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ANXO QUINTANA SAE REFORZADO DO DEBATE INTERNO DO BNG.
Non podía ser doutra maneira se os nacionalistas querían evitar dar
por perdidas a mantenta as próximas eleccións autónomas. O proceso de reflexión que decidiron comezar, pensando sobre todo na
sociedade galega, semella tamén un método acaído para procurarlles remedio ás últimas derrotas electorais, sobre todo se esa reflexión se realiza, como anuncian, de xeito transparente. Pero todo iso
non abonda. O gran reto que ten o BNG primeiramente é o de recuperar a ilusión e a capacidade de traballo da súa militancia. O golpe foi duro para moitos que pensaban que a política era un continuo
ascenso até conquistar o “poder popular”. Pero máis duro foi para
outros que ollaron que o incremento do poder institucional deixaba
de lado, cando non prescindía, de moita militancia activa. Uns por
non saber adaptárense ás novas circunstancias, outros porque as
distintas direccións non foron quen de adecuar as estruturas e o funcionamento ás novas situacións. Xa que logo, antes de nada, o BNG
debe atoparlle unha inserción tan apropiada como necesaria a toda
esa base social que foi quen o conduciu non só ao ascenso electoral, senón que propiciou os cambios sociais e políticos que se deron
nesta país nos últimos anos. Esa posta en valor da militancia, dentro e fóra da organización, non poderá producirse se unicamente se
prima o labor institucional. Tanto para o cambio social como para
o ascenso electoral, que deberian ir xuntos, é necesario non só o traballo dos nacionalistas nos movementos asociativos, senón tamén o
protagonismo dos seus membros dentro da fronte nacionalista.♦

A TERRA QUERE POBO

III PREMIO RAMÓN PIÑEIRO
DE ENSAIO.
A vitalidade dun pobo exprésase
na capacidade que ten para
discutir o seu tempo, asumilo
criticamente e apostar polos
cambios necesarios.

PACO VILABARROS

XOSÉ LUÍS BARREIRO RIVAS

Emoción
na lectura do
Sempre en Galiza
(Páx. 11)
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A Executiva faculta a Quintana para realizar cambios na dirección

O BNG acorda abrir un proceso
de reflexión interno
AFONSO EIRÉ

Anxo Quintana sae reforzado no BNG como máximo referente interno e candidato á
presidencia da Xunta logo das últimas discusións. Ao mesmo tempo a fronte nacionalista abre un proceso de reflexión para formularlle alternativas á sociedade galega.
A Executiva Nacional do BNG
decidiu facultar o seu Portavoz
Nacional, Anxo Quintana para
realizar melloras e cambios nos
organimos de dirección cando o
crea oportuno. A Executiva confírelle así un poder que nunca tivo ningún outro membro da
fronte nacionalista.
Con esta decisión o BNG dá
por pechada a crise interna
aberta logo dos maos resultados
das últimas confrontacións
electorais.
Quintana afirma que el adoptará as “decisións sen ningún tipo de interferencias” e sen que
ninguén “me marque os ritmos, o
tempo e os destinos”.
Será polo tanto Quintana
quen decida eses posíbeis cambios e tamén cando convén realizalos. Fontes nacionalistas especulan coa posibilidade de que
entre na Executiva algún integrante da lista dos denominados
Non adscritos que non lograran
os votos necesarios na última
Asemblea Nacional, para así reforzar a unidade interna e a corresponsabilidade de toda a militancia. Máis dificil semella ser
que deixen a Executiva tanto
Xosé Manuel Beiras como Francisco Rodríguez, como tamén se
especulou nalgún momento.
Debate aberto
Non se prevé que os cambios
que se vaian producir se realicen
proximamente, pois Quintana
anunciou que estes serán froito
das discusións que se realicen na
Comisión de Análise e Estatutos
do Consello Nacional.
Foi este o organismo escollido pola Executiva do BNG para
canalizar o proceso de reflexión
interno. Un proceso que, segundo Quintana, debe de ser “aberto, participativo e transparente”.

Quintana no momento de acudir á reunión da executiva celebrada o mércores 7.

Nel poderá participar, xa que
logo, toda a militancia, pero
Quintana matizou que “non se
trata de reproducir de novo a pasada Asemblea Nacional”, senón
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Que discuten os nacionalistas?
A saída á luz pública dunha acalorada discusión entre Francisco
Rodríguez e Xosé Manuel Beiras no Consello Nacional celebrado hai unha semana interferiu significativamente na discusión interna que estaban a levar
os nacionalistas.
O incidente, cualificado por
diversas fontes do BNG como
“normal na discusión interna de
calquera partido”, gañou trascendencia cando foi dado publicamente a coñecer a partir dunha acta da reunión do Consello
Nacional, varios días despois.
A suposta acta, segundo puido saber A Nosa Terra, non era
a oficial. Tratábase das notas recollidas por un membro do
Consello Nacional e reflexaban
de xeito pormenorizado as discusións. A esta acta B tiveron
acceso algúns membros da corrente interna do BNG denominada Non adscritos.
A saída de ton de Francisco
Rodríguez viría producida pola
discusión sobre a planta de gas
do Ferrol. Pero este só foi o detoante. Rodríguez estaba molesto polo xeito en que Xosé Manuel Beiras presidía as discusións do Consello Nacional, sobre todo por mor dos cambios introducidos por Beiras para presidir sendas comisións, sen contar
coa aprobación da Executiva.
Pero tanto a filtración á
prensa desta discusión entre
ambos dirixentes, (“se non fose
así non tería pasado nada”,
coinciden en afirmar dentro do
BNG), como a propia discusión
entre Beiras e Rodríguez, son
sintomáticos dun proceso interno da fronte nacionalista.
As claves semellan ser senlleiramente tres: os cambios
producidos na anterior Asemblea Nacional, o proceso de renovación interna cara as eleccións autonómicas próximas e o
vertixinoso desceno electoral do
nacionalismo.
O relevo de Xosé Manuel
Beiras, referente social e electoral do BNG, produce non só un
novo escenario, senón unha necesaria adecuación interna, canto máis cando foi produto dun
pacto. A votación non estivo entre Beiras e Quintana (coma no
PNV, por exemplo) senón entre
Nogueira e Quintana.
A renovación da Executiva
tamén deixa fóra a moitas persoas con ampla traxectoria política dentro do nacionalismo.
Moitos destes militantes integran un Consello Nacional ao
que a Asemblea decide conferirlle moito máis poder. Crease tamén ex novo o cargo de Presidente do Consello Nacional para Xosé Manuel Beiras.
O papel do Consello Nacional
As novas circunstancias fan que
nestes meses o Consello Nacional
oficie como unha especie de contrapoder da Executiva, afirman algúns. Outros consideran que o seu
papel é o de fiscalizar a labor da
Executiva e como tal actúa. Esta
adaptación aos novos tempos sería

Consello Nacional do BNG na última asemblea.

É esa palabra, que todo o
a que pruduce desaxustes e discusións internas. A cuestión agrávase mundo invoca, a que dá lugar a
cando a lista alternativa denomi- outra das dificultades internas conada dos Non Adscritos, que con- as que se atopa actualmente o
sigue o 29% dos votos na Asem- BNG. Aínda que non oficialmenblea Nacional, non entra na Exe- te, xa comezou a confección das
candidaturas ás
cutiva. Con outros
próximas elecmembros máis da
lista considerada
uintana lembrou cións autonómicas
dentro da fronte
oficial, pero que
nacionalista. Todo
non apoiaron a que a liña de
semella indicar
Executiva, son
ataque
do
PP
que os cambios no
acusados de non
grupo parlamentaresponsabilizarse consiste
rio actual do BNG
das decisións covan ser múltiples.
lectivas que apro- en cuestionar
Así as cousas, paban os órganos de
o
seu
liderado
recen lóxicos os
dirección.
Na Executiva para descualificalo movimentos internos e os intentos
queixanse de que
de posicionarse
hai moitas medi- ante o electorado.
ante o proceso que
das que aínda non
comezará en sepuderon pór en
tembro, sobre todo
marcha pola inoperancia do Consello Nacional. por parte de persoas que perderon
Roberto Mera, voceiro da poder dentro da dirección na antecorrente dos Non Adscritos, de- rior Asemblea.
Pero a situación interna sería
manda que se lle dea entrada a
algún integrante da súa candida- moi outra se os resultados das últura dentro da Executiva para timas eleccións non fosen tan nesuperar disfuncións internas e gativos. O BNG necesita non só
atopar explicacións nas discupropiciar a “renovación”.

Q

Xosé Manuel Beiras entrando no local onde se celebrou a última reunión da executiva, o pasado día 7.
A. PANARO

PACO VILABARROS

sións internas, senón porlle remedio cara as próximas eleccións autónomas.
Semellan chocar aquí dúas
correntes internas, non tanto ideolóxicas, como xeracionais ou
históricas. Ambas utilizan dous
métodos de análise diferentes.
Uns xulgan que a debilidade actual do BNG se debe á súa escasa estruturación social, á súa dificultade para crear tecido nacionalista, capaz de facerlle fronte aos embates externos. Outros,
pola contra, sosteñen que coa
mesma estrutura ou peor se conseguiron no pasado mellores resultados. O problema estaría nas
“persoas” e nas “mensaxes”.
A forte chegada de militancia ao BNG nos anos nos que
aumentaban os votos elección
tras elección ou a urxencia xeracional por chegar ao poder logo
de toda unha vida dedicada á
política, complican aínda máis
as discusións.
O documento de Beiras
Dentro destas reflexións internas, que todos coinciden en sinalar como inevitábeis, destaca
o documento de 45 folios redactado por Xosé Manuel Beiras
que lle fixo chegar a dúas ducias de persoas da súa confianza
pero que, logo, foi pasando de
man en man entre dirixentes.
Nel, o Presidente do Consello Nacional móstrase crítico sobre a evolución do BNG, desde
os gobernos municipais, ás confrontacións electorais. Tamén é
especialmente duro co sindicalismo nacionalista. Así mesmo,
nestas teses que semellan conter
o seu ideario político, enumera
os erros persoais, como a renuncia a ser portavoz nacional.
Os seus detractores afirman
que non contén asomo de autocrítica, nin de corresponsabilidade coa xeira do BNG como
dirixente. Outros consideran

que é un ataque a actual liña política e as teses defendidas pola
UPG. Hai quen sostén, por outra parte, que o descenso electoral do BNG se debe ao paso de
Beiras a un segundo plano e, tamén quen reclama máis protagonismo para o Portavoz Nacional, mesmo quen o anima a
voltar como candidato.
Nesta discusión interna, que
todos consideran lóxica nas actuais circunstancias, Anxo Quintana realizou unha intervención
na Executiva celebrada o luns
cinco recordando que el foi o elexido como Portavoz Nacional e
candidato á Xunta na última
asemblea e que, precisamente, a
liña de ataque do PP ao nacionalismo era cuestionar o seu liderado interno para descualificalo ante o electorado.
Critica así os enfrontamentos
internos, pero sobre todo que
saian á luz pública. Fontes da
Executiva consultadas recoñecen
que chamou a orde a Xosé Manuel Beiras e a Francisco Rodríguez, querendo deixar claro o seu
liderado, sen apoiarse en ningún
deles, pero estas mesmas fontes
negan que ameazase con dimitir.
A maioría dos consultados
consideran a intervención de
Quintana na Executiva coma “un
aviso” da necesidade electoral de
reforzar tanto externamente como internamente o seu papel.
Moitos na dirección nacionalista
coinciden con esta prioridade organizativa e o único que lle piden a Quintana é paciencia “porque un liderado non se cimenta
nuns poucos meses”.
Mais, o paradoxo é que
mentres estas discusións se dan
nos máximos organismos e algúns medios falan de “crise” e
“desfeita”, as bases nacionalistas non semellan ter esta sensación e só se atopan peocupadas
por reconducir o devalar electoral e optan por fiarse do “sentidiño” dos seus dirixentes.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Mario Conde sae do
cárcere, con permiso,
para asistir a unha
voda. A imaxe do ex
banqueiro en prisión
é unha das que máis
credibilidade lle dan
á democracia. Debían
poñer a Conde
planchando unha
camisa no catre.
Todos os escépticos
creriamos algo máis
nas institucións.

O escritor italiano
Erri de Luca confesa
que só descubre un
par de libros bos ao
ano. O último: O
lapis do carpinteiro.
O dono de
Gallimard, unha das
editoriais francesas
de maior prestixio,
conta que no seu país
os escritores
“españois que máis
venden son Javier
Marías e Manuel
Rivas”. Dous datos
dunha mesma
semana. Outro dato:
en Galiza, a Xunta
ameaza con retirar as
subvencións a calquer
entidade, caso das
feiras do libro, que
conviden a Rivas a
dar o pregón. E que
non lle falen xa de
Suso de Toro. Por
outra parte, Fraga
ameaza con volver
presentarse. Ante esta
situación
recoméndase a obra
de H.G. Wells A
máquina do tempo
(Toxosoutos).

H

oxe vou sacar toda a louza. Non me
queda máis remedio porque os últimos acontecementos e noticias non
me deixan outra saída. Eu son das persoas
que pensan que hai temas nos que non se pode ser de medias tintas. Esta actitude provoca inimizades pero tamén provoca os grandes
cambios sociais. E nestes días o debate ferve
sobre levar adiante un gran cambio social para miles de persoas no noso país ou deixalo
só nun conato malfadado.
Desde que empecei a miña formación
como intérprete tiven que oír centos de veces que me dedico á profesión máis antiga
do mundo... e logo cun risiño: ben, a segunda. A min o risiño nunca me fixo maldita
graza porque esa suposta primeira “profesión” máis antiga do mundo non me parece
tema de retrinco.
Hai pouco asistín a un congreso sobre a
prostitución onde foron convidadas defensoras da súa legalización e da súa abolición.
Admito que por moito que me preocupase o
problema non tiña unha idea clara ao respecto. Cando saín
dos dous días de
odas somos
debates tíveno
claro. Son aboliprostitutas
cionista. Os debates destes días para ese home.
non fan máis que
reforzar a miña
Un home que
postura.
pensa que si
A min cáeme
a cara de vergoña
pode
comprar
ao ver que nos
informativos de
unha muller
Antena 3 a presentadora fala pode compralas
sen pudor de letodas”
var as prostitutas
fóra dun barrio
porque molestan
os veciños, logo
coméntase que nos países avanzados esta
profesión está legalizada mentres que nos países en vías de desenvolvemento as cousas
non van tan ben e hai explotación sexual de
menores (por suposto os clientes son turistas
nosos). Un par de días máis tarde hai debate
no noso parlamento e a representante do
BNG comenta, segundo o artigo publicado
n’A Nosa Terra nº 1.133, que é unha actividade que existe desde sempre e preséntase ás
compañeiras de Alecrín, na liña habitual do
estereotipo machista das feministas, como
vociferantes sen máis.
Pois neste tema hai que vociferar. E hai
que escoitar a quen vocifera. Imos ir por partes. Se o feito de que algo existise “desde
sempre” lexitimase a súa existencia, entón as
mulleres deberiamos volver á casa a fregar e
parir e deixar que mallen en nós, os negros
aos barcos remar (a escravitude tamén existiu
desde sempre) e os exércitos á guerra. Isto

‘T

Eu son abolicionista
MARÍA REIMÓNDEZ

O recente debate sobre a posíbel legalización da
prostitución ten moitas facetas. A autora defende a abolición como mellor maneira de defender as mulleres.
non é un argumento. O argumento de
que os países “desenvolvidos” legalizaron xa a prostitución é unha gran
mentira. Hai dous países en Europa,
Alemaña e os Países Baixos que o fixeron así. Pero tamén hai un país en
Europa, Suecia, onde a metade do
parlamento son mulleres, que escolleu
como lema da súa lei sobre a prostitución o seguinte: As mulleres non estamos en venda. É unha lei abolicionista que castiga ao cliente, en ningún
caso penaliza a prostituta e busca o fin
da práctica e do tráfico de persoas.
Como primeiro resultado, o tráfico de
mulleres cara a Suecia baixou xa considerabelmente. Aos traficantes non
lles sae rendíbel. As cifras en Alemaña e Holanda son de desvergoña. Onde hai mercado hai mercadoría.
Malia todo isto, o argumento máis
importante usado pola esquerda pouco reflexiva é o de que hai que mellorar a situación das mulleres que exercen a prostitución e con el enléase un
gran sarillo do que “queren as prostitutas”, evitar a violencia contra elas,
pagar impostos, a libre sexualidade e
outras cuestións. En primeiro lugar
cómpre deixar claro que, polo menos
desde a miña postura e a dos grupos
feministas sobre este tema, non hai
dúbida da liberdade sexual. Non en
van somos as feministas as que máis defendemos este dereito das mulleres. Pero a
prostitución non é un acto individual de dúas
persoas que deciden facer da súa sexualidade
o que queren. A prostitución é un fenómeno
social, é o froito máis claro dunha sociedade
desigual entre homes e mulleres, a que fai
que para unha muller vender servizos sexuais
sexa unha saída laboral como outra calquera.
E ao mesmo tempo, hai que ocultar as prostitutas para que non se vexan e non danen a
nosa falsa moral e así completar o círculo da
muller virxe-virtuosa e a casada fecunda.
Obviamente, unha muller pode elixir “libremente” prostituírse, igual que moitas persoas elixen libremente moitas outras cousas e
non por iso dicimos que se axustan ao dereito. A liberdade de elección tampouco é un argumento, as mulleres sabémolo mellor ca

ANA PILLADO

ninguén. As eleccións están limitadas polo
que a sociedade fai de nós. Iso xa sen ter en
conta que a maioría das prostitutas do noso
país non “elixen” selo senón que se ven obrigadas por diversas circunstancias cando non
son traídas á forza e enganadas vilmente.
Obviamente, tamén para unha muller que
exerce a prostitución neste momento o máis
desexábel é mellorar as condicións nas que a
practica, e de aí que haxa organizacións que
defendan que “as prostitutas” queren a legalización. Aínda así, as voces das prostitutas
son moi diversas, como as das mulleres en
xeral, e hai moitas que traballan pola abolición da prostitución e a inmensa maioría non
queren que as súas fillas se prostitúan, iso tamén debe de querer dicir algo.
Aínda así, e alén de cuestións máis proContinúa na páxina seguinte

Cartas

Na praia de Oza
Parece que está de moda facerse
con terreos, co consentimento da
autoridade de costas, á beira do
mar. Refírome á nave de iates de
Oza. Claro que para o conseguir
cómpre ser un personaxe importante dunha empresa téxtil, a ser
posíbel transnacional (INDITEX).
Primeiro constrúese unha explanada para coches na desaparecida praia do Lazareto, atérrase,
ciméntase e despois xustifícase a
operación deixándonos aos veciños dos Castros unha nave para
que deixemos os iates e os levemos a reparar (autorizado pola
autoridade portuaria).
Eu non teño iate e pouco me
interesa esa nave. O que vai ocorrer en Oza ninguén o sabe. Talvez convertan a praia en privada
ou constrúan un hotel nos Varadoiros Chas. Ou embarguen os

terreos para facer boutiques.♦
XOSÉ TEMPRANO
(A CORUÑA)

Casa de Galicia?
“¿Por qué las gallegas tienen
las (.)(.) más grandes? Porque
los gallegos son tan brutos que
se las soplan en vez de chupárselas”. Este chiste de gallegos e
outros 18 máis non os quitei daquel libro que hai algúns anos
circulara pola Arxentina e que
tanto dera que falar, non. Estoutros podédelos ler nun libriño
editado pola –agarrádevos- Casa de Galicia de Éibar co gallo
do Día das Letras Galegas. Onde está a dignidade das persoas
e dos pobos?
“En la Xunta nos han dicho
que hay que poner Galicia porque es lo que figura en el Estatuto”. Esta foi a contestación

que se recibiu cando, por unha
parte, o Centro Galego de Barakaldo e, por outra, o Bloque Nacionalista Galego en Euskal Herria lle preguntaron ao Concello
de Barakaldo porque, despois de
case vinte e cinco anos, cambian
no rueiro Galiza por Galicia.
Que lle ocorreu ao partido
maioritario, PSE-EE –hoxe cun
pacto de goberno co PP– para
cambiar un nome do que nunca
ninguén se queixou? ¿Failles
mal Galiza “tamén unha forma
lexitimamente galega, amplamente documentada na época
medieval, que foi recuperada no
galego contemporáneo” como
recoñecen a RAG e o ILG?
Se vides dar unha volta por estas terras, mirade ben con quen e
por onde andades, que a culpa de
todo non a leven os abertzales.♦
ANXO DEIVE
(BARAKALDO)

No ceo de cor laranxa
O vello animouse, naquela tardiña de verán entre lusco e fusco, e apoiado nun pau de toxo
que sempre lle facía compaña,
principiou a súa camiñata polo
amplo paseo nas beiras da ría
cara á veciña Marín, practicamente unida xa de feito a Pontevedra. Naquela hora atopábase
ateigado de xente que como el
buscaban a suave brisa do mar
ao longo do paseo, as árbores
espelleábanse na ría, o vello
sentou nun dos moitos bancos a
carón dunha acacia de Constantinopla namentres nas súas costas as piscifactorías e depuradoras de marisco xa pecharan,
só as industrias de lecer: acuario, piscinas e parque acuático
atopábanse en plena actividade
traballando arreo.
O vello, co recendo de sali-
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Bases da OTAN e
comercio sexual

Vén da páxina anterior

fundas, persoalmente dubido moito que as
condicións das prostitutas mellorasen vivindo nun gueto ou por pagaren impostos.
O único que melloraría serían as arcas do
Estado, a quen mellor lle sería buscar a
activación do emprego por outras vías.
Que a estas alturas alguén defenda publicamente meter un grupo de persoas nun
gueto pola razón que sexa (e xa sabemos
que existen, pero defendelo é outra cousa)
paréceme delitivo.
Moitas veces este debate está cego en
canto aos aspectos resultantes da legalización da prostitución: coas prostitutas legalízanse tamén os proxenetas e as redes de
tráfico. Os explotadores ao poder, agora
como ilustres empresarios. Moitos deles
xa o son, pero a expensas de agochar o
seu outro negocio oculto.
E logo está o que para min constitúe o
tema principal. Cando falamos de prostitución falamos de prostitutas, algunha vez
de proxenetas, pero: ulo cliente? Sen
cliente non hai prostitución. Pero do
cliente non se fala porque é ese home respectábel, pai de familia, ou solteiro, ou en
grupo unha noite de festa. Un home, simplemente. Porque os homes, xa sabedes,
teñen as súas necesidades, non era iso? É
ese home, ese cliente, o que pon de manifesto a indignidade da prostitución. A
prostitución segue sendo comprar outra
persoa, ter poder sobre ela. E iso é o que
os homes aprenden por defecto na súa relación coas mulleres. Todas somos prostitutas para ese home. Un home que pensa
que pode comprar unha muller pode compralas todas. Ninguén pode comprar unha
igual, e os homes que viven en igualdade
poden constatalo. Por iso que a prostitución sexa a cara máis aberta da desigualdade das mulleres.
Todo este debate breve para o que realmente é necesario, deixa fóra detalles
como todas as convencións, empezando
pola declaración Universal dos Dereitos
Humanos e pasando pola de erradicación
de toda forma de violencia contra as mulleres, asinadas polos nosos Estados e nos
que se recoñece a prostitución como unha
forma específica e a máis brutal de violencia de xénero.
Até aquí chegou a louza. A min debater cústame moito traballo, seguramente
porque me esforzo en escoitar outras posturas para chegar á miña propia. Pero o
esforzo paga a pena. Teño xa postos os tenis de carreira e estou disposta. Por min e
por todas as miñas compañeiras, como
nos xogos infantís. Porque eu non podo
calar mentres unha muller, sexa da clase,
raza ou país que sexa, estea á venda.♦

MICHEL COLLON

Ao redor de dúas mil mulleres chegaron ao Kósovo
para convertérense en prostitutas nas bases da Alianza Atlántica. Un terzo delas non fixo aínda 14 anos.

A

mnistía Internacional acaba de denunciar “a responsabilidade dos exércitos occidentais no rápido crecemento da industria da escravitude sexual no Kósovo, un florecente comercio por medio do
que centos de mulleres, menores a maioría
delas, son torturadas, violadas e ademais criminalizadas”.
Unhas 2.000 mulleres foron traídas de
Moldavia, Ucraína, Rusia e Romanía pola
mafia local. (O mesmo en Bosnia, ocupada
pola OTAN desde o 1995).
Vendidas até por 2.000 libras esterlinas,
estas mulleres son mantidas polos seus propietarios en condicións de escravitude: violadas como forma de intimidación, golpeadas,
ameazadas con armas de fogo, encadeadas,
pechadas na escuridade, sen poder saír.
Cada vez máis rapazas novas da zona se
ven arrastradas por este comercio infame: o
80 por cento delas ten menos de 18 anos, un
terzo, menos de 14.
O persoal internacional goza de inmunidade: “Amnistía non puido atopar vestixios

de ningún procedemento emprendido por
países da OTAN contra os seus militares”.
Segundo a organización, soldados estadounidenses, franceses, alemáns e italianos están implicados na extorsión. No intre de
lembrar esta análise do experto canadense
Chossudovsky: “A OTAN fixo no Kósovo
un matrimonio de comenencia coa mafia”
(citado no meu libro Monopoly, a OTAN á
conquista do mundo e no documental Os
condenados do Kósovo).
Suponse que as bases militares estadounidenses e da OTAN reparten paz e democracia por todo o mundo. Mais o que en realidade reparten é a pillaxe das riquezas locais por parte das transnacionais. E tamén
esta inmunda industria do sexo. As “novas
colonias” instalan sociedades artificiais que
desestruturan e corrompen a economía destas rexións. Os EE UU e os seus aliados
non son en ningún lugar a solución, son o
problema.♦
MICHEL COLLON é escritor e xornalista belga

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

e alí quedei
fomos até o ceo o mar e o monte
e non puiden saír
faciamos futuro a ras do alma
e non puiden saír”
E cun sorriso nos beizos o vello alí quedou coa suavidade dos
airiños da ría descontamiñada.
O domingo 27 de xuño foi a
marcha contra Celulosas. Os que
aínda cremos nunha utopía posíbel alí estivemos.♦
ANTÓN ROEL
(PONTEVEDRA)
Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome,
enderezo, documento de identidade e
asinados.
A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.

En dous anos
emigraron de Galiza
a outras comunidades
40 mil mozos (moitos
deles sobradamente
preparados). Datos
oficiais.

Hai algo máis reseso
que os vídeos
musicais de mociñas
con cara de bobas,
mentres un rapacete
canta algo
supostamente
romántico?

MARÍA REIMÓNDEZ MEILÁN é escritora

tre, por un intre pechou os ollos
e no fardel da memoria viuse
máis novo, facendo a mesma
camiñata pero a xeito de protesta, cando no medio se atopaba
unha industria contamiñante
como un muro de vergoña que
impedía a prosperidade das dúas cidades e mataba a riqueza
da ría. Pero isto xa pasara e
agora estaba a gozar das manobras dos araos, corvos mariños
e gaivotas na pesca, namentres
os golfiños e arroaces brincaban nas ondas, e en fronte ondeaba maxestuosa a bandeira
azul na praia do Lourido. De
sempre lle gostaba cando, no
verán, o sol se repregaba e o
ceo adquiría aquela tonalidade
laranxa que se reflexa no auga.
Meteu a man no peto, sacou un
libro e púxose a ler uns versos
de Mario Benedetti.
“Sen querer metinme nunha utopía

Varios xornais
cataláns e madrileños
poñen a caldo a ERC
por seguir
declarándose
organización
asamblearia. Por que
non pode selo? Non o
explican. Talvez o que
deberían preguntarse
eses mesmos
editorialistas é pola
razón da crise dos
partidos tradicionais e
pola escasa
participación de
cidadáns e militantes
na política.

Grecia
Non soporto os valdanistas,
menotistas, cruyfistas e demais
“istas” que critican o xogo de
Grecia e minusvaloran o seu título europeo. Dentro de trinta
anos ninguén lembrará se o
campión da Eurocopa 2004 xogaba con catenaccio, con once
“iogures” dentro do seu campo
ou con toda a chiripa do mundo
cada vez que lanzaba un córner.
O que recordará a xente é que
os gregos chegaron á final derrotando un campión do mundo
(Francia) e un subcampión de
Europa (Chequia). O equipo de
Otto Rehhagel demostrou ter o
mellor estado físico do torneo,
a táctica máis estábel e unhas
ganas enormes de demostrar
que, con pouca técnica e moito
talento colectivo, si se pode
chegar lonxe.

Hai quen di ese conto de
“Ábrese o pano e sae a selección
grega a xogar. O partido acaba 10 e levan o título para Atenas.
Baixa o pano. Como se chama a
película?… Ninguén falará de
nós cando morramos” pero non
é certo. O seleccionador ten ofertas millonarias para ocuparse de
Alemaña; o lateral Seitaridis, a
pesar de xa ser do Porto, ten
ofertas de revenda do Madrid e
de Italia, nunha operación que
pode ser histórica para o club
portugués, que gañaría unha millonada sen nin sequera pagarlle
un mes de salario ao grego (e o
Panathinaikos tirándose dos pelos) e o capitán Zagorakis, malia
ser un “vello” asinou un contrato
no calcio. Pasaría todo iso cun
fútbol brillante que os deixara
fóra na primeira fase?♦
GONZALO BLASCO
(VIGO)

Telefónica segue
prexubilando aos
traballadores aos 52
anos, cun 90% do
salario. Quen paga?
O Estado. Ninguén
ten pensado protestar
contra este atraco ao
erario público?

O xaguar. Película
francesa. Orixinal en
francés. Saen uns
brasileiros no
Amazonas que falan
entre eles en
portugués. Versión da
TVG en galego. Aos
brasileiros póñenlles
acento mexicano.♦
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Vida enganada
BIEITO IGLESIAS

U

El País,
un periódico
da ‘dereita
liberal que le
a esquerda’
Xosé Manuel Ponte, pai da
modelo que leva o seu apelido, ofrece en La Opinión (2
de xullo) a súa visión do xornal madrileño El País, do que
se declara veterano lector.
“”Eu mércoo todos os días,
como o único diario de alcance nacional, sinxelamente
porque non é un xornal reaccionario. Desde logo non é un
órgano de opinión de esquerdas, nin sequera socialdemócrata, porque non hai, nin
houbo, ningún en España a
partir do fin da Guerra Civil,
e imaxino que nunca máis haberá outro desas características. Pódese ler, ten boas colaboracións e os seus resumes
sobre acontecementos políticos, científicos ou culturais
non son demasiado sectarios
e sempre se pode rastrear neles algún dato interesante.
Trátase, por outra parte, dun
fenómeno moi curioso. O seu
propósito fundacional debeu
de ser o de constituirse como
o xornal da dereita liberal e
civilizada, pero acabou por
ser a lectura predilecta dos
sectores progresistas, que non
dispoñían de nada mellor para botarse aos ollos. A dereita
española considérao un órgano de esquerdas, o cal nos dá
unha idea de que tipo de dereita temos por aquí. En liñas
xerais, El País é un xornal
pro-norteamericano (sector
demócrata), pro-xudeo (sector laborista), pro-madridista
e pro-New York Times”.♦

‘A Constitución
Europea: como
nos venden
a moto”
O colectivo antiglobalización ATTAC edita un número especial do seu periódico

ATTAC Catalunya, abril de 2004

dedicado á Constitución europea. No seu editorial de
portada, titulado “A Constitución europea: como nos
venden a moto”, pódese ler
o seguinte: “O novo Tratado
Constitucional da UE, polo
seu propio carácter de Lei
Fundamental, será a orixe
da maioría de normas legais
que afectarán a nosa vida e a
das futuras xeracións. Parécenos imprescindíbel que
desde unha perspectiva democrática, este proxecto
constitucional fose obxecto
dun amplo e fodo debate en
todos os ámbitos —institucionais, partidos políticos,
sindicatos, asociacións e organizacións sociais— (...).
Pola contra, asistimos ao espectáculo sorprendente e
irresponsábel de que desde
o inicio do proceso constitucional, só trascendeu aos
medios de comunicación as
disputas no reparto e a distribución das distintas parcelas de poder. Nada se dixo
e moito menos debatido publicamente sobre como serán no futuro da UE os servizos públicos, educación,
sanidade, pensións, servizos
de atención ás persoas dependentes, vivenda, transportes; a igualdade e as
cuestións de xénero; a organización e políticas de defensa, o papel da OTAN; a
política económica e a continuidade das desregulacións,
as privatizacións, a mercantilización da vida, etc.”.♦

Os académicos
da española
non entenden
o mexicano
O escritor Álvaro Pombo é
entrevistado por El País (21
de xuño) co gallo do seu ingreso na Academia Española. Ante a pregunta de que
facer coas voces non recoñecidas, Pombo responde:
“Alí [refírese a latinoamérica] hai unhas palabras marabillosas. Eu vin unha película como E a túa mamá tamén, na que hai dous mexicanos e unha española, e ten
unha linguaxe sorprendente. É unha película para que
vexamos todos os académicos e tomemos boa nota,
porque iso que falan eses
rapaces é castelán, aínda
que perdín a metade”.♦
Álvaro Pombo.

PAREJA / El Progreso, 7 de xullo do 2004

n misántropo en bañador, non digamos en coiro nunha praia
nudista, é un paradoxo. Pero Albiac, incisivo columnista do
Mundo, escribe co coitelo entre os dentes como un sioux, sen
ceder ante a fraqueira estival. Coas idílicas imaxes do PSOE en
congreso podrecénlle os fígados. Anota que, na loita contra Franco,
había comunistas, ácratas, nacionalistas radicais e algún cristiao
conciliar, brillando pola súa ausencia os socialistas. Dalle cen patadas na barriga que aquel esforzo servise pra empoleirar fascistas
(Barrionuevo), senvergoñas (Roldán), pegas ladroas (Juan Guerra)
ou burros presos pola cabezada (Rodríguez Ibarra). Xente do Pereiro, tropa do carallo, va. Conclúe Albiac o Estilita: a vida –a
historia– é un malentendido. Hai razón, se volvésemos nacer sabendo o que sabemos, talvez cantaríamos co Pepe Blanco da Carmen
Morel (Cocidito madrileño, qué rico) en vez de preparar o advento
do Pepe Blanco de Palas. Seducidos pola Revolución –que nous
avons tant aimè–, non reparamos en que a vida é un fado (Vida enganada), un equívoco tecido sempre cos mesmo fíos: diñeiro e poder, sexo e amor e morte morrida. Ninguén podía adiviñar o futuro,
era unha angueira pra sabidos, e aínda ben que esa bendita ignorancia nos impulsou a correr atrás de espellismos. Porque, coñecendo a
índole real do así chamado pobo galego, ¿alguén poría o cu aos
azoutes da tortura, sacrificaría carreiras ou horas de deleitoso mocear? Xa Erasmo fixo o eloxio da inconsciencia, dese mel que endoza
e lubrica o mundo. Se nacésemos resabidos, veríamos con
escepticismo os eventos históricos, as Torres Xemelgas e Nunca
Máis e o Once de Marzo non transcenderían o puro déjà vu. Nunca
pasaríamos de Tito Livio.♦

O acordeón de Antuerpe

XURXO SOUTO

Gastando pista

P

rincipiou o Tour de Francia. Baile e ciclismo, todo son voltas.
Hai anos, nas festas de Tolosa, intimando polas tascas, citei
con vehemencia o que cría era o persoeiro máis destacado desa vila: o ciclista Olano. “Abraham é un grandísimo atleta”
–respondeume un compañeiro de barra– “pero o Olano que máis
vale é o seu irmán, o mellor dantzari de Tolosa”.
Entón soou a “trikitixa”, os festexeiros saíron ás presas das
tascas, e a praza toda comezou a revirincharse co fandango. Nesa
terra danlle mérito aos bailadores, abofé.
Un tempo despois, nun festival pola parte de Nafarroa que agora
chaman Iparralde, volvín sentir o esplendor da danza. Armaban a
festa nunha grande agra. De súpeto o espectáculo baixou do escenario. Ao son dunha melodía tradicional, centos de asistentes –mozos
e vellos– empezaron a tecer as coreografías dunha antiga danza.
Colleume cos pés enferruxados, a pesar das oportunidades –a
repichoca durou máis de dez minutos– non fun quen de aprender.
Seino, carnocho, as comparanzas estarrecen.
Non hai festa sen gaiteiros! dicimos orgullosos. Pero nas últimas
décadas esquecemos a función primeira da música de Avelino
Cachafeiro: facernos bailar.
Milladoiro –o grupo que subiu as muiñeiras dos Campaneiros e
do propio gaiteiro de Soutelo aos grandes escenarios– cumpre vinte
e cinco anos, felicidades. Nestes cinco lustros, o poder coreográfico
do nosos pés retrocedeu dende os puntos requintados dos avós á parálise absoluta; ou como moito, ao chouto simiesco elemental
–algún discípulo de Charles Darwin debería estudar tal involución–
do neohippy bautizado en purrela camiño Ortigueira.
Cada verán enche o país de festivais a eito. Música feita para o baile
–moito talento desperdiciado– que poucas veces atopa o seu bailador.
Tranquilos, xa o dixo Fausto, “tras dos tempos veñen tempos”.
Ademais do virtuosismo resistente dos grupos folclóricos
–algúns deles marabillosos–, hai máis vida alén do chouto.
O domingo en Ortigueira, precisamente, imos descubrir o poder
de Nova Galega de Danza, ou a demostración de que esta fin do
mundo –tamén en cuestións bailadoras– se resiste a recluírse nun
museo, e quere sorprender o planeta a base de creatividade.
A carón dos mestres tamén hai sitio para os amadores. Cada vez é
máis normal ver diante do palco unha roda de xente a bailar. Custoume,
mais unha vez atrevinme a entrar nunha e descubrín o pracer de gastar
pista. Dende entón, sinceramente, son máis feliz. E tal como está os tempos, non cómpre desaproveitar as oportunidades que che nos dá a vida.
Danza e ciclismo todo son voltas. Voltemos pois ao Tour e ás
sobremesas de sofá con imaxes das verdes Galias. Isto si que é promoción do turismo rural. Durante case un mes, as televisións de
medio mundo hannos mostrar –por estradas secundarias e revoltas
de montaña– o esplendor do agro de Francia. Natureza humanizada
e ritmo hipnótico de ciclista a nos conducir cara á delicia da sesta.
Insisto, as comparanzas estarrecen.
Polos recunchos da TVG aínda se conta esta lenda: unha xornalista elaborou unha reportaxe sobre como vivía e como adestraba
unha promesa das dúas rodas. Tras unha semana de traballo, ciclista
e redactora quedaron ben contentos. Pero a cinta non pasou o
exame do seu xefe. O argumento foi definitivo: aquí só se ven
pistas e corredoiras, nós temos que mostrar outra cousa: modernidade, vías rápidas, velocidade, autoestradas...
Moita tese e un gran fracaso. Nesa televisión xa levan ben tempo
a mandar os mesmos e aínda non temos un campión na Fórmula 1.♦

Latexos

Aznar o
nostálxico
X.L. FRANCO GRANDE

L

onxe de asumir a nova situación, sen recoñecer
nunca os seus erros e sen
ver sequera que por estes ZP
está no poder, ou sexa, que
ZP é feitura súa (ou que os
méritos deste son tan poucos
que nunca tería chegado a
onde está sen os previos e
monumentais erros seus),
volve Aznar á guerra total
contra o que non sexa as súas
propias ideas e maneiras.
Na inauguración dos seminarios organizados por FAES
(que algúns len Falanxe Española) arremeteu contra isto e
contra aquilo, e deixou moi
clara a súa nostalxia do imperio español e o seu esforzo
por meternos “entre os
grandes”, á marxe do que
realmente somos. Por iso
refuga a retirada de Iraq ou o
resultado das recentes
negociacións coa Unión Europea, o que el chama irse “da
mesa dos grandes, dos que
deciden, á mesa dos nenos”.
A súa nostalxia do inmobilismo, e aínda do franquismo, é manifesta: a reforma
da Constitución sería o
“maior erro imaxinable”(un
bo tirón de orellas ó
Mariano) nun país no que
conviven “simultaneamente o
secesionismo político e a
ameaza do terrorismo
político”, linguaxe que poderían asumir Girón ou Solís
–ou o propio Franco.
E á par da nostalxia o
medo: medo á reforma da
Constitución, medo a que o
Senado sexa unha Cámara
das Autonomías, medo á
reforma dos Estatutos, medo
a calquera cambio.
Inmobilismo total. E meter
medo á xente, que é política
que acostuma dar bos resultados. Algo que aprendeu moi
ben dos seus amigos
“neocons” e outros que se
lle asemellan.
Non convén esquecer o
marco en que fixo estas
manifestacións: na fundación
de análise político FAES. Aznar dixo na súa intervención
do día 5, no inicio dos seminarios desa fundación, que
quere que ela sexa “un punto
de referencia inescusable” na
“batalla das ideas”. E coas
súas escornou ese día contra
tódolos inimigos, que son todos os que non pensan coma
el –ou sexa, practicamente
todo o mundo.
Esta intervención súa, na
que nada novo achega, agás
deixar tan mal a Mariano,
fainos recuar a un pasado recente que o país refugou e a
un estilo que en xeral a xente
rexeita. E un lembra aquel
alivio que sentiu o país o día
que se viu libre de Aznar,
que segue sen decatarse dos
cambios da sociedade, nin de
que esta refuga volver a
maneiras –as súas- que xa
non son do noso mundo.♦

Nº 1.136 ● Do 8 ao 14 de xullo de 2004 ● Ano XXVII

Gabou a identidade, a lingua e a historia de Galiza

Zapatero rexeita en Santiago
unha España de dúas velocidades
PERFECTO CONDE
O presidente do goberno central,
José Luis Rodríguez Zapatero,
mostrou o seu talante de diálogo
e proximidade na súa primeira
gran xuntanza coa sociedade
galega, en Santiago. Defendeu
o seu compromiso con Galiza e
a necesidade de reducir as diferenzas territoriais no Estado.
Zapatero non escatimou palabras
de compromiso con Galiza e co
seu Plano durante o primeiro día, o
7 de xullo, da visita que iniciou polas vilas mariñeiras máis afectadas
polo desastre do Prestige (Camariñas, Muxía e Porto do Son) e que
rematou en Vigo, despois de pasar
por Santiago. Ouvíndoo e observando a súa actitude de sinxeleza e
sinceridade, realmente pódese dicir
que, por fin, o goberno central ten
un presidente diferente a todos os
que tivo dende a morte de Franco,
ao menos nas formas.
A Santiago chegou con algo
de atraso. Foi recibido polo presidente da Xunta co que rapidamente comenzou unha entrevista
de apenas media hora hora da
que Manuel Fraga, sen mostralo
claramente, quedou relativamente satisfeito. Nun breve encontro
que mantivo despois con todos os
membros da Xunta, Zapatero
mostrouse seguro de si mesmo e
dos problemas que lle quixeron
formular varios conselleiros, particularmente o de Economía, Xosé Antonio Orza. Zapatero mostrouse desenvolto e natural e derrochou boas maneiras entre os
conselleiros, aos que saudou sen
distanciamentos protocolarios.
Pero para o que se reservou Zapatero foi para a cea que empezou
ás dez e media da noite no Hostal
dos Reis Católicos o mércores, 7.
Un total de 132 convidados polo
alcalde de Santiago, Xosé Bugallo,
sentaron arredor de varias mesas
que reuniron moi diversos representantes da política, a cultura, a
universidade e o mundo da empresa. O máis vello de todos, o patrón
de Gadisa e Reganosa, Roberto Toxeiro, foi dos primeiros en chegar
ao Hostal, pero pouco despois fórono facendo Alfredo Conde, Isaac
Díaz Pardo, Manuel Rivas, Suso
de Toro, Salvador García Bodaño,
Xosé Ramón Barreiro, os reitores
das tres universidades galegas, Anxo Quintana, os alcaldes das principais cidades e de diferentes vilas,
e diferentes homes de empresa, como os presidentes de Caixa Galicia
(Xosé Luís Méndez) e Caixanova
(Xulio Fernández Gaioso), os directores das editorais Sotelo Blanco (Fabiola Sotelo) e Xerais (Manuel Bragado), o director xeral de
Gas Galicia, o presidente da Confederación de Empresarios de Galiza, o de Monbús, Construcciones
La Rosaleda, S.L. Constructora
Santiago Sur, S.A., Pérez Torres y
Compañía, S.L., etc. Tamén asistiron representantes dos sindicatos,
das cámaras de comercio e das empresas de comunicación.

José Luis Rodríguez Zapatero.

Diante deles, Zapatero –despois de ser presentado polo alcalde
de Santiago– pronunciou un discurso improvisado que se caracterizou pola súa sinxeleza e aparente
sinceridade. O presidente parecía
falar co corazón na man, con formas e ideas completamente distintas ás que até agora emplearon todos os que o precedron na Moncloa cando viñeron de visita a Galiza. Xa antes de chegar a Santiago,
cando empezou a súa vista en Camariñas, diante dos representantes
das confrarías de pescadores e dos
alcaldes da Costa da Morte, Zapatero expresou o seu convecentemnte de que “xa era hora de
que un presidente do goberno de
España viñese visitar as praias e a
xente afectada polo Prestige”. Na
cea alongou a súa emoción. Dixo
que viaxou a Galiza por “deferencia cara á sociedade galega, e por
manter o estilo dos que nos mantemos á fronte do goberno, baseado
no diálogo e na cercanía”.
Peregrino do Prestige
“Coido –dixo a continuación–
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que fun un peregrino dilixente.
Non me encomendei ao Apóstol,
non sería en min un acto de sinceridade, pero cumprín o meu
desexo de visitar as zonas máis
afectadas polo Prestige. Atopei
as praias moi recuperadas e a súa
poboación decidida a apostar polo futuro da súa terra”.
Despois de salientar que viaxou onda nós para “explicar os
obxectivos e os compromisos
que ten o goberno de España con
Galiza”, Zapatero mostrouse
convencido de que “España non
pode prosperar a dúas velocidades, senón con equilibrio”, e
prometeu que o seu goberno vai
traballar para que chegue a Galiza a alta velocidade, vai implementar as infraestruturas de autoestradas que aínda están pendientes, apoiar a renovación e a
innovación da pesca, respaldar o
que representan os estaleiros,
apostar polo desenvolvemento
tecnolóxico, pola investigación
e polo “matrimonio” entre a
ciencia e a empresa. Prometeu
facer todo isto xa no próximo orzamento estatal. “En Galiza –di-

xo Zapatero– hai bos centros
tecnoloxicos e bos investigadores. Imos apoialos, e van ter
moito traballo. No próximo consello de ministros, aprobaremos
investimentos para Galiza. Quero que os que correron menos
gañen o tempo perdido. O tempo
que se abre para Galiza é o tempo do optimismo”.
O presidente español non se
esqueceu de gabar o traballo que
realizaron os voluntarios que axudaron nas tarefas de loitar contra
a contaminación do Prestige, dos
que dixo que “o seu esforzo foi
unha páxina brillante para Galiza
e para España”. Pero o clímax do
seu discurso chegou cando dirixiu
as súas palabras á cultura galega.
“Hai un potencial enorme en Galiza –dixo–, que conquista os países máis avanzados, e é a cultura
desta terra que aúna a súa historia, a súa lingua e a súa identidade. Pidolles, e o meu Goberno tamén o vai facer, que coiden a xente da cultura desta terra, e gustaríame que, máis aló do presidente
do goberno, vexan en min un voluntario por Galiza”.♦

Fraga, ausente na cea
O que non foi cear con Zapatero foi Manuel Fraga. A pesar de que, segundo puido saber A Nosa Terra, ficou bastante satisfeito do seu breve
encontro co presidente español, o presidente da Xunta
non estivo na cea do Hostal
dos Reis Católicos.
No pazo de San Caetano e
nos arredores políticos de Fraga non sentou ben o feito de
que fose o alcalde de Santiago
o que fixera de anfitrión do

presidente na súa visita a Galiza. Realmente parece como
se Zapatero quixese poñer algunha distancia con Fraga,
que nin sequera foi convidado
á cea, xa que o convite foi dirixido ao secretario xeral do
PPdG, Xesús Palmou. Todo
isto non foi óbice para que
moitos alcaldes do PP, os de
Ourense e Ferrol e mesmo o
de Teo, entre outros, fosen
dos primeiros en chegaren ao
Hostal.♦

Manuel Fraga.

O factor
diamantino
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Ana Pontón
‘A regulación pode ser o primeiro paso para acabar co proxenetismo’
PERFECTO CONDE
Ana Pontón, deputada do BNG, manifestouse no Parlamento galego a favor de que se regularicen algúns aspectos da actividade
que desenvolven as mulleres que son vítimas da prostitución. Nunca pediu a legalización, sen máis, desta actividade senón a aplicación dunha política práctica que resolva os problemas que padecen as mulleres que sofren a explotación sexual, pero a súa actitude foi enfrontada polas representantes do PP e do PSOE, e por algunha organización non gobernamental, que chegaron a dicir
que unha hipotética legalización da prostitución só serviría para
favorecer o proxenetismo e o tráfico e a explotación da muller.
Coido que lle parecería moito
algunhas das respostas que
provocou vostede.
A conclusión que tirei é que
non podemos encastelarnos en
debates teóricos de abolición si
ou abolición non. O Parlamento
debe servir para dar solucións e
alternativas aos problemas das
persoas, non para satisfacer posicións morais individuais. Sorprende, en todo o caso, que non
se presione a quen ten a capacidade para cambiar o sistema que regula a prostitución no estado, que
non é nin o BNG, nin o Parlamento. Non quixeron comprender
que nós non estabamos falando
de legalizar os prostíbulos, senón
de atender os dereitos das mulleres que se adican á prostitución.
Que dereitos en concreto?
A posibilidade de que se estude o seu encadramento no réxime
da Seguridade Social. Hai mulleres de 80 anos que seguen exercendo a prostitución. A situación
actual para o único que serve é
para estigmatizalas máis a elas.
Os únicos amparados actualmente son os proxenetas e os donos
dos locais nos que se exerce a
prostitución. A prostitución
anúnciase nos xornais, sábese
onde están os prostíbulos, pero
ninguén fai nada. É moi fácil,
cando se dá un debate, poñerlle
toda a paixón do mundo e facer
declaracións de principios, pero o
problema continúa sen resolver.
No BNG nunca defendemos a legalización dos prostíbulos. Pedimos que se tomen medidas que
favorezan a asistencia social, sanitaria e legal das prostitutas para
que poidan ter unha vida normal.
E, contra iso, desde o PP e
desde o PSOE, mesmo a conselleira Pilar Rojo ou a escritora
María Xosé Queizán e a presidenta de Alecrín, Ana Míguez,
responderon que vostede estaba
favorecendo o proxenetismo.
Faise moita demagoxia. Pilar
Rojo, en marzo de 2003, estaba
buscando consenso para regular os
prostíbulos. Agora di que só lle vale abolir a prostitución. Margarita
Pérez Herraiz, voceira socialista,
incialmente defendeu que a inspección de Traballo tiña que controlar a voluntariedade das persoas
que exercen a prostitución. Non
era esta unha maneira de regularizar legalmente a actividade? Finalmente, a deputada socialista tamén se puxo do lado da abolición.
Imos ver, o problema non é facer
unha declaración a favor da abolición da explotación sexual, senón
qué alternativas lles ofrecemos ás
prostitutas e hai que ser valentes e
empezar este debate.
Segundo vostede, que se pode facer?

En primeiro lugar, habería que
darlles ás mulleres que se adican á
prostitución o dereito a ser consideradas sen o estigma que lles
crea esa adicación. Deberían ter
acceso á sanidade pública. Moitas
delas sofren un deterioro físico
importante que precisa atención
médica. Estas mulleres deberían
integrarse na Seguridade Social
con todos os dereitos de asistencia
médica, subsidio de desemprego,
xubilación digna, etc. A aplicación dunha pensión non retributiva non é unha solución para nada.
Sacar á luz pública un negocio
que está escondido non debe significar que se consolide ese negocio senón que pode ser mesmo un
paso para reducir o número de
mulleres que se adican á prostitución. O que non debe valer é seguir como estamos. Parece como
se non existise a máis mínima reflexión de se nos vale o que temos
ou hai que buscar algo novo. Ou
es capaz de sentar e escoitar as posicións dos demais e de abstraerte
da túa propia moral ou, nun tema
coma este, estamos diante dun debate falso que mantén a situación
de desamparo na que están as mulleres da prostitución.
Logo, debeu servir para
pouco o debate que vostedes tiveron no Parlamento.
Pouco ou moito, serveu para
que se formule publicamente o
problema. Finalmente, deseáronse unhas propostas de actuación
que, dende logo, os do BNG
imos estar vixiantes para que
non fiquen en papel mollado.
En que consisten?
A principal é que se destine unha maior dotación de recursos que,

A.N.T.

a través dunha coordinación e control axeitados, poida ser rendibilizada o mellor posíbel. Tamén se
propón favorecer modificacións lexislativas, tanto no que ten que ver
co Código Penal como coa actuación da Lei de Estranxería, co fin
de evitar a indefensión e a desprotección das mulleres, especialmente as inmigrantes. Outro punto de
acción é a sensibilización e a
concienciación sobre a gravidade
do fenómeno da prostitución e a
explotación que implica. A poboación en xeral, os colectivos profesionais implicados e os propios poderes públicos e os responsábeis
políticos, sen perder de vista a figura do cliente, deben saber de que
estamos a falar. Tamén os medios
de comunicación, para evitar que
se favoreza o comercio sexual e
para que sirvan de canle na tarefa
de sensibilizar a sociedade. Hai
que incidir na educación, e incre-

mentar a información a respecto
dos dereitos e recursos a que poden
ter acceso as mulleres. A Xunta ten
que apoiar as distintas entidades
que traballan no ámbito da prostitución, e definir políticas de preformación, formación e emprego
adaptadas ás características do colectivo e das posibilidades laborais
que ofrece o mercado nas zonas
xeográficas de referencia. Hai que
formar os profesionais en contacto
coas prostitutas. Algo moi importante, garantir unha asistencia sanitaria plena a todas as mulleres que
exercen a prostitución promovendo a utilización dos servizos normalizados, e crear servizos especalizados para prestar axuda psicolóxica, tendo en conta o deterioro
psíquico que sofren e a escaseza de
servizos de saúde mental. En fin,
déronse pasos importantes e nós
imos vixiar que conduzan á toma
de medidas de aplicación real.♦

A prostitución en Galiza
P.C.
A Xunta cifra en máis de 8.200 o
número de mulleres que exercen
actualmente a prostitución en Galiza. Perto do 90 por cento delas
son estranxeiras, maioritariamente sudamericanas e a idade promedia é de 30 anos. Traballan unha media de 45,2 horas semanais,
e cobran 35,2 euros por cada servizo, que ten unha duración promedia de 23 minutos e medio.
O estudio realizado pola
Consellaría de Familia, que foi
recentemente presentado co título de “A prostitución feminina
na Comunidade Autónoma de
Galicia”, calcula que hai arredor
de 280 estabelecementos de
prostitución situados case sempre nas periferias das cidades e
ao longo das principais estradas.
Estes “clubs” substituíron, aínda
que non de todo, as tradicionais
“casa de putas” que había nos

históricos “barrios chinos” das
principais cidades: a Rinconada,
en Lugo; o Pombal, en Santiago; a Ferraría, en Vigo; a rúa do
Vilar, en Ourense; o barrio do
Papagaio na Coruña, etc.
Na Rinconada lucense, os investigadores da Xunta deron conta dunha muller de 74 anos que
segue exercendo a prostitución
nun barrio no que aínda traballan
entre 70 e 90 mulleres en oito bares. No Pombal, barrio agora mesmo sometido a unha forte especulación inmobiliaria, só quedan catro estabelecementos e 20 ou 25
mulleres, Na Ferraría ou nas rúas
de García Olloqui e Beiramar, tamén en Vigo, exercen a prostitución medio cento de mulleres. En
Ourense, na rúa do Vilar e algunhas prazas, a Xunta estabeleceu
un censo de setenta traballadoras
da prostitución, e na Coruña, despois da desaparición do barrio do

Papagaio que tanto lle gustaba a
Camilo José Cela, a concentración urbana levou esta actividade
ás rúas transversais de Orzán e
San Andrés. En Ferrol, o barrio de
Esteiro está recibindo a herdanza
que lle deixou o antigo Ferrol Vello, e Pontevedra preséntase como
a única cidade que xa non parece
ter prostitución de rúa.
O espazo actual da prostitución está, polo tanto, nos denominados clubs de alterne nos
que o prezo medio está en 40
euros fronte aos 24,4 da prostitución de rúa. Nestes lugares
abondan os abusos cometidos
contra mulleres que proceden do
estranxeiro, sobre todo entre
africanas e orixinarias de países
do leste, que se ven sometidas
ao imperio das mafias que non
só as presiona a elas senón tamén as familias que deixan nos
seus lugares de procedencia.♦

X.M. SARILLE

D

icían os marxistas que
endosarlle ao pobo os
fracasos dos seus
representantes é un defecto
aristocratizante, que serve,
como todos os endoses, para
desfacerse olímpicamente do
problema. Que case sempre
sexa así non debe impedir a
análise da demografía, da historia e dos comportamentos.
Pódese asumir esa certeza e
valorar uns dados que varían
sustancialmente dun pobo a
outro, igual que as virtudes e
os defectos, que tamén os hai.
Nunca pode ser malo chegar a conclusións para
despois actuar. É un pésimo
costume evitar a observación
para non levar sustos. Un
grande amigo meu morreu
dun ataque ao corazón. A traxedia parecía tristemente
anunciada desde que decidira
non visitar o médico, por medo ao que lle puidera
diagnosticar.
Manuel Veiga escribiu hai
quince días que non se pode
culpar ao pobo da mala actuación do Bloque. Estamos
totalmente de acordo, e sobre
as eivas do BNG falaremos
nas próximas semanas. Aínda
así, eu creo que se debe falar
sen dogmas sobre as
características deste pobo que
é a fonte nutricia e a razón do
movimento, pero que en absoluto é sempre duro e brillante.
Nin imperecíbel, por certo.
Imos ver.
Nos anos setenta, os
economistas anunciaron unha
desertización demográfica da
Galiza interior. Hoxe é un dos
factores máis negativos da nosa realidade, mais todo pode
ser pior, e se non se pón remedio veremos como avanza o
despoboamento de Galiza nos
próximos anos. Cidades como
Ferrol ou Pontevedra perden
poboación. Ao país só
retornan vellos e vanse os novos. E igual que non hai riqueza humana no interior, tamén
comenzan a faltar persoas ben
formadas e xentes con iniciativa na periferia. Porque claro,
o pobo non sempre é igual,
nin todos os pobos teñen
permanentemente as mesmas
resistencias nin as mesmas potencialidades. E cando o grande poeta cantaba “se o noso
pobo morre quedámonos sen
patria” facíao porque en Galiza era urxente frear a emigración.
Hoxe case ninguén observa a nova desgraza. E se dis
que grandes capas da poboación o descoñecen todo sobre
Europa, algún dirixente
responderache que es un
elitista e que na dirección do
Bloque fai falta máis pobo, o
cal como desafogo axuda
moito pero como solución,
nada de nada. É moi estimulante consultar as cifras do
INE, que sen ir máis lonxe
din que o 25% da poboación
de Ourense non ten
estudos.♦
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Semella que non sentaron demasiado ben as súas propostas
de racionalización de Zona
Franca?
A xente non lle gusta que lle
dean malas noticias, pero non dispoño dunha máquina de sacar euros para satisfacer a todo o mundo.
O único que fixen foi explicar a situación que hai nestes momentos.
A Zona Franca perdeu o ano pasado 9 millóns de euros, despois de
ter recibido máis de 12 millóns de
euros de subvención por parte do
Ministerio. Non se pode gastar
máis do que se ten. Poderíamos estar con este sistema durante catro
anos máis, pero seguramente lle
deixaría unha creba á persoa que
viñera detrás miña. Iso non me parece serio. Cando existe unha situación deficitaria, hai que asumilo e racionalizar as cousas.
Porén, o seu predecesor
afirma que a situación é distinta e que Zona Franca ten cartos dabondo para gastar.
O que ocorre é que aquí hai
dúas filosofías. Por un lado hai
que ter claro que Zona Franca ten
un patrimonio moi importante e
por perder durante un ano ou tres 9
millóns de euros non quebra. Eu
podería estar gastando cartos de
seguido até esgotar o patrimonio.
Despois comezarían os problemas.
Non me parece unha política correcta. Penso no futuro, no que se
vai facer dentro de vinte anos. O
Consorcio é algo que se creou hai
algo máis de dúas décadas e que
ten que ter futuro e iso pasa asegurándose de que sempre vai dispor
de recursos para poder investir.
Falou vostede do descenso
dos ingresos por mor das reformas levadas a cabo polo Goberno do PP que fixo que grandes
empresas como Citroën non tivesen que cotizar a Zona Franca.
Durante unha época houbo uns
ingresos moi importantes. Eran os
impostos que recibiamos das empresas radicadas na Zona Franca.
Con iso, nos anos que as empresas
gañaban moitos cartos, os nosos
ingresos eran enormes. O que pasou aquí é que por un lado Citroën
diminuiu moito os beneficios por
unha operación que fixo na Arxentina. Ao mesmo tempo, nunha das
leis de acompañamento dos últimos cinco anos limitouse enormemente a cantidade que se lle vai
poder pagar ao consorcio. No futuro os ingresos que imos ter por esta vía van ser moi inferiores aos do
ano pasado. Agora xa non imos
percibir todos os impostos das empresas radicadas aquí, senón unha
cantidade fixa que establece o ministro de Economía.
De que xeito pode interesarlle a Zona Franca investir
no proxecto Vigo 2005?
A Zona Franca non lle interesa para nada gastar cartos en Vigo 2005. O que pasa é que agora
non queremos entrar en máis polémicas co Concello. Hai unhas
cousas asinadas que de todos os
xeitos habería que reconducir. O
avogado do Estado fixo unhas reservas legais para que a nosa actuación non teña problemas coas
competencias que xuridicamente
lle son atribuídas a Zona Franca.
Tendo en conta todo isto, temos
que tratar de chegar a un punto de
entendemento para que non haxa
problemas co Concello.
Xulga que Zona Franca está a
ser utilizada coma o colchón que
axude a paliar a falta de investimento doutras administracións?

PACO VILABARROS

Francisco López Peña
‘A Zona Franca non se creou para facer
xardíns nin reparar fachadas’
RUBÉN VALVERDE

Ven de substituír a Pablo Egerique á fronte do Consorcio Zona Franca de Vigo,
un cargo que el mesmo ocupou hai oito anos. Comezou o seu mandato con polémica ao criticar os compromisos que o seu predecesor tiña para cofinanciar o
proxecto Vigo 2005. Segundo López Peña, “cómpre racionalizar os nosos investimentos porque as institucións públicas non están para tirar os cartos”.
Zona Franca fixo moitas veces obras e investimentos que tiñan que facer outras administracións. En Vigo existiu sempre a
mentalidade de que este organismo ten moitos cartos. Entón o
Concello buscounos sempre para
acadar os cartos que outros non
querían poñer. A polémica comeza cando, á miña chegada, atópome coa sorpresa de que os nosos
ingresos están a descender enormemente e, pola contra, as obras
que estamos a facer, porque outras administracións non queren
facerse cargo, van en aumento.
Afirmou que se Zona Franca poñía os cartos da segunda
circunvalación de Vigo, iría a
quebra.
Se en lugar de ser o Ministerio
de Fomento quen poña os cartos

do cinto, temos que poñelos nós,
entón quedariamos sen recursos
para nada máis. Estamos falando
dun investimento da orde de 180
millóns de euros. A meirande parte dos nosos ingresos proveñen do
que vendemos. Facemos solo industrial e equipámolo. Logo vendémolo a prezo de custe ou sacándolle unha pequena cantidade.
Grazas a iso acadamos circulación
de diñeiro e imos sobrevivindo.
Pero claro, se nos dedicamos a investimentos que non teñen retorno, Vigo pode estar moi contento,
pero nós quedamos sen capacidade de manobra.
Certas infraestruturas coma o cinto poden axudar a que
logo novas industrias merquen
solo industrial en Vigo.
Niso estamos de acordo, pero

os ingresos logo reverten noutras
administracións porque nós non recadamos impostos, nin cobramos
licencias. Polo tanto, cada administración ten que encargarse daquelo
para o que se creou. Fomento e a
Xunta teñen que facer as estradas e
non nós. Eles dispoñen dunhas posibilidades financeiras coas que
nós non contamos. E o peor prodúcese cando se ten por norma xeral
que Zona Franca está para todo. Se
nós temos que asfaltar rúas, levantar xardíns e arranxar fachadas coma no caso de Vigo 2005, ou temos que xestionar museos coma
no caso do Museo do Mar, que me
digan a min para que está o Concello e a Consellaría de Cultura. Só
poñer algúns exemplos.
Declarou que é normal que
haxa conflitos entre os alcaldes

e os Delegados de Zona Franca.
O Concello ten unha situación económica delicada. Iso entendémolo todos. Por iso recorre
á Zona Franca sistematicamente.
Pero teñen que entender que este
organismo non se creou para financiar o Concello. Para iso
existen outras fórmulas. Eu estou
encargado de vixiar polos cartos
da Zona Franca, que a fin de
contas, son cartos públicos que
non se poden dilapidar.
Que opina da compra dos
terreos da ETEA?
O meu predecesor, Pablo Egerique, primeiro compra uns terreos
e logo saca un concurso de ideas
para saber que facer con eles. A
miña filosofía é primeiro saber
que se quere facer e logo comprar
o que sexa necesario. Iso sería o
máis lóxico porque hai que ter en
conta que cando se desembolsan
30 millóns de euros hai que saber
para que vai servir o que se compra. Ademais, penso que naquel
momento habería que ter presionado a Defensa para que baixase ese
prezo porque penso que non se
aproximaba ao mercado nin de
lonxe. Ningún empresario privado
estaría disposto a pagar tal cantidade. Agora queremos facer algo
positivo para todo o mundo e poder recuperar os cartos. Poñendo
un pouco de sentido común vese
claramente que hai un equipamento deportivo que debe facerse público mediante un acordo co Concello. Logo hai unhas residencias
que poderían ser vivendas. Na parte de diante hai un patio de armas
no que podería facerse un hotel, un
centro comercial, un xardín público e un porto deportivo. Esa zona
ten que integrarse no barrio de Teis
e non converterse nun gueto nin
nun couto privado.
Que proxectos ten para o
futuro Zona Franca?
Temos aínda que construír
moito solo industrial para que Vigo e toda a bisbarra poida seguir
medrando. Cando marchei deixei
un proxecto de un millón de metros cadrados en Nigrán que aínda non se puxo en marcha por
atrancos urbanísticos no Concello e que hai que sacar adiante. Aí
poderían instalarse empresas de
servizos de alto valor engadido.
Tamén estamos en Salvaterra
construíndo un porto seco para a
Xunta de catro millóns de metros
cadrados. Hai que seguir buscando sitios para acadar novos parques empresariais.
Hai demanda para tanto
parque empresarial?
Totalmente. Dicíase que o
polígono da Granxa era unha
barbaridade porque tiña un millón de metros cadrados. Pero
nada máis rematalo esgotouse o
terreo. Hai empresas que se teñen que instalar fóra de Galicia
por falta de solo industrial e iso
non nolo podemos permitir. Ten
que haber solo sempre dispoñíbel. Se non houbese demanda
nós non faríamos solo porque aí
é onde está o noso negocio.
As infraestruturas son suficientes ou pide un maior compromiso da Xunta e de Fomento?
Os polígonos están ben conectados aínda que está claro que cantos máis investimentos faga Fomento será sempre mellor. Hai temas pendentes como a comisión
Vigo-Porriño ou os estudos dunha
nova ponte sobre Rande. Dende
aquí reclamarei que se fagan o
maior número de infraestruturas.♦
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Debate
no BNG
CARLOS AYMERICH
Pídeme o corpo escribir sobre algún dos moitos temas
que centran a actualidade política do país. Escribir por
exemplo acerca da coherencia dun BNG que se opón ao
envío de tropas ao Afganistán ocupado, ou que dá respostas á crise do sector naval. O falar do pucheirazo eleitoral que deixou a Galiza sen voz en Europa.
Porén, penso que é oportuno facer algunhas reflexións ao fío do debate que se desenvolve no seo do
BNG. Un debate interferido por filtracións interesadas
feitas por quen teiman en manter certos espazos de poder ou mesmo determinadas situacións persoais que nada teñen a ver co proxecto común. Un debate transmitido de forma interesadamente catastrofista polos mesmos medios de comunicación que lle negan ao nacionalismo o dereito a existir. É dicir, o dereito a se expresar directamente ou, cando menos, a ser tratado de
forma obxectiva. Un debate, en fin, atravesado polo designio –abertamente confesado por Fraga– de normali-

zar politicamente Galiza eliminando un BNG que im- mentilo– polo minifundismo. O BNG é, pois, un mal
pide o bipartidismo “nacional” (é dicir, español) arela- exemplo para os que queren unha Galiza submisa e redo polo ex ministro franquista.
signada.
É curiosa a estraña mestura de paternalismo e autoE no BNG hai debates. Como en calquera forza políodio que o nacionalismo concita. O paternalismo dos tica transformadora. E no BNG, hai só sete meses, toda a
que, seguramente coa mellor das intencións e con todo militancia escolleu un novo líder e unha nova dirección.
dereito, se apuntan a dicir qué é o que o BNG debe fa- Nun proceso escrupulosamente democrático e por unha
cer. O auto-odio dos que, vendo no BNG a único instru- incontestábel maioría. Xa é hora, por tanto, de liderar e
mento político co que conta un país que diariamente ne- de dirixir. De acreditar nas nosas fortalezas e de corrixir
gan, fan o posíbel por o tirar
as nosas feblezas. Mais de fado escenario político. Ao fin,
celo con autoestima, con efio mesmo paternalismo e o
cacia e sen paternalismo. É
e hai auto-odio coa lingua,
mesmo auto-odio que levanta
hora de respectar as minorías,
coa arquitectura, coas artes,
calquera manifestación xemais tamén chegou o tempo
nuinamente galega. Se tal
de que as minorías se comcoa
literatura,
por
que
non
acontece coa lingua, coa arprometan realmente na xesquitectura, coas artes, coa litión dun proxecto común no
ía
acontecer
tamén
coa
política?”
teratura, por que non ía aconque, hoxe como hai vinte e
tecer tamén coa política?
dous anos, ten vocación de
Mais tamén, por seguirhexemonía. De gobernar Gamos con tópicos galegos, a
liza.
ineficacia. O nacionalismo é apresentado como algo
Custou moito chegar até aquí. Construírmos un espaineficaz. Como unha aspiración imposíbel saldada, eis zo onde todos e todas podemos estar comodamente. Un
a historia para demostralo, co fracaso. Tanto ten que o espazo onde toda a cidadanía galega ten cabida. E, no enfracaso obedeza a golpes de estado fascistas ou a pu- tanto, que pouco semella custar fracturalo! Porque o
cheirazos electorais. E por iso é urxente facer que fra- BNG é o produto, 100 por cento galego, de moitos anos
case unha organización nacionalista como o BNG. e de moitas persoas que deron o mellor de si propias.
Que, ao longo da súa historia, non se caracteriza preci- Chegou o tempo de alargar a casa para que entren máis
samente nin pola falta de eficacia nin pola ausencia de persoas a traballar. E máis tamén de afortalala para que
éxitos. Nin tampouco –eis a súa pluralidade para des- dure máis, moitos máis anos.♦

‘S

Galeusca recorre a perda do eurodeputado do BNG

As contas da Xunta Electoral non cadran
Ademais, segundo a lei, ante esta
situación a Xunta Electoral Provincial de Madrid tiña que ter anulado
os resultados das mesas.
Na mesma comunidade de Madrid tamén apareceron actas que
entraban en contradición con outros resultados ou con outras actas,
pero tamén nestes casos a Xunta
Electoral Provincial atribuíullos ao
PP por sistema, unhas veces sen tomar en consideración a documentación que figuraba en poder da propia Xunta Electoral e outras sen
efectuar comprobación algunha.
Nalgún caso, como unha mesa de
Madrid, a cifra de votantes difire en
dúas actas e a Xunta Electoral dálle
ao PP a cantidade máis elevada.

H.V.
Nin as sumas parciais nin as finais cadran, pero iso si, as Xuntas Electorais Provinciais e logo
a Central déronlle a razón ao PP
cando había contradicións nas
actas e regaláronlle votos que
non está demostrado que lle pertencesen. Ademais, tampouco se
presentou documentación que
avalase as afirmacións do PP.
A coalición electoral GaleuscaPobos de Europa presentou un
recurso contencioso electoral
diante da Xunta Electoral Central
para o seu traslado á sala do contencioso administrativo do Tribunal Supremo. A coalición na que
se integra o BNG quere a restitución do escano no Parlamento
europeo a Camilo Nogueira porque non se xustificou darllo á
candidata número 24 do PP.
No seu recurso, Galeusca comeza lembrando que as cifras manexadas pola Xunta Electoral
Central e consideradas como definitivas non cadran: faltan dezaseis
votos. A cantidade é cativa pero
indica ausencia de control real no
proceso de proclamación de resultados. Este mesmo proceso foi o
que lle permitiu ao PP facerse co
escano de Camilo Nogueira.
A través de catorce fundamentos de dereito, Galeusca xustifica a súa petición de que se reduzan 4.287 votos ao PP en Madrid, Asturias, As Palmas, Cidade Real, Valladolid e Bizkaia,
atribuídos a outras formacións
políticas en actas contraditorias,
que isto apareza recollido no escrutinio xeral estatal definitivo e
que se proclame como deputado
número 54 por España ao Parlamento europeo ao representante
do BNG Camilo Nogueira.
No recurso, os representantes
de Galeusca lembraron que a Lei
Orgánica do Réxime Electoral
Xeral, no artigo 106, establécese
que as Xuntas Electorais Provinciais só poden verificar o reconto

Resultado estreito

PACO VILABARROS

pero non modificalo e que poste- ga a enumeración de mesas nas
riormente unha sentenza do Tri- que se produciron algunha das irrebunal Constitucional de 13 de xu- gularidades marcadas polas leis e
ño de 2000 recollía a posibilidade sentencias anteriores. Por exemplo, en Madrid a
de corrixir erros
Xunta Electoral
materiais, de feito
unha mesa
Provincial modifiou aritméticos pecou os resultados
ro só aqueles
de
Madrid
a
cifra
do PP a instancia
apreciábeis de fordesta parte, pero
ma directa e ma- de votantes difire
non o fixo cando o
nifesta, sen acudir
solicitou Galeusca
a interpretacións. en dúas actas e
en varias mesas de
Ademais, unha
a
Xunta
Electoral
Las Rozas, Villasentenza do Triviciosa de Odón e
bunal Supremo do
Humanes de Ma21 de xullo de deulle ao PP
drid. Ademais, o
1977 establecía a cantidade
transvase de votos
que cando hai acdunhas candidatutas dobres e dife- máis elevada.
ras a outras en
rentes, hai que
Madrid produciuanular a votación
na mesa, “pois ningunha é máis se ás veces acompañado de camverosímil que as outras”. Por últi- bios no número de votos, como
mo, no capítulo das competencias aconteceu en Alcorcón.
das Xuntas Provinciais detense na
de Madrid, onde non se fixeron Madrid, a máis irregular
constar algúns cambios, ante a indefensión de Galeusca.
As irregularidades detectadas en
No recurso de Galeusca é lon- Madrid foron moi numerosas, co-

N

mo tamén foron abondosos os votos que o PP conseguiu, pois sumou só nesa circunscrición 5.300
sufraxios máis, mentres nesa provincia Galeusca perdeu 130 votos.
O proceder máis habitual por
parte da Xunta Electoral Provincial
de Madrid foi asignar ao PP votos
doutras formacións, so argumento
de que se produciu un erro de asignación por canto as candidaturas
beneficiadas nunca tiveron semellantes resultados nesas mesas. O
que aconteceu foi que por sistema
a Xunta Electoral retiroulle a esas
candidaturas todos os seus votos e
outorgoullos ao PP todos eles, aínda que moitas veces na acta da sesión figuraban uns datos e na do
escrutinio os contrarios. Isto sucedeu sen que se presentase ningunha documentación nova que xustificase o cambio, escoitando unicamente o argumento do PP de que
houbo un erro de atribución. Por
suposto, nestes casos, a Xunta
Electoral carecía de probas documentais que indicasen se esas candidaturas conseguiran algún voto.

Os votos conseguidos polo PP
despois destas reclamacións na
Xunta Electoral son moi estreitos. Se o PP perde 2.665 sufraxios ou se Galeusca gaña 334, o
escano 54 é para Camilo Nogueira. De todos xeitos, ante o
número de discrepancias detectadas nas actas, o recurso de Galeusca chega a indicar que “o escrutinio xeral de Madrid aínda
podería ter máis variacións, afectando ao reparto de escanos”.
En calquera caso, a falta de
transparencia deste proceso de reclamación levoulle a Galeusca a
presentar unha petición documental para que se aclarasen o número
de puntos de escrutinio de Madrid
e para que se presente o expediente electoral completo de Asturias,
As Palmas e Cidade Real.
Por último, todo este proceso
de reclamación e a forma de conducirse tanto o PP como a Xunta
Electoral mereceu por parte do
grupo parlamentario Alianza Libre
Europea do Parlamento de Bruxelas a consideración de “vergoñento e digno de Florida [o Estado
americano no que George Bush
deu o pucheirazo que lle permitiu
ser elixido presidente]”.♦
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Á dereita, o decano da facultade de Ciencias da Comunicación da USC, Miguel Túñez. No centro, a ex presidenta da Mesa, Concha Costas. Até as crianzas participaron na lectura do Sempre en Galiza.

Emoción nunha iniciativa que podería repetir no futuro

Doce horas lendo o Sempre en Galiza
X.C.
O pasado 2 de Xullo, de dez da mañá a dez a noite, a Casa
da Cultura de Vigo, acolleu a maratón de lectura do Sempre
en Galiza, a obra política cumbre de Alfonso D. Castelao,
nunha iniciativa organizada pola Fundación Galiza Sempre.
“Estou lonxe da miña terra: en
Badaxoz. Cóbreme un inmenso
fanal azul Atópome na torre de
“Espanta Perros” e vexo dende
eiquí as rúa ensarilladas da cibdade”, comezou a ler o Valedor
do Cidadán da cidade anfitriona,
Luís Espada. Comezaba así unha lectura ininterrompida até dar
cabo das case catrocentas páxinas o xornalista Anxo Quintela,
director de vieiros.com, “non temos ningunha fé nos hespañoes;
pero témola en nós mesmos e
nas ideas que profesamos. Estas
ideas poden concretarse nos catro principios siguintes: a) Autonomía integral de Galiza para
federarse cos demáis povos de
Hespaña. b) República Federal
Hespañola para confederarse
con Portugal. c) Confederación
Ibérica para ingresar na Unión
Europea. d) Estados Unidos de
Europa para constituir a Unión
Mundial”.

A satisfacción dos organizadores polo éxito da iniciativa foi
total. Xabier Macías, director da
Fundación Galiza Sempre asegura que “todo o mundo nos felicitou, e nos días seguintes recibimos chamadas e mensaxes nas
que nos dicían que estaban orgullosos e emocionados de ter participado”. Respecto á posíbel continuidade da iniciativa, Macías
asegura que non teñen un criterio
definido, “eu non son partidario
das liturxias, góstanme que estes
actos sirvan para o fin que son
concebidos, que é extender o coñecemento dunha obra e unha figura funbdamentais na nosa historia. Pero en todo caso non está
desbotada ningunha idea. O que
si faremos é seguir ideando como darlle continuidade a esta experiencia. Poderíase facer unha
publicación coas reflexións que
deixaron escritas os que interviron ou mesmo unha exposición
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coas fotografías que se tomaron”.
A data escollida para celebrar a lectura do Sempre en Galiza estivo motivada por un

aniversario singular. A obra de
Castelao publicouse en marzo
de 2004, pero foi o 2 de xullo
dese mesmo ano cando se fixo

GALIZA
A NOSA TERRA

CAMISETAS Á VENDA CHAMANDO AO 986 433 830

un grande xantar de homenaxe
en Buenos Aires, ao autor da
obra que foi coñecida como
“biblia da galeguidade”.♦
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Croques

AFONSO EIRÉ
lebración partidaria. Por eso
convidou non só a moitos dos
que militaron en ilo tempore
nesta organización, senón tamén
moitas outras personalidades e
simpatizantes do nacionalismo.
Queren que sexa unha festa colectiva, que abranga a todo o nacionalismo. Mesmo hai quen fala de que Xosé Mauel Beiras terá un especial protagonismo.♦

No PSdeGPSOE non
haberá batalla
ideolóxica
Os diversos grupos, colectivos
e descontentos do PSdeGPSOE decidiron que o congreso a celebrar a próxima semana
sexa de “unanimidade” cara ao
exterior. Ninguén lle vai plantar cara a Pérez Touriño. Pero
tampouco van entrar directamente a discutir as liñas xerais
do partido. Calquera disidencia
non só se dá por derrotada, senón que pon en perigo a súa
propia liña política cara ao futuro. Canto máis aberto quede
o Congreso, maior será a capacidade de influencia de cada
quen. Todo vai depender das
próximas eleccións autonómicas. Do resultado e da liña que
seguir. Mesmo se poderían
producir significados abandonos. O que ten dificil agora
Touriño e contentar a todos con
postos na dirección. Aí vai estar a batalla cualificada como
“integración”.♦

A ruptura no PP

Destacados membros do PSdeG e do PSOE durante un mitin da campaña electoral das europeas.

O BNG prepara o
cambio de Estatuto
Se o PSdeG-PSOE lle encargou a
un reducido grupo de notábeis a
redacción dun novo Estatuto, o
BNG porá en marcha unha ampla
campaña para formular as propostas nacionalistas para configurar o “autogoberno” hoxe. Non só
participaran un grupo significati-

vo de profesores, intelectuais, referentes sociais e culturais, senón
que queren contar coa opinión da
cidadanía. Tentan que sexa unha
comunicación de ideas bidireccional, onde as propostas lanzadas teñan unha resposta social
que poida ser recollida logo no
articulado do Novo Estatuto. O
Día da Patria será o punto de lanzamento desta campaña que os
malos resultados electorais e os

PACO VILABARROS

debates internos están a atrasar.♦

Encontro de
‘vellas glorias’ no
aniversario da UPG
A Unión do Povo Galego (UPG)
non quere que o seu 40º aniversario sexa unicamente unha ce-

Logo das últimas declaracións de
José María Aznar cuestionando
abertamente a liña mantida por
Mariano Raxoi, os medios máis
próximos ao PP de Madrid comezaron a alertar dunha posíbel
ruptura no partido. En Galiza están a esculcar todos os movementos, pero afirman que a disensións na dirección estatal só
fan afortalar as posicións do
PPdG. Manifestan diversas fontes populares que “todos estamos
con Mariano”, pero, ao mesmo
tempo, tamén hai quen reflexiona que canto menos poder teña
Mariano en Madrid, ou máis
cuestionado estea, “máis capacidade de manobra teremos en Galiza para realizar autonomamente
o relevo de Fraga Iribarne”.♦

Lugo
O Concello de Lugo descubriu
que cada ano desaparecen uns
seis millóns de litros de auga
que son bombeados dende os
depósitos municipais, que non
se sabe onde van parar aínda
que o concelleiro responsábel
estima que polo menos tres millóns de litros son roubados.
Segundo as investigacións
feitas, semella que os mangantes
acuíferos son na meirande parte
industriais que toman a auga do
río cando lles peta, sen darlle explicacións a ninguén e menos pagar por ese servizo. Ao menos,
iso é o que se deduce das inspeccións realizadas e que deron co-

Descubrimentos
ANTÓN GRANDE

O Miño perde auga. Máis de seis millóns de litros anuais que se consomen sen pagar nin un peso.
mo resultado que moitas empresas non puidesen ensinar o recibo da auga e aínda que algunhas
alegaron que se surtían de pozos,
por ver se libraban, tampouco
puideron mostrar o permiso da
Confedración Hidrográfica para

extraeren auga do subsolo.
Estes roubos de auga, ademais da fraude que supoñen, orixinan cousas ben curiosas, como
por exemplo que o Miño, ás once da mañá leva 3,9 metros cúbicos de auga por segundo e en tro-
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Promocións Culturais Galegas

Guisa e Napo

N

ovo horario 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.

MIRA!
QUE ‘SOBERANA’
FARTURA!

ques, ás nove da noite, cando as
empresas xa pecharon, o caudal
sobe até os 51,9 metros.
Cecais neste asunto estea enleado o apoio que algúns sectores lle daban ao encoro do Narla
que pretendía facer o presidente
da Deputación de Lugo apoiado
por unha Confederación Hidrográfica submisa, noutrora, ao anterior goberno do PP.
UXÍA E BRAIS

Agora as tornas cambiaron e
de momento o Concello xa se
mostrou en contra de que se faga
o encoro. Só falla que tope os ladróns que, seguramente, son os
mesmos que nas reunións de empresarios se lles enche a boca falando do futuro de Lugo.
Por certo, xa que falamos de
descubrimentos, hai que salientar
aquí que o PP de Lugo descubriu
a manifestación, o movemento
de masas, a toma de Paradai.
Porque foi en Paradai, un barrio do norte de Lugo que segue
agardando polo seu plano en tanto concello e Xunta rifan por levar os votos ao seu rego, onde se
convocou unha manifestación
convocada por asociacións veciñais próximas ideoloxicamente
aos conservadores.
E alí se persoaron todos, dende un senador por Lugo que quere ser alcalde de Sarria e non o
conquista, ao presidente da Deputación e cadros do PP procedentes
de todos os barrios da cidade.
Tamén varios concelleiros
socialistas quixeron participar
pero foron recibidos cunha pitada, así que desistiron de incluírse
na marcha.
Foi un gran día para os populares, coas súas pancartas, consignas e toma das rúas co conseguinte corte de tráfico. Disfrutaron,
notábaselles, como tamén se lles
notou aos organizadores o manexismo da manifestación, o que
provocou as protestas de moitos
veciños do barrio afectado. Pero
eles estiveron alí, nas barricadas,
como uns roxos calquera, ledos
polo descubrimento. Pero deben
lembrar que por veces hai cargas
da policía. E os paus son moito
menos agradábeis.♦
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Santiago
As cidades de Córdoba e Santiago veñen de poñer fin a unha
desmemoria que xa duraba case
trinta anos. Ademais de cofundadoras e sociais do grupo español
de cidades patrimonio da humanidade desde hai unha década,
eran irmás desde 1976 e non o
lembraban. O acordo institucional fora aprobado cando se cocían asuntos de maior calado e
quedara despois esquecido. E pasaron anos e máis anos de desmemoria. Até que a alcaldesa
cordobesa, Rosa Aguilar, lle
lembrou o vencello a Bugallo, en
datas recentes. Nesta semana
plantaron oliveira e placa na Alameda, de xeito que xa só queda a
viaxe a Andalucía para plantar
outra árbore. Buxo, carballo,
castiñeiro? E a seguir, da man,
co seu traballo a prol da conservación do respectivo patrimonio

Córdoba e Compostela,
irmás desmemoriadas
XAVIER LÓPEZ

As dúas cidades colaborarán na defensa mutua do patrimonio histórico, tras case tres décadas de distanciamento desde que son irmás.
histórico e cultural, como boas
irmás de memoria recuperada.
A irmandade galego-andaluza
pode servir para limar o malestar
e a xenreira que quedou no Concello de Santiago logo de que o
goberno decidise adxudicar os
novos vehículos para o Exército
á firma andaluza Santana. Enfado houbo sobre todo contra a

Junta, que deu a nova antes de
que a fixese pública o Ministerio.
Agora, o alcalde Bugallo vén de
avanzar que o Ministerio apoiou
a Uro mediante a homologación
do seu novo vehículo, algo que
lle abrirá portas cara a mercados
exteriores. Boa nova, e críbel,
tras ser confirmada pola empresa. As novas que veñen só do al-

calde, por moito que procedan de
goberno amigo, ás veces fallan.
Está por ver se haberá ou non
xulgado do mercantil. Primeiro
era que si, logo que non e, agora,
xa veremos o ano que vén.
Claro que a cidade semella
estar empeñada en escurecer o
seu patrimonio cultural e artístico a forza de facer intransitábel a

súa principal entrada, o principal
acceso da rota xacobea. Meses
xa van coas rúas revoltas e as
beirarrúas desaparecidas. Rúas
de San Lázaro, Camiño Francés,
Valiño e Fontiñas convertidas en
carreiras de obstáculos que medran semana a semana porque os
responsábeis da desfeita deixan
para as vésperas do Apóstolo os
derrubamentos previos á construción dunha nova rotonda que
enlace a rúa de Roma con San
Lázaro para darlle tamén acceso
ao Sergas e ao resto do complexo administrativo de San Lázaro.
Os peregrinos que baixen do
monte do Gozo non teñen ruta
alternativa, están condenados a
atravesar zona de guerra. Para
compensar tantos esforzos cando
xa quedan poucas forzas, a Igrexa ben podería conceder compostelas con grao.♦

Rebaixas
Mª DO PILAR GARCÍA NEGRO
Tempo de rebaixas. A fins de Xuño pasado, a radio pública española e a radio pública galega –portanto, as pagas por todas e todos nós– anunciaron como imediata a inauguración do período de rebaixas: reportaxes, entrevistas a comerciantes e clientes, recomendacións das asociacións de consumidores...: función conativa exacerbada. Consigna: hai que
comprar nas rebaixas para sermos cidadáns homologados (e ben serviciais coas
leis do mercado, naturalmente). Falemos

unha miga dunhas outras rebaixas que
non merecen a atención informativa ad
hoc. Rebaixas tradicionais e actualizadas
no tratamento orzamentario da Galiza polo Governo do Estado. Rebaixas da mínima dignidade esixíbel aos membros da
Xunta de Galiza na súa actuación no Parlamento Galego. Rebaixas de tribunais de
xustiza que autorizan que ENCE siga
destruindo a Ría de Pontevedra. Rebaixas
na persecución do aberrante machismo
que segue matando mulleres. Rebaixas na

representación institucional da Galiza —
si, da Galiza— no Parlamento Europeu,
que, se non se remedia, ouvirá non a voz
do eurodeputado do BNG-Galeusca Camilo Nogueira, senón a da deputada do
PP Esther Herranz que, decerto, ha falar
da Galiza e dos problemas todos os días e
en todas as súas intervencións. Rebaixas,
enfin, na dignidade militante, na mínima
conciencia de pertenza e lealdade á organización de que se fai parte, grazas ao
inestimábel contributo de membros (?) do

BNG que colocan, ipso facto, debates
(prato forte), mentiras e terexiversacións
(sobremesa), nos meios de comunicación
(¿a cambio de qué?). Rebaixas na dignidade humana, na condición de galegos
con algo de querencia pola súa nación
(nen sequer polo nacionalismo organizado). ¿Cando acabarán as rebaixas e obteremos o prezo xusto? ¿Cando o autoodio, en calquer das súas modalidades,
deixará de facer estragos suicidas no noso comportamento colectivo?♦

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
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Os colectivos gais, lésbicos, bisexuais e transexuais acollen con satisfacción o proxecto

Matrimonios homosexuais, un paso cara á igualdade
LARA R. LORENZO
O 30 de xuño o ministro de Xustiza anunciou que en setembro se
porá en marcha a iniciativa lexislativa que regulará o matrimonio
homosexual e as parellas de feito, para a súa entrada en vigor a partir do 2005. Por primeira vez ábrese o debate sobre a posibilidade
de que as parellas homosexuais poidan formar familias legalmente.
Co novo proxecto respáldanse catro liñas de acción: en primeiro lugar, a modificación do Código Civil, de xeito que quedarían abertas
a posibilidade de matrimonio e de
adopción de menores, a partir de
xaneiro do próximo ano. Este é un
dereito demandado por diversos
colectivos dende hai anos. Óscar
Beceiro, da Asociación pola Liberdade Afectiva e Sexual, de Lugo, afirma: “En ALAS levamos
tres anos reivindicando a modificación do Código Civil, a lei de
identidade de xénero e lei de parellas de feito. A modificación do
Código Civil con respecto ao matrimonio é algo que só afectaría a
tres artigos, e que se pode resolver
nun debate parlamentario. Por
exemplo, a adopción legalizaríase
dende o momento en que se legaliza o matrimonio. Hoxe hai moitas parellas homosexuais que teñen fillos de un dos membros
adoptados pola outra persoa, pero
están desprotexidos. Non nunha
situación ilegal, pero si de alegalidade. Por iso é necesario regular
esta situación: xa non é só un dereito da parella, senón tamén do
menor.” Tamén Xosé Manuel Carreira, presidente do Colectivo Gai
de Compostela, sostén: “se xa hai
moitos casos de familias homoparentais, e parellas lésbicas que recorren á inseminación artificial, o
lóxico é que se regulen este tipo de
situacións. Non é negativo que o
tema da adopción xere debate social, pola contra: todo o que sexa ir
cara á igualdade de dereitos e á
normalización é positivo.”
Non embargante, a cuestión
da adopción suscitou certa controversia: o pleno do Congreso
apoiou as proposicións de lei de
CiU, ERC, IU-ICV e o Grupo
Mixto, e o Partido Popular defende a proposta de CiU, na que non
se recolle o dereito á adopción,
mentres que o BNG e ERC instan
ao Goberno a fixar unha data para
a aprobación da Lei. De todos xeitos, ao modificarse o Código Civil, no artigo 44 e seguintes: en

“O home e a muller teñen dereito
a contraer matrimonio conforme
ás disposicións deste Código”,
substituirase “home e muller” por
“persoas”, sen especificar o sexo,
polo que non sería necesario modificar a disposición relativa á
adopción. Enténdese que todo
matrimonio ten dereito a adoptar.
Por outra parte, ponse en marcha unha lei que regule os dereitos das parellas de feito, tanto homosexuais coma heterosexuais.
Segundo Xosé Manuel Buxán
Bran, pertencente ao colectivo vigués LEGAIS (inserido na Federación Estatal de Lesbianas, Gais,
Bisexuais e Transexuais e na Federación galega Aturuxo), “Estábase arelando unha lei de parellas
de feito, e foise cumprindo en determinados gobernos autonómicos (na Comunidade Valenciana,
Aragón, Asturias, Baleares, Cataluña, Madrid, Navarra e Galiza),
mais coa lei actual, quedaron amplamente superadas. As reivindicacións do día 28 (Día Mundial
do Orgullo Gai, Lésbico e Transexual) van por esa liña de reclamar
normalización, independentemente de que moitas parellas non
queiran casar. Emporiso, a lei é
apta para aqueles que non desexan acollerse ao perfil de familia
do matrimonio, tanto parellas homosexuais coma heterosexuais.”
Pola contra, en ALAS ven
máis urxente a normalización do
matrimonio: “A lei de parellas de
feito precisa unha revisión: o que
se tenta facer é unha lei de mínimos que reúna o acordado polos
gobernos autonómicos en cadansúa lei. É importante que saia
adiante, pero non tan inmediatamente, e pódese separar da reforma do Código Civil. Moitas
das carencias desta lei soluciónanse coa reforma do matrimonio.”
A terceira das iniciativas consiste en propor cambios para axilizar a disolución do matrimonio,
e a cuarta, na implantación da Lei
de Identidade Sexual, que regulará as condicións nas que as per-

Primeiro matrimonio homosexual en Italia.

soas transexuais poderán rexistrarse e teren un DNI cos datos
que desexen no tocante a nome e
sexo. As asociacións suxiren que
estes trámites poidan ser realizados logo dun exame médico e o
inicio dun tratamento hormonal,
sen necesidade de intervención
cirúrxica. Óscar Beceiro salienta:
“A Lei de Identidade Sexual ten
que ser aprobada rapidamente. A
asociación Transexualia, que reúne a transexuais de todo o estado,
vén de elaborar un decálogo de
mínimos. Era unha lei importante, que ficou bloqueada polos oito anos de goberno do PP.”
Con esta iniciativa ponse fin a
moitos dos atrancos que provocaban unha situación discriminatoria.

“O que fai o Ministerio de Xustiza
é absolutamente encomiábel,” afirma Buxán Bran: “cubre todas as
espectativas. Por unha banda, a Lei
de Parellas de Feito, e pola outra, a
regulación do matrimonio entre
homosexuais, ademais da reafirmación das persoas transexuais.
Deste xeito, o goberno equipara a
nosa situación á das leis máis avanzadas de Europa.” Tamén Carreira
conta como o Colectivo Gai de
Compostela leva dende o 94 reivindicando o debate parlamentario, e apoiou a campaña: “Vota rosa: non votes PP”, nas anteriores
eleccións municipais e xerais: “Os
oito anos de goberno democristiano do Partido Popular foron moi
negativos. Agora estamos apoian-

do a lei, que é un instrumento moi
poderoso para a normalización, pero non hai que esquecer que non é
o único: tamén é importante avanzar a reforma noutros eidos, coma
o educativo, e cortar as dinámicas
negativas, de cara á educación nos
valores de igualdade de xénero e
tolerancia.” O presidente do colectivo compostelán asegura tamén:
“Cando nun país hai un tecido de
colectivos, manifestacións e actividade coma o que hai, tanto a nivel
estatal coma en Galiza, cunha serie
de obxectivos claros, os grupos
parlamentarios teñen que escoitalo.” As novas propostas poden supoñer o cambio cara á igualdade
que se vén reclamando dende hai
♦
décadas.♦

Propoñen un sistema postal plurilingüe

Selos en galego
H.V.
A Organización polo Multilingüismo vén de propor varias solucións para incorporar aos selos de correos as distintas linguas do Estado. As posibilidades son moi amplas.
Para as estampas postais,
en principio ofrécense cinco
posibilidades distintas: emitilas nas catro linguas do Estado, que figuren dúas linguas
calquera de forma aleatoria,
que sexan monolingües nunha

das linguas, autonomía postal
en cada territorio con idioma
propio ou unha combinación
das anteriores cunha autonomía postal parcial nas comunidades con lingua propia.
Ademais, propoñen que
cando se inclúan varias linguas
no mesmo selo, que teñan unha
colocación variábel para non
transmitir ningunha idea de xerarquía lingüística, co mesmo
tratamento tipográfico a todos
os idiomas.

Para o caso do nome do Estado que figura nos selos, hai
seis propostas: usar as catro
linguas, usar dúas indistintamente, substituír España por un
E cunha coroa, substituír o nome de España polo de ESP
–abreviatura que asigna ao Estado a norma ISO 3166-3 para
representar o código dos países–, empregar a denominación
latina de Hispania –ao igual
que figura Helvetia nos selos
de Suíza–, ou, no caso dos se-

los monolingües, empregar a
lingua na que están impresos.
A Organización polo Multilingüismo propón suprimir o
nome do operador postal “Correos” dos selos, ao igual que
acontece en case todos os Estados, ou poñelo nas catro linguas
no caso dos selos plurilingües.
A proposta difundida por
esta organización lembra que
en Bélxica os selos empregan
as tres linguas oficiais: alemán, francés e neerlandés e

que no Reino Unido hai selos
“rexionais”, con valores e motivos diferentes, sen o nome do
Estado –inclúen un busto da
raíña no ángulo superior
dereito– nin o nome do operador postal.
Esta mesma organización tamén ten en marcha outras campañas para levar o plurilingüismo a outros elementos de uso
común, como son o euro ou documentos oficiais como o carné
de identidade.♦
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As dotacions de
solo industrial
MANUEL CAO
A febleza industrial da economía galega non é moi diferente
á da economía española máis, en relación con aquelas comunidades autónomas máis desenvolvidas, si que se observan
carencias tanto na dimensión do sector como no nivel tecnolóxico. Un dos aspectos considerado significativo en relación
á conservación do capital industrial e á captación de novas actividades atinxe á disposición de solo listo para albergar con
garantías as instalacións de expansión ou creación ex novo de
industrias con capital foráneo ou autóctono.
Na economía galega, o sector industrial é feble cuantitativamente pero relativamente sólido na súa presenza nos
mercados globalizados. O principal déficit da industria do
país radica en que hai poucas empresas e, en xeral, son pequenas máis as que existen manteñen taxas de supervivencia e expansión semellantes ás das outras economías. Isto
determina unha baixa absorción de empregos o que se traduce nunha terciarización do emprego en actividades con
menor produtividade, nunha expulsión de forza de traballo
cara ao exterior (emigración), nun sobredimensionamento
do emprego na construción e nunha tendencia á funcionarización crecente tanto pola vía dos postos de traballo directos como do emprego inducido en contratos temporais ou a
tempo parcial.
Un dos factores que inflúen na localización industrial ten
relación coa dotación de solo industrial que, na realidade, rara vez se converte no elemento decisivo dada á facilidade coa
que as Administracións Públicas poden solventar tales deficiencias. En aparencia, poñer a disposición do capìtal nacional ou internacional solo suficiente semella tarefa doada e
non moi onerosa e máis no caso de Galicia onde apenas existen deseconomías de aglomeracións ou áreas saturadas, onde
se dispón de chan abandonado ou sen usos rendíbeis e onde o
despoboamento de amplas zonas do país mitiga as tensións
entre propietarios e policy-makers á hora de reasignar ese
chan para usos industriais. Por iso, a falta de solo pode ser un
problema nas zonas de alta densidade industrial pero non naquelas áreas pouco desenvolvidas que se algo teñen é solo en
abundancia e a baixo custo para calquera nova empresa ou actividade que se queira localizar nesa área.

‘A ordenación do territorio e
dotación de infraestruturas
para uso industrial sométese
a unha orde de prioridades
na que a localización
de novas empresas ocupa
un lugar moi secundario”

Cabe imputar, entón, a escaseza de solo industrial ou a
inaxeitada dotación deste á acción de goberno explícita das
institucións correspondentes. Ese é o caso de Galicia, onde
a política de ordenación do territorio e dotación de solo e infraestruturas para uso industrial está sometida a unha orde
de prioridades na que a captura e localización de novas industrias ocupa un lugar moi secundario. Só así se explica
que unha vez comprobado que a política de parques empresariais diseminados por toda a xeografía galega para satisfacer as arelas dos líderes socioelectorais dos micromercados
de voto locais ten uns límites evidentes e unha rendibilidade económica mínima –salvo certas excepcións– se prosiga
co mesmo modelo. Pódese entender que inicialmente se tentase apoiar a creación de tecido industrial nas principais vilas ou cabezas de comarca galegas para inducir posibilidades de desenvolvemento ou ordenar o territorio facilitando
que as actividades industriais se localizasen neses parques
empresariais liberando os centros urbanos de instalacións
con externalidades negativas para a calidade de vida dos cidadáns. Pero non se pode entender a contumacia e reiteración nunha política agotada e sen obxectivos razoábeis tendo en conta, ademais, que o volume de fondos públicos até
agora dispoñíbeis polas axudas comunitarias estase acabando. Mentres tanto, áreas con potencialidade económica na
captura de investimentos como Vigo, Santiago ou A Coruña
ven limitado o seu potencial de crecemento pola falta de solo industrial cando en moitos parques empresariais do interior medran os toxos e as silvas.♦

Despois do verán decidirá se fai
un plano de regulación de emprego en Fene

O Goberno central estuda
interpoñer un recurso na UE
para recapitalizar Izar
RUBÉN VALVERDE
A comisión interministerial creada para buscarlle unha solución
a Izar reuniuse cos sindicatos das factorías de Galicia, Andalucía, Asturias e Euskadi. Nesa reunión, celebrada o pasado 28 de
xuño, presentáronse varias alternativas para buscarlle unha saída a actual crise económica na que se ve envolta a empresa pública naval. Aos problemas de falta de traballo hai que engadirlle a devolución de 308,3 millóns de euros que a compañía recibiu en concepto de axudas ilegais segundo a lexislación da UE.
Unha das posíbeis solucións que
abordou a comisión foi a de que
o Goberno español recorrese ante o Tribunal Europeo da Defensa da Competencia a devolución
das axudas percibidas nos últimos oito anos. Por outro lado, o
Goberno estudará tamén a posibilidade de reducir a contía das
devolucións, inspirándose no
que aconteceu con Parmalat. Así
mesmo, tentará que os cartos
poidan devolverse nun prazo de
entre tres e cinco anos.
Estas fórmulas non exclúen
un posíbel plano de regulación
que afectaría ás factorías civís da
compañía. En Galicia, a gran
prexudicada sería a planta de Fene, malia non ter percibido axudas ilegais do Goberno central,
xa que non se adica á construción de buques senón de plataformas. A decisión non será tomada até despois do verán. De
todos os xeitos, a CIG teme que
“aproveitando as vacacións poida iniciarse unha regulación de
emprego encuberta”.
Os sindicatos negáronse a
negociar ningunha regulación
de emprego até que o Goberno
non se comprometa a conseguir
carga de traballo para as distintas fábricas coas que conta a

compañía. De feito, durante todo o 2003 e no primeiro trimestre do 2004, Izar non asinou
ningún novo contrato de construción de embarcacións. Esta
situación contrasta coa bonanza
que está a vivir o sector a nivel
mundial. O ano 2003 foi o ano
de máxima demanda histórica
de construción de buques. Segundo datos da OCDE, o ciclo
de auxe vai prolongarse polo
menos até o ano 2015.
Curto prazo
Segundo o presidente do comité
de empresa de Izar-Fene, Xurxo
Prieto (CC OO), a solución a
curto prazo pasa porque as prantas de Izar Fene e Ferrol compartan tarefas. Esta postura apóiana
o resto dos sindicatos e tamén o
PSOE e o BNG. “A solución non
pode pasar pola redución do cadro de traballadores, porque nestes intres xa é moi axustado. Hai
que buscar unha solución conxunta e por iso pedimos que non
se descarte a mobilidade de traballadores dunha planta a outra”,
declaraba o deputado socialista
Xesús Carro.
Porén, a CIG pide que se elabore un plano de viabilidade fu-

tura xa que “o sector naval é de
vital importancia para o futuro
de Galicia. Non cremos nas promesas de reindustrialización
substitutoria porque en Ferrolterra xa é un conto moi vello. Defendemos a creación dun único
complexo integral de construción naval na comarca, que permita definitivamente abordar todas as actividades que comprende o sector”. Este era un dos
compromisos que fixera o expresidente José María Aznar
cando presentara o plano Galicia, baseándose na nova demanda que supostamente habería de
buques de duplo casco.
Manifestación o 13 de xullo
A Plataforma en Defensa do Sector Naval Galego convocou unha
manifestación en Ferrol o vindeiro 13 de xullo. O obxetivo é
impedir unha regulación de emprego que “afectaría enormemente á comarca e non podería ser substituída polas promesas de reindustrialización”. Do
mesmo xeito, tamén reclamarán
“maior carga de traballo e que
esta non teña limitación de ningún tipo”. Até agora a UGT e CC
OO non manifestaron se van
apoiar a concentración. O presidente do Comité de empresa de
Izar-Fene, Xurxo Prieto, afirma
que “o tema foi tratado case de
puntiñas coa CIG porque non
queremos rachar coa unidade
sindical”. Sen embargo, matizou
que “pode tratarse dunha fuxida
para adiante. En nada axudan as
saídas illadas”.♦
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O Gransol por fin
contado nas fotos
de Jean Gaumy

ta de seis pontos de Didot. Os que parece a partición do Mar
gransoleiros de Marín, Vigo e Vermello, tres homes limpan as
Coruña inventaron estas beira- magas dunhas pescadas. Sobre
das de mar con soutos de arga- os candieiros do gardamancezos e cómaros de verdello nos bo amarraron unha rede de
que xardiñaban rabadas e, no condón (a máis cerrada, que se
tempo alterado da freza, entre coloca no copo para burlar a
xuño e xullo, disputaban pesca- inspección) para o caso de unha onda cabrona non vir arrasdas e rapantes.
O Gransol (para nós xa é tralos contra a illa de San Baasí pero nas cartas de Cádiz randán. A mar é un suído de
aparece Gran Sol) é unha mar vento e revesas. Os mariñeiros
que as compañías de seguros de non levan arnés e o que os ocumar clasifican de risco altísimo pa é estibar o peixe a xeito.
Por fin a sotavento hai un
entre novembro e abril. Sol ven
do francés sole ou chan (como é descanso para un maruxo que
francés Isle, xa no lado inglés ten un cigarro na man. Se todo Canal, para chamar a illa dos os paradisos son relativos,
Wight) e refírese á chaira con- aquí a gloria ao abeiro é breve
tinental tapada polo mar. É o e tan densa de pensamento desnoso Cabo de Fornos pero pa- pois do esforzo físico que á fosou apenas sen literatura, con tografía de Gaumy parece un
un nada de plástica e algo de tecido surreal de mónadas grises que non propoesía. Un munceden da luz da
do de mar que
repugna a letra a
aumy aprendeu mar senón das
personaxes que
impresa
polo
ocupan o cadro.
que moitos in- en horas
O perfil máis imtentos de contala
portante
da
naufragaron. Je- de navegación
composición é a
an Gaumy, fotó- que unha vaga
man. No Grangrafo mareiro
sol, as mans pesnacido no Pert- do Gransol non
can e traballan
huis Bretón, na
ao mesmo tempo
alfándega armo- colle no obxectivo
na fábrica de
ricana da Cha- fotográfico.
salgazón flotanrente Maritime,
te. Unha man
si que revela en
non curtida debe
branco e negro
segredos grandes desta mar pagar os impostos do frío e de
que, como dicía Eduardo Blan- cortes e disparos de pugas as
co Amor, comeza a existir can- veces con infeccións que as converten en moletes de broa.
do está habitada.
Pleine Mer apareceu priO mar resiste á retórica con
moita seguridade. Ao tratar das meiro nas Editions de la Martiondas altas, a elocuencia é tan nière en Bretaña e logo foi reeridícula coma unha a vincha de ditado en todo o mundo. Os texporco no medio do temporal. tos de Gaumy dan a medida do
Gaumy aprendeu en horas de respecto co que trata o Gransol.
navegación que unha vaga do Só que na reproducción da
Gransol non colle no obxectivo Fundación Caixa Galicia non se
fotográfico e por iso organiza localiza a tribo de mar de que
unha estratexia céltica de apro- proceden estes obreiros indusximación, a comezar dende o triais de abordo. Cítase o spaexterior da espiral, con pasos nish trawler Rowanlea, un dos
pacientes cara o centro. Viran- arrastreiros galego-irlandeses
do o aparello, xa cando o final que segundo os contratos das
do túnel de filásticas vai collen- empresas mixtas debería condo a forma dunha lombada hu- tar con un cuarto de mariñeiros
mana e remonta a borda agoni- de Irlanda pero os fillos de Erin
zante con axuda de estrobos, os non queren ir ás pescas se hai
ollos das pescadas arrebenta- empregos de durmir na casa.
O país que inventou o
dos pola malleta, Gaumy déixanos ver de fondo un anaco de Gransol ten por fin no obxectimar levada, un foxo de onda vo de Jean Gaumy unha visión
negra que pon o barco a levitar. daquelas beiradas míticas pero
Na cuberta de popa, defen- non se lle conta de onde procedidos dun garapaldo de mar den os protagonistas.♦

G

G. LUCA
O Gransol é para moitos galegos unha terra tan de verdade
coma a Terrachá luguesa. Non por estar cuberta por unha
manta de mar do tamaño da península Ibérica deixa de ter nomes de lugares. Xurxo Souto lembraba nestas páxinas algúns
sitios visitados polos barcos de pesca dende 1920 coma o Mar
das Galiñas, o Candil, a Cona da Vella, a Selva e o Sindicato.

Hai moitos máis. Algúns destes
nomes chegaron ao Hidrográfico de Cádiz despois de cincuenta anos de figurar nas cartas,
apuntados con mina de grafito
sobre as mesas de derrota e por
fin naceron en letra de impren-

Andalucía marca os pasos no PSOE
mentres o PSC reafirma a súa autonomia
No PSdeG,
contentos

B. LAXE
“O relanzamento do espírito
de partido”. Así define un delegado galego o 36º congreso do
PSOE. Logo de falar con varios dos participantes, é obrigado afirmar que ollan o cónclave como un éxito. Un éxito
precedido das vitorias electorais. Pero se afondamos no
ocorrido en Madrid, as negociacións internas foron moito
máis difíciles do que semellaban e as resolucións están menos claras do que se proclama.
En todos os congresos do PSOE
están afeitos a que o secretario
xeral non se deite a noite anterior
á clausura. ¿Será un xeito de probar a súa resistencia logo de que
Alfonso Guerra non durmise en
21 días nas eleccións de 1982,
segundo el mesmo comenta?
Só así se entende que neste 36º
congreso dos socialistas, José Luis
Rodríguez Zapatero tivese que
consumir horas e horas en interminábeis negociacións cos voceiros
das distintas federacións rexionais.
Porque, segundo anunciaba
Xosé Blanco, investido como
número dous do partido, este
congreso supoñía a desaparición
das “baronías e das familias”.
Na realidade, significaba un
profundo cambio nas normas de
funcionamento do PSOE, que lle
afecta mesma a súa estrutura
partidaria ao estar formado polas
distintas federacións.
Zapatero e Blanco deseñaran
unha Executiva moito máis pequena que a anterior. Non embargante tiveron que ampliala de
25 a 31 membros. Daquela Executiva coa que no 2000 tentou
Zapatero darlles satisfacción a
todos, quedaron agora fóra 15.
Se cadra, Zapatero non pasou
toda a noite negociando e sen
durmir por adestrar. Senón que as
dificultades foron moito maiores
das agardadas, malia á desaparición das “familias” e “sensibilidades internas”. Aínda Izquierda
Socialista (IS) apoiaba a Executiva, onde logrou meter unha representante, Josefa Pellicer. A integración estaba garantida.
O problema político do PSC
Pero o que se estaba a debater no
PSOE era unha nova estrutura
orgánica, na que o PSC aparecía
como unha federación máis. Os
cataláns tiveron que lembrarlles
que eran un “partido diferente”.
O PSC participou o 17 de maio
de 1979 no 28º congreso do
PSOE. Era o primeiro ao que
concorría. Na mañanciña, en plena conmoción pola dimisión de
Felipe González para forzar a renuncia ao marxismo, aprobouse
unha emenda nos estatutos federais na que se recoñecía a soberanía do PSC en caso de conflito.
Esta soberanía foi clave no
36º congreso: o PSC é un partido soberano dentro do PSOE,
non unha federación, impuxe-

O sector andaluz, que dirixe Manuel Chaves (na foto, á esquerda con Zapatero), é o máis influente na nova directiva socialista.

ron esta vez coa práctica.
Negáronse así a que fose Zapatero e o PSOE quen lles nomease o representante na executiva.
Eles tiñan decidido que debería
ser, inexcusabelmente, o seu secretario xeral, José Montilla. Para o PSC non era un tema organizativo, senón político. E política foi a negociación.
Volvía reeditarse a desputa
co PSC cando o cesamento de
Josep-Lluís Carod Rovira e, xa
antes, nas negociacións de Pasqual Maragall con ERC.
Tiveron que ser os baróns veteranos, que saben de que vai o
PSOE, quen lle fixesen ollar a
Zapatero e a Blanco o perigo de
que o PSC quedase fóra da exe-

cutiva. “É mellor telos dentro para controlalos”, din que chegou a
afirmar Juan Carlos Rodríguez
Ibarra, que se presentara días antes como o valedor da unidade
de España na Executiva.
Entre o desgusto catalán, outras federacións quixeron pescar
na marexada levantada polo PSC.
Entre elas Galiza, pero tamén Aragón e Baleares. Sorprendentemente, as consideradas como
máis próximas ás formulacións
políticas do PSC, demandaban
igualdade de trato. Emilio Pérez
Touriño argumentaba que as próximas eleccións autonómicas eran
razón suficiente para a súa presenza na Executiva. O mesmo pedía,
por igual motivo, o secretario xe-

ral do PSE-EE, Patxi López.
Finalmente, impúxose o peso
político de Andalucía, a verdadeira base do PSOE. Non só polos seus 232 delegados, senón tamén pola histórica influencia interna. Desde o PSOE andaluz
sempre presumiron da súa sintonía política co PSC. Foi Manuel
Chaves quen marcou o ritmo das
negociacións coas outras delegacións e todos quedaron contentos
con el, e el máis aínda ao lograr
incluír sete representantes na
executiva, sen que semellase
ninguén darse conta.
Zapatero e Blanco tiveron
que recoñecer publicamente a
especificidade do PSC, “que non
resta, senón que suma”.♦

Da ‘inamovíbel unidade de España’
á ‘pluralidade solidaria’
O PSOE non contempla que as
reformas dos estatutos de autonomía poidan sobardar a Constitución pero no PSC seguen a
afirmar que a maioría parlamentaria é o único límite na reforma dos estatutos.
O aprobado no relatorio do
PSOE no 36º congreso e o defendido polo PSC semellan ser
contraditorios. Sono na formulación, pero non tanto na práctica.
Os delegados do PSC deron
unha forte batalla política no
congreso do PSOE. Primeiramente tiveron que impedir
que o relatorio defendido por
Alfredo Pérez Rubalcaba se reafirmase na “inamovíbel unidade de España”.
O PSC presentou unha emen-

da na que os límites da reforma
estatutaria só estarían suxeitos ás
maiorías parlamentarias.
O texto foi logo transaccionado con Rubalcaba porque Zapatero non quería abrir outra
fronte co PSC. O relatorio aprobado agora recolle que as reformas estatutarias se realizarán
“conforme á Constitución e respectando as súas previsións”.
No PSC afirman que en Catalunya eles non porán límites e
que en Madrid serán as maiorías
e as minorías no Congreso as
que decidan o texto final do seu
Estatuto. O PSOE comprometeuse a apoiar o texto remitido
polo Parlamento catalán. O problema está na negociación co PP.
Para que non haxa disfun-

ción na política autonómica,
Zapatero deulle vida ao Consello Federal. Este órgano estará
conformado polos representantes das distintas federacións.
Será unha especie de Senado
socialista presidido polo vasco
Patxi López. Pero quen vai dirixir o proceso será Alfonso Perales, home de confianza de
Chaves e nomeado secretario
de Relacións Institucionais e
Autonomías.
Eles daranlles contido a formulacións como “o reforzamento da España plural” e o respecto á “identidade, dentro da solidariedade” e ás linguas cooficiais como “propias do Estado”,
segundo defendeu Zapatero no
seu discurso de clausura.♦

“Na história do socialismo
español a federación galega
nunca tivo tanto peso e é
unha contribución tan relevante na dirección e orientación política do partido
como na etapa de
Zapatero”. Con estas palabras mostra a súa satisfacción o secretario xeral do
PSdeG-PSOE, Emilio
Pérez Touriño, logo de
rematar o 36º congreso do
PSOE.
Supera Xosé Blanco a
Pablo Iglesias? Porque o
peso do PSdeG-PSOE en
Madrid viríalle dado polo
número dous do partido.
Touriño, aínda que o intentou, non puido continuar
na executiva. No seu canto,
dentro do reparto
territorial e de xénero,
logrou incluír a Carmen
Gallego. A parlamentaria
autonómica non lle vai
facer sombra ao secretario
xeral galego e “sempre vai
consultar antes de decidir”,
segundo varios delegados
socialistas. María Xosé
Porteiro viu unha vez máis
fustradas as súas
aspiracións: primeiro á alcaldía, logo a unha
dirección xeral, agora á
Executiva.
Se os socialistas galegos
estiveron moi calmos en
Madrid, a consigna é facer
o mesmo dentro dunha semana no congreso do
PSdeG-PSOE. Trasmítena
aínda os máis críticos.
“Calquera disidencia,
calquera enfrontamento é
pórlle a Fraga as eleccións
en bandexa”, defenden.
Será así o congreso de
Pérez Touriño como
presidenciabel. E as
diferenzas internas? E as
distintas liñas? E a política
de alianzas? Cada cousa
resolverase ao seu tempo.
Pensan que, de acceder a
Xunta, todo serán
menudencias, como lle ocorreu a Rodríguez
Zapatero, a quen José
Bono hai só cinco meses lle
tiña preparado unha
executiva alternativa.
Pero a traxectoria galega
non di iso. Só hai que
lembrarse do tripartito de finais da década do 1980.
Finalmente, será
Madrid, coma sempre,
quen verdadeiramente
marca non só o peso do PSdeG-PSOE (con corenta
delegados non pode aspirar
a moito máis), senón tamén
a súa postura política. Na♦
da que ver co PSC.♦
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Zapatero logra un apoio case unánime pero non o control partidario
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Carod recibe a misión de manter pontes tendidas co PSC e con CiU

ERC senta as bases para optar ao goberno no 2007
A.N.T.
O 24º Congreso de ERC confirmou a dirección de Josep-Lluís
Carod e Joan Puigcercós para
liderar un partido que pasou
en menos de dous anos de ser
unha forza de eixo en Catalunya a contar moito, tanto en
Barcelona coma en Madrid.
Conseguir o goberno da Generalitat e camiñar cara á soberanía
nacional. Eses son os dous obxectivos da nova directiva de
ERC para os vindeiros tres anos.
Para conseguilo, o partido radical optou por unha dirección bicéfala, compatíbel nas grandes
palabras pero algo distante nos
tempos e pasos para conseguir as
súas misións.
Josep-Lluís Carod Rovira
ocupa a presidencia do partido
e é o encargado das relacións
externas, a acción e a liña política. Joan Puigcercós queda como secretario xeral con total
control sobre o partido. Para
moitos, este acordo, alén de
asegurar a unidade dun partido
que leva con dificultades a súa
medra electoral, serve para consolidar unha estrutura forte,
independente dun Carod demasiado exposto ao desgaste, tal e
como se viu no caso da conversa coa cúpula da ETA.
Esquerra aposta polo poder,
pero sen présas. Nos relatorios
do congreso de Lleida apóstase
por chegar ao poder como forza
de referencia de Catalunya. Polo

Josep-Lluís Carod Rovira ocupará a presidencia e Joan Puigcercós fica como secretario xeral.

momento, líbranse de poñer en
dúbida o dualismo entre PSC e
CiU. Até as novas eleccións,
ERC apoia o govern de Pasqual
Maragall e despois aspirará a reenfocar desde o liderato a estrutura política catalá. Este chamado recibiu apoio externo. O propio Artur Mas, líder de CiU, asinou a paz cos republicanos e defendeu futuras colaboracións entre nacionalistas.
A nova dirección saíu escaldada da reacción da militan-

cia á súa conduta. A súa arela de
superar o asemblearismo non foi
aceptada polas bases, que reclaman o seu dereito á “diferenza
política”. Até o encargado de dirixir este congreso, Joan Ridao,
que simboliza unha terceira vía
dentro do partido, terá responsabilidades na nova dirección, segundo adiantou Puigcercós.
Máis esquerda
As bases si aplaudiron outros

“métodos” de ERC, caso da
táctica catalanizadora das institucións españolas ou das medidas para potenciar a soberanía na propia Generalitat. A
cambio, Carod prometeu maior
control do PSC e unha presenza permanente do seu programa na axenda do gabinete autónomo.
Tamén ficou claro que as
bases queren máis esquerda no
seu programa. Esta estratexia
considérase útil para medrar a

costa dos dous grandes partidos
cataláns (así conseguiron medrar nas últimas autonómicas).
A pesar da paz aparente con
CiU, Esquerra difunde a idea
de que os converxentes son
parte da dereita máis resesa de
Europa. Como exemplo, os
apupos que recibiu o soberanista Felip Puig por pertencer á
coalición, en contraste cos
aplausos do dirixente de Esquerra Unida i Alternativa, Jordi Miralles.♦

Bilbao
Adóitase dicir que cando unhas
eleccións son gañadas por máis do
80% dos votos, os electores deben
desconfiar. Con resultados dese tipo vencían Franco, Stalin e outros
máis recentemente como Fidel
Castro ou, aínda hai ben pouco,
Vladimir Putin. Evidentemente,
ningún deles é comparábel a José
Luis Rodríguez Zapatero, pero
que este tivese un 96% de apoio
no recente 36º Congreso do PSOE
semella sospeitoso. Máis aínda
cando durante toda a fin de semana houbo discusións sobre a conformación da Executiva. O Congreso dos socialistas é unha imaxe
nítida que reproduce a influencia
real das autonomías na política do
Estado español: os andaluces pesan cada día máis, os cataláns son
o epicentro das decisións claves,
de Euskadi case ninguén se lembra
xa, e o resto corren o risco de ser
comparsas, se é que non o son xa.
O PSC é unha roncha que lle
medrou aos españolistas tras da
orella. As erupcións cutáneas poden ser molestas cando proen, ou
atractivas cando se levan con estilo. No congreso, os cataláns resultáronlles molestos a moitos, porque impuxeron a presenza de José
Montilla na Executiva; pero o socialismo catalán é como o lunar a
carón do beizo dunha actriz de
Hollywoood, son atractivos porque sen eles o PSOE non gañaría
elección ningunha. Aí radica a diferenza existente hoxe entre vas-

O peso real do socialismo vasco
no PSOE
DANI ÁLVAREZ

Patxi López non entrou na Executiva do PSOE e no PNV din
que iso demostra que, para Zapatero, só contan os cataláns.
cos e cataláns. Lonxe quedan os
tempos nos que Txiki Benegas ou
Ramón Jauregi influían en Felipe
González. Neste congreso, os vascos levaban a intención de situar a
Patxi López na Executiva, e lograr
un estatus semellante ao do PSC,
pero non o lograron. Na Executiva
estará Rodolfo Ares, o voceiro
parlamentar do PSE en Gasteiz
(nacido en Ourense, por certo), e
Patxi López debeu conformarse
coa presidencia do Consello Territorial, un órgano que ninguén sabe
ben para que serve, e que moitos
acaban de descubrir que existe. En
definitiva, por moito que se empeñen, non poderán ser como Pasqual Maragall ou Montilla.
Aínda así, López volveu a Bilbao dicindo que estaban enormemente satisfeitos co resultado
do congreso e coa situación na que
queda o socialismo vasco. Non
opina así Josu Jon Imaz, que dixo

que ao PSE lle pasou como a Portugal na Eurocopa: pensaron que
lle ían gañar a Grecia, e perderon
por dúas veces. En parte ten razón
Imaz, porque a vindeira loita electoral está en Euskadi, e se López
voltase do congreso cun asento na
Executiva, moitos cidadáns observaríano como un home influente
no PSOE. Pero a realidade é que o
secretario xeral do PSE está lonxe
de ser Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Montilla, Maragall ou Xosé
Blanco. Está na segunda fila, con
Rafael Simancas e Emilio Pérez
Touriño, co que iso leva consigo.
Os malpensados cremos que
isto non é un erro de Zapatero, senón unha xogada para non agredir
o PNV. ZP está xogando á contención co abertzalismo moderado.
Nese ámbito se poden contextualizar as ofertas de Odón Elorza (alcalde de Donostia) e de Miguel
Buen (ex alcalde de Irun e secreta-

rio xeral do PSE en Guipúscoa)
para que PNV e máis EA entren
nos equipos de goberno das dúas
cidades máis importantes de Guipúscoa. Os malpensados miran de
esguello o que fai o PSOE porque
pensan que lle pode comer o terreo
ao nacionalismo, non dándolle labazadas sistemáticas e brutais, como facían José María Aznar e Jaime Mayor Oreja, senón connvidándoo a xantar e pagándolle os
aperitivos. O tempo dirá se os malpensados teñen razón e, de ter a razón, se iso lle serve aos socialistas
para recoller máis apoio.
Porque isto do novo talante,
do sorriso perpetuo e do flower
power é o que ten: ilegalízase unha candidatura, e non pasa nada; a
Galeusca desaparécelle un eurodeputado, e non pasa nada; en
TVE está agora o Urdaci do
PSOE, e ninguén sabe de nada. E
claro, se efectivamente ninguén

se informa porque todos sorrimos
aínda que nos fagan unha cambadela, os momentos políticos poden mudar. E aí está a clave de
que a atención se centre no tripartito catalán, xa asentado tras as
súas crises, e se despexe e Euskadi, agora que a ETA está paradiña.
Tampouco semellan saber
disto PNV e máis EA. Os de
Imaz volveron ofrecerlle a Eusko Alkartasuna listas conxuntas
para as autonómicas, pero desta
vez, os dous partidos que representan o mesmo pero sen ser o
mesmo (son como dous irmáns
que guerrean todo o día), téñeno
máis lonxe ca nunca. Os de EA
disque van fartos de ser ninguneados toda a lexislatura, e que só
se lembren deles cando o PNV
ve o seu poder en perigo. Pero
claro, doutra parte, recoñecen
que se os abertzales intúen o risco dunha vitoria socialista, ou
dunha maioría españolista, e non
acceden a ir en coalición co
PNV, os votantes castigaranos a
eles, que quedarán como os maos da película. Eusko Alkartasuna leva desexando hai tempo facerse maior, e soña con desputarlle algún día a hexemonía ao
PNV. Queren facer o que agora
vai facer ERC con CiU. Pero
neste país convén non soñar demasiado. A realidade de Euskadi
indica que cando un soña demasiado, érguese tarde para demasiadas cousas.♦
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Auga
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

A

brir unha billa e
que saia auga é
un acto que non é
valorado
suficientemente nesta
parte do mundo.
Europa consome o 70
por cento da auga que
hai. Estraga a metade.
O planeta viviu sen
petróleo millóns de
anos, pero non
soportaría a falla de
auga. Pola súa posesión
planifícase parte da
política exterior das
potencias. Israel
invadiu as cuncas do río
Xordán con ese
obxectivo colonialista.
O plano Colombia,
mascarado de loita
contra do narcotráfico,
agocha a posesión da
Amazonía. Nos EE UU
hai libros de texto que
separan ese territorio
coma zona
independente de
calquera país,
patrimonio mundial que
será controlado polas
multinacionais,
mascaradas desta volta
de cidadás do mundo.
No Brasil hai quen se
pregunta que se o
Amazonas debe ser un
ben ao que ten dereito a
humanidade, por qué
non as reservas
petrolíferas?
O Banco Mundial,
que manobra sempre
silenciosamente, sen
titulares, leva anos
impondo un sistema de
subministración e
tratamento da auga
orientado ao lucro.
Concede préstamos co
fin de privatizar. Esta
chantaxe mafiosa é
denunciada polo
‘Manifesto da Auga’,
que reinvindica o acceso
básico para todas as
comunidades e
estabelece que os
dereitos e as obrigas da
auga son colectivas e non
privadas. Pertencen a
toda a poboación
mundial.
As enfermidades
hídricas, coma a
diarrea e a malaria,
matan millóns de
persoas cada ano nos
países expoliados.
Mortes silenciadas
porque non venden un
mundo feliz e divertido.
O que se precisa para
satisfacer as
necesidades de auga e
saneamento da
poboación é moito
menos do que se require
para combater as
enfermidades
producidas pola súa
escaseza. Ter o control
♦
da auga é ter o poder.♦

De esquerda a dereita, o novo presidente iraquí, Al Iauar; o vicepresidente, Al Iafari; o primeiro ministro, Alauiu e o viceprimeiro ministro, Salíh.

O novo primeiro ministro, de partidario de Husein a espía occidental

A CIA, o MI-6 e a seguridade privada
mandan agora no Irak
PERFECTO CONDE
O cambio de soberanía que
tirou o poder dos EE UU e llo
deu ao goberno provisional
encabezado por Iad Alaui non
parece que poida encarrilar o
país cara un futuro democrático. Todo parece máis ben
un lavado de cara após unha
intervención militar errada.
O novo primeiro ministro iraquí
non ten tras de si máis ca un longo pasado ao servizo da espionaxe británica e da CIA. Este home
foi precisamente o que lles serviu aos citados servizos de intelixencia a maior parte dos argumentos que utilizaron para convencer a George Bush e a Tony
Blair de que Sadam Husein tiña
armas de destrución masiva e
que estaba disposto a utilizalas, o
argumento oficial que logo utilizaron para desencadear a invasión armada dun país devastado.
Alaui, porén, empezou a súa
carreira política no partido baasista
do propio Husein. Segundo se con-

ta no libro Saddam Husein, an
American Obsesion, de Patrick e
Andrew Cockburn, dous bos coñecedores do que se coce en Bagdad,
este home xa se deu abondo a coñecer cando estudaba Medicina na
capital do Irak polos anos sesenta.
Daquela dábase de sindicalista e
percorría as facultades de Bagdad,
pistola ao cinto, para perseguir estudantes até a mesma porta das súas casas. O partido de Husein amañoulle unha titulación de médico
para mandalo a Europa, cunha bolsa da Organización Mundial da Saúde, co verdadeiro cometido de vixiar e perseguir os estudantes iraquís que lle puidesen presentar algún problema ao réxime. Antes de
rematar o 1960, xa era presidente
para Europa da Asociación de Estudantes Iraquís no Exterior, un
cargo que lle facultaba viaxar e coñecer os disidentes que logo foron
castigados de maneira expeditiva.
Dous anos despois de que
Husein foi nomeado vicepresidente do país, en 1969, Alaui
rompeu con el e, segundo a ver-

sión oficial, no 1971 mesmo rachou o carnet do baasismo e
marchou ao Líbano. Mais os
Cockburn din no seu libro que
Alaui seguiu estando “clandestinamente ao servizo do Baas”.
Porén, daquela xa estaba tamén servindo de espía ao MI-6
británico, e esta dupla cara do
personaxe puidera explicar o
atentado do que foi obxecto en febreiro de 1978, cando tres descoñecidos entraron na súa casa de
Londres e lle pegaron tres golpes
de machada antes de dalo por
morto. Nunca se chegou a esclarecer quen atentou contra el, aínda que non faltan os que opinan
que foron axentes do Moukhabarat, o servizo secreto de Husein.
Cando Sadam fracasa no seu
intento de invadir Kuwait, en febreiro de 1991, o agora primeiro
ministro do Irak, de paso que se
adica a moi rendíbeis negocios de
petróleo, funda Al-Wifaq, Alianza
Nacional Iraquí co propósito de ir
situándose para unha posíbel caída de Sadam. Anos antes, dende

Todo o poder para John Negroponte
Boa proba disto está no nomeamento do novo embaixador
dos EE UU no Irak. Mentres
saía pola porta falsa Paul Bremer, entraba en Bagdad todo
un clásico da diplomacia “secreta” dos estadounidenses:
John Negroponte. E quen é
Negroponte? John Dimitri Negroponte, nacido en Londres,
fillo dunha riquísima familia
de armadores gregos, casado
coa herdeira do presidente da
British Steel, representante dos
EE UU en Saigón do 1960 ao
1964 –outra vez Vietnam– foi
home de confianza de Henry
Kissinger, estivo en Honduras
(onde adoptou os cinco fillos

que ten) cando se formou a
contra antisandinista e fala varios idiomas (castelán inclúido), pero non árabe. Como xa
dixo el mesmo, terá ao seu servizo unha embaixada composta por un número de funcionarios que irá “de 750 a 1.000
americanos, contando consultores e oficiais de enlace cos
ministerios”. A que soa isto?
Outra vez a servizos secretos.
Outra mostra atopámola na
imparábel ascensión no volume
de negocio que están logrando
as empresas de seguridade privada no Irak. Tim Spicer, un antigo tenente coronel do Exército
británico de carreira máis que

controvertida, é un dos novos
amos do pastel. A súa empresa,
Aegis Defence Services, acaba
de firmar un contrato por 293
millóns de dólares para facerse
cargo da seguridade da que antes se ocupaba o Program Management Office da Autoridade
provisional que se disolveu o 28
de xuño. Entre esta empresa e as
norteamericanas Blackwater,
Kroll, Centurion, Global, SOC e
Armor Group, a seguridade dos
iraquís e a súa propia vida privada non só dependen da CIA e
da espionaxe brtitánica senón
tamén dos empresarios que se
fan ricos a costa da guerra que
provocou a súa invasión.♦

Djedda, xa puxera en marcha a
chamada Radio Libre do Irak.
Pouco despois, presionado polos
sauditas e polos norteamericáns,
aliouse co Congreso Nacional Iraquí, a formación política que dirixe o seu primo Ahmad Chalabi,
co que sempre mantén unha relación persoal de odiarse cordialmente. A familia de millonarios
Chalabi abandonou o Irak coa caída da monarquía, no 1958, levando con ela todo o seu capital. Un
ano despois da alianza forzada
dos dous primos, Ahmad Chalabi
foi inculpado por estafa bancaria
en Xordania e condenado a 22
anos de prisión.
Rápido ascenso
Chalabi, ao contrario do seu parente, sempre foi antibaasista. En
abril de 2003 conduciu os norteamericanos a que cometesen un
dos seus grandes erros tácticos no
Irak ao desmantelaren por completo o Exército e a Administración que quedaba do réxime de
Sadam. Alaui, polo contrario, recomendaba que se recluatase os
seus antigos camaradas e opúxose
á política de purga masiva pacticada polo procónsul Paul Bremer.
Chalabi tamén levou a un rotundo
fracaso os norteamericanos cando
os convenceu, en outono do 1995,
para que financiasen un levantamento armado que ía dirixir el
dende o Kurdistán.
Despois de presidir o consello
de goberno que puxo en marcha
Paul Bremer, e no que Alaui tivo
o seu primo e xeneral Ali Alaui de
ministro de Defensa e o seu cuñado Nouri Al-Bradane de ministro
de Interior –que agora non repiten
cargo–, o antigo espía dos estudantes no exterior pasou a ser o
home forte do goberno provisorio
ao que lle deron paso os norteamerticanos. Gañaron a CIA e o
MI-6. Como nas novelas.♦
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Castela, campaña que oculta de
forma minuciosa as ordes de expulsión e as persecucións contra
aqueles que non eran cristiáns.
Durante toda a Idade Media
na Europa cristiá producíronse
episodios de violencia contra os
xudeus, levados adiante pola sociedade e moitas veces alentados
ou permitidos polas autoridades.
Na Rusia ortodoxa continuaron
até o século XIX e foron coñecidos como progromo. Durante o
nazismo, seis millóns de comunistas, xudeus, xitanos e homosexuais foron asasinados dentro dun
plan perfectamente organizado.
Por outra banda, o imperialismo europeo nacido no século
XV desenvolveu unha política
de xenocidio organizado que rematou con boa parte da poboación indíxena de América do
Norte e do Sur, que continuou
no século XIX cando os británicos dividiron arbitrariamente
moitos países de Oriente e que
concluíu nos anos sesenta do século XX cunha descolonización
que provocou tantas vítimas como a colonización. Semellante
saldo fai a Europa moito máis
merecedora do cualificativo de
integrista que calquera país de
credo musulmán.
Xenofobia

A Alhambra de Granada foi o principal núcleo de poder en Al Andalus.

Boa parte dos coñecementos científicos e culturais
proceden dos árabes

O Islam, berce de Occidente
H. VIXANDE
Boa parte do que somos, debémosllo aos árabes. Eles sacáronnos do pozo da Idade Media e
leváronos ao Renacemento. A
súa sabedoría científica e a súa
cultura foron as máis avanzadas
do mundo durante moitos séculos. Para nós, foron unha fonte
de saber, aínda que non sempre
tiveron éxito, porque se ben nos
deron leccións de historia, esquecémolas pronto e hoxe xa
non lembramos o moito que nos
axudaron. Por iso non temos inconveniente en cualificalos de
atrasados, aínda que non o son.
Os árabes non só foron inventores e científicos, tamén se
ocuparon de conservar a cultura
grega e romana que durante a
Idade Media fomos perdendo.
Eles traduciron libros fundamentais e grazas á súa man, chegou
onda nós o máis grande filósofo
do mundo clásico: Aristóteles.
Aínda que en xeral perdemos
a memoria sobre a contribución
dos musulmáns á cultura e á ciencia, hai grupos e persoas que se
rebelan ante esa amnesia. Un deles é o catalán Juan Vernet, autor
do libro O que Europa debe ao
Islam de España, no que se ilustra boa parte da contribución dos
musulmáns a ese longo período

Na Idade Media a cultura árabe deixou un legado en Occidente que facilitou o seu
progreso científico e cultural durante o Renacemento. A día de hoxe, aínda conservamos moitas das contribucións musulmáns, porque o sistema de numeración, o fórceps, o muíño de vento, o astrolabio ou o papel son inventos ou achegas dos árabes.
da historia da Península Ibérica.
Cando os musulmáns entraron en Andalucía no ano 711, toda Europa era un continente á
deriva e apenas tiveron dificultades militares. Os primeiros en
entrar eran guerreiros bereberes
recentemente islamizados, pero
un século despois empezaron a
chegar manuais científicos desde
Bagdad. Deles moitos eran textos clásicos, latinos, gregos, persas e babilónicos cheos de secretos científicos e coñecementos
técnicos. Grazas a iso e tras un
proceso de acumulación cultural,
os andalusís pasaron a ser o pobo
máis florecente de Europa.
Inventos europeos
Durante a Idade Media, nos reinos andalusís e nos países nos
que a maioría da poboación ou
do goberno profesaban a fe islámica a tolerancia relixiosa era a
norma. Desde a Baixa Idade
Media até o século XIX, algunha parte de Europa estivo ocupada por réximes islámicos de cor-

te moi liberal. Primeiramente, en por razóns de credo. Baixo do711 penetraron na Península minación islámica viviron os xuIbérica e permaneceron até deus que marcharan de Palestina
1492. Despois, en 1431, o impe- ao Norte de África e a España e
rio Otomano ocupou boa parte os cristiáns que non se convertedo que foi o Biron ao Islam en
zancio e quedou
todo Oriente tras
no leste europeo
as prédicas de
cordobés
deica o século
Mahoma.
Averroes
foi
XIX, deixando
Na Europa
pegadas aínda o español
cristiá non aconhoxe palpábeis.
teceu o mesmo.
Ademais, o Is- que máis contribuíu En 1492 España,
lam estivo preo mesmo ano da
sente todo o nor- á ciencia e
caída do reino de
te de África,
Granada, procea
cultura.
Oriente Próximo
deu á expulsión
e Oriente Medio
dos xudeus e á
e unha parte do
poboación isláOriente máis remica. Un século
moto entre a Baimáis tarde, proxa Idade Media e o século XIX, cedía á expulsión os mouriscos,
cando o imperio británico coñe- que eran un grupo cristianizado
ceu a súa maior expansión. Po- de árabes. Aínda hoxe vese con
rén, durante todo ese período e condescendencia aquela decineses territorios conviviron sen sión, xustificada por pensadores
problemas as tres relixións mo- contemporáneos. Proba da amnoteístas. Nesa situación apenas bigüidade coa que se tratan estes
houbo conflitos, intromisións do episodios españois, é a campaña
poder político nin persecucións para canonizar á raíña Isabel I de

O

O pasado venres 16 de abril o
xornal Faro de Vigo recollía unhas declaracións dun comerciante local que poden alimentar o
racismo e a xenofobia contra os
musulmáns. As informacións
nas que se sustentaban as afirmacións do pequeno empresario
eran incorrectas.
Cándido Rial, presidente
dos comerciantes da rúa do
Príncipe, afirmaba que o colectivo ao que di representar amosaba “preocupación” polo aumento do número de vendedores ambulantes de relixión islámica e a afluencia de fieis á
mesquita situada na zona. O
xornal tamén indicou que “os
propios comerciantes recoñecen que se autoorganizan desde
hai tres semanas para controlar
a presenza de cidadáns magrebís na rúa ante o receo” xerado.
Descoñécese se hai aberta algunha investigación policial ou
xudicial por se estas declaracións e condutas constitúen un
ilícito penal. O vicepresidente
da asociación de inmigrantes
marroquís en Galiza protestou
por estas afirmacións, pero a
maioría dos integrantes deste colectivo calan por temor.
En calquera caso, tanto os
comerciantes como Rial perderon o tempo nas súas labores de
vixilancia, xa que descoñecen
que a mesquita situada na viguesa rúa do Príncipe no momento
de producirse as declaracións xa
cesara na súa actividade e o local xa fora abandonado. Ademais, durante os varios anos que
estivo a funcionar, abría só un
día á semana e facíao a partir das
dúas da tarde, non continuamente, como viña a dicir Rial. A xornada de apertura da mesquita viguesa era o venres, día que a relixión islámica consagra á oración, aínda que tamén ao traballo, porque o Islam e o cristianismo entre os moitos puntos que
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teñen en común está a santificación do traballo.
Aínda que Cándido Rial aseguraba que aumentara o número
de magrebís na rúa do Príncipe
para realizar labores de venda
ambulante, esta información
non coincide coa realidade. Na
cidade de Vigo non exercen a
súa actividade os vendedores
ambulantes magrebís, pois prefiren outros concellos como Redondela, Soutomaior ou Mos,
nos que se celebran con frecuencia os mercados semanais aos
que acoden a vender. De feito,
agás un ou dous, o colectivo de
ambulantes na rúa do Príncipe
está integrado por poboación latinoamericana.
Mina Eddir, filóloga marro-

quí afincada en Vigo, laiouse “da o medo e o odio contra os marroignorancia da xente” ao referirse quís e magrebís xa comezaron a
ás palabras de
notarse. “Coñezo
Cándido Rial, una varios compaha
ignorancia
andalusí Abulcais triotas e dixéronque, ademais, inme que non están
dica que trae con- inventou o fórceps,
a vender nada por
secuencias negaculpa do racismo
o
catéter
de
prata
e
tivas contra unha
que empeza a nacomunidade moi describiu
cer, van a tardar
pouco numerosa
en recuperarse”,
en Galiza e dedi- os procesos
dixo Mina Eddir.
cada exclusivaÉ máis, a propia
mente ao comer- de amputacións,
Mina era propiecio por xunto, sen
taria dun estableoperacións
de
fístula
implicacións en
cemento hostaleiactividades irre- e de hernia.
ro en Vigo e tivo
gulares de ninque pechar porgunha caste.
que os clientes
As
consedeixaron de ir ao
cuencias de axitar
seu local.♦

Aquí fóra

O

Os principais inventos e
saberes árabes
No século XVI Copérnico pro- tendeuse por todo o continente hernia ou das trepanacións no
cranio. Estes coñecementos
clamou que a Terra e os de- e polo cristianismo.
Pero onde máis destacou o tardaron moitos séculos en xemais planetas xiran en torno o
sol porque coñecía o traballo Islam foi na ciencia médica. neralizarse na Europa cristiá,
de Averroes, o pensador en Un precursor foi Abhomeron mentres que eran comúns e salmoitas disciplinas que no sé- Avenzoar (1092-1161), que es- vaban vidas no Islam.
A cultura e a ciencia árabes
culo XII xa criticou o modelo cribiu o “Taisir”, un manual de
astronómico que afirmou que terapéutica e profilaxe que des- estaban tan adiantadas na époera o sol o que xiraba arredor cribía por primeira vez moitas ca que mesmo o Islam contaba
enfermidades de grande inci- con hospitais de saúde mental,
da terra.
O cordobés Averroes naceu dencia, a súa cura e os métodos descoñecidos nun Occidente
en 1126, era musulmán e foi o para evitalas. O “Taisir” tradu- que consideraba aos afectados
español que máis contribuíu á ciuse do árabe ao latín no sécu- vítimas do demo. Estes centros
ciencia e cultura universal, en lo XIII e grazas a iso incorpo- chegaron a España no século
concreto á medicina, a astro- rouse á ciencia médica euro- XIII e desde Al Andalus estennomía, á metafísica e á filoso- pea, moi lastrada por tabús e déronse ao resto de Europa.
fía. O proteico andaluz puido supersticións que impedían a Neste campo, os árabes de Esescribir os seus manuscritos investigación. Cómpre ter en paña até se preocupaban pola
sobre papel porque xa no sécu- conta que naquel momento, en interpretación dos soños como
lo X a tecnoloxía para fabrica- calquera país gobernado por un posíbel cura de enfermidades,
lo chegara á Península Ibérica rei cristián abrir un corpo de antecedéndose en moitos sécuatravés do Islam, procedente cadáver humano con fins cien- los ao pai do psicanálise, Sigda China, mentres que no resto tíficos merecía o cualificativo mund Freud.
Outro campo no que foron
de Europa aínda escribían so- de sacrilexio e estaba perseguibre pergamiños elaborados do polas autoridades e pola in- adiantados os musulmáns foron
quisición.
as matemáticas. A eles debécon peles de animais.
Neste campo da medicina moslles a numeración, o cálculo
O Islam resultou unha cultura de inventores pero tamén tamén destacou outro español, infinitesimal e o álxebra. Os núde transmisores de informa- o cirurxián andalusí Abulcasis, meros que hoxe continuamos a
ción. Os musulmáns desenvol- que no século X inventou o empregar, escritos como na acveron unhas relacións comer- fórceps, o catéter de prata e tualidade, son desta procedenciais ao longo de todo o Islam describiu os procesos de ampu- cia. Houbo moitos matemáticos
que facilitaban o intercambio tacións, operacións de fístula, destacados no Islam e en España foi moi importante Abcultural e comercial. É
bas Ibn Firnas (século IX),
mais, para iso convertéronquen curiosamente pasou á
se en expertos mariños e
historia por ser o primeiro
crearon ou empregaron carque construíu un aparello
tas mariñas, marcadores de
para tratar de voar. Apenas
rota, compases de orientaavanzou uns metros pero a
ción e mesmo o astrolabio.
fazaña recollérona os liO posterior descubrimento
bros do romanceiro espade América e a circunvañol até o século XVII. Lelación do globo terráqueo
onardo Da Vinci tomou
foron posíbeis grazas a toda
nota pero tampouco conseesta tecnoloxía marítima.
guiu o seu obxectivo.
Se o Islam foi quen de
Aínda que os coñeceabranguer unha parte tan
mentos médicos significaampla do noso planeta non
ron unha notábel contribusó foi pola arte militar dos
ción á cultura e ciencia eumusulmáns, os seus coñeropeas, foron as matemáticementos científicos ou pocas aprendidas dos árabes
la súa mestría na navegaas que lle permitiron ao
ción, tamén foron grandes
Occidente cristián dar un
estrategos, de aí a súa afecsalto tecnolóxico desención ao xadrez, que se xovolvendo a física. As teorígaba desde había séculos en
as de Galileo, Copérnico e
Oriente Próximo e que lesobre todo de Newton non
vou a Córdoba o músico
O papel chegou á Península Ibérica no século X,
iraquí Ziriab no ano 857. no resto de Europa escribían en pergamiños de poderían existir sen a base
matemática do Islam.♦
Desde a vila andaluza, es- peles de animais.

Daniel Ortega, líder sandinista e ex presidente de Nicaragua. HÉCTOR ZAMPAGLIONE

Nicaragua
XULIO RÍOS
A recente visita a Galicia de Gladys Cáceres, dirixente sandinista
en tempos e hoxe empeñada no sostemento da sociedade civil nicaraguana, propiciou a abertura dun franco diálogo sobre o pasado e presente dun dos movementos revolucionarios de maior impacto internacional dos últimos trinta anos. Conclusión? O sandinismo de hoxe, fragmentado, contraditorio, envorcado nunha política en exceso debedora da componenda, basea a súa estratexia
para recuperar o poder en procesos que o afastan do seu cerne: os
movementos sociais de base que seguen comprometidos coa revolución do día a día e sostendo os valores esenciais que lle propiciaron un inmenso respaldo popular.
Probabelmente, o sandinismo acerta, ao menos parcialmente,
cando procura alianzas estruturadoras de todo canto no ambiente
político nicaraguano ten un mínimo aquel de antiliberal. O liberalismo é o valado imposíbel de superar. Elección tras elección e
a pesar dos interminábeis escándalos de corrupción que sacoden
os seus máis altos dirixentes, escándalos de tal magnitude que
producen arrepío até en Washington, como sinalou Cáceres, os liberais seguen a exercer o mando dende os tempos da Violeta Chamorro. Non obstante, tamén producen arrepíos algunhas alianzas
estrañas do sandinismo e mesmo a terca insistencia de Daniel Ortega en reiterar a súa candidatura á presidencia da República pechando as portas aos intentos de renovación, persoal e da vida político-partidaria, ás veces con manobras dignas do mellor maquiavelismo e deixando sen clarexar aspectos, escuros de máis,
do seu comportamento privado que, certos ou instigados, esixirían unha clarificación absoluta. Hai que saber retirarse.
Con todo, o máis preocupante da situación política en Nicaragua, deixando de lado o debate sobre quen vai gañar ou perder as
eleccións do próximo novembro, é esa escisión tan apreciábel entre
os numerosos movementos sociais de signo progresista, comprometidos na supervivencia cidadá en circunstancias particularmente
complexas, noutrora moitos deles vinculados ao sandinismo, que
hoxe están afastados, sen representación, permanecendo escépticos
ante un acontecer político que non abre esperanzas de cambio substancial aínda no suposto de producírense alternancias no poder.
Quen está a amortecer a desesperación social producida como
consecuencia do deterioro dos servizos públicos básicos (educación, saúde, infraestruturas elementais) é esa rede da esperanza
que xestionan centos de pequenas organizacións con moitos líderes xurdidos da propia base e que miran de esguello as operacións
de intriga política. A pacificación do país seguida dunha enorme
confusión abriu unha fenda que se agranda co paso do tempo. Importantes sectores do sandinismo aspiran a recuperar o poder, electoralmente pero da forma que sexa, mentres que outros regresaron
á base social para facerse presentes aí, investindo, coa axuda internacional, nese benestar que tanto ensombrece a in-acción gobernamental e fai xurdir novas e mais conscientes solidariedades.
De costas ou sen a participación de toda esa rede de movementos sociais calquera hipótese de cambio corre o risco de converterse en sinónimo de aparencia. Vencer o seu desencanto é o
maior reto que afrontan as propostas transformadoras que circundan o eido político parlamentario. Esta é, cinguida de pragmatismo e de conciencia, a alianza verdadeira que pode axudar a mudar as cousas. Velaí o autentico sandinismo do século XXI.♦
XULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.org)

‘Importantes sectores do sandinismo
aspiran a recuperar o poder,
electoralmente pero da forma que sexa,
mentres que outros regresaron á base
social para facerse presentes aí”
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A vitoria grega non suporá
maior presenza de helenos nos grandes equipos

O triunfo da Europa
da segunda velocidade
CÉSAR LORENZO GIL
Non ben calou o barullo de Grecia após a vitoria da súa selección
diante de Portugal comezou o sorrateiro murmurio de representantes
na busca de destinos para os novos “heroes olímpicos”. A priori, as estrelas helenas non acabarán
en grandes conxuntos.
Ten 32 anos (fai 33 en setembro) e xoga nun equipo
ateniense. Ninguén apostaría
porque Theodoros Zagorakis se convertese no mellor
xogador da Eurocopa. Mais
o torneo de Portugal non foi
un campionato máis e moi- A selección grega, con Zagoraki no centro, celebra o título europeo.
tos tópicos acabaron derramados. cio supliu o talento e a sorte aliou- á oferta do Porto, que xa fichou o
Que un centrocampista de se cos seus dianteiros e defensas lateral Iourkas Seitaridis.
Para o Madrid, o Manchester
contención acabe como nome nos intres de maior sufrimento (caou o Milan seguen a vender máis
propio do torneo explica ben ás so do partido contra Chequia).
Nin sequera o habitual papa- as carreiras de Wayne Rooney, a
claras que modelo de fútbol triunfou no ‘Euro 2004’. Non só polo natismo da meirande parte dos fama de Henry ou os goles de
claro perfil defensivo grego, inca- dirixentes futbolísticos vai pro- Milan Baros. Velaí o fracaso de
paz de crear fútbol fóra das xoga- piciar fichaxes espectaculares Grecia. Só o arquitecto da armadas a balón parado senón pola de- dos gañadores. Zagorakis chega zón, Otto Rehhagel, parece ser
nominada deserción das estrelas, vello de máis ao mercado e só que tivo ofertas para dirixir a
que tirou do foco da fama figuras pequenos equipos españois ou Alemaña. Mais finalmente precomo Thierry Henry, David ingleses están dispostos a darlle feriu renovar polos exeos.
a derradeira oportunidade da súa
Beckham ou Michael Ballack.
Aínda así, parece que o sistema vida deportiva. O goleador, An- O once ideal
de elite do fútbol europeo non vai gelos Charisteas, que xoga no
mudar demasiado por este resulta- Werder Bremen, podería preferir Tras acabar a Eurocopa, os afecdo. Todo o mundo é consciente de aproveitar a marcha do brasileiro cionados ao fútbol xa teñen o seu
que o triunfo grego foi froito dun Aílton para gañar unha praza ti- once ideal. Cadaquén escollerá os
rochedo colectivo, onde o sacrifi- tular no campión xermano, pese que máis lle gusten. Esta é a nosa

Copa
América
sen luxos
C.L.

P
aliñación ideal. Na porta,
o checo Petr Cech foi o
máis destacado, aínda que
o dinamarqués Thomas
Sorensen fixo un moi apto papel. Como lateral dereito, non hai discusión.
Seitaridis foi o mellor do
seu equipo e do torneo.
Na esquerda, os méritos
están repartidos. Se Ashley Cole demostrou ser un
crack cando neutralizou a
Cristiano Ronaldo, o checo Marek Jankulovski
confirmou a súa boa campaña no Udinese. Dous
centrais con moitas mozas
deportivas son o portugués Ricardo Carvalho e
o grego Traianos Dellas.
Na liña do medio campo, dous
portugueses, para os labores de contención, Maniche e, na creación,
Deco, xogadores que probabelmente estarán no campionato español a
partir de setembro. Como extremos
dereitos, un veterano, Karel Poborsky, e un novo talento, Cristiano Ronaldo. Na banda esquerda,
sen discusión, o posto é para Pavel
Nedved, actual ‘balón de ouro’.
Na dianteira, dous homes
destacaron por riba de todos os
demais: Wayne Rooney e Milan
Baros. Pero á parte deles, hai que
ter en conta o instinto matador de
Charisteas e un talento pouco
común, Ruud Van Nistelrooy,
exemplo do dianteiro total.♦

ara os que falan coa
boca chea de que os
futbolistas anceian
xogar coa súa selección por
patriotismo e amor á
camisola, ben está saber o
que pasa coa Copa América
que se desputa no Perú
desde o 6 de xullo. Alí non
estarán, por decisión propia,
nin os astros brasileiros
Ronaldo, Ronaldinho, Kaká
e Roberto Carlos, entre
outros, nin as estrelas
arxentinas Pablo Aimar,
Walter Samuel e Hernán
Crespo. Incluso a selección
do Uruguay a piques estivo
de desertar por non se
poñer de acordo coa
federación no tema das
primas.
E todo isto porque a
maior competición
latinoamericana de nacións
está desvalorizada. Por
unha banda, a diferenza
horaria faina pouco
atractiva en Europa, a gran
consumidora de fútbol
televisado; pola outra, os
equipos propietarios dos
mellores futbolistas
prefiren que os seus activos
estean a xogar pachangas
xunta á piscina das súas
mansións que en campos
sen demasiadas medidas de
seguranza en Ayacucho,
Cusco ou Lima.
Deste xeito, a Copa
América converteuse nun
torneo de consumo
continental, onde locen
aqueles xogadores
destacados nos campionatos
brasileiro e arxentino. É a
hora dos olleiros. Luís
Fabiano, do São Paulo;
Carlos Tévez, do Boca
Juniors ou o peruano
Jefferson Farfán, do
Alianza de Lima, estarán
máis pendentes dos
cadernos dos enviados de
Europa que dos ánimos dos
seus seareiros.
O maior problema é que
a UEFA decidiu reducir o
número de estranxeiros nas
competicións europeas e xa
se nota que os fluxos de
mercado en Sudamérica
están buscando novos
destinos, caso de Rusia, onde
xa militan algunhas das
promesas máis destacadas
do fútbol brasileiro, por
exemplo. Logo das vacas
gordas daquel “pasaportes
comunitarios para todos”, as
transferencias ás opulentas
ligas do mundo desenvolvido
xa son ben difíciles. Menos
mal que aínda quedan
pequenos oasis, caso de
Holanda, Bélxica ou Suíza
onde os talentos do Cono
Sur teñen opción de dar o
pulo ao Atlántico. Para os
que queiran coñecelos
denantes de que iso ocorra,
a TVG transmite en directo
o torneo de madrugada. ♦

Nélida Piñón.

Mercedes Peón.

Galiza e
Iberoamérica

Ultímase
o Festigal 04

Pastor Díaz no
Ánxel Fole

Esta fin de semana celebranse en Muros
as primeiras xornadas de cultura mariñeira. Os actos, organizados polo concello, a asociación de Mar de Muros e a
de Xubimar, darán comezo cunha primeira concentración de embarcacións
tradicionais na ría. Paralelamente
desenvolveranse entre o 9 e o 10 de xullo unha serie de conferencias e mesas
redondas nas que se abordará o mundo
do mar, que se completarán con varias
exposicións temáticas, xogos populares
e actuacións musicais e contacontos.♦

Co título Galiza e Iberomérica, un
mundo literario arranca en Compostela
o 12 de xullo un novo evento organizado polo P.E.N. Clube galego. Coa finalidade de achegar a literatura galega actual ao mundo hispanoamericano e brasileiro desenvolveranse unha serie de
conferencias a cargo de Nélida Piñón,
Méndez Ferrín, Iván Junqueira Costa
ou Xesús Alonso Montero, ademais de
recitais e homenaxes a Manuel Antonio,
Eduardo Blanco Amor, Álvaro Cunqueiro e Rosalía de Castro, entre outros.♦

Estase a fechar o cartel da terceira edición do Festigal, un espazo lúdico e cultural que se oferta dende o nacionalismo. O festival, que se celebrará o 24 e
25 de xullo no Campus Sur da Universidade, contará coa actuación de Mercedes Peón, Arianna Puello, Lamatumbá e
Manecas Costa, entre outros. A galería
das letras contará coa presenza de Suso
de Toro, Estevo Creus ou Rosa Aneiros.
Ademais presentarase Aires da terra,
primeira gravación galega, e proxectarase o documental Santa Liberdade.♦

A Fundación Caixa Galicia e o diario El
Progreso veñen de convocar a décimo
novena edición do Premio Ánxel Fole,
que estará adicada á vida e a obra de Nicomedes Pastor Díaz, unha das figuras
destacadas a principios do século XIX,
pola súa actividade política, literaria e
periodística. O prazo de admisión de traballos finaliza o mes de marzo do vindeiro ano e o fallo terá lugar a segunda semana de maio. O traballo premiado pasará a engrosar a colección Ánxel Fole,
editada pola Fundación Caixa Galicia.♦
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Cultura Mariñeira
en Muros

PONTE JAZZ
McCoy Tyner tocará no Festival de Jazz de Pontevedra.

T

odo soa a Neruda nestes días. Os seus versos calmos e amorosos parecen idóneos para desfrutar do cerne do verán, malia as chuvias. As homenaxes ao chileno sucédense por todo o mundo. Nunha delas, unha exposición pictórica na Casa de América de Madrid, participa o artista lucense Antón Murado.
En Galiza, outro poeta, este con bastantes máis anos enriba, Afonso X, o Sabio é o centro dunhas xornadas de debate sobre as cantigas en Santiago o 8 e o 9 de xullo. Non sabemos se a veneciana
Cristina de Pizan (1364-1430) tivo oportunidade de ler a obra do
rei, mais seguro que tamén gañou un lugar na historia. Foi a pri-

meira escritora profesional e unha das primeiras literatas feministas.
Agora, Sotelo Blanco prepara a edición d’A cidade das mulleres,
primeiro libro dunha nova colección (‘As letras das mulleres’) que
traduce ao galego obras fundamentais escritas por féminas. No prelo tamén está Vindicación dos dereitos da muller, de Mary Wollstonecraft (nai de Mary Shelley) e xa se prevén obras das británicas
Jane Austen e Virginia Woolf. Se a Xunta apoiou esta iniciativa literaria tamén colaborou na produción de Pinocchio 3PK, a última
proposta de animación dos estudos Filmax, que se poñen no primeiro nivel mundial nos deseños en 3D logo do éxito de O Cid.♦
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Libros para refrescar o verán
Os críticos d’A Nosa Terra fan as súas recomendacións literarias
CÉSAR LORENZO GIL
Repasar a poesía completa de
Vítor Vaqueiro, desfrutar co
diario virtual de Anxos Sumai
ou trasladarse ao Portugal revolucionario da man de Rosa
Aneiros son algunhas das
propostas dos críticos que escriben n’A Nosa Terra para
encher este verán de lecturas.
A calor e o lecer son boas escusas para chegar ao outono
coa biblioteca máis gorda.
“Traxectorias, a obra poética
completa de Vítor Vaqueiro, editado por Espiral Maior, agocha a
agradábel sorpresa de conter un
poemario inédito, Teoría do coñecemento, que supón a volta á poesía do vigués co que é, para min,
o mellor da súa escrita, onde a palabra, ao igual que en Valente, é a
totalidade”. Así define Xosé Freire o volume preferido pola maioría dos críticos. “Os poemas da
última década son moi interesantes e dan boa conta do bo facer
do autor”, di Adolfo Boado.
Boado escolle no campo poético a Paul Celan e a súa A rosa de ninguén (1963), que se pode atopar en español e portugués
e da que Catuxa López Pato está a preparar unha edición galega. “Teño debilidade por este
autor e se finalmente aparece en
galego será unha gran noticia
para as nosas letras”, comenta.
Xesús González Gómez
axunta Traxectorias con outras
dúas “obras completas poéticas”
do mesmo selo editorial. Do
descoñecido ao descoñecido, de
Manuel Rivas e Ancoradoiro, de
Xosé María Álvarez Cáccamo
son, para o crítico, ofertas sensacionais de boa poesía.
Alén do poemario de Rivas,
Xosé María Costa defende outros dos libros líricos. Non queDi Carme Vidal que o verán debe ser tempo de viaxes e que os
libros serven para nos levar a
outros lugares, non accesíbeis
por falta de tempo, de diñeiro ou
de oportunidade. É por iso que
ela recomenda mudar de país a
través da literatura máis comprometida coa crónica de pobos
afastados. “Ébano, do polaco
Rysczard Kapuczinski (Anagrama) ou Cronicando e Contos do
nascer da terra, de Mia Couto
(Caminho) son libros óptimos
para se achegar a África”, explica. E para viaxar ao poliedro
americano, nada mellor que autores consagrados. De Gabriel
García Márquez, La aventura de
Miguel Littin. Clandestino en
Chile, de Plaza & Janés; de Elena Poniatowska, Las siete cabritas (Txalaparta), relato das vidas
de destacadas mulleres mexicanas; de Paul Auster, Experimentos con la verdad (Anagrama) e
de Alfredo Bryce Echenique, La
vida exagerada de Martín Romaña (Anagrama), “un libro para pasalo ben, para rir ás garga-

Rosa Aneiros.

ANDRÉS PANARO

res que o poema te coñeza, de
María do Cebreiro, merecedor
do premio Caixanova e Casa última, de Xulio L. Valcárcel, que
gañou o Premio da Crítica 2003.
Héitor Mera escolle a obra
dun veterano, Sen sombra e sen
amor, de Bernardino Graña (Galaxia) e dun novo valor, Cerdedo.
In the voyager I, de Carlos Solla,
publicado por Edicións Cardeñoso. “Ambos os libros son oportunidades únicas de descubrir alta
literatura no noso idioma”.
Os clásicos galegos tamén
teñen espazo. Se para Xosé Manuel Eyré, cómpre ler As cidades
mergulladas, de Xosé Miranda
(en Xerais) e reler as obras completas de Celso Emilio Ferreiro
“das que saíron moi bos volumes
en Xerais, editados por Ramón
Nicolás e Mónica Góñez, con algún interesante descubrimento
en prosa”, Carme Vidal pon o

acento sobre a poesía de Rosalía
de Castro. “Hai que lela necesariamente por todo o que significa
para nós”, indica.
Para Franck Meyer, é difícil
recomendar un só libro de poesía e prefire deixar sobre a mesa
as traxectorias literarias do galego Baldo Ramos, “un poeta do
silencio no que ningunha palabra é fortuíta”, e de Sylvia Plath,
recomendábel para “xente que
non teme a verdade núa e quere
ver de que é capaz a poesía”.
Delicias de papel
Plath é para Adolfo Boado, unha filla literaria dun dos libros
que recomenda, A tempestade,
de William Shakespeare, editada por Galaxia. “Non é das
máis coñecidas pero mantén
viva a súa influencia sobre os
poetas dos nosos tempos”.

Vítor Vaqueiro.

Pedro e o capitán, de Mario
Benedetti (Xerais) é a aposta
de Xosé Manuel Eyré no capítulo teatral. “Un clásico que
podemos desfrutar en galego,
breve e moi ameno”.
En canto a narrativa, a meirande parte dos críticos opta por
títulos galegos. Carme Vidal e
Héitor Mera recomendan Resistencia, de Rosa Aneiros (Xerais),
unha historia de amor no Portugal da década do 1970 que xa levou ducias de premios. Outra
muller, Anxos Sumai, vén de gañar o Premio da Crítica Galiza
co seu Anxos da garda (A Nosa
Terra), diario virtual que recomendan Carme Vidal e Xosé
Manuel Eyré. “Para aqueles que
gostan da literatura testemuñal,
fresca e diferente”, indica o crítico. Vidal tamén recomenda os
Diarios, de Syra Alonso. “É unha obra excepcional que todos

Viaxar a baixo custo
lladas”, comenta Vidal sobre este volume que nos leva ao París
do Maio do 1968.
A Francia tamén nos conduce Na procura do tempo perdido, serie de novelas de Marcel Proust (en varios selos, tanto en español como en portugués), “obra fundamental para
entender o século XX”, segundo o crítico Xosé María Costa.
Igual escenario é o de El París
de Man Ray, de Herbert R.
Lottman (Tusquets), percorrido pola Cidade Luz nos tempos
das vangardas artísticas.
Viaxe quizais máis interior é
a de Volver al mundo, de J. A.
González Sainz (Anagrama),
que recomenda González Gómez ao carón das obras completas do sudafricano J. M. Coetzee e do Diario íntimo, da escritora George Sand (Laiovento).
Franck Meyer propón diversas viaxes. La montaña del al-

ma, do Nobel Gao Xingjian
(Ediciones El Bronce), Plataforma, de Michel Houllebecq (Anagrama) e O exemplo do meu irmán, do alemán Uwe Timm son
tres títulos que nos axudan a
comprender o mundo actual e as
súas múltiplas facetas.
Para Eyré, o galego abóndanos para viaxar ao pasado, cos
tres últimos cómics de Pepe Carreiro, A retirada de Sir John
Moore (Xerais), Os Barbanzóns
e Compostela. A historia dunha
lenda (Toxosoutos), para coñecer
uns mozos ben especiais, Guía
para xoves maniáticos, de Aidan
Macfarlane e Ann McPherson
(Xerais) e para entender o complexo mundo de Franz Kafka, n’
O proceso (Sotelo Blanco)
Non todo é lecer
O verán tamén pode ser unha
boa xeira para ler obras de pen-

samento. Carme Vidal aproveita
para recomendar o Sempre en
Galiza, de Castelao (Galaxia),
que está de 60º aniversario. Héitor Mera destaca O españolismo
lingüístico, de Manuel Rodríguez (Espiral Maior) e A morte
das linguas, de David Crystal
(Galaxia). González Gómez
combina o gusto pola novidade
galega d’O campo literario, do
francés Pierre Bordieu e Diatribas manuelinas, de Antón Capelán, de Laiovento,
Xosé Freire considera moi
interesante ler o capítulo sobre
biorremediación do científico
Miguel Anxo Murado no volume Prestige: a catástrofe que
despertou a Galicia? (Candeia)
e a actualización do Manifesto
comunista que fai Slavoj Zizek
n’O espectro segue a roldar
(Laiovento). Xosé Manuel Eyré opta por Gramática insubordinada, do Obradoiro de Lin-

PACO VILABARROS

deberiamos coñecer”, e Soberano, de Adolfo Caamaño, ambos
os libros de A Nosa Terra.
Eyré amplía o seu andel con
Ácaros verdes, de Pilar Buela
(Sotelo Blanco), Ámote, de Xosé
Carlos Caneiro (Galaxia), Segunda convocatoria, de Xosé Antonio Perozo (Xerais). Xesús González Gómez rescata Cambio en
tres, primeira novela de Carlos
Casares agora reeditada por Galaxia. Héitor Mera destaca O
guerreiro branco, de Joanes Urkixo, en Galaxia e O tempo en
ningunha parte, de Xosé Manuel
Martínez Oca (Espiral Maior).
Franck Meyer reivindica A sombra dos teus soños, de Anxo Rei
Ballesteros (Galaxia), “un escritor fóra do común en todos os
sentidos”. E para Xosé Freire hai
que seguir a ler a Lois Tobío, autor d’As décadas de T. L., en Ediciós do Castro.♦
gua ‘Gianni Rodari’ (Xerais),
“con exercicios moi prácticos
para o ensino pero tamén para
todos os amantes da lingua”.
Adolfo Boado recomenda
un traballo doutro crítico, Xesús
González Gómez. “Ecos da batalla cotiá, editado por Laiovento, é un excepcional volume para coñecer os textos políticos
dos surrealistas. É a parte final
dunha triloxía moi por riba do
que se está a escribir sobre aquel
movemento en calquera lugar
do Estado”, salienta o crítico.
O propio González fala con
admiración das cartas de Luís
Seoane a Isaac Díaz Pardo, publicadas por Ediciós do Castro
e dous libros de autores estadounidenses comprometidos,
El respeto, de Richard Sennett
(Anagrama) e El mundo, el texto y el crítico (Debate), do xa
falecido Edward W. Said, de
orixe palestina. “Este é un libro
marabilloso, cheo de detalles
valiosísimos para calquera lector interesado na cultura e na
política”.♦
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Símbolos
franquistas
VÍTOR VAQUEIRO

A

lgunhas persoas levamos
case tres décadas (xustamente o mesmo tempo
que hai, fortunosamente, que
desapareceu o defuntiño) reclamando que os símbolos da ditadura deixen de figurar no
catálogo visual das nosas vilas e
cidades. Os que sufrimos os
efeitos daquel período oprobioso cremos que, con efeito
–como argumentan os defensores da pervivéncia destes signos
celobres– Franco, os seus cúmplices, a camarilla de asasinos
que o serviron e a engrenaxe tecida por moitos deles, son
História. Non é menos certo,
embora, que esa defensa en liña
formada por Trujillo, Adolf Hitler e Benito Mussolini son,
infelizmente, parte da História,
o mesmo que ese dobre pivote
formado por Idi Amin e Tachito
Somoza, con Augusto Pinochet
de enganche, Hugo Banzer de
meia ponta, con Stroessner pola
direita, Videla pola esquerda (¡!)
e Viola en ponta, todos os cais
–con Suharto baixo o traveseiro:
Xakarta chega, berraban en
Santiago de Chile!– comporian
a aliñación de gala do arrepio,
mália ficaren aínda na supléncia
personaxes sobranceiros. E, non
obstante, a estes seres históricos
ninguén propón render-lles monumentos nas cidades.
Agora, o Benegá vén de
propor –amparando-se no que
semella unha nova tomada de
posición do PSOE– no concello
da Coruña a destitución da simboloxía franquista tan abondosa
na cidade, cos nomes de Alfonso Molina, Generalísimo
Franco, José Antonio, Millán
Astray e outros pairando por enriba das conciéncias honradas
de coruñeses en particular e galegas en xeral. Como era previsíbel, a maioria conservadora da
cidade, con Francisco Vázquez
á fronte, rexeitou a proposta. E,
así, seguira-se a insultar a un
sector numeroso da cidadania, a
aqueles que sufriron nas suas
próprias peles a tortura, o cárcere, o campo de concentración e
o traballo forzado, a aquelas que
contemplaron como os seus
pais, os seus irmáns, os seus homes e noivos falecian definitivamente nas gávias dos camiños,
após da sumarísima aplicación
da lei de fugas.
Claro que –suspeito eu– a
maioria dos cidadáns da Coruña
non deben de estar moi preocupados por estos aconteceres, como tampouco non o deben estar
os de Vigo –co ¡Presentes!
inzando as fachadas de
múltiples igrexas– e os doutras
cidades do País. Porque se a
mairoria deses cidadáns tivesen
unha nisca de sensibilidade, de
piedade, de humanidade, de
sentimentos afastarian,
democraticamente, cos seus votos, a ese alcaide dun lugar que
ocupa inxustamente. E, por certo, que di de todo isto Emilio
Pérez Touriño? Seria interesante
coñecermos a sua opinión. Ou
son “cousas de Paco”?♦

A literatura portuguesa despide
a poeta Sophia de Mello Breyner
C.V.
O pasado venres, 2 de xullo, morría en Lisboa con 84 anos a
escritora Sophia de Mello Breyner, un dos máis destacados
nomes da literatura portuguesa contemporánea. Sophia, como era afectivamente coñecida, conseguiu coa súa obra os
máis destacados premios, entre eles o Camões, o máis relevante en lingua portuguesa e conseguiu especialmente o calor dos lectores e o respecto dos críticos. Da súa autoría é o lema “A poesía está na rúa” que coroou a Revolución de 1974.
Con Poesía, publicado en 1944,
comezaba unha conta de libros
de Sophia de Mello Breyner
Andersen que se ía completar
con dezasete títulos poéticos,
trece de prosa –en especial de
literatura infantil–, ensaios, teatro e tradución. Nacida no Porto
en 1919, convertiuse en escritora con obra publicada con 25
anos, cun libro que recollía algúns poemas xa escritos con só
14. Despois da súa estrea literaria, títulos como Coral, Mar
Novo, Libro Sexto, Dual, O Nome das Coisas, Navegações, Ilhas ou o último de poesía O Búzio dos Cos daríanlle o prestixioso lugar na literatura portuguesa do que gozaba.
Só o nacemento dos seus
cinco fillos interrompería a carreira literaria de Sophia, ela
mesma ten dito en repetidas ocasións que neses anos non precisaba atoparse coa literatura. Sen
embargo ese acontecemento
biográfico levaríaa, en cambio, a
ver a necesidade de escribir libros de literatura infantil xa que
entendían que os existentes trataban aos cativos con cursilería
e certa idiotez que ela non soportaba. Naceron así títulos como A Menina do Mar ou A Fa-

da Oriana nos que se achegaron
por vez primeira á literatura varias xeracións de portugueses.
Pero na traxectoria de Sophia
de Mello Andersen destaca tamén o seu compromiso cívico e
mesmo político que tivo o maior
apoxeo arredor da Revolução
dos Cravos que puxo fin á ditadura salazarista en Portugal. Antes xa de 1974, Sophia fundou a
Comissão Nacional de Socorro
aos Presos Políticos e despois foi
deputada polo Partido Socialista
na Assembleia Constuinte. Dicía
a escritora que a revolución non
só tivera un contido político senón tamén un “sentido poético”
do que ela participaba especialmente. Foi Sophia de Mello
quen convenceu á pintora Helena Vieira da Silva para elaborar o
cadro que daría lugar a un dos
carteis máis afamados daquel
momento político. Vieira da Silva pinta entón en azuis e vermellos unha manifestación polas rúas de Lisboa na que das mans
emerxen moreas de caraveis.
Sophia introduce o coñecido lema “A poesía está na rúa” no que
sería a imaxe da emocionante celebración do 1º de Maio en liberdade. Pouco despois, a escritora
elaboraría un discurso político

Sophia de Mello Breyner. LUÍSA FERREIRA

no que dicía: “A poesia estava
nas ruas mas foi rapidamente
empurrada para dentro da casa”.
“O poema é uma outra forma de conhecer que não é programável. A poesía –e a arte
em geral- guarda e defende cada vez mais a liberdade e a dignidade dos homens” defendía
Sophia de Mello que quería encontrar en cada poema unha
certa espiritualidade que clamara polo amor, a liberdade, a
dignidade ou a beleza.
Admira na figura da escritora o respecto que acadou no panorama literario portugués. O
aplauso é unánime cando en
1999 recibe o Premio Camões
que o Jornal de Letras recibe con
portada e un elocuente “Enfim,
Sophia”. A escritora Alice Vieira
fai para a ocasión un poema que
comeza de maneira non menos
explícita: “Dizemos Sophia co-

mo se esta palabra fosse sinónimo absoluto de poesía”. O escritor, amigo e compañeiro de accións políticas Manuel Alegre
diría dela que é “um dos poetas
que máis perto está da pulsação
inicial e mágica da palabra”. O
pasado ano non asistira a recoller
o Premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana que lle concedera a Universidade de Salamanca.
Pertencía Sophia de Mello a
unha xeración que algún crítico
deu xa en chamar “de ouro” da
literatura portuguesa con nomes como os de Ramos Rosa,
Jorge de Sena ou o propio Eugenio de Andrade, que está nun
grave estado de saúde, quen falou abertamente do atractivo de
Sophia ao destacar que “tinha
esse encanto de quem está sempre en estado de graça. A graça
da poesia. Todos os seus amigos estavam, de um ou outro
modo, enamorados dela”.
O enterro de Sophia de Mello congregaba o pasado domingo no cemiterio de Carnide a
centos de persoas entre os que se
atopaban numerosos escritores e
destacados nomes da política
portuguesa. Todo Portugal atendía naquela xornada á final da
Eurocopa e o propio Saramago
atrevíase a pedir un minuto de
silencio ao comezar o partido,
homenaxe que non aconteceu. A
memoria de Sophia non se celebrou no campo pero continuará,
por exemplo, na edición crítica
da súa obra que prepara a Caminho, selo que tamén se encargou de reeditar recentemente os
seus libros de poesía.♦
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Para aventureiros

Cando o lector arriba
á illa das mulleres loucas
Galaxia reedita unha obra emblemática de Pexegueiro
Título: A illa das mulleres loucas.
Autor: Alfonso Pexegueiro.
Edita: Galaxia.

Cando Alfonso Pexegueiro deu
luz A illa das mulleres loucas
(1984, en versións galega e catalá), mellor dito, cando escribiu A illa das mulleres loucas,
atendeu basicamente as súas
necesidades expresivas. Froito
desas necesidades expresivas
son os poemas. A forma dos
poemas, a forma da escrita,
nun tempo en que desaparecen
toda caste de certezas, de lindes xenéricos,
de xerarquías
na república A illa das
das letras, non mulleres
se pode asegu- loucas
rar que res- é un
ponda a unha poemario
escolla cons- polimórfico
ciente, por que e formalpara tal precisaríanse alter- mente
transgresor.
nativas.
A illa das
mulleres loucas podería estar escrita doutro
xeito? Opinamos que non. E
coidamos que nesa imposibilidade ten moito que ver a maneira de pensar propia do
posmodernismo (esta sería unha manifestación intensa e
temperá, mais non a primeira)
e iso non é precisamente algo
ao que o autor estea en disposición de optar ou non senón que
lle vén dado. Todo pensamento
posmoderno é, logo, poético?
Non, mais a poesía que poida
haber nel non se rexe polo canon clásico e desde el dificilmente se pode explicar.
A poesía de A illa das mulleres loucas, de xeito ben diferente á que nos ensinan os séculos de tradición pasada, é
moi diferente das formas que
predominaban alá polo 1984 e
aínda predominan hoxe, cando
o proceder poético posmoderno xa callou en moitas voces
novas (e non tan novas) dando
lugar a obras tan recoñecidas
como a de Chus Pato.
En definitiva, estamos
diante dunha poética que esixe
de maneira moi clara a participación do lector (sen ela non
existe) e ten como antecedente
prioritario e primeiro a poesía
impar de Manuel Antonio. O
mesmo Alfonso Pexegueiro ve
con total claridade a característica basilar que adscribe un
texto ao posmodernismo:
“...cando se descobre ou inventa algo só se ten acceso a
unha parte. A outra parte (ou
partes) queda agachada no interior da linguaxe ou da representación, e é tan extensa e intensa (ou máis) como a que a
escrita ou imaxe comprensíbel

Alfonso Pexegueiro.

pretende manifestar” (77). Totalmente diáfano: cando se escribe, detrás do escrito fican
mundos tan importantes como
o transportado á letra. O escrito posmoderno é un fabricante
de epifanias, de evocacións, de

anunciacións. O mesmo Pexegueiro corrobórao máis adiante: “... eu sabía que no texto
había moito máis que do que a
comprensión habitual, a sintaxe, ou a gramática manifestaban” (77). De tal xeito que só

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN
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Ramón Villares.
Galaxia.
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Xosé Carlos Caneiro.
Galaxia.
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Xerais.
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Alfredo Conde.
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Diego Ameixeiras.
Xerais.
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Galaxia.
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Cartabón (Vigo). Couceiro (A Coruña). Michelena (Pontevedra).
Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense).

quen acepte entrar neste xogo
e sexa quen de chegar ás evocacións, epifanias, anunciacións, propostas está en
condicións de ler o poemario
con proveito e sen pronto rexeitamento. Con todo, unha
precisión debemos facer, a linguaxe é só un instrumento, os
verdadeiros desencadeantes da
epifanía non son outros que a
brevidade e a falta de contexto.
A illa das mulleres loucas é
un poemario polimórfico e formalmente transgresor. Á polimorfía nace do feito de tratarse
dunha obra poética fronteiriza
entre a prosa ultrabreve lírica,
a forma poética tradicional e
inclusive o teatro. De A illa
das mulleres loucas ben se pode dicir iso de que é unha escrita a-referencial, pois ela
mesma é o seu propio é o único referente. Isto é consecuencia dunha intensísima procura
do feito poético. Nesta desesperada busca pode acontecer
que o que o feito poético (a
parte a acharse noutro xénero
deferente do poético) ache as
súas esencias no título (e entón
o poema devén unicamente título; véxase, por exemplo o
que remata o poemario, antes
do “Post scriptum” ou o título
ten máis corpo que o poema,
como acontece no da páxina
35, onde se salienta a condición accesoria do corpo tradicional do poema, marxinándoo
entre paréntese. Do mesmo
xeito que, cando hai título, non
ten porque estar emprazado no
inicio do poema, senón que
pode ubicarse en calquera outra posición, partindo o poema,
fragmentándoo na tentativa de
reproducir a propia fragmentariedade do ser humano.
Por outra banda practícase
un complexo xogo de intertextualidades. Intertextualidades
con outros poemarios do mesmo autor ou alleos. Intertextualidades, diríase tamén, co mesmo destino no que este supón
dimensións temporais e espaciais. A conciencia poética do
autor funciona como un imán
que atrae/recoñece (de xeito
aleatorio e incontrolábel) o feito poético e trasládanolo do
mesmo xeito que foi percibido.
Velaí, entón a carencia contextual nestes poemarios. Polo
que, como acontece aquí, o poema resulta con frecuencia un
inmenso hipérbaton, un colosal
anacoluto, un texto críptico por
incompleto, polo que os poemas se ven na necesidade de
dialogar uns con outros (vese,
sobre todo, no treito final do libro) ou aparece a necesidade de
repetilos fragmentariamente.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Toxosoutos publica tres novos
títulos para a súa colección
‘Nume’. A unlla da aguia, de
Ramón Carredano, recibiu o
Premio ‘Avilés de Taramancos’ de
relato de
aventuras do
2004. Neste
volume cóntanse as
andanzas dun
grupo de
patriotas galegos na francesada. Na fronteira, de Xoán
Fuentes, narra o
encontro dos inimigos Vintín e
Al-Haken. Terranova. Memorias
dun mariñeiro, de Mario
Franco, é o relato das
experiencias dos pescadores
do Atlántico Norte na década
do 1950.♦

Relatos de Risco
A trabe de ouro e outros contos, de Vicente Risco, é o
segundo
volume que se
reedita na
biblioteca do
autor que está a
completar Galaxia. Nesta escolma inclúense oito dos relatos
máis famosos do
ourensán, caso de
‘O lobo da
xente’, ‘Os europeos en
Abrantes. Epopea en prosa’ ou
‘O señor feudal’, ademais da
famosa lenda dos sosténs da
terra de ouro e alcatrán.♦

Mulleres infelices
Begoña Paz debuta como
escritora co’A ferida, conxunto de vinte e
cinco relatos
cinxidos pola temática feminina.
As mulleres que
aparecen nestas
historias están
sometidas á infelicidade da soidade, a mentira ou a
violencia. Edita
Xerais na súa
colección ‘Abismos’.♦

Teatro propio e
foráneo
Unha obra dun autor galego
consagrado, Insomnes, de
Manuel Lourenzo, e outra
dun clásico en
francés, Un chapeu de palla italiana, de Eugène
Labiche e Marc
Michel, son as
propostas para este verán da
Biblioteca-Arquivo Teatral
‘Francisco Pillado
Mayor’, dependente do Departamento
de Galego-Portugués
da Universidade da Coruña.♦
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Encrucillada
Nº 138. Maio-xuño 04. Prezo 4 euros.
Dirixe: Andrés Torres Queiruga.

Vitorino Pérez Prieto entrevista
o filósofo catalán de orixe india
Raimon Panikkar. Xosé Antón
Miguélez propón unha nova
linguaxe para as oracións. Carme Soto repara no cómo ler a
Biblia hoxendía. As
Mulleres
Cristiás Galegas
escriben unha Pastoral
familiar, dirixida á
Conferencia
Episcopal.
No capítulo
de
experiencias,
dáse conta da Comunidade Familiar Vallparadís e do décimo
aniversario da Escola de Espiritualidade de Galicia, nun artigo
de Asun Louzán.♦

A Xanela
Revista cultural
das Mariñas
Nº 17. Primavera 04.
Coordena: Suso Torres.
Edita: A.C. Eira Vella de Betanzos.

Na sección de creación inclúense poemas de Maxi Rei, Lino
García, Gabriela Rodríguez,
Diana Aradas, David Souto, Susete Viegas e João Marcos. Víctor Tizón inclúe as súas
creacións de humor gráfico e
banda deseñada. Xosé María
Veiga e
Xoán Sobrino achéganse
a San
Salvador de
Vilouzás. Hai
tamén un
especial sobre
Xoaquín Lourenzo, a quen
se lle adicou o
último Día das
Letras. Olga Kirk e Paulo Díaz,
do Colectivo de recolleito Ruote, estudan a figura da muller na
música tradicional.♦

Murguía
Revista galega
de historia
Nº 3. Prezo 9 euros.
Dirixe: Uxío-Breogán Diéguez.
Edita: Asociación Galega de Historiadores.

Mario Vila e Rafael
Rodríguez fan cadansúa
investigación sobre cerámica
romana. Xosé Carril traza algúns aspectos da vida de Pedro Galán. Xoán
Carlos Garrido
pescuda nas
orixes da
crueldade
da represión
franquista
logo do alzamento do
1936. Inclúese unha
entrevista con Francisco Fernández del Riego. Hai apuntamentos tamén sobre o
Xocas e o Museo do Pobo
Galego.♦

Reivindicación de Pardo de Cela
Antón X. Meilán reconstrúe a historia do nobre
Título: O mito do Mariscal Pardo de Cela.

Historia, lendas e literatura.
Autor: Antón Xosé Meilán.
Edita: A.C. O Mundo de Galea, A Mariña
Lucense.

Antón Meilán García é catedrático de Lingua e Literatura Española pola Universidade de
Oviedo. Mindoniense militante,
é, xunto a un grupiño ben interesante das terras de Leiras Pulpeiro, un estudoso perspicaz das
diferentes realidades e manifestacións culturais da súa terra.
Arredor
da
xente da Fun- As présas
dación Álvaro editoriais
Cunqueiro ou
nunca foron
do equipo de
redacción da boas e este
revista Monfa- libro é bo
dal –da que é exemplo
director–, Mei- diso.
lán é un dos
próceres máis
importantes da
vila diocesana,
ademais de ser a alma máter de
moitísimas das iniciativas que
por alí se van dando nos últimos
tempos.
Un dos xermolos consecuencia desta actividade incesante é o
libro sobre a figura de Pardo de
Cela, como é ben sabido, unha
das figuras fundamentais do
maxín lendario da nosa terra.
Para comezar as reflexións
que aquí se han expoñer sobre o
libro, dicir que de entrada non
estou de acordo co que nos di o
profesor Meilán na pequena
presentación que sobre o libro
fai nada máis abrilo. E é que, e
cito textualmente, nos di: “O resultado é este libro no que, sen
pretensións científicas, pero cinxíndonos todo canto puidemos á
historia,...”. Ben, sobre as pretensións científicas de Meilán dicir
que fóra do que el entenda ou
considere como cientificismo,

contestarlle que este libro aborda
o tema do Mariscal Pardo de Cela dende unha minuciosidade historicista encomiábel. Como el
ben di é debedor dos documentos
e traballos que foron deixando ao
longo do tempo dende, o cronista oficial da vila a principios do
século XX, Eduardo Lence-Santar, até o profesor Mayán Fernández, entre outros, coa peculariedade de que Meilán afronta o reto dende unha perspectiva moito
máis achegada ao lector polo carácter divulgativo do seu libro.
Aínda que, efectivamente, este
texto está escrito cunha prosa
coidada e accesíbel para o lector
non iniciado nin nos estudos históricos nin nas tendencias historiográficas, o apoio do autor a todo canto di en textos e documentación que se antolla polo seu
manexo moi estudada e entendida é fundamental pola especial
virtude interpretativa do autor
que descobre moitas das eivas
que se viñan dando en anteriores
traballos sobre o mariscal.
Meilán percorre con especial
habilidade os acontecementos
coñecidos máis importantes no
devir económico e político de
Pardo de Cela e, cando fala de
mito, en absoluto nos amosa, como xa é de sobra sabido, unha
panfletada pseudo-patrioteira da
figura do mariscal, senón que
explica partindo dende a súa
condición de indesexábel opresor interesado única e exclusivamente nos seus intereses, as razóns polas cales Pardo de Cela
foi elevado á condición de mito,
como ben se reflicte na literatura de circunstancias e nas coplas
populares que tanto influíron no
pensar popular.
Meilán é moi consciente do
que ten entre mans. A partir dunha documentación e dunhas fontes bibliográficas moi limitadas,
onde as lagoas son constantes

O Mariscal Pardo de Cela.

nos diversos aconteceres da vida
do mariscal –cousa por outro lado non nos debe levar a sorpresa–, o investigador reconstrúe
pasaxes fundamentais nos que
alicerza a importancia para a súa
decadencia final, a intervención
dos Reis Católicos aos que o mariscal, como ben explica e fundamenta sobre documentos Meilán, apoia en contra do que se
puidera crer nun principio téndomos en conta o posicionamento
da nobreza galega favorábel, no
seu momento, á Beltranexa.
Así, son de destacar os
apartados adicados ao Mito e
Lenda do Mariscal así como o
adicado á literatura que ao seu
redor se creou.
Especialmente interesantes
son tamén, para maior valor da
obra, as ilustracións de Juan Puchades, artista valenciano asentado dende hai moitos anos en
Mondoñedo. Ilustracións onde
podemos admirar acontecementos fundamentais do decorrer
dos feitos que levaron o mariscal

ao cadafalso: a ilustración da
Ponte do Pasatempo, onde a súa
muller, dona Isabel de Castro
Osorio é entretida por cregos para que non chegue a entregar o
documento real que lle daría o
perdón a Pardo de Cela; fermosas ilustracións ecuestres do nobre galego, así como o momento
da execución no adro da catedral
mindoniense son, entre outras, as
ilustracións que podemos atopar
no libro. Acerto innegábel.
Agora ben, se o traballo de
Meilán e Puchades é de gabanza,
non o é tanto a edición na que tan
acertado texto e tan fermosas
ilustracións se sustentan. A saber:
como é posíbel que unha portada
na que aparece unha moi corida
ilustración da Frouseira teña o título en letra gótica de cor branca?
Se os trazos das letras xa son especialmente estilizados a cor
axuda de xeito importante a que
o lector teña que facer importantes esforzos para saber de que libro se trata se é que lle coincide
velo no escaparate dunha libraría.
Unido a isto, hai que dicir que as
présas editoriais nunca foron boas e este libro é bo exemplo na
medida en que estou por asegurar
que o texto de Meilán non pasou
unha soa proba correctora antes
de ser editado. Moi mal por parte
dos responsábeis de edición. O
curioso é que o papel, o material
semella que, polo seu valor, debera ter un coidado moito máis
elaborado porque editar este libro
non puido ser barato, non obstante contrasta a edición co bo facer
do responsábel principal do contido do texto e o seu colaborador
nas ilustracións. É un libro que
nada máis chegar á rúa xa está esperando unha segunda edición
revisada para facelo aínda máis
completo. Meilán e Puchades
non merecían isto.♦
HÉITOR MERA

A humildade irónica de Afonso Rodríguez
Título: Subir ao faiado.
Autor: Afonso Rodríguez.
Edita: Positivas.

Sempre é refrescante ler un poeta “modesto”, que non toca os
grandes e difíciles instrumentos, que non axita as asas dos
moíños de vento e das verdades eternas. Un poeta que non
ergue a voz e fala baixiño, como para non chamar a atención. Tal é o caso de Afonso
Rodríguez con Subir ao faiado.
Non tenta A. Rodríguez maravillar mediante a magnificencia dunha paisaxe (urbana), nin
pola maxia do verbo, mais o que
observa e capta –con acuidade,
ás veces con finura– permite percibir os contrapuntos e... as últi-

mas intencións. Nun miragre de
simplicidade acada conmover e
cativar: de que falan os maiores/
cando soben ás bicicletas?/ cando soben as costas?/ falan de
cousas que saben?/ marcan
Non grande
coa mirada?/
aínda teñen re- poesía,
sentimentos/ máis
ou xenreira e si fresca,
complexos?; intelixente,
fai o que teñas irónica.
que facer/ ou
non o fagas/
pero non sufras máis do debido/
moitos non sufren o que deberan; petiscos de rebeldía engaiolada e patrocinada/ ou postres
estetas musicobardes e rastras
de perruquería/ acompañados

de novas tecnoloxías de como tomarte o pelo/ a recompensa será
para eles/ o castigo xa o levamos
pagado e sufrido duramente nós/
pero non esquezades que ao menos/ temos unha maneira de rir
peculiar.
A maioría dos 87 (88 se se
conta o da contracapa) poemas
do libro están atravesados,
maiormente, dun realismo tinxido de ironía, dun espírito áxil
e mistificador: existe a real realidade real da amabilidade
coronaria/ o tic tac do corazón.
Nesta poesía dá a impresión
de que o máis esencial na relación co mundo sexa á vez o que
no cotián é máis fugaz e máis
banal: estaba bebendo unha cervexa con ela/ saíanme pompiñas

da boca e da birra/ e da boca da
birra e puxen a birra na boca/
despois a boca na súa boca; o
son do saxofón pode ser/ sexual/
completamente esquizofrénico/
ou simplemente/ non soar.
Non grande poesía, máis si
fresca, intelixente, irónica, mesmo humorística. Poesía, porén,
que pode, e debe, autosuperarse, e
A. Fernández goza, para nós, dos
talentos necesarios. Esperemos
que en próximas entregas, ademais de eliminar erros de léxico,
elimine tamén poemas que estragan o valor do conxunto (neste libro, unhas dúas ducias de composicións, curiosamente, a maioría
curtas, de catro versos).♦
X.G.G.
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O pasado de Casares
Logo de 35 anos,
reedítase Cambio en tres, a novela menos querida polo autor
Título: Cambio en tres.
Autor: Carlos Casares.
Edita: Galaxia.

Carlos Casares estaba arrepentido de ter escrito esta novela
primeiriza. Agochouna durante
décadas e só ao final da súa vida comezou a corrixila, pensando na segunda edición que
agora ve a luz na nova Biblioteca Casares
de Galaxia. Neste libro
Este
pudor ollamos
pola súa provarias das
pia mocidade
literaria, máis súas teimas
que apartar- narrativas,
nos da obra, que brillaran
chama a nosa intensacuriosidade, é mente
un engado pa- en Vento
ra abeirarse
ferido.
nas poucas
páxinas do libro e descubrir os porqués deste primeiro desengano.
Cambio en tres (1969) é
interesante como viaxe literaria
aos anos 60, ao rebuldeiro ambiente dos novos narradores que
chegaban á idade adulta con
vontade de cambiar a literatura
e facer un milagre, enlazar directamente a prosa galega coa

Carlos Casares.

máis punteira de Europa. Inserido nesta dinámica, o volume
pescuda novas maneiras de expresión, racha coas convencións
do relato dos veteranos (Ánxel
Fole, Álvaro Cunqueiro…) para

crear “outra cousa”.
Neste sentido de aposta cara ao futuro, Casares ten razón
en pensar que foi unha tarefa
non culminada. A historia do
Cachorro, a medias contada

desde os ollos do Lisardo a medias desde unha óptica de narrador heteroxénea e por veces
experimental, fica algo coxa
porque esa vontade de estilo
reduce a narración, modélaa
até un punto que a deixa sen
forzas. O monólogo interior
que daquela estaba tan de moda –Tiempo de silencio (1961),
de Luis Martín Santos– ou os
caligramas, que fixera famosos
o francés Guillaume Apollinaire, son recursos que o autor
manexa nese afán.
Mais Cambio en tres foi un
adestramento moi interesante
para Casares. Neste libro ollamos varias das súas teimas narrativas, que brillaran intensamente en Vento ferido (1967),
primeira achega ás letras do ourensán (a calor abafante do estío ourensán, a presenza das
moscas, as infancias marcadas,
a marxinalidade, a lembranza
da guerra…). Coma pezas dun
crebacabezas máis amplo, estas
dinámicas literarias han marcar
toda a súa ampla traxectoria,
igual que o intento por purificar
o idioma, axilizando a narración cunha prosa áxil, sen servidumes aos adxectivos e cun
claro obxectivo de claridade,

accesíbel a todos os lectores.
Mais por embaixo dese experimentalismo e do que supuxo como sesión preparatoria
para as súas obras mestras, esta
primeira novela foi tamén unha
forte aposta por Casares coa realidade galega. Lisardo e o Cachorro son emigrantes en Francia, obreiros pouco cualificados que deben saír de Galiza
polas malas condicións laborais do franquismo desarrollista. A súa historia é a duns rapaces criados na periferia ourensá, con familias marxinadas
nalgúns casos e pasto de reformatorios. O Cachorro abafa na
represión da ditadura e Casares
búrlase do suposto avance dun
capitalismo que converte a vida do seu personaxe nun “pequeno cadro sen saída de 151
dólares per capita”.
Por todo isto ten interese ler
o libro que arrubiaba a face de
Carlos Casares, para coñecer o
mapa da súa literatura, para sentir os primeiros pasos dun estilo
que amadureceu ano tras ano e
que deixou páxinas brillantísimas durante máis de trinta anos
de evolución continua.♦
C. LORENZO

A ferida de Jorge Cuña Casasbellas
O poeta anarquista morre en Pontevedra aos 58 anos
X. ENRIQUE ACUÑA
Bateu coa poesía desde a infancia. O seu propio pai, o poeta e
político Manuel Cuña Novás,
facíalle recitar poemas de memoria e xa desde moi neno comezou a escribir. O xornal escolar do Instituto soubo do seu
iniciático amor polas letras e as
aulas do centro pontevedrés
dunha intelixencia proverbial.
A que lle valeu para acceder á
universidade central e tamén
descobrir a medio de lecturas,
amistades e tradición familiar
as feridas represoras do franquismo. Jorge Cuña foi daqueles que animou a loita estudiantil do Madrid anterior ao maio
do 68. Axitador con recitais,
cantos e poemas, coñece a
Agustín García Calvo e Ignacio
Aldecoa desde unha intensidade que marcou unha traxectoria
vital que, como tantas outras na
dictadura do sátrapa Franco, remata nun proceso do Tribunal
de Orden Público. Cuña Casasbellas comparte cárcere con Aldecoa e tamén co seu irmán
Miguel. Achéganse daquela os
dous irmáns Cuña acción anarquista á vez que afondan na loita clandestina. O textos de Jorge circulan en voandeiras e protagonizan os poucos momentos

Jorge Cuña retratado en 1993.

de gloria daquela acracia universitaria que se viu obrigada a
dispersar ou exiliar a conta da
represión de policias da Briga-

X.E.A.

da Poítico Social como Blanco,
Sainz e Conesa.
Jorge retorna a Galicia onde nacera en 1946. Fixerao en

Vigo en plena rúa de Santiago
no seo dunha familia de percorrido obreirista. Á volta inventa como tantos compañeiros pontevedreses de xeración
unha aventura laboral que lles
permita facer fronte ao día a
día e á vez perseverar no combate subversivo. Tempo da
Academía “Germinal” e de
complicidades con xente como Alfonso Ribas, Xosé Luís
Axeitos, Rafael Chacón, Ana
Fernández ou Ino Pereira
compañeiros todos de tertulias
e aventuras intelectuais. O seu
primeiro libro de poemas vai
editalo en 1972 baixo o título
de Serpigo. Unha obra coa vitalidade intacta que tería continuación nos poemarios Moloch (1977) e Mantis (1988).
As mesas do Bar Carabela, as
do desaparecido Albatros e da
Taberna Ceibe coñeceron da
súa capacidade infinita para a
conversa e mesmo para abrir
unha a unha todas as súas feridas. A poesía mesmo marcou
o seu ocio e a súa intuición
crítica achegouno ás propostas
de pintores como Manolo
Moldes e Antón Lamazares ou
a de fotógrafos como Carlos
Osorio.
Na transición, fíxoselle es-

treito o marco escollido polos
seus compañeiros anarquistas
que retornaron ao marco sindicalista. Jorge Cuña, manteu
con todo sempre o seu ideario e
mesmo sufriu novas detencións por parte dunha policia
xa “democrática”.
Ao contrario que o seu pai
nunca usou do galego. Admirou a Uxio Novoneira e foi admirado por Ferrín e entendía,
con Carlos Oroza, que a súa
poética en castelán era unha
contribución á cultura galega.
O Serpigo apocalíptico que
definiu Axeitos, o Moloch dos
sacrificios humanos e o Mantis, toda unha fronteira en palabras de Ferrín, foron obra esixente e esencial até marcar unha vida que non gustou nin de
Estado nin de amos.
Unha bandeira negra cubría
a súa caixa e a palabra liberdade tamén. Sobre ela un caravel
vermello e os seus poemas. Os
que con valentía deu en ler o
seu irmán Miguel a todos aqueles que se achegaron ao cemiterio de San Amaro o pasado primeiro de xullo. Os seus amigos
e amigas déronlle a terra impensábel e sentiron como pechaba a
súa ferida. Agora queda aberta
por sempre a súa poesía.♦
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Un dos persoaxes emerxe entre as botellas de coñac Soberano destrozadas despois do
accidente dun camión, a novela arranca e continúa nun
flashback que mistura diferentes historias.
A novela ten tres partes. Un
primeiro protagonista é da xeneración anterior á dos rapaces
que están na escola con trece e
catorce anos. El é un home determinado polo franquismo dos
anos coarenta e cincuenta, ese
franquismo duro que simboliza
a chamada da Lexión. O accidente que se describe é real e
pareceume unha imaxe con
forza para situar á época: accidéntase un camión e o inspector de educación ordénalle ao
mestre que envíe os rapaces a
recoller as botellas, armándose
unha bebedeira bestial,... unhas actividades extraescolares
moi raras que só se podían
cumprir á orde de mando: Ar!
Os rapaces protagonizan esa
segunda parte e tamén a terceira xa na mocidade entre os vinte e os vintesete anos, na transición. Hai unha reconstrución
do pasado que conflúe nas situacións que viven os tres,
comprimidos nas sete ou oito
horas entre que se produce o
accidente e acuden os rapaces,
pero tamén vai falarse do que o
futuro lles deparou. Por iso é
un continuo flashback.
Cal é a intención literaria
de Soberano?
Desvear o cutre que foi a
nenez da xente da miña xeración, naqueles anos 60 en que
comezaba a transformarse o
franquismo. A miña muller é
de Madrid e parécenos que falamos de infancias distintas.
Tomando pé nunha serie de
éxito como Cuéntame decátome que ela se identifica con
algo que a min resúltame diferente ao que vivimos nós no
rural galego nese mesmo tempo. O fascismo enquistado na
xente e a falta de medios para
abrirse un futuro era algo que
quería novelar.
Vostede sitúa a acción
nun ámbito rural, pero a carón dunha cidade.
Hai unha parte da obra que
entra no ámbito rururbano, que
foi o que vivín no tardofranquismo e na transición política,
pero o eixo transcorre nun rural
no que se comeza a vir máis á
cidade, a sair ás macrodiscotecas,... é unha época na que o
capitalismo está chegando con
forza ao campo e transformándoo profundamente.
Pero o ámbito xeográfico
e temporal é máis amplo, vai
desde África até Pontevedra.
Hai un percorrido polo século XX español, que vén do
recordo da xente, dos retornados da guerra de África, dos
emigrados que traballaron no
caucho en Perú, dos regresados de Cuba no 1898... todo
iso quedou como unha película
enquistada na pel de determinados rostros, formaba parte
do imaxinario colectivo da aldea e os personaxes reconstrúen ese trasfondo. Na novela
hai unha historicidade e recóllense vivencias de rapaz con

Adolfo Caamaño
‘Soberano retrata a mocidade sen futuro
na cutre realidade franquista’
XAN CARBALLA

Autor de dous libros de poesía, Poemario irlandés (Espiral Maior) e Poemario Compostelán (inédito), e de varios libros de relatos, Adolfo Caamaño (Barro, 1959) irrumpe coa súa primeira novela, Soberano (Edicións A Nosa Terra), na que narra a confluencia de tres personaxes que
retratan, nas décadas últimas do franquismo, o principio do fin dun mundo.

X.E.A.

base real, pero non é unha obra
autobiográfica.
No clima da novela hai tamén unha presenza musical
de fondo.
Sobretodo nas últimas épocas, en canto chegan os medios de comunicación e a televisión á aldea. As músicas son
o aroma e o aspecto nostálxico
que conformaban a ambientación do momento para nós. Eu
son un fervente defensor do
rock como elemento de cambio na xuventude. Naquel
mundo cutre rural no que se
escoitaba apenas o folclorismo
do nacional-catolicismo ou o
que chegaba ás verbenas, hou-

bo que buscarse a vida para
escoitar outras cousas, sexan
Beatles, Rolling ou Credence,
o que contribuiu a conformar
unha pequena vangarda na
mocidade que quería saír da
monotonía.
Soberano fala tamén da
descomposición dun mundo.
Eu zugo dunha comarca do
interior do Salnés que era a que
percorría, pero podía situarse
noutro lugar. Uns poucos quedaron alí a traballar, outros
emigraron e outros víronse
chamados, cando a transición,
por unha bocanada de liberdade. Nesa época entrou a droga,
o mundo do contrabando in-

dustrializado que xa non era
estraperlo e moitos compañeiros da miña escola decidiron
gañarse a vida por ese camiño,
nas descargas ou levando tabaco a Madrid. Hai que situarse
naquel mundo escolar no que
non había nin urinario nin campo de fútbol, e toda a nosa vida
tiña un futuro moi pouco claro.
Outros saimos dese ambiente,
tivemos a sorte de estudar e saímonos dese determinismo fatal dalgúns dos personaxes desta novela. Dos case setenta que
estabamos na escola, viñemos
a Pontevedra a estudar tres ou
catro. Na novela descrébese un
periodo que vai desde os sesen-

ta até os momentos previos ao
Mundial de futbol en España,
en 1982, e tamén se ve o cambio na paisaxe, a entrada masiva do eucalipto, o galpón e a
casa suíza que chega coa emigración, a formica que desterra
o moble de carballo... todo o
Salnés sofriu nos últimos corenta anos unha mutación de
paisaxe e de xeito de vida.
Cando descrebe na súa
obra a escola, fala dun mestre que intenta sairse do rego
franquista. É un desexo ou
unha realidade?
Iso hóuboo. Descrebo un
mestre que se preocupaba polas tradicións nosas, e aproveito para reconstruír o mestre
que podía ser. Cando o 1936
foi unha das profesións máis
masacradas e no tempo da República estaban facendo un labor importantísimo que ía máis
alá de ensinar a ler e escreber.
Algúns dos que se salvaron tiveron que mimetizarse co franquismo, pero quedábanlle reminiscencias e convicións que
ás veces afloraron. Pero o franquismo era dun abafamento total, que xeraba non só control
directo, tamén que a xente rexeitara as novedades.
A ausencia da política que
non fose a do Movimento e o
medo son unha presenza continua na novela.
Había un vivir á marxe. A
política municipal, que era a
única que podía ser próxima, ía
por un rego e a xente por outro,
cunha gran desconfianza. Iso
comeza a mudar nos setenta,
con grupos de mozos que empezan a utilizar para falar algúns puntos de encontro moi
queridos ao franquismo, o teleclube ou a xunta parroquial.
Sempre había quen estudaba en
Madrid ou en Santiago e traía
algún vento fresco. Ese foi o
bandeirín de enganche para o
cambio político posterior.
Despois deixouse a idea
de que esa xente quedou desencantada.
Eu son dúas persoas, o que
hai na primeira e o que hai na
segunda parte da novela. A
transición política pegounos
moi forte e cunhas esperanzas
terríbeis, daquela falábase de
revolución, algo que hoxe non
está na linguaxe nin dos partidos extraparlamentarios. A
mocidade do meu tempo apostaba por unha mudanza non só
das estruturas políticas, tamén
da arquitectura da sociedade.
A democracia é unha película
que se pode poñer encima da
vida social e fai que a xente fale e participe, pero ao mellor
os cambios por abaixo son pequenos. A desilusión non foi
tanto pola orientación do cambio como pola xente, que quedou transformada polo capitalismo. O capitalismo chegou
ao mundo rural galego como
unha labarada e en apenas unha década cambiou todo e tamén a maneira de pensar da
xente. Non podo estar moi
contento, vendo como un goberno como o de Aznar foi
quen de revitalizar un neofranquismo que ti pensabas que estaba superado. Iso asusta.♦
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McCoy Tyner, John Scofield,
Roi Hargrove e Bettye LaVette
no festival de jazz de Pontevedra

XERARDO PARDO DE VERA

C

A.N.T.
Estanse a ultimar os preparativos da nova edición do Festival de Jazz de Pontevedra que
arranca o vindeiro 19 de xullo
co ciclo Pontejazz no que diferentes intérpretes do país
combinan as súas músicas con
artistas alén do Miño nas rúas
da cidade. McCoy Tyner,
John Scofield, Roi Hargrove e
Bettye Lavette serán as actuación máis destacadas do festival que terán lugar no Pazo
da Cultura e na Praza do Teucro a partir do día 24 de xullo.
En plena celebración do Ano da
Música, que conmemora os cen
anos da primeira gravación dun
disco galego, preséntase unha nova edición do festival Internacional de Jazz de Pontevedra, a
duodécima, que nace co afán de
unir culturas a través da música e
de achegar o jazz a todos os públicos. Organizado polo concello
de Pontevedra, o festival arranca
cun programa máis amplo e completo que en edicións pasadas, no
que se inclúe tanto o jazz como o
blues a cargo de cantantes e instrumentistas destacados do panorama internacional. Como cada
ano serán as prazas do concello, o
Teatro Principal e o Pazo da Cultura os espazos que sirvan de escenario para as diferentes actuacións en cartel que se desenvolverán dende o 19 até o 27 de xullo.
A primeira parte do festival
dá comezo co ciclo de música
Pontejazz, o novo formato do
que se veu chamando nas edicións anteriores Jazz na rúa, que
mantén o obxectivo de promover
os novos valores galegos, pero ao
que se engaden concertos e obradoiros no Teatro Principal. O
luns 19 a praza da Peregrina acollerá a actuación de Combo do
Gremio das Músicas, unha agrupación portuguesa, da que moitos
deron en dicir que representa o
futuro do jazz do país luso.
Esa mesma praza será o espazo no que o saxofonista pórtense Zé Pedro, que recibiu a
mención de honra ao mellor solista na II Festa do Jazz, actúe o

R

John Scofield.

JASON TANAKA BLANEY

día 20 acompañado de un grupo
de alumnos do Seminario permanente de Jazz de Pontevedra.
Baixo o título Voces galegas do jazz preséntase o concerto temático co que se pretenden dar a coñecer dúas grandes
voces galegas, dunha banda Susana Moreira que cantará a Jobim acompañada por Juan Esteban Cuacci e doutra, Tarela
Gradín e Manolo Gutiérrez que
presentarán no Teatro Principal
o mércores 21 unha mestura de
jazz clásico e actual.
O teatro Principal acollerá
ademais a actuación do pianista
discípulo de Kenny Barrón e
Barry Harris, Albert Bover e Zé
Eduardo Unit pechará a primei-

Roi Hargrove.

ra parte deste festival coa presentación do seu novo traballo A
jazzar no Zeca Afonso, unha homenaxe á voz da revolución dos
cravos no seu 30 aniversario.
O prato forte
Ademais do ciclo Pontejazz, a
sección máis destacada do festival correrá a cargo de John
Scofield, Roi Hargrove e Bettye Lavette e McCoy Tyner que
dende o 24 ao 27 de xullo actuarán na Praza do Teucro, a
excepción deste último que o
fará no Pazo da Cultura.
Será o propio pianista e
compositor
estadounidense
McCoy Tyner o que abra a se-

Bettye Lavette

PIETER M. VAN HATTEM

gunda parte do festival. Con
máis de cincuenta anos sobre os
escenarios, a actuación do que
xa forma parte da historia viva
do jazz preséntase como unha
das citas máis importantes.
O 25 de xullo, na Praza do
Teucro tocará a guitarra John
Scofield, un artista recoñecido
a nivel internacional que comezou a gravar nos setenta colaborando ademais con Pat. Metheny ou Bill Frisell.
O blues terá tamén un espazo destacado nesta edición a cargo da voz de Betye LaVette.
Comparada en moitas ocasións
con Tina Turner e Aretha Franklin, as súas características vocais servíronlle para chegar a ser
unha estrela en Broadway durante seis anos e para que o seu
último disco fose nominado en
catro categorías diferentes dos
premios Handy Blues Awards.
O punto final porao o trompetista norteamericano Roi Hargrove, intérprete que explorou os
camiños do jazz afro-cubano,
chegando a recrutar algúns dos
mellores músicos da illa, incluído o pianista Chucho Valdés, para gravar o exitoso disco Habana, premiado cun grammy. Na
praza do Teucro ofrecera a súa
particular unión de jazz, pop negro, hip-hop e rythm & blues.♦

epensar o 17 de Maio

Xosé Antón Pedreira Mirás, libreiro
Que o día das letras galegas está “durmido”, interesadamente ou non, é unha evidencia. Dende un punto de vista cultural e
comercial penso que precisa unha reformulación moi urxente, pois é unha das reivindicacións dos libreiros xunto con outras entidades culturais e mesmo persoais.
Tería de ser un día lectivo e laboral.
Dende unha postura comercial as vendas de
libros no día internacional do libro (23 de
abril) son moi superiores ao día das letras
galegas (17 de maio ) pois é ben certo que
o día internacional as librarías galegas (ao
ser día laboral) permanecen abertas todo o

día e mesmo saíndo as prazas e rúas. O día
das letras galegas as librarías, nun 90%, están pechadas (estando o día habilitado pola
consellaría de Industria) e as poucas que
abren só o fan pola maña e outras moi poucas saen as prazas e as rúas. Con isto quero
dicir que non se pode comparar o día das
letras galegas con outras festividades (consumismo puro e duro: día da nai, do pai...)
que só benefician as grandes superficies e
este non é o caso para eles (consumismo) e
non podemos nin debemos dar o mesmo
trato á Cultura que ao consumismo.
Non penso que se deba ampliar a ou-

tros personaxes da cultura e si manterse a
un/unha escritor/a, pero despois de tantos
anos sería bo que non houbese esa condición de agardar a dez anos da morte. Para
as letras galegas sería de gran valor que
os propios homenaxeados puideran participar activamente na celebración e así
acercarse máis ao país. Pasaríamos do
Día das Letras ao Ano das Letras para
chegar a ter unha cultura normalizada nun
país normalizado.
Son as reflexións e as propostas dun libreiro para o debate na procura do mellor
para a nosa cultura e para o noso país.♦

oñecida é a positiva
valoración de don Ramón María polas institucións sucesoras ou/e
derivadas do antigo reino de
Navarra. Don Julio Caro Baroja falábame delas nalgunha
das visitas que fago ás miñas
outras terras lares de Vera del
Bidasoa. Alí, na casa familiar
do amplo zaguán vascón e biblioteca inabarcábel (pedra,
madeira, ferro e letras,
innúmeras letras e cadros dos
seus tios Pío e Ricardo), don
Julio daba solta á súa
barbulla aguda, unha canle
transparente de saber
telúrico. Falábase da
transición (“o medo á policía
de Franco é agora medo aos
violentos dunha e doutra banda”, dicía), das autonomías e
do federalismo. “Pódese ser
federal sendo español e europeo. Tamén hespañol, con hache, que é un concepto
xeográfico: da Hispania, a
“terra de coellos”, da Iberia,
o país do Iber-Ebro. O
demais é opinábel e posíbel
obxecto de acordo. Hai unha
cultura española? En certas
cousas si, como a hai
europea, inda que iso é cecais
unha civilización e non soterra as culturas propias. É unha cuestión de respecto e colaboración, por esta orde”. Eu
lembrei entón a anécdota daquel gobernador civil novato
e fachendoso que lles preguntou aos deputados forais
navarros (que eran cinco, un
por cada merindade) cando
terían a primeira reunión (sabido é que os gobernadores
eran os presidentes natos das
deputacións). “Cando vostede
marche”, foi a resposta. Don
Julio ríu e apuntou que aquilo
lle había gustar moito a
Valle-Inclán, a quen el
coñecera en Elizondo cando
don Ramón escribía A
marquesa Rosalinda no pazo
de Reparacea. Nunha
entrevista para La Voz, de
Madrid, en 1931, o literato
arousán respostaba: “Claro
que o son [federal]. Ninguén
que coñeza a historia de
España deixará de selo
porque España é,
historicamente considerada,
unha federación de feito, onde hai rexións como Navarra
das que deberan tirar
exemplo as demais”.
“Cales serían as súas aspiracións no Parlamento?”, preguntaba o xornalista.
“Reconstruír a personalidade
galega federalmente, sen pretender máis pero tampouco
non menos que Cataluña, avogar por que Galicia chatase os
límites provinciais”.
E logo: “Aos que están
acostumados a viviren axeonllados fáiselles moi difícil poñerse de pé”. Madialeva.♦

ReiZenTolo
MAR BARROS

ReiZenTolo non é máis que unha marca de camisetas que comeza a tomar as rúas do país cos seus
deseños vacilóns e divertidos. Semella unha sorte de Kukuxumuso pero á galega, con cuncas de
barrantes, percebes, pementos de Padrón e Rosalías ao Andy Warhol como signo de identidade.
Comezaron o ano pasado, en
Compostela, con trescentas camisetas e unha licenza para vender en Praterías durante varios
días. Non lles mercaron nin a primeira. Pablo, Xosé e Salva que
se fan apelidar ReiZenTolo, aínda
que sen parentesco algún, viñan
de rematar Belas Artes e Historia
da Arte e o proxecto presentábase como unha vía axeitada para
facer creación artística, amosando algo diferente e rachando con
convencionalismos. E ampliouse
o negocio a un carriño, un estand
e unha tenda de campaña, vultos
cos que percorreron todos os festivais do país. Un ano despois
ReiZenTolo ten dúas tendas propias, unha en Pontevedra e outra
en Vigo, e as súas camisetas
véndense en máis de corenta establecementos de artesanía espallados por toda Galiza, aínda
que como eles din “é difícil facerse un oco no mercado”.
Cunha estética popie e mensaxes claras ao xeito de “little

green hot peppers from Padrón.
Ones are spicy, anothers don’t”,
cada vez son máis os súbditos
que saen a rúa amosando a faciana do rei máis descarado que
pisou o país. O can de palleiro,
os mexillóns, os percebes, un
centolo con superpoderes, o viño
de barrantes ou o licor café son
vistas dende outra óptica, a da
retranca, que deixaría dubitativo
ao propio Andy Warhol.
Aínda que xa contan con imitadores a súa é unha idea orixinal que nace froito da casualidade e da necesidade de meter algúns patacós na caixa a fin de

mes. “Foi tan sinxelo como dicir,
que está de moda? O pop. Pois
a iso metémoslle o típico galego,
buscamos elementos propiamente de aquí para tratalos con
retranca pretendendo que o resultado sexa sutil e actual, axeitado para todos os públicos”, comenta Salva ReiZenTolo.
A inspiración vénlles “de todos
os lados”, pero especialmente dos
furanchos, como din entre risas. A
comida, o viño e o made in Galiza
arrasan, “ou non somos de aquí?”.
Na actualidade dispoñen de máis
de corenta deseños diferentes,
aos que se sumarán en setembro

unha nova liña de roupa asimétrica con bordados, ao xeito de Custo Barcelona ou Divinas Palabras,
que levará por nome Eu bordo.
Os deseños que máis venden
son os dos pementos, a camisola
do can de palleiro, a da faneca
brava e a da lata de grelos, pero
para os deseñadores reizentolianos os mellores quizais sexan os
que menos se mercan. Eles mesmos, no seu obradoiro en Pontevedra, danlle voltas á cachola até
conseguir camisetas orixinais e
divertidas. De momento só contan cun PC, unha impresora e un
caderno de notas con bosque-

Nº 1.136 ● Do 8 ao 14 de xullo de 2004 ● Ano XXVII

xos, pero non lles fixo falta nada
máis para ir abríndose paso, aínda que para o inverno esperan
ter a propia planta de estampado
e co tempo producir cómics, obxectos, esculturas e servir de escaparate para os traballos dos
novos artistas.
Incluso o museo vigués MARCO lles encargou unha serie de
camisetas promocionais. Unha
delas arremedaba o cadro de René Magritte no que mostraba unha cachimba coa lenda “isto non
é unha pipa”. Eles déronlle unha
volta e colocaron un marco clásico, cunha frase semellante.
Están en contra da arte que
non se entende, “da arte elitista
que non deixa de ser unha farsa, que logo se xustifica”, explican. Por iso, quizais eles escollan o algodón das camisetas
como soporte das súas creacións, a pesar de que saben que
aínda que utilicen a mesma técnica co gravado, o seu valor redúcese a metade.♦
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EUMENIO BLANCO,
UN ACTOR DE MANZANEDA EN HOLLYWOOD
X. ENRIQUE ACUÑA

A derradeira frase que pronunciou
como actor de cine foi “El sol me
vino a cantar”. Actuaba, nada
máis e nada menos que, ás ordes
de Steven Spielberg para o filme
Close Encounters of the Third
Kind (Encontros na terceira fase).
Era o ano 1977 e Eumenio
Blanco protagonizaba unha toma
na que compartiu plano con outro
mito do cinema. O mesmísimo
François Truffaut collía a súa cara
caracterizada nesa ocasión para
pasar por un vello indio naquel
imaxinario deserto mexicano
onde daba comezo a trama
ficcional de Spielberg.
Dous retratos e Eumenio Blanco en América.

Un final máis que digno para unha discreta pero apaixonante
traxectoria cinematográfica que
Eumenio Blanco rematou cunha
frase ben breve na que, malia
ser declamada nun español que
se procurou de feitura mexicana,
non lograría agachar, con tanto
tempo transcorrido lonxe da terra natal, o seu acento galego.
As orixes artísticas de Eumenio Blanco temos que buscalas
na música. Nacera en xaneiro de
1891 no concello ourensán de
Manzaneda e parte da súa mocidade pasouna en Vigo. Foi nesta
cidade onde iniciou a súa paixón
pola música que o había de levar
a ser considerado como un acreditado barítono. Á altura de 1925
xa formaba parte do elenco da
ópera de Nova York mostrando
as súas dotes líricas en obras como A Favorita de Donizzetti.
Non era pois un descoñecido cando a industria cinematográfica americana puxo a andar
as súas primeiras producións
realizadas directamente en español a partir da imparábel aparición do cinema sonoro. Eumenio Blanco, como tantos outros
actores mexicanos e españois
conformarían repartos dos filmes rodados especificamente
pola industria de Hollywood para o público de fala castelá. É o
momento de Blanco e tamén de
artistas consagrados como Antonio Moreno, María Calvo, Rosita Díaz ou Julio Peña que,
xunto ao actor galego, compartirían títulos sonoros que chegaron ás pantallas galegas sobre
todo durante a II República.
O devalar artístico do actor e
cantante de Manzaneda inaugúrase coa participación na cinta El
cuerpo del delito filmada en 1930
baixo a dirección de Cyril Gardner. Un filme en branco e negro e

en español como Soñadores de
gloria dirixida polo realizador e
actor mexicano Miguel Contreras
Torres. Un ano despois participa
xunto o lendario José Mojica en
El precio de un beso de James
Tinling e no 1935, ás ordes de Alfred J. Goulding, incorpora as súas dotes como barítono cando
participa no musical An Old Spanian Onion. Ese mesmo ano actuará en Rosas de Francia, filme
hoxe perdido, e mais en Sunset
of Power dirixida por Ray Taylor
para a Universal.
Un ben mozo Anthony
Quinn, Carole Lombard e Dorothy Lamour foron os primeros
actores dunha fita na que Mitchell Leisen dirixirá en 1937 a
Eumenio Blanco. De título Swing

High, Swing Low configura Leisen un filme ambientado no Panamá no que destaca unha banda sonora integrada por numerosos clásicos musicais.
Green Hell realizada en 1940
por James Whale —e que supuxo un fiasco económico para a
Universal–, contou de novo coa
presenza de Eumenio Blanco
nun reparto no que foi acompañado doutros actores e actrices
hispanos como Lupita Tovar, Anita Camargo e Julián Rivero, todos en aplicados papeis de nativos incas e actuantes nunha selva construída en interiores que,
pola súa apulosidade, converteron a fita de Whale nun desastre
que foi correxido en parte ao ser
reutilizada para a filmación de

The Mummy’s Hand (1940). Foi
esta a ocasión na que Blanco coñeceu a Douglas Fairbanks Jr.,
Joan Bennett e George Sanders,
protagonistas principais da fita.
Unha película que pasará á
historia do cine como exemplo
do chamado cinema negro americano rexistra de novo a actuación de Eumenio Blanco en
Hollywood. Tratouse da mítica
Out of the Past (Retorno ao pasado) realizada en 1947 por Jacques Tourneur. Nela coincide
Blanco con Robert Mitchum, Kirk
Douglas, Jane Greer e Ronda
Fleming nun clásico, hoxe de
culto, filmado entre San Francisco, o Lago Tahoe e Acapulco.
Os papeis que se lle solicitaban ao actor de Manzaneda pa-

François Truffaut acariña a Eumenio Blanco durante a rodaxe de Encontros na Terceira Fase, de Steven Spielberg.

saban case sempre pola caracterización hispana ou mexicana.
Eis o caso da súa seguinte presenza nun filme que chegou de
man de Harold Young e a súa
Machine Gun Mama, rodada en
1944 como unha comedia de
aventuras tamén coñecida por
Mexican Fiesta e aínda rodada
en branco e negro na que Blanco
aparece no papel dun detective.
Terá que pasar unha década
para que se detecte unha nova
presenza de Eumenio Blanco
nunha produción cinematográfica. Chega en 1956 cando é invitado a figurar no elenco armado
por Michael Anderson para
Around the World in Eighty Days
(A volta ao mundo en 80 días) filme inspirado na novela de Jules
Verne e que contou con Mario
Moreno Cantinflas ao lado de
Fernandel, Charles Boyer, David
Niven e Trevor Howard. Foi o primeiro film a cores no que tivo presenza o actor galego, que dous
anos depois se integra no reparto
de Escape From Red Rock. Todo
un western serie-B dirixido por
Edward Bernds, outra volta en
branco e negro, e que lle serviría
a Eumenio Blanco para ir sumando títulos e cotización sindical,
cando xa ía alcanzando unha idade que non lle permitía moitas
outras alegrías artísticas.
De feito, entre a vaqueirada de
Bernds e a sonora participación ás
ordes de Spielberg, unicamente
se lle coñece un pequeno papel
nunha serie de televisión protagonizada en 1965 por Ben Gazzara
co título Run for Your Life.
Xa nonaxenario, vai ser o
gran Steven Spielberg quen repare nel. Sete anos despois, en
marzo de 1984, falecería en Los
Angeles, California. Ben perto
de Hollywood mais ben lonxe de
Manzaneda.♦
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Francisco
Rivera
‘Ortigueira
ten máis éxito
que a venda
de discos’
A.N.T.
Baixo a súa dirección artística, este fin de semana celebrase a nova edición do festival de Ortigueira. Que grupos pasarán polo escenario?
Este ano quixemos recuperar
aqueles artistas que pasaron
por Ortigueira e que impresionaron ao público do momento. Un deles foi Alan Stivell,
que alá polos oitenta achegaba un xeito de facer música
bretona descoñecida por moitos no país. De feito, entre o
público daquel ano había varios músicos que o tomaron
como referencia para o seu repertorio. Outro que escollemos foi La Bottine Souriante,
do Quebec, primeiro grupo
que cruzou o charco para vir a
Ortigueira. Tamén está Carlos
Núñez cos Chieftains, cunha
actuación na que se repasa a
música irlandesa e a galega, e
Capercaillie, Kila e os bretóns
de Karma.
E os galegos?
Dende o 2000 vimos apostando porque o festival sexa un
espazo para que os artistas galegos presenten os seus traballos. Ese anos seguiuse a mesma liña e nas táboas Os Cempés, Susana Seivane e Quempallou presentarán os seus últimos discos. Pensamos que
ten que ser aquí onde se promovan os nosos sons e se coñezan. Corren malos tempos
para a música en xeral e do
folk en particular. Se o éxito
do festival fora paralelo ás
vendas, a industria discográfica galega iría moito mellor.
Novidades con respecto a
edicións pasadas?
No espazo das Runas apostamos un pouco máis pola fusión da música celta con outras tendencias e no escenario principal pola danza do
país. Este ano actuará O grupo Nova Galega de Danza.
Que máis actividades inclúe o festival?
Unha exposición fotográfica
de Xoán Piñón, membro do
grupo Doa, na que se fai unha homenaxe ao público do
evento e que se titula Paisaxe humana.
Que diferencia Ortigueira
doutros eventos folkis?
O hábitat que se crea e a
simbiose entre o público e os
artistas.♦

A RAPA DAS BESTAS NO SÉCULO XXI
UNHA REPORTAXE FOTOGRÁFICA DE XOSÉ LUÍS ALONSO

A.N.T.
Xa é a Rapa das Bestas do século XXI e segue a impresionar
e a alimentar paixóns. Fervor
veciñal e peregrinación de fotógrafos. Uns e outros non fallan á cita coas bestas do monte. Uns, posuídos da tradición e
a memoria colectiva, e os outros, xa formando parte dunha
historia propia. A dos fotógrafos que sentiron a chamada do
curro desde hai décadas. Os
que este ano se homenaxearon
en Sabucedo a medio dunha
mostra que tentou agrupar a todos aqueles que retrataron homes e bestas. O curro vello
acolleu a exposición que tiña
como icono principal as fotografías que en 1961 realizara
Virxilio Viéitez. Artellada con
lembranzas conservadas por
vellos mantedores da festa, como o mestre normal da Escola
Mixta de Sabucedo Francisco
Regueiro, e esculcas polas revistas que se ocuparon de transmitir e visualizar polo mundo

adiante a Rapa das Bestas.
As bestas de Sabucedo no
National Geographic, en Lui,
en Geo, en Chan e en tantos
xornais diarios sempre de man
de prestixiosos fotógrafos e fotógrafas como Daniel Alan Harvey, Cristhofe Lepetit, Philippe
Psaila, Andreu Reverter, Francisco Márquez o Cristina García Rodero recopilados e periodizados por Anxo Cabada e Xosé Luís Alonso.
Neste ano 2004, a ollada directa chegou até este lugar da
Estrada con orixinais de nove
artistas. Todos eles cautivados
pola loita de homes e garañóns
ante as súas cámaras. Estilos diferentes e tempos distintos. Miguel Vidal, Marcos Míguez, Miguel Riopa, Virxilio Viéitez,
Xosé Gago, Pedro Coll, Gonzalo García, Anxo Cabada e Xosé
Luís Alonso. As fotografías da
Rapa do 2004 ilustran esta páxina desde a cámara de Xosé Luís
Alonso. Homes, agora tamén
mulleres, e bestas no curro.♦
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O fracaso
XURXO G. LEDO

C

ontinuamente
escoltamos falar do
fracaso escolar, do
fracaso da selección
española de fútbol, do
fracaso do pacto BNGPSOE, pero poucas veces
ese fracaso responde a
unhas causas reais,
sempre aparecen
argumentos que en lugar
de aclarar, confunden
máis, até quedar unha
sensación puramente
visceral.
O fracaso escolar é un
dato estatístico, a
selección de fútbol é un
fracaso mediático e o
pacto BNG-PSOE é un
fracaso electoral.
Parece que a ninguén
lle interesa xa saber a
verdade, todo fluctúa sen
ningún tipo de
consistencia,
perfectamente efémero
coma un sopro de vento.
Políticos, actores ou
intelectuais cada un na
súa burbulla, no seu
torreón cheo de soberbia e
por que non dicilo, de
miseria.
Bipartidismo por aquí,
nacionalismo e
contranacionalismo por
alá, catolicismo nunha
beira, islamismo na outra;
vigueses portugueses,
coruñeses turcos, todo
simplemente espurio.
Xogos de verbas que non
conducen a nada máis que
á pobreza de espírito e ao
atraso secular dunhas
xentes cada vez menos
novas.
Nin Galicia nin
España, simplemente
persoas, ni PP nin PSOE,
simplemente vendedores,
nin Celta nin Deportivo,
simplemente empresarios
e empregados.
Seguiremos agochados
na estupidez humana que
desfruta coas mentiras,
que non ve máis que lume
onde hai chuvia de
bágoas. Tristes
sindicalistas sen sindicato,
políticos sen partido,
fontes sen auga. Estamos
cheos de inútiles que non
saben como se chaman
pero que dignamente
proclaman: viva España!
Agora Plano Galicia
mañá marea negra, todo
nun círculo preguizoso,
latente ao longo da
historia pero que non
queremos alcanzar a ver.
Agora proclamas, mañá
patrañas nun ciclo
permanente que nos
arrastra, alá á beira do
río dun río sen esperanza.
Pero despois de todo
aínda quedan forzas para
berrar detrás dunha
pancarta: ‘Non á guerra;
nunca máis’; fillos e pais
♦
dun triste fracaso.♦

Sitios

Mar Barros

Os recunchos do Xurés
Os que se acheguen este verán ao
sur da provincia de Ourense, na
zona máis fronteiriza, non deberían pasar sen pescudar por entre
as rochas e os ríos duns dos montes máis impresionantes do país,
os que conforman a Serra do Xurés. Ademais de ser un testemuño silencioso da historia das xentes que conviviron cos abatares
da Baixa Limia e que delatan coa
fala as relacións seculares cos
veciños lusos, na Serra do Xurés
poden desenvolverse unha gran
variedade de actividades como
sendeirismo, a través de ducias
de roteiros, campismo ou a visita
a restos arqueolóxicos visigóticos, romanos ou castrexos.
Declarada como espazo natural, a diferenza da súa irmá
portuguesa, a Peneda-Gerês que
ten condición de parque nacional, a Serra do Xures presenta dúas caras diferentes para os
que gosten do monte, por unha
parte a faciana máis cultureta e
por outra a natural e máis lúdica, na que os pequenos ríos que
sucan a serra teñen unha alta
dose de protagonismo.
O río Caldo é un dos máis famosos do lugar, porque no seu
discorrer nacen mananciais de
augas quentes, temperatura que
chamou a atención dos romanos,
que incluso construíron uns antigos baños dos que se conservan
restos no concello de Lobios. Pero quizais sexa o río Vilameá un
dos máis atractivos. Semella un
parque de atraccións, pero á galega e cunha das augas fluviais

Restos dos antigos baños romanos de Riocaldo (Lobios). Á dereita, fervenza dun afluente do río Caldo.

máis limpas que se poidan ver
polo país. O seu paso pola serra
ao longo de séculos foi lambendo as rochas e formando pozas
profundas, de tal xeito que os cativos déixanse esvarar pola fervenza até parar nesa sorte de piscinas naturais. Un xogo arriscado
non apto para todos os públicos.
Para os menos decididos, unha ruta de muíños restaurados
por ambas beiras coa que un se
pode facer unha idea da riqueza
natural da serra. Ese sería un das
ducias de roteiros de sendeirismo
trazados pola serra e dos que se
pode obter información detallada
na oficina de turismo de Lobios.
Os que queiran pasar a noite, teñen varias posibilidades,
dependendo do peto. No concello de Muíños, a beira da praia

fluvial e en Entrimo atópanse
dous cámpings para as tendas e
proximamente abrirase outro no
entorno do Río Caldo. De preferirse o turismo rural ou as comodidades dos hoteis, a comarca ofrece unha ampla oferta.
Testemuña da historia
Nos propios montes consérvase a
pegada do tempo. A máis recente
quizais sexa debida á abundancia
da wolframita no interior das minas do lugar. Ao abeiro deste mineral naceu na II Guerra Mundial
algunha vila mineira que coñeceu
o esplendor da man do contrabando que practicaban as súas
xentes. Na actualidade consérvanse os restos de casas grandes
de pedra que dan conta de tempos

dourados e que agora conforman
unha verdadeira vila pantasma.
Pero polo Xurés tamén se
conservan restos das primeiras
ocupacións efectivas que tiveron
lugar na serra antes da era cristiá.
Antas, arcas, mámoas, panteóns
funerarios e castros esparéxense
polos montes e convértense xunto
cos típicos refuxios de pastores,
coñecidos como chivanas, nun
dos principais atractivos do lugar.
Pero eles non foron os únicos que empregaron a serra como lugar de paso. Na época dos
romanos por entre os rochos
discorría unha das catro vías, a
que cruzaba pola Portela do Home, que unía Braga e Astorga.
Neste sentido aínda permanecen restos arqueolóxicos de balnearios e miliarios.♦

Un paraíso no Atlántico Norte
SILVIA ROZAS GARCÍA
A procura da Terra Prometida
dun grupo de monxes irlandeses constitúe o motor da historia d’ A viaxe de San Brandán.
A edición en galego do texto latino Nauigatio Sancti Brendani
(Navegación do abade San Brandán) baséase nun documento que
até o de agora non se tiña estudado, o manuscrito Asburnham 100
da Biblioteca Medicea Laurenziana de Florencia. Un dos autores
desta edición, Fernando Lillo Redonet, define o relato como “unha
lenda dunha viaxe imaxinaria,
que puido ter na súa orixe varios
periplos, que aquí foron reunidos”, as viaxes reais de numerosos monxes que partían na procura de fieis aos que adoutrinar e de
lugares solitarios onde meditar.
Os personaxes do relato viven fabulosas aventuras nunha viaxe
cargada de significación polo
Atlántico Norte onde, supostamente, se atopaba o paraíso. Entre
os extraordinarios episodios vividos polos monxes, Lillo salienta
aqueles nos que os viaxeiros se
atopan cunha illa que resulta ser
unha balea, cunha columna de
cristal sobre un mar cristalino e
cuns peludos ferreiros que queiman a súa illa –a entrada do inferno, segundo San Brandán-.

Fernando Lillo.

No contexto da literatura
medieval irlandesa existen moitas viaxes de santos a terras fabulosas. Nembargantes, en
1976, o aventureiro Tim Severin quixo demostrar que a deste
santo non era unha invención,

PACO VILABARROS

que os lugares citados no Nauigatio tiñan o seu referente real.
Con este fin partiu dende Irlanda nunha nave de coiro semellante á empregada polo santo e,
tras interpretar as indicacións
da viaxe, chegou a Terranova.

O texto latino, de autor descoñecido, xira en torno á figura
de San Brandán, un abade irlandés que vivíu no século VI, época na que a conversión ao cristianismo medraba en Irlanda.
Os numerosos manuscritos atopados en latín indican que era un
texto moi reclamado. Rapidamente, foi traducido ás linguas
vernáculas como reclamo para
captar fieis e co fin de exhortar
os monxes a seguir o exemplo de
San Brandán na evanxelización
de novas terras. O éxito do relato reside no culto rendido a este
santo ao longo de toda Europa.
Segundo Lillo Redonet a autenticidade da viaxe carece de importancia. O encanto que envolve
á narración reside precisamente
na suxerencia, é o lector quen ha
de xulgar até que punto debe crer
na historia. O texto, sendo do século IX, posúe, segundo o autor,
un grande atractivo no século
XXI, pois unha sociedade totalmente tecnificada precisa, máis
que nunca, de lendas e fantasías
para evadirse da realidade.
En setembro unha nova obra
de Lillo Redonet verá a luz.
Neste caso Teucro, o arqueiro
de Troia e fundador de Pontevedra será o protagonista da primeira novela escrita sobre este
personaxe.♦

Mil chairas
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FRANCISCO CARBALLO

Xoias da Arte na Pedra

A

A pedra das procesións

trévome a
recomendar a lectura
de dúas obras: La
Misère dun mode de Pierre
Bourdieu, 1931-2002, e
Mille Plateaux, de Gilles Deleuze, 1925-1995. Das dúas
hai traducións.
O sociólogo Bourdieu
recolleu e puntualizou a
voz dos sen voz e deulle estatus ao sufrimento social.
Fixo visíbeis os pobres en
todas as situacións. O elenco que se expresa na Misère dun monde é tan
vibrátil, lacerante e
complexo que desfai a
cegueira de xornalistas, políticos, predicadores e de
todo este monllo de xordomudos da sociedade gregaria. Ninguén con corazón
pode negarse a baixar ao
inferno social no que
vivimos; quen o fai, recibe
o agasallo da propia liberación.
Gilles Deleuze estivo
moi perto de Jacques
Derrida e doutros “deconstrutores” da rede
sonámbula que nos
envolve. Con Félix Guttari
elaborou os volumes de
“Capitalismo e Esquizofrenia” nos anos 1972-1980.
Na introdución e mediante
a teoría do “rizoma”
deixan estabelecida a necesidade de conexión entre
organizacións de poder, a
ciencia, a arte, as loitas sociais. No 1º v. “AntiEdipo” cuestionan o
freudismo de Lacan; no 2º
v. “Mille Plateaux” (Mil
Chairas) ofrecen a análise
xusta e precisa para situar
a loita obreira –e as loitas
da “multitude”– no
horizonte que artelle
medios a desafiar e
destruír os aparatos do capital devastador.
Se ben Deleuze, Derrida
e en xeral os
“posmodernos” sobardan
de abstractismo, deconstrucións, decodificacións, etc.
a lucidez e a luminosidade
das análises sociopolíticas
desta obra Mil chairas son
imprescindíbeis para
cantos sumamos minorías.
Pasar do capitalismo globalizador a outro sistema humano, de saúde, esixe creatividade e constante
ampliación de “máquinas
de guerra” capaces de
responder con outros
medios á “máquina de guerra mundial” que nos
aplasta. Que medios? A alterglobalización nos foros
sociais mundiais (de Porto
Alegre, Mumbai, etc.) sinalou o comercio xusto, troco,
colectivizacións,
cooperación, loita política
coordinada, etc. isto está
predeseñado nos
devanditos tratados de
Bourdieu, Deleuze. Os dous
deixaron sempre unha ventá aberta á posibilidade
dunha sociedade humana
♦
libre, razoábel.♦

A serra do Galiñeiro foi
coñecida de sempre coma
paraxe natural aproveitado para excursións,
acampadas, escaladas polos seus amplos espacios
montesíos, polos seus cumes que exceden os 700
m. de altura, teito en moitas ducias de quilómetros
á redonda, mole granítica
que serve de fito visual
desde Fontefría, ao Morrazo ou Campolameiro.
É a continuación natural
do parque do Aloia, que
fecha o Val Miñor polo
leste, e confluencia dos
concellos de Gondomar,
O Porriño, Vigo e Mos.
Nacencia do Miñor, berce xeolóxico da astrafilita mineral único
na península Ibérica como intrusivo en rochas metamórficas, asentamento dun curro que axunta
máis dun cento de bestas que trepan todo o ano as súas ladeiras,
corredor natural entre o Miño e a
Ría de Vigo polo chanzo tectónico
norte-sur por riba dos 400 m., canteira centenaria hoxe perigosamente industrializada.
O Galiñeiro é todo isto e desde o ano 1983 é aínda moito máis
gracias á descuberta por Xulio
Fernández Pintos, Xabier Costas
Goberna e o seu equipo deste singular petroglifo situado na Auga
da Laxe e que goza do beneplácito da microtoponimia popular: A
Pedra das Procesións. En arqueoloxía cóntanse por centos os topónimos alusivos a castros e mámoas, pero cóntanse cos dedos das
mans aqueles que aluden á nosa
arte rupestre. Foi o pobo quen o
bautizou porque ollaba algo semellante aos estandartes e cruces
que se portan nas procesións, visíbeis nas horas do día nas que a
luz incide rasante na laxe, magnificamente orientada de norte a sur

e ledeada cara á amañecida permite o espectáculo da súa observación de media tarde en adiante.
O panel amosa 27 pezas identificábeis con espadas, puñais, alabardas, escutiformes e unha figura
de nove puntas a xeito de anciño,
en definitiva unha panoplia, o mellor petroglifo de armas do continente, “chauvinismos” a un lado.
Nada é casual, nin a temática
tratada, nin a disposición da superficie, nin o espacio de observación
existente diante do monumento.
Foi gravado alí para ser visto. A
grandísima maioría dos máis de
mil petroglifos do noso país están
en superficies a rentes do chan, que
pasan moitas veces inadvertidos
entre a vexetación; ademais os temas tratados son de corte abstracto, díganse circos, coviñas, espirais, pero hai unha serie porcentualmente pequena de insculturas
que representan animais en escenas de caza, monta ou cópula, e armas realizadas en superficies
ostensibelmente ladeiras e que autores como Vázquez Varela ou De
la Peña Santos advirten como produto e reflexo dunha sociedade
moi dinámica, dacabalo entre o ter-

ceiro e o segundo milenio, teatro
de profundos cambios sociais, políticos, económicos. As armas son
á vez obxectos de luxo, se son metálicas, válidas para atesourar un
ben escaso –cobre ou bronce-, para
indicar unha prevalencia bélica e
social e polo tanto símbolos de
“status”, de prestixio, son en definitiva a representación do poder
como controlador de determinados
grupos humanos e así da súa capacidade de acceso á produción e á
riqueza, enténdase minerais, gando, alimentos, fontes de recursos.
Pero A Pedra das Procesións
non está soa, no seu contorno moi
inmediato apareceron tres petroglifos máis, todos con espadas e
alabardas, sempre en superficie inclinada. A pouco máis dun cento
de metros apareceu cerámica que
pode indicar a presenza dun lugar
de hábitat quizais coetáneo. En
tres lugares localízanse muíños
planos de soporte fixo, de cronoloxía incerta, mais en moitos casos
compartindo superficie con gravados. No mesmo espazo hai tres
mámoas que só a súa escavación
permitirán a datación. Na antiga
lagoa dos Bromús os membros do

Xosé Lois Vilar Pedreira

“Clube
Espeleolóxico
Maúxo” atoparon pezas líticas do paleolítico e preto
hai petroglifos con representación de coviñas. Algo máis lonxe hai outro
hábitat no merendeiro onde apareceron dous muíños naviculares esta vez
de soporte móbil e nove
mámoas na Chan das
Moutas de Prado, a tres
quilómetros. Amén de
máis gravados e muíños
na Fonte da Prata, a Tomada do Xacobe ou o Outeiro da Cruz do Morto.
Sabedes cal sería o
trato por parte das autoridades competentes nun
país normalizado culturalmente?
Non vos vou contestar. Sabedes
que a historia non nace escrita
nos libros das bibliotecas? Xa sei
que sabedes que a prehistoria do
noso país está nos documentos
que se chaman xacementos arqueolóxicos que ás veces acadan
a categoría de monumento coma
o caso da Auga da Laxe que está
concedido para canteira desde
Madrid a unha empresa viguesa
(catro cuadrículas do mapa
1:25.000). Por iso hai uns meses
constituímos a Plataforma para
a defensa do Galiñeiro, desde o
Val Miñor.
Imaxinades unha intervención
arqueolóxica como merece o lugar e que tivesemos o espazo do
hábitat (onde apareceron os cacharros cerámicos ou os muíños),
o espazo da morte (as mámoas) e
o espazo da representación (os
petroglifos). Simplemente sería o
primeiro lugar do noso país e
arrequeceríase a nosa historia en
proceso de construción.♦
XOSÉ LOIS VILAR PEDREIRA é Director
da Sección de Prehistoria do Instituto
de Estudos Miñoranos

O Bardo na Brêtema

Rudesindo Soutelo

Carta aberta a Vossa Excelência
Excelentíssimo Senhor,
Um ano mais, com o protocolar respeito, está a celebrar-se
o pomposo “Festival Internacional de Música de Galicia”
ainda que este ano, acaso por ser
jacobeu, tem um brilho algo
mais cinzento, de resíduo sólido
incombustível, de restos mortais.
É habitual na política cultural
do seu partido político fazer solenes declarações propositadas
mas de conteúdo vácuo. Dizer na
apresentação que este festival
“conseguiu converter-se num referente das grandes citas culturais europeias” não sei se é demagogia pailana, desfaçatez descomunal ou um desprezo supino
da cidadania galega que paga este disparate com os seus tributos.
Dezoito programas mais cinco repetições. Dezassete concertos em Compostela mais um em
Vigo, Ponte Vedra, Corunha, Ferrol, Lugo e Ourense. Só um pro-

grama não se dá em Compostela,
o da Orquestra de Câmara Galega que inclui a única obra de um
compositor galego vivo. Vai ser
que o Apóstolo é tão antigalego
como a Conselharia de Cultura, a
programação das Orquestras e
Bandas de Música do país ou as
gaitas da Real Banda de Ourense.
Seria muito pedir-lhe que fizesse públicas as contas do Festival e ainda as de Cultura em geral? A democracia não é só perguntar-nos de quatro em quatro
anos a quem lhe renovamos o salário. Auditar as contas da Cultura
oficial talvez desmoronasse o mito de gasto elitista e pudéssemos
saber quem são as elites que vivem por conta do nosso esforço, e
aos intermediários do caciquismo
cultural. Porque a cultura não dá
votos, senão o dinheirinho que
circula por conta da cultura.
Os seus assessores musicais
seguramente lhe dizem maravil-

has do Festival e da política cultural do seu Governo, com as
que todos os anos responde as
minhas cartas. Agradeço o interesse que põem em convencerme de que a Galiza é o pais de
Alice. Mas eu sei que Vossa Excelência não é parva, leva mais
de cinquenta anos demonstrando
uma extraordinária inteligência
política para agradar a gregos e
troianos, e sabe muito bem como se acaba com a cultura galega. Exaltar o alheio para menosprezar o próprio.
Mais um ano, com o mesmo
protocolar respeito, estou a denunciar a deliberada manipulação
do facto musical galego, a política
galeguicida que Vossa Excelência
alicia ou como mínimo permite.
Um ano mais a esmagar a inteligência galega mantendo a gestão
cultural nas mãos dum zote que já
é celebrado em todo o globo terráqueo pelas suas esquisitas burri-

ces, até o ponto de ser conhecido
com o bem pouco honroso apelativo de Carminha Burrana.
Como será a coisa que até
tenho nostalgia daquele espírito
dos “XXV anos de Paz”, ainda
que foram “a puro ovo”. E,
transpondo a carta que enviara
aos compositores no 15 de Janeiro de 1964, planifique agora
a montagem de grandes concertos que exaltem, por meio da
música, o fecundo período criativo da Galiza durante os “XV
anos de Pax Fraguiana”. E, se os
seus louvadores têm dificuldades para identificar os compositores galegos de hoje, posso
oferecer-lhes a colecção Corpus
Musicum Gallaeciae.
Agradeço a atenção prestada
por Vossa Excelência e permitame a despedida com esta exortação: A nossa língua é mundial e
os nossos compositores também.
Programe a nossa música.♦
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O Trinque
Cen anos de Neruda
Neftalí Reyes pasou á historia
como Pablo Neruda grazas aos
seus versos e ao seu compromiso político. O 12 de xullo celébrase o centenario do seu nacemento, en Parral (Chile). En to-

do o mundo se lembrará o autor
de Canto General e dos arquifamosos Veinte poemas de amor y
una canción desesperada. Na
internet, destaca www.centenariopabloneruda.cl.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

desde as 18 h. no Forum
Metropolitano.

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

VITORIANO FERNÁNDEZ

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 natal e móstranos a
obra no Centro Social.

O xove pintor galego mostra
os seus lenzos, até o xoves
22 de xullo, baixo o título de
Teatros y Burladeros, na galería Ana Vilaseco.

NOVA ARQUITECTURA
ALEMANA
Podemos ver esta mostra
durante todo o verán no
museo de Belas Artes.

PEDRO ÁVILA

■ MÚSICA

O artista exhibe os seus cadros desde o martes 13 até
o 17 de agosto na biblioteca
González Garcés.

O REI BABAR

CON PÉS E CABEZA

Cee
A banda de rock estará tocando en directo o sábado 10.

Celanova
■ EXPOSICIÓNS

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

A Coruña
■ CINEMA

CGAI

Vitoriano
Fernández
mostra a
súa pintura
na galería
Ana
Vilaseco da
CORUÑA.

O Centro Galego das Artes
da Imaxe, dentro do ciclo
Mundos Dixitais, proxectará
El sr. de los anillos. Las dos
torres iste xoves 8; e El sr.
de los Anillos. El retorno
del rei o venres 9 e luns 12,
todas elas en VOS e ás
20:30 h. O martes 13
presentarase o libro No verán de 1940. Crónica da película “O carro e o home”,
a cargo de Pepe Coira e
Raúl Veiga, seguida da proxección das dúas versións
da curta O carro e o home
(Antonio Román, 1940).
Dentro do ciclo adicado a
Marc Recha, o mércores 14
a partir das 20:30 proxectarase Darrer instant (1989),
El zelador (1989), Tout a la
française (Joaquín Ojeda,

1990), La por d’abocar-se
(1990),
La
maglana
(19992), Es tard (1993) e El
cielo sube (1991) con subtítulos en galego e castelán; e
o xoves 15 á mesma hora:
L’escampavies (1997), Sobre el pas de dus persones...
(2001), e El árbol de las cerezas (1998), con subtítulos
en castelán; e o venres 16
Pau y su hermano (2001),
tamén con subtítulos en castelán. Máis información en
www.xunta.es/conselle/cultura/cgai/cgai.htm.

Organizado pola Consellaría de Cultura no marco 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.
En COMPOSTELA este xoves 8 o Salón Teatro acolle
o concerto da pianista Rosa
Torres Pardo e a mezzosoprano María Pardo; o venres 9 poderemos gozar no
Auditorio de Galicia coa
Gala Lírica a cargo do barítono Carlos Álvarez, a soprano Rocío Ignacio e a
Real Filharmonía de Galicia con Miguel Ortega na
direción; o luns 12 ás 21 h.
no Auditorio de Galicia escoitaremos á compañía Internacional Lírica e de
Zarzuela e Miramón
Mendi interpretando a obra
Luisa Fernanda; o martes
13 ás 21 h. o Noneto de
Viena actúa no Salón Teatro; o mércores 14 no Auditorio de Galicia chégalle o

■ CONFERENCIAS

ATENEO REPUBLICANO
DE GALICIA
Iste xoves 8 ás 20 h. na Aula
de Cultura de Caixa Galicia
Francisco Laporta disertará sobre La degradación de
las Cortes Generales.

IV Festival da Terra e da Lingua
A Fundación Artabria organiza unha
nova edición desta festa, este ano baixo o lema Tod@s somos imigrantes,
o venres 16 e sábado 17 no Moinho
do Pedroso en NARÓN. O venres ás
21 h. poderemos gozar da actuación
de Dani o Mago; ás 22 h. a compañía San & San representa a peza
Muñekitous; ás 23 h. actúa o grupo
de músicas e danzas tradicionais do
mundo Deixa que xa; e ás 24 h. poderemos escoitar en directo ao grupo
de folque basco Hala Dzipo; o sábado ás 12 h. inaugúrase unha mostra
sobre a imigración no Espazo Solidario; ás 13 h.ollaremos unha actuación
de Capoeira; ás 16 h. comeza o Cam-

peonato de Matraquilho; e desde a
mesma hora e durante toda a tarde diversos artistas van realizar un Mural
Comemorativo; ás 16:30 celébranse
distintas probas de Desporto Rural
como Serrado con Tronçador, Tiro
de Corda, Pulso Ártabro, Lance de
Haste e Lance com Arco; ás 17 h. as
crianzas poderán gozar co Festivalzinho; ás 19:30 haberá un Debate sobre a Imigraçom e ás 21:30 h. un Recital Poético á beira do río Xubia; a
música chegará ás 23 h. co concerto
das Cantareiras de Trasancos, Os
Carunchos, os madrileños Desechos
e Ruxe Ruxe. Máis información en
www.artabria.net.♦
Os
Carunchos
tocan no
Festival da
Terra e da
Lingua en
Narón o
sábado 17
e este
domingo
11 na
Carballeira
da Guía en
Vigo,
no II Folía.

A sala de mostras do Pazo
Municipal acolle esta mostra até o domingo 25.

XOSÉ CASTRO
O pintor amosa a súa obra
no Casino Atlántico até o
mércores 28.

EXPERIMENTA

HECTOR FRANCECH
Podemos ver o seu traballo na
casa de cultura Salvador de
Madariaga até o domingo 25.
O Centro On de Caixa Galicia presenta até o 15 de
setembro esta serie de imaxes dixitais de edificios de
recoñecidos arquitectos.

O TRAZO DOS MESTRES
De Guercino a Canova, así
se titula a mostra que podemos ollar, até o 3 de setembro, na Sala de Exposicións
da Fundación Caixa Galicia,
de 12 a 14 h. e de 18 a 21.

EDUARDO ARROYO
Podemos contemplar a súa
obra até iste domingo 11 de
xullo no Museu de Arte Con-

turno á Orquestra Sinfónica de Murcia e ao Orfeón
de Iruña presentando a Novena Sinfonía de Beethoven; o xoves 15 no mesmo
lugar vai dar un concerto a
Orchestra Sinfónica Arturo Toscanini con Lorin
Maazel na direción; e o
venres 16 na igrexa de San
Martiño Pinario gozaremos
con La Capilla Antigua e a
obra De lo humano y lo Divino, que repetirá o sábado
17 ás 21 h. na Catedral de
OURENSE; o mércores 14 a
compañía Internacional
Lírica e de Zarzuela e Miramón Mendi interpretan
Luisa Fernanda no C.C.
Caixanova de VIGO; e o
mesmo día poderemos escoitar ao Noneto de Viena
no teatro Rosalía da CORUÑA. 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 teléfono
♦
981 554 659.♦

E S P E C T Á C U L O S

GYULA ELEKES

■ DANZA

Esta compañía organiza o I
Festival de Danza Urbana
que se celebra o sábado 10

E

Para coñecer mellor o mundo dos cefalópodos podemos visitar esta mostra durante todo o verán no Aquarium Finisterrae.

ARQUITECTURA CIBER

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

Allariz
ANTÒNIU GARRIDO

O CGAI da
CORUÑA
adícalle un
ciclo a Marc
Recha,
do que
ollamos un
fotograma á
dereita.

D E

Cultura Quente o4
CALDAS DE REIS celebra 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.♦

Festival Folc de Teis. II Folía
Este sábado 10, a Asociación
Cultural Folía e a Asociación
Veciñal de Teis, en VIGO, montarán a II edición deste festival

na Carballeira da Guía a partir
das 20:30 contando cos grupos
Os Carunchos, Opentunning,
Xans e Sachadiço.♦

Carteleira
Carteleira

☞

SHIN CHAN. O famoso neno de cinco anos retorna ao cinema, nunha aventura
que parodia, en parte, o axente
007. En galego en todas as salas.

☞

SHREK 2. O ogro das
trompetiñas convértese en
príncipe, vía matrimonio, mais terá que superar a oposición do sogro, o rei. Nova bulra de Walt
Disney. A fada madriña é a mala e
un príncipe acaba converténdose
en sapo. A pesar de ser máis tópica que a primeira parte, segue pagando a pena. Mágoa que só haxa
versións en castelán-andaluz (o
andaluz ponllo a voz de Antonio
Banderas) e non en galego.

☞

SER E TER. As catro
estacións do ano nunha
escola unitaria rural francesa.
Documental pedagóxico, apropiado para profesionais ou interesados no ensino.

☞

MACHUCA. Os días anteriores ao golpe militar de
Chile (1973) através da ollada de
dous cativos de doce anos. Unha

sociedade dividida e enfrontada.
Admite comparacións co noso
1936 e coa Venezuela actual. Moi
ben ambientada na época. Especialmente recomendábel para os
que non naceran ou non lembran
aqueles anos. Federico Luppi, coma sempre, xenial, aínda que seña nun papel secundario.

☞

¿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.

☞

as 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 planteamento inabitual e o chiste: “Pensaba
xa que o seguinte home que me
tocaría sería o forense”.

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.

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.

☞

O DÍA DE MAÑÁ. O
efecto estufa licúa os polos, a súa auga muda as correntes

WONDERLAND. O
asasinato de catro perso-

☞
☞

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.

☞

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

☞

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.

☞

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

A asociación cultural Manicómicos da CORUÑA organiza este festival, que se vén celebrando desde
o xoves 1 e chega ao venres 16 de
xullo, e que está traendo 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. Máis
información no correo electrónico
a manicomicos@hotmail.com.♦

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 Otey-

za, este xoves 8 no C.C. Caixanova de VIGO; do xoves 15 ao domingo 18 represéntase no teatro
♦
Rosalía da CORUÑA.♦

Galiza Máxica
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 RIBADAVIA estarán na Praza Maior a partir das 23 h. até iste
venres 9. Entre o martes 13 e o
venres 16, na Praza do Concello
de ALLARIZ; e do martes 20 ao
venres 23 represéntase na Praza do
♦
Concello de MONDOÑEDO.♦

temporánea 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.

SURREALISMO
Ramón
Conde
mostra as
súas obras
no Museo
Municipal
de
OURENSE.

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

Colaboración 2002-03– que
mostrará, permanentemente,
os seus tesouros.

CHAVELA VARGAS

guiadas para adultos. Máis
información en www.fbarrie.org.

Poderemos gozar con esta
mexicana de voz mítica este
xoves 8 ás 22 h. no Coliseum.

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

Esta xuntanza cultural arredor do mundo da cerámica,
celébrase até iste 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.

■ MÚSICA

ANDAR NIGRÁN

CURUXAS 04

Lugo

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

■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

XOSÉ GARRIDO

CORAL DE PORTUGAL

SON DE AQUÍ
Este espectáculo presentaranos, o sábado 17, as actuacións dos grupos Treixadura
e Leilía; do contacontos
Quico Cadaval; e da compañía Tanxarina entre outros.

Ferrol
Ferrol

Lili Berlín, interpretada por Branca Cendán (na foto), estará o
venres 16 no bar Liceum do PORRIÑO.

tros elementos. O horario é
de 9:30 a 13:30 e de 16:30
a 20:30, de luns a venres.

■ EXPOSICIÓNS

Goian

SANTIAGO APOSTOL

■ ACTOS

DESDE A MEMORIA

Podemos ver esta mostra no
C.C. Torrente Ballester até
o 31 de agosto.

ARTE AFRICANA

WYNTON MARSALIS

SGHN

O grupo folque estará dando un concerto este xoves 8

XAPÓN PRETO DE TI

■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

RUOTE

■ ACTOS

Fene

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

Escoitarémolo, xunto coa Lincoln Jazz Orchestra, o sábado 17 ás 22 h. no Coliseum.

Nigrán

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 ou-

6ª FESTA
NACIONALISTA
Organizada polo BNG do
Baixo Miño para iste sábado 10 na Alameda. O deputado en Madrid Francisco
Rodríguez inaugurará o
programa de actividades ás
20 h. cunha charla-coloquio
sobre O papel de Galiza no
Estado español; ás 22 h. actuará un contacontos; e ás
23 h. poderemos escoitar o
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.

Gondomar
■ EXPOSICIÓNS

QUAE VISA PLACENT
No IES Auga da Laxe, e
até o 23 de xullo, poderemos visitar esta mostra dos
pintores Antonio Quesada, Antón Abreu, Pepe
Mantilla, Armando Guerra, Elsa Pérez Vicente e
do escultor Fernando Casás. De 10 a 21:30, de luns
a sábado; e de 12 a 14:30
os festivos.

O fotógrafo monfortino amosa as súas instantaneas na Biblioteca Provincial desde o
martes 13 até o 17 de agosto.

XENES E ALIMENTOS
Podemos ver esta mostra,
até o 31 de xullo, na Deputación Provincial.
■ MÚSICA

MARINA PARDO
A mezzosoprano interpretará, acompañada pola pianista
Rosa Pérez Pardo, a obra
The caterpillar songs, de
Isaac Albéniz, iste 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.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

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

RAMÓN CONDE

XOÁN TORRES

MUSEU CATEDRALICIO
E DIOCESANO

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

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 músicais dos próximos días do
Xacobeo anuncian as actuacións Na Lúa, Mariza, Rui
Veloso e Amelia Muge, na
GUARDA, o xoves 8; de David Bustamante en LUGO,
o venres 9 e, en OURENSE, o
sábado 10, con entrada de
balde; John McLauglin en
PONTEVEDRA o domingo 11
(as entradas xa están á venda). En MEIS, o sábado 10,
Cadillac, Caribe Sound
Music e Juantón. Na ESTRADA, o domingo 11, Cadillac, Juan Rivas e Ariel
Rot. Na CORUÑA, o luns 21,
Chayanne. Os Principais
do Xacobeo levarán a El
Canto del Loco a LUGO o
domingo 11; e as galas da
TVG presentarán a Mercedes Peón, Rocío Jurado,
Fórmula Abierta, Danza
Invisible e Las Chuches en
MELIDE, o venres 9, e a Berrogüetto, Paloma San Basilio, Ángela Carrasco, Coyote Dax e King África, o
venres 16, en VIGO. As galas
televisivas de La 2 contarán

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.♦

Poderemos coñecer as últimas novidades editoriais ou mercar ese libro que andabamos buscando, beneficiándonos de
descontos. En PONTEVEDRA do sábado
10 ao domingo 18 e en CANGAS do mércores 21 ao domingo 25.♦

■ EXPOSICIÓNS

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

Feiras do Libro
Libro

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

Festival do Mundo Celta

Susana Seivane.

Poderemos escoitala o sábado 10 no Templo Votivo
de Panxón.

Mondoñedo

Iste xoves 8 inaugurarase o
museu –trátase dun dos tres
proxectos elexidos pola
Fundación Barrié na Convocatoria de proxectos en

DE ONTE A HOXE
Esta retrospectiva de obras
de artistas ourensáns, pertencentes aos fondos da De-

Na Lúa.

con Laio, Alison Brown,
Tania Tagaq e Ove Larson,
o sábado 10, en OLEIROS; e
o domingo 18 con X. M.
Budiño, Capercaille e Manecas Costa, en FOZ. Os
Concertos do Novo Milenio
convertirán o Monte do Gozo de SANTIAGO no centro
neurálxico das actividades
musicais do Xacobeo 2004
coa actuación, o xoves 15,
das bandas Lilit, The Darkness, Iggy & Stooges, Mas-
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na Cova Céltica.

Festival de Teatro
eatro Cómico

sive Attack e The Chemical Brothers; o venres 16
poderemos escoitar a Starsailor, Muse, os veteráns
The Cure e Lou Reed, en
substitución de David Bowie, que cae do cartel por
enfermidade; para rematar, o
sábado 17 con Gary Jules,
Bob Dylan, os irmáns irlandeses The Corrs e Echo &
The Bunnymen. Entradas á
venda e máis información en
www.xacobeo.es.♦
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putación, pódense ver até o
8 de agosto no seu Centro
Cultural.

Convocatorias

EUSEBIO RIVERO

CERO EN CONDUTA

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.

Ponteareas
Ponteareas
■ EXPOSICIÓNS

DARA ESCRIBANO
A pintora viguesa expón no
Centro Cultural Xinzo até o
31 de xullo (de 16 a 22 h.).

Pontevedra

PREMIO ÁNXEL FOLE
DE ENSAIO

■ EXPOSICIÓNS

A Fundación Caixa Galicia e o periódico El Progreso, de Lugo, convocan a
XIX edición diste premio, dotado con
9.000 euros. Nista ocasión o certame
estará adicado á vida e obra de Nicomedes Pastor Díaz. Poderán optar ao
premio os traballos escritos en galego
ou castelán, inéditos e cunha extensión
mínima de cen folios e máxima de

XXVIII
BIENAL DE ARTE

Olaf Mooij
expón na
galería
Trinta de
SANTIAGO.

O Centro Galego de Artes da Imaxe en
colaboración co Centro On de Caixa
Galicia, o Máster en Estudos Teatrais e
Cinematográficos e o Master en Produción e Xestión Audiovisual da Universidade da Coruña e o I.E.S. Imaxe e
Son, organiza unha serie de seminarios
e talleres de imaxe entre o mércores 14
e o venres 23 de xullo. O prazo de inscripción remata o venres 16 e dado o
número limitado de prazas ofertadas de
cada curso os interesados deberán confirmar previamente por teléfono a súa
asistencia antes de facer efectivo o pagamento na Secretaría do CGAI, rúa
Durán Lóriga, 10 Baixo 15003 da Coruña. O programa detallado dos seminarios, horarios e información curricular pódense consultar en www.cgai.org.

Baixo o título No principio
era a viaxe, iste sábado 10 ás
20 h. inaugurase esta nova
edición da Bienal de Arte de
Pontevedra no Pazo da Cultura e, posteriormente, no
Instituto Valle Inclán, na Facultade de Belas Artes e na
Escola de Restauración, lugares istes que albergarán as
obras expostas até o 5 de setembro. Os artistas diste ano
son Almudena Fernández,
André Cepeda, Antonio Ortega, Bruno Serralongue, Catarina Leitão, Darren Almond,
Eduardo Matos, Fernando
Sánchez Castillo, Fikret Atay,
Franck Scurti, Gert Robins,
Grahan Gussin, Grazia Toderi, Ignasi Aballi, João Pedro
Vale, Luis Palma, Massimo
Bartolini, Matthieu Laurette,
Melik Ohanian, Mónica
Alonso, MP&MP Rosado,
Nayia Frangouli, Paola Pivi,
Peter Stel, Philipinne Hoegen, Rubén Ramos Balsa, Simon Straling, Suso Fandiño e
Yorgo Sapountzis.

XAQUÍN LOURENZO
O C.C. de Monteporreiro
adícalle unha mostra ao último homenaxeado co Dia
das Letras Galegas.

Sada
■ EXPOSICIÓNS

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 no bar
Liceum.

■ ACTOS

FLASH-BACK
COMPOSTELA
Este espectáculo de rúa sobre o Xacobeo encherá a cidade durante todo o verán
de xigantes, cabezudos, bonecos de trapo e distintos
actores galegos.
■ CINEMA

Espectáculo de cabaret que
poderemos ver, o venres 16
ás 23 h, no bar Liceum.

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

ANTON VAN DYCK.
ICONOGRAFÍA
Esta mostra de 125 estampas

TOM VERLAINE
MUSIC FOR FILM

Programado polo Centro
Galego das Artes da Imaxe,
en colaboración co Festival
Internacional de Curtas Metragens de Vila do Conde e
en colaboración coa sala Capitol, iste domingo 11 ás
21:45 h. nista sala proxectaranse películas de Man Ray,

D.O.G.
CONSELLARÍA DE FAMILIA,
XUVENTUDE, DEPORTE E
VOLUNTARIADO
Véñense de convocar prazas para
estudantes nas residencias xuvenís
dependentes desta consellaría para
o curso 2004/05. Poderán optar a
elas a mocidade que sexa nacional

O Concello de Negreira, na conmemoración do centenario do nacemento do
avogado e escritor local, promove este
certame ao que poderán concorrer todas aquelas persoas que o desexen, de
calquera nacionalidade, presentando
unha ou máis obras, que deberán ser
orixinais e inéditas e deberán estar escritas en lingua galega. Nos relatos,
cunha extensión non inferior a 30 fo-

A Xunta de Galiza crea este certame de
Investigación Humanística, dotado
con 37.000 euros, para recoñecer o traballo dos investigadores. Poden concorrer aquelas persoas que veñan realizando investigación, polo menos desde
hai quince anos, na área humanística e
que estexan adscritos a centros públicos ou privados emplazados na Galiza,
que sexan investigadores galegos non
vinculados a centros do país, ou investigadores que, sen cumplir os requisitos anteriores, teñan abordado temas
directamente relacionados coa Galiza.
Para poder presentarse serán propostos
por algunha institución académicocientífica, pública ou privada, con personalidade xurídica propia, ou deberán
estar avalados, polo menos, por dez in-

OLAF MOOIJ
do s. XVII póderase visitar
durante este ano no Museo
do Gravado, en Artes.

Santiago

LILI BERLÍN

PREMIO DE NOVELA CURTA
XULIÁN MAGARIÑOS NEGREIRA

PREMIO A. LÓPEZ FERREIRO

O Colectivo 40 –formado
por coarenta artistas– e a
Fundación Araguaney, co
gallo do centenario do nacimento de Salvador Dalí, artellan unha serie de actos
como conferencias (ver a
anterior sección) e ista
mostra colectiva de escultura, pintura, escultopintura, fotografía, esmalte e
xoiaría, que podemos contemplar nas sala de exposicións da Fundación Araguaney até o sábado 17.

ARTISTAS PLÁSTICOS
GALEGOS

■ TEATRO

A Asociación Maximo Gorki de Solidariedade entre os Pobos imparte aulas de lingua rusa e de castelán para rusos durante os meses de agosto e setembro. Inscricións na rúa República
Arxentina 17, 2º esquerda en Vigo e
nos teléfonos 986 36 63 81 pola mañá
ou 986 22 44 57 pola tarde.

LEMBRANDO A DALÍ

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

■ EXPOSICIÓNS

CURSOS DE VERÁN DE IDIOMAS

lios DIN A4 nin superior a 50, por unha soa cara e a duplo espazo, figurarán
o seu título e un pseudónimo ou lema
do autor, que os enviará por quintuplicado e nun sobre pecho, no que incluirá os seus dados persoais. As novelas
remitiranse ao Concello de Negreira,
rúa do Carme 3, 15830 -A Coruña, antes do 1 de setembro, facendo constar
no sobre o lema Premio de Novela
Curta Xulián Magariños Negreira.

■ EXPOSICIÓNS

DÍAZ PARDO

O Porriño

douscentos, que versen sobre esta figura da cultura galega. O prazo de admisión remata o 31 de marzo do 2005, e o
fallo producirase na primeira quincena
de maio do próximo ano. O traballo
premiado pasará a engrosar a colección
“Ánxel Fole”, editada pola Fundación
Caixa Galicia. Máis información en
www.fundacioncaixagalicia.org.

dun país membro da Unión Europea e non supere os 30 anos. As solicitudes poderán presentarse nas
delegacións provinciais da Consellaría de Familia. Máis información
sobre a documentación que cómpre
axuntar coa solicitude na paxina
oficial da Xunta de Galiza.♦

Fernand Leger, Carl Th.
Dreyer e outros con acompañemento musical, en directo, de Tom Verlaine e
Jimmy Rip. Máis información no telf. 981 574 399 ou
en www.salacapitol.com.

CICLO SURREALISTA
Comezou iste pasado luns 5
no teatro Principal e chega
ao domingo 11. Iste xoves 8
ás 22:45 proxectarase Gala,
de Silvia Munt. O venres 9
á 18 h, Recuerda, de Alfred Hitchcock; ás 20:30
Un perro andaluz, de Luis
Buñuel e La mesa del rey
Salomón, de Carlos Saura; e ás 23 h. La vía láctea,
de Luis Buñuel, a súa particular ollada sobre o Camiño de Santiago. O sábado
10 ás 18, Un perro andaluz
e La mesa del rey Salomón; ás 20:30, Recuerda;
e ás 22:45, Gala. O domingo ás 18, Recuerda; ás
20:30, La vía láctea; é as
22:45, Un perro andaluz e
La mesa del rey Salomón.
■ CONFERENCIAS

SALVADOR DALÍ
Artelladas pola Fundación
Araguaney, que é onde terán
lugar ás 20:15 h, e o Colectivo 40, iste xoves 11 poderemos escoitar a Andreu Vilasís e Nuria López Ribalta
falar sobre Xoiaría no surrealismo; o luns 12, Juan
M. Monterros Montero falará sobre A vanguarda e o
desño téxtil; o martes 13,
José M. B. López Vázquez
faráo sobre O mar e a arte
de vanguarda; o mércores
14, Antonia Pérez Rodríguez sobre Maruxa Mallo
en Buenos Aires; e o xoves
15, Mónica Iglesias Seoane
sobre Lugrís, surrealismo
ou metáfora.

A galería Trinta (Virxe da
Cerca 24) inaugura iste xoves 8 ás 20 h. unha mostra
que recolle un resumo do
amplo abano da actuación
artística deste holandés nado en Rotterdam no ano 58.
Pirate wagons, vellos semiremorques; Haircars, autos
humanizados; caixas de
luz, obxectos e pezas con
son completan a segunda
exposición individual do
artista en España. Até o 4
de agosto.

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

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

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

PINTORES
COMPOSTELÁNS

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

MANUEL RUIBAL
Os xardíns do Auditorio acollen a mostra Campo de Estrelas até o 27 de outubro.

VICENTE PREGO
Podemos coñecer o traballo
deste artista, baixo o título
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 realidades construidas e as situacións sociais que son obxeto de preocupación e estudo
do proxecto e como todo isto se vai concretando no cómic. Até o 14 de xullo.

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

TOM VERLAINE
MUSIC FOR FILM

Programado polo Centro
Galego das Artes da Imaxe,
iste domingo 11 ás 21:45 h.
na sala Capitol proxectaranse películas de Man Ray,
Fernand Leger, Carl Th.
Dreyer e outros con acompañemento musical en directo de Tom Verlaine e
Jimmy Rip. Máis información no telf. 981 574 399 ou
en www.salacapitol.com.

FOLCLORE NAS PRAZAS
O domingo 11 en dúas sesións ás 11 e 13 h. estará na

vestigadores da área, no caso de que
concorran por iniciativa propia. As solicitudes formalizaranse no modelo
oficial que está a disposición dos interesados en www.dxid.org e www.xunta.es/conselle/in, xunto con oito exemplares do currículo completo e dunha
breve memoria na que se xustifique
que o traballo do candidato lle faille
acreedor do premio, ademais da copia
das publicacións máis relevantes, até
un máximo de dez e calquera outra documentación que se considere oportuna, e que deberán ser presentadas antes
do 6 de setembro no rexistro da Direción Xeral de Investigación e Desenvolvimento da Xunta de Galiza, sita na
rúa dos Feáns 7, local C 15706 de Santiago de Compostela; igualmente promóvese o Premio de Investigación
Humanística para Investigadores
Mozos, dotado con 6.100 euros ao que
poderán concorrer investigadores que
cumplan as condicións de participación e entrega requeridas no premio
anterior, sempre que non trascorresen
máis de 6 anos desde a presentación da
súa tese de doutoramento e que entreguen, xunto cos oito exemplares do currículo e da memoria, copia das publicacións máis destacábeis, até un máximo de cinco.♦

Praza de Praterías o grupo
pontevedrés Celme.
■ TEATRO

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

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.

Verín
■ TEATRO

UN TRANVÍA
DE NOME DESEXO

Poderemos gozar con este
clásico adaptado por Balea
Branca o sábado 10 ás 23
h. no Pavillón de Deportes.

Santi Prego
estará
co seu
Monólogo
do imbécil
o proximo
sábado 17
na Casa
da Cultura
de VERÍN.

ciña, figrorífico, lavadora, auga quente, servizo de sabas, prazas para bicicletas. Rúa do Conde de Lemos 23,
Sarria. Telf. 629 461 770.

■ Alugo cuarto a señora de entre
50 e 65 anos en Vigo, na zona do
Calvario. Bon comportamento. Margarida Agulló, telf. 986 378 601.

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

■ Alúgase vivenda amoblada con
xardín para a tempada de verán en
Beade-Vigo, ben situada e nova.
Chamar ao 665 955 770.
O lapis
máxico é
unha
exposición
sobre
ilustradores
de libros
infantís
británicos
que
podemos
ollar no
MARCO de
VIGO.

MÓNOLOGO
DO IMBÉCIL

O actor Santi Prego representa a biografía dun tipo
desde o mesmo momento
da súa concepción, alá nos
sesenta, até agora mesmo.
Un individuo que se sinte
desprazado unha e outra
vez. Unha biografía surrealista, tenra, cómica e fantástica. O sábado 17 ás 23 h.
na Casa da Cultura.

Vigo
■ DANZA

GISELLE
O Ballet Clásico Nacional
de Moldavia interpreta esta peza mítica do periodo
romántico, acompañado da
Orquestra Filarmónica
Nacional, o luns 12 ás 21 h.
no C.C. Caixanova.
■ EXPOSICIÓNS

MAGIC PENCIL
O British Council produce
esta mostra sobre ilustracións de libros infantís no
Reino Unido na actualidade, que permanecerá no
MARCO até o 12 de setembro. Hai talleres didacticos
para crianzas de martes a
venres de 12 a 14 horas.

A Rede

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.

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 na
galería Chroma.

LEANDRO SÁNCHEZ

A Casa da Xuventude acolle
até o venres 16 as súas pinturas, debuxos, esculturas, fotografías e imaxes de curtas.

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
son ás 11, 12:30, 17 e 18:30
h. de martes a domingo, incluíndo festivos.

■ Alugo casa nos Ancares, en Corneantes (próxima ao Piornedo) recén
restaurada. Por temporadas ou todo o
ano. Telf. 666 876 102.

■ Os Oito Maravedís, novo albergue para peregrinos en Sarria. Co-

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

MARÍA REY

■ Desexo facer amigas que amen a
música clásica, a literatura e o teatro. Fran, telf. 605 099 722.

JUÁN GARCÉS

MANUEL IZQUIERDO

O Boletín de novas da ciencia naceu en
1999 e ofrece información actual sobre
esta materia. Os seus obxectivos son a divulgación e a normalización lingüística.
Tamén inclúe fotografías, libros, ligazóns, datos históricos, aspectos de interese educativo, etc.♦

■ 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.

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

A galeria VGO presenta as
súas obras até o venres 9.

www.canalciencia.com

■ Véndese scooter en Vigo con
11.000 km, nova e económica. Chamar ao 607 950 511.

■ 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.

ATRÉVETE A SOÑAR

SOLEDAD SEVILLA

CANAL CIENCIA

■ Xente maior, non nos sintamos
sós os días festivos. Chamádeme,
telf. 986 378 608.

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.

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

■ 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.
■ 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 agosto e setembro.
Telf. 615 864 477 ou 981 765 089.

■ 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.

■ Véndense canciños de compañía
de raza pequena. Telf. 986 415 666.
■ Alúgase piso na Avda. Fisterra
da Coruña por 365 euros. Telf. 607
638 045.
■ Alúgase casa no Saviñao, perto
do Miño, na Ribeira Sacra luguesa.
Restaurada con calefacción e cheminé. Fins de semana ou por semanas,
bon prezo. Telf. 982 404 654, 679 591
876 (Manuel).
■ Mentres contemplo unha exposición
de Chillida, penso nunha frase súa:
“Cando entrei en Santa Sofía de Constantinopla ollei un grande espazo musical”. Nese momento gostaríame ter ao
meu lado unha muller coa que falar do
espazo, da arte, de Estambul, de Chillida, da música... Creo que os corenta
anos é unha boa idade para explorar o
mundo, e disfrutar da arte, dos sons,
dos silencios e da vida. Se hai algunha muller sensíbel que comparta estes pensamentos, e queira vivilos
conmigo, pode escribirme a : literario04@yahoo.es.

■ 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.♦

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

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

Barcelona
Barcelona

A RECONQUISTA

GALICIA,

■ EXPOSICIÓNS

O SORRISO DE

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

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.

Ponferrada

■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

FERMÍN MUGURUZA
KONTRABANDA

XURXO LOBATO

O artista basco regresa a
Galiza coa xira Komunikazioa Tour e novo disco en
directo, recén publicado,
para tocar na sala Nova
Olimpia iste xoves 8. Enntradas a 10 euros.

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).

O DESEÑO DO SÉCULO
XX NA GALICIA

Porto
Porto
■ EXPOSICIÓNS

GALIZA EN FOCO

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.
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Anuncios de balde
■ Son un home sensíbel, solteiro e
sen compromiso de entre 30 e 40
anos, que busca coñecer mulleres
galegas para amizade e, se xorde,
estabelecer unha relación de parella.
Se algunha muller quere saber o que
hai detrás deste anuncio que me escriba ao correo electrónico galizanacion1965@yahoo.es.

O Museu Nacional da Imprensa acolle 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), WilliamNelsol Gardiner (17661814), unha ducia de gravuras representando os meses
do ano, subliñando as característica de cada mes; no
Museu Calouste Gulbenkian até o 18 de agosto. 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.

Fermín
Muguruza
presenta o
seu novo
disco na
sala Nova
Olimpia de
VIGO iste
xoves 8.

Valença
■ MÚSICA

JOÃO PEDRO PAIS
É o cabeza de cartaz do
concerto de inauguración
da Feira Transfronteiriça
Expominho que terá lugar
iste xoves 8 ás 22 h. no recinto do certame. Este xoven revelación foi coñecido
a partir do programa “Chuva de Estrelas” e ten destacado, desde 1997, cun estilo muito propio que o levou
a vender 160.000 discos.

Vilar
de Mouros
Mouros
■ MÚSICA

CHEMICAL BROTHERS
Tras o seu paso por Compostela os irmáns químicos faran
parada no festival da vaca,
que se celebra na vila portuguesa desde o venres 16 ao
domingo 18 e no que van
compartir cartaz con artistas
da talla de Peter Gabriel,
Toranja, Rão Kyao, The
Cure, Clã, Ice-T, Bob Dylan, Macy Gray, Pj Harvey,
Gary Jules e Polly Paulusma entre outros. Entradas á
venda e máis información en
♦
www.vilardemouros.com.♦

A galería
viguesa
Ad Hoc
alberga,
no seu novo
espazo
de Joaquín
Loriga 9,
a mostra
Laughin
Allowed.

O

nda de calor en España. Varias mortes a
causa das altas temperaturas. Primeira noticia
dos telediarios, o Goberno
anuncia medidas. E que pasa
en Galiza? Pois aquí tamén é

a primeira noticia do telexornal, a Consellaría tamén
anuncia medidas. A xente fai
caso e sae á rúa en sisas. Pero á tarde vai fresco, collen
catarreira. Un xornal descubre a verdade: corre vento do

norte. A noite do día un, Lugo dá a mínima: sete graos. É
o problema do mimetismo.
Velaí unha razón para pensar
coa propia cabeza. Con máis
nacionalismo colleriamos
talvez menos constipados.♦
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Eva Fernández
‘É un gozo andar con zocas e mantón’
LARA R. LORENZO
Vímola en series coma “Mareas Vivas”, “Pratos combinados”
ou “El súper”. Pero hoxe todo o mundo a identifica con Matilde, a axudante do investigador Pablo Veiga en “As leis de Celavella”. Eva Fernández vén de gañar o Premio Mestre Mateo, outorgado pola Academia Galega do Audiovisual, á mellor actriz
protagonista. A intérprete ourensá tamén recibiu o premio á
personaxe destacada de imaxe 2004, outorgado polas Asociacións
de Perruqueiros e Esteticistas de Galiza e a Federación Nacional
de Asociacións de Esteticistas. A súa personaxe está triunfando.
Que ten Matilde de especial
para ter tanto éxito?
Eu penso que é un personaxe
que cae ben, e o matiz máis importante dela é que é unha rapaza honesta, limpa. É unha icona
de honestidade na serie.
Despois de interpretar papeis en series ambientadas na
actualidade, coma “Mareas”,
“Pratos”… Como se vive un
personaxe dos anos 20?
Moi ben! É un gozo facer unha personaxe así, andar con esas
zocas coas que andaban antes,
con esas faldras, eses mantóns, o
pano na cabeza… Vívese con
moita ilusión. Ademais, é unha
serie da que estou aprendendo
moitas cousas que non sabía, ou
que sabía a través dos libros. Por
exemplo, o outro día saíu un capítulo no que unha muller maltratada fuxía, e aínda por riba a que
tiña que ir ao cárcere era ela, por
escapar. Tampouco cambiaron
tanto as cousas: o que somos é un
pouco o que fomos antes. Cómpre retomar o pasado para non
esquecer a historia e repetila.
A que se debe o éxito de crítica de “As leis”?
Sobre todo, e fundamentalmente, á calidade… Pero tamén á calidez.
E o público, ten a mesma
resposta que a crítica?
Ten. Sobre todo estase xerando un público urbano, non
habituado a ver a Galega. Iso é
o máis importante, que esta-

mos captando un novo público.
Identifícana con Matilde?
A fama non é algo que me
quite o sono: se cadra coñécenme máis, e iso agrádame, pero
tampouco é o máis importante.
Ás veces pasan cousas encantadoras: aínda onte no Corte Inglés, unha paisana berrábame
“Matilde, Matilde!”, e eu miraba
para atrás, porque xa estou acostumada ao nome. E a muller viña seguíndome por toda a sección de colchóns, até que conseguiu darme unha aperta, coma se
me coñecese de toda a vida…
Iso é precioso.
Ten en mente voltar ao cinema? (Eva tiña o papel de
Isabel no filme Ilegal, ópera
prima de Ignacio Vilar.)
Non podo descartar nada,
porque un actor ou actriz ten que
saber facer de todo: cinema, teatro, televisión... Dentro das ofertas, claro. Eu penso facer o que
máis legal me pareza. Que en
Madrid sáeme unha serie preciosa, pero preciosa para os madrileños… pois non. Eu prefiro o
que máis coñecemento me achega, co que máis aprendo. E con
Matilde estou aprendendo moito.
Prefire as series galegas?
Interésame traballar con bos
personaxes en boas series, tanto
me ten que en Madrid ou aquí. A
serie está trascendendo na sociedade: a xente máis nova está coñecendo outra realidade, e a xente maior está rememorándoa.

Dedicoulle o premio “ás
tres mulleres da súa vida”: á
súa avoa, á súa nai e á súa irmá
Penélope. Animárona moito a
actuar?
Sempre, sempre. Teríalles
prestado máis que sacase unha
oposición, pero eu decidín que
non quería estudar maxisterio ou
ciencias humanas, que eran o
meu (encántanme os nenos e en-

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

cántame escribir). Eu xa quería
tirar pola interpretación. Elas dixéronme: “prefires ir por aí?
Pois vai, pero faino ben, honestamente, e con franqueza. O que
ti sintas.” Eu dende pequena escribía obras, interpretaba… E
sempre me apoiaron: a miña irmá é a miña primeira fan, e a miña avoa, igual. Mais tamén son
as críticas máis duras.♦

Soberano
Unha
novela de

ADOLFO
CAAMAÑO

Discriminación
positiva?
MANUEL CIDRÁS

R

etomando a cuestión
da violencia mal chamada de xénero que
abordabamos o mes pasado, o goberno socialista
xustifica o seu proxecto estrela diante das críticas suscitadas invocando o principio da discriminación positiva. Alude tal concepto a
diversos mecanismos legais que pretenden corrixir
desigualdades materiais
mediante o favorecemento
de suxeitos que están nunha situación de inferioridade, fronte a outros que non
a padecen. A discriminación positiva é unha técnica plenamente xustificada
en canto serve para eliminar desigualdades, aínda
que é susceptíbel de producir efectos perversos. Nas
medidas xa adoptadas ou
proxectadas en relación ao
fenómeno do que falamos
hai diversas mostras de
discriminación positiva, tales como fórmulas de preferencia das mulleres maltratadas á hora de acceder a
un posto de traballo ou a
unha vivenda que faciliten
a súa vida lonxe do maltratador. A cuestión é: cabe
discriminación positiva na
norma penal?
Na miña opinión, non
cabe, por unha razón ben
sinxela. A norma penal, pola súa natureza, aplícaselle
ao infractor, non á vítima.
Daquela, aplicar unha norma penal máis benévola ou
grave en función dun atributo do autor (que pode ser
o sexo, pero tamén, por
acaso, a nacionalidade, en
relación coa pequena delincuencia protagonizada
por inmigrantes) non supón privilexiar a vítima en
relación ao transgresor en
comparación con outro. A
desproporción numérica
entre homes e mulleres en
relación a estas condutas
debe ter a súa tradución na
desproporción de resolucións xudiciais que sancionen a uns ou a outras, non
na configuración do tipo
penal en función do sexo,
xa que iso implica romper
o principio de igualdade
non para restabelecer o desequilibrio entre vítima e
vitimario senón para favorecer a transgresora en relación ao transgresor. En
ningún caso se discrimina
positivamente a vítima
concreta.
Sendo isto claro, por
que a insistencia na invocación lexitimadora da
discriminación positiva?
A tentación da demagoxia anda polo medio, desde logo. Pero canda ela
están os efectos da vitimización colectiva, que é
un fenómeno perturbador
da lexislación penal, do
que, se acaso, trataremos
noutra ocasión.♦

