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Fraga non acepta que
o PP elixa sucesor
no congreso

Pepe Carreiro

(Páx. 9)

Bautista Alvarez
rememora os 40 anos
de historia da UPG

FUNDADO EN 1907

(Páx. 11)

1,75 euros

Ferrol mobilízase
en defensa do sector naval

PARELLA BUSCA PISO

(Páx. 18)

UNHA COUSA É A REALIDADE E

OUTRA A PERCEPCIÓN.

Moitas veces, en política a percepción social ten máis forza que a realidade. Mentres o PP estivo no Goberno central, o PSOE denunciou
que o Plano Galicia non existía. Cando José Luis Rodríguez Zapatero
chegou á Moncloa, sorpresivamente, comezou a tomar realidade tamén nas promesas dos socialistas que, unha e outra vez, se comprometían a cumprilo. Como cumpir o que non existe? Cousas da ciencia
política. A ministra Magdalena Alvarez, a que sabe de proxectos, infraestruturas e cartos, afirma unha e outra vez desde Fomento que o
Plano Galicia non existe, cualificándoo con verbas que xa cheiran. Todos criticaron a pobre da Magdalena andaluza aínda que teña boa parte da razón, como se demostrará a próxima semana cando dea a coñecer os compromisos orzamentarios que deixou o seu antecesor,
Francisco Alvarez Cascos, no seu ministerio. Rodríguez Zapatero non
só lle levou a contraria, senón que desautorizou as súas palabras. Por
que? Porque Zapatero e os socialistas se deron conta que o Plano Galicia si existe. Pouco importa que non figure nos orzamentos, de que
fose un agrupamento de obras xa proxectadas ou prometidas... A
maioría da sociedade galega creu que o Plano Galicia existía. Foi tanta a propaganda, foron tantos os debates que non podía ser doutro xeito. Creron o que necesitan crer. A necesidade apreta moito. Até alá nos
cumios dos Ancares, fronte a unha fonte que estaban a arranxar, puidemos ollar que era obra do Plano Galicia nun gran cartel que tapaba
a paisaxe. Así por toda a xeografía galaica. No PSOE déronse contra
de que o real e o virtual se confunden, por iso, na vez de seguir afirmando publicamente que non existía, decidiron comprometerse a
cumprilo. Seguro que é máis rendíbel electoralmente que levarlle a
contraria á opinión pública. Aínda que sexa abdicando de realizar unha acción de goberno axeitada. Galiza non necesita planos opusdeianos excepcionais, senón medidas gobernamentais axeitadas a nosa realidade. Non valen promesas rápidas para tapar as protestas sociais,
senón realidades gobernamentais logo de estudar, discutir e aprobar
publicamente, con orzamentos e prazos concretos, as medidas axeitadas. A visita protocolaria de Zapatero a Galiza, nin vai ser boa para o
PSOE a medio prazo, nin para Galiza no futuro máis inmediato. Dálle azós ao PP, pero, sobre todo, comprométese nun plano que non está axeitado ás nosas necesidades reais, por moito que a opinión pública o fixese seu na desesperanza dunha traxedia.♦

O casado casa quere,
di o refrán.
Pero atopar unha
vivenda é a cada
máis difícil para
a xente nova

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

Entrevista con
Arcadio López
Casanova
(Páx. 29)
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As hipotecas absorben até o 60% dos ingresos dunha familia media

Un terzo dos europeos non pode
acceder a unha vivenda propia
JORDI CLIVILLÉ

A pesar de que o acceso á vivenda é un dereito constitucional, un terzo da poboación europea non
é quen de pagar o seu custo. A situación require medidas políticas que fomenten o aluguer.
O prezo da vivenda é unha das
constantes económicas máis inestábeis nos últimos anos. As causas
desta medra son varias e inflúen
de diferente xeito nos custos finais
de compra e de alugueiro.
O incremento da poboación
foi determinante nos últimos
sesenta anos da historia de Europa occidental. Primeiro, grazas ás altas taxas de natalidade,
e nos últimos anos por causa da
forte inmigración.
Ademais, unha variábel que

se repite en todos os países é a
diminución do número de persoas por fogar. As vivendas que
ocupan só unha persoa aumentaron máis que calquera outra
modalidade. Os fogares unipersoais medraron entre o 1990 e o
2000 un 33% na UE. No Estado
español, un 40. Hai a falsa crenza de que a meirande parte das
vivendas deste tipo se deben á
emancipación da mocidade,
mais o certo é que o 90% constitúeno persoas de máis de 60

Redacción:

Edita:

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

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

Edicións Especiais:

SOCIEDADE:

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

Xosé Fernández Puga.

Xosé Enrique Acuña.

X. Vázquez Pintor, Xavier
Queipo, Henrique Harguindey.

Deseño de Maqueta:

ECONOMÍA:

Xoselo Taboada.

VOGAIS:

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

Coordenación Humor Gráfico:

SECRETARIO:

GALIZA:

Xan Piñeiro.
Director:

Afonso Eiré López.

anos, especialmente mulleres,
viúvas ou solteiras.
Desde o 1945, a media de
ocupación de cada vivenda pasou de catro persoas a tres, ao
tempo que a poboación aumentaba un 32%. Ambas as constantes tamén se encontran no conxunto da unión.
Outra causa que incide na
necesidade de novas vivendas é
o número de divorcios. No Reino Unido, por exemplo, a marca de separacións por cada

Picho Suárez.

Manuel Cao, X.F. Pérez Oia,
Xosé García.

G. Nuno de Faria, Manuel
Lombao, Daniel Álvarez, A. Marqués.
PENÍNSULA:

Xulio Ríos, Moncho F. Leal,
Gustavo Luca de Tena, Ignacio
Ramonet, Ramón Chao.

MUNDO:
Colaboradores:

Bieito Iglesias, X.L. Franco
Grande, Abelardo Vázquez, X.L. Muñoz
Portabales, Martina F. Bañobre, X.C.
Garrido Couceiro, X.M. Sarille, Miguel
Barros, Xesús Veiga, Mª Pilar Garcia

DEPORTES:

Manuel Pampín.

CULTURA: Ramiro Fonte, Vítor Vaqueiro,
Pilar Pallarés, Celso López Pazos, X.M.

1.000 habitantes é do 2,91. En
España sitúase no 0,87.
Pouco investimento
A pesar de que en España a evolución demográfica foi semellante á dos países do seu contorno,
especialmente nas últimas dúas
décadas, hai diferenzas ben graves, especialmente no que se refire ao investimento público neste
ámbito. No conxunto do Estado, a
porcentaxe do PIB adicada a vi-

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

FIN

DE

LECER:

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

ÚLTIMA PÁXINA:

Redacción e Administración:

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

Fotografía:

Andrés Panaro, Xosé Marra.
Ilustración:

Edición Electrónica:

www.anosaterra.com

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

Teléfonos:
REDACCIÓN:

Xefe de Publicidade:

CORREO ELECTRÓNICO:

Carlos Martínez Muñoz
publicidade@anosaterra.com

ADMINISTRACIÓN, SUBSCRICIÓNS

SEMANA:

Xesús Vaamonde Cid.

venda era do 0,98 no 1990, só por
encima de Bélxica, co 0,24 e moi
lonxe de Suecia, co 4,10.
Esta cifra é máis rechamante
se temos en conta que a vivenda
pública en España é ben escasa,
especialmente a destinada a alugueiro. Actualmente, do 14% do
parque residencial en arrendamento, só un 2% é de tipo social.
Nos Países Baixos, por exemplo,
as vivendas en alugueiro significan o 62% do parque e son de
protección oficial o 45% destas.♦

Xefa de Administración:

986 433 886 - 222 405.
Fax 986 223 101.
info@anosaterra.com
E

PUBLICIDADE:

986 433 830*

Blanca Costas

Imprenta:

Subscricións:

Depósito Legal:

Lola Fernández Puga
subscripcions@anosaterra.com

ISSN:

E.C. C-3 1958.
C-963-1977 .

0213-3105.

Nº 1.137 ● Do 15 ao 21 de xullo de 2004 ● Ano XXVII

A especulación fomenta a venda de pisos
Para entender a problemática actual da vivenda en España hai
que analizar os diferentes movementos migratorios que se produciron a partir do 1939 debido á
Guerra do 1936, mais sobre todo
o proceso de industrialización
iniciado no 1950, que converte a
Catalunya e a Euskadi en centros
de recepción de inmigrantes. Para entender a difícil situación daquela época só fai falta ter en
conta un dato, o 30% dos mozos
que facían o servizo militar nestes territorios non regresaba aos
seus lugares de orixe. Na década
do 1960, a esta puxa de desenvolvemento únense a Comunidade de Valencia e Madrid, sen esquecer a inmigración interna
campo-cidade. É neste momento
cando se dispara a demanda de
vivendas, satisfeita pola oferta
privada, que prefire un modelo
de propiedade que lle é máis rendíbel ca o alugueiro. Nesta altura, o goberno de Francisco Franco dita unha lei que regula a propiedade horizontal.
Por que se consolidou este
modelo? En primeiro lugar, pola

Á oferta privada élle máis rendíbel a propiedade que o aluguer.

paralización da construción de
parques públicos de vivendas en
alugueiro após a guerra. O réxime fascista, ademais, conxelou a
suba dos alugueiros, o que, xunto á alta inflación, dificultou que
a xente optase por este sistema.
Mais o que realmente inclinou
a balanza a favor da propiedade

foi o sistema de creación de parques residenciais. A especulación
foi brutal e planeouse desde as
máis altas instancias do Estado.
O proceso que utilizaban as
empresas promotoras era o seguinte. Alcaldes e presidentes das
deputacións creaban sociedades
anónimas, á fronte das cales si-

tuaban testaferros, cuxo obxectivo era comprar terreos cualificados como agrícolas, situados relativamente perto das cidades. Unha vez adquiridos estes terreos,
normalmente comprados a baixo
prezo, revendíanse automaticamente a unha empresa promotora,
creada a propósito, a un prezo suficiente para que o seu valor servise de aval para que un banco
emprestase o diñeiro abondo para
a construción de vivendas. As caixas, naquela altura, non podían
actuar neste tipo de negocios, pero podían avalar se era preciso.
Rematada a construción pagábase
unha entrada e asinábanse letras
até un máximo de dez anos. A
construtora cedíallas ao banco ou
á caixa de aforros, que as avalaba
e adiantaba novos recursos para
iniciar novamente o proceso. O
resultado final supuña que a relación entre prezo e calidade de vivendas non era óptima. A pesar
disto, a demanda era tal que o negocio estaba asegurado. A chegada da democracia non logrou
erradicar esta práctica que, con lixeiras variacións, persiste.♦

O compromiso da hipoteca
Hoxendía, a situación da vivenda en propiedade ten unha
interesante contradición. Hai
sobrada oferta e unha demanda
crecente, mais esa demanda
califícana as entidades bancarias como insolvente, dado que
boa parte dos demandantes
non teñen contratos laborais
indefinidos ou como remuneración suficiente.
Agás casos excepcionais, un
só ingreso no fogar non abonda
para poder acceder á propiedade. En consecuencia, fican fóra
desta opción os fogares uniper-

soais ou unifamiliares, na meirande parte dos casos.
Naqueles fogares onde un
mínimo de dous dos membros
gocen de postos de traballo indefinidos, o custo da vivenda
supón que a hipoteca absorba o
60% da renda familiar dipoñíbel durante os 20 anos seguintes. Na maioría dos casos, o
40% restante non lles permite
un nivel de vida digno, máis se,
como ocorre normalmente, as
parellas optan por teren fillos
unha vez comprada a vivenda.
Hai dous puntos negativos

na adquisición en propiedade.
Unha hipoteca ata máis unha
parella ca un contrato matrimonial, polo que supón un atranco
para a liberdade dos seus membros. En segundo termo, a vivenda en propiedade limita tanto a mobilidade social como a
xeográfica. Na práctica, o alugueiro permite axeitar a vivenda ao estatus social que se teña
no transcurso dunha vida, o
arrendamento permite axeitar a
vivenda á amplitude da familia
e ás circunstancias económicas
de cada momento.

As axudas
da Xunta
ao aluguer
Na liña de potenciar as garantías para inquilinos e arrendadores, a Xunta abriu, hai uns
meses, un servizo específico

para o aluguer, dentro do Instituto Galego da Vivenda. A Bolsa de Alugueiro baséase nun
sistema de axudas ao pagamen-

to das rendas, en función dos
ingresos dos inquilinos. Ademais, tenta reducir o número de
vivendas baleiras a través de

Finalmente, o sistema de
propiedade garda un perigo
latente durante todo o período de
amortización. Agora vivimos
tempos de baixos xuros. Se botamos a vista atrás, comprobamos
que hai menos de vinte anos os
xuros chegaron a estar ao redor
do 17%. Mais ese risco é limitado. Para os que teñen hipotecas
con tipos variábeis, só se os xuros chegasen ao 1% terían problemas para asumir o seu importe. Aínda que en vinte ou trinta e
cinco anos, todas as circunstancias se poden dar, claro está.♦

asesoramento aos propietarios e
vantaxes á hora de alugar.
Segundo a Consellaría de Política Territorial, este sistema é
beneficioso para ambas as partes. Os inquilinos que se inscriben na bolsa poden ter unha subvención mensual da súa renda
até do 60%, segundo os seus ingresos. Ademais, o prezo máximo limítase a 450 euros ao mes,
en vivendas inspeccionadas por
expertos independentes. A maiores, a Xunta comprómetese a
asesorar gratuitamente á hora da
sinatura do contrato.
Os propietarios reciben da
bolsa garantía de cobro, tanto das
rendas como dos servizos básicos
(luz, auga…). Tamén suscriben
un seguro de fogar gratuíto que
garante a conservación da vivenda en óptimas condicións. Igual
ca o inquilino, o arrendador recibe asesoramento de balde na defensa xurídica, na busca de inquilinos e nos contratos.
Des que comezou este servizo, a Bolsa de Alugueiro ofreceu
máis dun cento de vivendas nas
sete cidades galegas. Para calquera información e acceso aos
datos das vivendas ofrecidas,
existe unha páxina web,
www.bolsa-alugueiro.xunta.es.♦

As vantaxes
do aluguer
A modalidade máis
socialmente xusta para gozar
dunha vivenda nas clases populares é o acceso mediante
o aluguer. É certo que no Estado español a pouca oferta
de vivendas de propiedade
privada fai que o prezo non
estea ao alcance da maioría
dos demandantes. Mais existe un paradoxo, nas cidades
hai gran cantidade de vivendas desocupadas que os propietarios non colocan no
mercado por falta de
confianza no cobro das
rendas, así como o axeitado
mantemento. É evidente que
hai que darlles resposta a
ambas as obxeccións.
PRIMEIRA PROPOSTA:
a) Mediante o
incremento do Imposto sobre Bens Inmóbeis forzar
os propietarios de vivendas
libres a poñelas en oferta.
b) A fin de cubrir a
inseguranza no cobro, concellos, comunidades
autónomas e goberno
central deberían crear
sociedades de responsabilidade mutua que se responsabilizarían de cubriren
impagos que se producisen
e/ou posíbeis deterioros nas
vivendas arrendadas.
c) Os propietarios deberían ceder unha porcentaxe
do importe das rendas á
Sociedade de Responsabilidade Mutua.
d) O propietario outorgaríalle poderes á Sociedade de Responsabilidade
Mutua, a fin de que, en caso necesario, fose esta a
que tivese a responsabilidade de acudir aos tribunais.
SEGUNDA PROPOSTA:
Creación dun parque público de vivendas en alugueiro. O problema preséntase á
hora de fixar o importe das
rendas que deberían pagar os
inquilinos. É evidente que estas rendas non se poden fixar
en función do custo dos
inmóbeis, senón en función
dos ingresos dos cidadáns aos
que están destinados, os de
menores salarios. Outro problema engadido é a duración
do contrato; se este é ilimitado, daranse casos nos que o
nivel de ingresos do arrendatario se incremente de tal xeito que deixe de pertencer ao
grupo social do que provén e
a pesar de todo seguir a
gozar da súa utilización.
Experiencias coma estas
xa se realizaron na Alemaña
da década do 1960. As
rendas fixábanse mediante
unha porcentaxe sobre os ingresos familiares (o 25%).
Esta medida tiña o efecto de
que a partir de determinados
ingresos, ao inquilino non lle
compensaba seguir nesa
vivenda, xa que a renda
superaba a das vivendas do
mercado libre. Isto conseguía
que a media de ocupación
nunca superase os sete anos,
o que significaba que sempre
había prazas libres para no♦
vos beneficiarios.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

César Antonio
Molina, flamante
director do Instituto
Cervantes, afirma que
o español está a
gañar influencia en
Bosnia, grazas ao
exército. Agora se
entende o interese de
Zapatero por mandar
tropas a Afganistán e
Haití: son lingüístas
con gorra de
instrución. Volve
Nebrija con aquilo de
que a lingua é
compañeira do
imperio, aínda que
seña un imperio
capaz só de
conquistar a illa de
Perejil.

Di a Ser, o luns 12,
que Florentino Pérez
comeza a súa
segunda “lexislatura”.
A tanto chega a
importancia do Real
Madrid que xa lle
dan ao seu presidente
o rango de
gobernante dun
Estado.

R

esulta cándido que alguén, en nome
do feminismo, arremeta, nas actuais
circunstancias, contra a regularización da prostitución, defendendo a súa idílica abolición. Mais a candidez é má intención, cando se acusa ao BNG, nada menos
que, de conivente con proxenetas e traficantes organizados, por ter instado ao Goberno
español a enfrontar o problema de forma
práctica. Isto é, regulando legal e profisionalmente a situación na que se achan as persoas, mulleres e homes, que se adican á
prostitución, co acceso aos direitos e coberturas da protección social.
Desde 1978 a prostitución non é delito.
Nembargante, non sendo ilegal, é clandestina, en certa maneira. Non figura, con direitos e obrigas de quen a ela se adica, para
as Administracións Públicas. Nunha manifestación de auténtica hipocresía, impropia
dun Estado que se di democrático e non
confesional, admítese unha actividade que,
ao mesmo tempo, se considera ilícita, inmoral. Porén, non estamos perante un debate sobre a moralidade ou inmoralidade da
prostitución, se ben non estaría mal lembrar, a esta altura, a consideración cristiá
primitiva que se expresa no episodio de
María Magdalena. Un servizo, que entra
dentro do espazo da actividade económica,
da hixiene e seguridade no traballo, mesmo
da publicidade nos meios de comunicación,
non pode ficar excluído para as Administracións Públicas da súa consideración laboral. Hai que tratar ás persoas que desempeñan o oficio da prostitución dentro do
marco da legalidade: non poden estar excluídas dos direitos sociais e asistenciais
comúns á populación. Reducir a cuestión a
emprestar servizos asistenciais de carácter
sanitario, de forma discrecional e voluntaria, para previr a infección ou transmisión
de enfermidades, expresa a forza da necesidade e a limitación conceitual con que se
encara. Mesmo neste aspecto, urxe contemplar unha integración dentro do sistema sanitario público destes servizos, con asistencia regrada e obrigada.
Asumidos e/ou logrados estes obxectivos, cabe un debate sobre como reducir esta actividade ou como conseguir que ninguén se vexa forzado a exercer este oficio,
contra a súa vontade, especialmente as mulleres, certamente as máis premidas por situacións de necesidade. Teñamos, con todo,
moi presente que existen moi diferentes casuísticas e estatus no exercicio da prostitución. A posición abolicionista, alén de ser
un postulado simplesmente moral ou ideolóxico, resulta máis que inviábel. Nas actuais circunstancias histórico-sociais tradúcese en represión sen máis, da que as principais vítimas son as persoas que exercen a
prostitución na versión máis marxinal. Enrubesce observar como se declaran abolicionistas, só para fustigar e perseguir ás
prostitutas de rúa Montera ou a Casa de
Campo, políticos conservadores do Concello ou a Comunidade Autónoma de Madrid,
onde os hoteis, saunas, pisos, chalets…,
con ofertas sexuais, significan unha parte
sustancial do sector servizos. Os antecedentes históricos no Estado Español son xa
de por si elocuentes. As autoridades franquistas, como o Vaticano, eran tamén implicitamente abolicionistas. Provocaban só
a extorsión das prostitutas, sobre todo no
chanzo máis desamparado. Porén, vivían

do Goberno iraquí foi
instaurar a pena de
morte. É a
democracía á
norteamericana.

FRANCISCO RODRÍGUEZ

O autor defende a regulación da actividade das prostitutas e critica os abolicionistas.
moralmente satisfeitas coa declaración am- E ademais ocúltase que o BNG pide asemapulosa de que era unha actividade ilegal e de que se aborde “o tratamento penal dos
inmoral, da que gozaban, iso si, conforme delitos de tráfico de persoas, proxenetismo
e explotación sexual de menores” a fin de
ao seu capricho e preferencia.
Non dubido de que haxa persoas aboli- adoptar as medidas necesarias para mellorar
cionistas ben intencionadas. Con todo, aos a eficacia na persecución deses delitos. Aínda máis suspeitoso é que o ferproblemas reais hai que aplicarvor abolicionista leve a desprelles solucións prácticas, adecuadas ao contexto histórico, polítinrubesce gar pancarta en sesión parlamentar, cando está intervindo a
co, social e económico. Opino
que só nunha hipotética socieda- observar como portavoz do BNG no Parlamento Galego, co gallo dunha
de comunista sería posíbel, non
se declaran
ponencia de estudo do probledigo xa desexábel, a abolición da
prostitución, mais non o sería por abolicionistas, ma nesta institución. O lóxico
sería que estas feministas, de
unha decisión legal. Hoxe este
furor tan abolicionista, comepostulado é fechar os ollos e tirar
políticos
zasen, por exemplo, por unha
por elevación. Non se sabe moi
ben a onde. Obxectivamente a conservadores campaña contra os xornais, por
certo tan abertos ás suas colaque todo continúe como está, pade Madrid,
boracións escritas, que, en
ra proveito do pior sistema de explotación, o que non recoñece dionde a oferta abondosas páxinas, publicitan
servizos sexuais. Se a regularireitos ás persoas que se prostitúen, o que as mantén na indefen- sexual significa zación da prostitución beneficiase claramente os grandes
sión legal e xoga coa súa
unha parte
proxenetas e os traficantes orclandestinidade. Nen o estigma
ganizados xa hai tempo que se
social da prostitución, especialsustancial
do
tería asumido. O negocio é o
mente contra as mulleres, nen os
aspectos máis negativos do seu sector servizos” negocio.
En todo caso, deixando á
exercicio, especialmente por mumarxe as diferentes análises e
lleres inmigrantes, se combaten
avaliacións que os membros do
co abolicionismo. É mellor comBNG poidamos facer da prostibater por que se poida acceder a
tución, a organización non vai
un estatus legal, o primeiro que
ter os ollos hipocritamente feposibilita dignidade e emerxer da
chados perante un fenómeno
precariedade e do oscurantismo.
Non hai boa intención, senón só inten- secular, hoxe aínda máis abondoso e de cación de danar e confundir, cando se aldraxa suística máis variada, e defenderá os direiao BNG só por “instar ao Goberno a que re- tos laborais e sociais de quen a exerce. Tanalice un estudo, previo diálogo cos sectores to a ilegalidade anterior a 1978, como a iliafectados, sobre as medidas e reformas ne- citude actual, non fan máis que agravar o
cesarias para regular legal e provisional- estigma, a marxinalidade e as posibilidades
mente a situación na que se achan as perso- de explotación e desamparo.♦
as –mulleres e homes– que se adican á prostitución, de modo que poidan acceder aos
FRANCISCO RODRÍGUEZ é portavoz do BNG
direitos e coberturas de protección social”.
no Congreso
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Cousas de España

Roi Cagiao

Cartas

O galego nas Pontes
A primeira medida

Ollos hipocritamente
fechados

Recentemente, nunha carta escrita a este semanario, sementábanse dúbidas sobre o uso do galego no Concello das Pontes, gobernado con maioría absoluta
polo BNG.
Por iso, desde a Asemblea
Local do BNG, acordamos en
votación deixar constancia pública, no mesmo semanario, do

noso rexeitamento ao devandito
escrito; pois consideramos que é
desafortunado, tendencioso e
magnifica situacións illadas,
dando unha impresión, para calquera descoñecedor da realidade
das Pontes, de que aquí “pasamos” do noso idioma.
Lamentamos que o autor do
escrito, membro da nosa Asemblea Local, leve as súas inquedanzas fóra do seo da propia

asemblea, danando a imaxe das
Pontes e o traballo rigoroso de
moitos compañeiros que, día a
día, achegando desinteresadamente tempo e traballo, conseguiron que o BNG leve dúas lexislaturas con maiorías absolutas
nas Pontes.
Actitudes hipercríticas, como
a que hoxe denunciamos, levan o
conxunto da militancia ao desánimo, xa que logo, en pouco ou na-

da benefician o nacionalismo.♦
FRANCISCO PICO
(RESPONSÁBEL LOCAL DO BNG
DAS PONTES)

O abolicionismo
Desde estas páxinas teño que felicitar a Ana Pontón por dicir que
a regulación da prostitución pode ser o primeiro paso para aca-
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uando Ana Pontón, deputada polo
BNG no Parlamento de Galiza, começou a sua intervençom no Pleno da
Cámara o 15 de Junho, um grupo de mulheres que assistiam à sessom, convidadas polo
PSdeG, despregarom umha banda com um
lema lacónico e contundente: Abolición. Assinavam o texto duas associaçons feministas
bem conhecidas em Vigo (Alecrín e Figa) e
umha que imaginamos acaba de nascer (Etc).
A intervençom de Ana Pontón tinha por
obxecto, segundo lemos, defender o seu voto
particular favorável à regularizaçom das
prestaçons sociais (assistência sanitária e legal, pensons, etc.) das persoas que trabalham
como prostitutas. As feministas reivindicavam a abolición dessa actividade, nom sabemos se em todos os casos ou só quando a
prostituiçom é exercida por mulheres.
Também nom sabemos se estas associaçons
exigiam unicamente a aboliçom da prostituiçom nom voluntária e daquela de que beneficiam terceiros ou se a sua reivindicaçom tinha mais alcance e incluía a aboliçom de todo
comércio sexual alicerçado no interesse económico. Ou mesmo de toda relaçom sexual alicerçada nalgum tipo de interesse nom amoroso
(prestígio ou promoçom social, por exemplo,
necessidade de companhia, etc.), sanctificada
ou nom por algum ritual civil ou religioso.
Ora, ainda que o laconismo do texto nos
prive dos matizes da reivindicaçom, duas cousas parecem claras: o dilema que nos proponhem estas três associaçons (aboliçom versus
regulaçom) é falso (é verdade que nom se pode regular o que foi abolido, mas nom hai dúvida que sempre pode abolir-se o que foi regulado); e o seu gesto reivindicativo foi recebido
com maneiras inusuais na cámara galega.
E como nom é sobre a base de dilemas
falsos que progressa o debate social, vamos
aproveitar a ocasiom que nos oferece a presença destas mulheres no Parlamento, a sua
atitude e o tratamento que ali se lhes dispensou para dizer duas cousas a propósito de um
par de assuntos que desde hai bastante tempo
preocupam algumhas persoas neste país.
■ CUI BONO? A quem tocou viver épocas de
debates intensos, esta pasmaceira ideológica
em que agora nos movemos nom pode deixar
de resultar-nos um tanto deprimente. O progressivo apagamento das velhas lindes políticas em favor da reivindicaçom sectorial e o
remexido ideológico que daí acabou resultando ham de ter sem dúvida as suas cousas
boas, mas para quem gosta de pôr o peixe em
pratos limpos é impossível que toda esta confusom desperte algum entusiasmo.
Ainda temos na memória o susto que
apanhamos quando vimos sair do Parlamento
Galego aquela interideológica caravana de
mulheres que hai umha década partia com
destino Beijing. A nossas parlamentárias –todas– iam a aquela Conferência reivindicativa
na curiosa condiçom de ONGs, financiadas
com dinheiros públicos e cada umha representando-se a si própria. Nom faltou nengumha.
Mas se feitos como este na altura causavam
estupor, hoje, infelizmente, análogos ou piores
despropósitos passam por completo despercebidos. Tantos forom os apanhos que vimos justificar como acçons em defensa dos direitos das
mulheres que já quase nada nos assombra.
A umha boa parte do feminismo galego (e
nom só) aconteceu o que a muitos outros movimentos reivindicativos: caiu na armadilha
das benesses do poder. Primeiro um subsídio,

Feminismo,
parlamento e poder

non é rendíbel. Nin
sequera o Barça ou o
Madrid. E os
pequenos nin se diga.

ELVIRA SOUTO

Algúns, como o

A presença de movimentos feministas no debate sobre as prostitutas dá pé para conhecer qual é a situaçom desta ideologia.
despois umha publicaçom, mais tarde a gestom de alguns quartinhos públicos... e os fios
ensarilharom-se até a reivindicaçom, manietada, perder o antigo brio. Se antes o objectivo
da militante feminista era abater o edifício patriarcal, a sólida estrutura autoritária, hoje muitas delas parecem conformar-se apenas com
arruinar a vida aos homens (a alguns homens).
E entende-se que seja assim. Por quê havia
de seguir empenhado todo o movimento feminista em deitar abaixo o tinglado inteiro se no
vetusto edifício já se arranjou lugar para as
mulheres (para algumhas mulheres)? Cupo, paridade e arroba proporcionam a coarctada ideológica. A desigualdade perante a lei interpretase como conquista igualitária. A indulgência
paternalista de quem nos vê como persoas irremediavelmente imaduras, necessitadas de protecçom especial, agita-se como o reconhecimento da nossa mais genuina condiçom.
Situaçom que logicamente agrada, que
agrada muito, aos que sabem onde e como se
jogam os quartos. Esses que festejam o apoio
das velhas guerreiras do feminismo galego
ao ex-alcalde de Vigo (PSOE) e as palavras
da actual alcaldessa (PP) na Marcha Mundial
das Mulheres “Temos de esquecer diferenças, para darmos todas juntas um passo à
frente” (vai ti saber para onde).
Por isso nom há de surprender-nos que
quando Ana Pontón tomou a palavra no Pleno
do Parlamento para defender a regulaçom das
prestaçons sociais para quem exerce a prostituiçom e as representantes das associaçons feministas Alecrín, Figa e Etc despregarom a sua
banda abolicionista, passasse o que passou.

As persoas que ali estavam puderom assistir a um espectáculo insólito na Cámara:
contrariando a tradiçom do seu partido e a
sua própria, a presidenta acidental (PP) nom
ameaçou, nom expulsou nem sancionou
quem tam abertamente infringia as mui autoritárias normas com que esta instituiçom
reprime qualquer expressom das persoas que
assistem como convidadas ao debate. Bem
ao contrário, com atitude hesitante permitiu
que o lema permanecesse exposto durante
mais de dez minutos.
O lema coincidia, claro, com o ponto de
vista defendido polo PP e o PSOE.
■ FALANDO ENTENDE-SE A GENTE. O movimento feminista com presença na Galiza há
de perguntar-se, cremos, por quê isto é assim
e se é assim que deve ser. Por quê as suas reivindicaçons coincidem às vezes, como aconteceu no Pleno do dia 15 de Junho que aqui
comentamos, com os sectores mais reaccionários da sociedade galega.
O feminismo há de falar sem tabus nem
preconceitos e ha de ouvir o que pensam outras mulheres sobre a sua própria condiçom.
Somos muitas as que queremos saber se o movimento feminista galego vai avançar pola via
fácil do vitimismo e o pensamento rígido,
aceitando os favores que ocasionalmente lhe
dispense o poder, ou vai optar polo caminho
adulto –e esgrévio– que conduz à conquista da
justiça e a igualdade. Duas cousas que nom
tenhem prezo (e por isso som tam caras).♦
ELVIRA SOUTO é lingüísta e autora de varios ensaios.

mulleres. Argumentos que esconden odio e prexuízos, moitas veces contra os homes, aínda que hai
que lembrar que as mulleres tamén son clientas de prostíbulos de
homes. A prostitución en determinados casos fai incluso un labor
social, e estou pensando naquelas
persoas discapacitadas, que non
teñen outro xeito de manter relacións sexuais. Estar a favor da regulación da prostitución non é o

Compostela, non lles
pagan aos xogadores
e ameazan con
pechar.

Están de moda os
pantalóns de pirata,
pero é difícil
conseguir unha
camisa de manga
corta. Din que é o
máis horteira do
mundo, sobre todo se
se leva con gravata.

Admítese que as
mulleres conduzan.
Pero se non van cun
home. Cando vai o
marido ou
compañeiro debe
conducir el, non sendo

Xosé Lois

que teña un brazo
roto ou xustificación
asemellas. Trátase dun
machismo burro,
porque o verdadeiro
privilexio é levar
choffeur.

Centenario do
nacemento de
Neruda. Era
comunista. Como
Picasso. Como
Charles Chaplin.
Correo electrónico: info@anosaterra.com

bar co proxenetismo, en lugar de
adoptar as posturas demagóxicas
da escritora María Reimóndez
ou da asociación Alecrín.
Os argumentos destas abolicionistas da prostitución caen no
máis espantoso ridículo, porque
pretender facernos crer que os que
utilizan os servizos dunha prostituta son uns delincuentes, e que
son os clientes dos prostíbulos os
responsábeis da explotación das

Contodo, o fútbol

mesmo que estar a favor da explotación sexual. Hai xente que exerce a prostitución porque quere, e
ninguén ten dereito a dicirlle o
que pode ou non pode facer co seu
corpo; outra cousa ben distinta é
xustificar a explotación sexual.
Tanto Mª Reimóndez como á asociación Alecrín queren impoñer a
súa estreita e machista, si machista, visión do mundo aos demais,
como facía a Inquisición. E como

non teñen argumentos válense da
demagoxia para defender posturas
intolerantes e prohibicionistas. É
como se para acabar coa explotación nas empresas, se prohibise
traballar. Denoto moita amargura
persoal nesta xente defensora do
abolicionismo, pero iso xa é unha
cuestión persoal e psicolóxica.♦
XOÁN PÉREZ
(SANTIAGO)

Canta xente
trabucada deu o
século XX. Talvez se
vivisen máis anos
farían como Vargas
Llosa, que tivo tempo
de aprender a
marcha dos rangers
de Minnesota.♦
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BIEITO IGLESIAS

A

Un xeque
iraquí
compara
a situación
actual co
colonialismo
británico

constituiron un fiasco e os
británicos obrigaron ao avó
do xeque actual a abandonar
o Irak. Falando xa da actualidade, Jouwad afirma que “a
comunidade xiíta non se
fragmentará nin se aillará
respecto da comunidade sunnita. Os norteamericanos
buscan a guerra civil, pero
fracasarán porque o pobo
iraquí non vai querer precipitarse a unha guerra civil”.♦

O xornalista Robert Fisk
conta en La Vanguardia (13
de xullo) a súa conversa co
xeque iraquí Jouwad Mehdi
Al Khalasi. A autoridade
xiíta compara a situación actual coa da insurreción dos
anos vinte. “Daquela —afirma Al Khalasi— os británicos intentarán instaurar un
goberno iraquí só de nome”.
Este xeque, neto doutro xeque que encabezou a oposición ao colonialismo en
1920, lembra como o seu
avó pedira a todos os seus
seguidores que non participasen nas eleccións a fin
de non lexitimar o goberno
situado no poder polas potencias de ocupación. A petición fora seguida por xiítas,
maís tamén por sunnitas, xudeos e cristiáns. As eleccións

Touriño
máis rapado
no congreso
do PSOE que
os cabalos
do curro
de Sabucedo

dou máis rapado que os cabalos do curro de Sabucedo.
Nin a perspectiva das eleccións galegas, nin a oposición
dun Blanco que seica sempre
exerce de galego, significaron
nada para que a franquicia galega puidera exhibir as súas
credenciais cara unhas eleccións que cada vez ten menos
de cara o candidato socialista.
Quen o diría hai dous meses!
Da seguridade dunha vitoria
socialista nas próximas eleccións galegas, co alento dun
goberno amigo, pasouse á incerteza de que esa amizade
poida ter algunha utilidade. E
isto sucede á vez que Fraga
confirma, sen confirmalo,
que se presentará para intentar a reelección”.♦
Emilio Pérez Touriño.

Lourenzo Fernández Prieto
comenta en La Voz de Galicia
(13 de xullo) a situación do
PSOE galego tras o congreso
do partido. “A visita [de Zapatero] chegou xusto despois
de que o PSOE galego ficara
marxinado na nova Executiva
federal, na que Touriño queSANTY / El Progreso, 9 de xullo de 2004

Unión do Povo Galego está de festa de anos, o próximo vinte e cinco de xullo andará nos corenta de servizo a Galiza.
Así o declaran os organizadores do aniversario, aínda que
semellante tópico lle acaia mellor á Facción do Servilismo, PP por
caso. Os antigos persas recibían ao seu rei de xoellos, rezaba certo
manifesto servil, pero suponse que os revolucionarios non fan a venia. Pola parte que me toca e mentres fun upegallo, antes pretendía
remexer Galiza –cambiala, comerlle a madre, virarlle a alma co de
diante pra tras– que servila. Parabés a un partido que pra moitos de
nós, mozotes, soou a tuba do despertar; felicidades á U, letra que
adoptamos ufanos como santo e seña, analogamente aos grilos príncipes que locen no lombo un P. Nesta conmemoración corentona
deberían participar a carón dos actuais militantes e dirixentes, entre
outros varios, Ferrín, Pepiño de Teis, Elvira Souto, Montes, Luaces,
Lito, Suevos, Nogueira, Xan Carballo, Bernardo Requeixo, Miranda, Marcos Valcárcel, Vence ou Leiceaga; incluso os desviados da
traxectoria inicial (xa se sabe que Rimbaud acabou de traficante de
escravos en Abisinia). A partir dunha deflagración, dun big bang, as
esquírolas ou cinascos van caír ás Quimbambas, algunhas ao Inferno, mais cómpre admitir tales singularidades pois todos –os upegallos tamén– somos materia escura do Universo. Moito receo que
falten á lista porque se anuncia unha restra mazadora de oradores,
recrutados entre aqueles que presentemente manteñen as siglas, unha actuación de coral polifónica –imaxino que pra cantarlle á famélica lexión– e outra dunha murga tradicional. Vicio en verdade
tradicional dalgús ex camaradas este de dar a murga.♦

O acordeón de Antuerpe

XURXO SOUTO

Pelouzos en bulárcamas

A

claro inmediatamente o título. “Pelouzo” (ou “pelouciño”):
dise, en oposición aos xefes, do operario de a pé.
“Bulárcamas”: espazo do estaleiro reservado á fabricación de
ferros para unir as chapas.
Son palabras da lingua de Astano –agora chámanlle Izar-Fene–
unha factoría con tanta tradición que até ten idioma propio.
Martes participei en Ferrol na manifestación en defensa do
sector naval. Miles de persoas que fixeron pública na rúa a
demanda que lles proía na cabeza: o dereito dunha sociedade a ser
dona do seu destino pola forza do traballo.
Se temos as mellores instalacións e a mellor tecnoloxía, se en
capacidade humana somos os mellores do mundo, por que nos estaleiros de Fene está prohibido construír barcos?
A situación do sector naval é realmente difícil. Sabémolo. Por iso
debemos ser tamén especialmente ambiciosos na reivindicación. O seu
futuro excede os intereses dos sindicatos, dos obreiros e subcontratas
dos propios estaleiros. É o alicerce económico de toda unha terra.
Analistas e economistas de salón a eito insisten na inutilidade da
protesta. Cheos de paternalismo, explícannos como nas reviravoltas da
globalización os lugares reservados a producir riqueza fican lonxe desta ribeira. E agora debemos aspirar a un destino de subsidios con
resignación. Chama tamén especialmente a atención a posición dos
que reclaman mobilizacións en Cádiz e Sestao, mais en Trasancos piden tranquilidade: non convén molestar a ninguén nas vacacións, hai
que agardar a setembro. Abofé que asombra este exceso de cortesía.
Non queren darse conta que dende o ano 1984 –data da primeira
reconversión–, Ferrol leva vinte anos agardando a setembro.
Cómpre saír a rúa, cómpre tratar de rachar con esforzo a mesta
pátina de tristura que todo o asolaga. “Zona industrial en declive”,
puido inventar a administración un retrouso máis triste? Con tal
título, quen vai animar a traer un peso? Velaí unha proposta de eslogan para os novos tempos: “Inviste en Ferrol, case nos deixan sen
“chope”, pero agora traballamos que dá xenio!”. Afortunadamente
nestes vinte anos ánimos non faltaron. E quizá para defenderse con
retranca contra tantos golpes, naceu en Fene o Museo do Humor.
Por certo o seu director é un grande artista, Xaquín Marín, un debuxante que mantén en toda a súa obra a querencia pola perfección na
liña, conforme aprendeu nos seus anos de deliñante en Astano.
Fun consciente por primeira vez da importancia do sector naval
aos quince anos. O esplendor dos estaleiros da ría de Ferrol
chegaba entón até o conservatorio da Coruña. Un compañeiro, futura promesa do saxofón, parou de súpeto de acudir ás clases, o
profesor interesouse por el e comentoulle un amigo: deixa a música,
entrou de aprendiz de soldador en Astano. Aquí se demostra tamén
o porqué da elegancia dos barcos que saían deste estaleiro: até os
aprendices a “pelouzos” eran uns auténticos artistas.
Como petisco para o etnógrafo, velaí máis entradas do dicionario
de Astano: “Carenas”, o obradoiro de reparación. “A Pradera”, o
parque de chapas; “A Casa dos Pitufos” (está pintada de azul), as
oficinas de produción; e aló lonxe, no extremo do estaleiro, un territorio coñecido como “Soweto”. Reclamo dos sabios máis información.
Isto son só recortes dun vindeiro, apañados a todo “filispín”.
“Mira nena! son como o sector naval/ hei hei, resitirei!”,
cantaban, hai vinte anos, Os Resentidos. Martes en Ferrol volveu
soar con forza este retrouso.
Que ninguén nos roube o dereito a ser donos do noso destino. E
♦
que a ría siga a producir riqueza cos “pelouzos” en Bulárcamas!♦

Latexos
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O Iraq mira
para Europa
X.L. FRANCO GRANDE

H

oshiar Zebari, ministro
iraquí de Exteriores do
chamado goberno provisional, pediulle en Bruxelas
á Unión Europea o seu apoio
e que manteña unha
representación diplomática
permanente en Bagdad. Así o
fixo diante dos seus homólogos dos vintecinco países europeos e, tamén, cos
membros da OTAN.
O problema é outro: o risco, agora mesmo, é que a UE,
no canto de axudar a Iraq, non
faga senón apoiar máis ós EE
UU ca a Iraq. Sempre será ben
vido o que se faga no eido diplomático. Pero a UE non debera caer en axudar ós EE UU
na desfeita que fixeron naquel
país. Este risco é manifesto.
Logo da lixeireza con que
aceptou o chamado goberno
interino, e despois da ratificación na ONU de canto os EE
UU propuxeron como saída a
unha entrada e permanencia
no país tan ilegais, non
deberiamos seguir participando na ilegalidade, e
santificala.
Algunhas cousas
importantes pode facer a UE.
Por exemplo, ser intransixente
coa pena de morte. Ninguén
pode aceptar en serio que se
diga, como dixo Zebari, que
el persoalmente estaba en
contra dela pero que cómpre
mantela porque “temos necesidade de medidas de
disuasión contra certos
elementos”. Os EE UU non
van aceptar que se derogue a
pena de morte hoxe vixente
no Iraq. Pero a UE debera impoñerse e desbotar calquera
colaboración mentres aquela
se manteña.
A colaboración que pide
Zebari, o que el chama “unha
asistencia máis directa”, non
pode ser a calquera prezo. A
UE pode e debe esixir un estreito control dos dereitos humanos, tan asoballados no país. Porque hoxe, no mundo
árabe, pénsase que a
democracia occidental é o
que están vendo que os EE
UU levaron ao Iraq. Penso
que é posible levar a aquel
país unha idea máis civilizada
de entender o mundo. E que
se pode esixir como
condición sine qua non para
calquera asistencia europea.
E, sen dúbida,
colaboración baixo a autoridade da ONU para o proceso político que de agora en diante
se vai producir. A UE pode e
debe esixir eses mínimos. E
pode que os EE UU teñan que
transixir, ou que se lle poida
obrigar a facelo. Paréceme
que é hora de que a UE desenvolva unha política firme, que
atenda máis a estes principios
que a certos intereses, que son
moi grandes, se realmente é
merecente de ser o eido humanístico da Humanidade. ¿Esta♦
remos soñando?♦

O Estatuto de Nación principal punto reivindicativo

Galiza vai contigo,
lema do BNG o 25 de xullo
A.N.T.
Como todos os anos, o BNG celebra o Día da Patria cunha
manifestación que parte da
Alameda de Santiago ás doce
da mañá e que conclúe na
Quintana, onde o portavoz nacional lerá un comunicado centrado na reivindicación do Estatuto de Nación para Galiza.
“Galiza vai contigo” é o lema principal desta mobilización. Parellamente aos actos do 25 de xullo, o
BNG desenvolve unha campaña
para reivindicar o Estatuto de Nación para Galiza no marco do proceso case constituínte que comezou nos últimos meses. A outra base da campaña promovida polos
nacionalistas é a reivindicación do
pagamento da débeda histórica
que o Estado ten coa Galiza.
Sobre estes dous puntos pivotará o discurso que o portavoz nacional do BNG, Anxo Quintana,
pronunciará ao remate da manifestación do Día da Patria, aínda
que porá maior acento na reforma
da Constitución e do Estatuto.
O Bloque considera que Galiza corre o risco de quedar á
marxe do novo reparto de poder
no Estado como resultado da reforma constitucional e dos novos
Estatutos, como xa acontecera en
1978. Para evitar esta eventualidade, propugna decantarse polas
forzas políticas propias do país e
pola reclamación do autogoberno. Isto permitiría conxurar o risco da perda da condición de nacionalidade histórica, coa regresión identitaria, material e cultural que comportaría.
O obxectivo dos nacionalistas é reforzar o carácter nacional
de Galiza e o seus dereitos históricos para establecer unha relación en pé de igualdade co Estado, sen dependencias.
Este Día da Patria tamén implica unha preparación para un
novo curso político con marcado
carácter electoral; así, o Bloque é
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consciente da demanda dun cambio de goberno na hai na sociedade, pero lembra que este debe
ter como norte os problemas do
país e como protagonistas as forzas políticas propias, non dependentes de estruturas alleas.
III edición do Festigal
Ademais do tradicional xantar de
confraternización na Carballeira
de Santa Susana, este ano celébrase a III edición do Festigal,
que se consolida como exposición de todo o que ten que ofrecer
o país: cultura, lingua, artes escénicas e musicais, artesanato...
Centrado arredor do Día da
Patria, so o lema “A Galiza máis
viva”, o Festigal celébrase os días
24 e 25 de xullo no campus sur de
Santiago de Compostela. No apar-

tado musical, o día 24 actuarán a
portorriqueña Arianna Puello e os
galegos Lamatumbá. O 25 chégalle a quenda a Mercedes Peón, ao
cubano Norge Baptista e aos romaneses Electric Gipsy Band.
Na Galería das Ideas debateranse as novas propostas dos nacionalistas para o Estatuto de
Galiza como Nación, analizarase
o problema da violencia contra
as mulleres, estudarase a globalización da tortura e a súa extensión de Guantánamo a Iraq e
abordaranse as proposición dos
nacionalistas dunha nova política cultural, que consideran alternativa e necesaria.
Galiza Nación Viva
Por outra banda, o 18 de xullo
vai ter lugar no parque de Cas-

trelos de Vigo a xuntanza nacionalista “Galiza Nación Viva”,
na que participarán A Nosa Terra, Adega, a Asociación Galega
de Emigrantes Retornados, Ponte nas Ondas, o BNG, os CAF, a
CIG, Erva, a Feira Artesán de
Pazos, Galiza Nova, a Marcha
Mundial das Mulleres-Vigo, a
Mesa pola Normalización, Nunca Máis, a Plataforma pola Defensa da Ría e o SLG.
Os actos comezan ás doce da
mañá, cando se abran os postos
das organizacións participantes.
Ás seis da tarde haberá obradoiros
e xogos para os máis cativos, ás
sete actuará Lorena Lores, ás nove
intervirá Francisco Carballo e ás
nove e cuarto actuarán Zurrumaia
e Barafunda. Durante a xornada,
haberá postos de bebida e comida
a bos prezos e xogos populares.♦

Pode ser antesala dun entendemento máis amplo

Os independentistas unidos no Día da Patria
A.N.T.
Un acordo impulsado polas Bases Democráticas Galegas permitiu a convocatoria dunha manifestación conxunta dos independentista para o Día da Patria en
Compostela. “Autodeterminación” é o lema da mobilización.
A idea inicial era unha mobilización aberta a todas as forzas
nacionalistas e con ese obxectivo Bases Democráticas convocara a “unha primeira reunión a
todas as organización políticas e
sociais, de ámbito nacional, actuantes no noso país”. A ese encontro faltaron entidades como
o BNG, pero acudiron a práctica
totalidade dos partidos e frontes
independentistas.

“Infelizmente non foi posíbel
levar adiante esa convocatoria
única”, indicou Bases Democráticas Galegas, que con todo lembra que “malia ese obstáculo
acordamos seguir adiante”, co
que convocaron unha manifestación nacional que de momento
está apoiada polas seguintes organizacións: CUT, FPG, Nós-UP
e PCPG. Aínda pendentes de
confirmación, pero que apoiaron
oficiosamente, están a Assembleia da Mocidade Independentista e Adiante. Outras entidades
como Redes Escarlata tamén poderían sumarse.
O acto, a celebrar o Día da
Patria en Compostela, partirá á
unha da tarde da Alameda e con-

cluirá na praza do Toral. O lema
da pancarta principal, que estará
asinada unicamente polas Bases
Democráticas Galegas, é “Autodeterminación”, escrito na normativa de concordia. Ao final do
acto lerase un documento en proceso de elaboración que analiza
a situación do dereito de autodeterminación e denuncia que non
o permiten nin o ordenamento
xurídico español nin a futura
Constitución europea.
Este é o acto central dos independentistas no Día da Patria, pero cada organización realizará
outros pola súa conta ou conxuntamente con outras forzas.
Os prolegómenos desta convocatoria indican que o acto po-

dería ser o principio dun entendemento de maior calado. Ao remate dunha das reunións para
acordar o modelo de manifestación, o líder da Fronte Popular
Galega, Mariano Abalo, suxeriu
a necesidade de profundar no entendemento. Este pronunciamento supón un cambio de opinión
da organización á que pertence
Abalo, que non participara no
proceso Espiral que concluíu coa
constitución de Nós Unidade Popular. Mesmo no documento que
se lerá no Toral ao final da manifestación indícase que “esta convocatoria do Día da Patria é apenas o primeiro paso nese camiño
que nos propomos andar colectivamente”.♦
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É sectario o BNG?
M. VEIGA

De putas
no Rasputín
XOSÉ M. SARILLE

O

O aznarismo constitúe a principal causa do
retroceso do BNG nos últimos catro anos,
mais nada asegura que o simple freo da presión neo-españolizadora vaia relanzar o nacionalismo ás cotas desexadas, nin sequera
que o vaia tirar do foxo no que se atopa. Algo terá que facer o propio BNG para retomar
a iniciativa. Velaí algunhas das eivas que, a
simple vista, manifesta.
■ PLURALISMO. Unha visión excesivamente clásica podería levar a pensar que no
seo do BNG aínda sobreviven os dous troncos orixinarios do nacionalismo (PSG e
UPG). Tal dicotomía no tocante a modelo social, ou formas de actuación foi, non embargante, superada, hai anos, pola historia e, de
forma maioritaria, polos militantes e votantes, aínda que poida pervivir nalgunhas memorias personais e en asuntos concretos,
mais nunca decisivos a curto prazo.
O problema actual de pluralismo é o que
relaciona a estrutura orgánica cos actores soPACO VILABARROS
ciais (veciños, sindicatos, organizacións diversas, empresas ou mesmo figuras individuais: torial adicado á defensa do autóctono, mais
Un exemplo. Carod, en ERC, insistiu en
como actores, escritores, profesionais, etc). O non como unha forza política xeralista que as- que era fillo de aragonés a fin de tirarlle meBNG arrastra un complexo de debilidade que pira a gobernar o país co apoio da maioría.
llor as reticencias electorais a un público ino fai desconfiar de calquera nacionalista non
O militante do BNG era tamén visto até hai migrante. O nacionalista galego podería indirectamente vinculado a esa estrutura orgáni- pouco como unha persoa “conflitiva”, imaxe sistir en que é un converso ao idioma (algo
ca. E xa se sabe que a desconfianza é o mellor que pervive, aínda que de forma máis matiza- que ademais resulta certo en ben de casos), no
modo de afastar os amigos. O resultado desta da. Pero igualmente é considerado, noutros canto de ofrecer unha imaxe purista ou etnisituación é que non exissectores, como unha cista da lingua. Non debe ter medo a dicir,
ten máis voces nacionapersoa honesta e traba- mesmo sería aconsellábel que o dixese, que el
listas que as dúas ou tres
lladora. Onde radica en- tamén falou castelán até determinado mooficiais da organización.
lgúns nacionalistas
tón, cando menos en boa mento da súa vida e que realizou unha escoMesmo boa parte dos
parte, a raíz do proble- lla por unhas determinadas razóns, recoñeadoitan
presentarse
cadros dirixentes adoima? Pois en que o mili- cendo, incluso, os posíbeis impedimentos que
tan ser remisos a opinar,
tante, e o dirixente, se tivo que salvar (nunca, en todo caso, tan elecomo
únicos
posuidores
fóra da consigna e do
nos presentan moitas ve- vados como o castelán-falante adoita crer)
programa, por medo a
ces (por suposto, non para converterse en galego-falante a todos os
da verdade e iso é
acabar reprobados polos
sempre) como alguén en níveis. Iso axudaría a que os demais se ideno que xera ao seu redor
seus compañeiros. A
posesión da verdade. Iso tificasen mellor con el e non a que o vexan
consecuencia é a falta,
é o que xera ao seu redor como alguén saído necesariamente do mundo
a
imaxe
de
radicais
e
demasiado frecuente na
a imaxe de radical, faná- rural ou dun grupo culturalista e/ou elitista.
sociedade, dunha voz de
tico ou sectario.
sectarios”
referencia que a cidada■ A BUROCRACIA E O NACIONALISTA “COQuen isto escrebe
nía identifique co nanon é valedor do relati- CÓN”. Hai militantes que tenden a preferir o
cionalismo. É como se
vismo filosófico, polo cumprimento polo miudo dun programa de acante a imposibilidade retanto pensa que é posí- tos deseñado desde arriba que a alteralo en
al de presentar unha liña organicamente apro- bel que haxa unha verdade para cada cousa, o función das necesidades concretas. A organizabada en cada circunstancia concreta, fose pre- que ocorre é que a sociedade está composta ción tampouco é dada a premiar o que inventa
feríbel quedar sen ningunha.
de moitas cousas diferentes e a proclamación pola súa conta, aínda que o acto e a incidencia
O BNG debe cumprir, neste sentido, as dunha verdade non invalida a existencia dou- social resultantes señan mellores. Son estes desúas afirmacións xenéricas e confiar na base tras moitas verdades paralelas e asociadas.
fectos tradicionais e ben coñecidos do burosocial organizada plurimorficamente, aprenAsí, por exemplo, moitos nacionalistas non cratismo que, lamentabelmente, tamén se dan
dendo tamén a salvar discrepancias puntuais entenden a razón de que as sondaxes proclamen en burocracias minimalistas como a do BNG.
que, loxicamente, sempre xurden e acostu- o BNG como preferido pola poboación para a
É verdade, polo demais, como proclama tomándose, en fin, a non convertir unha dife- defensa dos intereses de Galiza e logo non o vo- da organización política, que cómpre máis trarencia nunha enemistade ou nun impedimen- ten en igual medida. A explicación é, porén, cla- ballo militante e que esa militancia, poucas veto para a colaboración noutros planos.
ra: boa parte do electorado prefire o BNG para ces recoñecida, é do mellor que ten o nacionaEn toda tertulia social, desde a radiofóni- esa función, mais cando vota, Galiza non ocupa, lismo e a sociedade en xeral, mais, talvez, a mica á do grupo de xubilados, hai individuos nas súas prioridades personais, para alá dun se- litancia non se concreta só na oficina partidaria,
que repercuten o discurso de PP e PSOE. O gundo, terceiro ou cuarto posto. Pode pensar á cal son reacios a acudir boa parte dos cidaBNG debe aspirar a outro tanto e a non dei- que a súa vida depende máis do Goberno con- dáns, senón tamén falando cos veciños e relaxar espazos descubertos, cando menos vo- xunto de España ou pode que esteña especial- cionándose con eles. Esta última é unha labor
luntariamente ou por falta de actualización mente sensibilizado coa
imprescindíbel que sermetodolóxica.
sanidade e o ensino ou
ve para crear vencellos
Cómpre mesmo lembrar que o naciona- coa ecoloxía. Igual que
comunitarios, que traslaeraría máis simpatía da o ideario da organizalismo contemporáneo expandiuse nos inicios pode estar a prol do galeda transición grazas a asociacións culturais, go, pero considerar aínda
ción á sociedade, sen
que os nacionalistas
sindicais etc. que traballaban ao seu carón máis importante o castemediacións interesadas,
aínda que sen identificarse de cheo. Eran os lán e o inglés.
e que ademais fornece
lembrasen que son
tempos nos que Cuíña dicía: “vaia onde vaia,
Se non se comprende
datos imprescindíbeis,
sempre me encontro cos do Bloque que me e non se admite, como
conversos ao idioma,
en sentido contrario, é
montan un tinglado”. Referíase, claro está, a argumento de debate, a
dicir, serve para tomar o
no
canto
de
ofrecer
unha
grupos de veciños –non a militantes organi- opinión e as prioridades
pulso da cidadanía, de
zados que seguisen unha directriz centraliza- do outro, tampouco se
modo que a máis
imaxe elitista da lingua” mellor
da– pero que, non embargante, era certo, terá acceso a convenceampla sondaxe.
operaban moitas veces na órbita do naciona- lo. O militante ou diriE, un derradeiro aslismo ou mantiñan algún contacto con el.
xente nacionalista non
pecto, o do que se pogosta ás veces de poñerdería denominar na■ COMUNICACIÓN COA SOCIEDADE. Ver- se no lugar do veciño ou da cidadanía, limítase cionalista “cocón”. Unha cousa é non estar
dade que o BNG non é unha organización am- a agardar a súa quenda para volver falar, situa- dacordo coa palmada paternalista nas costas,
pla nin en medios, nin en militantes; certo ta- ción que define a incomunicación. Hai nisto al- propia dos caciques, e outra non saber tratar
mén que camiñar con ideas contracorrente de- go de pretencioso pola súa parte, de orgullo que coas persoas.
termina un avance máis lento. Mais non se po- en nada axuda a xerar simpatías. Certo que esTalvez resulte oportuno lembrar aquela
de dubidar de que o BNG padece un problema te orgullo obrou moitas veces como defensa an- vella e poética consigna de Mao, nadar no
de comunicación coa sociedade. O nacionalis- te un contorno hostil, mais a maneira de salva- seo do pobo como peixe na auga. Que tal un
mo é, ás veces, percibido como un grupo sec- lo rara vez é a do enroque na propia doutrina. curso de natación?♦

‘A

‘X

presidente Matas e
varios políticos baleares desprazáronse a
Moscova a promocionar o turismo. Unha noite visitaron
un prostíbulo chamado Clube
Rasputín, pagaron, gardaron
os xustificantes. Debido ao
insalvábel hermetismo do alfabeto cirílico, os papeis acabaron armacenados xunto cos
demais recibos e así chegaron
aos funcionarios da intendencia balear que filtraron a existencia das sete visitas.
A oposición explotou o
caso afirmando que eran
cobros irregulares e deixando
no ar a outra parte do asunto:
a evidencia de que o
Presidente de Baleares foi de
putas na visita oficial.
As probas indican que
todos os cidadáns das illas contribuiron economicamente para
o pracer presidencial, mais os
gobernantes responderon que
para esa cantidade –de cento e
algo de euros, coido que eran–
tiñan eles suficiente. Xuraron
que Matas non estivera e a
continuación, para consumo
ético propio, botaron man do
catecismo do home libre, que
segundo di na primeira liña,
fóra de horas de oficina un pode facer o que lle pete.
Así foi sempre nestas
collundas, claro que si, coa única e modernísima excepción de
romperlle a cara á socia, unha
proibición occidental dos
últimos anos, por mor de que
chegada unha hora bastante tardía tamén, aos movimentos femininos pareceulles que debían
enfrentar o problema e
decidiron que iso de chimpar
pola xanela á compañeira, ou
voarlle a cabeza cun revólver,
non estaba nada ben. Cómpre
lembrar que hai cincuenta anos
arrear unha tolena á esposa era
correcto, e se existía agravio
era mesmo lóxico.
Ante estoutro asunto de
rufiáns e putañeiros, caben varias posicións, mais chama a
atención que os grupos políticos nunca falen desta ignominia, extendida e desprexuizada
como nunca. E tamén sorprende que as organizacións feministas non dean dunha vez o
paso de acusar a gángsters e
clientes, como fixeron cos malos tratos.
O único argumento que ten
a prostitución organizada é o
do mercado. Igual que a prostitución, a escravitude existiu
ao longo da Historia e tamén
había razóns de mercado, naturalmente. Só faltaría. Hai que
acabar coa prostitución porque
é indigna e porque os rufiáns e
as mafias negocian coa
indignidade e coa pobreza da
muller, e porque os clientes
son colaboradores. E porque é
radicalmente intolerábel vivir
nunha sociedade onde hai persoas encerradas en garitos
infames, mentres os gángsters
pretenden legalizar asociacións
para xestionar a infamia. Que
comecen canto antes.♦

Nº 1.137 ● Do 15 ao 21 de xullo de 2004 ● Ano XXVII

O presidente anuncia que en setembro nomeará dous vicepresidentes

O sucesor de Fraga non o elixirá o congreso do PP
ma actual, pero que tamén pode
valer para cando Fraga se retire,
se é que o fai.

A.E.
“Hai tempo de sobra“ para designar o próximo candidato do
PP á Xunta, volveu repetir Manuel Fraga. Pero o máis importante da afirmación de Fraga
non é que adíe de novo a decisión, senón o método: non será o
próximo congreso, como tamén
tiña anunciado. O xeito de nomealo pode mudar o candidato.
Houbo tempos en que Manuel
Fraga tiña sona de resolutivo e
até de impulsivo. Non son estas
as calidades que está a mostrar
na resolución dos conflitos internos. Os que o coñecen de perto
afirman que novas situacións requiren “novos talantes”.
Segundo estas explicacións
non é que Fraga teña un trasacordo logo doutro, senón que tenta
deixar todo “atado e ben atado“,
frase que nos trae lembranzas.
O que semella evidente é que
a sucesión de Fraga non está nin
moito menos clara no PP. Segundo fontes consultadas pol’A Nosa Terra, Fraga tería xa tomada a
decisión de non volver presentarse e así llela tería comunicado
aos seus máis achegados.
Se deixa a posibilidade aberta só é para impedir as loitas internas de desgaste. Fraga gardaría a última palabra por se non
hai acordo. A súa disposición a
seguir sería o xeito de obrigar a
un consenso interno. Até de ago-

Adiar a remodelación

Manuel Fraga.

ra, as apostas de Fraga só se quedaron en intentos. As liortas e a
loita polo poder seguen, con
dous bandos cada vez máis nidios: autóctonos e madrileños.
Fraga vai dando pasos e realizando acenos, pero nunca lle
chega a hora de decidirse nin de
deixar que o partido decida. Nese proceso, múltiplas veces
anunciado, de tutelar o recambio, existen dous sinais que semellan para moitos certeiros. Os
nomeamentos de Xosé Manuel
Barreiro e Alberto Rodríguez
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Feixoo como encargados dos
dous principais relatorios no próximo congreso.
Serán tamén eles os dous nomeados vicepresidentes? Fraga
anunciou para setembro o nomeamento de dúas vicepresidencias, pero non quixo concretar nomes. Aínda así, todos dan
por seguro que o conselleiro de
Ordenación do Territorio e o de
Ambiente serán os que ocupen
os máximos cargos no goberno
autónomo logo de Fraga. Un logo que serve para o organigra-

O que non semella tan certo é
que Fraga non adíe de novo o nomeamento desas vicepresidencias tan agardadas, mesmo internamente, pois cada vez son máis,
no mesmo goberno autónomo,
os que critican o desbaraxuste do
actual Executivo. Levan tempo
empurrándoo a unha remodelación á que Fraga se resiste para
non remover as augas.
Tamén afirma Fraga que o
cargo de vicepresidente non ten
por que levar aparellado o de
“sucesor”, pero poucos do PP
defenden que Fraga pon perante
o partido os nomes desas dúas
persoas como referentes.
O problema é que ningún dos
dous, nin Barreiro nin Feixoo
contan hoxe por hoxe co desexábel consenso interno. Fraga quere que se vaian decantando os
posicionamentos, pero moitos no
partido reclámanlle os xestos necesarios para posicionarse finalmente. Outros están dispostos
mesmo a dar a batalla contra as
teses do “Patrón”. Tal é o caso da
agrupación de Ourense.
Segundo algúns alcaldes do
PP consultados, ao día de hoxe só
un pacto de Cuíña con Barreiro
podería garantir unha maioría fol-

gada no partido. Uns din que xa
existe e outros afirman que non.
Sexa como for, coinciden en que
Mariano Raxoi prefire a Feixoo.
E Fraga? Fraga decide agardar.
Para o sector autóctono non é
bo sinal que o acordo de que sería
o congreso quen elixise o candidato do PP á Xunta, demandado por
eles e aceptado por Fraga, fose
agora revogado en base a que, primeiro, hai que elixir a dirección do
partido e logo o candidato.
Vai ser un candidato tutelado? Que poderes se quere reservar Fraga? Os nosos interlocutores non se poñen de acordo. Onde hai máis coincidencia é en
que Fraga pretende que Raxoi, a
quen lle deu o seu apoio fronte a
Aznar, resolva ao xeito o seu liderado en Madrid. E logo Fraga
decidirá segundo a correlacción
interna de forzas.
Pero primeiro abrirase un
proceso congresual que semella
vai ser diferente a todos os anteriores. Pilotado polo ex conselleiro Xoán Caamaño, terán que
elixir os 1.400 compromisarios:
á Coruña correspóndenlle 428, a
Lugo 184, a Ourense 323 e 461 a
Pontevedra.
Deles vai depender finalmente a composición da nova dirección que deberá elixir o seu candidato á Xunta. E se non hai
acordo maioritario? Pois repite
Fraga. Hai quen cre que esa é a
desculpa que está a agardar.♦

Touriño aposta por gobernar cos nacionalistas

O congreso do PSdeG non debaterá os pactos co Bloque
A. EIRÉ
A mensaxe que o PSdeG-PSOE
quere trasmitirlle á sociedade galega entre o 16 e o 18 de xullo é o
de “estamos preparados para gobernar Galicia”. Pero admitindo
que non poderán realizalo en solitario, nin no relatorio nen nas distintas emendas se analiza o necesario pacto cos nacionalistas.
A dirección dos socialistas
galegos deseñou o congreso que
van celebrar esta fin de semana
en Compostela coma unha plataforma electoral de Emilio Pérez
Touriño cara ás vindeiras eleccións autonómicas.
Ao berro de “agora ou nunca”
tentarán pechar fileiras ao carón
do seu candidato á Xunta e único
aspirante á secretaría xeral, e só
discutirán o xeito de nomealo. Semellan descartadas unhas primarias con máis candidatos, así que
Touriño pode ser aclamado como
candidato, ou nomealo o Comité
Nacional, porque, como aprobaron no último congreso estatal,
as primarias non se teñen que celebrar cando non faga falla.
Baixo a idea de presentar “un
líder consolidado e un partido
cohesionado”, non está previsto
nos relatorios nin nas emendas
que se entren a debater sobre o
pacto co BNG cara á Xunta e
tampouco as experiencias, tan
dispares, nos concellos.
É neste punto onde as diferen-

Emilio Pérez Touriño.

zas son maiores no PSdeG-PSOE.
Mentres Francisco Vázquez rexeita publicamente acordos cos nacionalistas, Touriño aposta “por
un goberno progresista na Galiza
tendo en conta o nacionalismo democrático”. Tamén Antón Louro,
ex secretario de organización, e
coordinador dos parlamentarios
socialistas galegos no Congreso, é
do mesmo parecer. Un e outro así
o teñen expresado publicamente
nos últimos días.
A clave no informe de xestión
O debate podería darse cando se
discuta o informe de xestión
presentado por Pérez Touriño.
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Deberá de entrar, loxicamente,
nos pactos cos nacionalistas e
facer referencia explícita tanto
ao caso de Vigo como ao da Deputación da Coruña. Para a actual dirección socialista serían a
cara e a cruz da súa colaboración co BNG.
Touriño podería defender
aquí o seu xeito de relacionarse
co BNG. Na dirección socialista
afirman apostar porque se visualice a posibilidade de alternativa
PSOE-BNG para Galiza. Afirman mostrarse preocupados pola
actual situación dos nacionalistas
e pensan que “de pouco nos vale
subir moitos deputados se perdemos a Xunta e deixamos que se

asente o sucesor de Fraga”. Malia
ás últimas declaracións realizadas negando a posibilidade dunha moción de censura e Vigo, na
executiva socialista consideran
que recompoñer o pacto sería
moi útil para facer críbel a alternativa ao PP. O problema agora é
Ventura Pérez Mariño, que non
quere marchar do concello.
Vázquez non se vai opoñer
aos acordos cos nacionalistas?
Desde o PSOE consideran
que a política de pactos cos nacionalsitas non só é defendida pola actual dirección galega, senón
que está avalada por José Luis
Rodríguez Zapatero e Xosé Blanco. Ademais, afirman, “Vázquez
é tan pragmático que unha cousa
e a súa pose electoral para A Coruña e outra a política, como xa
demostrou cando os acordos co
BNG na Deputación. Ademais,
para el é moi distinto que o presidente fose Beiras ca Touriño”.
Pero as diferenzas sobre os
pactos foron o elemento principal
do fracaso do goberno tripartito,
boicoteado polo propio PSOE,
sector vazquista. “A diferenza é
que daquela tiña tamén a negativa
de Madrid e agora contamos co
seu total apoio”, afirman na dirección socialista. Aínda así, analistas próximos ao PSOE como Anxo Guerreiro, pregúntanse se Zapatero está ou non interesado en
que Touriño goberne na Galiza.

Na súa dúbida refírese aos feitos
do presidente do goberno español
e o apoio que lle estaría a dar supostamente a Fraga.
O sector vazquista tampouco
semella disposto a dar a batalla
ideolóxica en definicións coas
que, evidentemente, non está de
acordo. O relatorio oficial aposta
polo “federalismo, a socialdemocracia e o galeguismo” como
xeito de apresentarse ante a sociedade como unha “alternativa
diferenciada”.
A agrupación socialista coruñesa decidiu emendar unicamente o denominado “proxecto sociademócrata” que eles pretenden que se denomine “proxecto
socialista”. Eis a súa principal
aportación, que ten poucas posibilidades de saír adiante.
Por outra parte, nos últimos días Touriño logrou acadar acordos
coas principais agrupacións socialistas, incluído Miguel Barros en
Vigo e Vázquez na Coruña. Os
partidarios do alcalde coruñés volverán ter presenza na Executiva
logo de que nos tres últimos congresos se enfrontasen a Touriño.
Aínda así, a teima de Touriño
é acadar o maior apoio posíbel
para a dirección socialista, sabedores que calquera problema ao
confeccionar as listas pode facer
que ese apoio descenda do 80
por cento como pasou no último
congreso.♦
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Sector naval
CARLOS AYMERICH

O

martes, 13 de xullo, en Ferrol xuntámonos máis
de catro mil persoas para reclamar o dereito a vivir e a traballar na terra. Para reclamar, vinte anos
despois da primeira reconversión naval, futuro para os
estaleiros da ría ferrolá e para o conxunto da comarca.
Manifestámonos os nacionalistas: os do BNG, os da CIG,
os de Nós-UP. Xunto con outras moitas persoas. Ficaron
na casa UGT, CC OO, o PSOE e EU-IU. Xunto co PP. É
dicir, na casa ficou o españolismo.
Poucas veces na historia recente de Galiza se ten feito tan nítida e visíbel cal é a contradición principal no noso país. Como, á hora da verdade, uns e outros, sexan
“progresistas” ou de dereitas, coinciden no fundamental:
Galiza, o mesmo que hai vinte anos, debe sacrificarse. Os
traballadores galegos non se poden autoorganizar, non
poden actuar á marxe das estratexias marcadas polas burocracias sindicais españolas, non poden tomar a iniciativa na defensa dos seus postos de traballo e do seu país.
Tanto ten que en Sestao ou en Sevilla os mesmos que
tentaron desmobilizar a cidadanía ferrolá estean protagonizando a protesta. Tampouco semella interesar que a convo-

catoria contase con razóns contundentes: que Izar-Fene sePorque o verdadeiro internacionalismo parte, prexa o único estaleiro europeo que ten prohibido construír bu- cisamente e como a palabra indica, de pór en común
ques, que nun momento de incremento da demanda este es- nacionalismos diversos. É dicir, do recoñecemento
taleiro leve máis dun ano parado, que nin un peso das axu- pleno aos diferentes pobos do dereito a existiren, prodas concedidas polo goberno español ao grupo Izar benefi- duciren e se relacionaren en pé de igualdade cos deciase aos estaleiros ferroláns... Non. Segundo estes conspi- mais. E este verdadeiro internacionalismo non pode
cuos representantes do españolismo sindical, é o momento xustificar a explotación nin o sacrificio duns pobos
de negociar, non o de mobilizarse. Porque Ferrol non é Se- por outros. E así o entendemos as máis de catro mil
villa. Porque ao fin, máis outra volta, Ferrol volverá ser o persoas que nos manifestamos en Ferrol. Entre elas,
sacrificado. Diso trata a súa nevalentemente e a título indigociación.
vidual, moitos militantes
Porque, xa se sabe, eles
os internacionalistas españois desas organizacións polítison –ao menos así se definen
cas e sindicais que apostasemella non lles doer
cando atacan o nacionalismo–
ron por ficar na casa.
internacionalistas. E a un inComo hai vinte anos e coque
a
reconversión
ternacionalista tanto lle ten
mo na mobilización cívica
onde se produzan os recortes
polo Prestige, fomos de man
sempre nos afecte a nós.
e a perda de postos de trabadada todos os homes e todas
llo. Aí, por certo, estamos toas mulleres aos que nos inteAo naval, ao agro ou
dos de acordo. O problema é
resa este país. Por riba das diá pesca galega”
que aos internacionalistas esverxencias que poidan existir
pañois semella non lles doer
entre o nacionalismo sindical
que a reconversión sempre
e o nacionalismo político.
nos afecte a nós. Ao naval, ao
Unidos porque sabemos que
agro ou á pesca galega. Dito doutro xeito, o seu é un fal- só a nosa unión pode garantir un futuro para o naval gaso internacionalismo, un internacionalismo de conve- lego e para Ferrolterra.
niencia. Ou peor ainda: unha mera escusa para negarlle a
E, digo eu, se xa temos probas de que esta unión dá
este país o dereito a producir, a defenderse, a existir. Un resultados, porque non ensaiala para outros fins como,
internacionalismo que nos nega, en especial á xente máis é apenas un exemplo, garantir un goberno nacionalista
nova, o dereito a un posto de traballo digno na nosa terra. en Galiza?♦

‘A

O BNG perderá o poder o 19 de xullo

Unha moción de censura daralle ao PP a alcaldía de Bueu
H.V.
O vindeiro 19 de xullo, unha moción de censura encabezada polo
PP e apoiada polos independentes –liderados por unha ex socialista– quitaralle a alcaldía de
Bueu ao BNG para darlla á popular Helena Estévez, número
dúas da lista do seu partido.
O BNG quedara só no goberno a
principios de xuño cando os dous
concelleiros de Independentes de
Bueu decidiran abandonar os
seus cargos, tras varios meses de
tensión. Aínda así, o PP non dera
o paso de presentar unha moción
de censura porque precisaba o
apoio dos dous edís independentes e entre eles estaba Aurora
Cerviño, ex concelleira socialista
que levara ao xulgado ao último
alcalde do PP e a tres concelleiros máis. Finalmente, tras comprobar que o rexedor do BNG,
Félix Juncal, non presentaba unha moción de confianza que os
independentes reclamaban, os
populares decidiron dar o paso.

Os concelleiros do PP presentando a moción de censura no rexisto.

O urbanismo e a posíbel consolidación política do BNG no goberno municipal –no que aínda lle
quedaba o apoio do PSOE desde
fóra do executivo– motivaron esta
moción. Nestes momentos estase
nunha etapa de elaboración do

Plan Xeral e os concelleiros do PP
representan a determinados intereses urbanísticos, polo que prefiren
controlar o resultado final deste
documento. Ademais, co BNG
aprobáranse dúas unidades de actuación urbanística que van cam-

biar substantivamente as condicións económicas e sociais da vila
e isto podería significar a consolidación dos nacionalistas no poder.
A corporación municipal componse de sete concelleiros do PP,
seis do BNG, dous do PSOE e

GALIZA
A NOSA TERRA

CAMISETAS Á VENDA CHAMANDO AO 986 433 830

dous de Independentes de Bueu,
polo que a suma dos edís do PP e
de IdeB constitúe a maioría absoluta. De momento, o PP xa quedou sen o seu cabeza de lista, Santiago Barros, que abandonou o
concello inmediatamente despois
das eleccións municipais. IdeB tamén podería quedar sen o seu número un e portavoz, Belarmino
Barreiro, quen desde xuño perdeu
a dedicación exclusiva e quen precisa volver ao seu cargo de arquiveiro municipal para recuperar o
soldo –xa que IdeB non se integra
de momento no goberno. Os socialistas non variaron a súa composición, como tampouco o fixeron os nacionalistas, que agora pasarán a ser a principal forza da
oposición.
Aínda que a traxectoria política da principal figura de IdeB,
Aurora Cerviño, é moi errática,
non se agarda un goberno inestábel porque tanto o PP como IdeB
precisan superar as súas diferenzas para presentarse sen convulsións ás vindeiras municipais.♦
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Bautista Álvarez
‘Á UPG sempre nos atribúen posturas contra as que combatemos’
PERFECTO CONDE

O 25 de xullo cúmprense 40 anos da fundación da Unión do Pobo Galego (UPG), a formación política nacionalista
de esquerdas que liderou unha boa parte dos acontecementos máis importantes ocorridos desde o final do franquismo
até os nosos días. Bautista Álvarez (O Carballiño, 1933), presidente da “U”, ten a memoria viva de todo este tempo.
Vinte anos non é nada, di o tango, pero corenta case fan medio
século. Toda unha época, non é?
Xa son anos, son. E, ademais,
anos polos que pasaron moitas
cousas.
A UPG naceu en 1964. Que
memoria ten daquel tempo?
Cada un pode ter a súa idea a
este respecto, pero todos os que estabamos vencellados ao galeguismo sentiámonos inquedos pola
falta que había de actividade política. Había certa efervescencia a
nivel do Estado español (o chamado Contubernio de Munich, folgas
xerais na minaría asturiana, etc.),
pero en Galiza corríase o risco de
desparecermos. O movemento nacionalista non contaba para nada
na configuración que puidera estar
a piques de facerse no Estado. Había un Consello da Xuventude, copiado do Consello de Galiza que
existía en América, pero foi abortado pola corrente fiel a Ramón Piñeiro. O 7 de xaneiro de 1964 fracasou en Lugo a derradeira reunión deste Consello, na que se presentou un manifesto titulado “A
unión do pobo galego”, elaborado
por Raimundo Patiño, Xosé Luís
Méndez Ferrín, Xosé Antón Arxona e máis eu. Pretendía ser unha
análise dos problemas de Galiza
vistos dende aquela época.
E, de aí, xorde a UPG.
A UPG nace formalmente o 25
de xullo de 1964 nunha xuntanza
que tivo lugar nun bar-restaurante
que había na Rocha, ao pé de Santiago. Primeiramente elaboramos
unha serie de puntos en Madrid

Ferrín, Mª Xosé Queizán, Patiño,
Arxona e eu mesmo. Logo eu non
puiden asistir á reunión da Rocha
pero contaron con todo o meu consentemento. Na Rocha tamén estiveron Celso Emilio Ferreiro e Luís
Soto. O lugar do encontro buscárao Luís González Blasco, un amigo ao que lle chamamos O Foz.
Como destes os primeiros
pasos?
Coido que ninguén dos que
estabamos naquilo consideraba
que todo ía ser coser e cantar. Sabiamos ben que ía ser un proceso
moi longo. Un amigo meu, militante do Partido Comunista daquela, cando falabamos disto, díxome un día que tampouco se
trataba de estar sempre na oposición. A el parecíalle que o que
estabamos poñendo a andar era
para estar sempre na oposición.
E non foi así.

A UPG naceu para defender
os intereses do noso país e pola
defensa da soberanía nacional.
Polo tanto, os seus éxitos non se
poden medir unicamente polos
resultados electorais. Máis ca un
partido, somos unha fronte na
que se poden integrar todos os
que defenden determinados puntos mínimos. Xa no principio non
descartabamos, por exemplo, que
se puidesen integrar na nosa organización persoas que pertencían ao Partido Comunista.
Vostedes, en realidade, constituíron unha fronte que tamén era
comunista, entre outras cousas.
Iso foi máis tarde, en 1972, a
resultas das mobilizacións obreiras de Ferrol e Vigo. Daquela decatámonos de que o marxismo
era un bo método de análise que
tamén servía para entender o que
estaba a pasar en Galiza.

Houbo algún trasvase dende
o Partido Comunista á UPG?
Non moito, pero si cualificado. Luís Soto, por exemplo, que
axudou a fundar a UPG, militara
toda a vida no Partido Comunista. O grande artista Luís Seoane
tamén fora comunista e rematou
colaborando coa UPG. Quizais
podía poñer algún exemplo máis.
E pasaron os anos e viñeron
os cambios.
Houbo os que abandonaron o
proxecto. Como marxistas que somos tivemos sempre unha interpretación particular para os problemas do noso pobo. Xa o dixo
alguén, o marxismo tolera máis
unha traizón á súa propia doutrina
que unha traizón á realidade. Houbo que acomodarse á realidade, e
a realidade é cambiante.
E que lles queda agora dese
comunismo?

‘Fraga non pode renunciar ao seu pasado’
En poucas palabras, que lle
parece Fraga?
Non pode renunciar ao pasado da súa vida. Aínda que tivo
abonda vista para acomodarse
nunha cadeira que el mesmo foi
construíndo á súa medida. É o
derradeiro sobrevivente do franquismo. Non esquezo o que dixo
en 1959: “Cuando en España
manda nuestro invicto Caudillo,
en Galicia non hai viudas de vivos. Sólo las hay de muertos”.
E Zapatero?
“Zapatero a tus zapatos”,

agora que tivo a sorte de que
lle veu o 11 de marzo para gañar o 14. De todas as maneiras,
fronte a Aznar, calquera cousa.
Paco Vázquez?
Un home que non só non é
galego, senón que ademais é
inglés. Desertou ideoloxicamente da nosa terra, que debería ser tamén a súa.
Xosé Cuíña?
Falando comigo, tense definido como nacionalista. “Son tan
nacionalista coma ti”, díxome
unha vez. E respondinlle: “O que

pasa é que eu exerzo e ti non”.
Emilio Pérez Touriño?
Non sabería que dicir del.
Paco Rodríguez?
O día de mañá, Galiza teralle
moito que agradecer. Será moito
mellor valorado polas xeracións
futuras que polas presentes.
Xosé Manuel Beiras?
Un representante importantísimo do nacionalismo galego
que debe figurar na historia do
noso país á mesma altura que
Castelao, Otero Pedrayo, Alexandre Bóveda, etc.♦

Quédanos todo. A UPG nunca buscou unha mudanza socialista de Galiza. Non pensamos en
nacionalizar a banca, por exemplo, pero si en introducir mecanismos legais de control que impidan que os intermediarios financeiros actúen con total impunidade contra os intereses propios da nosa terra. En Galiza, o
capital non é do país. Aquí non
se dá a contradición burguesíaproletariado. A cuestión radicou
sempre en que o excedente económico que producía Galiza colocábase fóra dela.
Vostedes, en gran medida,
foron os “maos” da película.
Os nacionalistas galegos sempre xogamos fóra do sistema. Pero non nos pasa só aos galegos. O
nacionalismo vasco, e mesmo o
catalán, tamén. Sempre nos están
demonizando. Ás veces, en Catalunya, satanizan máis a Convergència i Unió que á propia Esquerra Republicana. Entre nós,
cando había varias organizacións
nacionalistas (PNG, EG, etc), o
demonizado era o BNG. Ao incorporárense todas ao BNG, hai
que demonizar a alguén que está
dentro, e tócalle á UPG. Sempre é
o mesmo ataque contra o nacionalismo. O mao é que, neste
ataque, con demasiada frecuencia
caen os propios militantes do
BNG. Acostuman achacarnos
posturas que foron sempre combatidas dentro da propia UPG. O
independentismo, por exemplo.
Até que punto é grave ese
fenómeno?
Non ten moita importancia. O
que pasa é que os medios de comunicación esaxeran o que pode
ser unha tensión nun momento determinado sen ter en conta que as
tensións só se dan nos organismos
vivos. No Partido Carlista ou na
Fronte Popular Galega non hai
tensións. Hainas no PP, no PSOE,
no BNG, porque, cada un a súa
maneira, son realidades que están
vivas e polo tanto son cambiantes.
Vostede foi directivo do
Parlamento galego. Que experiencia lle quedou?
Fun vicesecretario da Cámara
de 1993 a 1997, e vicepresidente
de 1997 a 2001. Agora sigo sendo
deputado. Non estou en nada desgustado coa experiencia que me tocou vivir. Pensaba, ao principio,
que ía ser máis conflitiva a miña
presenza na mesa do Parlamento.
Tanto con Vitorino Núñez na presidencia, primeiro, como logo con
Xosé Mª García Leira, sempre procuramos buscar o maior consenso
posíbel, e lográmolo moitas veces.
Que lembranzas lle quedan
dos seus anos de seminario en
Ourense?
Foron oito anos de seminario
nunha época na que a Igrexa Católica estaba demasiado perto do
franquismo. Os meus derradeiros
anos de seminarista transcorreron
xa cun bispo sobradamente coñecido polo seu reaccionarismo, o famoso Temiño, ou con reitores como Gil Atrio, por exemplo. Pero
tamén tiven profesores como o que
logo foi bispo de Mondoñedo, Araúxo Iglesias, e ese era outro cantar.
De todas as maneiras, coido que
empecei a facerme nacionalista no
seminario. Alí recibíase a revista
Galicia que se publicaba en Buenos Aires. Deixábana na sala de
profesores e eu collíaa para lela enteira. Había artigos de Ramón Piñeiro, de Otero Pedrayo, etc.♦
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AFONSO EIRÉ

A Constitución
Europea divide
os partidos
O PP non é o único partido que
non ten moi claro o que votar
no futuro referendum que terá
que sancionar a Constititución
Europea. Mariano Raxoi anuncia un voto favorábel, pero José
María Aznar e o seu grupo dos
neocom, con Acebes, móstranse
contrarios á súa aprobación. No
último congreso de Coalición
Democrática de Catalunya, tamén se evidenciaron diferenzas.
E os seus socios de Unió advertiron que eles si votarían a favor. No BNG aínda non se definiron. Pero tamén existen diferenzas. Sábese que Camilo Nogueira e Xosé Manuel Beiras
estarían a prol de votar a favor.
Non así outros dirixentes como
Xosé Díaz ou Bautista Álvarez.
Esta é unha das principais discusións ideolóxicas hoxe dentro
da dirección do BNG.♦

Os defuntos
resucitan no PSOE
É o que ten un partido con tantos
anos de historia coma o PSOE.
Ten defuntos e tamén pantasma
que aparecen ciclicamente. Vigo
semella ser unha cidade encantada para estes fenómenos paranormais-partidarios.
Xesús
Bahillo volveu aparecer para
desputarlle a Miguel Barros a
portavocía no congreso. Procura
acomodo para a súa iminente
marcha do Club Financeiro? O
problema non é que perdese por
30-8 votos, senón que os seus
apoios pedían o apoio para “grupo municipal” contra Barros.
Dáse a circunstancia de que Miguel Barros forma parte dese
“grupo municipal”, e que Pérez

sitos de combustíbel no peirao
dos trasatlánticos. Impedirá así
que este espazo sexa de dominio público como estaba deseñado. A concesión levantou enfrontamentos no PP. No PSOE,
divisións. No BNG afirman que
estes movementos aclaran moitas cousas, entre elas porque algúns dos accionistas de Petrovigo teñen tanto interese en que
Pérez Mariño permaneza como
o referente socialista no concello. Eles foron os seus máximos
valedores. Derrotados en Bouzas nos tempos de Roldán, atacan agora no centro da cidade.♦

A Diada, outra
celebración
O Barcelona concentrouse no Ampurdán para facer a pretemporada, nun intento de se vincular con Catalunya.

Mariño e outros tres concelleiros
non son do PSOE. Cousas da política socialista. Algúns pregúntanse porque non deixarían dimitir a Mariño aos tres días de
tomar posesión como alcalde tal
e como propuxo.♦

Fem país
Esta á unha das ideas que move
o novo FC Barcelona. Por iso
comeza a súa tempada non en
Holanda, senón en terras ampurdanesas. E non só se concentra en Perelada, senón que realizará os primeiros partidos contra os equipos locais. Ao mesmo tempo celebra reunións coa
maioría das directivas de equipos cataláns. Pero o seu pancatalanismo non queda aí. Cunha
directiva nacionalista, tamén realiza actos sociais que non teñen nada que ver co fútbol. Así,
os xogadores participan nunha
homenaxe a Joan Fuster, forzador da expresión e concepto

Guisa e Napo
E ASÍ FOI COMO O DEUS XUDEO
CONDEOU ÁS NAIS PALESTINIANAS
A NON TER NENOS E PARIR
SO HOMES.
MAIS ESE SERÍA O COMEZO
DA SÚA FIN...

Països Cataláns, ou a Salvador
Dalí. Pero tamén é a primeira
institución que apoia a campaña
de recadar un euro mensual entre os seus socios para promocionar o catalán máis alá do
Principat. Voltan aqueles tempos nos que o Barcelona apoiaba economicamente a Crida.
Volve ser mes que un club, aín-

da que os partidos de fútbol non
sexan os políticos.♦

Petrovigo e o PSOE
A empresa Petrovigo, conseguiu que a Autoridade Portuaria
lle concedese unha concesión
até o 2024 para situar uns depó-

Jordi Pujol e Artur Mas no congreso de CDC.

Que vai celebrar a Xunta o 25
de xullo Día de Galiza? Sumarase pola mañá ao coro monárquico-españolista da ofrenda
real a un Santiago que representa unha idea moi concreta
do Estado español: unitario,
católico e dogmático. Pola tarde entregará as Medallas Galicia, que, coma todos os anos,
tentarán premiar moita xente
con méritos e, a outra moito, a
quen a sociedade non olla como representativa. Mágoa que
algún non rexeite as medallas
como ocorre na Gran Bretaña
cos nomeamentos.
A celebración é moi diferente á Diada catalana. Pasqual
Maragall, que non é nacionalista, non só non modifica a ofrenda floral ao monumento de Rafael Casanova, senón que intruduce un novo acto na celebración da Diada nacional: unha
parada dos Mossos, con formación de gala, no parque da Ciutadella, aos que o President pasará revista. Pero Maragall o
que pretendía realizar era un
desfile. Sons una nació. E nós
que somos segundo a Xunta?♦

Ferrol

UXÍA E BRAIS

Unha praza á carta
MARTINA F. BAÑOBRE

A reforma da praza de España non convence a ninguén. Nin para os condutores nin para os peóns pasar por esta zona é unha opción recomendábel.
Dende finais de maio está aberta
á circulación a praza de España.
Un punto que foi noutrora o acceso á cidade por antonomasia e
agora está reconvertido nunha explanada sen xeito de grava e herba. Mentres o goberno municipal
analiza o futuro do recinto, asociacións de veciños e comerciantes estudan realizar unha consulta
popular sobre o futuro da zona.
Falta pouco para as festas e
xa se anunciou que a praza de
España, ou o que queda dela,
acollerá un dos concertos do programa. Iso e pouco máis é o que
se sabe actualmente do futuro
deste espazo que en teoría ía gañarse para a cidadanía e na práctica se perdeu para a cidade.

Actualmente, despois de que
se reabrise ao tráfico, a praza de
España é unha sorte de burato
negro na entrada de Ferrol. Son
moitos os condutores que, habituados a rotas alternativas durante os últimos dous anos, desbotan a opción de acceder á cidade por ela. Un acceso complexo con pendentes pronunciadas –a proba de aspirantes a sacar o carné de conducir– e unha
saída proclive ao colapso circulatorio son factores determinantes nesta escolla.
Os veciños non só atopan eivas no subsolo do recinto. Son
moitos os que se preguntan que
pasará coa súa superficie, aínda
sen urbanizar, na que o cimento

se ten erixido como principal
protagonista. Como quedará a
zona? A Federación de Asociacións de Veciños Roi Xordo
e o Centro Comercial Aberto da
Magdalena pretenden que os cidadáns podan opinar ao respecto. Para promover esta consulta
precisan o apoio do 10 por cento dos votantes censados no municipio, obxectivo que perseguirán nos vindeiros días.
Diversos locais sociais e estabelecementos comerciais da cidade serán proximamente os escenarios da recollida de sinaturas. Que estean atentos os que
queran opinar, cando menos, sobre o que ocorrerá cun dos principais accesos da cidade.♦

Que
se presente
XESÚS VEIGA

F

raga vén de proclamar
que non está
especializado nos
congresos “á búlgara”. Para
tranquilizar os que aínda
agardamos pola
rexeneración das formas e
dos contidos do sistema democrático xurdido dispois
de 1975, debería clarexar se
a sua especialidade é o
modelo italiano –na versión
mussoliniana ou na versión
berlusconiana– ou se
mantén a súa acreditada
práctica na opción dixital.
Neste último caso, tamén
deberiamos saber se o seu
dedo incorrupto decidirá
que el é o mellor sucesor del
mesmo ou voará sobre as
cabezas dos desacougados
candidatos preseleccionados
antes de pronunciar a
sentenza definitiva.
Fraga é un especialista
na ocupación do poder. Foi
un aznarista moderado
cando tocaban as
trompetas dunha España
imperial que, polo demais,
el xa coñecera en estado
puro. Agora distánciase criticamente co ex-presidente
e convida a Zapatero a un
singular menage: a cambio
do apoio aos limitados retoques constitucionais previstos dende a Moncloa –e a
conseguinte neutralización
dun Raxoi que necesita
cortocircuitar as manobras
do compañeiro de Bush nos
Azores– espera recibir o
tratamento necesario que
lle permita aparecer como
o xestor principal do manoseado Plano Galiza.
O PSOE está xogando
con lume. No canto de enterrar a cerimonia
nominalista montada arredor do devandito plano e
abordar, dende o goberno
central, un programa continuado de actuacións que
permitiran compensar a
debeda histórica do Estado
co noso país, pretende
substituír os ilusionistas
anteriores e obter os
eventuais réditos electorais
dos usufrutuarios dos
ministerios.
Quen sairá queimado
deste xogo? As últimas consultas electorais –e singularmente a do 14 de Marzo–
demostraron que a
mobilización dos segmentos
abstencionistas do electorado é mais doada cando se
trata de mudar uns políticos
embriagados de mentiras,
incompetencia e autoritarismo. Se Fraga –paradigma
de semellante pedagoxía tan
pouco democrática– decide
perpetuarse como candidato, BNG e PSOE teñen a
oportunidade de viaxar ao
País de Nunca Mais e
atopar as enerxías cívicas
necesarias para xubilalo. Ao
mellor, este é o revulsivo
que precisamos para buscar
♦
a nosa propia Ítaca.♦
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Quintana preséntase como máximo referente orgánico e social

Unha nova xeración política
ponse á fronte do BNG
A. EIRÉ
O BNG dá por rematado o periodo de provisionalidade logo
da última Asemblea Nacional e
presenta publicamente o novo
Comité de Dirección nunha
mensaxe que pretenden sexa clara para os electores, pero tamén
para a organización: Anxo
Quintana como máximo referente tanto orgánico coma social.
Unha nova xeración de dirixentes do BNG aparece ante a sociedade, comandada polo seu voceiro nacional, Anxo Quintana, para
que se visualice o cambio na
fronte nacionalista. É a xeración
que se denomina “dos Comités
Abertos de Facultade (CAF)”.
O Comité de Dirección formado por sete membros e dirixido por
Anxo Quintana, non é certamente
algo novo nin no organismo nin
nas persoas. Estaba contemplado
nos estatutos logo da XIª Asemblea
Nacional. Pero a nova dirección
estivo fortemente condicionada
por dúas campañas electorais consecutivas que os levou a unha atención preferente a outras tarefas.
Así, o Comité de Dirección
composto por Anxo Quintana,
Francisco Jorquera, Ánxela Bugallo, Bieito Lobeira, Santiago
Domínguez, Xosé Carlos Bascuas, Cecilia Pérez e Xosé Lois
Barcia xa viña funcionando como
tal cos mesmos dirixentes, aínda
que con reunións esporádicas.
Cal é logo a novidade desta
presentación pública realizada por
Anxo Quintana? O propio feito en
sí de presentarse ante a sociedade
xa é significativo. No BNG non
só apostan porque se visualice esa
renovación, senón de mostrarlle

Bieito Lobeira, Xosé Luís Barcia, Cecilia P. Orxe, Santiago D. Olveira, Xoán C. Bascuas, Ánxela Bugallo, Anxo Quintana e F. Jorquera.

claramente á sociedade cales son
os referentes elixidos pola súa formación para dirixila. Referentes
que até o de agora estaban opacos
cara aos electores, pero tamén con
pouca proxección interna.
Ao mesmo tempo, Anxo Quintana lanza a mensaxe de que el
non só é o candidato nacionalista á
Xunta, senón tamén a persoa elixida para dirixir o traballo interno do
BNG e o máximo responsábel de
facerlles chegar a mensaxe política a todos os galegos.
Apurar os cambios
As últimas derrotas electorais e a
filtración á prensa de diferenzas
internas que poñerían en dúbida
o papel de Anxo Quintana tanto
orgánico como público, precipitaría as decisións de que se visualizasen canto antes os cambios dentro do BNG.
Quedaría deste xeito cortado
o intento dun grupo, que xa non
apoiou a actual Executiva, de
volver situar a Xosé Manuel Bei-

ras á fronte do BNG.
Aparecendo Quintana publicamente cos referentes orgánicos
máximos do BNG, sen Beiras nin
Francisco Rodríguez, en certo xeito tamén se sacode publicamente
esa pretendida tutelaxe manexada
por algúns para atacar publicamente o seu liderado. Esa, como
dixo Quintana, “é precisamente a
estratexia do PP”, secundada con
bastante éxito pola maioría dos
medios de comunicación.
Aínda así, no BNG afirman ser
conscientes de que “o carácter referencial non está claramente determinado aos postos orgánicos”.
Por iso consideran tamén que “non
se trata de prescindir de Beiras ou
de Rodríguez, que seguen a ser
membros da Executiva e conservando importantes funcións, tanto
internas como públicas, un como
voceiro no Parlamento galego e
outro nas Cortes españolas”.
Mais o feito de que a Executiva do BNG nomee dous portavoces adxuntos a Quintana, Bugallo e o coordinador da Execu-

tiva, Francisco Jorquera, convértese tamén nun aceno para remarcar esas primacías orgánicas.
Eles serán a voz do BNG cando
non o sexa Quintana.
O reto agora que se pon a dirección do BNG é consolidar ese
equipo de traballo, tanto no plano operativo do día a día coma
no político. Converter o traballo
orgánico en referente, tanto perante a militancia como perante a
sociedade, saben que é cuestión
de tempo, pero tamén de facer
que muden hábitos e inercias.
Os anunciados esta semana
non serán os últimos cambios
que se producirán na dirección
do BNG. A Executiva facultou a
Quintana para realizar aqueles
que crea oportunos, conferíndolle un poder que antes nunha ostentara o seu antecesor. Quintana
afirma que os acometerá “con
ritmo tanquilo”. Como os cambios teñen que ser refrendados
polo Consello Nacional, non se
prevee que até setembro se produzan máis novidades internas.♦

A Coruña
A aplicación práctica da chamada
lei de mellora da administración
local, segue a provocar o “culebrón” político do verán, ou mesmo do ano, na cidade da Coruña.
O sistema de participación cidadá
previsto nela desatou unha importante confrontación no seo da corporación e tamén en amplos sectores da vida coruñesa que se intensifica a medida que nos achegamos á data do 16 de xullo no
que remata o prazo de apresentación de alegacións ao texto elaborado polo equipo de goberno do
Concello, apoiado polo PP que,
con présas e certa dose de furtivismo, amañou un consenso coa
maioría socialista durante un receso realizado no último pleno do
pasado día 7. Pleno que rematou a
medio do caótico desaloxo das
dependencias municipais do público asistente ante a sua manifesta oposición á proposta oficial.
Coa presenza de varios afiliados
da CIG, detidos e identificados
pola policia local, o escándalo rematou co traslado da corporación
dende o salón de plenos ao chamado “dourado” que era onde en
tempos se lle ofrecían as ceas de
gala ao xeneral Franco.

Regulamento de
participación cidadá
(2ª parte)
MANUEL LUGRÍS

O Concello aproba, co apoio do PP, un sistema de
relación entre institucións e cidadáns que non convence a case ninguén nos movementos asociativos.
O grupo do BNG está a levar
a cabo unha intensa campaña de
concienciación da cidadanía coa
apresentación de alegacións, difusión do seu proxecto de regulamento e a información sobre
diversos aspectos e recursos da
propia lei. Así se explica que o
goberno municipal reduce ao mínimo esixíbel a aplicación da lei,
crítica que se engade a que sexa
exclusivamente o alcalde o que
designe directamente a todos os
representantes veciñais e sociais,
e de que se creen, soamente,

dous distritos en toda a cidade e
que, en resumo, as canles de participación sexan absolutamente
inoperantes, xa que a súa dependencia orgánica, de quen os nomeou dixitalmente, anula calquera posibilidade de xestión
crítica. Propón, en troques, a
elección dos representantes polas mesmas entidades, a habilitación de máis distritos representativos dos distintos barrios da cidade e, sobre todo, a posibilidade real de intervir nos órganos de
participación ás persoas ou entes

corporativos que o desexen.
Esta é hoxendía a situación.
Co apoio do PP, consciente “teloneiro” da trangallada, a beira oficial conta con 21 concelleiros e a
única oposición, o grupo do Bloque, con 6. O resultado final está
claro cal vai ser. Pero non se trata
dunha simple operación arítmetica. Hai en todo este embrullo algo moito máis profundo e decisivo de cara ao futuro: a aplicación
da lei deixará claro o nivel de
vontade democrática que aniña
no poder; pois non se trata doutra
cousa que esta: o valor que acada
o compoñente ético na praxe política da res publica local. Bastante mais trascendente do que se
deixa translucir dende os medios
de comunicación fieis ao réxime.
Sexa cal sexa o resultado final, as posicións están perfectamente definidas: autocracia,
mais ou menos ilustrada, ou talante de compromiso concreto
fronte ás demandas cidadás. Todo o demais é a mesma canción
de sempre: órganos de participación que non sexan mais que
coros de “palmeros” da actuación municipal e que non serven
para nada.♦
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Guitiriz e Baiona preparan a reforma mentres A Coruña se resiste

Patrimonio autoriza a retirada
de simboloxía franquista das igrexas

XOSÉ LUÍS MUÑOZ

H

X.C.
A Dirección Xeral de Patrimonio
autoriza a retirada dunha cruz
franquista na fachada da igrexa
de Santa Eulalia en Vilagarcía, o
que abre unha vía de reivindicación para outros moitos templos do país. Mentres, dous concellos gobernados polo PSdGPSOE, Baiona e Guitiriz preparan cambios nos rueiros para
eliminar vestixios da ditadura.
O Concello de Vilagarcía ven de
conseguir un pronunciamento da
Dirección Xeral de Patrimonio
que abre paso á retirada de moitas igrexas galegas de simboloxía
franquista. Hai xa máis de un ano
a corporación lograra que o Arcebispado de Santiago accedese a
retirar a cruz instalada na igrexa
de Santa Eulalia en Vilagarcía,
coas inscripción “José Antonio
Primo de Rivera”, unha enorme
cruz e dúas laudas con nomes de
“caídos”, no bando franquista.
A resposta do Arcebispado
quedaba condicionada a unha decisión da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta, toda
vez que o templo está incluído no
Inventario provincial de monumentos. O proceso burocrático
demorou un ano e o concello
anuncia que se poñerá en contacto co párroco para estudar como
se realizan os traballos de retirada
e no seu caso reubicación no cemiterio, no caso de que sexa posíbel retiralas sen dano. As obras
realizaríanse pasado o verán.
Son numerosos os templos de
todo o país que son susceptíbeis
de actuacións semellantes. Cando
hai poucos anos se acometeu a
limpeza de moitas fachadas de
igrexas con subvención da Xunta,
non se esixiu a retirada desta simboloxía, que inclúe cruces, nomes
e ás veces consignas falanxistas.
En casos como o dun templo céntrico en Vigo, Santiago O Maior,
lonxe de facelo mesmo se aproveitou para restaurar moitos dos
nomes deteriorados e renovar o
su perdido brilo dourado.
O congreso do PSOE e
o rueiro franquista
O recente 36º congreso do PSOE
adoptou unha resolución que comprometía a que os concellos onde
gobernasen os socialistas se instase
á retirada de nomes franquistas. En
Galiza aínda hoxe, case trinta anos
despois da morte do ditador, permanecen máis de dúas dúcias de
concellos que conservan o nome
de Franco nas placas de moitas das
rúas principais, algunha mesmo sede da Casa Consistorial. A maiores
do nome do propio ditador seguen
presentes os de moitos recoñecidos
xenerais golpistas e falanxistas
destacados, como é o caso sobranceiro de Juan Canalejo, que dá nome na Coruña a un principais centros hospitalarios do país.
Precisamente A Coruña foi noticia após o congreso porque o alcalde da cidade e presidente da Fe-

Igrexa de Santa Eulalia en Vilagarcía.

deración Española de Municipios
e Provinciais, Francisco Vázquez,
rexeitou unha moción do BNG
que o conminaba a cumprir a resolución socialista para retirar os nomes que aínda permanecen no
rueiro coruñés, como Avenida Primo de Rivera, Praza del General
Millán Astray, Avenida Calvo Sotelo, Calle de la División Azul ou
Calle General Mola, entre outras.
Moitas outras foron trocadas no

Concellos que conservan
o nome de Franco
A Coruña
Curtis,
Miño
Ortigueira
Padrón
Ribeira
Serra
de Outes
Pontevedra
Lalín
Mondariz
Silleda
Ponteareas
Tomiño

Lugo
Abadín
Castro
de Rei
Chantada
Meira
Navia
de Suarna
Paradela
Portomarín
Quiroga
Samos
Lourenzá
Ourense
Beade
Bande
Carballeda
de Avia
Monterrei

XAN CARBALLA

seu día baixo os mandatos de al- ecuestre de Franco no Ferrol.
caldes como Domingos Merino ou Posteriormente foi moi destacada
Xoaquín López Menéndez. Na súa a aliminación do busto de Franco
defensa Francisco Vázquez di que no concello de Ponteareas. En
non é “partidario de enfrontamen- 2003 Sada, outro dos concellos
tos” e gabouse de que no seu cun alcalde como Ramón Rodrímandato erguéronse importantes guez Ares, sedicentemente reivinmonumentos ás vítimas republica- dicador de Franco, veu como finas, ao alcalde fusilado Suárez Fe- nalmente se retiraban os nomes
franquistas. No periodo de apenas
rrín ou a Pablo Iglesias.
En contraste dous concellos sete meses que mantivo a alcalque desde hai agora un ano teñen día, Abel López do BNG logrou
alcalde do PSOE, Guitiriz e un acordo plenario que retirou o
nome de Franco
Baiona, están trapara a rúa princimitando nestes
días a troca do
rancisco Vázquez pal, agora denominada Avenida
rueiro para elimida Mariña, e entre
nar nomes fran- responde que é
outros cambios
quistas. En Guitio
concello
con
máis
adicou unha rúa
riz está en perioao alcalde repudo de exposición homenaxes e
blicano fusilado,
pública, logo de
Fernández Pita.
elaborar un dita- monumentos
Ao seu regreso a
me unha comiaos
represaliados
alcaldía despois
sión formada por
dunha moción de
concelleiros de republicanos.
censura apoiado
todos os partidos
por un tránsfuga
e diferentes cidado PSOE, Rodrídáns, entre eles o
guez Ares non se
carteiro. En Baioatreveu a promona será nun pleno
deste mes onde se inicia o proce- ver unha restauración do nomenclátor franquista, cousa que no
so de mudanza.
Desde 2002 foron varias as seu día foi feita polo PP en Chanactuacións relevantes encamiña- tada, que agora volve ter o nome
das a rematar coa simboloxía de Franco nunha avenida princifranquista. Quizais a máis desta- pal despois que o goberno de
cada é a de xullo dese mesmo Chantada Nova eliminara os noano, na que foi retirada a estatua mes da ditadura.♦

F

Cándidos e
marianos
ai moitos, moitos anos,
máis dos que un quixese
historiar, asistín, na
Audiencia Provincial de Pontevedra, a un proceso dos que se
deron en chamar históricos. E
realmente era un proceso histórico; un proceso ao réxime de
entón; un réxime xa en descomposición, pero que aínda facía
valer o seu talante inquisitorial,
autoritario e represivo. Presidía
o tribunal Mariano Raxoi, pai
do actual líder do Partido Popular, que bastante facía o home
con tratar de estar ao quite e parar a “porta-gaiola” as embestidas dos “mihuras” que sentaban
nas bancadas da defensa e do
ministerio fiscal. Entre os
primeiros, os que máis perigo
levaban eran Stampa Braun,
Mourullo e, sobre todo, José
María Gil Robles, o fundador
da CEDA, inimigo declarado da
familia Franco, contra a que
pretendía desviar o proceso, e
non sen motivos.
Estoulles a falar do xuizo
de REACE; daquel famoso caso
do Aceite de Redondela, co que
un antigo presidente do Celta
disque trapicheaba en beneficio
propio. Cada vez que don José
María tomaba a palabra, don
Mariano aguillaba o orella, e á
menor insinuación sobre don
Nicolás Franco, o irmán do
Caudillo que por unha presa de
accións se deixaba querer, retiráballe a palabra. Menudo era
para iso don Mariano!
Pero ao bo home non se lle
acababan as preocupacións pola banda das defensas. Tamén
do lado do fiscal tiña un
“mihura” de coidado. Curiosamente chamábase igual que se
chama seu fillo, o actual fiscal
xeral do Estado, Cándido Conde-Pumpido. Don Cándido, o
pai, era xa daquela un
demócrata, cando ser demócrata estaba mal visto. De feito,
quixérano retirar do caso. Afortunadamente non foi así. E aínda que do proceso non se derivou causa ningunha nin contra
os Franco, nin contra ministros,
nin contra ningunha outra
enmerdada excelencia –diso se
encargou don Mariano–, don
Cándido si cumpriu co seu deber de defender a causa pública
e non a causa do rexime.
De tales pais, tales fillos.
Por iso traio hoxe este
comentario até aquí; para lle
render a don Cándido, fillo, a
miña cota de agradecemento,
de gratitude.
Foi unha fermosura, un detallazo, o que don Cándido, fillo, tivo a semana pasada no
acto de toma de posesión do
novo fiscal xefe de Galicia.
Nin unha soa palabra pronunciou que non fose en galego, e
iso que alí estaba na súa
condición de fiscal xeral do
Estado. Vamos, o mismiño
que don Mariano, fillo, que
por non o falar, nin tan sequera falaba galego cando era vicepresidente da Xunta.
Que diferenza de talantes
a de Cándidos e Marianos!
¡Que diferenza!♦
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Afirma que ‘sen acordo normativo era imposíbel a normalización’

O Consello da Cultura alerta
sobre a ‘castelanización’ do galego oral
RUBÉN VALVERDE
O Consello da Cultura ven de publicar un estudo sobre o proceso de normalización que se centra nos aspectos da normativa, a
terminoloxía, a didáctica e o galego estremeiro. A investigación é
a terceira parte dun traballo máis amplo sobre o proceso de normalización lingüística. Esta parte, coordinada por Henrique
Monteagudo e Xan Bouzada, leva por título “Elaboración e difusión da lingua”. Unha das conclusións fundamentais á que chega é o descoido que sufriu até agora “o modelo de galego oral”.
No tocante ao aspecto normativo, o Consello da Cultura destaca a importancia do acordo de
consenso ao que se chegou coa
última reforma do 2003. “Reclá-

mase do Goberno galego que
participe activamente, no marco
das súas responsabilidades, no
proceso de aplicación da normativa aprobada, especialmente no

ensino e no ámbito editorial”. Do
mesmo xeito, “considérase imprescindíbel unha revisión e difusión en condicións axeitadas
do Vocabulario ortográfico da
Lingua Galega”.
O Consello da Cultura alerta
tamén da “degradación” oral que
está a vivir o galego, contaxiado
polo castelán. Pide, polo mesmo,
que se faga fincapé na formación
de docentes, locutores e profesionais da interpretación do teatro e o
cinema para recuperar a oralidade
propia do país. Así mesmo, tanto

nos rexistros falados coma escritos, o Consello demanda que se
acuda á fala popular para recuperar expresións que foron substituídas por outras propias do castelán.
Algúns exemplos serían as locucións “disque” ou “seica” que foron substituídas por “polo visto”
ou “segundo se di”; os nexos textuais “en troques” por “en cambio”; ou expresións como “meu
dito, meu feito” por “dito e feito”.
No tocante ao galego estremeiro, o estudo conclúe que a administración galega debe chegar a

indica que a mocidade non fa- mir que o período de aprendizaxe
la galego. Que se pode facer hai que dálo por concluído porpara atraer a este sector da que senón o galego acabará por
asimilarse co castelán. Para buspoboación?
Se o estudo da RAG ten ra- car a diferenciación non hai máis
zón, e cónstame que é así, hai que que acudir á fala popular, que esdicir claramente que o galego no tá chea de xiros propios que dan
ensino non conseguiu o seu ob- sentido á lingua e identidade.
xectivo que era fundamentalmen- Non temos que ir a outros idiote cambiar as actitudes da xente mas a buscar expresións, porque
nova cara o galego. Temos que sa- o galego vivo xa conta con elas.
ber conxugar dous problemas De feito, moitas delas están recocontrapostos. Por un lado, que os llidas na mellor literatura de Cumozos galegofalantes non se sin- rros ou Castelao.
No estudo tamén explican
tan motivados porque non identifican o galego culto co que eles as dificultades polas que está
falan. En segundo lugar, que os a pasar o galego estremeiro.
O maior problema para ese gacastelanfalantes non identifiquen
o galego como unha lingua do ru- lego de Asturias, Zamora e León, é
ral. Sobre estes dous aspectos non que competencias legais das instihoubo suficiente reflexión. Sobre tucións autónomas son irrelevantodo porque todos aqueles actores tes. Hai que traballar con outras
institucións autósociais implicados
nomas e coa admina defensa da linEstado
pide
nistración do Estagua perderon dedo, que non están
masiado tempo en
tolerancia cos
pola labor de dediscusións menores, esquecéndose castelanfalantes en fender os dereitos
dos galegofalanda realidade sotes. É curioso porcial. Isto fixo que Galicia, pero non
que dende o Estase actuara con pretolera
os
do estase pedindo
conceptos e que se
esquecera que o galegofalantes fóra’ continuamente
que os galegofafundamental é crelantes sexamos toar motivación para
lerantes dentro de Galicia cos
que a xente fale o idioma.
O estudo amosa a preocu- castelanfalantes. Porén, eles son os
pación pola perda da calidade primeiros intransixentes cos galegofalantes. A Carta Europea das
da lingua.
Isto é fundamental, por iso Linguas Minoritarias indica que os
considero que as discusión sobre falantes dun idioma cando están
a ortografía deben pasar a un se- alén das súas fronteiras estatais
gundo plano. Obviamente os ex- non poden ter menos dereitos que
pertos e científicos da lingua de- os falantes do idioma oficial. Poben seguir traballando, pero o ñamos por caso os falantes de alegroso dos actores sociais implica- mán no norte de Italia. No caso do
dos debemos atender ao deterioro galego é aínda máis flagrante poridiomático. Nós amosamos a no- que estamos falando de que as
sa preocupación en dous aspec- fronteiras son unicamente admitos. En primeiro lugar, a calidade nistrativas. Non se trata de distindo galego oral está en devalo por- tos Estados e sen embargo os galeque a fonética dos novos falantes gofalantes alén de Galicia non teestá influída polo castelán. Isto é ñan os mesmos dereitos. A Xunta
alarmante porque supón unha debe premer para chegar a novos
perda de identidade e de castela- acordos con outras administranización sobre a que non se está a cións. Debería ademais incluír os
reparar. En segundo lugar, a cali- topónimos deses territorios na Codade idiomática tanto oral coma misión de Toponimia. Tamén sería
escrita tamén está empeorando. É positivo que incluísen esas zonas á
certo que houbo novos falantes hora de deseñar a programación
que se incorporaron ao galego e cultural. Por outro lado, a RAG
aos que houbo que darlle unha debería nomear algún membro nuetapa de transición na que se per- merario que representase eses temitiu utilizar xiros traducidos do rritorios. Non hai que esquecer
castelán. Porén, temos que asu- que son case 100.000 falantes.♦

‘O

A.N.T.

Henrique Monteagudo
‘Hai que buscar medidas
para que o galego sexa útil’
RUBÉN VALVERDE
Neste estudo explican que a
falta dun acordo normativo
foi un dos aspectos que máis
dificultou a normalización.
Foi sen dúbida o obstáculo
máis serio porque até agora non
se puido ofrecer unha única forma de galego. Isto xerou moita
confusión e obstaculizou a
aprendizaxe. Máis aínda se temos en conta que as posturas
duns e doutros foron agreándose
porque todo o mundo se encirraba nas súas posturas. Algunhas
veces as discusións tiveron a súa
lóxica porque tiñan unha orixe
científica, pero na maioría dos
casos mesturáronse intereses
ideolóxicos e de tipo persoal.
No aspecto docente, ¿cal

foi o maior erro que impediu a
normalización?
No tocante ao galego do ensino, ademais de ser necesaria unha actualización dos temarios e
unha reciclaxe dalgúns docentes,
sen dúbida o maior erro até agora foi a derivación esaxerada cara o galego como lingua escrita.
Fíxose moita énfase sobre os aspectos gramaticais e ortográficos
mais esqueceuse facer énfase sobre a lingua coma mecanismo de
comunicación. Isto impediu, na
nosa opinión, motivar a xente para que se falase galego de cotío.
Considera que as institucións fixeron o suficiente até
agora?
Penso que se fixo demasiado
fincapé no tocante aos usos so-

ciais da lingua. Habitualmente
aparecen estudos que vencellan
o galego co atraso ou falta de ascenso social. Incídese continuamente en elementos de tipo simbólico para dicir que cómpre falar galego. Recórrese a cuestións
como a ideoloxía, a identidade,
etc. Porén, penso que habería
que empezar a tomar máis en serio os elementos de tipo práctico,
que serían os que realmente motivarían que se falara galego. Por
exemplo, que para traballar na
administración fose a única lingua necesaria, ou que a sociedade na que se vive o demande.
Sen esquecer aspectos simbólicos, sería preciso que se buscasen elementos de utilidade.
Un recente estudo da RAG

novos acordos coas administracións de Asturias, Castela e León
e o Goberno central, para protexer
aos galegofalantes deas zonas limítrofes. “O idóneo sería que o
ensino do galego fose obrigatorio
en educación Infantil e Primaria e
optativo en Secundaria coa inclusión de Literatura galega. Ademais, deberían introducirse cursos
de alfabetización para adultos”. A
investigación amosa o descenso
de falantes entre a xente nova do
idioma galego nos usos públicos alén do entorno familiar-.♦
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Novas mobilizacións o 15 en Santiago e o 17 na vila

Noia maniféstase contra o viaduto da Ría
LARA ROZADOS LORENZO
O domingo 11 de xullo, a Plataforma pola Defensa da Ría de
Muros e Noia manifestouse nunha marcha que percorría todo o trazado previsto para a variante que a Consellería de
Política Territorial quere construír, atravesando a bahía. O
proxecto implica un enorme custo ambiental, social e económico, ao pór en perigo o marisqueo, as agras e o espazo natural.
A Plataforma pola Defensa da Ría
de Noia está integrada polo PSdeG e BNG de Noia, a asociación
de comerciantes Noia Histórica, a
Asociación Mar de Noia, ADEGA, a confraría de Noia, e os primeiros afectados: os veciños.
Maniféstanse en contra da resolución da Consellaría de Política
Territorial de construír un viaduto
de quilómetro e medio que atravese a Ría dende a praia de Testal,
en Taramancos, até Abruñeiras,
(A Barquiña). O trazado, apoiado
polo alcalde do PP, Antonio Pérez
Ínsua, uniría Santiago coa estrada
que enlaza Noia con Portosín e
Porto do Son.
A marcha comezou no lugar
de Eiroa ás doce e media, unha
vez que se sumou o coche da megafonía. Nel iase lendo un manifesto coas dez consecuencias
principais da construción do viaduto, e transportábase ao “Fragasaurio”, a mesma caricatura, elaborada por Burla Negra, que percorreu a Ría de Pontevedra na última manifestación contra ENCE.
Seis quilómetros de protesta
Con consignas coma “Isto na Ría
é unha porquería” ou “Fraga,
sen berberechos non hai empanada”, comezou un percorrido de
case seis quilómetros para nenos
e nenas en bicicleta, homes, mulleres, xente moza e maior, moitos deles lucindo camisetas e gorras co lema “Non ao viaduto”.
Había moita participación,
mais tamén moita xente que se
limitaba a mirar dende a fiestra.
De feito, semella haber certo medo ás represalias entre algúns veciños: “Hai unha minoría que está a favor, pero case todos están
en contra. O que pasa é que o poder estase encargando de ameazar á xente.”, conta Ramón González, veciño de Eiroa. “Maniféstase máis da cuarta parte dos
que están en contra. Hai moita
xente detrás nosa, pero ten medo: se cadra perden o traballo.
Ana Martínez, tamén eiroesa e
xornalista, sinala: “O Concelleiro de obras estaba en contra, e
agora decidiron quitalo de Obras
Públicas e pasalo a outra concellería. O de Urbanismo tamén recibe ameazas, anónimos e de todo.” Hai un importante silenciamento destas mobilizacións por
parte do Concello e os medios
“Só saímos na tele local, Canal
Tambre, e máis no “Contramaré”, contan os manifestantes.
Historia dunha loita
Ramón explica: “As mobilizacións comezaron en febreiro, a raíz dun artigo lido no periódico
“Entre Rías”, no que se afirmaba
que a variante Brión-Noia ía pasar
polo medio de aldeas.” Ramón
conta a xuntanza con Manuel Fra-

ga: “A resposta do presidente da
Xunta foi que as obras son necesarias, que a ver se queriamos voltar ás corredoiras, e que se había
que mandar a guardia civil para
que as escavadoras traballaran,
mandábase.” Tamén houbo unha
xuntanza co director xeral de Política Territorial, Agustín Hernández Fernández: “Explicounos as
distintas posibilidades e a opción
preferente: pola Ría. Dese xeito, o
viaducto arrasa Eiroa, Carracido,
A Barquiña, Río do Porto e Taramancos.” Ana engade: “O motivo
que deron foi que era a opción
máis barata.” Ramón lémbrase de
que Fraga lles advertiu que non se
pode xogar cos cartos de todos os
galegos.“E logo, nós non somos
galegos?”, pregunta. María Pedrosa, veciña do Eiroa, salienta o escurantismo do Concello. Tamén
Ramón García lembra: “O alcalde
non nos dicía nada. Amosounos
un plano con catro raias, que nin
se sabía o que eran.” Os propios
veciños decidiron informarse e
buscar alternativas: “Eu estiven
cando houbo a xuntanza con Fraga: nós falámoslle de quitar iso de
aí, de que incluso podería ir por
Lousame”, comenta María. “E dixo que os cartos non son para
malgastar. E non será mellor gastar un pouquiño máis e facer unha
cousa ben que facela mal? Mellor
que a fixeran polo interior: así sacan o tráfico de Noia, que tampouco é tanto, e vai polo monte.”
A manifestación chega ao Malecón: unha antiga instalación
amosa pintada a bandeira de Nunca Máis, e embaixo a frase: “Non
ao viaduto”. Os veciños contan
entre risos como foi borrada, mais
logo eles volvérona pintar, nun
episodio histórico xa coñecido coma “a toma do ghindastre”. “Se
non temos nin liberdade de palabra, nin de expresión, estamos coma nos tempos de antes, non imos
cara diante”, sinala unha señora.
Eran xa unhas duascentas persoas
as que se uniran para a marcha, de
todo sesgo. Ramón García salienta “Pensan que é cousa de política
porque agora estamos con “Nunca
máis”, pero aquí hai xente do PP,
do Bloque, de todo. Nós non somos políticos. O único que interesa é que non se faga o dano que se
quere facer.”
Na terra de Antón Avilés
O sol daba forte, e o cansanzo
medraba a medida que o percorrido se adentraba na estrada xeral a través do monte. A chegada
a Taramancos foi antes do previsto: ás dúas, os manifestantes
descansaban á sombra enfronte
da casa que fora fogar de Antón
Avilés. Fredi Suárez, do mesmo
lugar có poeta, conta como as
agras da súa aldea van quedar divididas polo paso da variante.
María Paz Calvo, tamén veciña,

Dous aspectos da manifestación.

lamenta: “Toda a miña vida vin a
esta praia. Non entendo que agora vaian facer un viaduto e estragala. Hai xente que perde as mellores agras, e mesmo as casas.”
A marcha rematou no piñeiral

MONCHO FAÍLDE

da praia de Testal, onde había dispostas mesas con comida e bebida.
Non se celebrou, como estaba previsto, o recital poético a cargo de
Burla Negra. Un pouco máis tarde
chegou a empanada máis solicitaMONCHO FAÍLDE

da: a de pan de millo con berberechos. “Aproveitade, que isto dentro de pouco vai ser unha reliquia”,
dicía unha señora. Os veciños xa
empezan a ver os berberechos coma unha especie en vías de extinción. De feito, o futuro é moi incerto para Eiroa, Taramancos, Carracido e toda Noia.
A Plataforma convoca tamén
unha concentración diante da
Xunta, en Compostela, para o
xoves 15 de xullo ás 9, e outra
para o sábado 17 á 1 na rúa Montero Ríos, en Noia. Ademais,
continuará concentrándose todos
os xoves ás 8 e os sábados ás 12
diante do Concello de Noia.
Agárdase unha participación semellante á desta marcha. Ramón
González afirma: “Isto vai pasar
á Historia”. María Pedrosa fala
tamén con ánimos: “Á xente cústalle manifestarse, dar a cara. Pero empezamos sendo catro gatos,
e mira como aumentou. Imos seguir, até o final.”♦

Unha ponte de 36 piares
O xeógrafo Pedro García Vidal
explica: “O máis grave é o impacto ambiental: esta área está
proposta pola UE coma espazo
natural para a Rede Natura
2000. Para o marisqueo, estar
nesta Rede sería unha garantía
de que nunca se vai instalar
aquí unha empresa que prexudique as augas. Hai moi poucos
espazos así en Galiza: un deles
é o esteiro do Tambre, e xusto aí
quérese colocar un viaduto, de
máis de 1.400 metros de longo
e 36 piares. A altura é tamén un
problema: con 1,70 de máximo
os barcos non poden acceder á
Ría.” O impacto non é só paisaxístico: “Vaise producir unha
modificación das correntes, e
isto alterará os bancos de peixe
e marisco, que son a grande riqueza da Ría.”
A variante pasaría por núcleos de poboación coma Eiroa,
dividíndoa cun muro de 18 me-

tros de altura, Taramancos, onde atravesaría as agras, Carracido ou Río do Porto, a menos de
5 quilómetros de moitas casas e
deixando algunha delas illada.
“Unha vía de alta capacidade
cunha altura semellante á dun
edificio de seis pisos é un perigo ao lado das casas”, sinala
García Vidal. Ademais deste
evidente risco para os habitantes, implicaría unhas condicións de vida sometidas á contaminación ambiental e acústica
(por riba dos 55 decibelios).
Ao tratarse dun viaduto, non
ten saídas na súa traxectoria
que lles permitan aos veciños
da zona estaren comunicados,
ademais de que o tránsito de peóns non sería posíbel. “A xente
oponse ao proxecto porque nin
lle ve futuro nin que solucione
os problemas de comunicación
comarcais: é unha vía que enlaza a estrada de Santiago coa

550 de Porto do Son, pero nada
máis : non soluciona as comunicacións co sur de Galiza e
Portugal. Isto non acontecería
coa vía interior, que sería unha
solución de futuro. O viaduto é
un parche, que á larga vai dar
moitos problemas.” A Plataforma destaca a incoherencia do
proxecto. Pedro García conta:
“Fixeron alegacións coma elevar a ponte, pasar pola ponte de
Ceilán evitando Eiroa... O que
significa máis quilómetros. O
proxecto non era tan bo, cando
teñen que modificalo no principio, no medio e no final.” O argumento da Xunta para defender o trazado é o menor custo: “Hai que contabilizar o custo social: non se pode calcular o
que vai costar esta vía a nivel
ambiental, xeolóxico... En resumo: atravesar un espazo natural
cun viaduto resulta inconcibíbel”, conclúe o xeógrafo.♦

Mapa da
distribución
eléctrica de
Galiza e as
súas conexións
co resto da
Península.
A pesar de que
Rede Eléctrica é
unha empresa
pública,
a normalización
lingüística
aínda non
chegou a esta
compañía.

MANUEL CAO
Nunha recente viaxe tiven ocasión de comprobar as enormes
asimetrías e diferenzas entre as diversas rexións do Estado. A
máis espectacular diverxencia puido observarse no paso de
Barcelona a Soria que son, respectivamente e con datos de xaneiro de 2003, a segunda provincia con maior poboación,
5.052.666 habitantes, e a provincia menos poboada de España con 90.954 habitantes. O contraste observado é tan enorme e de tal amplitude que se pode visualizar en calquera tema de tipo institucional, social ou económico.
No ámbito político-institucional é no que as diferenzas serían en aparencia menos importantes, debido a un modelo político-administrativo común e organizado de xeito centralizado. O
sistema de representación depende das normas estatais e determina un moi elevado capital político-administrativo para Soria
en relación a Barcelona. Dos 350 deputados do Congreso, Soria
elixe tres e Barcelona 31 mentres que a representación no Senado é de catro senadores para cada provincia. A capacidade política de decisión do elector soriano é moi superior á do barcelonés e a probabilidade de que un soriano sexa deputado, senador ou cargo público, en xeral é, en principio, moi superior.
Máis onde se observa unha maior vantaxe no ámbito político administrativo é no capital acumulado por Soria ao longo do
tempo e que pola lóxica inercial das regras de representación
que pexa o cambio institucional induce unha especialización ou
unha sobrerrepresentación desta provincia no entramado administrativo español. Se nos paramos a pensar na cantidade de organismos burocráticos que ten a administración española para
unha capital de provincia calquera (delegados do goberno civil
e militar, órganos do poder xudicial, delegacións de cada un dos
ministerios e organismos dependentes, Deputación) en Soria a
taxa de funcionarios e cargos políticos por habitante debe ser
importante. É ben certo que a comunidade de Castela e León
non ten unha gran cohesión e conciencia autonomista polos
conflitos entre o antigo Reino de León, a Castela a Vella liderada por Burgos e o denostado centralismo de Valladolid polo que
a administración da comunidade autónoma ten menos influencia. Mentres, a administración local está composta por concellos
mínimos tanto en poboación como en recursos.
Este capital institucional acumulado ao longo do tempo é
esencial para Soria e determina as actividades económicas e a
evolución das súas preferencias políticas e sociais. En efecto, o
poder político soriano maniféstase na defensa de políticas de
apoio a un sector agrario dominado polo trigo –o ouro branco
doutra época que levaba os segadores galegos cantados por Rosalía polas terras de Castela– e outros cereais que apenas poderían pagar escasos salarios de subsistencia de non ser polas subvencións da Política Agraria Común (PAC) negociadas con man
de ferro polos representantes políticos do Estado no seo da Unión
Europea. De non ser polas achegas da PAC as duras condicións
climáticas, a competencia doutros países e a lei de Engel farían
inviábel a explotación destas terras ao non acadar suficiente produtividade e unha taxa mínima de rendibilidade no mercado.

Galiza ten excedente de produción eléctrica

A posibilidade dun apagón
é remota, segundo a Xunta
H. VIXANDE
A Consellaría de Innovación e
Industria non prevé que se produzan cortes de luz semellantes
ao que padeceron en Sevilla. Galiza é un país con excedente na
produción de enerxía eléctrica e
non ten necesidade de incrementar o número de centrais.
Aínda que non se desbota “nunha
zona reducida do territorio”, a
Consellería de Innovación, Industria e Comercio considera moi “remota a posibilidade dun apagón”.
As avarías puntuais só poderían
deberse a sobrecargas locais, aínda
que “están artellados os procedementos de actuación necesarios
para afrontar situacións excepcionais”, indica a Xunta.
O conselleiro de Innovación,
Xoán Rodríguez Yuste, presentou
un informe no Consello da Xunta
que indica que existen uns proce-

dementos de actuación que fan inviábel un apagón en todo o país e
que prevén mecanismos para “illar
as incidencias puntuais e evitar o
efecto dominó”. Estes procedementos baséanse na previsión de
demanda e de cobertura e na análise da seguridade do sistema.
Ademais, no caso de incidencias,
o operador do transporte da enerxía en España, Rede Eléctrica, comunicaría á Xunta as anomalías e
as súas posíbeis repercusións.
En todo caso, a Xunta advertiu que “en Galiza a produción
eléctrica cubre con creces a demanda”. Ademais, indicou que
hai un parque de xeración moi diversificado, cunha rede de distribución moi mallada e coa posibilidade de que, nun momento de
déficit de xeración enerxética, se
desconecten automaticamente
aquelas industrias que contan cun
contrato que permite esta práctica

a cambio dun prezo máis baixo.
Mellora da distribución
A Xunta está a executar, conxuntamente coas empresas de distribución, o Plan de Calidade de Subministración Eléctrica de Galiza, que
se estende desde 2001 a 2005 e que
se basea no reforzo da rede de baixa tensión, na instalación de novos
centros de transformación e de autotransformadores de pequena potencia, no máximo mallado da rede
e na renovación das instalacións. O
plan leva investidos 48,25 millóns
de euros. De todos xeitos, este plan
non fai máis que corrixir as múltiples deficiencias que deixou o plan
anterior: Mega, Mellora Eléctrica
de Galiza. Neste sentido, a pesar de
que somos os maiores produtores
de enerxía eléctrica de España, tamén somos os que temos a subministración máis deficiente.♦

As 92 minicentrais supoñen
o 1,8% da enerxía producida

Ruínas dunha ermida en Soria.

‘A probabilidade de que un soriano
sexa deputado, senador ou cargo
público, en xeral é, en principio,
moi superior á dun barcelonés”
Dúas fontes principais manteñen entón a economía soriana:
o entramado político administrativo cunha burocracia ben pagada e cunha elevada propensión ao consumo e os propietarios territoriais cunha produción agraria subvencionada que determina
unha economía de rendistas con alta aversión ao risco, tendencia
ao gasto consuntivo e con rendas seguras procedentes das institucións públicas. Engadindo o gasto en pensións da poboación
envellecida e o sector de bens de consumo e servizos públicos temos unha economía estábel e estacionaria na que non é doado albiscar algún grao de dinamismo e innovación nin no proceso
económico nin no ámbito político. É a Castela profunda.♦

Tanto o Consello de Contas como unha análise dos resultados
que producen, poñen en cuestión
as minicentrais hidroelétricas
que hai no noso país.
Un informe do Consello de
Contas discute o aproveitamento
hidráulico dos ríos galegos para a
produción de enerxía eléctrica, sobre todo no que se refire ás centrais de menos de dez megavatios,
as coñecidas como minicentrais.
“Tamén se observa que a
enerxía primaria xerada pola auga en centrais minihidráulicas
representa tan só un 7% sobre a
xerada nas grandes centrais hidráulicas e que a contribución de
enerxía de cada unha das minicentrais ao balance enerxético é
máis ben escasa”, indica o informe do Consello de Contas.
Tampouco comparte o Consello de Contas os criterios medioambientais para a concesión de
minicentrais e indica no seu informe que “a nosa Comunidade
conta con amplas áreas e numero-

sos espazos protexidos, tales como os integrados na Rede Natura
2000 e no convenio Ramsar, declarados reservas da biosfera.
Non deixaría de resultar contraditorio que á vez que se instrumentan medidas de protección destes
ecosistemas se autorizasen aproveitamentos hidroeléctricos que
poidan alteralos gravemente”.
A estrutura de produción
eléctrica en Galiza baséase nas
centrais térmicas, co 58% da
produción, as grandes hidráulicas, co 17,8%, a eólica, co
10,6% e a coxeneración, do
10,2%. As restantes enerxías supoñen o 3,4% da produción e en
concreto as minicentrais o 1,8%
–así representan o 7% de toda a
produción hidráulica.
Aínda que Galiza conta cun
plano hidrolóxico que contempla
a produción eléctrica –así como
outros aproveitamentos–, o feito
de que esta produción estea rexida por Augas de Galiza e polo
Estado (as principais centrais es-

tán no Sil e no Miño, da conca
competencia do Estado) é proba
de que as minicentrais non entran dentro da estratexia enerxética deseñada polo Instituto
Enerxético de Galiza.
Fronte a outro tipo de enerxías, as minicentrais están en desvantaxe, non só porque a súa produción é moi inferior, senón tamén porque socialmente atopan
unha forte contestación. Así, nin
sequera poden compararse cos
parques eólicos. Estas últimas instalacións tamén son obxecto de
críticas por razóns ambientais, pero nunca conseguen tanta unanimidade como as minicentrais porque están situadas en lugares visíbeis, iso si, pero que non afectan
directamente a tanta poboación.
Porén, en poucos anos os parques
eólicos conseguiron representar
unha porción importante no sistema enerxético galego, algo que
non dan acadado as minicentrais,
a pesar de contar cunha traxectoria máis prolongada no tempo.♦
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A concentración foi apoiada pola CIG, o BNG e varias asociacións cidadás

Máis de tres mil persoas se manifestan en Ferrol
en defensa do sector naval
RUBÉN VALVERDE
Arredor de 3.000 persoas, segundo os convocantes, asistiron á manifestación “en defensa do sector naval galego”.
Baixo o lema “Queremos vivir
do noso traballo”, os manifestantes saíron da praza do Inferniño até chegar á praza de
Armas. A concentración foi
convocada pola Plataforma
Galega en Defensa do Sector
Naval e contou co respaldo da
CIG, o BNG e a Asociación de
Empresarios da Hostalería,
entre outras entidades. Porén,
non contou co apoio dos dous
sindicatos maioritarios na
Comarca, UGT e CC OO, nin
dos comités de empresa de IzarFene e Izar-Ferrol, dirixidos
polas dúas centrais estatais.
Entre as reivindicacións dos manifestantes, destaca a petición do
mantemento dos postos de traballo na comarca e do incremento da
carga de traballo. “Non entendemos porque UGT e CC OO se negaron a apoiar a concentración
que, por certo, tivo a mesma asistencia que a celebrada o día 20 de
abril e que estaba apoiada por todos. O naval galego está en crise
nunha etapa de gran demanda na
construción de buques a nivel
mundial. Algunha explicación terán que dar estes sindicatos”, afirma o secretario nacional do metal
da CIG, Miguel Malvido.
Pola súa banda, os sindicatos
UGT e CC OO afirman que “hai
que agardar a que o presidente José Luís Rodríguez Zapatero dea
unha resposta definitiva. Pensamos que detrás desta manifestación hai intereses políticos”. Na
mesma liña, os comités de empresa de Izar-Fene e Izar-Ferrol, fixeron público un comunicado no
que sinalaban con respecto á manifestación que “nin a compartimos, nin nos imos sumar a ela”.
A CIG argumenta que “a pe-

sar das promesas do Goberno
central e a Xunta, aínda non se
deseñou un plano de viabilidade
da empresa e non podemos agardar até que anuncien o peche da
factoría de Fene para actuar”. No
manifesto final, pediuse que “o
Goberno tomara medidas para a
conformación dun complexo integral da construción naval na ría
de Ferrol que lle permita abordar
todas as actividades do sector”.
Cómpre lembrar que até agora, as
factorías da comarca teñen restricións. A fábrica de Ferrol só está
adicada á construción militar e a
de Fene unicamente pode fabricar
plataformas oceánicas.
Para a Plataforma pola defensa do sector naval é imprescindíbel “que se adopten un conxunto
de medidas que permitan competir en condicións de igualdade con
outros países construtores, en tanto non se acade un acordo internacional sobre o sector”. A concentración rematou con varias actuacións musicais e de humor.♦

O IPC dispárase no Estado e en Galiza,
situándose no 3,5%
R.V.A.
A inflación no Estado sitúase no
3,5% no último ano, tras ter aumentado por terceiro mes consecutivo nun 0,2%. En Galiza, o Índice
de Prezos de Consumo (IPC) incrementouse nas mesmas cifras,
converténdose na cuarta comunidade na que máis aumentaron os
prezos por detrás de Murcia, Catalunya e Castela-A Mancha e igualada con Andalucía. Entre os factores que fixeron aumentar os prezos
destacan o turismo, o tabaco, a gasolina e os automóbiles.

Nos seis meses que van do
2004, a inflación sitúase no
2,2%, superando xa as previsións feitas para todo o ano polo Banco Central Europeo
(2%). O diferencial cos países
da zona euro no último ano é do
1,1%. Trátase do peor dato dende marzo do 2003 e contrasta co
2,7% rexistrado o pasado ano.
Á evolución do prezo dos
carburantes no que vai de ano
(9,3%), hai que engadirlle o aumento de todos os elementos
vencellados ao turismo. Os ho-

teis, restaurantes e cafetarías
subiron catro décimas con respecto ao mes anterior, e acumulan un 4% no que vai de ano. O
custo do ocio, a cultura e o entretemento tamén aumentou espectacularmente, cun 0,9%,
acumulando nos últimos 12 meses un 3,9%. Os servizos, tamén
influídos polo turismo, creceron
catro décimas no mes, até chegaren a un 3,8% anual. É de
agardar que estes grupos sigan á
alza en xullo e agosto, por mor
da actividade turística.♦

IPC acumulado
nas principais zonas
económicas
(variación últimos 12 meses %)
Alemaña .........................
Francia ...........................
Reino Unido ....................
Italia ................................
Estado español ...............
UE (25 países) ...............
Zona euro .......................
EE UU ............................

1,7
2,4
1,5
2,4
3,5
2,5
2,4
3,1

R O S A L I A CA S T R O

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

Augusto G. Besada
Edición de Mª Pilar
Garcia Negro
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A primeira fase da comisión parlamentaria
sobre o 11-M desmente a Aznar
CÉSAR LORENZO GIL
A pesar de certas contradicións entre os diferentes axentes policiais que participaron nas investigacións sobre os explosivos e
modos de operación dos atentados de Madrid do 11-M, os primeiros testemuños desmenten a tese defendida polo anterior goberno central de atribuírlle “sen fisuras” a autoría á ETA. O PP
deféndese e utiliza as súas intervencións na comisión parlamentaria para buscar responsábeis das protestas do día de reflexión.
Nin o explosivo era o habitual da
ETA nin o xeito de operar era
atribuíbel ao grupo armado vasco. Esa é a primeira conclusión
da comisión parlamentaria que
investiga os acontecementos inmediatamente posteriores aos
atentados do 11-M na busca de
responsabilidades políticas, tanto do propio ataque como da atribución errada que o goberno fixo
posteriormente.
Malia que ningún responsábel policial sobardou os límites
da prudencia ao se referir aos indicios das primeiras investigacións, todos eles constataron que
a pista da ETA non estaba para
nada clara desde primeira hora
da mañá, cando se localizou a
furgoneta na que se desprazaron
os autores do atentado nunha rúa
de Alcalá de Henares. O propio
ex comisario de Seguranza, Santiago Cuadro, dixo o pasado 14
de xullo que en ningún momento
indicou que se tratase de dinamita marca Titadine, contra o expresado na comisión polo ex
subdirector xeral operativo da
policía, Pedro Díaz-Pintado.
Outra contradición xurdiu
entre o porteiro que avisou da
presenza do vehículo e os policías e guías caninos que o inspeccionaron. Un di que se atoparon,
xa pola mañá, detonadores e unha fita gravada en árabe. Os
axentes négano, aínda que o cer-

to é que a furgoneta suscitou suficientes sospeitas como para
que fose inmobilizada e trasladada a dependencias policiais.
Para todos os grupos agás o
PP, esta primeira fase da comisión deixou claro que o goberno
de José María Aznar mentiu ao
non indicar que a pista islámica
era coñecida desde o mesmo 11
de marzo e que a policía lle concedeu máis importancia que á
etarra. A desclasificación de va-

Eduardo Zaplana, portavoz do PP no parlamento. Á dereita, Jaime I. del Burgo (PP) con Paulino Rivero, presidente da comisión.

rios documentos do Centro Nacional de Intelixencia (CNI) confirmou que a espionaxe española

redactou diferentes informes sobre a presenza de grupos vinculados a Al-Qaeda en chan espa-

ñol e que os operativos policiais
non estaban preparados para unha ameaza deste tipo.♦

Manuel Castells

‘Quen pense que se pode manipular a través do SMS
non sabe nada de redes’
O PP utiliza a comisión parlamentaria para demostrar, por
unha banda, que as acusacións
sobre a ETA eran lóxicas e estaban xustificadas e, pola outra, clarexar os porqués das
múltiplas manifestacións dediante de sedes do PP o 13 de
marzo, sábado de reflexión denantes das eleccións xerais. “O
PSOE manipulou a opinión pública e mentiu para favorecer a
derrota gobernamental”, dixo o
deputado popular Vicente Martínez Pujalte.
En apoio desta tese, o vocei-

ro parlamentario do PP, Eduardo Zaplana, aludiu aos supostos
documentos do CNI, publicados
polo xornal El Mundo, que afirman que houbo unha trama argallada entre Josep-Lluís Carod-Rovira, secretario xeral de
Esquerra Republicana de Catalunya, e Arnaldo Otegi, líder da
ilegalizada Batasuna, para “desestabilizar España na xornada
de reflexión”.
Zaplana engarzou este suposto encontro coa tese xa feita
pública polo PP no pasado de
vincular as protestas do 13 de

marzo cun plano preparado por
dirixentes políticos notorios.
Foi por iso que o pasado 14 de
xullo, durante a intervención do
sociólogo experto no Islam Manuel Castells, o PP aseverou que
houbera preparación nas manifestacións, grazas ás mensaxes
escritas de teléfono móbil.
Castells, un dos máis recoñecidos estudosos da teoría da
comunicación de redes, foi contundente. “Iso é un disparate.
Quen pense que se pode manipular a través do SMS non ten
nin idea de redes”, afirmou. Pa-

ra o sociólogo, á parte da mensaxe, o receptor analiza o contorno, a credibilidade do emisor
e o razoamento da proposta que
acaba de ler na pantalla do seu
celular. “Berlusconi conseguiu
mandarlles unha mensaxe a todos os terminais telefónicos de
Italia na campaña das europeas
e aínda así acabou perdendo os
comicios”. Segundo Castells, o
SMS só logrou que o que ben
puido ser un sentimento illado
de repulsa se canalizase colectivamente, sen por iso perder espontaneidade.♦

Barcelona
O XIII Congreso de Convergència Democrática de Catalunya
(CDC) tivo algo de íntimo a pesar
dos 1.600 delegados asistentes e a
troupe mediática que asistiu para
cubrilo informativamente. Un halo de nostalxia, reflexión e análise
e autocrítica das que se fai un
mesmo antes de marchar para a
cama planeaba sobre esas 1.600
cabezas. A tanda de eleccións que
van desde as municipais de maio
do 2003 até as europeas de hai un
mes obrigaba a Convergéncia a
reformularse e analizarse para poder volver ollarse no espello e
sentirse de novo atractiva. As
emocións afloraron nos dous días
que durou o cónclave. A Mas asolagáronselle os ollos de bágoas ao
se sentir aclamado ao grito de
“Mas president” malia a severa
ollada que lle lanzou Jordi Pujol,
quen entende pouco de debilidades perante o público. Ao sucesor, incluso se lle chegou a crebar
a voz cando lle agradeceu a Pujol
“terllo deixado tan doado” malia
ser tan difícil para un “mítico dirixente” non facer sombra. A pesar
de Pujol, as emocións transpirá-

As bágoas de Convergència
A. MARQUÉS

Convergència procura o seu novo espazo. Fóra do poder e en proceso de
perda de votos, o partido catalanista fai autocrítica e define o seu futuro.
banse. As bágoas asaltaron tamén
a Felip Puig, un dos vicesecretarios do partido, alguén que se define a si mesmo como un home de
acción e non de reflexión, e ao
que o coñecen polos seus duros
discursos no Parlament. Puig tamén chorou. Era, segundo os mesmos dirixentes de Convergència,
o congreso das emocións e a militancia perdooullo ante tal derroche emocional e tanta fraternidad.
Artur Mas, que foi reelixido
como secretario xeral cun esmagador 96% dos votos ao seu favor, fixo autocrítica aínda que o seu papel se centrou máis en levantarlle o
ánimo ao militante e en explicar a
nova Convergència que el mesmo
liderará cun equipo renovado coa

xente da súa confianza. A mensaxe
é unha nova Convergència sen límites. Unhas fronteiras que tampouco poden existir nas “relacións
públicas”. Ese foi o apuntamento
de autocrítica nos discursos de
Mas. Segundo o secretario xeral,
CDC, e polo tanto CiU, fallou nos
últimos anos nas relacións co resto
de formacións políticas. De feito,
asegurou que CiU non estaba no
novo goberno catalán por descuidar as relacións con Esquerra Republicana de Catalunya. “Tamén
–dixo– CDC, e CiU, en xeral, pecaron de inxenuos ao pensaren que
se nas autonómicas conseguían
máis deputados ca o resto de formacións, ninguén sería quen de
lles discutir a presidencia. Inxe-

nuos, si. Tempo de máis no poder
acaba distorsionando a realidade.
O protagonista deses 23 anos
de goberno,Jordi Pujol, foi reelixido presidente do partido con
case o 99% dos votos aínda que o
titular podería ser outro. Á parte
de sete abstencións, houbo doce
militantes que votaron en contra
da súa reelección. Pujol foi o
gran defensor do proxecto de Artur Mas aínda que non renegou
de ningún aspecto da súa xestión
nos 23 anos de goberno. Recoñeceu que os pactos tanto co PSOE
como co PP lapidaron a imaxe do
partido, especialmente nos últimos anos de maioría absoluta de
José Mª Aznar. “Eses pactos –dixo– minaron o partido pero en

ningún caso, segundo Pujol, foron maos para o país. Coa intención de librar a CDC de “antigas
débedas”, de deixar a Mas coa
“mesa limpa”, o ex president da
Generalitat asumiu persoalmente
todos os seus erros do pasado
agora que, tal como dixo, “estou
pasando a segunda fila”. Pujol
non perdeu a ocasión de seguir
aleccionando co estilo que impón
nos seus discursos. Con 74 anos e
o aspecto levemente canso, Pujol
volve ser o de sempre cando sobe
a unha tarima e se dirixe a unha
multitude. Pausado e cos ollos
pechos, como nos ten afeitos,
instou as bases a crer na nova etapa que comeza sen el. Un novo
período no que CDC deberá formularse se continúa irrompendo
na política estatal, visto o desgaste electoral froito dos pactos liderados por el mesmo.
Sería realmente un punto de
inflexión para CDC. Aos supersticiosos seralles doado lembrar
para sempre que o primeiro congreso que celebrou Convergència
após a era Pujol e estando na oposición foi o décimo terceiro.♦

Nº 1.137 ● Do 15 ao 21 de xullo de 2004 ● Ano XXVII

O PP insiste en esclarecer que pasou na xornada de reflexión electoral
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As mulleres novas xa supoñen o 60 por cento dos infectados

Contra o
terrorismo

Fármacos xenéricos e educación sexual,
A
únicos xeitos de combater a SIDA

G. LUCA

CÉSAR LORENZO GIL
As conclusións da Conferencia
sobre a Sida celebrada en
Bangkok (Tailandia) pintan un
escenario tenebroso para o futuro dos países pobres. Quince
millóns de orfos e unha crecente cifra de mulleres infectadas
son ameazas sociopolíticas de
primeiro nivel.
Os grupos internacionais de loita
contra a sida chegaron a Tailandia
conscientes de que a conferencia
sobre a enfermidade que organiza
a ONU só había servir para levar
aos titulares a grave situación dos
países subdesenvolvidos neste
asunto, mais non para achar solucións reais á pandemia. Após escoitar as conclusións, hai pouco
espazo para o optimismo.
A gravidade é crítica no caso
da África subsahariana e o sueste
asiático. No caso do continente
africano, calculouse que perto de
quince millóns de nenos quedaron
orfos nos últimos quince anos e a
cifra medra progresivamente. Os
cativos, ademais, nacen infectados coa doenza e, en moitos casos, acaban morrendo por enfermidades vinculadas ao virus VIH.
Para solucionar esta catástrofe, os gobernos destes países reclaman medidas urxentes. A principal, rachar o veto dos grandes
laboratorios sobre os medicamentos xenéricos. Actualmente, grazas aos acordos da Organización
Mundial do Comercio, unha presada de industrias radicadas en
Europa e nos EE UU controlan as
patentes da maioría das menciñas
aplicábeis para combater o VIH.
Os altos prezos para a importación e distribución xa crearon
conflitos internacionais (caso do
Brasil, a India ou Suráfrica) cando algún estado decide impulsar
“ilegalmente” métodos alternativos de tratamento. Tras o cumio
de Bangkok, a Organización
Mundial da Saúde admitiu pinga
a pinga que unha serie de xenéricos indios poidan comercializarse, entre os apupos dos represen-

As mulleres africanas sofren especialmente a alta incidencia da SIDA.

tantes da industria.
Outro motivo de temor é o
comportamento dos EE UU como protectores dos intereses industriais. Varios gobernos africanos tiveron que rexeitar publicamente os xenéricos a cambio de
manteren acordos comerciais
con Washington.
Amais do alto custo das menciñas, o sistema comercial dos
laboratorios deixa sen investigación os tratamentos para os máis
pequenos. Como a industria fabrica os seus produtos pensando
no mercado dos países desenvolvidos, a ínfima cantidade de
crianzas alí infectadas fai pouco
rendíbel esta tarefa.
Máis condóns
Outro piar para combater a sida é
a educación sexual, segundo a
conferencia. Un informe do Fondo de Desenvolvemento das Nacións Unidas para as Mulleres
(Unifem) alertou de que hoxendía, na faixa de idade entre os 15
e os 24 anos, o 60 por cento dos

Co gallo do 60 aniversario da
publicación do Sempre en Galiza,
A Nosa Terra pon á venda un
COLGANTE en prata de lei e coiro,
deseñado por Pepe Carreiro,
a partir das letras de Castelao e
a espiral celta.

afectados son mulleres.
As causas desa situación son a
pobreza extrema, a desprotección
das mulleres na meirande parte
das sociedades e a falta de educación. Só facilitando o acceso de
todos os cativos á educación primaria, poderíanse evitar 700.000
casos de infección, di o documento feito público en Bangkok.
As mulleres sofren especialmente o furor da sida por mor da
violencia sexual. Nas múltiplas
guerras que sacoden a África, calcúlase que máis de dous millóns
de mulleres contraeron a enfermidade logo de seren violadas. En
países como Camboxa estendeuse a crenza de que ter sexo cunha
virxe cura a sida e son milleiros
de nenas cada ano as que se contaxian. E en varios países da África do sur sábese de centos de casos de homes vellos infectados
que trocan favores sexuais con
mozas a cambio de pagamentos
regulares ás súas familias.
A educación sexual é un labor
pendente en países coma o Xapón
ou a China, onde a cifra de mozos

infectados creceu espectacularmente nos últimos tres anos. É
por iso que diferentes colectivos
tentan sensibilizar a sociedade
para xeralizar o uso do preservativo entre os máis novos. En Pekín,
os activistas contra a doenza tiveron vetado o seu labor até hai meses e en Tokio, un cento de voluntarios convidan a unha copa a
todos aqueles rapaces que se
acheguen a recoller un condón.
Neste labor de educación, os
activistas son moi críticos cos EE
UU. O propio George Bush vén de
anunciar que o seu programa de
previsión da sida estará centrado
na promoción da abstinencia sexual antes do matrimonio. Seguindo ao pé da letra a doutrina dos
cristiáns renacidos, o goberno estadounidense culpa á extensión da
homosexualidade e á “boa prensa”
da promiscuidade entre os adolescentes o aumento dos casos de sida. Semellantes argumentos defende Silvio Berlusconi en Italia,
apoiado polo Vaticano, que pon o
seu enorme aparello de misións a
loitar en contra do preservativo.♦

Prezo: 20 euros.
Peticións ao teléfono
986 433 830.
EDICIÓN LIMITADA.

condena do muro que
Israel ergue en terras
de Palestina dálle un
pé a George Bush para
denigrar o Tribunal
Internacional de Xustiza.
Pero a sentenza de Den
Haag define un caso de
terrorismo internacional no
que está implicado Bush.
Ronald Reagan fora
condenado polo mesmo
tribunal a indemnizar a
Nicaragua polo “uso ilegal da
forza”. A resposta do
presidente norteamericano foi
que no futuro non
recoñecerían a competencia
do tribunal. Nicaragua
reclamou do Consello de
Seguridade que fixese un
chamamento a respectar o
dereito internacional.
Aquela resolución
tomouse co voto en contra
dos EE UU que era ao mesmo
tempo reo dunha sentenza por
terrorismo internacional (a
destrución de Nicaragua) e
xuíz contra a resolución do
Consello de Seguridade que
avaliaba o fallo.
Nicaragua foi despois á
Asemblea Xeral da que saíra
unha resolución semellante
cos votos en contra da
representación
norteamericana, de Israel e
do Salvador, no que estaba
de embaixador John
Negroponte, hoxe apoderado
do Iraq.
Para que tribunal e
asemblea aprendesen a
lección, Reagan ordenoulle á
Contra de Nicaragua (o
exército mercenario enviado
contra o goberno
democrático) que atacase
“obxectivos brandos” (alvos
civís indefensos) á marxe do
exército nicaraguano.
A lingua da política
depende da política da
lingua. As palabras
democracia, dereito e xustiza
deixaron lugar a outras coma
seguridade, orde e
tranquilidade. O concepto de
“seguro” (safe) significa
tamén para un anglosaxón
caixa forte, tranca e porta
blindada. Valle-Inclán
traducíao en menos palabras:
“tranquilidade vén de
tranca”.
Reagan botara hai vinte e
tres anos ao caixón do po as
referencias á democracia e á
xustiza que tantas
incomodidades producira na
campaña contra o Vietnam. A
lingua da súa política
internacional arrimábase á
dos fascistas en termos coma
o “dereito a defenderse” e a
“intervención necesaria” que
logo sería “intervención
humanitaria”.
François Mitterand fixera
a súa campaña de 1981 en
defensa da xustiza. Un
esquerdista. Hoxe, coa Lei
Patriótica (Patriot Act) en
vigor, mesmo o nome do
Tribunal Internacional de
Xustiza parece fóra da Lei.♦
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O goberno israelí critica o Tribunal Penal Internacional por ‘antisemita’

Os EE UU vetarán as resolucións contra o muro palestino
lestinos e dificultan “o modelo
de pacificación previsto polos
EE UU”. Este modelo ao que fixo referencia Bush pasa por retirar do poder as actuais autoridades árabes, encabezadas por Iasir
Arafat, e forzar os seus sucesores
a aceptaren un tratado que inclúa
a renuncia a grandes áreas de
O goberno estadounidense xa Cisxordania a cambio da retirada
anunciou o veto a calquera deci- de todas as colonias de Gaza.
Esta posibilidade sempre foi
sión que “interfira nas políticas
de autoprotección” de Israel no descartada polos palestinos,
Consello de Seguranza das Na- tanto desde o goberno autónomo como desde
cións
Unidas.
as organizacións
Deste xeito, pareislamistas da rece pouco probáa se
sistencia. Desde
bel que se transo punto de vista
luza, máis alá da transplantaron
árabe, a situarepulsa simbóli80.000
oliveiras
ción é “desespeca, a sentenza do
rada” e vese con
Tribunal Penal de terreos
gran desconfianInternacional de
palestinos,
za a actitude inDen Haag.
ternacional dianA pesar de
te do constante
que o alto tribu- que agora
acoso sobre os
nal considera que fructifican
asentamentos e
o muro supón un
campos de refuatentado contra a nas hortas
xiados palestiliberdade de monos. As incurvementos, a edu- das novas colonias
sións son conscación, a sanidahebreas.
tantes nos últide, o traballo, a
mos cinco anos e
autodeterminao bulldozer forma
ción e a propieparte da paisaxe
dade das terras
dos palestinos, Israel segue a diaria de milleiros de árabes.
xustificar a súa necesidade como xeito de controlar o “terro- A UE, bloqueada
rismo suicida” árabe. Para o presidente israelí, Ariel Sharon, o O muro de Israel é unha medida
fallo responde a unha teima “an- fundamental no deseño estadoutisemita” de moitos dos maxis- nidense para o futuro xeoestratétrados e lembrou as múltiplas xico do mundo. Os seus 700 quipexas que a UE colocou “na lómetros de extensión custan ao
construción do proceso de paz redor de 2.000 millóns de dólaen Oriente Próximo”.
res, perto do 70 por cento dos inSemellantes argumentos usa vestimentos militares anuais dos
a Casa Branca. Para o presidente EE UU en territorio hebreo. Para
norteamericano, George Bush, manter a estrutura do muro, Isradecisións coma esta fan difícil o el xa solicitou un aumento das
entendemento entre israelís e pa- axudas estranxeiras e o perdón
CÉSAR LORENZO GIL
O muro que separa Israel de Palestina seguirá a se construír.
Malia a decisión do Tribunal Penal Internacional, nin o goberno
de Israel nin os EE UU permitirán que se tomen medidas efectivas nos foros internacionais.

X

O muro de Palestina percorrerá 700 quilómetros de terras propiedade dos árabes.

Quen está á fronte do goberno iraquí? Ex
militante do Baas, ex axente dos servizos
secretos iraquís, norteamericanos e británicos, home de negocios, neurólogo
–aínda que pouco asiduo da facultade de
medicina nos seus tempos de estudante–,
xiíta, pero laico, os méritos de Alaui para merecer o encargo da xefatura do goberno en Bagdad sen dúbida teñen que
ver coa súa condición de experto en materia de seguridade, a longa tradición política familiar (comezando polo seu avó
que participou no equipo negociador da
independencia nos anos trinta) e o seu
coñecemento desas interioridades que
marcan a lóxica de funcionamento dun
país con claves singulares que inevitabelmente se escapan a quen chega de fóra. A súa tendencia camaleónica, cun pasado en extremo cambiante e turbio, é
fonte de desconfianza para os seus mentores, din con mil tenaces axexantes, no
que podería ser pouco máis que unha estratexia para facilitar a súa lexitimación
ante unha cidadanía escéptica e descrida.
Alaui foi unha das ponlas principais
da oposición externa a Sadam. En 1991
fundou en Arabia Saudita, e co inestimábel apoio financeiro da democrática monarquía de Riad, o Acordo Nacional Iraquí, que, basicamente, aglutinaba fuxidos do exército e dos servizos secretos

Aquí fóra

Alaui
XULIO RÍOS
de Sadam, máis confiantes nunha estra- foi colocando os seus partidarios en postexia de derrubamento do réxime pola tos clave e tecendo as súas propias redes
vía da preparación de golpes de estado de influencia, desmarcándose de Bremer
que por unha mobilización popular de e de Chalabi, quen daquela tiña todo ao
caracter insurreccioseu favor. En pouco
nal coa que nalgún
tempo soubo facerse
laui pensa botar man coa situación e conmomento chegou a
soñar o seu rival Chavencer os EE UU de
dos antigos cadros
labi, co apoio dos
que soamente el estacurdos de Talabani. E
ba en condicións de
do Baas no exército,
chegou a facer un inpacificar o país. Agona
policía
e
tento practico en fera, con seis meses
breiro de 1996 que se
diante até as elecna administración para por
saldou con mais de
cións anunciadas patrescentos detidos e
xaneiro de 2005
rematar coa violencia ra
varias ducias de ofi–contando con que
ciais executados.
no Iraq non se reproincontrolada”
Se algo significa a
duza a situación de
designación de Alaui
Afganistán–, Alaui
é o triunfo da opacipensa botar man dos
dade e non soamente polo seu nome- antigos cadros do Baas no exército, na
amento, operado con calzador. Cando en policía, na administración, para poñer orxullo de 2003, foi designado xefe do má- de en primeiro lugar, é dicir, rematar coa
ximo Comité de Seguridade creado pola violencia incontrolada que impide a norAutoridade provisional estadounidense, malización política do país, pero igual-

‘A

de varios bancos neoyorkinos
das débedas acumuladas por un
lustro de forte déficit público.
Outra vía de ingresos para a
infraestrutura da seguranza israelí é o comercio exterior. Por poñer un exemplo, Europa absorbe
gran parte do mercado de aceite
israelí, curiosamente un dos que
máis medran como fonte de riqueza dos colonos. Na construción do muro xa se transplantaron 80.000 oliveiras de terreos
palestinos, que agora fructifican
nas hortas das novas colonias.
Para xustificar actos coma este, Tel Aviv recorreu ás fontes de
dereito otomano, que aínda rexen
a pesar das ocupacións británica e
israelí destas terras. Segundo este,
aquelas terras que non se cultivan
durante tres anos, pasan a ser propiedade do Sultán, neste caso do
seu sucesor, o Estado de Israel.
Este enriquecemento progresivo conta coa anuencia da UE.
O responsábel de Política exterior, Javier Solana, dixo non contemplar ningunha caste de “bloqueo ao comercio con Israel” e
defendeu a negociación como
vía útil para “facer entrar en razón” a Sharon. Mais a situación
política israelí parece sólida,
máis cando o Partido Laborista
xa anunciou a súa vontade de
formar un goberno de concentración “neste momento de presión
exterior inxustificada”, segundo
dixo o seu líder, Shimon Peres
Para as organizacións humanitarias occidentais, Europa está
a ser cómplice dunha das catástrofes máis importantes da historia. Amais dos centos de mortos
da intifada, a cifra de parados supera o 70 por cento na maioría de
Palestina, os niveis sanitario e
educativo son pésimos e a única
saída para moitas familias se alimentaren é recorrer aos grupos
islámicos.♦

mente para edificar un discurso político
críbel, é dicir, distanciado dos ocupantes.
O seu programa dalgún xeito foi
enunciado nun artigo publicado en decembro de 2003, no Washington Post,
In search of Justice, not vengeance
(queremos xustiza, non vinganza) no
que tomaba distancias coa política de
Bremer e Chalabi, quen optaban por
desmantelar o réxime por completo, para moitos primeira fonte do actual caos
que atravesa o país.
Seis meses é pouco tempo para sentar as bases dun novo nacionalismo iraquí, que por forza non pode ser hostil
aos EE UU e que debe tomar en consideración a nova realidade estratéxica suxerida polo éxito da invasión (país amigo dese Israel que non acata os fallos do
Tribunal Internacional de Xustiza) e un
cadro interno fracturado non soamente
en xíitas e sunnitas, senón tamén en islamistas e baasistas, en árabes, curdos,
cherqueses e turkmenos.
E non falta quen lla ten xurada polo colaboracionismo. O seu nome encabeza hoxe a lista de personalidades que eliminar de
numerosas organizacións islamistas. Ese
outro tempo tamén vai contra reloxo.♦
XULIO RÍOS é director do IGADI
(www.igadi.org)
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Mecos, Cabo de Cruz e Tirán empezan discretamente a tempada

Florentino
presidente

Os vascos de Urdaibai, cómodos
nas primeiras probas da liga de traíñas O

MANUEL PAMPÍN

Estes problemas ben poden
estar a trasladarse á competición,
aínda que é cedo de máis para tirar conclusións sobre o futuro
rendimento destas embarcacións. Astillero segue a ser a favorita e talvez cando pouse o remuíño deste complicado inicio
de liga consiga impoñerse nas
bandeiras posteriores.
De aquí a setembro restan
dez probas puntuábeis e tres de
preparación, alén da promoción
de descenso-ascenso que se disputará en aguas de Portugalete e
Santander o 25 e o 26 de setembro. En Galiza só resta unha
proba, a que se celebrará en
Moaña o vindeiro 7 de agosto.♦

CÉSAR LORENZO GIL
Vistos os resultados das dúas primeiras probas da Liga da ACT
de traíñas, o Urdaibai de Bermeo e o Astillero cántabro comandan a clasificación. Os equipos galegos non conseguen bos
resultados nas probas na casa.
Nin Mecos do Grove nin Cabo
de Cruz de Boiro nin Tirán (Moaña) arrancaron con bo pé a segunda Liga do Cantábrico que
organiza a Asociación de Clubs
de Traíñas (ACT) entre as mellores escadras da especialidade
de Galiza, Asturias, Cantabria e
Euskadi. A pesar de que as dúas
primeiras probas se celebraron
en chan galego (o 10 de xullo,
no Grove e o 11, en Boiro), as
embarcacións non se sentiron
“moi na casa” e fixeron uns discretos resultados.
O vindeiro 17 de xullo será
El Astillero (Cantabria) o escenario da terceira regata, na que
os bogadores galegos terán ocasión de mellorar a súa posición.
Mecos, un dos favoritos para o
título final e que estivo na puxa
contra Astillero durante todo o
verán pasado, espera que, grazas
á rodaxe do equipo, comecen a
chegar os bos cronos.
Mais a día de hoxe, tres son
as escadras que dominan a
competición. Urdaibai de Bermeo venceu as dúas probas con

En primeiro plano, Urdaibai, nunha bandeira do ano pasado.

claridade, demostrando que o
seu sistema de preparación é o
máis efectivo de todos os competidores. Para o director do
equipo, José Antonio Olaskoaga, a clave do éxito é o adestramento. “O resto de clubs tiveron preparación con banco móbil e tiveron de chegar ás traíñas case sen adaptárense. En
troques, nosoutros xa estamos
acoplados de todo ás embarcacións”, explica.
De momento, o gran rival
para os biscaíños é o Astillero.
Os gañadores da pasada edición
da liga viven malos momentos
por mor da forte crise do remo

PACO VILABARROS

cántabro. Por unha banda, este
equipo e máis o Pedreña tiveron
que renunciar a varios dos seus
remeiros por exceso de cupo de
tripulantes fichados. Este ano, a
organización esixe que dez dos
22 remeiros de cada equipo sexan orixinarios da propia canteira, polo que varios dos fichados por estas escadras pasarán o
verán en branco.
Ademais, a Federación Cántabra terá que dirimir no conflito
entre Astillero e Castro polo remeiro Luciano Prego. Uns e outros se acusan de falsidade en
documento mercantil e reclaman
un contrato co bogador.

Clasificación xeral
(Após dúas probas)
Equipos .................Puntos
1 Urdaibai (Bermeo) ........ 24
2 Astillero ......................... 20
3 Castro ........................... 19
4 Hondarribia ................... 17
5 Mecos (O Grove) .......... 16
6 Cabo de Cruz (Boiro) .... 15
7 Orio ............................... 13
8 Pedreña .......................... 8
9 Isuntza (Lekeitio) ............ 8
10 Trintxerpe (Pasaia) ......... 8
11 Pasai Donibane (Pasaia) . 4
12 Tirán ................................ 4

defunto Ramón Mendoza díxoo
amargamente logo de
abandonar o cargo: “un decátase de que xa non é presidente do Real Madrid porque deixa de soar o teléfono”.
Pois, ao menos durante os
vindeiros catro anos, Florentino Pérez non vai ter ese
problema; o empresario da
construción segue
consolidándose logo de
varrer nas eleccións a Lorenzo Sanz e a Arturo
Baldasano, con perto do 92
por cento dos sufraxios.
É que no club branco se
manteñen os costumes e
algunhas tradicións; facendo
un paralelismo con Galicia,
podemos dicir que o socio
madridista sempre está co
poder, salvo que lle fagan unha gran trasnada.
E Florentino é moi hábil;
mestura perfectamente o
populismo e a presunta
elegancia que se lle esixe a
un mandatario deste calado.
Durante toda a campaña
electoral, e xa non digamos
os días antes, durante e
despois das eleccións, a prensa xeral destacou
especialmente o asunto; mesmo houbo televisións que facían un tratamento específico
sobre o tema. En Cataluña o
Barça é máis ca un club, e no
resto de España o Madrid é
case unha relixión.
E ter xuntos a Ronaldo,
Zidane, Beckham, Figo
–aínda que sexa a golpe de
talonario– e compañía, é
ofrecerlles aos seguidores o
privilexio? da vaidade, da
presunción… aínda que logo
a tempada sexa un fracaso. E
xa se sabe que a meirande
parte dos afeccionados nunca analiza a letra pequena;
só quere bos futbolistas e
triunfos. O demais é
secundario.
Pero é secundario que un
club se aproveite dun pelotazo urbanístico
multimillonario?; que moitos
dos contratos dos
“galácticos” estean baixo a
sospeita do fisco?; que o propio presidente sexa investigado por posíbel fraude?... e,
sobre todo, que o Real sexa a
“nena bonita” dos poderes local e autonómico de Madrid,
á parte do anterior goberno
central?
Igual que entre os
cidadáns segue habendo distingos sociais, pasa o mesmo
co fútbol: sempre haberá
grandes e pequenos; e o Madrid, como dicía o outro:
“manda moito carallo!!!”
Seica ser presidente do
Real Madrid é máis
importante ca ser ministro, e
estou seguro de que moitos
gobernantes envexan a
Florentino porque o Madrid é
unha das mellores
organizacións do mundo, como foron no seu día a CIA, a
Mafia ou a Igrexa católica. ♦

O grupo de música e baile tradicional
Xacarandaina, que desenvolve dende o
1978 un importante labor de recuperación da danza e a música do país, participará como representantes de Galiza no
IX Festival Polesia Summer With Folclore que se celebra en Lutsk entre o 19 e o
27 de xullo. Organizado polo Consello
Internacional de Organizacións de Festivais de Folclore e de Artes Tradicionais,
o festival conta ademais coa participación
de grupos de México, Alxeria, Xapón,
Turquía, Polonia e Rusia, entre outros.♦

O pasado 12 de xullo conmemorouse o
primeiro centenario do nacemento do poeta chileno Pablo Neruda. Intelectuais,
políticos e artistas celebraron en diferentes países do mundo o natalicio do Premio
Nobel de Literatura. Cunha cerimonia en
Parral, na cidade na que naceu o escritor,
o goberno chileno recordou a unha das figuras máis destacadas da literatura universal. Entre outros actos que se celebraron por todo o país, os cidadáns de Valparaíso rendéronlle homenaxe escribindo un
poema de dous quilómetros de longo.♦

Homenaxe
a García-Bodaño
O concello de Vigo e a Asociación de Escritores en Lingua Galega son os organizadores do acto que se celebra o sábado 17 de
xullo no Centro Cívico de Teis, co gallo da
X edición da homenaxe “O escritor na súa
terra”, que este ano estará adicado a figura
de Salvador García-Bodaño Zunzunegui.
Escritor e académico, García Bodaño ademais de ter publicados diferentes libros,
é un dos membros fundadores do Museo
do Pobo Galego, do novo Seminario de
Estudos Galegos, do P .E.N Clube de Galiza ou da agrupación cultural O Galo.♦
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Cen anos
con Neruda

IMAXES DE ORTIGUEIRA

Xacarandaina
en Ucraína

XOAN PIÑÓN

o pasado véñennos sons, imaxes e
documentos. Entre os días 24 e 31 de
xullo, os templos de Santiago acollen
a música litúrxica tal e como se recolle no Codex Calixtinus. Música sacra creada entre os séculos VII e XIII a cargo do
organista Marcel Pérès que nos leva pola esencia
do Camiño desde Xerusalén a Toledo pasando por
Benevento. Sen saír de Compostela, a historia protagoniza un encontro de estudosos da materia no
III Congreso Internacional ‘Historia a debate’, que
dirixe Carlos Barros. A mundialización, os atenta-

D

dos do 11-S e do 11-M e o futuro das relacións Occidente-Islam serán investigadas por grandes nomes desta disciplina. Vencellada á capital galega
tamén estivo Rosalía de Castro e agora a cidade
expón as ilustracións inspiradas na súa obra. Até o
10 de setembro se poden admirar na Sala Casa Simeón obras de Xaquín Marín, Fran Jaraba, Pepe
Carreiro, Kiko da Silva e Raquel González, entre
outros. Volvendo ao presente, a Casa das Artes de
Vigo presenta a ‘obra actual’ (estará na cidade até
setembro) do pintor pontevedrés Xurxo Castillo,
un dos máis internacionais da plástica galega.♦
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Ortigueira, algo máis que folk
Máis de cen mil persoas se deron cita no festival
concerto no que a música tiña
recendo do lonxano oeste, a
samba tropical e a jazz de Nova
York e encheron de contido o
seu nome cun espectáculo que
recordaba ao claqué ou a danza
entolecida das tribos indias.

MAR BARROS
En vermello. O calendario en
Ortigueira volveu mudar de
cor o pasado fin de semana
durante os tres días nos que o
pequeno concello se converteu na capital musical das nacións celtas con rúas asolagadas por mareas humanas.
Despois da resaca da celebración dos vintecinco anos do
festival, esta edición quixo recuperar ás figuras que deixaron pegada no público en todo este tempo. Alan Stivell,
Seivane, Os Cempés, Capercaillie ou Le Bottine Souriante non baixaron o listón.
Nun ano no que a programación
do Xacobeo semella ter eclipsadas as actuacións do verán, o
festival Intercéltico por excelencia fíxose sitio a golpe de folk e
potencia no directo. O pasado
fin de semana Ortigueira foi o
destino de máis de cen mil persoas. Poucos quixeron perder
unha das citas folkies obrigadas,
un evento que transcende o musical para converterse nun verdadeiro fenómeno social. Buses
masificados, trens cheos, retencións nas peaxes da autopista e
unha praia de Morouzos ateigada de campistas facían agoirar
que esta nova edición do festival, que se presentaba como un
reencontro co público, ía ser
interesante demostrando que a
importancia do evento hai tempo que cruzou fronteiras.
Despois de cumprir vintecinco anos do seu nacemento, o
festival quixo rescatar da memoria dos veteranos e presentar aos máis novos algúns dos
grupos que protagonizaron os
concertos máis destacados da
historia de Ortigueira, como indica Fran Rivera, director artístico do evento, músicas que
marcaron a traxectoria dalgunhas bandas galegas.
Este ano o festival abriuse
recordando os inicios, precisamente coa banda que lle puxo

Arrasa Seivane

PEDRO AGRELO

son por vez primeira ao escenario principal. Vinteseis anos
despois a Escola de Gaitas de
Ortigueira volveuse subir ás táboas para interpretar pezas tradicionais da terra. Esa mesma
noite a arpa bretona de Alan Stivel sorprendeu ao público, como xa o fixera hai dezaoito
anos, cando o son deste instrumento con ritmos modernos soaba mesmo exótico. O músico
reencontrouse con xente do seu
primeiro concerto pero tamén se
topou moitos novos, que non
quixeron perder o espectáculo
daquel artista do tempo do rock
que mesturou o celta con ritmos
novos e recuperou un instrumento que quedara esquecido.
A viaxe polas nacións celtas
que comezara esa noite coas gaitas de Galiza, pasara por Bretaña, non podía esquecer Irlanda
para regresar outra vez ao país.
Kila foi o grupo que trouxo a

Pero a festa rachada que se viviu
o venres veu da man de Os Cempés. Presentaron o seu novo disco Moe a moa, e non faltaron os
seus clásicos, a estas alturas xa
verdadeiros himnos. O lagarto
pintado de A saia da Carolina
coqueteou coa Sara Sara Sariña,
para denunciar o acontecido en
Cedeira cos percebeiros e rematar co berro do ‘Nunca máis’ a
golpe de pincho no público e cervexa en alto. Sobraban as cadeiras e faltaba espazo nunha Alameda que desbordaba xente, esmorga e boa música. En total

máis de hora e media na que demostraron que por algo son considerados un dos mellores grupos
en directo do país, capaces de facer bailar até as pedras, destilando retranca e bo humor a través
de cada corda e cada pelello.
O sábado continuou o festival, un pouco máis tranquilo,
amosando sen complexos a heteroxeneidade das músicas celtas de todo o mundo, estilos que
moitas veces superan timidamente as fronteiras estritas do
folk. Primeiro Karma e logo os
agardados Capercaillie. A banda, liderada por Donal Shaw e a
cantante Karen Matheson volveron ao festival co seu Choise
Language, un álbum que bebe
doutras culturas sen renunciar
ao gaélico. A pesar de todo, os
pratos fortes servíronos os músicos de La bottine souriante (O
botín sorrinte) e Susana Seivane. Os de Quebec ofreceron un

que lle sacou ao remate do
concerto. “Viña valeira como
veñen os músicos despois das

actuacións, cansada. Pedinlle
que tocara un pouco a gaita.
Comezou entón a inchar o fol e

música irlandesa a Ortigueira.
Aínda que descoñecido no país
a pesar de ter ás súas costas
quince anos de carreira musical,
o septeto fixo saltar ao público
con pezas en gaélico, ritmos irlandeses e percusións africanas.
Esmorga con cempés

As petadas no chan deron paso á
ultima gaita da saga dos Seivane.
Cancións do seu novo disco, os
seus primeiros pasos como cantante, aínda que acompañada en
todo momento por Guadi Gallego
e a colaboración dun grupo tradicional foron as claves dun concerto que aumentou de intensidade até unha sorte de explosión
apoteósica final, na que ninguén
puido deixar de bailar freneticamente. “O mellor do mundo, sodes o mellor público do mundo”
espetou unha Susana emocionada. Tivo que volver saír, acompañada dos Capercaillie porque ninguén ía marchar de alí sen escoitar outra. A muiñeira de Chantada, entoada a berros dende as gradas, poucas veces soubo tan ben.
Punto final
E o fin de festa correu a cargo do
baile da Nova Danza Galega e a
esperada actuación de The
Chieftains e Carlos Núñez o domingo. Despois de que a mel rozara os labios o ano pasado, o
concerto dos embaixadores oficiais de Irlanda foi unha sorte de
desquite. Co gaiteiro vigués como artista invitado, a pesar de
que xa é como un ‘cacique irlandés’ máis, os irlandeses abriron
o concerto en gaélico para continuar en inglés comentando entre
tema e tema as particularidades
do folk, que segundo eles, tivo
influencia en músicas de medio
mundo. Para demostralo, a banda interpretou os primeiros acordes de Satisfaction, dos Rolling,
que como eles mesmos explicaron, foron incorporados dende a
música tradicional irlandesa.♦

As caras de Xoán Piñón
Folkies, hipies, pijos, punkies... de todo para todos os
gustos, aínda que algún máis
desorientados que outros. A
face de Ortigueira quizais sexa esa mesma, ningunha en
particular e todas en xeral. O
ano pasado, para conmemorar
o vixésimo quinto aniversario
do festival, o fotógrafo e
membro do grupo de folk
Doa, Xoán Piñón, botou a andar un proxecto complicado,
retratar o rostro de Ortigueira
a través de instantáneas, imaxes que dan vida a mostra A
paisaxe humana que se pode
visitar estes días na casa do
concello.
Un plató improvisado na
praia e outro no centro da vila, catro fotógrafos e un guión

no que se incluían dende os
hipies trasnoitados, os pijos
de El Corte Inglés, os barrendeiros, os punkies até o enxeñeiro inglés asentado en Ortigueira que deseñara as furgonetas dos Beatles foron os
únicos elementos necesarios
para crear o que se presenta
como o mellor documento testemuñal do evento.
En total 160 retratos foron
tirados, sen maquillaxe nin
preparación previa. Na exposición 26 a tamaño natural foron
os seleccionados. Despois de
ver e fotografar a tanta xente, a
Xoán Piñón resúltalle moi
complicado explicar cal é o
rostro de Ortigueira. El quédase coa imaxe da cantante de
Berrogüetto, Guadi Gallego,

as facianas tamén se lle inflaron polo esforzo. Quizais esa
sexa a foto perfecta”.♦
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En Coetzee
PILAR PALLARÉS

N

algun momento ela
–ou el–, que tanto
duvidou, alvisca a
sua verdade. Mais non se
lle apresenta asi, senón
como recorréncia, teima,
unha idea ou unha
sensación obsesivas que a
perseguen, unha
cantinela que a el lle
anda á rolda, e que,
ainda sendo tan lene, ás
vezes apaga as vozes máis
fortes. A partir dese
momento non pode
escrever doutra cousa.
Fóra agardan novidades,
algo imprevisto, e mellor
se fose inaudito. Mais
como ser sempre orixinal
a respeito dun mesmo, se
cada dia a pel muda un
pouco para continuar
sendo a mesma pel, e o eu
o mesmo eu persistente,
maniático, encapsulado,
crisálida? Cada dia,
tamén, os animais repiten
os mesmos rituais,
perseveran no seu ser, e
non se aburren, non
añoran algo diferente.
A sua verdade é tan
primixénia, que iso a
aproxima á animalidade.
Impon-se-lle, como a
evidéncia do calor a un
can e a das maneiras de a
esquivar, de a moderar.
Por que disimular,
ocultar que anda decote ás
voltas coas palavras para,
ao cabo, dizer o mesmo?
Porque non pode, non
debe, dizer outra cousa.
Agora sabe que somos
coma ela: un eu dentro
dunha pel dentro dun
cuarto dentro dunha
casona pousada en
ningures, entre terra e
ceu. E segue falando sobre
o mesmo porque sabe que
as palavras son lindes, non
pontes, seixos deixados no
camiño para que den
comigo e me liberten do
asédio do eu, mais tan
inúteis afinal como as
frangullas de pan que
devoraron os paxaros.
Falo, falo, falo, son eu
quen te asédia a ti coas
miñas palavras para te
fazer refén, eu que tamén
queria dar-che a
liberdade. Mais é
imposível entenderes-me,
porque a nosa língua
comun é só un sucedáneo.
Aturdo-te con palavras,
porque me aprenderon
que deitá-las ao vento
para que outro as recolla e
as devolva misturadas
coas suas, anovadas,
reducia a soidade, a dos
dous. Mais valeria rozar
co flanco a tua perna, un
ritual de gato sen lugar
para equívocos.
Con grandes pedras
escreve para ti “SON
AISOLADO”, como se
fose un habitante do ceu.
Mais valeria o visgo
dunha lesma sobre as
follas, un resto de póle, a
rota invisível das
♦
formigas.♦

Dezanove compañías na XX Mostra
Internacional de Teatro de Ribadavia
SILVIA ROZAS GARCÍA
Dezanove compañías con catorce estreas absolutas en Galiza conformarán o programa
da Mostra Internacional de
Teatro que terá lugar en Ribadavia do día 17 ao 24 deste
mes. A representación galega
vén das mans de Matarile Teatro, Títeres Tanxarina e Lagarta Lagarta. O resto das
compañías proceden doutras
comunidades españolas e de
Uruguai, Italia, Dinamarca e
Francia. O escritor Suso de
Toro será o encargado de realizar o pregón de inauguración dun certame que cada
ano axuda a dar pulo á actividade das novas compañías.
A temática desta mostra adoita ser monográfica, pero este
ano conta cunha particularidade. Normalmente xira en torno ao humor xestual, sen embargo a programación desta
edición dedícase á protesta
contra a violencia de xénero.
Un exemplo deste labor é a
obra Negra, da compañía madrileña Teatro Meridional, realizada en colaboración con
Amnistía Internacional.
A orixe da mostra hai que
procurala no seo do grupo de
teatro Abrente, cuxo labor comeza no ano 1973 e esténdese
até 1980. Tras un parón de catro
anos retoma a súa actividade
nun intre no que se estaba a crear o Centro Dramático Galego.
Co apoio de Luís Álvarez Pousa, daquela director xeral de
cultura, os membros deste gru-

Inmaculada López Silva e Dolores Vilavedra recibirán o premio de Honra como autoras do libro Un abrente teatral.

po crearon a Mostra Internacional de Teatro. Inmediatamente se converteu no referente por excelencia do teatro
en Galiza. A súa particularidade
reside en que todos os espectáculos que se representan son estreas, nas cales o éxito está garantido. Todos os anos un público fiel, chegado de todas partes de Galiza, enche o Auditorio
Castelo, a Casa da Cultura e as
distintas rúas, prazas e igrexas
que serven de escenario para
este teatro de calidade.

Rubén García, director da
mostra, alude ao cativo orzamento como principal problema do seu desenvolvemento. O
diñeiro destinado a esta mostra
aumentou moi pouco dende
1984. Cen mil euros convértense nunha importante limitación
á hora de realizar unha semana
de teatro, pois non son suficientes para cubrir os cachés dos diversos grupos. “A Xunta tería
que apostar máis forte polo teatro, pois en Galiza só existen
esta mostra e a de Cangas”.

O sábado 24 farase a entrega de premios en tres modalidades. O Premio do Público, tras
o reconto de votos depositados
diariamente polos asistentes, o
Premio do Xurado, outorgado
por colectivos culturais ribadavienses, e o Premio de Honra
Abrente, que este ano irá a parar a Dolores Vilavedra e a Inmaculada López Silva, autoras
d´ Un abrente teatral –editorial
Galaxia–, un traballo rigoroso
de investigación sobre os anos
de mostra do grupo Abrente.♦
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Na vitrocerámica

A arte de imaxinar
A Gramática insubordinada anima a creación literaria
Título: Gramática insubordinada.
Autor: Obradoiro de Lingua Gianni Rodari.
Edita:Xerais.

Gramática insubordinada declárase e reclámase afillada da
Gramática da fantasía (de
Gianni Rodari, o polifacético
escritor e divulgador da nova
pedagoxía italiana dos 60- Con este
70 do pasado
século e Pre- libro
mio Andersen o alumno
1970), curmá aprenderá a
da Psicanálise entender e
do conto (de amar a
Bruno Bettel- literatura a
heim, que vi- través
viu cada día
procurando o das súas
sentido da vida propias
e morreu suici- creacións.
dándose), e neta, como non!,
da Morfoloxía do conto, ese colosal contributo de Vladimir
Propp á moderna historia da arte literaria. Toda unha declaración de principios e intencións.
Toda unha densa e condensada
explicación de cómo o Obradoiro de Lingua Gianni Rodari (antigo Seminario de Literatura Infantil do Movemento de Renovación Pedagóxica Casa do
Mestre e integrado, a día de hoxe, por Conchi Sedano, Ángeles
Saco, Miguel Rubinos, anoxs R.
Mourenza, Charo Roces, Raquel P. Noche, Calo Iglesias, Pili Crespo, Margot Chamorro e
Nardo Carpente) entende a vida
e relación desta coa literatura.
Esta Gramática insubordinada vén cubrir un oco do noso sistema literario; un oco, se
se quixer, marxinal que noutros
sistemas, porén conta con
obras moi celebradas e autores
recoñecidos, como, por exemplo é o caso de Daniel de Cas-

O pedagogo Gianni Rodari nunha escola infantil.

sany. É, por definición, un manual para cultivar e acrecentar
a arte de imaxinar. Un libroguía que non ten como finalidade axudarnos na decodificación, na interpretación, aínda
que non sexa precisamente
pouco o que se adianta con ela
nesta complicada tarefa.
A verdadeira intención do
Obradoiro de Lingua Gianni
Rodari é espelir a pasividade
lectora, estimular a actividade
creadora que todos levamos
dentro e que só algúns chegan a
coñecer e manifestar na práctica. Porque escribir, crear historias, é divertido, un acto gozoso
como moitos non poden imaxinar, motivo polo que ha de sorprender a máis de un lector que
se atreva a mergullarse nas propostas que o Obradoiro nos fai.
Queremos salientar especialmente isto; aínda que o libro
aparece destinado prioritariamente ao mundo dos docentes
(e, dentro destes, aos docentes
de Lingua e Literatura) as activi-

dades para encher o tempo de
vagar teñen a cada día meirande
importancia e a funcionalidade
de obras como esta é practicamente inesgotábel, só ten límites
no tempo e o deterioro que as
frecuentes consultas lle causen.
Polo que se refire aos docentes, a Gramática insubordinada ofrécelles un considerábel número de actividades que
non só son útiles nas aulas de
Lingua e Literatura, senón nas
de calquera que sinta desexos
ou necesidade de erradicar a
monotonía das súas aulas. Funcionan especialmente ben no
inicio das sesións (como se di
vulgarmente, axúdalles a mudar o chip) ou no remate, mais
o certo é que se poden empregar en calquera momento sen
que deixen de ser útiles.
E sería recomendábel que
ese colectivo, que se di agora,
con sectores tan inmobilistas,
apegados ao seu libriño, probaran aínda que só sexa algunha
destas propostas e descubrirían

capacidades insospeitadas nos
alumnos á vez que a aula se
convirte nun espazo e nun tempo onde se poden realizar todos, sen excepción ningunha e
docente inclusive. Realizarse e
aprender fóra das ataduras da
convencionalidade. Da convencionalidade gramatical no
caso das aulas de Lingua, e así
se xustifica o título de Gramática insubordinada.
E, no caso das aulas de Literatura, fóra da convencionalidade do historicismo, monstruo
que deforma a materia mudándoa nunha sucesión de nomes,
datas, obras, estilos, xeracións e
demais que non se corresponden co que realmente é a Literatura (a arte de crear coa palabra) reducindo o feito literario e alonxándoo do alumno,
que, por certo, presenta unha
considerábel querencia e facilidade para a creación a partir da
cal lle sería moito máis doado
entender o feito literario á vez
que se sentiría minimamente
protagonista da historia que se
lle explica e da cal se lle demanda coñecemento.
A Gramática insubordinada é un libro no que o profesorado valente achará unha moi
útil ferramenta (unha ferramenta complementaria, non se
pode empregar no lugar de senón ademais de), unha ferramenta á que lle tirará partido na
medida en que se atreva a empregar estas estratexias deconstrutivas e construtivas, coas
que a partir de textos (e non
sempre a partir deles) preexistentes crear e recrear, sen medo
ao plaxio, algo que na posmodernidade deixou de significar o que significaba, para ben
da creación.♦
XOSÉ M. EYRÉ
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FICCIÓN

NON FICCIÓN

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

1. HISTORIA DA COSTA GALEGA
E OS SEUS NAUFRAXIOS.
Fernando P. Cortizo.
Xerais.

2. ORIXE.
Séchu Sende.
Galaxia.
3. O LAGO DE COMO.
Ramón Chao.
Xerais.
4. AMOR E MÚSICA LIXEIRA.
Bieito Iglesias.
Galaxia.
5. SOBERANO.
Adolfo Caamaño.
A Nosa Terra.

2. HISTORIA DE GALICIA.
Ramón Villares.
Galaxia.
3. A TERRA QUERE POBO.
Xosé Luís Barreiro.
Galaxia.
4. RESISTENCIA, GUERRILLA E
REPRESIÓN.
Bernardo Máiz.
A Nosa Terra.
5. ESPAÑOIS TODOS.
Suso de Toro.
Xerais.

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

Xerais publica dous libros de
gastronomía. Cociña vexetariana, de Miguel Burros, contén
as receitas deste cociñeiro afincado en Santiago, no que
propón un modelo alimentario sen carne, base do
éxito do seu
restaurante,
‘O Cabaliño
do Demo’. Cociña básica, de
Gloria Gallego,
pretende
axudar a dar os
primeiros pasos
na
vitrocerámica daqueles “que non saben
nin fritir un ovo”.
Receitas sinxelas con
ingredientes accesíbeis que non
precisan moito tempo.♦

A alma do Xocas
Xaquín Lorenzo Xocas.
Confesións e lembranzas para
mozos de onte e hoxe, de Marcos Martinón-Torres, é unha
semblanza redactada con
sinxeleza do
etnógrafo ao
que se lle
adicou o último Día das
Letras. A
través de capítulos ateigados
de ilustracións,
o autor vai
construíndo,
amparado en
fontes orais que coñeceron o
Xocas ou recorrendo
directamente ás súas palabras,
a alma deste investigador. Edita Sotelo Blanco.♦

Cunqueiro
no camiño
Álvaro Cunqueiro escribiu na
década do
1960, cando
era director do
Faro de Vigo,
unha serie de
textos sobre o
Camiño de
Santiago. Agora, Alba publica
aqueles textos
nun volume, Por
el camino de las
peregrinaciones, que se
completa cos artículos de tema
xacobeo que o mindoniense incluía nese mesmo xornal cada
25 de xullo.♦

Dous veciños
que se atopan
Como historias paralelas trata o
portugués José
David Santos
Araújo o renacemento galego e
lusitano. En Portugal e Galiza:
Encantos e
encontros, o autor
estuda as relacións
culturais e lingüísticas destes veciños
non sempre ben relacionados. Edita Laiovento.♦
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Primeiras letras
Para os primeiros lectores que
comezan a sentir
o vezo polas letras,
Sotelo
Blanco publicou
dous novos
títulos,
¿Onde está
o sol?, de
Chus Ferrín,
e Vanesa
non quere
ser princesa,
con texto de Xosé Antón
Perozo e ilustracións de
Xaime Asensi. Dúas historias
para rapaces de hoxe.♦

Arte en papel
Xabier P. Docampo, con
ilustracións de Xosé Cobas,
presenta
Bolboretas,
unha obra
na que o
texto lírico
ten tanta importancia como os
deseños. Para
lectores que
buscan tanto a
emoción no que len como no
que ollan. Edita Everest.♦

Piratas de onte
A tripulación do Pánico, de
Pau Joan Hernández, é unha
historia de piratas do século
XVII a través da ollada dun rapaz de hoxendía. Edgar
Nau,
descendente
do sanguinario
Jean-François
Nau, coñecido
como o Olonés,
que causou o
horror nas súas
andainas polo
Caribe, recorda
o seu devanceiro e soña con
mudar a súa vida de estudante e
converterse nun espírito libre a
bordo dun buque no medio do
Atlántico. Edita Rodeira.♦

Aventuras no mar
Xerais presenta dúas novelas
de aventuras para a súa colección ‘Fóra de xogo’. Eu, que
matei de melancolía ao pirata
Francis Drake, de Gonzalo
Moure, é un
clásico relato
de aventuras
marítimas,
ambientada no
mar Caribe a
finais do século XVI. The
Corunna
boats, de Xelís
de Toro, relata
o intre decisivo
da invasión francesa de Galiza. O
xeneral británico
sir John Moore
foxe a través do país cara á
Coruña. Robin Donegan
perségueos para tamén se embarcar para Gran Bretaña.♦

Capelán, o descubridor
da cultura galega oculta
Diatribas manuelinas conta como a ideoloxía dominante
se apropiou de símbolos galeguistas
Título: Diatribas Manuelinas e outros tex-

tos de ocasión.
Autor: Antón Capelán.
Edita: Laiovento.

Antón Capelán, no esclarecedor Limiar, escribe “as ideas
forza que servirían de fío unificador do volume non serían
outras que a memoria, o esquecemento e a terxiversación” as tres inxeridas na paisaxe literaria galega e as que
cabería engadir o naciona- Merece
lismo, a fonda destacarse
preocupación
pola cultura, o a análise
nacionalismo que
que salfiren a o autor fai
sua obra.
da literatura
Capelán é na prensa.
un autentico
descubridor
de
roteiros
para a investigación, alfaias
que moitas veces están agochadas e que trae a luz con
“sutileza”, mostrando deste
xeito as eivas e as carencias
da paisaxe intelectual galega
e que son vieiros para seguir
investigando e afondando na
loita contra o esquecemento,
a manipulación e a apropia-

Antón Capelán.

ción indebida de mitos, obras
e personalidades en proveito
de ideoloxías claramente definidas. Os dous primeiros capítulos da obra respostan claramente a estas formulacións
–A Apropiación Cultural de
Manuel Fraga: Alvaro Cunqueiro e A Apropiación Cul-

tural de Manuel Fraga: Ramón Cabanillas– ambos os
dous textos definen á perfección o título do libro. Os outros ensaios son xa máis literarios e corresponden ao segundo capítulo, Centenarios,
homenaxes e outros axóuxeres, onde os fíos condutores

son a memoria, a celebración
dos centenarios e do Día das
Letras Galegas (Seis poemas
esquecidos de Luís Pimentel;
Avilés de Taramancos e Castelao; Poemas de Castelao)
merece destacarse a analise
que fai da literatura na prensa
en Lembranza de Méndez Ferrín en maio, texto que pecha
o libro.
Diatribas manuelinas esta
integrado con textos afoutos,
barís, lucidos, equilibrados
con engado para o leitor, co
acerto de telos reunidos nun só
volume onde o autor de Contra a Casa da Troia (I-II) mostra a súa preocupación pola
cultura, a saúde política e intelectual. Por iso fai súas as palabras da socióloga Elisabeth
Jelin “o espazo da memoria é
daquela un espazo de loita política” como nos demostra en
Castelao e a “soberanía estética da nazon galega”(da estatua de Montero Ríos á de
Curros Enríquez) onde busca
a dignidade e o avanzar da sociedade. Os textos de Antón
Capelán lévannos inexorabelmente á reflexión.♦
XOSÉ FREIRE

Estíbaliz Espinosa, reflexión con esperanza
Título: número e.
Autora: Estíbaliz Espinosa.
Edita: Espiral Maior.

Co presente libro Estíbaliz Espinosa gañou o X Premio de Poesía Espiral Maior. O volume
divídese en dúas seccións, miña
infinito (12 poemas) e e (Parte I,
8 poemas, e Parte II, 8 poemas),
e non entramos no símbolo do
número, aínda que o número ten
importancia
neste volume, Os mellores
e non só no típoemas,
tulo.
G r a n d e quizais son
parte dos 28 aqueles
poemas que máis estritaconforman as mente
dúas
sec- reflexivos.
cións da obra
están escritos, maiormente, nun
ton narrativo, sen subxección
a ningún modelo métrico e o
ritmo, en xeral moi ben conseguido, deriva da superposición
ou ruptura das estruturas sintácticas, ás veces repetitivas ou recursivas, e as palabras, sen caer
en barroquismos, deitan unha

Estíbaliz Espinosa.

grande forza expresiva: Cambiarei de rostro e camiñarei
núa entre vós/ enredada nos cables da noite toco a miña sensualidade aberta/ vou cara a
usurpación total pola palabra;
As palabras párente vivo/ son a
reconciliación que ameaza a vida coa morte versos que poden
servir de poética.
Se ben para min a primeira
sección contén os mellores poemas do libro, non quere dicir

A. PANARO / Arquivo

que nas dúas partes da segunda
non haxa poemas conseguidos,
a carón doutros que parecen de
recheo, como de recheo parece
o poema con que se abre o libro,
talvez o máis frouxo do volume.
Os mellores poemas, quizais son aqueles máis estritamente reflexivos en que o contido –semántico– se despraza
cara a indagación existencial
do ser humano: Non teño gañas de ser outra persoa/(...)

hoxe hei ser eu/ non queda outra/ non queda outra e é tremendo o desenlace; ou: Non
creo no meu creador pero seime criatura; Unha pénsase unha; Non son ninguén e son, etc.
Malia a interrogante existencial que pode levar ao descubrimento da nada: Xa nacín./ E
agora, que?, a poeta non ve
nunca na existencia do ser humano un absurdo, eis o poema 3
–un dos mellores do libro– da
primeira sección, unha especie
de merci la vie a pesar de todo,
ou por todo, atravesado por unha fina ironía: gracias, fiestra,
polo vidro panorámico/ gracias,
retina por retelo en ti [ben sei
que debo retelo, señor rilke]...
Se ben a primeira sección
contén os poemas máis conseguidos, a verdade é que é na
conexión das dúas seccións
que se obtén a unidade do libro, xa que nas dúas se encontra o número (e o infinito) como elemento axial, vital e destrutor á vez (a besta antiga aniñaba no número; Amado infinito, eu son).♦
X.G.G.
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Cando nada é como era
Novela irónica da alemana Sibylle Berg sobre un mundo en caos
Título: Final feliz, 336 pp.
Autora: Sibylle Berg.
Edita: Kiepenheuer & Witsch, Colonia.

Despois do 11-S e o 11-M parece que nada é imposíbel. A
realidade supera a ficción. Os
desastres saen da pantalla da
televisión e instálanse na cerna
das nosas vidas. A literatura
pode rastrexar os ríos ocultos
dos novos desacougos. Así, a
autora alemana Sibylle Berg
publicou hai poucas semanas
unha novela na que, de improviso, coinciden todas as Sibylle Berg
catástrofes
presentou
imaxinábeis,
poñendo do con Final
revés o mundo feliz algo así
como un
coñecido.
S i b y l l e Cándido
Berg, que ac- posmoderno
tualmente vive feminino e
en Zúrich, é unmoi pop.
ha
escritora
moi particular.
Nacida en Weimar, no leste de Alemaña, marchou ao Oeste cando se lle presentou a oportunidade. Alí deu os
primeiros pasos no ámbito da palabra escrita. Colaborou en revistas de lecer e lifestyle e meteuse,
a finais dos 90, no mundiño da literatura e do teatro. Desde aquela é considerada unha das representantes dunha nova onda pop
nas letras alemanas. Mestura a
vivisección psicolóxica co kitsch,
o retrato sociolóxico co cómic e
o tópico, a farsa co drama. Pouco
lle importan os límites que outros
queiran impoñer. A súa proximidade ás formas da vida actual,
lonxe das clasificacións predicadas polos eruditos da literatura,
amósase perfectamente na súa
páxina web: www.sibylleberg.ch
(en alemán e francés), como tamén nas súas achegas en todo tipo de publicacións. Os seus libros levan títulos como Sexo II
ou Primeiro o desagradábel: historias de señores. Con ela, a edi-

Sibylle Berg.

torial Kiepenheuer & Witsch de
Colonia ampliou aínda máis a
súa impresionante nómina de escritores relevantes da literatura
contemporánea.
A última novela de Berg –cuxo título orixinal Ende gut fai referencia ao refrán alemán equivalente a “ben está o que ben
acaba”– empeza coa vida tediosa
e solitaria dunha muller que roza
os 40. Nárrase en primeira persoa, desde a perspectiva da
protagonista, se ben aparecen intercalados uns textos denominados “gravacións orixinais” onde,
ao xeito dun documental, outras
personaxes falan de súa vida. A
linguaxe utilizada preséntase accesíbel e coloquial, porén co
efecto de delatar as mentiras, os
tabús e a hipocrisía da xente. O
resultado é un relato coral que
non amosa piedade ningunha para coas figuras retratadas, feito
que lles pode lembrar aos lectores os libros anteriores de Berg.
No medio da existencia aburrida da protagonista coas súas
múltiples trapalladas estala unha
bomba. Literalmente. A muller
atópase nun café cando sucede
isto, sobrevive ao atentado perpe-

trado por extremistas islamistas,
e foxe. Despois de abandonar a
cidade anónima e estándar onde
vivía, chega a Hamburgo. Alí hai
unha epidemia, supostamente como consecuencia dun ataque con
armas biolóxicas. Por todas partes reina o caos e as leis de antes
xa non valen nada. As estruturas
habituais parecen desfacerse. Logo a viaxe continúa até Berlín,
desde alí até Weimar e despois
até unha aldea onde a xente está
morrendo dunha enfermidade rara, unha especie de andazo.
Desde logo, Sibylle Berg
non se orienta pola probabilidade do que narra, pois esta acumulación apocalíptica de desgracias é unha esaxeración.
Máis ben xunta e comprime as
novas que adoitamos ler nos
xornais ou ver na tele sobre catástrofes no planeta e das que
unha distancia cómoda normalmente nos salva. Aínda que esta
distancia desapareceu de repente para os personaxes de Final
feliz, o seu reflexo nos medios
de comunicación excede a capacidade de absorción de calquera. Así, a protagonista, que
non perde o seu humor, xa non

Título: Fervendo.

Dez anos ao vivo

Grupo: Ruxe Ruxe.
Edita: Pai música.

Título: Dez anos ao vivo.
Grupo: Fía na roca.

A formación de Aríns vén de
editar o seu novo traballo
discográfico, Fervendo, trece
cancións a ritmo de rock and

Edita: Discmedi.

O pasado mes de outubro Fía
na roca cumpriu dez anos de

mesma e co mundo, lonxe das
catástrofes e dos medios de comunicación. Dedícase a labores
sen transcendencia e simplemente vive. Cando finalmente aparece o xordomudo, inician unha vida sen paixón mais tamén sen
complicacións. Comendo perdices e vivindo felices.
Desde logo, a intención de
Sibylle Berg non é a de ofrecer
unha novela para a posteridade.
Non quere competir con Cervantes, Rosalía ou Kafka. Está demasiado situada nos nosos tempos de agora con todos os seus
problemas e todas as súas comodidades como para non mergullarse na contemporaneidade.
Ora ben, os paralelos de Final feliz co Cándido de Voltaire son
sorprendentes. Nos dous libros
os protagonistas están condenados a unha odisea a través dos
males do mundo. O que había xa
non existe. As leis, os costumes e
os valores perden validez. Aquí
como acolá sobreveñen catástrofes, epidemias, guerras e mortes
nun contexto dabondo apocalíptico que pon en cuestión o sentido da Creación. E o final feliz
consiste en vivir en compaña
dunha parella eivada/marcada
pola vida (a engordecida e destrozada Cunegunda, o xordomudo) e cultivar o xardín.
Abstracción feita das diferencias obvias e importantes –o
pensamento de Voltaire e o seu
papel para a Ilustración europea,
por nomear algunhas– podemos
dicir que Sibylle Berg presentou
con Final feliz algo así como un
Cándido posmoderno, feminino
e moi pop. O seu estilo singular,
ademais, contribúe á literatura
en lingua alemana cunha faceta
curiosa que, sen ela, se botaría
de menos. É que ás veces parece
que nos chisca un ollo, como
animándonos a seguirmos mirando para o que hai, mais non
sen humor.♦
FRANCK MEYER

formación, dende aqueles primeiros temas instrumentais até
as cancións máis recentes,
froito da incorporación da voz
de Sonia Lebedynsky.♦

roll galego nas que a denuncia
gaña en intensidade. Producido
por Segundo Grandío, gravados
na Casa de Tolos en Gondomar
e con colaboracións da talla do
Mestre Reverendo, Julián Hernández, Bocixa de Zënzar, e
Mario Túzaro, entre outros, os
de Ruxe Ruxe sacan a rúa un
disco combativo no que a crítica vai dende a chuvia ácida ou
o INEM até a marea negra.♦

Rabioso eléctrico

se deixa impresionar por nada e
dedícase ao aseo persoal:
“[...] en Gran Bretaña houbo
sabotaxe nunha central nuclear
que explotou, ou algo así, non
sei moi ben, que estaba no baño.
Xa non se informa dos atentados
menores que hai no mundo, hai
demasiados. China bombardeou
alguén con algo. Non o entendín
ben, que estaba no baño. As numerosas catástrofes, os desprendementos de terras, as inundacións, os furacáns, as especies
animais extinguidas, os avións
caídos do ceo, o desxeo nos polos, os trens descarrilados, as refinarías de petroleo incendiadas,
os buques petroleiros afundidos
e os camións con residuos tóxicos envorcados, todo isto xa non
saca do baño a ninguén.”
A protagonista quere vivir e,
cando coñece un home xordomudo con coche, aproveita a ocasión para visitar con el, antes de
que todo –o mundo– acabe, un
sitio atractivo para os dous: Amsterdam. Claro que, seguindo a
comicidade particular da novela,
alí o desastre xa fixo estragos: todo está inundado, hai saqueos e
linchamentos, a sociedade como
tal descompúxose, anarquía xeneralizada. De modo que a fuxida continúa, rumbo ao norte, nun
trasbordador que leva os dous a
Finlandia. Alí todo parece marabilloso, un auténtico paraíso como saído dun libro: neve, wodka,
paz e xente tranquila. A protagonista e o seu compañeiro, ao que
chegou a aprezar sen namorarse,
deciden quedar.
Acóllennos nun campo de refuxiados onde se perden de vista.
Na organización do día a día sucédense todo tipo de utopías que
van da igualdade total inspirada
no comunismo até a formación
dunha secta con gurú. Anoxada,
a protagonista foxe outra vez, a
unha illa próxima onde un finlandés que coñecera os primeiros días ten unha casiña. Por fin consegue atopar a harmonía consigo

Folc enlatado
para crianzas
Título: Canción para os croques.

música e espectáculo e
celebrounos como mellor
saben, subidos ao escenario en
pleno directo. Dese concerto
aparece como resultado Dez
anos ao vivo, un disco recompilatorio que vén de saír estes
días. Nel recóllense dezaseis
pezas a través das que se fai
un repaso da traxectoria da

Grupo: Conservas Lambón.
Edita: Discmedi.

Baixo o nome Conservas lambón reúnense nun mesmo proxecto as voces de Pilocha,
Carlos Blanco, Laura Amado,
Laura Portolés e os integrantes
do grupo Dakidarría. Xuntos
veñen de presentar un disco

dirixido aos máis cativos, nos
que as letras son tiradas de poetas galegos, entre outras de
composición propia. Nel, o
hammond do Mestre Reverendo, as arpas e bouzokis de Roi
Casal están enlatados xunto co
violín e a mandolina de Harry
C., todo baixo a batuta de Antón Seoane.♦
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No libro Do tempo posuído fai
unha antoloxía poética de corenta anos. Como se atopa
diante desa recapitulación?
Supón unha colleita ampla,
unha selección, pero tamén unha
reestruturación. O título indica a
división en catro tempos, o da
historia, o do exilio, o da liturxia
e o do legado que supoñen catro
etapas na evolución do poeta,
aínda que sempre trate que por riba diso se dese unha coherencia
na visión do mundo. Existe un
desenvolvemento, pero sempre
desde o suposto dunha razón unitiva que debe ter toda obra dun
poeta. Adoito ser autocrítico. A
miña obra é limitada, reflexiva,
tardo uns nove ou dez anos en escribir un libro e, polo tanto, a revisión faise xa no longo momento da escrita. Atopas, poño por
caso, poemas escritos na adolescencia que teñen valor sentimental pero unha categoría estética
inferior. O poeta ás veces identifícase sentimentalmente con textos que non son os mellores pero
debe, ante todo, vixiar a estética.
Para vostede o valor estético é entón o punto de partida?
O poeta crea primordialmente obxectos estéticos. Iso
non significa que non existan
outros valores pero veñen dados desde e despois do estético,
nunca por riba. Se non funciona a estética tampouco o farán
eses outros valores.
Pero en vostede dáse unha
certa teimosía en revisar a
obra. A súa primeira antoloxía
é de 1987 e xa van catro, todas
ao seu coidado. Que significa
esa necesidade de relectura?
Para ser rigoroso, que é outra
necesidade do escritor, a obra debe estar sometida a permanentes
relecturas que debe facer fundamentalmente o propio poeta. Os
antólogos poden facer estupendas antoloxías pero nunca serán
como as que elabora o autor ao
atoparse de novo coa súa obra.
Ao xuntar a obra valórase
en si mesma, pero tamén por
comparación. No seu caso fálase da renovación do discurso poético, en especial, coa
aparición de Mesteres.
Do que estou certo, en primeiro lugar como lector, crítico e estudioso da poesía, é que
houbo unha longa etapa da poesía galega absolutamente erma que rematou arredor deses
anos. Entre 1976 e 1981 hai
unha serie de libros que traen
obras poéticas anovadoras.
Malia a dura situación
política, non é excesivo falar
de “ermo absoluto”?
Coido que hai aproximadamente unha década, desde o
1967, que é un ano de grandes
libros, ate 1976 no que se da un
grande baleiro que queda coutado coa aparición de libros de
moi variadas tendencias.
Está a falar da ruptura co
socialrealismo?
Dáse unha ruptura que
aporta unha chea de liñas máis.
O meu libro non ten nada a ver
co de Ferrín nin este co de Vilanova que son aos que a crítica se ven referindo pero tamén
están o de Pexegueiro ou o de
Vítor Vaqueiro. Rómpese co
ermo que respondía a un auto-

Arcadio López-Casanova
‘O mal da poesía é o automatismo’
CARME VIDAL
Venta Arcadio López-Casanova (Lugo, 1942) que en agosto escribirá un libro “moi lugués”. Leva
case unha década sen concluír un poemario en galego, paréntese roto só polas composicións que viron a luz pola morte dos seus amigos Avilés de Taramancos, Uxío Novneyra e Carlos Casares. A publicación de Mesteres en 1976 situou o seu nome como un dos renovadores da poesía galega. Vivía
xa entón Arcadio López-Casanova en Valencia, onde exerce na actualidade de profesor da Universidade, e levaba xa varios anos publicando ademais de ser un dos coñecidos mozos que remexeran o
ambiente cultural compostelán. Para o futuro quedaba a construcción dunha sólida obra poética que
iría aparecendo en galego e español e u recoñecido traballo como crítico e estudioso da literatura.
Estivo en Compostela para participar no encontro “Galicia e Iberoamérica, un mundo literario” organizado polo Pen Clube e cando falamos con el levaba baixo o brazo un exemplar do seu libro recentemente publicado Do tempo posuído (Espiral Maior) no que recolle obra poética de catro décadas.

ANDRÉS PANARO

matismo. Non hai liñas poéticas boas ou malas de por si. O
mal das poéticas é cando se automatizan, cando non son esteticamente revolucionarias.
A poesía ten que ser entón
revolucionaria?
Evidentemente. O que non
é revolucionario é o automatismo, esteticista ou comprometido. Esa foi a miña pretensión.
Un está para abrir camiños,
non para pechalos.
A súa obra abre o camiño
dos poetas dos oitenta?
Cando chegan os poetas dos
oitenta están xa moitas cousas
feitas. Agora semella que todo
comeza con eles e compre situalos historicamente. Eles
abren, pero tamén continúan
moitas liñas que xa existían.
Vostede é un poeta que
trae a presenza doutros poetas a súa obra. Tense cualificado de “culturalista”.
Dáse certo xogo e tensión

de intertextualidade, de falar
con outros textos pero non hai
culturalismo porque eu nunca
fixen arte sobre arte, nunca me
interesou. Manteño diálogo con
outros autores porque o artista
vive nesas voces e ninguén pode permanecer alleo a unha tradición ou ás autorías coetáneas
coas que se identifica.
Implica ser, por obriga,
“lector” de poesía?
O poeta ten que facerse e
faise co diálogo cos textos, lendo poesía, madurando a súa
sensibilidade creadora, non hai
outro xeito.
Levouno iso a dedicarse á
literatura de xeito profesional, como profesor, investigador e crítico?
No meu caso así se deu. Primeiro foi obviamente o poeta e
logo a persoa que se dedicou a
estudar a poesía. Do mesmo
modo que o poeta me levou ao
estudo da poesía, o crítico léva-

me á rigorosidade coa miña
obra, vólvese vixiante co poeta.
Malia levar case corenta
anos vivindo en Valencia, a
súa biografía vaise tecendo
en multitude de relacións co
mundo cultural galego.
Desde os 15 anos estaba na
tertulia de Fole e de Celestino
Fernández de la Vega, en Lugo,
e logo no ambiente cultural de
Compostela. A permanencia,
que non se quixo entender na
miña vida e na miña personalidade, é a fidelidade a unhas
crenzas, principios e sentimentos aos que nunca renunciei. Aí
está dito todo. É o tempo da nosa formación, onde están as raíces e as crenzas que sigo tendo.
Vostede é, por exemplo,
un dos nomes do grupo das
Festas Minervais, que teñen
para algúns unha gran relevancia no desenvolvemento
da nosa literatura.
Aqueles anos tiveron moito

significado. Tratábase da única
vez que nun escenario como o
do Hostal e en presenza das autoridades, uns escritores falaban
e lían en galego. Quen teña memoria histórica sabe o que iso
era por volta de 1961 ou 1962,
un aspecto decisivo para o noso
proceso cultural e político.
Franco Grande acuñou a
expresión de “os anos escuros”.
Eran escurísimos. Non chegabamos a unha ducia os mozos
galeguistas que fundamos a asociación O Galo, que montamos
o primeiro Día das Letras Galegas ou que fixemos a homenaxe a Machado na Universidade.
O ambiente era claramente hostil para o galego. As Festas Minervais eran un acto de resistencia e hai discursos de Otero de
entón que eran máis importantes que os que Castelao puido
dar en anos da República.
Se garda esa idea do que
supuña aquel tempo, por que
decide marchar?
Hai dúas razóns, unha é
porque saco unha cátedra de Literatura e a outra porque paso
uns momentos de grave crise
persoal dentro do galeguismo e
coido que o máis honesto é saír do país. Sei que se deron
moitas interpretacións, pero esta é a miña. Chegou un momento no que non podía escribir, estaba en crise persoal e creadora
e busquei unha distancia de obxectividade cara o país. Dese
exilio saíu Mesteres que non se
podía ter escrito aquí. Sempre
fun o mesmo nas miñas ideas.
Son galeguista, republicano e
federal. Non estaba en determinados movementos e estratexias e sentín desamparo.
Desde entón o exilio é unha constante na súa poesía.
Se a miña poesía ten un
acento unitario é o elexíaco. Xa
en Palabra de honor está a elexía pola infancia perdida, pola
felicidade nas terras do Páramo.
A saída de Galiza, a partida física, convértese en símbolo da
miña poesía. É a ollada para unha patria que vexo lonxe, fantasmal, perdida, chea de mortos. Aí
está outra elexía, outra conciencia de perda, de desvaimento.
Case toda a súa xeración
fíxose monolíngue na escrita,
vostede mantivo sempre a
autoría en galego e español.
Até a miña marcha de Galiza, fóra dalgúns poemas en castelán, practicamente escribía só
en galego. O que sucede é que
cando chego a outro mundo atópome cunha vida nova e con outros escenarios. Ese mundo non
se me representa en galego, do
mesmo xeito que Mesteres non
podería existir en castelán. Non
vou, nin teño por que, renunciar
a esta situación.
Quere dicir que é fácil a
distinción na poesía entre unha e outra lingua?
A representación de cada
mundo dáse nunha lingua e non
hai ningún conflito entre elas.
Non ten medo de que, pola distancia, o mundo galego
desapareza na súa poesía?
Nunca se me deu este temor
porque sería renunciar ás miñas fidelidades e crenzas e iso
non se dará nunca.♦
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Seguro Azar

Otero
e o cine

As viaxes, motivo da
XXVIII Bienal de Arte de Pontevedra A

DAMIÁN VILLALAÍN

Vinte e nove artistas de toda Europa participan na mostra
A.N.T.
O pasado 10 de xullo inaugurouse na cidade de Pontevedra
a vixésimo oitava edición da
Bienal de Arte, na que se afonda, dende diferentes expresión
artísticas, sobre o percorrido
nómade. Baixo o título No
principio era a viaxe, case trinta artista internacionais presentan en diferentes espazos
da cidade as súas propostas. A
mostra, ademais de romper
fronteiras na arte contemporánea, recolle paralelismos coas
peregrinacións xacobeas na
súa mostra máis internacional.
Este fin de semana vén de arrancar unha nova edición da Bienal
de Pontevedra, na que un total de
vintenove artistas de toda Europa, entre eles catro galegos, reflexionan ao redor da viaxe, do
movemento e as peregrinacións
relixiosas ou ateas. A mostra que
aparece espallada por diferentes
salas de Pontevedra, establecendo un “diálogo artístico coa propia cidade”, como indica o comisario xefe Xosé Carlos Valle Pérez, poderá ser visitada até o vindeiro 5 de setembro.
En palabras do comisario, a
nova edición xira entorno á viaxe “porque toda viaxe implica
unha ruptura de límites e nestas
alturas os artistas son nómades e
non saben de fronteiras”. Cunha
vocación internacional e de revisións de valores emerxentes como motor de cada unha das bienais pasadas, a exposición deste
ano quere subliñar a pretensión
de servir de ponte entre diferentes contextos creativos e rachar
as fronteiras xeográficas. “Se
ben antes partíase da península
ibérica para establecer relacións
con outros países, nesta ocasión
tomouse como referente único
Europa, un continente que historicamente sabe moito de camiños e peregrinaxes”, indica Xosé Carlos Valle.
Organizada pola Deputación
de Pontevedra e comisariada
ademais por Miguel von Hafe
Pérez e David G. Torres, a mostra ofrece un roteiro a través da
obra de figuras destacadas dentro
do ámbito artístico internacional,
dende Galiza até Turquía, pasando por Gran Bretaña ou Bélxica.
A obra do artista español Fernando Sánchez Castillo, na que reflexiona sobre o abuso de poder a
través dunha composición na que
a cabeza dun ditador é arrastrada
por un Citroën 2CV, convive na
mostra xunto a creación de André Cepeda, na que o fotografo
portugués presenta unha serie de
imaxes de camións que arderon
nos incendios forestais de 2003.
De Portugal tamén procede Joao
Pedro Vale Luís Palma que para a
mostra creou “Milagre”, a metamorfose dun barco ateigado de
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diferentes elementos nun intento
de tapar buratos para evitar o
afundimento. Outra obra destacada pola monumentalidade é a
do británico Graham Gussin, coa
que transformou unha das salas
do Pazo da Cultura de Pontevedra cunha combinación de filtros
violáceos e area das Rías Baixas,
mercada a un areeiro profesional.
Pegada galega
Entre os vinte nove artistas seleccionados de toda Europa,
destaca a presenza galega. En
total catro artistas que comezan

a despuntar no panorama internacional dan vida a proposta
galega. A repetición metódica
de elemento na procura de xerar tramas ou percorridos obsesivos que ofrece Almudena Fernández Fariña, as estruturas de
Mónica Alonso que suxiren no
espectador diferentes estados
de ánimo, as propostas ligadas
ao proceso perceptivo de Rubén Ramos e as creacións de
Suso Fandiño enchen a sección
adicada á obra do país
Fronte a pasadas edicións, a
presente bienal emprega un número maior de espazos de ex-

posición porque, como indica o
comisario xefe “cada vez é
maior a cantidade de obras que
se presentan e porque cada artista precisa o seu lugar para
que a obra dun non se integre
na de outro”. Deste xeito, ao
Pazo da Cultura como escenario principal súmanselle por
primeira vez diversas aulas da
Facultade de Belas Artes e da
Escola de Restauración así como o instituto Valle-Inclán.
Afondando na idea da viaxe, a bienal de Pontevedra crea
tamén un paralelismo coas celebracións do ano xubilar.♦

De esquerda a dereita, Gonzalo Bouza-Brey Álvarez, Lois Celeiro, Xosé López e Afonso Eiré.

Homenaxe a Borobó.

A.N.T.

Moi poucas persoas ostentan hoxe a capacidade de convocatoria que
ten Raimundo Domínguez, Borobó. Así se puxo de manifesto o 10 de xullo en Boiro, onde lle renderon unha
homaxe de lembranza, por máis que, como afirmou Xosé Mª Palmeiro, “todo semelle indicar que Borobó segue entre nós”. Moitos foron os amigos e admiradores que participaron nos diferentes actos programados e
moitas foron as adhesións de distintas corporacións e organismos, en gran medida presentes. Nas mesas redondas glosáronse desde os aspectos xornalísticos de Borobó, as súas calidades persoais á súa traxectoria vital
ou política. Na descuberta dun busto na Casa da Cultura que leva o nome do tamén galeguista Ramón Martínez López, na inaguración dunha gabada mostra poética de Paola Domínguez, con textos do mesmo Borobó
e, finalmente, na descuberta dunha placa na súa casa de Trebonzos, na que participaron tamén os veciños, lembrando o amigo que vai facer un ano que finou. Malia que o seu maxisterio, unanimente gabado polos xornalistas, teña unha cativa expresión nos medios actuais, lembrou o director d’A Nosa Terra, Afonso Eiré.♦

ntonio Fraguas
confesou nunha ocasión
que só fora ao cine dúas
veces en toda a súa vida.
Fraguas equiparaba a sétima arte cos “cafés e as cuchipandas”,
entretementos que tampouco
eran do seu agrado. Botaba
contas e afirmaba que todo o
que aforrara privándose deses
pecaminosos praceres o investira en libros, que deben andar
agora polos andeis do Museo
do Pobo Galego, agardando
pola man de neve que saiba
rescatar as sabedorías ás que
Fraguas dedicou a súa enteira
vida sen cine.
Escoitei isto antonte, en Celanova, de boca de Marcos Valcárcel, que conferenciou nun
curso da Universidade de Vigo
e a Fundación Carlos Casares
sobre “Literatura e cine”. A
idea que do cine tiñan Otero
Pedrayo e Risco non andaba
moi lonxe da expresada por
Fraguas, un home santo e
inocente, do estilo de Xocas, ao
que é fácil imaxinarse facendo
o sinal da cruz ao pasar por
diante dun cartel de Gilda. Endebén, todo parece indicar que
nin Risco nin Otero compartían
o desdén de don Antonio polos
cafés, as cuchipandas e mesmo
por outras diversións
tendencialmente carnívoras. O
catolicismo ortodoxo e
obediente, mitificado e cerimonial desta estraña parella era
compatíbel, sobre todo no caso
de Otero, cun hedonismo moi
ben repartido entre a carne e o
espírito. Pero o cine, tan a medio camiño entre unha cousa e
outra, nunca tivo un sitio no
seu inventario de gozos.
Otero, así e todo, dedícalle
ao cine o capítulo derradeiro da
súa Historia del Arte Universal,
un voluminoso texto atopado hai
catro anos nun armario de
Trasalba e agora publicado por
Galaxia. Neste escrito, Otero
tenta comprender o cine como
unha arte para o cidadán
anónimo e solitario da modernidade urbana, para o individuo
sen rostro dos cadros de Hopper,
quen tamén pintou xentes nos
cines. E pouco importa que hoxe
o cine se convertese nun divertimento para greas adolescentes.
A filigrana intelectual que Otero
tece arredor do cine transcende o
propio obxecto cinematográfico
e vaise transformando nunha suxestiva e, como non, melancólica reflexión sobre a condición
da arte no mundo moderno. Otero, tantas veces novelista
vagabundo e malogrado, tamén
tende ao exceso verborreico como ensaísta. Pero, aínda así, hai
nos seus ensaios unha inusual finura perceptiva e unha indómita
vocación pola interpretación orixinal, que se ás veces resulta un
punto inextricábel noutras
ocasións produce brillos escintilantes, relampos propios dunha
intuición única e xenial. Estaba
en estado de graza cando
escribiu este texto sobre o cine,
cando escribiu todo este libro
encantadoramente anticuado.♦

Reportaxe Gráfica: XOSÉ LUÍS ALONSO

Vivan as festas!
B. LAXE

As verbenas trocan a música para bailar polo espectáculo para
quedar de miranda, iso si, ben lonxe para non derramar os ouvidos.
“As festas de agora xa non son
coma as de antes”, afirman os
máis vellos e tamén os maduros. Por unha vez, déanlles a
razón. Só as gastronómicas ou
as de xantar manteñen ese
aquel tradicional. As outras sofren a contaminación da televisión. Unicamente se pode salvar unha en cada comarca, para a semente, dirán.
As grandes verbenas apostan por orquestras espectáculo
que van mostrar luces, decibelios, movementos, vestiarios,
pernas e cus de garotas. Moi
poucas son as que se preocupan
de facer música. E a xente, coma pampa escapa para alá atrás
para que non lle rebenten os ouvidos e olla a distancia o espectáculo case do mesmo tamaño
como se fose nun televisor.
E os vocalistas de sempre,
convertidos en animadores, non
acertan a conectar coa xente. E
ninguén baila, nin sequera os que
teñen ganas. Non fan música pa-

ra bailar, senón para lucirse. E
nada de mudar o repertorio prefi-

xado. Eles mandan, son artistas,
faltaría máis. Enfadándose can-

do a xente non responde axeitadamente. Porque a xente tamén
sente vergoña moitas veces en
bailar, adoptando unha actitude
pasiva e case pedindo perdón para non molestar os que están
apampados ollando o mesmo espectáculo, cuspidiño, ao que sae
pola TVG a noite dos venres.
A diferenza é que co Luar si
que bailan. Sería para realizar
unha tese saber que lles dan alá
en Touro para que se movan durante dúas horas, vellos e novos, e non o fagan na praza da
vila. Se cadra pensan que bailar
sen saír na televisión é de pailáns. Os mozos vanse ás disco-
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tecas para non vérense as caras.
Outra novidade é que agora
as festas se asemellan moito aos
mercados ou “rastros”. Postos e
postos cos máis variados produtos. Como é festa, o chusco é
que sempre hai quen merque. A
festa do consumismo.
Menos mal que nos quedan
os bares. Pero as mesas, mesotes,
cadeiras e bancos van desaparecendo pouco a pouco. Tampouco
hai viño (so que sexa unha festa
das de comer no campo). Vasos
de plástico e prezos astronómicos. Bebida do tempo, quente.
Menos mal que nos queda o
polbo, cando o hai, como referencia tradicional. Ou as rosquillas. Na zona de Vigo, Val
Miñor e Baixo Miño non hai
reunión de máis dunha ducia de
persoas sen rosquilleira... E tamén os turistas e os emigrantes
que, sen saberen dos cambios,
aínda teiman en divertirse e que
as festas sirvan para o que sempre valeron.♦
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As

mellores praias
para surfear

Reportaxe Gráfica: DAVID RENDO

MAR BARROS

Sol, ondas e táboa. No país existe un número importante de praias nas que é posíbel practicar
surf e bodyboard durante todo ano. Vintecinco delas son as máis destacadas para gozar do mar.
Equivócanse aqueles que din
que para surfear cómpre saír do
noroeste da península. Cando
menos iso é o que suxire David
Alfaia, presidente da Federación
Galega de Surf, para quen as nosas praias son óptimas para
practicar este deporte durante todo o ano.
Entre todas, vintecinco semellan ser as preferidas. No norte, en Ferrol os surfers chantan
as súas táboas en Doniños, unha praia que ofrece boas ondas
pero que ás veces pode masificarse. Aquí é onde se celebra en
setembro unha proba do Campionato do Mundo de Body, no
que adoita participar algún galego pero que se converte, máis

ben, nun punto de encontro para
ver á calidade da elite. A Praia de

Pantín, tamén en Ferrol, e con
características semellantes, é

outra das que máis deportistas
aglutina no verán e na que ten lu-

Hai ondas?
Para ver o estado do mar existen
varias páxinas web, entre elas a
da federación galega (www.fgsurf.com). Nela inclúense un enlace coa predición da mariña dos
EE UU, no que se amosa o estado do mar en todo o Atlántico e a
situación das ondas a través dos
datos rexistrados nas boias.
Existe ademais o sistema do
SMS, aínda que máis caro, para
saber como está o mar no día.♦

E nxeños e criaturas
Pinocho,
un replicante
feliz
Pinocho é un caso estraño entre os replicantes. Precisemos, para entendernos, previamente a palabra “replicante”. Nun dicionario común dirásenos que replicante é
o que replica, co cal non aclaramos nada.
Non van por aí as cousas. É necesario facer algunhas referencias á bioloxía. Xa sabemos que unha réplica é a copia, probabelmente exacta, de algo ou a resposta a
algo. Así, unha persoa replica a outra, como tal nun xuízo, pero tamén existen polo
mundo réplicas do Gernika, da Gioconda,
etc. Utilizouse esa palabra para designar o
feito de que o ADN, ácido desoxirribonucleico (pero tamén o ARN, ácido ribonucleico), é capaz de facer copias exactas de

gar unha das probas mundiais
de surf. Destacada, pero máis
tranquila, a de Valdoviño.
Na costa de Lugo, aínda que
para o inverno, as de Foz, Viveiro e Ribadeo.
Dende A Coruña a Carballo
destacan polas súas características o areal de Razo, con ondas
durante todo o ano e escola de
surf e a praia de Barrañán, tamén con centro de aprendizaxe
no que, como na maior parte deles, impártense cursos para principiantes por unha media de 60
euros, con monitor e o material
incluídos. Ademais destacan a
de Malpica, Caión, Sabón e o Orzán para o inverno.
Non embargante, quizais as
máis impresionantes sexan as
de Fisterra, por ser areais salvaxes, cun contorno incomparábel.
Os profesionais prefiren a de Soesto, a dous quilómetros do centro de Laxe, na que está permitida a acampada libre.
Na zona do Barbanza, Castro
Baroña, a Praia das Furnas e
Río Sieira, todas no concello do
Son. Será aquí precisamente onde se celebren dentro de dúas
semanas os Xogos Náuticos Intercélticos, un dos eventos máis
destacados do verán.
Nas Rías Baixas A Lanzada e
Montalbo, en Sanxenxo, e Patos
en Nigrán. Os surfistas do sur de
Pontevedra prefiren moitas veces o país veciño para coller as
ondas. A pouco máis de media
hora da fronteira atópanse as
praias de Moledo, Áncora e Acife, nas que ademais de galegos,
danse cita afeccionados de toda
Europa.

Xosé Miranda
si mesmo, e iso é o que explica a reprodución dos seres vivos e que sigan conservando as súas características xenéticas
dunha xeración a outra. Copias de si mesmo: a iso chamóuselle replicación do
ADN. Imaxinemos agora que somos capaces de facer copias exactas dunha célula
(algo que fai comunmente a natureza):
esas células serían entre si clónicas, e o
conxunto de todas, un clon. Se damos un
pequeno salto e pasamos a clonar seres humanos entraremos, ou non? no terreo da
ciencia ficción. Na película Blade Runner
chámaselles replicantes a ese seres, non de
todo humanos, pero si feitos a partir de células humanas, por replicación do seu
ADN; ou sexa, por clonación. Seres semihumanos, que ademais, son as nosas
criaturas e que queren, con toda xustiza,
ser iguais aos seus creadores. Seres que
son unha réplica da humanidade. Replicantes en ambos os sentidos da palabra. E
o drama do policía encargado de perseguilos é que xa non hai maneira de diferencialos dun ser humano normal. Normal?
Ben, volvamos ao noso. Pinocho é un
replicante estraño. Un estraño enxeño, unha estraña criatura, porque é a única capaz
de equipararse ao seu creador. É un repli-

cante porque os replicantes son, digámolo
claramente, criaturas feitas polos homes,
pero que queren ser iguais aos verdadeiros
homes. É un replicante o Golem, aquel ser
creado de barro –a imitación de Deus– polos rabinos magos, só con escribirlle a un
boneco a palabra apropiada na fronte. A palabra que dá a vida. Pero o Golem rebélase
e o rabino decídese a modificar a palabra e
matalo. É un replicante o monstro de Frankenstein, ese monstro tenrísimo e incomprendido, feito de anacos de cadáveres, ou
sexa, exactamente igual a calquera ser humano (pois, quen non é un monstro tenro e
incomprendido, quen non está feito de anacos de outros eu xa mortos?). Pero tamén
se rebela e morre, é destruído. A súa utopía
de ser coma os homes non se pode cumprir.
Son replicantes os autómatas, sono as criaturas semihumanas do Doutor Moreau e
sono os replicantes de Blade Runner. E todos, sen excepción, fracasan.
Pero Pinocho non. Pinocho fai moitas
cousas mal, erra, elixe o peor, nun episodio
que lembra a Xonás (pero, non é Xonás unha criatura, non desobedece a Deus, non se
rebela contra o seu destino?) é engulido
pola balea, por Leviathán mesmo, polo
mal, pola escuridade. Pero Pinocho ten un-

ha alma que sempre o salva (pois, que é unha fada máis ca a personificación da ánima,
da alma, desa doncela que está no interior
de todo ser humano?) e que, finalmente, lle
confire o libre albedrío, a liberdade, o don
da humanidade. Pinocho deixa de ser de
madeira e consegue o que lle foi negado ao
monstro de Frankenstein. É curioso: Os replicantes de Blade Runner (na novela de
Philip K. Dick son robots humanizados. O
título é Soñan os androides con ovellas mecánicas? Verdadeiramente, o título é sensacional e xa indica por onde van os tiros: tamén os androides soñan, ergo son humanos) son de carne e trátanos como se fosen
de madeira. En realidade, Frankenstein é
unha metáfora da condición humana. O
destino dos replicantes é sufrir. Tamén sofre Pinocho, outra metáfora: a metáfora do
neno, que chega a ser home. Por iso é o
único replicante feliz: aínda é inconsciente.
Poderiamos dicir que onde remata Pinocho
empeza Frankenstein.
Pinocho, o replicante feliz, quere ser
como o seu creador e conségueo. Adán, o
noso pai, pretendía o mesmo: ser como
Deus. E só conseguiu abrir os ollos e ver,
e ser un ser humano, como o que soñou a
historia de Pinocho, o gran Collodi.♦
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Chus Lago
‘O alpinismo
goza de boa saúde
en Galiza’
SILVIA ROZAS
Este sábado intentará coroar a cima do Korgenevskaya e do Comunismo na
antiga Unión Soviética para acadar o título “Leopardo das Neves”, cal é a súa
principal preocupación?
Que o tempo se deixe,
sobre todo no Comunismo,
onde hai moitos riscos de
avalanchas.
E o próximo obxectivo?
A Antártida, o 25 de novembro. Acompañada de
Miguel Ángel Vidal tratarei
de escalar os 5.140 metros
do Macizo Vinson.
Como son os días anteriores a unha experiencia
como esta?
É importante que a última
semana sexa tranquila, pero
ao final sempre andas con tensión porque estás moi ocupada comprobando o material,
comprando comida, baterías,
configurando o teléfono...
Pensa que as mulleres están a conquistar un deporte
que tradicionalmente era
desempeñado por homes?
En España hai moita tradición pero na base da pirámide.
É dicir, comezan moitas mulleres porque é unha actividade que non modifica moito a
vida cotiá, pero poucas chegan ao nivel profesional.
Que é o máis importante neste deporte?
A determinación é fundamental, pois é a que te leva a entrenar duramente, a
renunciar a moitas cousas, a
non desanimarte ante as dificultades que se presentan na
montaña e na procura de patrocinadores...
Por que o alpinismo?
Porque a montaña me
gusta dende sempre. Cando
era pequena pasaba moitas
tardes no monte e con once
anos propuxéronme escalar
unha montaña. Dende aquela tíven moi claro que era iso
o que quería facer.
En que situación se atopa este deporte en Galiza?
O alpinismo goza aquí de
boa saúde. Hai moitos clubes
de montañismo, onde os
membros non son meros espectadores, como acontece
noutros deportes, senón que o
practican. O problema é atopar patrocinadores, pero os
avances nas novas tecnoloxías
que permiten un maior seguimento do que estamos a facer,
xeran maior expectación e
funcionan como un reclamo
para os patrocinadores.♦

Magritte en Touriñán. Á dereita, A luz do Guernica.

ROBERTO RIBAO,
o fotógrafo infiel

MAR BARROS

Fotografía a pintura e realiza arte
combinando negativos e óleos. Roberto Ribao xoga con ambos elementos para crear un mundo ficticio pero
posíbel. Agora presenta a mostra Harte, unha visión irónica e desenfadada
do mundo da arte dende a fotografía.
“Un bo día quixen que a Venus do
espello experimentase o erotismo
da lareira, conectando a súa epiderme voluptuosa coa pel graxenta
dos chourizos. E que Magritte percorrese silandeiro os recunchos de
Galiza. E que Marilyn, vista por
Warhol, comparta o misticismo da
Inmaculada, vista por Murillo. E que
as Meninas, os Reis e mesmo Velázquez vaian tomar café e deixen descansar ao can ao carón da luz que
entra pola fiestra. E quero rirme até
de Duchamp, o sinvergonza máis lúcido da historia da arte, e converter
a súa provocativa Gioconda nun negativo fotográfico”. Esta reflexión
de Roberto Ribao sintetiza o fío conductor de Harte, a última exposición
do fotógrafo que se pode visitar na
Coruña.
Coa vontade de transformar a
realidade e crear un espazo imaxinado, o artista ailla elementos dos
grandes clásicos da arte universal
para situalos en contextos reais, fotografados no país. Así un personaxe do Guernica convértese en
lámpada e a serea de Magritte estámpase nun faro do norte. Con retranca aprópiase dos grandes protagonistas da pintura, xoga con
eles, sen afán de dismitificar a arte.
Comezou hai nove anos, como
brincadeira, aproveitándose da intervención tecnolóxica sobre imaxes dixitalizadas. Observou a Venus do espello, cortou e pegou e
outorgoulle unha nova perspectiva
á mirada canónica cunha ristra de
chourizos. Esta foi a primeira imaxe
creada e a partir de aí foron sucedéndose as montaxes que agora

dan vida a Harte, unha mostra na
que Ribao artella unha nova “poética visual im-posíbel”.
Como el mesmo indica “a fotografía é o medio de expresión considerado socialmente como máis
veraz e verosímil. Precisamente por
iso preséntase como ideal para
construír ese mundo posíbel, conciliando a realidade coa interpretación, o real coa metáfora”.
Harte permanecerá aberta ao
público ate o vindeiro 27 de xullo
na sala coruñesa Rinconcoruñarte.♦
A Venus dos Chourizos, abaixo.
Á dereita, Mondrian.
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Marlon
Brando
MARGA ROMERO

O

Marlon que nos capta
coa súa ollada, de labios
grosos foi tamén representación da fealdade. Unha nai
nova descobre abraida como a
súa naipela racha o tópico de
que toda cativez humana é
linda, sae a rúa coa súa rapariga
de días e ninguén deixa de dicir
o fea que é. Asume a filla que
se desvive pola súa teta, dorme
de día e non para de berrar de
noite, vai sentenciar que a súa
filla non é bonita, é mais, parécese a Marlon Brando polo seu
xeito de ollar profundo, polos
labios que xa se adiviñan grosos
e polo cabelo rebelde co que
naceu polo que nunca foi naipela. A nena vai adquirindo cos
meses a indumentaria máis propia da feminidade até que a mocidade lle rapa o pelo e curvas e
seos non fan máis que aumentar
a súa disidencia fronte a un
mundo que non lle gusta. Entón
a nai volve retomar o nome do
armario. Non sabe onde, se no
Yut ou no Bolívar de Tui, sabe
que esa vez primeira foi con
Marlon que era o namorado
Ogden Mears da Condesa de
Hong Kong de Chaplin onde
Loren mostraba as costas mentres poñía o sostén. Co tempo
viñeron todas as súas imaxes
para comprender a fealdade que
agacha a complexidade
humana, como el lonxe de moralismos ía atrapando
personaxes a través dos que se
pode vislumbrar toda a súa evolución, todo o devir da derradeira metade do século XX, as
grandezas e miserias de
Hollywood. Kowalski arrogante
coa súa inesquecibel camisola
apegada ao corpo, o marxinal
Terry, o esquirol da Lei do
Silencio para lavar a mala
conciencia de Kazan,
personaxes agresivos, dándolles
a man ao sadismo e ao
masoquismo. Foi peiteado de
moda con Marco Antonio e
achegouse a un Werther dandi
antes de liderar o motín da
Bounty. Todas as nacidas na última metade do XX tivemos a
sorte de poder matalo como
María nese derradeiro tango co
que nos tiña engaioladas
mostrando a crise do
patriarcado e a soidade dun home ante o cadáver da muller
morta. Precisamos só das súas
mans e nelas un gato para mostrar o felino demesticado Don
Vito a quen non se lle entende e
se lle ten respecto. Só a súa
inmensa careca metáfora pura
do poder ante a cámara como o
Coronel Kurtz. Morre moi ben
Brando, á beira da muller exótica que ama, dun tiro nunha
terraza abrindo os seus ollos
azuis ou regresando á infancia
xogando co seu neto. Morre coa
inmortalidade do cine e sen que
esa rapariga queira aceptar que
algo moi dela tamén se lle foi.
Insolente rebeldia.♦

Arte contemporánea
do Val Miñor
A.N.T.
A exposición “Quae Visa Placent” reúne obras do escultor
Fernando Casás, profesor en
Belas Artes, e dos pintores
Antón Abreu, Antonio Quesada, Armando Guerra, Pepe
Sanxurxo Mantilla e Elsa Pérez Vicente. Foi propiciada
polo Instituto de Estudos Miñoranos e apoiada polo Concello. Permanecerá aberta ao
público até o 23 de xullo no IES
Auga da Laxe, en Gondomar.
Tomando como referencia a sentencia tomista “Pulcra sunt quae visa placent” (As cousas son belas
cando miralas agrada), o título desta mostra adianta moito do seu contido: esculturas feitas con troncos
de eucalipto e pigmento azul cobalto, paisaxes oníricas, maternidades
e mesmo unha serie de cadros-protesta pola restauración das Meninas, nos que convive Velázquez cos
turistas do presente. Diferentes estilos, pero cun denominador común:
“A exposición é un encontro.”, explica Carlos Méixome, director do
IEM, profesor e historiador: “Non
ten unidade temática, pero reúne a
artistas que se caracterizan por viviren no Val Miñor, concretamente
en Gondomar, por teren certo prestixio e por pertenceren, máis ou
menos, á mesma xeración.” Pero
cada un ten a súa técnica, e mesmo
hai estilos moi diferentes segundo
a época do autor: de Antón Abreu
hai cadros dos 60, 70 e 80. Para
Méixome, “O mellor da exposi-

Sala da mostra no IES Auga da Laxe, en Gondomar.

ción é que os que vivimos alí empecemos a construir algo en conxunto. Isto demostra que somos
quen de poñérmonos de acordo para impulsar as actividades artísticas
e culturais dos tres concellos.”
A idea xurdiu hai un ano:
Afonso Soliño, comisario da exposición, pensou en xuntar a obra
dos artistas do Val Miñor. Coincidindo coas festas de San Bieito en
Gondomar, e co apoio do Conce-

llo, este verán levouse ao cabo a
mostra, con grande éxito de público: “Hai unhas 20 ou 30 visitas
diarias”, salienta Carlos Méixome,
“e o día da inauguración, unhas
120, o que non está nada mal para
un concello pequeno. Aínda que o
local sexa un instituto, ten unha luminosidade e un espazo moi axeitados.” O éxito da exposición está
no achegamento: “a xente vai ver
a obra dos seus veciños, persoas

coas que toman os viños, e que
coinciden en ser artistas de prestixio”. É a primeira exposición de
arte contemporánea organizada
polo IEM, logo de promover outra
de petroglifos (na actualidade en
Mos, na festa da Prehistoria).
A exposición ficará no IES
Auga da Laxe ata o 23 deste mes,
abrindo de sete a nove e media de
luns a sábado, e de doce a dúas e
media os domingos e festivos.♦

Premio ao cineclub de Pontevedra
no seu 50 aniversario
LARA R. LORENZO
O Cineclub de Pontevedra vén
de recibir o galardón “José Sallier” á traxectoria empresarial
na última gala dos Mestre Mateo. É o premio a unha andaina
de medio século, que fai deste
Cineclub o máis antigo dos que
fican en activo a nivel estatal e
en Galiza, xunto co Carballiño e
o Padre Feixoo, de Ourense
A asociación naceu coma unha
alternativa cultural. A directora,
Ana Fernández, conta: “Había que
fuxir daquel cinema franquista, de
documentais orientados ao turismo, e comezouse por poñer películas españolas. A Federación Española de Cineclubs foi a que empezou a traer as películas dos países
do Leste.” Era unha época na que a
censura facía estragos: “había moitas películas que non se podían poñer, e o proceso de conseguir filmes esixía unha longa burocracia
con Gobernación.” De seguido
chegou unha época de esplendor,
xa nos 60, na que o Cineclub era un
punto de encontro a nivel estatal:
celebrouse unha Semana de Cine
Español na que participaron autores coma Basilio Martín Patino. “E
despois do 25 de abril estivemos
recuperando moito as conexións
co Portugal”, salienta Ana Fernández, unha unión que permanece na

Ana Fernández, Directora do cine club.

actualidade. O cineclub dalle especial pulo tanto ao cinema galego
coma ao dos países de fala portuguesa. A colaboración entre a Federación Galega de Cineclubs e a
Federaçâo Portuguesa permite a
chegada de filmes do ICAM portugués. “A cuestión é darlle saída a
cousas novas que están xurdindo.”
Para Ana Fernández, un dos retos

aos que se enfronta o Cineclub é o
de conseguir apoio para a dobraxe
e tradución ao galego.
En definitiviva, o Cineclub sobreviviu ás crises que remataron
coa existencia de moitos outros cineclubs porque “sempre houbo alguén manténdoo”. Mais enfróntase
a certas dificultades na actualidade:
cando tiveron que marchar da súa
sede en Caixa Madrid víronse na
necesidade dun novo local: proxectaron no Teatro Principal ou na sala
de cinema da Facultade de Ciencias
Sociais, especialmente propicia
dende que hai Comunicación Audiovisual. Actualmente agardan estabelecer un convenio coa Universidade, e teren un programa anual
estábel. Outro dos obxectivos do
Cineclub é o autofinanciamento,
para evitar a dependencia das institucións: “a Xunta apóianos a través
da Federación, e o Concello axuda,
pero con tanto retraso que ás veces
nos paraliza”, quéixase a directora.
A respecto das dificultades, tamén
compara o reto á censura dos comezos do Cineclub co reto á industria nortamericana hoxe: “Hai outro
tipo de censura non explícita, que é
a das multinacionais. Queda aí un
“francotirador”, que é Michael Moore: na gala dos Óscar subíronlle a
música cando empezou a falar en
contra da guerra, e agora é número

un en pantalla. Era o que pasaba
aquí: ao ser censurada a cultura, todo o mundo quería ler os libros
prohibidos.”
A cultura de consumo é algo
que preocupa á directiva do Cineclub, que constitúe unha alternativa ao cinema comercial. Insírese
na Rede de Economía Solidaria,
entidade de ámbito estatal na que
conviven asociacións interesadas
pola cultura, agricultura ecolóxica,
reciclaxe, banca ética, inserción
sociolaboral... O Cineclub participa mediante cinefórum encol de
diversos temas: en marzo adicáronse aos malos tratos. “Trátase de
que a xente participe, non veña ver
a película e marche, senón que a
comente: entre os socios, os que
máis se implican son os máis novos, o público universitario. Confío en que sexa esta mocidade
quen tome o relevo.” O cineclub
participa tamén no programa
“Noites abertas”, mediante obradoiros e debates, mais Ana Fernández lamenta a perspectiva consumista e a pouca participación: os
asistentes non quedan ao coloquio.
Tras estes cincuenta anos de
Cineclub, Ana Fernández ten moitos desexos: “un convenio, un programa estábel, e poder autofinanciarnos”, pero que se condensan en
un: “poder chegar ao centenario.♦

Au delá de
l’essence
FRANCISCO CARBALLO

M

áis aló da esencia,
Otherwise than
Beings, é o título
dunha das dúas obras máis
interesantes de Emmanuel
Lévinas, 1906-1995:
“Somos grazas ao
“Outro”. A suxectividade
está en nacemento
permanente; en certa
maneira é sempre o
“outro” quen nos fai nacer.
Somos un nó de relacións”.
Temos urxencia de
compoñer unha ética do
espazo, da “na nosa casa”
e das celas que nos
arrodean.
Levinas fala dunha
ética como óptica:
aprender pola ollada ao
rostro do “outro”. Desde
tal óptica poderemos
estabelecer paradigmas de
progreso que leven a
horizontes dignos.
Cabe preguntarmos:
Desde onde ollamos o
mundo? Se realmente é
“desde o outro”, estaremos
nun horizonte de liberdade
real das persoas, no
camiño da xustiza social
cara á igualdade na
posibilidade de elixir. Sería
así a nosa conciencia un
faro que apuntaría ao
traballo como lugar de
actuación, dos insumos, da
distribución.
Voltando a Levinas:
“face to face”, cara a cara
co outro. Onde se enraíza,
se converte en pauta tal
medida vital? Non é iso o
corazón da cultura
europea? Non é Europa
senón a “biblia e os
Gregos”? Porque toda a
presenza do divino na
Biblia está na esixencia de
xustiza; desa palabra que
na Biblia expresa dereito
de ser “humano” e de
recuperar o que se lle
roubou. Para iso se
estabeleceu o “xubileo”:
devolverlles aos
desposuídos as
propiedades. E a
Cristiandade Medieval
voltou ao xubileo bíblico
en Roma e Compostela
para devolverlles aos
desposuídos bens, paz e
para que todos, grazas a
esa devolución,
conseguisen o perdón.
Levinas pedíalle a
Israel que, desde unha
constitución laica, optase
pola radicalidade da
xustiza bíblica. Podiamos
comunicarlles ás igrexas
cristiás: toda a vosa
dignidade está na loita
pola devolución da
dignidade a toda cretura e
a formación dunha
muralla de protección dos
espazos-templos, montes e
ríos –que non sexan
asaltados pola
“abominación da
desolación” do poder
bancario, militar ou
♦
monárquico.♦
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O Outeiro dos Lameiros
Foi en febreiro do 84 cando na
compaña do señor Manolo “O
Gardés” fomos á Devesa do Rei,
tamén Fonte de Armada ou Tomada dos Ineses, na procura
dunha tumba por indicación de
Santiago dos Alboreses de Baíña, casado no Carballo de Baredo, na casa do Pé do Rato.
Nos anos 30 Luís e Pepe, fillos
de Inés, de Sabarís, fixeron socalcos, plantaron árbores froiteiras,
criaron animais e venderon, cando
non daban, o froito da terra e do traballo do home. Eles viñeran da Arxentina, un socialista, Luís, o outro
anarquista. Pepe daba clases de esperanto no local da Sociedade Labrega da Porta do Sol de Sabarís.
Cando o Glorioso Movemento Nacional agacháronse na casa de señor
Ventura “O Cego” até que no mes
de outubro chegoulle o chivatazo ao
posto da garda civil de Baiona porque se o señor Ventura era cego, e
Dolores, a criada, analfabeta non viña a nada mercar o xornal nin tales
cantidades de víveres. O cabo Pena
achegouse coa escusa de ollar os libros da boa biblioteca do señor Ventura, acompañado dos gardas Paniagua e Refojos. No tiroteo que se
produciu este último faleceu no momento por disparo da arma dos de
Inés que fuxiron pola porta traseira
da casa. Luís foi abatido nas viñas
de Areán e Pepe no muro do camposanto de Sabarís. Era mediodía
do 13 de outubro do 36. Ás 15:15 h.
tocoulle a vez á criada. A vinganza
sanguinaria continuou ás 3 da madrugada do 15 de outubro, no quilómetro 58 da estrada da Garda. Alí
nove inocentes de Baiona, Sabarís e
Panxón foron asasinados.
A citada tumba non a atopamos, pero naquel día e noutros sucesivos descubrimos un dos máis
singulares conxuntos rupestres de
Galiza pola cantidade, pola variedade e pola calidade dalgunhas superficies. Son tres ducias de inscul-

turas nas que se representaron circos, coviñas, cuadrúpedes, reticulados, muíños rupestres de soporte
fixo, alfabetiformes e varios deseños abstractos sen igual en Galiza.
O achado foi publicado en periódicos e libros e as distintas visitas deron como froito a descuberta
dun dos paneis de arte esquemática
máis importante do noroeste da península ibérica. Emprázase na parede leste do Outeiro dos Lameiros
presidindo o conxunto da estación
arqueolóxica (190 m.h.) cunha sonoridade de teatro clásico.
É un petroglifo que rompe cos
esquemas comúns da arte rupestre
ao aire libre das Rías Baixas e
norte de Portugal con semellanza
cunha superficie do Farol de
Montedor. Chama a atención o
emprazamento nunha parede vertical que excede nalgunha parte os
90º de inclinación só equiparábel
a sete paneis do Barbanza, cando
o común son as superficies a rente o chan, lisas ou alombadas, ou

superficies algo inclinadas para
seren vistas polo público.
Represéntanse máis de medio
cento de zoomorfos, cuadrúpedes,
seguramente cabalos pola súa espesa cola, por carecer en todos os
casos de cornas e constatar o caso
dunha monta –aínda que existan
cervos montados– coincidente cun
dos animais de máis tamaño e de
suco máis marcado. Ollamos: corpo do xinete, brazo e cinchas. O
esquematismo roza o deseño infantil, cunha liña para cola, corpo
e cabeza da que saen catro raias
para indicar as patas e unha ou dúas para as orellas. O estatismo é
case total, agás en tres animais realizados na parte alta do conxunto
non paralelos á teórica liña de terra
polo que intuímos unha intención
de indicar movemento. O centro
da composición ocúpao unha figura abstracta oval, dividida internamente por liñas rectas, con apéndice externo e coviñas no interior.
Abstracta é tamén a figura circular

O Bardo na Brêtema

con engadido exterior da parte alta
do panel. Salientar o que parece
unha estrela de seis radios dextroxiros (no sentido das agullas do reloxo) única na nosa arte rupestre
prehistórica, só equiparábel ao sol
da Gurita (O Porto do Son)
Só falta felicitar os comuneiros
do monte de Sabarís conscientes
de que o monte é un ben social e o
seu produto é para reinvestir nel e
termar do patrimonio que acubilla.
É unha das súa obrigas. Eles están
a loitar con todas as forzas e con
todos os recursos económicos posíbeis nun ambicioso proxecto para a conservación e valorización
deste conxunto arqueolóxico como primeira iniciativa firme en
Galiza. Que sirva como exemplo
para outras comunidades, o monte
ademais de atesourar patrimonio
tamén produce madeira.♦
XOSÉ LOIS VILAR PEDREIRA é Director
da Sección de Prehistoria do Instituto
de Estudos Miñoranos.

Rudesindo Soutelo

Roubos culturais
Existe a consciência de a cultura
ser um bem necessário para o desenvolvimento humano. Sem
cultura nunca alcançaríamos a
condição humana. Mas o qualificativo de humano não garante a
preeminência da cultura.
Também existe a consciência
de a propriedade privada ser a causa de muitos males. Dizem alguns
que isso é para sossegar as ânsias
de justiça dos desfavorecidos, e
assim possam outros acumular os
males que aqueles desprezam.
O evidente é que não se vê
tanto interesse social por abolir a
propriedade privada tangível como por abolir a intelectual. “Não
é o mesmo”, dizem-me alguns
quando exijo o mesmo trato.
“Não é o mesmo”, respondo eu,
“se a propriedade é a minha”.
Com a escusa da utilidade social ou de não ter fins de lucro
convidaram-me a participar num
roubo de recursos lusófonos.

Pretendem copiar ilegalmente
todo o tipo de materiais para logo alugá-los ou cedê-los a câmbio duma quota de sócio. Não seja que tanta cultura ainda cause a
ruína do ladrão.
A rádio pública galega também rouba os nossos compositores
quando utiliza as suas obras sem
licença. E não será por ignorância
da lei porque dos compositores de
fora sim que pagam as licenças.
Nesta altura do artigo recebi
a chamada dum compositor que
padece uma outra forma de roubo. Um importante festival espanhol de música encomendoulhe a criação duma obra para
apresentar na sua programação
como estreia mundial. Ele cumpriu com as datas de entrega e
características. Uma obra de câmara de vinte e seis minutos de
duração e uns seis meses de trabalho. A partir daí, para que os
intérpretes possam tocá-la em

público, é preciso o concurso de
um especialista em cópia ou
edição da obra e para isso estão
as editoras de música. Mas eis
que um colaborador do festival
coacta o compositor para que renuncie aos direitos de execução
e exploração da obra sob a ameaça de retirá-la da programação,
impingindo-o a pagar do seu bolso os custos editoriais, o qual é
uma flagrante transgressão da lei
vigente. Como se ao arquitecto
que lhe encomendamos pensar a
nossa casa lha exigimos construída, mas pelo preço da ideia.
O tal indivíduo não pode aduzir
ignorância das leis porque é intérprete e cofundador duma editora de música. Não vou dizer o
nome do festival porque tenho a
esperança de que ainda se imponha a sensatez, e evitem que o
prestígio acumulado de anos de
trabalho sério o deite por terra
um insensato.

E falando de roubos nem sequer estes humildes artigos que
escrevo para A Nossa Terra se
livram. Estão a se reproduzir
noutros meios sem observar a lei
nem a mais mínima cortesia e ética profissional de pedir licença,
de citar a data e o meio em que se
publicou originalmente, nem de
perguntar ao autor se quer mudar
ou actualizar o texto. E quando
por dignidade profissional peço
explicações ainda recibo uma
sarta de insultos, como a resposta
que nestes dias me chegou do director dum meio que se distribui
em quiosques. Assim nos vai.
Se é por utilidade social, evidentemente sem fins de lucro,
não seria melhor que, em vez de
roubar a fome dos autores, atracassem bancos para redistribuir
o dinheiro solidariamente? Vai
ser que os criadores da cultura
não temos propriamente condição humana.♦

O Trinque
O robot
robot Pinocho
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Neste mes de xullo, a pesar da
calor, as salas de cine son bos
lugares para pasar a tarde. Pinocho 3000 (P3K) é a última película de animación da factoría
Filmax. Creado en parte nos estudos Bren de Santiago, esta fita

recrea o mito creado por Collodi
e lévanos ao ano 3000, cun Pinocho que quere ser neno malia
ter nacido robot. A versión en
galego conta coas voces de Antonio Mourelos e Tacho González, entre outros.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

D E

C U L T U R A

Allariz

Organizado pola A.C. Lucerna terá
lugar iste venres 16 con entrada de
balde. Baixo o lema Non morremos,
mutamos –a edición do ano pasado
tivo que suspenderse por falta de
apoio económico– é dos festivais
máis vellos realizados ininterrumpidamente e para ista ocasión contan
con NdNO, grupo de Zaragoza nado
no 97 coa intención de fusionar calquera estilo con base de rap-metal e
textos duros e directos; Presencia 0,
quinteto de mozos de Cerceda empuxados por bandas coma Desertores do Arado ou Zënzar, ista última
en activo e promotra do festival nos
primeiros anos; Ghamberros, gru-

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

Ames
O mellor tango arxentino
poderase escoitar, o mércores 21 ás 22 h, na praza do
Porto, do Milladoiro.

Celanova
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS

O Barco
Barco

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

■ CINEMA

A IDADE DO XEO
Poderemos ver esta fita na
Praza Maior este venres 16
ás 23 h. O xoves 22 proxectarase a fita Un final made
in Hollywood.
■ MÚSICA

ANXO REI
O artista vai dar un concerto o venres 23 ás 23 h. na
Praza Maior.

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

A Coruña
■ CINEMA

CGAI
Dentro do ciclo adicado ao
director catalán Marc Recha proxéctase este xoves
15, desde as 20:30 h, L´escampavies (1997), Sobre el
pas de dues persones...(2001) e El Arbol de
las Cerezas (1998), subtituladas en castelán; e o venres
16 á mesma hora, poderemos ver Pau y su hermano
(2001). O ciclo de semina-

rios e obradoiros de imaxe
Cero en Conduta estrean o
luns 19 ás 20:30 h. a película de Gus Van, Sant Elephant (2003); o martes 20
chega á pantalla De niños
(2003), de Joaquín Jordá;
o mércores 21 veremos Las
manos vacías (2003), do director Marc Recha, que estará na proxeción como presentador; o xoves 22 será o
turno do vídeo Balnearios
(2002), de Mariano Llinás;
e o venres gozaremos coa
edición restaurada de Un
perro andaluz (1929), de
Luis Buñuel. Máis información en www.cgai.org.
■ CONFERENCIAS

JAVIER PORTA FOUZ
O xefe de redación da revista arxentina El amante falaranos da Variedade do Novo
Cinema Arxentino, o próximo xoves 22 ás 20:30 h.

ANO LUGRÍS

■ EXPOSICIÓNS

VACINAS PARA TODOS
A Domus acolle esta mostra
aé o 1 de setembro.

OS RECURSOS
XEOLÓXICOS DA TERRA
Esta mostra permanecerá
na Casa das Ciencias até o
30 de decembro.

VITORIANO FERNÁNDEZ
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.

Amplo percorrido pola arquitectura xermana dos últimos anos con fotografías,
planos e descricións de 25
edificios. Até setembro, no
museo de Belas Artes.

PEDRO ÁVILA

Carballo

CON PÉS E CABEZA

O artista exhibe os seus cadros até o 17 de agosto na
biblioteca González Garcés.
Para coñecer mellor o mundo dos cefalópodos podemos visitar esta mostra durante todo o verán no Aquarium Finisterrae.

■ EXPOSICIÓNS

A aportación do nacionalismo galego, organizada
pola Fundación Galiza
Sempre, poderemos contemplala no Museo de Bergantiños até o 28 de xullo.

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

Carteleira
Carteleira

☞

VAIA CON DEUS. Tras
o embargo do seu mosteiro, tres monxes dunha orde excomungada marchan ao outro
mosteiro que queda da mesma
orde, pero no camiño atopan as
tentacións e obstáculos do mundo real. Comedia alemá.

☞

O ÚLTIMO BICO.
Varios amigos fanse
adultos e deben tomar decisións que os comprometen na
vida, como casar, ter fillos ou
facerse cargo dun negocio. A
primeira reacción é botar a correr. Apoloxía do matrimonio.

☞

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

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.♦

NOVA ARQUITECTURA
ALEMANA

Mostra comemorativa, feita
a partir de colecións particulares, que se pode visitar no
museo Massó até setembro.

DEMOCRACIA E PAÍS

☞

po de rap que medrou a lombos de 5
Talegos, en Ordes, e que agora van
como trío + dj, nista ocasión tamén
acompañados de breakers, e integrados no colectivo Dios K Te Crew;
Ith, rexurde após un tempo arredado
dos escenarios e que constrúe os temas partindo de bases roqueiras; Dj
Kaze, adoita acompañar a bandas de
rap en directo e, nista ocasión o
acompañado será el, por breakers,
para poñer o ramo á festa; e entre
medias dos grupos encargaranse de
que non baixe o ritmo os Kilombeiros de Monte Alto, fato de amigos
unido polo gosto da festa e os sons
percusivos.♦

■ MÚSICA

LORENA LORES

El diario de
Adán y Eva
será
representada
no teatro
Rosalía da
CORUÑA
até o
domingo 18.

E S P E C T Á C U L O S

XIV Festival Rock de Cerceda
Cerceda

■ EXPOSICIÓNS

En
CELANOVA
podemos
ver a
mostra de
Javier
Teniente
titulada
Mans
Salgadas.

E

Festidance
Este macrofestival de música electrónica celébrase o venres 23 e sábado 24 no Monte do Gozo en SANTIAGO, e nel vanse xuntar algúns dos
mellores DJs do mundo. O venres celebrarase un mercado discográfico e
tecnolóxico, así como demostracións e obradoiros de produción de
música electrónica. O sábado poderemos gozar, desde as 17 h e ate ás
15 h. do día seguinte, do mellor
techno e house da man de recoñecidos músicos como os norteamericanos Jeff Mills e Derrick May, o
canadiense Richie Hawtin, os británicos Ben Sims e Mark Broom ou
o portugués Dj Vibe. Para os que
aínda teñan gañas de baile, o domingo 25 desde as 15 h. haberá unha

gran festa de peche na discoteca Octopus de PONTECESURES. As entradas poden adquirirse anticipadamente en www.ticktackticket.com e
en www.elcorteingles.es.♦

Festival de Música de Galicia
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.

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.

☞

☞

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

¿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.

☞

☞

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

INTERMISSION.
Nunca se sabe que vai
pasar cunha pedrada ou unha
piña: perder un posto de traballo, ficar sen cartos, frustrar un
atraco, rachar unha parella...

Comedia irlandesa con mensaxe sobre as relacións persoais.

☞

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

☞

A NAI (The Mother).
Película inglesa, con poucos medios, aceptábeis actores e
sexo transgresor. Corentón e corentona deben facerse cargo da
súa nai recentemente viuva, pero ela non está disposta a convertirse, aínda, nunha vella. Con
algún tramo sen moito interese,
paga a pena por certas escenas,
polo planteamento inabitual e o
chiste: “Pensaba xa que o seguinte home que me tocaría sería o forense”.♦

Organizado pola Consellaría de Cultura no marco do
Xacobeo 04, componse
dun amplo abano de concertos de música clasica,
sacra, ópera e actuacións
de danza, que se van celebrar en diferentes puntos
do país até o mércores 21.
En COMPOSTELA este xoves 15 o Auditorio de Galicia acolle o concerto da
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. en SANTIAGO, o luns
19 ás 21 h. no Auditorio de
Galicia escoitaremos a
The Soloists of the Royal

Opera House Covent
Garden, con Vasko Vassilev como director e ao
violín e Ludmil Angelov
ao piano e clave, que interpretarán pezas de Vivaldi
e Piazzola; o martes 20 ás
22 h. o Black Heritage
Choir leva o mellor gospel ao cemiterio de San
Domingos de Bonaval; o
mércores 21 outravolta no
Auditorio de Galicia, celebrarase o concerto extraordinario de clausura coa
Filharmonía de Galicia,
dirixida por Antoni Ros
Marbá, e o Orfeón Terra
A Nosa. As entradas poden adquirirse a traves de
Caixa Galicia no telf. 902
434 443 podendo obter
máis información en
www.xunta.es/conselle/cu
ltura ou no teléfono 981
♦
554 659.♦

■ EXPOSICIÓNS

Redondela e as covas do Rei Cintoulo recollidos, na súa meirande
parte, polos irmáns Carré Alvarellos. Até o venres 16, estarán na
Praza do Concello de ALLARIZ;
entre o martes 20 e o venres 23 estará na Praza do Concello de
MONDOÑEDO; e do martes 27 ao
venres 30 no Cantón dos Moreno
♦
en RIBADEO.♦

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

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

XABIER CASTRO
Os seus traballos ao óleo
poderemos coñecelos no
Ateneo desde o vindeiro xoves 22 até o 24 de agosto.

■ MÚSICA

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.

ESENCIA DE
ESPIRITUALIDADE DE

GALICIA
Mostra sobre a Ribeira Sacra que podemos visitar na
Catedral até o 22 de agosto.

Ferrol
Ferrol

CUASANTE

■ EXPOSICIÓNS

SANTIAGO APOSTOL
DESDE A MEMORIA

Obxectos cotiáns vencellados a Santiago e á cultura
xacobea. No C.C. Torrente
Ballester até o 31 de agosto.

ARTE AFRICANA
Treixadura
toca, xunto
con con
outros
grupos, iste
sábado 17
no Son de
Aquí de
FENE, e o
venres 23
en MUROS.

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

HECTOR FRANCECH
Podemos ver o seu traballo na
casa de cultura Salvador de
Madariaga até o domingo 25.

ARQUITECTURA CIBER
O Centro On de Caixa Galicia presenta, até o 15 de
setembro, esta serie de imaxes dixitais de edificios de
recoñecidos arquitectos.

se lle unen exemplos destacados de artistas da talla de André Masson, René Magritte,
Victor Brauner, Giorgio de
Chirico, Marcel Duchamp,
Joán Miró, Francis Picabia,
Óscar Domínguez, Alberto
Savinio ou Yves Tanguy. A
Fundación organiza, parellamente, obradoiros didácticos
para centros de ensino, campamentos de verán e visitas
guiadas para adultos. Máis
información en www.fbarrie.org.
■ MÚSICA

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.

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
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

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

HOY: EL DIARIO
DE ADÁN Y EVA
Podemos ver a obra de
Mark Twain, dirixida por
Manuel González Gil e interpretada por Miguel Ángel
Solá e Blanca Oteyza, desde este xoves 15 ao domingo
18 no teatro Rosalía.

O C.C. Carballo Calero acolle unha mostra de pezas do
continente negro que podemos visitar até final de xullo.
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao público o seu museo, no que
se poden contemplar esqueletos de diferentes animais
e unha colección de pegadas e de minerais, entre outros elementos. O horario é
de 9:30 a 13:30 e de 16:30
a 20:30, de luns a venres.

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.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

LA CUBANA
Esta compañía representa a
peza Mamá, quiero ser famoso, do xoves 22 ao sábado 24, ás 21 h. (o sábado
haberá tamén unha función
ás 19 h. e outra ás 23 h.) no
teatro Rosalía.

CERCA DO LÍMITE
A capela de Santa María
acolle esta mostra até o 22
de agosto.

XOSÉ GARRIDO
O fotógrafo monfortino

Xacobeo Musical 04
Os distintos programas
que engloban as actividades músicais dos próximos días do Xacobeo
anuncian as actuacións
de Celtas Cortos, Los
Limones e Férvelle as
Berzas, en XINZO DE LIMIA, o luns 19. En GONDOMAR estará o martes
20 Chenoa , que cantará
tamén o domingo 25. no
Recinto Feiral de ARTEIXO. Na CORUÑA, o luns
21, o portorriqueño
Chayanne encherá de
ritmo latino o Coliseum,
e repetirá o venres 23 en
FERROL. En REDONDELA actúan Ariel Rot, Limones e Fía na Roca, o
sábado 24; e en SANXENXO, Gloria Gaynor o
domingo 25. Os Principais do Xacobeo levarán
a Chenoa a FERROL o

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

Malpica
FESTIVAL
DE MÚSICA E DANZA
Iste sábado 17 a partir das
21:30 h. no Salón de Actos
do Centro Cívico, a A.C.
Raigañas, de Cerqueda, organiza iste festival coa participación do rancho folclórico As Mondadeiras das
Barrosas, do Algarve, que
interpretarán pezas propias
do sur portugués; Argazo,
de Baldaio; e Raigañas, de
Cerqueda, que achegarán o
público ás pezas tradicionais de Bergantiños. Algo
máis de un cento de artistas
da Galiza e Portugal e con
entrada de balde.

Marín
■ DANZA

BALLET GALEGO
REY DE VIANA
Poderemos ver o seu espectáculo o venres 23 no Parque de Ángel Eguren.

Meira
■ EXPOSICIÓNS

Mondoñedo
■ EXPOSICIÓNS

MUSEU CATEDRALICIO
DIOCESANO

E

Está recén inaugurado –trátase dun dos tres proxectos elexidos pola Fundación Barrié
na Convocatoria de proxectos en Colaboración 200203– e mostrará, permanentemente, os seus tesouros.

Muros
Muros
■ MÚSICA

TREIXADURA
Os gaiteiros presentan, o
venres 23, o seu traballo
Unha noite non é nada.

Nigrán
■ ACTOS

ANDAR NIGRÁN
O Concello organiza este
programa de sendeirismo
para coñecer o patrimonio
petroglífico, fauna e flora
da zona. Os participantes
deben concentrarse o domingo 25 ás 10 h. na oficina de turismo de Gaifar para facer a ruta de Priegue.
■ MÚSICA

TRÍO AVE VERUM
Esta formación dará un concerto o sábado 24 ás 21:45
h. no peirao de Panxón.

I XUNTANZA
BANDAS

DE

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

Este encontro vai xuntar en
Lourido, desde as 10 ás 21
h. do sábado 17, ás bandas
do Rosal, Herza, Trofa

Interiores titula a súa mostra de pintura que podemos
ollar na galería Marisa Marimón até o 24 de setembro.
A galería permanecerá pechada durante agosto.

The Corrs.

sivas de La 2 contarán
con X. M. Budiño, Capercaille e Manecas
Costa, o domingo 18,
en FOZ; e o sábado 24
con Siniestro Total e
Convidados, en CEDEI-

Os Concertos do
Novo Milenio converten
o Monte do Gozo de
SANTIAGO no centro
neurálxico das actividades musicais do Xacobeo 2004 coa actuación,
este xoves 15, das bandas Lilit, The Darkness, Iggy & Stooges,
Massive Attack e The
Chemical Brothers; o
venres 16 poderemos
escoitar a Starsailor,
Muse, os veteráns The
Cure e a Lou Reed,
substituto de David Bowie 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.♦

Organizado por Festigal,
Fundación Galiza Sempre e
Galiza Nova no Campus
Universitario de Santiago,
terá lugar o sábado 24 e domingo 25. Haberá zonas
para xantar e cear, zona de
acampamento, exposicións,
debates e mesas redondas,
presentación de libros e discos, recitais de poesía, proxección de vídeos e do documental Santa Liberdade,
de M. Ledo Andión, espazo de animación, galería ar-

Mercedes Peón.

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

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

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

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

Padrón
■ ACTOS

CXIX ANIVERSARIO
DE ROSALÍA
Iste xoves 15 ás 19 h. realizarase un acto conmemorativo na Casa-Museo de Rosalía no que intervirán A.
Sixto Seco, Helena Villar
Janeiro, Xesús Rábade Paredes e X. Alonso Montero.
■ EXPOSICIÓNS

BERCE DE ESCRITORES
Centrada nas referencias a
Rosalía, Cela, Macias ou

tesanal, feira de asociacións... No aspecto musical podemos adiantar que,
o sábado 24, estarán os DJs
Amnemesis Vibes e Miragre Sound; Davide Salvado e Pepa Yáñez presentarán a Lamatumbá e á dominicana Arianna Puello.
E o domingo 25 estarán o
cubano Norge Batista;
Manecas Costa, de Guiné
Bissau e a nosa Mercedes
Peón. Máis información en
♦
www.festigal.com♦

Alberto
Alberto Conde Trío
O mércores 21 presenta o
seu disco Unha viaxe pola
música galega a través do
jazz e da world music, ás 23
h. na Praza do Toral en

SANTIAGO; o xoves 22 poderemos escoitalo no festival Baijazz, xunto con
Jacky Terrasson, en BAIONA; o venres 23 vai dar un

O Centro
Cultural
Carvalho
Calero de
FERROL
alberga
unha mostra
de Arte
Africana.

RAMÓN CONDE

Festigal 04
RA.

mércores 21; e as galas
da TVG presentan a Berrogüetto, Paloma San
Basilio, Ángela Carrasco, Coyote Dax e King
África, este venres 16,
en VIGO. As galas televi-

amosa as súas instantaneas
na Biblioteca Provincial até
o 13 de agosto.

■ MÚSICA

SGHN

Nº 1.137 ● Ano XXVII ●
Do 15 ao 21 de xullo de 2004

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

(Portugal), Arco do Pino
(Santiago), á Cultural da
Estrada e a Militar da
BRILAT. Ademais celebrarase un Romaría Popular no
recinto das Angustias.

Fene

Galiza Máxica

concerto ás 23 h. no Campo
dos Brancos de ALLARIZ; e
o sábado 24 estará no patio
de Santa Leonor ás 22:30
♦
na POBRA DE TRIVES.♦

Para a
inclusión
de información nestas
páxinas
do Lecer
pregámosvos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@anosaterra.com
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Nicasio Pajares poderemos
visitala nas Fundacións
C.J. Cela e R. de Castro até
o 31 de outubro.

Ponteareas
Ponteareas
■ ACTOS

UTOPÍA OU
NECESIDADE?
Charla coloquio, organizado polo Ateneo Libertario
Lume Negro, que terá lugar
iste venres 16 de xullo no
Auditorio Reveriano Soutullo ás 21 h. Ademais proxetarase o documental Vivir a
utopía e haberá unha mostra de carteis da guerra civil.
■ EXPOSICIÓNS

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

Convocatorias
IV PREMIO RAMÓN PIÑEIRO DE
ENSAIO
Poderán participar todas aquelas persoas que o desexen, con traballos inéditos, escritos en lingua galega, dunha extensión de entre 200.000 e
300.000 caracteres, incluídos espazos, e de tema libre, debendo evitar o
enfoque de investigación especializada ou un carácter estritamente académico. Os orixinais enviaranse, por
correo certificado e baixo plica, antes
do 15 de setembro, a Editorial Galaxia, rúa Reconquista 1, 36201 de Vigo, por quintuplicado en formato
DIN A4, mecanografados a duplo espazo e por unha soa cara. Estabelécese un único premio de 3.000 euros,
que será outorgado ao ensaio que posúa maior fondura e orixinalidade e
reúna suficientes méritos estilísticos
e literarios. Ademais o texto gañador

será publicado pola editorial Galaxia
na súa coleción Ensaio.

A CIDADE DO S. XXI
Co título “Un espazo para a innovación”,
a Fundación Pedro Barrié da Coruña,
en colaboración coa Universidad Internacional Menéndez Pelayo, organiza este seminario, dirixido por Andrés Precedo Ledo, para xenerar un debate entre os
especialistas máis cualificados e buscar
novas respostas á planificación e xestión
de grandes proxectos urbanísticos. O encontro desénvólvese entre o luns 26 e o
venres 30 e as persoas interesadas poden
inscribirse até un día antes do comezo do
curso en galiciasa@uimp.es ou no teléfono 981 140 830.

BOLSAS DE RESIDENCIA
A Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria dispón destas axu-

Pontevedra
HYPOSKOPOS
A obra de Xabier Castro
pódese ollar até o martes 20
na galería Sargadelos.

OS TRABALLOS DE
XAQUÍN LOURENZO
O C.C. de Monteporreiro
adícalle unha mostra ao último homenaxeado co Dia
das Letras Galegas, até final de xullo.

O Porriño

Versións de medio cento de
artistas españois contemporáneos sobre o célebre cadro de Velázquez. Até o 1
de setembro na Aula de
Cultura de Caixa Galicia.

ACISCLO MANZANO
As portas da luz, reflexión
sobre a Porta Santa do coñecido escultor galego na Casa
da Parra até o 30 de agosto.

EN OLOR
DE SANTIDADE
■ MÚSICA

FILIPA PAIS
Como peche da programación deste ano, e até o seu
regreso en setembro, o Liceum contará coa presenza,
o venres 23 ás 23 h, da que
está considerada unha das
mellores voces lusas, que
vai presentar o seu novo
disco A porta do mundo.
■ TEATRO

LILI BERLÍN
Espectáculo de cabaret galaico-berlinés que poderemos ver, o venres 16 ás 23
h, no bar Liceum.

Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

IMAXES DE GALICIA

■ EXPOSICIÓNS

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

Fotografía etnográfica. En
homenaxe a Xoaquín Lourenzo, no Museo Etnolóxico até finais de xullo.

Ribeira

Véñense de convocar catro cursos
de aplicador/manipulador de productos fitosanitarios para os alumnos de centros de formación agraria que superasen os estudos de
capataz agrícola nas especialidades agrícola forestal ou os ciclos

ALFONSO COSTA
Esta retrospectiva do pintor
e gravador galego está no
Museo do Gravado de Artes
até decembro. Neste mesmo lugar e durante as mesma datas tamén podemos
contemplar a mostra titulada Os caprichos de Goya e
de Dalí. A alma do xenio.

Sada
■ EXPOSICIÓNS

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

Santiago
■ 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.

■ EXPOSICIÓNS

■ CONFERENCIAS

ANTON VAN DYCK.
ICONOGRAFÍA

SALVADOR DALÍ

Esta mostra de 125 estampas do s. XVII póderase
visitar durante todo iste
ano no Museo do Gravado, en Artes.

D.O.G.
CONSELLARÍA DE POLÍTICA
AGROALIMENTARIA E
DESENVOLVEMENTO RURAL

O Concello do Porto do Son promove
este certame de novela longa, dotado
con 12.020 euros, no que poderán participar todos aqueles autores, de calquera nacionalidade, que presenten un-

OUTRAS MENINAS

XXVIII
BIENAL DE ARTE

A edición
diste ano da
Bienal de
Arte de
PONTEVEDRA
dá cabida a
29 artistas.

XXIII PREMIO BLANCO AMOR

pez, Fernando Pereira, Vítor Ferreira, Buciños, Xavier Magalhães, Xabier Carrasco, C. Martínez Casanova e Alfonso Costa.

■ EXPOSICIÓNS

Baixo o título No principio
era a viaxe preséntase esta
nova edición da Bienal de
Arte no Pazo da Cultura, 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.

das, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas aos galegos e os seus
descendentes, que teñan a súa residencia familiar en territorio estatal fóra de
Galiza, para a realización de estudos
universitarios de 1º ciclo, 1º e 2º ciclo
ou 3º ciclo (etapa de formación), no
curso académico 2004/05, conducentes a titulacións de carácter oficial e
validez nalgunha das universidades do
Sistema Universitario Galego (Santiago de Compostela, A Coruña ou Vigo).
O prazo de presentación remata o 1 de
outubro. Máis información no DOG nº
117, do 18 de xuño de 2004.

Artelladas pola Fundación
Araguaney, que é onde terán lugar ás 20:15 h, e o
Colectivo 40, iste xoves 15
poderemos escoitar a Mónica Iglesias Seoane que
falará sobre Lugrís, surrealismo ou metáfora.
■ EXPOSICIÓNS

formativos de grao medio impartidos en centros de formación e experimentación agraria desta consellería. O organizador dos cursos
é o Centro de Formación, Investigación e Tecnoloxía Agraria de
Galiza. Os interesados deberán
inscribirse na CEFA ou IFP. Máis
información sobre a documentación que cómpre presentar na web
oficial da Xunta de Galiza.♦

CAMIÑANTES
A galería José Lorenzo propuxo os artistas iste término, que cada quen interpretou como quixo. A consecuencia é esta mostra de
pintura, escultura e fotografía de Alexandro, Arturo
Brea, Ramón Conde, Paco
Pestana, Tomé, Xosé Luís
de Dios, Felipe Criado, Alberto Gulías, Marcos Ló-

Na igrexa de San Domingos de Bonaval podemos
ollar até o 29 de agosto unha seleción de relicarios
procedentes de todas as
dióceses de Galiza.

SANTIAGO E A
MONARQUÍA ESPAÑOLA

A importancia iconográfica, documental, tipolóxica
e histórico-artística do culto a Santiago desde a óptica
dos encargos rexios. No
Colexio de Fonseca até o
19 de setembro.

LEMBRANDO A DALÍ
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.

OLAF MOOIJ
A galería Trinta (Virxe da
Cerca 24) 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 HOSPITALIDADE
NO CAMIÑO
A asistencia hospitalaria ao
peregrino foi unha preocupación constante para os
custodiadores do camiño. A
historia da fundación do
Hospital Real, hoxe Hostal
dos RR Católicos, no Museo do Pobo Galego até o
29 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.

EXALTACIÓN DAS ARTES
Pintura e escultura da Colección do Grupo Santander até o 19 de setembro na
Igrexa da Compañía.

TRAS O ESPELLO
Mostra adicada á moda española que se pode visitar nas
Fundacións E. Granell, G.
Torrente Ballester e Caixa

ha ou varias obras, de carácter inédito
e escritas en língua galega, na normativa oficial vixente. As novelas terán unha extensión mínima de 150 folios mecanografados por unha cara e a dous
espazos, e enviaranse por quintuplicado, sen remite e baixo lema, á Concellaría de Cultura do Porto do Son, Avda. da Atalaia s/n 15970, nun sobre pecho e baixo o mesmo lema, no que se
tamén se incluirán os dados do autor. O
prazo de admisión dos orixinais rematará o 30 de setembro.

BOLSAS DA FUNDACIÓN BARRIÉ
A Fundación Barríe dispon de 20 bolsas para fillos de emigrantes galegos
que desexen cursar estudos de 1º, 2º ou
3º ciclo, nalgunha das tres universidades galegas. As solicitudes recóllense
até o 15 de outubro. Máis información
en www.fbarrie.org.♦

Galicia, até o 1 de setembro.

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.

Feiras do Libro
Libro
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.♦

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.

As Somozas
■ MÚSICA

CAFÉ QUIJANO
Os irmáns leoneses presentan,
o venres 23, o seu disco ¡Que
grande es esto del amor!

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.
■ MÚSICA

PRESTO VIVACE
Orquestra de pulso e púa que
dará un concerto iste venres
16 ás 22:30 na Praza de San
Fernando (de chover no Teatro da Área Panorámica).

JOÃO AFONSO
En concerto iste sábado 17 a

A cantante
lusa
Filipa Pais
cantará
o venres 23
no Liceum
do
PORRIÑO.

OSWALDO
GUAYASAMÍN
partir das 22:30 na Praza de
San Fernando (de chover no
Teatro da Área Panorámica).

Verín
■ EXPOSICIÓNS

ANDRÉS SANTEIRO
O artista amosa a súa obra
na Casa do Escudo.
■ TEATRO

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
The Last
Picture
Show é
unha mostra
sobre os
novos usos
na
fotografía
que
podemos
ollar no
MARCO de
VIGO. Á
dereita,
unha obra
de Peter
Fischli &
David Weiss
(Zurich,
Suiza, 1952;
1946)

O pintor sudamericano expresa na obra a grande 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.

ATRÉVETE A SOÑAR
Mostra interactiva sobre o
cinema, a historia e a tecnoloxía que podemos visitar,
até o 30 de setembro, no
C.S. Caixanova.

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

■ EXPOSICIÓNS

CAMIÑOS DE
PORTUGAL A SANTIAGO

ATÉ O CONFÍN

O Instituto Camões acolle
esta mostra até final de xullo.

Anuncios de balde
■ Véndese moto Yamaha Virago
XV535 do ano 93, cor negra, 2.300
euros. Telf. 656 666 166, Pontevedra.
■ 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.
■ Alugo cuarto a señora de entre
50 e 65 anos en Vigo, na zona do
Calvario. Bon comportamento. Margarida Agulló, telf. 986 378 601.
■ Alúgase vivenda amoblada con
xardín para a tempada de verán en
Beade-Vigo, ben situada e nova.
Chamar ao 665 955 770.

■ Os Oito Maravedís, novo albergue para peregrinos en Sarria. Cociña, figrorífico, lavadora, auga quente, servizo de sabas, prazas para bicicletas. Rúa do Conde de Lemos 23,
Sarria. Telf. 629 461 770.

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

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

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

■ Véndese acordeón diatónico de
botóns, novo. Chamar ao telf. 986
227 039 a partires das 19 h.
■ Alúgase casa na ría de Muros e Noia
para os meses de agosto e setembro.
Telf. 615 864 477 ou 981 765 089.
■ Véndense canciños de compañía
de raza pequena. Telf. 986 415 666.

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

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

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

■ 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).

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

■ Mentres contemplo unha exposición de
Chillida, penso nunha frase súa: “Cando
entrei en Santa Sofía de Constantinopla
ollei un grande espazo musical”. Nese
momento gostaríame ter ao meu lado unha muller coa que falar do espazo, da arte, de Estambul, de Chillida, da música...
Creo que os corenta anos é unha boa
idade para explorar o mundo, e disfrutar
da arte, dos sons, dos silencios e da vida.
Se hai algunha muller sensíbel que
comparta estes pensamentos, e queira vivilos conmigo, pode escribirme a :
literario04@yahoo.es.
■ Alúgase casa en primeira liña
de praia, completamente equipada
para 6 persoas e con garaxe. Telf.
981 761 158.

DO MUNDO

O Museo do Mar acolle, até
outubro, esta mostra sobre a
relación de Galiza co Atlántico e o Mediterráneo e as
peregrinacións marítimas.

JOSÉ
A galería Sargadelos acolle
a súa pintura até o venres 30.

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.

MARÍA REY
A Casa da Xuventude acolle até o venres 16 as súas
pinturas, debuxos, esculturas, fotografías e imaxes de
curtas. Desde o martes 20 e
até o venres 30, poderemos
ver no mesmo lugar as instantáneas en branco e negro
de Yanka xl.

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

ARIES DE ARTE

Maia

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

■ EXPOSICIÓNS

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

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

A RECONQUISTA
Este episodio histórico re-

Galiza Nación Viva
O parque de Castrelos de VIGO é o
lugar escollido para celebrar esta
xuntanza nacionalista, o domingo
18, na que participan A Nosa Terra,
ADEGA, a Asociación Galega de
Emigrantes Retornados, Ponte nas
Ondas, BNG, CAF/CAE, CIG,
CIG-Migración, Erva, a Feira Artesán de Pazos, Galiza Nova, a
Marcha Mundial das Mulleres-Vigo, a Mesa pola Normalización
Lingüística, Nunca Máis, a Plataforma pola Defensa da Ría de Vigo
e o SLG. Ás 12 h. abriranse os postos das diferentes organizacións; ás

18 h. haberá Obradoiros e Xogos
para os máis cativos; ás 19 h. actuará Lorena Lores; ás 21 h. fará unha intervención Francisco Carballo; e ás 21:15 h. gozaremos coa
música popular de Zurrumaia,
acompañados de Barafunda. Ademais durante todo o día haberá postos de comida e bebida a prezos populares, postos de venda e exposición de libros do Consorcio Editorial, A Nosa Terra, Edicións do Cumio, Galaxia, Kalandraka e Xerais,
ademais de Xogos Populares como
Chave e Petanca.♦

■ Rapaz de 33 anos fillo de galegos
residente no País Vasco. Gustaríame
coñecer moza xeitosa e cariñosa
coma min. Se queres coñecerme,
chámame. Meu nome é Alberto. 616
870 908.
■ Psicoterapia, primeira consulta de
balde. Psicólogo formado na Arxentina
(retornado) oferece unha psicoterapia
centrada na persoa, activa e adicada a
problemas na familia, na parella ou para enfrontar situcións límite (mortes,
enfermidades terminais, intervencións
cirúrxicas, emigración). Pedir cita no
981 134 144 ou no correo electrónico
centrosentidogaliza@hotmail.com
■ Alúgase piso novo para 4-6 persoas
na praia de Agrelo en Bueu (Pontevedra) en setembro. Telf. 986 321 233.
■ Libroteca 21, catálogo de libros
de ocasión, especialidade en lingua
e literatura galegas, filoloxía e historia. Tamén revistas e discos. Consulta http://es.geocities.com/libroteca21/index.html.
■ Vendo colmeas garantidas. Ensino a coidar as abellas para os que as
compren. Tlf. 986 291 722.
■ Estase a crear na Galiza unha cooperativa de tendas de roupa, música e de cultura de carácter antiglobalizador e galeguista. Se queres
formar parte, montando na túa vila ou
cidade unha sucursal, chámanos, informarémoste sen compromiso. Telf.
600 717 628.♦

A Rede

CAMIÑO DE SANTIAGO:
LUZ E VIDA

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.
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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.

João Afonso
estará iste
sábado 17
na Praza
de San
Fernando
de TUI.

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.

créase até o 25 de xullo no
museo Quiñones de León.

Museu Nacional da Imprensa.

O DESEÑO DO SÉCULO
XX NA GALICIA

■ MÚSICA

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.

Por to
■ EXPOSICIÓNS

RICARD TERRÉ
Um ano de fotografía espanhola. Imaxes dos anos
50 que fan del un documentalista estético e renovador da fotografía, de acordo
coa visión de Cartier-Bresson. No Centro Portugués
da Fotografía até o 5 de setembro. Entrada de balde.

VI PORTO CARTOONWORLD FESTIVAL
É o maior festival de Portugal e un dos tres primeiros do mundo. O tema desta edición é o de Desporto
e Sociedade e a mostra inclue os traballos premiados
e as mencións de honra,
chegando a 228 orixinais.
Até finais de setembro no

GERRY HEMINGWAY
QUARTET
O batería tornouse nun dos
íconos do jazz contemporáneo. Acompañado por
Ellery Eskelin, no saxo tenor; Ray Anderson, ao
trombón; e Mark Helras,
no baixo, tocarán iste sábado 17 dentro da XIII edición de Jazz no Parque
(Ténis Parque de Serralves
ás 18 h.). O mesmo día pero ás 16 h. e nos Jardins do
Palácio de Cristal poderemos escoitar a Orquestra
de Jazz da EMAE con
Laurent Filipe.

Vila Nova
de Cerveira
■ MÚSICA

NOITES DE FADO
A Cámara Municipal vólcase
coa máis xenuina canción
portuguesa. A partir das 23 h.,
nos Xardíns da Piscina Municipal, poderemos escoitar o
sábado 17 a unha parella de
luxo, Rão Kyao e António
Chainho, e despois gozaremos con Paulo Bragança. O
domingo 18 será o turno de
dúas voces novas, Mafalda
Arnauth e Joana Amendoeira. As entradas costan 4 euros e poden reservarse na Oficina de Turismo (+351 251
708 023) e no propio local
dos espectáculos.

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 e máis información en
www.vilardemouros.com.

CASA DAS CRECHAS
www.casadascrechas.com
Continuando co seu labor de lugar de encontro, a Casa das Crechas asómase á rede
cunha páxina moi completa na que figura
un índice de locais no casco vello compostelán, listado de membros, noticias, seccións, datos de concertos, enlaces, etc.♦

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.♦

Gerry
Hemingway
Quartet toca
iste sábado
17 no
PORTO.

C

dos a Cuba e contra o envío
de produtos aos seus familiares na illa, ian destinadas a
agradar ao electorado de Florida, mais parece que están a
conseguir o efecto contrario.
Ao tempo, o presidente do

o permiso do anticastrismo, algo hai que recoñecerlle ao goberno
da Habana: a súa habilidade
para enredar a Washington.
As últimas medidas de Bush
contra as viaxes dos emigra-

parlamento de Cuba, Ricardo
Alarcón, vén de inaugurar
unha exposición sobre o 11-S
con artistas de ambos países.
Din que Fidel coñece mellor
os norteamericanos do que
eles mesmos.♦
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Xosé Lois Vilar
‘Se é grande e bonito chámaselle melocotón,
se é pequeno e do país, pexego’
SILVIA ROZAS GARCÍA
Froiteiro de profesión, Xosé Lois
Vilar defende a lingua galega a
capa e espada. Dono de “Fruitas
Vilar Baiona” conta cunha polifacética personalidade que
abrangue dende a historia –actualmente realiza un posgrado
en arqueoloxía– até a escritura.
Cando comezou co negocio da
froita?
O negocio familiar comezou
no ano 1959 cando o meu pai voltou da emigración en Barcelona.
Ao primeiro faciamos reparto ao
pormaior. En 1991 abrimos a primeira superficie de Vigo adicada
exclusivamente á venda de froita,
“Fruitas Vilar Baiona”. Estaba en
Portanet pero o radio de influencia era todo Vigo e comarca. Agora debe haber unhas cento trinta
froiterías, unha barbaridade!
Cal é o aspecto máis salientábel da sús actividade?
Pois que todos os documentos
están en galego: as facturas, os
prezos, as rotulacións dos camións, os contratos dos locais...
Na miña vida fago todo en galego,
non o concibo doutra maneira.
Ademáis indica a comarca
de orixe dos produtos, non?
Iso obrígacho sanidade porque o cliente ten dereito a coñecer
todos os datos do produto. O que
pasa é que a maior parte das veces
o que se indica no cartel é mentira, porque unha empregada non
sempre sabe de onde vén a froita.
Que opina da venda de
froitas procedentes de países
afastados?
Iso fíxose normal dende hai
uns quince anos. Neste momento
estamos mercando en Madrid
mazás e peras que aquí non hai.
A froita vén en barco e tarda
quince días en chegar. As froitas

PACO VILABARROS

máis perecedeiras como as cereixas, os pexegos, os peladillos,...
veñen en avión e en lugar de custar tres euros custan oito. Antes
comíase a froita de cada tempada, pero agora a xente ten poder
adquisitivo e prefíreo así.
Que hai do marcado ecoloxismo existente cara a froita?
É lóxico, pois estanse a empregar produtos químicos para todo:
para darlle color ás mazás, para
que endurezan as berenxenas... para todo o imaxinábel, senón a froita non tería o tamaño, a dureza e o
brillo que ten. Quen está tirando
para reducir ao mínimo posíbel o
uso de produtos químicos é Centroeuropa. É a chamada produción
integrada ou ecolóxica. Por exemplo, se antes se empregaba un pesticida forte para matar plagas o
que se fai agora é poñer unha especie de mosquiteiros ou botar ou-

tros animais para que as eliminen.
Este tipo de medidas supón máis
traballo e, polo tanto, un aumento
dos prezos. Se unha bolsa de pementos custa oitenta céntimos, a
de produción integrada vale uns
vinte, pero é preferíbel para todos.
Considera que a campaña
promocional da froita que se está a facer na televisión exercerá
algún efecto nos compradores?
Influirá en que se vai vender
máis. Pero xa hai anos que o
consumo de froita aumentou
moitísimo. Hai quince anos, os
kiwis vendíanse por peza, uns
trinta quilos nunha semana. Agora iso véndelo nunha froitería
nun só día.
Algunhas froitas semellan
ter desaparecido dos mercados.
Se non se plantan como as vai
haber! Producións e plantacións
de pexegos, peladillos... todo iso

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

non existe. Hai quen compra froita de fóra e logo véndea coma se
fose do país. A Xunta pretende
que se fagan subastas en Verín,
no Rosal... para subastar que? Se
o tecido produtivo é inexistente!
Agora o 60-70% dos tomates e
pementos de Arnoia vén de Portugal. Alí hai xente que con
15.000 metros de invernadoiro
gañan ao ano de catro a sete millóns das antigas pesetas. Arriscan e iso xera unha morea de cartos, pero aquí non concebimos
que se poida vivir do campo.
Coa desaparición destas
froitas estanse a perder os seus
nomes e parte da nosa lingua.
Porque se un pexego vén de
Lleida e é grande e bonito chámaselle melocotón e se é pequeno e
do país, pexego. O sentimento de
infravaloración que temos os galegos chega até á froita.♦

Soberano
Unha
novela de

ADOLFO
CAAMAÑO

entres o “comité
de sabios” de RTVE traballa na elaboración dun modelo de televisión pública para o Estado español, que xa nace
cuestionado, a BBC vén de
dar unha nova lección maxistral sobre o papel da comunicación de servizo nunha sociedade moderna,
plasmado nos nove puntos
do informe-manifesto que
os seus novos dirixentes,
Michael Grade e Mark
Thompson, presidente e director xeral, respectivamente, lanzaron á opinión pública. Sorprende, ademais, que
a televisión británica renaza
dende a profunda crise xurdida tras o escándalo Kelly
e a purga do informe Hutton que hai poucos meses
poñía en cuestión a súa propia continuidade. O manifesto xa tivo respostas airadas e contundentes por parte dun sector privado, neste
caso liderado por Rupert
Murdoch, que aspira a absorber o amplo espazo ocupado até o momento polos
medios públicos.
O novo estatus que
popoñen baséase na despolitización do goberno da
BBC, buscando unha xestión dos cartos públicos separada dos tentáculos do
poder de quenda. Pero o
alcance das súas medidas
van moito máis aló. Propoñen accións como a
construción da Gran Bretaña dixital, na que quede
asegurado o acceso universal e gratuíto ao ciberespazo. Garantir o valor
público dos programas e
servizos, impulsando unha
cidadanía activa e informada, ou contrastar a confianza do público sobre os
produtos da BBC, mediante unha grande enquisa periódica e sistemática.
A BBC rectifica o expansionismo excesivo que
tivo nalgúns sectores como
a radio, no que non lles deixou espazo a outras alternativas privadas, e redimensiona o seu papel, dende a
perspectiva de satisfacer
exclusivamente as necesidades do público. E é que, a
partir de agora, a audiencia
pasa a ser o gran referente,
“o centro de todo o que a
BBC fai”, arbitrándose medidas que plasman esa vontade de responsabilidade
ante o público, como son o
test de satisfacción da audiencia que debe acadar até
un grao do 85% en todas as
súas producións.
Ás veces o copiar estaría xustificado, aínda
que o fixesen “sabios”
como os que traballan para Zapatero.♦

