora do Centro
tas xornadas, co tíde Interpretación de
tulo de: “Primeiras
200.000 anos de Atapuerca en Ibeas
manifestacións da
de Juarros (Burgos)
antigüidade.
presencia do home
que disertou sobre a
en Galicia: Chan
evolución da xesdo Cereixo”, détión turística deste
ronlle un repaso á historiografía do sitio arqueolóxico declarado Patripaleolítico inferior e medio galego monio de Humanidade con 70.000
e á evolución da investigación e aos visitantes no 2003 ao lugar con resseus problemas, así como o trato re- tos de homínidos máis antigos de
cibido polos xacementos coñecidos Europa, datados hai 800.000 anos co
até o momento como San Cibrán nome de Home antecessor.
de Las, A Piteira, Budiño ou San
A magnitude acadada nos meCibrán das Viñas que desaparece- dios de comunicación, nunca antes
ron por mor da construción de cam- vista para un feito cultural destas
pos de fútbol ou polígonos indus- características, ás veces non se cotriais, sen testemuñar debidamente rresponde coa realidade, xa que
a súa existencia.
xunto exposicións valoradas en
A Chan do Cereixo fica así 500 millóns de ptas. hai carencias
coma lugar de capital importan- estruturais no xacemento como focia por posuír a industria lítica chancas nas estradas, falta de sermáis antiga de Galicia, con máis vizos ou de folletos explicativos.

P

Manuel Ledo nun momento da súa demostración de talla lítica.

B. VÁZQUEZ

Foi Francisco Cuesta Toribio,
primeiro xestor dun parque arqueolóxico en España, o da Campa Torres de Xixón quen a partir deste
caso particular estruturou o modelo
de parque arqueolóxico, partindo
dun equipo pluridisciplinar que non
só considere o aspecto arqueolóxico do lugar, senón tamén flora, fauna, historia etc., contemplando o
contorno como algo dinámico, no
que hai que ter en conta as vertentes
científicas, educativas e históricas
do xacemento ao que se lle debe tirar o máximo rendemento cultural,
social e económico.
Aludiu Pazo Cuesta á Chan
do Cereixo un caso singular que
primeiro temos que definir, para
despois crear un proxecto á medida das múltiples variábeis que
definen o lugar.
A última conferencia pronunciouna Xulio Carballo, arqueólogo provincial de Pontevedra, desde a súa experiencia profesional
sobre o patrimonio. Da man dunha colección audiovisual sobre actuacións en xacementos arqueolóxicos nos últimos trinta anos, sementou no público diversas opinións dependendo do grao e calidade da intervención, unhas deplorábeis (Mogor) e outras imitábeis (Viladonga). Ficou claro que
calquera caste de valorización do
patrimonio debe planificarse cun
seguimento posterior para que resulte eficaz, senón converterase
nun esforzo abocado ao fracaso.
Os relatores das charlas, xunto
ao descubridor do xacemento Xaime Garrido, compuxeron unha mesa redonda coa participación do público, para logo clausurar o alcalde
de Gondomar, Carlos Silva, o concelleiro de cultura Xosé Luís Mosquera, a organizadora Rosa Villar e
o director do Instituto de Estudos
Miñoranos (IEM) Carlos Méixome
que repasou a nula cantidade de actuacións patrimoniais no Val Miñor
e animou as autoridades a comezar
unha nova xeira no eido cultural da
comarca co estudio e musealización integral da Chan do Cereixo.♦
XOSÉ LOIS VILAR é director da sección
de prehistoria do Instituto de
Estudios Miñoranos (IEM).
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O Trinque
Galiza Máxica
A compañía compostelá ‘Os monicreques de Kukas’ xa está en
ruta co seu espectáculo ‘Galiza
máxica’, que levará os monifates
por dez localidades galegas até
setembro. Ribadavia, Allariz,

Mondoñedo e Ribadeo, en xullo;
Cambados, Redondela, Viveiro e
Tui, en agosto, e finalmente Noia,
serán escenario das peripecias
dun peregrino con esas personaxes ocultas na fraga.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

■ EXPOSICIÓNS

JESÚS RISUEÑO

ANTÒNIU GARRIDO

O pintor eshibe os seus cadros no Casino Atlantico
até o 7 de xullo.

Probou con témperas,
acuarelas, óleo... até que,
nunha exposición colectiva
antinuclear, atopou o seu
camiño pictórico no chao:
“A terra é o sangue da nai
Terra, a alma de onde xurde a vida...”. Aprendeu a
amar o noso país despois
de vivir 5 anos en Santiago,
agora mora na Serra de
Gredos da súa Extremadura natale móstranos a obra
no Centro Social.

EDUARDO ARROYO
Podemos contemplar a súa
obra, até o 11 de xullo, no
Museo de Arte Contemporánea Unión-Fenosa.

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.

O Barco
Barco
■ CINEMA

GOOD BYE LENIN

SURREALISMO

A premiada película proxéctase este xoves 1 ás
22:30 h. na Casa da Cultura
dentro do programa do cine
clube Groucho Marx.

As fotografías de Javier
Teniente pódense ver, até
o domingo 18, no Antigo
Cárcere.

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.

A Coruña

Fene

■ CONFERENCIAS

■ EXPOSICIÓNS

ATENEO REPUBLICANO
DE GALICIA

CURUXAS 04

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

CARTOGRAFÍA
O museo Massó amosa, até
o 7 de xullo, interesantes
documentos pertencentes
aos seus fondos.

■ EXPOSICIÓNS

O TRAZO DOS MESTRES
De Guercino a Canova, así
se titula a mostra que podemos ollar, até o 3 de setem-

bro, na Sala de Exposicións
da Fundación Caixa Galicia,
de 12 a 14 h. e de 18 a 21.

XOSÉ GARRIDO
A biblioteca pública Gon-

Celanova
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS

A Fundación
Luís Seoane
da CORUÑA
alberga as
fotos do
certame
Purificación
García.

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

O próximo xoves 8 ás 20 h.
na Aula de Cultura de Caixa Galicia Francisco Laporta disertará sobre La
degradación de las Cortes
Generales.

Festival de Música de Galicia

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

C U L T U R A

zalez Garcés acolle, até o 8
de xullo, a mostra Pequeñas historias magrebís.

Allariz

Antòniu
Garrido
mostra
a súa obra
no Centro
Social de
ALLARIZ.

D E

Organizado pola Consellaría de Cultura, dentro das actividades musicais do Xacobeo 04,
componse dun amplo
abano de concertos de
música clasica, sacra e
ópera e actuacións de
danza que se van celebrar en diferentes puntos do país até o 21 de
xullo; este xoves 1 ás 22
h. a praza do Obradoiro
acollerá a Gala Lírica
protagonizada polo tenor Aquiles Machado,
o barítono Juán Tomas
Martinez e a Orquestra Sinfónica de Bilbao; o venres 2 ás 21 h.
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; no mesmo lugar tocará o luns 5 a Orquestra Portuguesa do
Norte; o martes 6 no te-

atro Principal a partir
das 21 h. o Cuarteto
Casals interpretará pezas de Haydn, Debussy
e Shubert e o mércores
7 no Auditorio de Galiza
vai dar un Recital Lírico
a soprano Emma
Kirkby xunto co The
Romantic
Chamber
Group of London; o
xoves 8 o Salón Teatro
acolle o concerto da pianista Rosa Torres Pardo e a mezzosoprano
María Pardo e venres 9
poderemos gozar no Auditorio coa Gala Lírica
a cargo do barítono Carlos Álvarez, a soprano
Rocío Ignacio e a Real
Filharmonía de Galicia
con Miguel Ortega na
direción. As entradas
poden adquirirse a traves de Caixa Galicia no
902 434 443 e para obter
máis información visitar
www.xunta.es/conselle/cultura ou no teléfo♦
no 981 554 659.♦

E

E S P E C T Á C U L O S

Karraskal Rock
Mítico festival ao que poderemos
asistir o venres 2 e sábado 3 de xullo no parque forestal de Zamáns en
VIGO. O venres 2 tocarán en directo as bandas Recreation, Puta Miseria, Replica, Down Level e
Konflikto. O sábado 3 escoitare-

mos a Espina Fecunda, Zona Zero, Nostromo e o plato forte cos
veteráns Barón Rojo. A entrada é
de balde e hai aparcamento vixiado,
acampada libre, mercado e bares a
prezos populares. Máis información en www.karraskalrock.com.♦

Festichan
O primeiro Festival de Músicas Itinerantes celébrase o venres 2 e sábado 3 de xullo nos montes de Chan
d´Arquiña, en MOAÑA. O venres
van tocar os vigueses Los High Sierras, xunto cos madrileños El Tío
Calambres (ex-Super Skunk),
Django FM e San Blas Posse. O
sábado 3 poderemos escoitar o hip
hop mestizo dos Desechos (ex-Hechos Contra el Decoro), o rock dos
granadinos Eskorzo, o ska de La

Gran Orquesta Republicana, e o
electro-rap-pop dos vigueses Armadillo, gañadores do concurso de
maquetas organizado polo festival.
O programa complétase con obradoiros, roteiros e proxeción de curtametraxes. Todas as actividades e
os concertos son de balde, dispondo
a organización de zona de acampada desde o xoves e prezos populares
nas consumicións. Máis información en www.festichan.com.♦

Cultura Quente 04

O’Funkillo.

CALDAS DE REIS celebra desde este
xoves 1 e até o domingo 18 unha
nova edición do festival do dragón,
que xa se ten recoñecido como un
espazo alternativo que promove unha cultura viva, comprometida e
participativa. Durante estes días poderemos gozar de multitude de actividades deportivas, teatro, obradoiros, proxeción de curtametraxes ou
poesía. Pero o prato forte chegará o
venres 9 e sábado 10 coas máis de
10 h. de música, en catro escenarios

diferentes, das bandas Steelwood,
Overlook, Holywater, Gardenings, Guru Deva, Medusa, High
Sierras, La Habitación Roja,
Buedekka, Danko Jones, The Jeevas, Río Bravo, B- Violet, Poul
Collins, Le Punk, Fun da Mental,
O’Funkillo, Le Kinky Beat, Luxury 54, Jakwo Doll City, Mandalas, Dj Chaman ou N-Globe. O
horario de todas as actividades e
dos concertos pódese consultar en
www.culturaquente.com.♦

Carteleira
Carteleira

☞

¿QUE SE ESTÁ A COCER? Catro familias de
procedencia moi distinta celebran o Día de Acción de Grazas
como data que trata de unir aos
americanos. Todos sofren algún
contratempo co pavo, todos teñen prexuízos e todas as casas
recibirán unha visita inesperada.

☞

INTERMISSION.
Nunca se sabe que vai
pasar cunha pedrada ou unha
piña: perder un posto de traballo, ficar 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 ma
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 o
acusan, tendo 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.♦

Os Monicreques de Kukas, a
través de marionetas de gran formato, propoñen un percorrido
por diferentes lendas da tradición
popular galega. Kukas ideou a
súa Galiza Máxica como unha
versión libre de mitos e lendas
fantásticas da cultura popular,
como os aquelarres, o demo enganado, o pescador e a meiga, o

nubeiro, a coca de Redondela e
as covas do Rei Cintoulo recollidos, na súa meirande parte, polos
irmáns Carré Alvarellos. En OURENSE estarán até o venres 2 na
escaleiras da igrexa de Santa Maria Nai (Praza Maior) a partir das
23 h. En RIBADAVIA estarán na
Praza Maior desde o martes 6 ao
♦
venres 9.♦

■ MÚSICA

CORAL DE PORTUGAL
Poderemos escoitala o sábado 10 no Templo Votivo
de Panxón.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

CUASANTE
Interiores titula a súa mostra de pintura que podemos
ollar na galería Marisa Marimón até o 24 de setembro.

El diario de Adán y Eva
Podemos ver a obra de Mark
Twain, dirixida por Manuel
González Gil e interpretada por
Miguel Ángel Solá e Blanca
Oteyza, este xoves 1 ás 21 h. no

teatro Principal de OURENSE; o
mércores 7 estará no Pazo da
Cultura de PONTEVEDRA; e o xoves 8 chegará ao C.C. Caixanova
♦
de VIGO.♦

O vindeiro xoves 8 inaugurase o Museu Catedralicio e Diocesano de Mondoñedo. Na imaxe, o Retablo Barroco.

■ MÚSICA

MARINA PARDO

Festival de Teatro
eatro Cómico
A asociación cultural Manicómicos da CORUÑA organiza este festival, que se vai celebrar entre o 1 e
o 16 de xullo e que vai traer á cidade herculina a figuras de primeiro nivel do xénero cómico como
Carlo Colombaioni, co seu espectáculo Carlo; o escocés Johnny

Melville; e o madrileño Churry
Silva, que dirixirá o pasarúas do
festival; xunto coas compañías Os
Manicómicos, Mariclown, Os sete magníficos +1 e San & San.
Para máis información enviar un
correo electrónico a manicomicos@hotmail.com.♦

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

ARTE AFRICANA
O C.C. Carballo Calero acolle unha mostra de pezas do
continente negro que podemos visitar até final de xullo.

SGHN
Cuasante
mostra a
súa pintura
na galería
Marisa
Marimón de
OURENSE.

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

deputado en Madrid Francisco Rodríguez inaugurará o programa de actividades ás 20 h. cunha charlacoloquio sobre O papel de
Galiza no Estado español;
ás 22 h. actuará un contacontos; e ás 23 h. poderemos escoitar ao cantautor
Tino Baz. Haberá postos
de comida e bebida a prezos populares, filloas á pedra, xogos para crianzas e
unha mostra sobre os 15
Anos de Galiza Nova, para
rematar ben entrada a noite
cunha gran foliada.

A mezzosoprano interpretará, acompañada pola pianista Rosa Pérez Pardo, a obra
The caterpillar songs, de
Isaac Albéniz, o venres 9 ás
21 h. no Círculo das Artes.

Meira
■ EXPOSICIÓNS

LEMBRANZAS
Mostra fotográfica que permanecerá na Casa da Cultura até o 31 de xullo.

Mondoñedo
■ EXPOSICIÓNS

MUSEU CATEDRALICIO
E DIOCESANO
O próximo xoves 8 inaugurarase iste museu –trátase
dun dos tres proxectos elexidos pola Fundación Ba-

rrié na Convocatoria de
proxectos en Colaboración
2002-03– que mostrará,
permanentemente, os seus
tesouros, algúns por primeira vez ao público.

Nigrán
■ ACTOS

XAPÓN PRETO DE TI
Esta xuntanza cultural arredor do mundo da cerámica,
vaise celebrar na semana do
domingo 4 ao domingo 11
no recinto do colexio Panxón. Contará coa presenza
dos mestres Ito Atsuko, Uga
Kasnuko, Sonobe Genya,
Watanabe Yuko, Wali Hawes e Iesaka Ruriko.

ANDAR NIGRÁN
O Concello organiza este
programa de sendeirismo
para coñecer o patrimonio
petroglífico, a fauna e a flora da zona. As persoas interesadas en participar deben

RAMÓN CONDE
O museo Municipal é o lugar onde este artista amosa as súas obras até final
de xullo.

XOÁN TORRES
A súa obra exhíbese na sala Universidade até o domingo 18.

DE ONTE A HOXE
Esta retrospectiva de obras
de artistas ourensáns, pertencentes aos fondos da Deputación, pódense ver até o
8 de agosto no seu Centro
Cultural.

EUSEBIO RIVERO
O seu traballo pódese contemplar até o martes 20 na
galería Visol. O mesmo lugar acolle a retrospectiva
Mestizaje, con traballos
provintes de Venezuela,
Chile, Xapón, Irak, Grecia, Cuba, Taskente e do
Estado español, até o 10
de setembro.

Pontevedra
OS TRABALLOS
DE XAQUÍN LOURENZO

■ EXPOSICIÓNS

PEDRO ÁVILA
A Biblioteca Provincial
presenta o seu traballo até o
8 de xullo.

6ª FESTA
NACIONALISTA

XENES E ALIMENTOS

Organizada polo BNG do
Baixo Miño para o vindeiro
sábado 10 na Alameda. O

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

A máis multitudinaria festa do
verán galego regresa como todos os anos á vila coruñesa de
ORTIGUEIRA desde o venres 10
ao domingo 12 coa súa vixésima edición e un importante programa musical. O venres arrinca co concerto da banda de gaitas Bagad, chegada da vila bretona de Brest, na Praza de Isabel II ás 17 h. No escenario
principal Estrella Galicia, desde as 22 h, escoitaremos á Escola de Gaitas de Ortigueira;
ao bretón Alan Stivell; os irlandeses Kila; e os galegos Os
Cempés. O sábado vai ser o
turno dos bretóns Karma; os
míticos Capercaillie desde Escocia; La Bottine Souriante do
Quebeq; e a galega Susana Seivane. No escenario Runas desde as 17 h, van tocar Xestreu
(Galiza); Gatos del Fornu (Asturias); e Supervivientes (Granada). E na Praza de Isabel II ás
17 h, desfilará a National
Youth Pipe Band Scottish. Para o remate, o domingo ás 12 h.
da maña, haberá un Desfile de
bandas que sairá do Porto Deportivo e na que participarán a
Escola de Gaitas de Ortiguei-

Os distintos programas que
engloban as actividades
musicais dos proximos días
do Xacobeo anuncian as actuacións de Simple Minds,
o mércores 7, en OURENSE
con entradas xa á venda;
David Bustamante en LUGO, o venres 9 e, en OURENSE, o sábado 10 (de balde); John McLauglin en
PONTEVEDRA o domingo
11 con entradas xa á venda.
En ARTEIXO o venres 2 estarán Cristina Pato, La
Matumbá e Los Chicanos
del Sur. No CARBALLIÑO o
sábado 3, Herdeiros da
Crus, Férvelle as Berzas e
Mel Maniacs. Na GUARDA, o xoves 11, Na Lúa,
Mariza, Rui Veloso e
Amelia Muge. En MEIS o
sábado 10, Cadillac, Caribe Sound Music e Juantón. Na ESTRADA, o domingo 11, Cadillac, Mel
Maniacs e Ariel Rot. Na
CORUÑA, o domingo 4, Susana Seivane e Fito & Fitipaldi. Dentro das galas televisivas concertadas con
La 2, o sábado 3 en CELA-

Carlos Núñez; e os pontevedreses Quempallou, que presentarán o seu último traballo
Entremonías. O festival complétase coa exposición de fotografía A paisaxe humana de
Xoán Piñón no claustro do
Concello; a mostra de Instrumentos Tradicionais; no Centro
Arqueolóxico Federico Maciñeira; e un Obradoiro de baile
no Teatro da Beneficiencia. Toda a información en www.festivaldeortigueira.com.♦

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.
■ MÚSICA

ARDENTÍA
O veterano grupo grupo
folque dá un concerto o
venres 2 de xullo ás 23 h.
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
■ EXPOSICIÓNS

DÍAZ PARDO
Podemos ver unha seleción
de pezas da súa coleción na
Casa da Cultura.

Santiago
A ARAÑEIRA
Un cento de artistas da Colección CGAC. Por primeira vez, unha única exposición ocupa as tres plantas
do edificio, estendéndose a
zonas alleas ao percorrido
expositivo habitual. Pintu-

En concerto o martes 6 ás 21 h.
na igrexa de San Francisco en
PONTEVEDRA; tamén poderemos

Xacobeo Musical 04

ra; a banda de gaitas asturiana
Fonte Fuécara; Bagad de Bretaña; a banda de gaitas do Concello do Barco; a National
Youth Pipe Band Scottish; e
as bandas galegas de Ladrido e
Devalar. No escenario Runas
desde ás 17 h, tocan os cataláns
Els Groullers; Lavanderas de
Valenci;a e os galegos Ergom.
E para rematar a festa no escenario Estrella Galicia ás 22 h.
Nova Galega de Danza; concerto dos The Chieftains e

■ EXPOSICIÓNS

Orquestra
Orquestra de Cámara Galega

Festival do Mundo Celta

Os Cempés.

O Porriño

■ EXPOSICIÓNS

Lugo

■ ACTOS

Podemos ver esta mostra na
sala de Caixa Galicia até
este domingo 4 de xullo.

■ EXPOSICIÓNS

O C.C. de Monteporreiro
adícalle unha mostra ao último homenaxeado co Dia
das Letras Galegas, até final de mes.

Goian

LATITUDES
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concentrarse o domingo 11
ás 10 h. na oficina de turismo de Gaifar para facer a
ruta de Parada.

Galiza Máxica

escoitala o mércores 7 ás 21 h.
na concatedral de San Xulián de
♦
FERROL.♦

Simple Minds estarán en Ourense o mércores 7.
NOVA, estarán Avalon, Vartina, Cathy Jordan, Rosa
Cedrón...; en OLEIROS o
sábado 10: Laio, Alison
Brown, Tania Tagar, Ove
Larson...; en canto ás galas
concertadas coa TVG, o
venres 2 en FERROL estarán
Marta Sánchez, Carlos
Jean, Hijas del Sol, Amistades Peligrosas, Natalia,
Ramón...; o domingo 4 en
FERROL será o turno de Alberto Cunha, Xil Ríos,
Los 3 Sudamericanos,
Los Bravos...; e en MELIDE o venres 9, Mercedes

Peón, Danza Invisible,
Fórmula Abierta, Las
Chuches, Rocio Jurado...
O FESTIVAL DO MILENIO no
Monte do Gozo de SANTIAGO contará con, o xoves 15,
Chemical Brothers, Massive Attack, Iggy & The
Sooges, The Darkness e
Lilith; o venres 16, David
Bowie, The Cure, Muse, e
Starsailor; o sábado 17,
Bob Dylan, The Corrs,
Echo & The Bunnymen e
Gary Jules, con entradas
xa á venda (hai un bono para os tres días).♦
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ras, esculturas, fotografías,
vídeos e instalacións, que
marcaron o curso da arte
das últimas décadas, nun
auténtico paseo pola arte.
Até setembro

CRISTINA
GARCÍA RODERO
O Museu das Peregrinacións acolle, desde este
venres 2 até o 19 de setembro, esta mostra fotográfica
sobre a Peregrinación de
Santiago en Haití.

ALEXANDRE BÓVEDA
Na galería Sargadelos podemos contemplar unha
mostra adicada ao ilustre
nacionalista titulada Apontamentos biográficos.

TRAS EL ESPEJO
Mostra adicada á moda española que se pode visitar na
Fundación Caixa Galicia.

ÁNGEL NÚÑEZ

Convocatorias
PROXECTOS EN
COLABORACIÓN 2004-05
A Fundación Barrié, que desde a
súa creación vén prestando apoio a
institucións promotoras da cultura,
convoca por segunda vez estas
axudas de contía significativa para
a recuperación do patrimonio cultural e natural de Galiza. Con un
presuposto total de 240.000 euros,
a fundación pretende estimular os
mellores proxectos e iniciativas
innovadora promovidas por institucións galegas en beneficio do
patrimonio de Galiza. O prazo de
solicitude remata o 10 de setembro
de 2004. Máis información en info@fbarrie.org.

HISTORIA MEDIEVAL DE
GALIZA 2004
Ao premio que convoca a editorial
Toxosoutos e a Fundación Comarcal Noia de investigación histórica, cultural, artística, económica,

As súas fotografías pódense ollar na galería Sargadelos até o sábado 24.

etnográfica, etc. sobre o medievo
en Galiza poderán concorrer todos
os autores de calquera nacionalidade que presenten os seus traballos inéditos en lingua galega ou
portuguesa. A extensión deberá
ser dun mínimo de 150 folios a
duplo espazo e enviarase o orixinal e 5 copias antes do 30 de setembro de 2004 á Editorial Toxoutos, Cruceiro do Rego, 15217
Noia (A Coruña). Con cada orixinal, que deberá presentarse baixo
lema, xuntarase, en sobre pecho, o
nome completo, enderezo e teléfono do autor, así como o título da
obra. Valoraranse o rigor, a innovación metodolóxica e o interese
para a sociedade. O gañador recibirá un premio de 3.000 euros e o
finalista 1.200 euros.

XII CERTAME LITERARIO DE
NOVELA CURTA LUEIRO REY
O Concello do Grove, xunto con
Sotelo Blanco Edicións, promoven

este premio para honrar a memoria
desta figura , así como fomentar a
promoción da literatura galega e
os seus autores. Poderá participar
calquera persoa, sen distinción de
idade ou nacionalidade, que presente os seus textos en lingua galega, comforme ás Normas Ortográficas e Morfolóxicas do ILG e a
RAG e aprobadas polo Parlamento
galego. Os traballos, que deberán
ser orixinais e inéditos, terán unha
extensión mínima de sesenta páxinas e máxima de 120, tamaño DIN
A4, de mil oitocentas matrices cada páxina, aproximadamente. Do
texto enviaranse 5 copias baixo lema antes do 15 de agosto a XII
Premio Manuel Lueiro Rey, Concello do Grove, Praza do Corgo
s/n, 36980 O Grove (Pontevedra),
coas que se adxuntará un sobre pecho no que figuren, fóra, o lema e
título, e que conteña o nome completo, enderezo e teléfono do autor, así como o título do libro.

EN PÉ DE PEDRA

TRES CAMIÑOS

Até este sábado 3 de xullo
poderá visitarse no Salón
do Ámbito Cultural do
Centro Comercial Compostela a exposición a cargo de
Mónica Couso, Angélica
Soleiman e María Esteirán na que se percorre a
historia diste festival de
danza a través de instantáneas fotográficas.

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

NORGE BATISTA
Estará o venres 2 a partir
das 21:30 no teatro Principal. Entradas á venda no
telf.902 504 500 ou en
www.caixanova.es.

Deicide

CASTROFLOXO
Ista agrupación folclórica
ourensá fará unha demostración de música e danza o
domingo 4 na Paza das Praterías de 11 a 13 h.

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 europea. Quen xa comprara a entrada pode recuperar o diñeiro
no lugar onde a adquirira.♦

■ TEATRO

SACOCHEO
COMPOSTELA E
SAN CLEMENTE
DE PASANTES
A capela do IES Rosalía de
Castro acolle esta mostra
até o 12 de setembro.

7000 ANOS
DE ARTE PERSA
Podemos ollar esta mostra
no museo Diocesano até o
5 de setembro.

PINTORES
COMPOSTELÁNS

A galería
Sargadelos
de
SANTIAGO
acolle unha
mostra
sobre
Alexandre
Bóveda.

Podemos ver esta retrospectiva, composta por obras
pertencentes aos séculos
XIX e XX, até o 25 de xullo
no Auditorio de Galicia.

A exposición fotográfica sobre o festival de danza En Pé de
Pedra poderá visitarse até este sábado 3 no Centro Comercial Compostela.

de Diario, até o 30 de xullo
na galería Espacio 48.

MIGUEL ANXO PRADO
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 reali-

Mostra as súas pinturas máis
recentes no Espazo para a
Arte do Correo Gallego.
Un conxunto de obras de
tamaño reducido do escultor basco Eduardo Chillida pódense ollar na Fundación Caixa Galicia até iste
venres 2 de xullo.

Os xardíns do Auditorio acollen a mostra Campo de Estrellas até o 27 de outubro.

LABIOS DE PENÉLOPE

IX PREMIO MANUEL
RAÍMONDEZ PORTELA
A Fundación de Exposicións e
Congresos da Estrada promove este certame no que poderán participar aqueles traballos ou serie de
traballos (até un máximo de cinco), que teñan como tema a lectura, e que sexan publicados en lingua galega en calquera dos medios
de comunicación escritos até o 30
de xullo. Os autores deberán remitir unha páxina orixinal dos artigos, na que conste a data de publicación e o medio, acompañada dos
seus dados, á sede da Fundación
(Zona Deportiva s/n 36680 A Estrada) antes do 11 de agosto. A
dotación económica do premio será de 1.500 euros. Máis información en www.a-estrada.org, no teléfono 986 573 406 ou no fax 986
573 761.♦

partir do luns 28 no telf.
981 573 998 ou na web
www.salanasa.com.

Sober
■ EXPOSICIÓNS

ALFARARÍA DE BUÑO
Até iste domingo 4 de xullo, na Casa da Cultura pódese visitar unha mostra
dos variados traballos dos
oleiros de Buño.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

BALDOMERO
MOREIRAS
Merlín e outras historias titúlase esta mostra do celanovés que se encontra na
galería Trisquel & Medulio,
até o 17 de xullo.

Vigo
■ EXPOSICIÓNS

OSWALDO
GUAYASAMÍN
O pintor sudamericano expresa na obra a gran epopeia plástica de todo o continente. As súas raíces, andinas en esencia, son universais na súa proxección,
xa que a súa inspiración é o
ser humano cos seus sentimentos e emocións. Nado
en Quito en 1919, de pai indíxena e nai mestiza, foi o
maior de dez irmáns, dando
mostras de poseer dotes excepcionais desde moi cedo.
De longa traxectoria e amplio currículo de premios e
galardóns, podemos contemplar a súa obra no Centro Cultural Caixanova até
o 1 de agosto.

Feiras do Libro
Libro
Poderemos coñecer as últimas novidades
editoriais ou mercar ese libro que andabamos buscando e non atopabamos tempo para compralo, beneficiándonos de descontos.
En VIGO até o 7 de xullo.♦

BAD BOYS
Até o 5 de setembro no salón de actos do MARCO
poderemos ver gratuítamente esta serie de vídeos
de artistas españois, producida polo Ministerio de
Asuntos Exterioresco gallo da 50 Bienal de Venecia, na que se exhibirán en
proxeción monocanle, en
continuidade, pezas de
Manu Arregui, Carles
Congost, Jon Mikel Euba, Joan Morey, Sergio
Prego, Pepo Salazar e
Fernando Sánchez Castillo. Os pases van ser ás
11, 12:30, 17 e 18:30 h. de
martes a domingo, incluíndo festivos.

ATRÉVETE A SOÑAR
Mostra interactiva que podemos visitar, até o 9 de setembro, no C.S. Caixanova.

JUÁN GARCÉS
O seu traballo pode verse até
o sábado 24 na galería Netx.

CAMIÑOS
DE PORTUGAL
A SANTIAGO
O Instituto Camões acolle
esta mostra até final de mes.

NATURALEZA
HUMANA
Fernando Arenaz exhibe
a súa obra até o venres 9
Oswaldo
Guyasamín
mostra a
súa obra
no Centro
Cultural
Caixanova
de VIGO.

A galería C5 amosa a súa
coleción até iste sábado 3
de xullo.

VICENTE PREGO
Podemos coñecer o traballo
deste artista, baixo o título

D.O.G.

Véñense de convocar 12
prazas de educadores bolseiros para o curso 20042005 no centro de asistencia e educación especial Santiago Apostol da

XAIME
QUESADA BLANCO

AROMAS

MANUEL RUIBAL

CONSELLARÍA
DE ASUNTOS
SOCIAIS, EMPREGO E
RELACIÓNS
LABORAIS

dades 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.

O formato irreverente, inconformista e insultante da
Ultranoite non podía deixar pasar o Xacobeo para
presentar un espectáculo
cheo de humor e sátira que,
de certo, será auto-excluído da excepcional e anunciadísima programación
que a Xunta vai levar a todas as aldeas galegas para
celebrar o ano santo. Desde iste xoves 1 ao sábado 3
e do xoves 8 ao sábado 10
de xullo ás 23 h, na sala
Nasa, gozaremos con este
cabaret colectivo, no que
participarán Miguel de Lira, Patricia de Lorenzo,
Manuel Cortés, Mónica
García, Carlos Santiago,
Marta Pazos, Borja Fernández, Antón Coucheiro, Cool Hamster, mago
Romariz ou Os Ministros
do Metal entre outros. Pódese recoller a reserva a

Máis información en cultura@turismogrove.com.

Coruña. Os solicitantes
deberán ter unha idade
comprendida entre 18 e
28 anos e estar cursando
estudos superiores, medios, de formación profesional grao superior ou
telos rematados. Os interesados deberán dirixir a
solicitude á Delegación
Provincial da Consellaría
de Asuntos Sociais.♦
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Mesa
deseñada
polo
arquitecto
José Bar
Boo, que
forma parte
da mostra
O deseño
en Galiza
no s. XX,
actualmente
no MARCO.

Anuncios de balde
■ Véndese scooter en Vigo con
11.000 km, nova e económica. Chamar ao 607 950 511.
■ Alugo casa totalmente equipada
e con garaxe en Nogueira de Ramuín, na Ribeira Sacra. Para pasar
uns días ou por semanas. Telf. 986
376 022 / 661 642070.
■ Desexo facer amigas que amen a
música clásica, a literatura e o teatro. Fran, telf. 605 099 722.
■ Alugo casa nos Ancares, en Corneantes (próxima ao Piornedo) recén
restaurada. Por temporadas ou todo o
ano. Telf. 666 876 102.

SOLEDAD SEVILLA

bergará unha mostra da
produción deste artista até o
16 de xullo.

A galeria VGO presenta as
súas obras até o 9 de xullo.

A RECONQUISTA

JAVIER PENA

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

na galería Chroma.

O artista amosa as súas Caligrafías, até iste sábado 3 de
xullo, na galería Alameda.

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.

A Rede

www.trastenda.com
Tenda de publicacións relacionadas coa
música xestionada pola plataforma de
servizos a grupos Falcatruada. Na mesma véndense discos de música –existen
seccións de música galega, estatal e internacional–, vídeos e DVDs, revistas de
música e de tendencia, chapas, camisetas
e libros, entre outros produtos.♦

FERMÍN MUGURUZA
KONTRABANDA
O artista basco regresa a
Galiza coa xira Komunikazioa Tour e novo disco en
directo, recén publicado,
para tocar na sala Nova
Olimpia o vindeiro xoves 8.
Entradas a 10 euros.

■ 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.

■ 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.

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

■ Precísase camareira ou camareiro en Vilagarcía para restaurante de
próxima abertura. Telf. 986-627 555
560 ou 986 504 652.

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

■ Véndese acordeón diatónico de
botóns, novo. Chamar ao telf. 986
227 039 a partires das 19 h.

■ 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.

■ Alúgase casa na ría de Muros e Noia
para os meses de xullo, agosto e setembro. Telf. 615 864 477 ou 981 765 089.
■ Véndense canciños de compañía
de raza pequena. Telf. 986 415 666.

■ MÚSICA

TRASTENDA

■ En Sanxenxo, alúgase no verán
amplo estudo con cociña independente, exterior, piscinas, praza de garaxe. A 500 metros da Praia de Silgar
e a 7 min. da Lanzada. Telf. 986 691
174 ou 988 220 809.

■ 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).

■ Alúgase piso na Avda. Fisterra
da Coruña por 365 euros. Telf. 607
638 045.

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

centrosentidogaliza@hotmail.com
■ Alúgase piso novo para 4-6 persoas na praia de Agrelo en Bueu (Pontevedra) en xuño, xullo e setembro.
Telf. 986 321 233.
■ Libroteca 21, catálogo de libros
de ocasión, especialidade en lingua
e literatura galegas, filoloxía e historia. Tamén revistas e discos. Consulta http://es.geocities.com/libroteca21/index.html.
■ Vendo colmeas garantidas. Ensino a coidar as abellas para os que as
compren. Tlf. 986 291 722.
■ Estase a crear na Galiza unha cooperativa de tendas de roupa, música e de cultura de carácter antiglobalizador e galeguista. Se queres
formar parte, montando na túa vila ou
cidade unha sucursal, chámanos, informarémoste sen compromiso. Telf.
600 717 628.
■ Teño trinta e tantos anos, carreira
universitaria, traballo, físico agradábel
e unha alma sensíbel, pero fáltame
unha muller que me alegre o corazón.
Se lee este anuncio algunha muller
romántica, honesta e con ganas de
ter unha relación seria, o meu correo electrónico é galiza.04@terra.es.
■ Traballos a ordenador para estudantes, particulares e empresas. Rapidez, 24 horas. Pepe Talon: Porta da Pena, 9 - Baixo Dta. 15705 Santiago de
Compostela. 636 288 497. www.comunicart.net Correo: pepetalon@hotmail.com
■ Vendo enciclopedia DEGU (60 tomos por 120 euros). Telf. 677 864 157.
■ Únete ao Club da Amizade para
facer amigos por correspondencia.
Xa somos máis de 3.000 mozos e mozas os que estamos anotados. Manda
un sobre e un selo para resposta a: El
Club de la Amistad. C/Ekonomia 17 4 Iz. CP 48902 Barakaldo (Bizkaia).♦

Fermín
Muguruza
presentará
o seu novo
traballo
Komunikazioa na
sala Nova
Olimpia
de VIGO o
próximo
xoves 8.

■ TEATRO

MONCHO BORRAJO

LEANDRO SÁNCHEZ
A Casa da Xuventude acolle, até iste venres 2 de xullo, as súas fotografías e escritos sobre o Bos Aires
previo á depresión económica, xunto cos Microorganismos realizados en tinta
por Diego Alfonsín.

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

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.

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, al-

O ourensán presenta o seu
espectáculo Cosa Mías no
teatro Fraga Caixa-Galicia
até iste sábado 3 de xullo.
Entradas á venda no telf.
902 434 443 ou en
www.caixagalicia.es.

Ponferrada
■ EXPOSICIÓNS

XURXO LOBATO
O recoñecido fotógrafo
amosa, até finais de setembro no Museo de El Bierzo,
a mostra El Camino Encantado, na que presenta 50
instantaneas en color onde
reflicte a súa mirada persoal do Camiño de Santiago
nesta zona.

Barcelona
Barcelona
■ EXPOSICIÓNS

GALICIA,
O SORRISO DE

DANIEL

Esta mostra, organizada polo Consello da Cultura Galega e a Universitat de Barcelona, encóntrase no vestíbulo do Edificio Histórico
(Gran Via de les Corts Catalanes 585).

Por to
■ EXPOSICIÓNS

GALIZA EN FOCO
O Museu Nacional da Imprensa inaugura este venres
25 esta mostra de fotoxornalismo. Organizada polo
Clube de Prensa de Ferrol,
esta é a XIV edición e consta de 40 traballos centrados,
maiormente, no desastre do
Prestige. No Museu Nacional da Imprensa e na
FNAC Sta. Catarina.

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 SouzaCardoso, 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
Grão-Mogol: 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.

Maia
■ EXPOSICIÓNS

CAMIÑO DE SANTIAGO:
LUZ E VIDA
O Forum da vila portuguesa acolle, até o 12 de xullo,
esta mostra na que podemos ollar fotografías de Tono Arias, Vari Caramés,
Xurxo Lobato, Tino Martínez e Juán Rodríguez.♦

Promocións Culturais Galegas

Podemos ver a súa obra artística na Sala II do C.S. Caixanova, até o 11 de xullo.

A NOSA TERRA

MANUEL IZQUIERDO

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.

Á

s veces é como se as
palabras
estivesen
cambiadas. Os mozos
xa non ligan, nin “acompañan” a unha rapaza, como se
dicía eufemisticamente no
franquismo, senón que van

de “caza”. Cando o/a rapaz/a
di algo bonito dise que “ataca”. En cambio, cando un home lle corta o gañote á muller, a prensa fala de “violencia de xénero” e moitas persoas pensan que se están a re-

ferir a un viaxante de confección de Tarrasa. Outro tanto
pasa co fútbol e a guerra. Os
futbolistas precisan “instinto
depredador” e “asesino”. En
cambio os marines fan “labores humanitarias”.♦
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RUBÉN VALVERDE
Dj Montse Vispo, Dj Vane, Dj
Andrea Arias e Dj Rocío Rod
son catro rapazas que pinchan
música techno e house en locais coma o After House, o
Electric Globe, o Global ou o
Zoom. Aspiran a facerse un
nome dentro dun estilo tradicionalmente dominado por
homes e co tempo chegar a
producir a súa propia música.
Como se empeza pinchando
música house e techno?
Escoitando música. Gustábanos moito este estilo e todas tiñamos algún ex-mozo ou amigo
que tiña un equipo de mesturas.
Ou sexa que non consiste só
en poñer discos e para adiante?
Custa moito aprender. É moi
difícil facelos cadrar. Fusionamos
música, non se trata de poñer un tema de Bisbal e despois outro de
Chenoa. Hai que saber subir e baixar os garves e os agudos. O obxectivo é lograr que a música cadre.
E como se consigue?
Con paciencia e aspirinas.
Hai diferenzas entre os distintos
estilos de house e techno. Sobre
todo cómpre coñecer os tempos
e os ritmos.
En Galicia hai demanda
desa música?
Xa houbo máis do que hai.
Entendeuse moi mal este estilo.
En Galicia a única macrodiscoteca que queda é o Octopus. En Vigo, por exemplo, pecharon moitos locais por un mal enfoque do
que significa esta música. Agora
quedan o After House, o Stereo o
Moloko e pouco máis. Tamén
contribuíron a pechar locais as
festas clandestinas que se organizan nos montes. Fanse cada
certo tempo e avísase de boca en
boca. Un tipo leva un equipo e
móntao en calquera explanada e
dese xeito non pagan locais, nin
impostos, nin nada.
Que tipo de xente escoita
esta música?
Hai de todo un pouco. Dende
xente que lle gusta até vellos de
corenta anos que andan perdidos
pola noite. Non hai máis locais
porque esta música asociouse

Vigo Women DJs
‘A pinchar apréndese
con moita paciencia e aspirinas’

PACO VILABARROS

nun primeiro momento ás pastillas e outras drogas. Había moita
xente que saía a drogarse e poñía
a música como escusa. Iso influíu na reputación. Drogas hai
en todas partes e quen pense o
contrario está moi equivocado.
Non hai máis que ir a locais da
zona vip de Vigo.
É moi esixente o público?
A verdade é que unha mala
mestura pódelle chegar a romper
a noite aos que están bailando.
Mira se son sensíbeis que cando
te equivocas un pouco xa te están a berrar tarteras.
Que vos dixeron na casa
cando comentastes que iades
traballar pola noite?
A verdade é que tivemos que
facerlle un lavado de cerebro aos
nosos pais dicíndolle que isto for-

maba parte da cultura underground
e todo iso. Traballamos dende as
seis da mañá en diante. Algunhas
veces até as seis da tarde. Foi difícil
convencelos de que este mundo é
así e que hai que deitarse cedo para
comezar a traballar en horario de ir
a misa. Eles entendérono ben porque no caso dalgunha de nós tivemos mozos que eran pinchas e que
gañaban moitos cartos cada mes.
Pero hai xente que está bailando ás tres da tarde?
É a hora na que máis xente
hai. Penso que se deben erguer
para vir á discoteca porque non é
normal que teñan tanto aguante e
aínda por riba teñan unha cara
perfecta. Todo o mundo sabe que
despois de saír toda a noite, as sete da mañá xa estás desfigurado.
Fanse moitos cartos como dj?

Botas un peso no tocadiscos.
Méteslle unha profunda calada ao
longo e afinado pitillo mouro.
Escolles canción de vagar,
expulsando o fume. Premes a tecla
cun súpeto toque que ecoa
fachendoso. Axiña estala, eléctrico,
libremente, o Smoke on the water.
Todo estaba perfecto. O tempo ao
teu favor, parecía. ¿A que hora vai
vir o futuro?
COLECCIÓN CENTRAL LITERARIA

A NOSA TERRA

Unha vez que te fas cun prestixio gañas moitísimo. Coñecemos xente que saca máis de
12.000 euros cada mes e viaxa en
avión para pinchar en exclusiva
nunha festa durante dúas horas.
Ten as mesmas posibilidades
un home que unha muller?
Antes non. Pinchar esta música era unha profesión de homes.
Pero penso que agora o feito de
ser unha rapaza chama tamén a
atención. Está claro que se o fas
mal de nada vale que sexas guapa.
O voso obxectivo cal é?
Todo o mundo que entra neste mundo aspira a poder chegar a
producir música. Aí é onde está
realmente o negocio. O que ocorre é que cada vez é máis difícil
despuntar porque aparecen pinchadiscos por todas partes.♦

Soberano
Unha
novela de

ADOLFO
CAAMAÑO

Librarías
FRAN ALONSO

S

empre me pareceu
que un dos indicativos máis importantes da situación sociocultural dun país son as súas
librarías. As librarías
constitúen unha especie
de espello ante o que as
sociedades se peitean, un
espello que case sempre
reflecte o aspecto do seu
rostro. Por iso, cando viaxo, para min as librarías
son de obrigada visita.
Por exemplo, cando un
entra a remexer nas magníficas librarías londinenses, descobre que os británicos son moito máis provincianos do que aparentan: obviando que impulsan a maior parte dos movementos de renovación
cultural, alí a presenza de
libros doutras culturas ou
de traducións é máis ben
escasa. Xusto o contrario
do que sucede con Berlín,
por exemplo, onde o
cosmopolitismo enriquecedor das súas buchhandlung resulta deslubrante.
En Berlín (en Alemaña toda), as librarías son un crisol de sensacións, de portas que se abren ao mundo. De Cabo Verde podo
dicir que percorrín todas
as librarías do país (catro,
en concreto), fiel reflexo
da situación socio-económica das illas. Tamén viaxando pola Alxeria dos
anos 80 souben que as librarías falan a linguaxe da
sociedade: cada vez que
entraba nunha delas intentando mercar o alcorán en
árabe, os libreiros, ofendidos, non dubidaban nin un
segundo en expulsarme
do seu local sen entender
para qué demos quería o
seu libro sagrado nunha
lingua que non falaba. De
Nicaragua lembro especialmente as edicións piratas, en papel ínfimo, que
enchen as papelarías; aínda que nese ámbito Marrocos ten un oco preferido na miña memoria:
nunha ocasión, hai xa
quince anos, paseando polas serpenteantes rúas de
Fez, descubrín un local
baleiro, que só dispoñía
dunha mesa no centro sobre a que a xente se inclinaba curioseando un feixe
de libros. Entrei e cando
lle botei man un dos libros
decateime: eran todos fotocopiados. Tamén con
sorpresa, e con agrado,
lembro as magníficas librarías chinesas de Beijing ou de Shangai, onde
unha poboación sen poder
adquisitivo, pero devorada por unha enorme curiosidade, senta no chan
dos estabelecementos e
dedica unha ou dúas horas
do seu tempo a ler libros
que logo devolve aos andeis. E é que todas as librarías agachan no seu corazón os segredos do lugar onde se atopan.♦

