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Por que arde o monte

Incendios,
simbolo
do desequilibrio
no rural
XAN CARBALLA

A TERRA QUERE POBO
XOSÉ LUÍS BARREIRO RIVAS

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.

DESDE

HAI DÚAS DÉCADAS, CANDO APARECE UN ANO

de seca comeza un debate político-mediatico sobre os lumes e os
sistemas contraincendios, cos distintos conselleiros como vítimas.
Son poucos os que se atreven a unha análise máis global para atopar as causas de máis de 9.000 incidios en oito meses e da case
indiferenza da maioría dos labregos. Os lumes non son unha peste, senón froito dunhas determinadas políticas globais aplicadas
tanto polo PP coma polo PSOE. Teñen o seu caldo de cultivo no
peche masivo das explotacións agrícolas, que provocan o abandono do medio rural e o seu despoboamento. Os lumes danse sobre todo en zonas desertizadas inzadas de matogueiras e arboredas sen control. É preciso comezar xa que logo por loitar axeitadamente contra os lumes por realizar unha prevención efectiva
elaborando un mapa dos usos agrarios do solo. Pero sobre todo
cumpre un cambio radical nas políticas agrarias para facer que estas miren polos intereses das explotacións labregas e non tanto das industrias agroalientarias e forestais. Políticas agrarias
que procuren fixar máis poboación no agro e frear o despoboamento inducido polas actuais administracións. Trátase de recuperar o equlibrio perdido no mundo rural. Os desequilibrios dan
en efermidades e o do noso agro manifestase con incendios.♦

PACO VILABARROS

As razóns
de que Fraga
recunque
como
candidato
(Páx. 7)
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Creado un comité en defensa do monte galego

A ministra encendeu a polémica
AFONSO EIRÉ - M.V.

Os incendios apagounos a choiva, mais a polémica quedou encendida pola ministra de Medio Ambiente que encontrou
a orixe dos lumes no interese por recalificar os terreos para usos agrícolas ou urbanísticos. Esqueceuse de mencionar
que os incendios afectaron principalmente a Ourense, provincia co agro abandonado e sen intereses urbanísticos en
150 quilómetros á redonda. Non estará precisamente o desmantelamento agrícola dos últimos anos na orixe dos lumes?
Moitos incendios son provocados polo interese en recalificar
os terros para usos agrarios, en
concreto para viñedos. A afirmación de Cristina Narbona,
ministra de Medio Ambiente,
foi sorprendentemente apoiada
desde a Consellaría de Agricultura da Xunta de Galicia. A polémica coincidía cunha avalancha de incendios ocurrida a comezos do mes de agosto, á que
puxo fin a choiva unha semana
despois.
As graves acusacións de tan

altos responsábeis públicos
sorprenderon a máis de un. En
primeiro lugar, porque a licencia para dedicar terreos a viñedo non é difícil de conseguir e
ademais porque sobran terras
para dedicar a este fin. En segundo lugar, porque a provincia máis afectada polos incendios é a de Ourense, un territorio gravemente afectado polo
abandono agrícola, onde carece
de sentido calquera estratexia
recalificadora. Por contra,
montes como os do municipio
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Creado un comité
en defensa do monte
O recén creado Comité en defensa do Monte galego tratou estes
problemas na súa presentación
pública, dando a coñecer un manifesto co titulado “Defendamos
o monte, apaguemos o lume. O
mundo rural galego existe!”.
Segundo datos deste colectivo,
a Xunta dispuxo no 2003 de 52,8
millóns de euros para apagar os incendios, unha cantidade que se incrementou aos 60 millóns no 2004.
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O comité en defensa do monte
pediu o “desmantelamento da economía e industria do lume, reconvertendo as forzas de extinción en
medios de prevención, con labouras de mantemento e limpeza dos
montes durante todo o ano”.♦
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Toxos e silveiras arrodean agora as casas

O monte xa non é un valor para os veciños
senón unha ameaza
A Xunta dedícalle importantes
orzamentos desde hai máis de 15
anos á loita contra o lume no
agro galego. Os servizos contraincendios pódense considerar
como efectivos, impedindo que a
maior parte dos lumes se extendan. Desenvólvense amplas
campañas de concienciación social e aumenta a alerta ecolóxica
sobre todo entre a xente máis nova... Pero cando vén un ano de
seca, o lume apodérase de novo
dos montes galegos.
As campás das parroquias tiñan o seu toque de arrebato como chamada aos veciños para
apagar un lume. Todos: grandes
e nenos, homes e mulleres, acudían como bombeiros voluntarios ante este requerimento imperioso. O monte era un ben moi
prezado nas aldeas galegas. As
árbores eran o banco do que botar man en caso de enfermidade,
de casorio ou para arranxar as vivendas. A leña, un produto de
primeira necesidade que convertía a quen non a tiña en pobre de
solemnidade. As colleitas dependían dos toxos e do estrume con
que cada un puidese estercar as
naveiras e leiras, logo de pasar
polas cortes, pilas e até camiños
bulleirentos para podrecer...
A chegada das repoboacións
forestais sen xeito, facéndose o
Estado coa titularidade dos
montes comunais e prohibíndolles o pastoreo, as rozas e as escotas de leña aos veciños, foron
mudando a mentalidade de moitos labregos.
As pinoteas e os piñeiros estranxeiros convertéronse en colonizadores inimigos. O monte
xa non era dos veciños e cando
ardía ninguén se preocupaba de
apagalo. Era necesario que a
Garda Civil fose polas aldeas requisando homes e mozotes para
facerlles fronte aos incendios.
Quen podía escapaba para as
chousas acocharse para non ter
que “traballar para o Estado”.
Eran os mesmos que aparecían
solícitos cando se decataban de
que o lume podía afectar a unha
finca particular. Os gardas víanse
mesmo na obriga de recorrer a
xente que estaba en feiras ou festas “requeríndoos para cooperar
na extinción do incendio”, valéndose para o traslado dos mesmos
coches de feirantes.
Nos cuarteis galegos existen
moitos expedientes a labregos
por negarse a acudir a apagar os
lumes aos montes comunais. Os
partes da Garda Civil tamén falan de “incendios intencionados” provocados polos veciños
co “fin de que broten os pastos”.
Era raro que aparecesen os culpábeis. Os veciños, que case
sempre sabían quen era o autor,
acochábano.
Volta ás andadas
Agora ocorre algo semellante.
Malia á persecución policial que

XAN CARBALLA

aumentou e tecnificou conside- mesmo as casas. A reforestación
rabelmente os efectivos, a que a indiscriminada e as fincas a ermo
Xustiza, con fiscais como Carlos ameazan as súas mellores propieVarela, recentemente nomeado dades. Perto dos lugares entocan
como Fiscal Xefe de Galiza, po- animais coma o lobo, o xabarín,
os raposos e ouñan a loita contra
tras
alimarias.
os incendios enHai cobras que
tre as súas priorimesmo soben ás
dades, son moi
problema non
cociñas...
poucos os incenAs ameazas
diarios detidos en semella ser dun
relación aos fo- conselleiro concreto acrecéntase cando nas aldeas gacos de lume que
legas a poboación
cada verán apare- senón da política
está tan envellecen na Galiza.
xeral
de
abandono
cida que se sente
Máis de nove mil
de facerlumes neste ano e
do agro que desde incapaz
lle fronte a calsó 104 detidos.
quera continxenPero non son hai anos se lle vén
cia.
os montes comuEsa mesma
nais apropiados aplicando a Galiza
falta de forzas é a
polo Estado os
que leva a moitas
causantes de que
persoas maiores,
os veciños non
castiguen socialmente a maioría incapaces de rozar a maleza que
dos pirómanos, até acochalos e inza mesmo camiños e eiras, a
mesmo defendelos, por máis que pórlle lume. Un lume que se lles
lle teñan medo ao lume, porque, vai das mans moitas veces, “porsaben mellor ca ninguén, que que o poder xa non é o de an“un incendio é incontrolábel, sá- tes”, segundo nos confesaba unbese onde empeza, pero nunca ha persoa que lle prendeu lume a
un arredor e queimou centos de
onde remata”.
O monte non só perdeu todo piñeiros. Algunhas destas persoo valor para eles, senón que se as perecen cada ano froito do
converte en ameaza. Os toxos, as seu propio lume que non dan
xestas e as silveiras rodéanlle apagado.

O

O monte chega até as casas
O aumento do monte, que inza
polo medio das leiras e chega
mesmo até os lugares, ten un duplo efecto. Por unha parte, calquera incendio colle dimensions
antes impensábeis, pasando dunha finca a outra. Pola outra, os
incendios convértense nun perigo para as propias casas, antes
rodeadas de morteiros, nabeiras,
hortas e prados que as defendían.
Se os vellos labregos en activo, sen forzas para rozar nin
man de obra a quen pagarlle, se
mostran importantes ante o
monterío que inza nas súas propiedades, esa percepción de
abandono acentúase nos emigrados. As súas fincas a campo
convértense nunha mágoa difícil de superar no seu regreso.
Forman parte non só dos seus
recordos, senón da súa propia
identidade, que ollan como se
vai perdendo comesta polo
abandono.
Recorren deste xeito ao lume. Un xeito de desbrozar historicamente utilizado, pero que ante a falta de forzas e a impericia
de anos lonxe do traballo agrícola propicia moitas catástrofes,
mesmo persoais.
Falando con moitos traba-

lladores que loitan contra o lume, coinciden en afirmar que en
bastantes casos os incendios
aparecen en propiedades de
emigrados e logo se estenden
perto de casais semiabandonados que collen vida efémera
nas vacacións.
O mapa dos lumes confirma
estes datos. Tamén amosa que as
zonas que están a ser desvastadas polos incendios son, precisamente, aquelas que teñen o medio rural máis abandonado por
despoboado. Coincide, xa que
logo, co envellecemento e a emigración.
Isto non quere dicir que non
haxa casos de pirómanos que,
como recoñece un mozo en Piñor de Cea, “sente unha atracción fatal polo lume”. Tamén
existen outras motivacións, mesmo económicas, algunhas vinculadas a grandes empresas madeireiras, outras ao negocio que se
crea ao carón da extición. Pero
son as menos.
O problema non semella ser,
xa que logo, dun conselleiro
concreto, chámase Sineiro ou
Barreiro, nin sequera da política forestal, senón da política
xeral de abandono do agro que
desde hai anos se lle vén aplicando a Galiza.♦

Nº 1.140 ● Do 2 ao 8 de setembro de 2004 ● Ano XXVII

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Todos os varóns son
posíbeis
maltratadores, todos
os vascos sospeitosos
de colaborar coa
ETA e todos os
norteamericanos
culpábeis da
invasión do Irak.
Velaí a importancia
de matizar cando se
fala.

O actor británico
Michael Caine vén
de declarar: “Moitos
pensan que estou
morto, porque as
miñas películas só se
emiten de
madrugada”. Así
que para ver bo cine
hai que padecer de
insomnio.

O tema de agosto
foi a imaxe das
ministras posando
para Vogue. A
prestixiosa revista de
moda substitúe así
ao ABC como
publicación
gubernamental de
referencia.

É o que ten o PSOE:
relaxa o ambiente.
Xa lembran aquelas
fotos de Roldán, á
sazón director xeral
da Garda Civil,
brincando por riba
dun sofá en panos
menores. En lugar
dos cánticos de
guerra dos

A

o contrário das paralelas que não se tocam em nenhum ponto a não ser no infinito, as reformas do Estatuto e da
Constituição são paralelas que se tocam no
ponto finito da reforma do Senado, porque
uma determinada reforma do Estatuto pode
exigir uma correlativa reforma do Senado e
uma reforma do Senado afecta aos limites de
até onde pode chegar uma reforma do Estatuto. Também se tocam noutro ponto, no ponto
de que uma solicitude de reforma da Constituição –que o Parlamento autonómico da Galiza apresentasse em virtude do direito de iniciativa legislativa de reforma constitucional, que
lhe outorga a conexão dos arts. 166 e 87.2 da
Constituição Espanhola–, pode ser feita simultaneamente a uma proposta de reforma do Estatuto. Simultaneidade a seguir com mais
razão se o tipo de reforma do Estatuto que se
propõe exige uma determinada reforma da
Constituição. As reformas do Estatuto propostas, que ultrapassassem o quadro constitucional vigente, teriam de ser apresentadas como
reformas da Constituição. Isso sim, teriam de
ser publicadas talvez em textos separados, sobretudo para os efeitos de evitar uma fácil impugnação da proposta de reforma do Estatuto,
com o argumento de que uma proposta de reforma da Constituição, aderida a uma proposta de reforma do Estatuto, converteria esta em
anticonstitucional por pretender realizar uma
reforma encoberta da Constituição sob capa de
uma reforma do Estatuto (argumentação empregada contra o plano Ibarretxe).
Para além das reformas concretas da
Constituição, exigidas pelo tipo de proposta
de reforma do Estatuto que se vaia apresentar,
o Parlamento da Galiza tem de solicitar que o
procedimento para aprovar essas reformas da
Constituição siga –mesmo para os supostos
em que as propostas de reforma afectem a
partes substantivas da Constituição– a via
menos agravada do art. 167 (maiorias qualificadas de 3/5 de cada uma das Câmaras e, de
não haver acordo entre ambas, voto favorável
da maioria absoluta do Senado, maioria de
2/3 do Congresso e referendo popular em
quaisquer dos dois casos se o solicita uma décima parte dos membros de quaisquer das
duas Câmaras) e não a via agravada do art.
168 da Constituição (maiorias qualificadas de
dois terços de duas Cortes Gerais sucessivas
e preceptivo referendo popular). Poderia-se
utilizar o procedimento do art. 167 para limitar o art. 168 (limita-lo à revisão total da
Constituição) ou inclusive suprimi-lo, já que
–como no-lo tem recordado recentemente o
artigo “Rigor mortis” do prof. Francisco Laporta, publicado em El País do 19 de Maio de
2004– o rígido art. 168 da Constituição vem a
ser uma disposição excepcional e, portanto,
deve ser interpretada restritivamente. A disposição do art. 168 não se menciona a si mesma como objecto de uma possível reforma
parcial pelo procedimento rígido, portanto

As reformas do Estatuto e
da Constituição ou as paralelas
que se tocam
XAVIER VILHAR TRILHO

A legislatura começou com esperanças de reformas normativas de
alto nível. A aritmética parlamentar faz difícil que cheguem a se concretar mas as forças nacionalistas devem avançar nas suas propostas.
não tem vocação de se aplicar a si mesma. de referência do nacionalismo galego relativaCom efeito, o Título X (Da reforma constitu- mente ao modelo de organização territorial do
cional) da Constituição, título onde está situa- Estado. Horizonte que exige uma revisão da
do o art. 168, não figura entre as partes da Constituição Espanhola vigente, que implicaConstituição –Título Preliminar, Capítulo II, ria que na Constituição revisada, o Preâmbulo
e artigos como os actuais 1.2 , 2
Secção primeira do Título I (Dos
ou 3.1 teriam uma nova redacção
direitos fundamentais e das liberdo seguinte teor: “Os povos do
dades públicas) e Título II (Da
s
Estado espanhol,... no uso da sua
Coroa)– que exigem uma reforsoberania... proclamam a sua
ma que siga o procedimento
partidários
vontade de...” (Preâmbulo); “A
agravado do art. 168. Em consedas reformas soberania reside nos cidadãos dos
quência, para reformar partes
povos do Estado espansubstantivas da Constituição poda Constituição distintos
hol” (art. 1.2); “A Constituição
deria utilizar-se o procedimento
menos rígido do art. 167, o qual não devem de fundamenta-se na vontade dos cidadãos dos distintos povos do Esviria flexibilizar a mudança da
desistir em
tado espanhol, e reconhece e gaConstituição.
rante o direito destes povos à sua
Ainda assim, não será fácil
apresenta-las
autodeterminação” (art. 2); “O
que na actual legislatura chegue a
prosperar uma reforma da Consti- para que fique castelhano ou espanhol, o catalão,
o galego ou português e êuscaro
tuição, pois a maioria parlamentar
que provavelmente fosse favoráclaro qual é são línguas oficiais nos órgãos
centrais do Estado”; e assim, em
vel a tal reforma (PSOE, CiU,
o máximo
consonância com essa nova reERC, IU e Grupo Misto) não aldacção, os restantes artigos da
cança a constituir os 3/5 do Conhorizonte
Constituição afectados por essas
gresso dos Deputados. Precisariase que uma parte dos deputados do nacionalismo revisões do Preâmbulo e dos artigos básicos do Titulo Preliminar.
do PP estivessem pela labor. Com
galego
Os argumentos contrários à
toda probabilidade nem sequer
abertura de um novo processo
prosperarão todas as reformas
em
relação
constituinte fazem finca-pé na
propostas do Estatuto que sejam
instabilidade política que tal coisa
plenamente constitucionais e que
ao modelo
produziria e na dificuldade da
tenham um amplo apoio no Parlatransição a um modelo de Estado
mento
autónomico
galego
territorial
que poderíamos qualificar de
(exigências do governo socialista
do Estado”
“confederal-federal”. Mas, se tem
de Rodríguez Zapatero), mas, não
sido possível a transição de um
por isso, devem deixar de ser
sistema político ditatorial rigidaapresentadas, pois, deste modo,
mente centralista, como a feroz
faria-se visível perante a opinião
ditadura franquista, a uma Mopública quem, para além da retónarquia parlamentar constituciorica, está a favor e quem está em
contra das reformas mais avançadas possíveis nal descentralizada com autonomias políticodentro do quadro constitucional. Pela mesma administrativas regionais, mais factível será
razão, os partidários das exigidas reformas da uma transição desta forma de Estado a uma orConstituição não devem de desistir em apre- ganização política de tipo “confederal-federal”
senta-las, pois, em todo caso, ficaria claro para no contexto de uma União Europeia de iguais
a opinião pública qual é o máximo horizonte
Continúa na páxina seguinte

‘O

Cartas

O nome das
ruas corunhesas
Mais umha volta retorna às páginas dos jornais o recorrente e
irresolvido tema do nomenclátor
corunhês; um tema que nom se
afrontou no seu dia, há 25 e pico
de anos, que som os que a liberal
Corunha leva de atraso com respeito à maioria das grandes (e
pequenas) cidades espanholas. E
propostas houvo-as, vaia se as
houvo, e do mais sérias e documentadas: nalgumha delas se lhe
tem chamado, com acerto, ao
nosso, nomenclátor de guerra.
Daí queríamos partir (e sem
entrar noutros aspectos, como a
galeguizaçom e racionalizaçom
dos nomes dos espazos urbanos
da nossa capital).
1). A origem espúria deste nomenclátor (com mais de 50 anos

de existência) é a ditadura franquista, el é o signo dos vencedores: isso nom se pode esquecer.
Daquela, a sua subsistência hoje,
além de injusta, é absurda. Os que
consideram baladi o tema nom caem na conta de que, entre todos e
cada um dos meios de que se valem os governos ditatoriais para
impor a sua ideologia e borrar a
história anterior, está precisamente esta, aparentemente, inóqua
questom, por outra parte, exponente claríssimo do culto à personalidade próprio de tais regimes.
Afirmar que há tarefas mais urgentes e importantes do que revisar
tal nomenclátor leva-nos a responder que, depois de 25 longos anos
de democracia, nom se pode dizer
seriamente que nom chegou o tempo de democratizar este aspecto
pendente. A maiores, os cámbios
ham se de fazer guiados polo sentido comum do seguimento da tra-

diçom e da história locais, pois
nom se trata de substituir negros
por vermelhos. Que nome mais
ajeitado, por exemplo, para General Sanjurjo que o de Avenida dos
Castros, como já se tem proposto?
Em quanto a dizer que hoje o
nomenclátor, numha mostra de tolerância municipal, ostenta nomes
dos dous bandos do 36, equival, por
umha parte, a igualá-los eticamente
(o que é objectivamente inadmisível e perverso) e, por outra, oculta a
evidência de que os sublevados
contra a Constituiçom detentam
palco de luxo, em tanto os recém
chegados ao rueiro virom paga, tarde e mal, a sua lealdade com ruas
em zonas todo o respeitáveis que se
queira, mas zonas de extrarrádio.
Como, por exemplo, o também respeitável cabo Santiago Gómez vai
dispor de rua tam principal?
2). A suposta história que se
lhe atribúe ao nomenclátor (esse

meio século longo), argumento
também perverso onde os haja,
nom é nada para a vida dumha cidade, para a trajectória de um povo. A história mantém o seu lugar
nos textos e nos tratados: nom se
vai borrar nem olvidar por nom têla exposta nas ruas e praças dumha vila. Ou é que nom se eliminarom, porventura, os selos de correios e as moedas da etapa caudilhista para ficarem nas colecçons
filatélicas e numismáticas?
E de que história nos estám a
falar? Som história da Galiza ou
da Corunha o general Sanjurjo ou
o general Mola? Som história nossa o Alférez ou o Sargento provisional? (Que nomes para umha
rua!): Quando nem na sua cidade
natal o conservam já, é história da
Corunha o Generalíssimo (que, se
bem foi tirado da praça de Capitania, sobrevive no Viaduto?) É história nossa Calvo Sotelo, por mui
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NO I ANIVERSARIO DO PASAMENTO DE BOROBÓ

Vén da páxina anterior

características “confederal-federais”. Em
todo o caso, pedir o mais (uma reforma do
Estatuto que reclama ao mesmo tempo uma
reforma da Constituição) não está renhido
com exigir o menos (uma reforma do Estatuto que amplie a autonomia o mais possível dentro do vigente quadro constitucional), embora se presuma que também isto
último possa não contar com a preceptiva
aprovação da maioria de dois terços do Parlamento galego, que vem exigida pelo
apartado b do art. 56 do actual Estatuto de
Autonomia da Galiza, pois hoje a maioria
dos membros do Parlamento galego está
mesmo em contra de reformas do Estatuto
perfeitamente possíveis dentro do actual
quadro constitucional.
Haverá gente realista que pense que
não faz sentido apresentar propostas soberanistas de reformas do Estatuto e da Constituição que não vaiam contar com o suficiente apoio popular e parlamentar, condenadas de antemão à derrota. Nada mais
equivocado, pois nada há politicamente
mais pedagógico do que habituar os cidadãos e os seus representantes a considerar alternativas mais avançadas das que hoje estão dispostos a defender, pois –habituados a considera-las– poderão chegar a
apoia-las algum dia. A apresentação de propostas soberanistas é algo imprescindível
para contribuir a acrescentar a consciência
nacional, algo do que mais necessita a Galiza para evitar que nela o voto nacionalista seja tão volátil.♦
XAVIER VILHAR TRILHO é professor titular
da Universidade de Santiago de Compostela

Non me afago á súa falta
XESÚS REDONDO ABUÍN
Borobó foi un espírito fidedigno. Por onde ía sementaba amigos. Por onde ía el e por onde ía a
súa escrita. Ben sei que o sol segue saíndo. Pero no meu peito xa non sae como saía: o 28 de
agosto do ano pasado o sol do meu peito nubrouse unha miga. Máis ca unha miga. Cando
un amigo rola ao nunca máis, algo rola cara a
alá no peito do máis pintado. A min pásame. Vai
alá un ano e non me afago á súa falta. Fíxeno
amigo meu dez anos antes de velo diante. No
ano setenta e algo. Estaba eu contra a parede na
Parda. Tíñame alí emparedado un militar mediocre, feo e baixo. Foi o felón maior de España. Tíñame alí a cal e canto por refractario a
aquel desalme. Digo felón maior de España e
quero afirmar que hai tres bastante equiparábeis: Fernando VII, que vivía coma un paxá dos
presupostos xerais do estado e cando pintaron
bastos agochou o rabo e saíu a escape; Franco,
que se sublevou contra a República despois de
lle xurar fidelidade; o Coronel Casado, que entregou ducias de miles de pescozos republicanos á machada de decapitar de Franco. Aquí daquela correu o sangue a cántaros. Durante aquel
cabrón cuaternario interminábel todo foi aquí,
“alto, quen vai, lei de fuga e patio!”. Primo de
Rivera, con ser un bárbaro, foi un brando ao seu
lado. Para Franco todos os lugares eran propicios para esgrimir a machada. Borobó era todo
o contrario: todos os lugares eran idóneos para
esgrimir o “anaco” a xeito de dardo incruento e
Xosé Lois

pluscuanhumano. Por iso o fixen amigo meu
dez anos antes de velo diante. Estaba eu contra
a parede e incomunicado, por mala conduta penitenciaria, o meu expediente penitenciario metía medo ao dicir dos que os fan. Non lles metían medo os terríbeis castigos que inflixían e metíallo o que eles mesmos escribían. Eu non puxen unha coma no cartafol que me endosaron de
penal en penal. E esgrimíano contra min coma
canallas! Pero contra todas as tapias de incomunicar –por conduto non regulamentario– chegou
ás miñas mans un feixe de anacos: foi bastante.
Souben de seguidiña de boa tinta, que aquilo era
obra dun Viriato da palabra sabia. Tamén o foi
coas armas na man cando fixo falta. Fíxeno
amigo meu de súpeto. E non houbo volta atrás.
Ao revés: a amizade foi a máis. Pasoulle a el comigo algo semellante dez anos máis tarde. A
primeira vez que nos atopamos –foi nun acto de
signo republicano– chocoume a man e chamoume camarada no sentido mellor alquitarado da
palabra. Veume á cabeza o de Viriato porque lle
lin nun anaco que foi comisario político de batallón do III Corpo do Exército Republicano no
Jarama, con galóns de suboficial: Sarxento Leví (Saxento con distintivo miliciano) era o alias
co que asinaba daquela os anacos. Xa daquela a
súa pluma era perita en garbo. Cando se poida
falar por internet cos do nunca máis o primeiriño que faga será pedirlle que me mande para
acá á maior brevidade cada un dos anacos que
está facendo alá. Incluídos os anacos secretos
que ninguén le segundo el. Cousa que desminto
eu. Eu si lin os anacos secretos que fixo aquí e
devezo por ler os que está facendo alí. Os anacos secretos seus son os que máis me gustan a
min. Tamén lle pedirei –iso si: de amigo a amigo– que me mande as claves que me desvelen o
misterio de desbotar –despois de empuñar en
defensa da República pluma e fusil– o virxinal
VIR da súa autoría para apuntarse ao partido do
felón coronel Casado. E total apuntouse ao tal
partido para nada. Para nada porque o tal partido tivo o seu “campamento base” de Toulouse
para alá en canto aquí mandaba nabo. Daquela
aquí falar de partido era falar do Partido Comunista. Non hai voltas que darlle: mentres aquí
mandou nabo o Partido Comunista foi o partido
por antonomasia. El mesmo mo ten dito a min
tal cal. Os outros meteron o rabo na silveira e
non deron a cara. Sei que Borobó non me tomará a mal estas palabras. Sei máis: sei que lle
gustará escoitalas. Sabe que llo digo de amigo a
amigo, de camarada a camarada. Cando eu vaia
para alá conectar con Borobó e con Chichi
Campos será o meu asunto prioritario. Ambos
os dous ben o saben.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

galego que fosse? Se José Antonio
foi desbotado, por que segue a
placa na fachada do Banco Pastor? Co mesmo argumento, e
maior razom, haveria que repor
no nomenclátor, por exemplo, (inda que fosse noutra zona diferente
da Rua Nova) a Emilio Castelar.
Finalmente, um nom pode
evitar esta reflexom, chama a
atençom que quem é tam espanholista como o nosso alcalde (e sei
que com isso nom o ofendo), nom
siga nisto as pautas exemplares de
Madrid e se resista, por riba, às directrizes do seu próprio partido.♦
JOSÉ-MARÍA MONTERROSO
(A CORUNHA)

‘Nunca Máis’,
forza política
Lin unha vez nos medios de comunicación que sería unha boa

idea presentarse ás próximas
elección autonómicas co nome
de Nunca Máis. A min, en primeira impresión, non me pareceu apropiada, xa que para iso
están os partidos políticos, pero
vendo o desánimo na sociedade
con respecto a estes...
Xa todos sabemos que Nunca Máis xurdiu nun momento
concreto e por un problema concreto. A partir de falar do tema,
así como de cambiar impresions
con xente achegada ao meu contorno social, cheguei á conclusión: E por que non? Para poder
entrar a formar parte desta alternativa, as distintas organizacións sociais e politcas, así como colectivos terían que cumprir uns compromisos mínimos .
Por exemplo: Todas as posicions a tomar tanto públicas como parlamentarias, serían pensando en, desde e para Galiza.

Galiza é unha nación e como
tal, todos os pasos a dar serían
sempre para conseguir a soberania nacional.
O idioma galego será o idioma
oficial, potenciándoo dunha maneira real, e non como na actualidade, onde nin se cumpren os minimos estabelecidos legalmente.
Despois destes puntos,
acompañados doutros posíbeis,
faríase ese programa de minimos, e con relacion a outros
puntos concretos tomaríanse as
decisións en función do seu respectivo debate parlamentario.
Xa sei que este formulamento é
bastante simplista, pero para iso
temos xente importante e preparada neste país, para poder
facer estudos máis profundos e
concretos.
Con este programa, na miña
opinión, Galiza avanzaría na historia uns 15 ou 20 anos en mate-

ria de identidade e de compromiso de todos cun proxecto propio
no que por riba de todo está o
progreso do noso país. Con esta
alternativa paréceme que ilusionariamos moito mais á xente nova e a todos os colectivos que están espallados por este país. E tamén poderiamos gañarlle as eleccions ao PSOE e desbancar dunha vez por todas ao PP, porque
estas organizacions, como todos
os nacionalistas sabemos, non
pensan en Galiza en clave de nación diferenciada.
Paréceme que esta sería unha
maneira de que todo o nacionalismo collera pulo para derrotar a
todos os que continuamente están facendo sufrir esta terra nosa
que non se queixa con palabras
pero si que sente a aldraxe e o
engano aos que está sometida.♦
XOSÉ MANUEL RIVERA
(AS PONTES)

populares, volven os
tempos de sexo,
drogas e rock and
roll.

Felicitan a unha
veciña de Cangas
polas medallas
olímpicas do seu
veciño. A muller
contesta
desentendéndose:
“Non é de Cangas,
é de Aldán”. Coma
se esa parroquia do
municipio estivese na
Polinesia.

Veñen os
venezuelanos
liscando do “zambo”
(acusan a Chávez de
ser fillo de negro e
india ou viceversa).
Chegan eses
venezuelanos aquí a
pedir traballo e
rexéitanos nada máis
que lle escoitan o
acento “sudaca”.
Son vítimas da súa
propia medicina, o
racismo. Pero aínda
non se deron de
conta.

A variante da
autovía de Noia
contempla a
construción dunha
polémica ponte
sobre a ría. Tan
polémica que o
alcalde da vila
decidiu paralizar a
difusión dunha
revista local, editada
polo Liceo, por
incluír un artigo
crítico sobre o tema.
Que faría se chegan
a dicir algo na
♦
televisión?♦
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Empregando un ordenador do corpo
ro e informal, por baronías ou
feudos, en séquitos de líderes,
ou como lobby de presión”.
A revista Terra e Tempo, voceiro oficial da UPG durante
corenta anos, aparece remozada a partir deste número e
pasa a definirse como “revista galega de pensamento nacionalista”.♦

Mariano
Raxoi
oprimido pola
lingua galega
Mariano Raxoi confesa (por
primeira vez, que se saiba)
que domina o idioma galego,
pero que non o utiliza porque
non lle peta. A confesión faina nunha entrevista para La
Voz de Galicia (29 de agosto) na que di o seguinte:
“Son galego polos catro cantos. Síntome moi galego,
igual que calquera e non menos. Sei falar en galego e facíao de neno, mais o que me
toca o carallo e que uns señores mo queiran impoñer.
Se creo nalgo, é na liberdade” (tradución nosa). Polo
que se ve, dos dous consellos
que lle dera Fraga hai varios
anos, “case e fale galego”, só
tomou o primeiro.♦

Os programas
que non emite
a TVG
María Yáñez comenta na
páxina dixital de Vieiros (31
de agosto) a política de programación da TVG. “Vostedes non saben, meus queridos contribuíntes, a cantidade de programas, series e documentais de calidade que a
TVG ten encargados, feitos,
empaquetados e pagos e collendo pó nunha estantería,
sen chegárense nunca a emitir. Programas de televisión
máis que dignos que non lles
dá a gana de poñer, pero tampouco de vender por aí a outras cadeas que si lles poderían dar saída. Ou os que deciden estrear, nun arranque
de caridade, estréanse á unha
e media da madrugada. Foi o
que lle pasou a Máxima audiencia, un very-late-night
con irónico título conducido
por Manquiña e que se supón dirixido ao público máis
novo e noctámbulo. Humor,
entrevistas, actuacións musicais... un programa máis que
ambicioso tendo en conta os

Mariano Raxoi visto por Roi Cagiao.

parámetros da TVG no que
atinxe a produción propia. E
presumo que non barato de
facer. Pois aí van os noso
cartiños que custou o programiña tirados ao lixo da emisión de madrugada. A competir con Euronews e coa Teletenda. E antes, a chuparnos
tres capítulos repetidos de
Terra de Miranda. Ninguén
pensa poñerlle unha queixa
ao Valedor do Pobo? Consiste en algo máis que en cobrar
dietas iso de estar no Consello Asesor da TVG?”.♦

A ‘trama
oculta e
misteriosa’ do
nacionalismo
Xoán C. Garrido Couceiro
(Terra e tempo, nº 130, agosto) responde ás críticas ao nacionalismo. “Os inimigos do
nacionalismo escollen a miúdo a existencia expresa desta
corrente formalmente organizada [a UPG] e recoñecida
como albo das súas frechas
envelenadas, dando unha
imaxe de trama oculta e misteriosa cando é precisamente
o nacionalismo a única forza
na cal as súas distintas sensibilidades celebran congresos
e escollen organismos de dirección e debaten publicamente as súas propostas,
mentres todos os demais partidos contan cun xeito de canalizar as súas faccións escu-

Os terroristas
que explotaron
un avión
cubano
en liberdade
El País (31 de agosto) publica un amplo perfil de Luis
Posada Carriles, terrorista
cubano, recentemente indultado polo goberno sainte de Panamá. Na crónica enviada por
Juan Jesús Aznárez, desde
México, pode lerse: “Luis Posada Carriles, de 76 anos,
cheira a pólvora e morte desde a falida invasión a Cuba
por bahía Cochinos, no ano
1961 (...). Proclamándose patriota contra a tiranía castrista,
adestrado polos Estados Unidos no cebo liberador, colocou unha bomba nunha nave de Cubana de Aviación, en
1976, e asesinou a 73 pasaxeiros. A CIA aprendeunos todo... todo. Cómo matar, facer
bombas... adestrounos en actos de sabotaxe, declarou, hai
seis anos, ao diario The New
York Times”. Posada Carriles
foi localizado, xunto con outros tres cómplices, por axentes cubanos cando preparaban
un atentado con explosivos
contra Fidel Castro no Cumio
Iberoaméricano de Panamá
celebrado hai catro anos. Denunciados polo servizo de seguridade cubano, foron detidos e condeados a sete e oito
anos de cárcere, pero a presidenta saínte de Panamá, Mireya Moscoso, púxoos recentemente en liberdade, o que provocou un conflito diplomático
coa Habana. Unha vez libres
os terroristas tomaron un vó
en dirección aos Estados Unidos, país no que reciben refuxio desde o triunfo da revolución.♦

Un garda civil insultaba
os nacionalistas
na páxina de Galiza Nova
H.V.
Un garda civil foi sorprendido o
pasado 25 de agosto insultando
nun foro dunha páxina de Galiza Nova que informaba sobre un
conflito do galego no Bierzo. O
axente empregaba un ordenador
do corpo de seguridade e utilizou expresións como “idioteces
e inventos de nacionalistas”. Na
Dirección Xeral da Garda Civil
aseguran que non teñen nada
que dicir.
Tras a publicación dunha noticia sobre a discriminación do
galego nun congreso celebrado
no Bierzo sobre o Camiño de
Santiago, unha persoa anónima
enviou un comentario ao que
respondeu outro internauta. Como non lle gustou a resposta, que
estaba escrita na normativa de
Lisboa, contestou con insultos
entre os que figuraban expresións como “idioteces e inventos
dos nacionalistas”.
Até aí, todo normal. Nos foros é habitual que se publiquen
algúns comentarios subidos de
ton ou insultantes, pero no foro
de Galiza Nova publícase a dirección IP do ordenador do que
parte o comentario. A dirección
IP é un protocolo de números

que identifica ao ordenador e ao
servidor. No caso dos usuarios
domésticos, a IP que lle asigna
o seu servidor é distinta en cada
ocasión que navegan –debido á
escaseza das mesmas–, pero
non así no caso das institucións,
que é fixa. Por outra banda, é
posíbel saber a quen corresponde unha IP fixa con só escribila
nun buscador. Pois ben, a IP
194.179.107.29. desde a que se
proferiron insultos contra o nacionalismo pertence á Garda
Civil.
O achado comunicoullo un
internauta ao sorprendido garda
civil, que negou pertencer ao
corpo. En realidade, unha vez
localizado o membro da Benemérita, as intervencións das outras persoas participantes no foro de Galiza Nova estiveron
destinadas a invitalo a navegar
desde un cíber e non facelo desde un ordenador que paga toda a
cidadanía.
Este incidente púxose en coñecemento do gabinete de prensa
da Dirección Xeral da Garda Civil, pero no mesmo indicaron
que non tiñan nada que dicir.
“Había que saber se a IP esa é
auténtica”, responderon.♦

O presidente cubano mostrando unha fotografía do terrorista. Á dereita, Posada Carriles nunha imaxe de 1985.
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Diapasón
sen tempero
X.L. FRANCO GRANDE

U

n observador tan agudo
como foi Azorín percibiu moi ben que neste
país aturamos “las más estrepitosas baraúndas, los más
agrios y molestos ruidos: gritos de vendedores, estrépito
de carros cargados de hierro,
charloteo de porteros, pianos,
campanas, martillos,
fonógrafos”. Pensa, pola contra, que “el grado de sensibilidad de un pueblo
–consiguientemente de civilización– se puede calcular, entre otras cosas, por la mayor
o menor intolerabilidad al
ruido”. O libro a que facemos
referencia é Castilla e a súa
primeira edición do ano 1912.
Non sabemos que tería escrito hoxe Azorin se entrase
nunha cafetería con dous televisores esbardallando a un
tempo; se botase a camiñar
polas rúas da cidade de Vigo,
e de outras partes; se entrase
nun autobús coa música
ambiental destruíndo toda
idea de ambiente; se dese con
eses rapaces que poñen a
música do seu coche a todo
meter, e van facendo
verdadeiro rebumbio por aquí
e por acolá. E nada digamos
se lle tocase vivir nunha casa
de veciños cun local baixo
destinado a discoteca. ¿E que
diría das campañas electorais
ou dese inferno que son case
tódalas nosas rúas e cidades
de hoxe?.
É, pois, mal vello o que
el denuncia a primeiros do
século pasado. Pero que se
anova cos novos e complexos
sistemas de crear rebumbios
e ambientes atordantes.
Seguimos sendo, como Azorín dicía hai un século, un
país pouco refinado, rudo e
afastado das maneiras civilizadas. Arrepía pensar que
Azorín parece facer tan só referencia á xente máis corrente do pobo, cando, hoxe, canto máis alto se coida estar,
máis e máis fortes devezos se
senten por disparar o
diapasón.
É un erro confundir información con cultura: hoxe calquera ten toda a información
que existe sobre calquera
cousa que queira saber, e case sen se mover da súa casa;
pero iso non quere dicir que
teña cultura –ás veces nin sequera a máis elemental. É como se unha e outra cousa seguisen camiños diverxentes,
separándose e afastándose
máis cada día da súa común
orixe. Se a formación se fai
pensando que se reduce á información, polo xeral –e penso que non como excepción–
estamos deformando.
Estamos facendo mal as cousas. O que se ve dá
testemuño do que digo: lembrade senón esa ex ministra
–de Cultura- que descoñecía
o valor semántico da palabra
inmigrantes...♦

Xustificou con elas a súa nova candidatura

Fraga recoñece a existencia
de divisións internas no partido
AFONSO EIRÉ
Moitas son as razóns que levan a Manuel Fraga Iribarne a
presentarse por quinta vez como candidato á presidencia do
Goberno galego. A fundamental, a que el mesmo expuxo:
“impedir a división do PP galego”. Aínda así, todas elas podían resumirse en dúas: Por unha banda, crese imprescindíbel e, pola outra, non sabería que facer lonxe da política.
Foi sempre unha teima dos petrucios galegos o negarse a testar
en vida e permitir que os seus fillos, morgados ou herdeiros, tomasen o control da casa. Os sociólogos explícano no temor dos
amos da casa a que os fillos puidesen levar todo á ruína e a que
se lles cedían o mando se atopasen ao final dos días abandonados e sen onde caeren mortos
polas liortas entre os herdeiros.
Certos estudos citan esa negativa
a deixar paso a novas xeracións
(son xa históricas as loitas entre
pais e fillos en certas zonas cando os novos decidían optar pola
gandaría e votar as nabeiras a
herba), como un dos motivos do
atraso da agricultura galega.
Manuel Fraga semella ser
consecuente con esta tradición.
A súa decisión de non testar ten
para moitos observadores políticos as mesmas consecuencias.
O mesmo Fraga explica a súa
decisión de apresentarse como
candidato por quinta vez a presidente da Xunta afirmando que
tenta impedir “a división no PP
galego”.
Nas anteriores ocasións nas
que decidiu trasacordar a súa retirada, argumentaba que a “situación” requería o seu “sacrificio”.
En 1997 volve ser candidato,
logo de afirmar que era a última
lexislatura, ante a “difícil situación na que se atopa Galiza”. Catro anos despois tiña que “rematar o comezado” co “apoio do
‘goberno amigo’ de Aznar”. O
medo ao nacionalismo tamén estaba presente ao xustificar o
cambio na palabra empeñada ante a opinión pública. Unha palabra que Fraga semella ter en tanta estima coma para insultar a
xornalistas que tiñan a afouteza
de preguntarlle se pensaba recuncar. “Só teño unha palabra e
punto”, repetía como resposta
máis amigábel.
As “novas circunstancias”
sempre pesaron moito máis ca
esa palabra da que tanto se gaba
e poucas veces respecta.

COUSAS DO PAÍS

Repite a historia
Fraga sempre exemplifica que
soubo facer a “transición” no PP
de Madrid e quen en Galiza seguirá o mesmo camiño. Pero foi
o gran capital o que obrigou a
fundador de AP e do PP a retirarse como máximo dirixente desta
partido e non por decisión propia
como quere apresentalo.
Antes, como ocorre na Galiza
agora, foi fagocitando todos os seus
posíbeis substitutos, desde Jorge
Vestrynge a Hernández Mancha.
Un Mancha, apresentado daquelas
como un pitufo, hoxe recoñecido
intermediario internacional que nos
ten contado como a clave da súa
distitución foi o intento de renovar
o partido acabando coa corrupción
interna. Mancha chocou con Rosendo Naseiro, Salvador Palop e,
finalmente, con Fraga.
A Fraga, ante a presión dos
poderes económicos, non lle
queda outra saída que abdicar en
José Mª Aznar, aínda que el optase por Isabel Tocino. Fraga
perde na súa aposta interna.
Fraga tamén impedira a modernización do PP na Galiza impulsada por X.L. Barreiro Rivas (en teoría co seu apoio) e, para poder continuar na política activa, xustifica a
división interna do partido para optar á presidencia da Xunta.
A operación contou co plácet
do PSOE. Felipe González non
apoia o tripartito, ninguneando o
presidente Fernando González
Laxe, a quen non recibe na Moncloa, e Francisco Vázquez dálle o
seu apoio a Fraga na noite do gran
debate televisivo con Antolín
Sánchez Presedo. Sirvan estes
dous feitos como demostrativos
da postura da cúpula socialista.
Catro lexislaturas despois,
Fraga volve xustificar a súa candidatura recorrendo aos mesmos
argumentos de hai 16 anos: a división interna do PP galego.
Fracaso nas súas apostas
As súas declaracións son a mos-

Manuel Fraga.

PACO VILABARROS

tra evidente de que Fraga fracasou na súa aposta. Coma antes en
Madrid, non foi quen de procurar
un sucesor ao xeito, porque, segundo afirman algúns dos seus
ex colaboradores máis próximos,
“pensa que ningún de nós está á
altura dos seus zapatos”.
Fraga recoñece coas súas decisións e coas súas palabras que
non hai ninguén preparado no PP
para sucedelo. Deixa así en moi
mal lugar aos pretendidos candidatos, desde Xosé Manuel Barreiro a Alberto Rodríguez Feixóo, pasando por Xosé Cuíña.
Esta sensación acrecéntase cando
xustifica o próximo nomeamento
de vicepresidentes da Xunta para
“que vaian aprendendo”.
As demais xustificacións que
emprega para volver ser candidato son máis lóxicas desde as
súas aspiracións, pero agochan
tamén tanto o seu talante de crerse o elixido, como a súa incapacidade política.
Fraga, logo de 16 anos, aínda
non foi capaz de pórlle ramo ao
seu labor de goberno. Cando
chegou, situaba nun máximo de
oito anos como axiomática da
capacidade dun gran gobernante.
Afirmaba que quen non era capaz de plasmar as súas ideas en
oito anos de mandato non as lograría realizar nunca.
A propaganda oficial fala do
avance de Galiza con Fraga de
presidente. Ninguén pode negar
os profundos cambios que esperientou a nosa comunidade nestes 15 últimos anos. Pero, como
lle critican desde o BNG e
PSOE, se comparamos o noso
avance cos dos demáis ollamos
como estamos situados onde es-

ROI CAGIAO

tabamos ou aínda máis atrás.
Só algún datos ilustrativos. O
PIB galego era en 1995 o 5,61 do
español. No 2002 só representa o
5,31. Nos mesmos anos o emprego existente en Galiza representaba o 7,31 e o 6,4 respectivamente do Estado. A emigración
volveu repuntar. A asistencia social e sanitaria segue sendo a derradeira do Estado, os soldos e as
pensións case un 25 por cento
máis baixas que as comunidades
punteiras... En que se investiron
o 12 billóns de pesetas dos que
dispuxo durante o seu mandato?
Hai catro anos, Fraga pediulles o voto aos galegos para rematar a súa “obra”. A eles tamén
apelou, como fixo con Aznar, para que non rematase a súa xeira
política cunha derrota. Para moitos descontentes foi un elemento
determinante para darlle “o seu
último apoio”.
Fraga faltoulles á palabra dada
aos electores, pero tamén aos seus
máis directos colaboradores e
mesmo á dirección do partido. Diversas fontes consultadas ao longo
ds últimos dous anos confirmaron
que Fraga expuxera que non se
volvía apresentar. A última vez,
nunha reunión logo de perder o PP
as eleccións xerais. Daquela, alzáronse algunhas voces pedíndolle
que nomease canto antes o seu sucesor. Fraga comprometeuse a realizalo no Congreso de outubro.
Que foi o que mudou internamente no PPdG? Por unha banda,
os inquéritos indican que calquera candidato que non sexa Fraga
pediría as eleccións. Son sondaxes interesadas que manexa o
propio Fraga como afirman algúns dentro do PP? Pola outra, a
incapacidade para chegar a un
acordo interno sobre a sucesión e
a posibilidade real dunha ruptura
que o mesmo Fraga recoñece. Hai
tamén quen internamente afirma
que Fraga non quixo apostar decididamente por un sucesor para
volver apresentarse. Os coñecedores de Fraga consideran que
“se deixa a Xunta non sabe que
facer, por iso lle hai que programar actos para as fins de semana”. Un seu colaborador poñíanos
un símil ben chusco: “Fraga é coma unha bicicleta, se a paras,
cae”. Así as cousas, continuar coa
axenda activa semella ser o seu
máximo obxectivo.♦

A prensa
do ben
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Afectados os lugares do Cercado e a Mourisca en Viana do Bolo

Uns soutos convertidos en zona industrial
sen sabelo os seus propietarios
H.V.
A construción dun parque industrial nos lugares de O
Cercado e Mourisca en Viana
de Bolo colleu por sorpresa
aos seus veciños, xa que só se
coñeceu cando se publicou a
lista de expropiacións. Un
souto será a primeira vítima.
O que era un rumor, fora constantemente desmentido polo alcalde de Viana do Bolo, Andrés
Montesinos (PP), que aseguraba
aos veciños que non había nada
que temer. A pretensión de Xestur de construír cinco polígonos
industriais na provincia non
afectada ao concello.
Pero Montesinos mentiu.
Cando a finais de agosto os veciños se desprazaron a Ourense para falar co xerente de Xestur, este
confirmoulles que desde maio había un proxecto aprobado. O mesmo alcalde facilitáralle a Xestur o
estudo do terreo e a medición da
zona por procedementos discretos, para que ninguén puidese saber nada. Despois, aprobou por
decreto os parques industriais e
xa non houbo nada que facer.
O delegado da Consellaría de
Política Territorial en Ourense,
Elier Ojea, culpou aos veciños do
proceder de Xestur: “É un procedemento que funciona noutras cidades de Europa e pretende axili-

PACO VILABARROS

zar os trámites actuando antes de
que un propietario poda pedir polos montes, ás veces abandonados,
dez veces máis do que valen”.
Os montes en cuestión son un
souto de castiñeiros principalmente –aínda que tamén hai carballos– de entre cincuenta e cen
anos de idade e máis que pedir
dez veces máis do seu valor, os
veciños sospeitan que quen se beneficiará será a Consellaría. “Segue a ser un negocio –dixo un dos

veciños–, porque a parte do valor
sentimental dos nosos castiñeiros,
pagan pouco máis de un euro por
metro por un solo que despois
venderán a corenta euros o metro”. Por esta razón, agora os veciños reclaman que a valoración
dos terreos sexa a través dun tribunal de xustiprezos e é posíbel
que teñan que acudir ao Xulgado
Provincial de Expropiacións.
“Trátase de terreos ou bosques que están a miúdo abando-

nados e se temos que elixir:
¿Que vale máis, unha árbore ou
unha fábrica que xere postos de
traballo e evite o éxodo rural?”,
preguntou Elier Ojea.
Eses terreos que en palabras de
Xestur van a impedir o éxodo rural
corresponden a 30.000 metros cadrados, e neles vaise instalar un polígono industrial. A oposición ten
denunciado a existencia doutros
polígonos baleiros na provincia de
Ourense e no resto do país.♦

Vigo
Sabido é que non hai obra en Vigo que eluda a polémica, pero o
caso do centro comercial da Laxe non deixa de abraiarme. Este
proxecto foi concibido co propósito de crear no mesmo centro, a
carón do mar, un polo de atracción cidadá que contribuíse a reactivar unha zona transitada pouco máis que por usuarios do
transporte de ría e por turistas e
que nos meses de inverno ten
máis de paraxe inhóspita que de
escaparate marítimo da cidade.
O centro comercial da Laxe é o
complemento lóxico para a afortunada reforma da rúa de Montero Ríos, que felizmente pasou de
escenario de atascos con ambientación sonora de bucinas a
apacíbel espazo de paseo con terrazas.
Durante unha década ninguén lle puxo un pero á idea até
que a obra foi aprobada e adxudicada. Os mesmos grupos políticos que asistiron impertérritos
á tramitación do proxecto decidiron de súpeto que non era idóneo
para ese ámbito da cidade. Sorprendentemente desta volta Ventura Pérez Mariño si conseguiu
arrastrar cos seus argumentos os
seus adversarios da corporación.
Están por explicar as razóns desa
radical conversión.
Os nosos representantes descubriron da noite para a mañá
que baixo o antigo edificio de
Sanidade Exterior, derrubado para construír o centro comercial,
había un predio de apreciábeis

O futuro da Laxe
XOSÉ MANUEL AÑEL

Logo de varios anos de consenso sobre a construción do
centro comercial na Laxe, algúns partidos avogan agora
por deixarlles o espazo aos practicantes de monopatín.
dimensións. Unha vez feito tamaño achado tiveron a luminosa
visión dunha gran explanada salpicada de bancos e farolas, libre
de obstáculos, pola que pudiesen
desafogarse os amantes do monopatín. Nese momento acordaron opoñerse á construción do
centro comercial. Tal decisión
recibiu de inmediato os parabéns
dos pequenos comerciantes, que
albiscan monstruosas ameazas
tras cada anuncio da aparición de
novos competidores.
O rexeitamento ao proxecto
refuxiouse nun argumento que
en Vigo goza de enorme predicamento: un edificio nese lugar suporía unha nova barreira entre
Vigo e a ría. Outra volta aparece
o gran tabú da moderna socioloxía viguesa: as construcións perto do mar. As imaxes de Toralla e
do Hotel Bahía seguen aniñando
na conciencia colectiva e exercen como pexas de calquera proxecto anovador na fronte marítima. Por iso pídolles que se fagan
esta pregunta Barreira para quen
e entre que? Comézase por es-

quecer que o lugar que vai ocupar o novo edificio estaba ocupado por un vello inmóbel de nulo
valor arquitectónico. Omítese
que ese espazo está acotado por
unha transitada rúa e unha dársena rodeada por antiestéticos galpóns do porto pesqueiro. Avógase por manter unha explanada erma nun lugar pouco acolledor e
con vistas pouco atractivas co
único destino de se converter en
venteiro na invernía e solaina no
verán.
A demagoxia pugna por se
impoñer outravolta. Non estamos a falar dunha paraxe natural
ou dun balcón aberto á ría. Referímonos a un espazo absolutamente desaproveitado ao que,
con acerto, os ideólogos de
“Abrir Vigo ao mar” quixeron
concederlle o papel de elemento
dinamizador da zona portuaria.
Coincido cos autores do proxecto en que o centro comercial non
será nin barreira nin obstáculo.
Pola contra, un inmóbel cunha
arquitectura xeitosa e con oferta
de servizos servirá para que máis

vigueses busquen a beira da ría
como lugar de lecer e para que
turistas de cruceiro ou de excursión atopen un conxunto atractivo ao pé mesmo do elemento
máis citado nas guías de viaxes:
a Pedra. Temos en Europa un feixe de exemplos de como áreas
portuarias degradadas se transforman en espazos comerciais e
de ocio que congregan milleiros
de cidadáns; non creando explanadas senón ofrecendo servizos
a través de intervencións arquitectónicas axeitadas ao contorno.
Convido aos nosos concelleiros
a pasear ou facer compras polo
Aker Brygge de Oslo ou polo Albert Dock de Liverpool e a sentar nunha terraza sentindo a proximidade da auga salgada. Se
non queren, ou non poden viaxar, ollen simplemente ao seu redor cando crucen a praza do Rei,
o mellor exemplo de como os
grandes espazos abertos gozan
do favor dos cidadáns de Vigo.
De todos os xeitos, como bo
culebrón, estamos ante unha polémica inútil. Os honorábeis
membros da corporación municipal saben ben que a súa acabada de estrear oposición ao proxecto é van, só un aceno cara á
galería. O centro comercial da
Laxe vaise construír porque a
obra xa está aprobada polo Concello, adxudicada polo Consorcio da Zona Franca, e non hai
cartos nas arcas municipais para
compensar o custo que suporía
soterrar esta iniciativa.♦

XOSÉ M. SARILLE

H

ai dous anos, un dos organismos das Forzas do
Ben, o Pentágono, a
Secretaría de Estado ou a propia Presidencia, non lembro
ben, anunciou que desde
aquela data, a información relacionada coa loita contra o
Mal estaría falsificada. Unha
advertencia así é para pasmar,
porque estas cousas non ocorren entre adultos, que fixan
criterios e lémbranos. Son lerias de adolescentes máis ben.
Pero aí está a nova sociedade
global, disposta a isto e a
moito máis.
Viñan dicir que activarían
os mecanismos necesarios
para que a información saíse
torta desde as fontes, e que
evitarían publicar novas que
atrasasen o paso decidido cara á vitoria do Ben. Hoxe resulta evidente a carencia de
información, mais a gran ficción, a grande idiotez,
consiste en que sigamos lendo e interpretando os sucesos
mundiais como se tivésemos
datos nos que
fundamentarnos.
Ignoramos o que ocorre
no Afganistán, e vemos pasar
por diante dos nosos ollos os
soldados españois camiño daquel país sen que ninguén
saiba cal é a situación da
guerra, se é que hai guerra,
nen para que serve a
legalidade da ONU. Sen que
logremos discernir cal é a diferenza, en termos de xustiza,
entre axudarlles aos grandes
ladróns de Halliburton a protrexer o territorio por onde
deben pasar os tubos petrolíferos en Afganistán ou
axudarlles hai seis meses no
Iraq sen a aprobación
internacional.
Observando os mellores
xornais pódese detectar a
censura, os estereotipos
fabricados e repetidos ad
nauseam. Que roña máis
espesa esa que envolve case
todo o que se di sobre a cidade de Naiaf! Como se pode
estar tratando (sempre coa
mesma prosa) de radical,
ignorante, fundamentalista e
fanática a unha milicia que
defende o que é deles, o seu
país, os seus cidadáns e os
seus recursos case sen
armas? Como se pode ser tan
comprensivo cuns invasores
que están perpetrando o
maior roubo da historia?
Dicía Felipe González
que debemos ter coidado co
anti-americanismo, porque
nos poden dar unha patada
no cu dos Estados Unidos. E
claro, como nos poden dar a
patada, debemos cerrar os
ollos, calar a boca e entrar
nun xogo tan intimamente inmoral como o de saber que
nos inventan os contos,
crelos e aínda por riba
defendelos, imitando tantos
xornais, que nos din que o
sentidiño é defender o títere
Iad Alaui, que ten o mérito
de ser membro da CIA. ♦
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Após seis atentados, a policía non sabe nada dos autores da campaña do verán

As bombas da ETA
demostran carencias de seguranza en Galiza
PERFECTO CONDE
Os atentados da ETA en Galiza fan abrigar a sospeita de
que un comando pode ter estado no noso país durante
meses. Para a policía, cabe a
dúbida de saber se os artefactos colocados forman parte dunha estratexia ou responden a carencias loxísticas.
Catro bombas en sitios diferentes de Galiza, colocadas pola
ETA os pasados 21 e 28 de
agosto, despois doutros artefactos explosivos distribuídos en
Asturias e Cantabria, indican
calaramente dúas cousas. A primeira, que este verán a organización armada centrou a súa criminal actividade lonxe do Mediterráneo –que era onde atentaba antes durante os períodos turísticos–, e a segunda que escolleu esta vez a táctica de dar sinais da súa existencia sen causar vítimas. Como se estivese
mandando avisos. As bombas
colocadas en Sanxenxo, Baiona,
Santiago e A Coruña parece que
lle están dicindo a alguén: “Mirade, aquí estamos. Podemos facelo”.
Respecto á primeira, falta
por saber se a ETA está actuando fóra dos escenarios que antes
lle eran habituais por simples
razóns de loxística, ou sexa, se
escolleu o norte e o noroeste da
península porque lle resultaba
máis doado e non tiña medios
para atentar no Mediterráneo,
ou se a súa escolleita de novos

A bomba do Paseo Marítimo da Coruña non chegou a estourar.

espazos xeográficos responde a
algunha nova estratexia por
agora descoñecida. No tocante á
segunda parte, cabe preguntarse
de que nos pode estar avisando
a ETA, particularmente aos galegos, no caso en que nos estea
transmitindo algunha mensaxe.
Do que non hai dúbida é de
que os terroristas vascos o que
están facendo tamén é poñendo
a proba a súa capacidade “militar”, adestrando os seus “soldados” e vendo como responden

ante eles as forzas de seguridade, a dirixencia política e a propia sociedade no seu conxunto.
En Galiza, a tónica xeral foi a
de sempre. Dende o delegado
do Goberno até os líderes de todas as forzas políticas, pasando
polos sancristáns da comunicación lanzaron a mesma mensaxe: non nos moverán os terroristas nin conseguirán sequera
amargarnos as vacacións.
Falta por saber se esta tópica
maneira de reaccionar ante un

tema tan sensíbel como é o do
perigo terrorista serve para algo
máis que para seguir como estabamos e, dende logo, ninguén
pode adiantarnos se estamos ou
non mellor preparados para loitar eficazmente contra a reprodución posíbel de atentados salvaxes como os que a ETA ten
prodigado aínda en tempos recentes.
Non debería tranquilizarnos
de todo pensar que Galiza é unha sociedade opaca para a ETA,

como se ten demostrado todas
as veces que a banda tentou facernos vítimas do seu crime. A
verdade é que non tranquiliza
demasiado pensar que un comando terrorista poida pasar
quince días colocando bombas,
felizmente de baixa potencia e
sen vítimas, en tres comunidades autónomas sen que se teña
máis noticia policial deles que
simples especulacións de se son
homes ou mulleres os que viaxan de Cantabria a Asturias e
logo a Galiza, onde entraron
mesmo no reservado espazo
dun club náutico como é o de
Baiona.
Porque a pregunta é se sabe
alguén, a estas alturas, se a etarra Idoia Mendizábal Múgica
andou ou anda aínda por Galiza,
se hai un só comando ou son varios os que repartiron as bombas
seguindo a liña da costa cantábrica e nos principais focos turísticos de Galiza. Grazas a que
a bomba colocada na Coruña
puido ser detactivada antes de
estourar, a policía parece que
está facendo avanzar investigacións que poden resultar definitivas para o caso. Polo menos xa
se tirou a conclusión de que os
artefactos estarían compostos
por 700 gramos de amonal.
A ETA xa estivera antes en
Galiza. En 1996 e en 2001, cando os terroristas quixeron atentar contra o presidente Manuel
Fraga ou cando Alicia Sáez de
la Cuesta e Nerea Garaizar tiveron piso franco en Santiago.♦

Os imprescindíbeis
XOSÉ MONTEAGUDO
Sabes que hoxe tamén será un mal día. Só
tes que te poñer coa tarefa da xornada. El
(ou ela) non tardará en facerche ver que es
un inútil por calquera cativeza, e nos seus
gritos apoiará a razón principal do seu reproche. Sabes que niso radica a súa autoridade neste centro de traballo. Agrandar
os erros e silenciar os méritos. Ou viceversa, segundo a súa conveniencia persoal. Ti estás no primeiro grupo. Telo asumido. Desde a primeira captaches perfectamente a súa táctica. Nela, a equidade,
coma todo o grande, é un método só rendíbel a longo prazo. Se a cada quen se lle
dá o que merece, cada subordinado crerase con dereito ao que recibe, e a autoridade do xefe quedará diluída no habitual
funcionamento da organización. Nada coma unha arbitrariedade para demostrar
quen manda. Precisaba dun chivo expiatorio. E quen mellor ca unha persoa competente? Contaba con que a sorpresa causaría algún pequeno malestar entre os demais. Pero coñecía ben a psicoloxía humana e sabía que o egoísmo natural levaría a cada un a buscar o seu proveito,
adaptándose axiña á nova realidade. Ti fuches, pois, o elixido. O teu caso serviría
de espello para quen non tomase a súa pa-

labra por lei indiscutíbel. Furtarche os as- non hai moito o ministro de Economía e
censos e incentivos que che corresponden, Facenda declarar que o principal probledificultarche a tarefa no posíbel ou tratar ma da economía española é a falta de prode crearche mala fama entre compañeiros dutividade, e só con ver a caterva de indie superiores son alviduos que ocupan
gunhas das múltiplas
boa parte dos postos
formas que adoptou o
intermedios nas gran22%
seu desprezo. Nalgún
des organizacións emdos funcionarios
intre quixeches enpresariais e nas Admifrontarte á situación.
Públicas
da Axencia Tributaria nistracións
Pero
decatácheste
comprendes que outro
pronto de que había
diagnóstico
sería
prorecoñécese vítima
pouco que facer. Nos
duto dun milagre.
compañeiros non ías
Despois liches nos
de acoso laboral”
atopar apoio, e nas alxornais as conclusións
tas esferas non actuadunha enquisa realizarían mentres a maquida entre un colectivo
naria non dese aviso
numeroso de funcioserio de problemas. Na filosofía imperan- narios da Axencia Tributaria. O resultado
te, todo atranco do que ninguén se ocupa non podía ser máis revelador: O 22% dos
é secreto, e polo tanto non existe. Así de enquisados recoñecíase vítima de acoso
sinxelo. Ti es unha peza prescindíbel, que laboral.
non impide funcionar a máquina. Así que
Ti, peza prescindíbel da enorme maagora acodes cada día ao teu traballo sen quinaria, sabes ben de que carne se fai a
vontade, coma un refugallo.
estatística. A estas alturas concluíches xa
Si. Tamén ti quixeras que isto fose só que moitas das persoas que ocupan os carun relato de ficción. Pero hoxe sabes que gos intermedios son individuos que suplié real e que lle ocorre cada día a milleiros ron eficazmente as súas limitacións profede traballadores neste país. Escoitaches sionais cunha abraiante falta de escrúpu-

‘O

los. Sabes que mediante a palabra e o xesto conveniente, mediante os contacto de
toda caste acadaron unha pequena posición de poder no seo da organización, e
desde ela, lonxe de procurar a motivación
profesional das persoas que teñen ao seu
cargo para incrementar o rendemento, actúan só coma aves de rapina dispostas a
defenderen o botín e a asaltaren máis altos
cumios na procura de mellores presas.
Coñeces ben os seus métodos: En canto
teñen ocasión fanlles ver aos altos mandos que son imprescindíbeis para acadar
os obxectivos. Ancorados en lealdades
persoais, proclaman serlles fieis aos seus
superiores (buscando a reciprocidade), e
esixen lealdade persoal dos seus subordinados, tratando como inimigos da organización a quen non está disposto a confundir a empresa con quen ocupa nela algún
posto de mando puntual. A experiencia
forneceute dun afiado instinto para recoñecelos por debaixo da aparencia enganosa dos seus xestos. E o único que pides cada día é non ter que desenvolver por máis
tempo o teu labor profesional á beira dun
imprescindíbel.♦
XOSÉ MONTEAGUDO é escritor.
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O porto exterior
da Coruña
CARLOS AYMERICH
Tras o Consello de Ministros celebrado o 24 de xaneiro
de 2003 en María Pita, o anfitrión de José María Aznar,
Francisco Vázquez, anunciou que conseguira comprometer o goberno español co porto exterior da Coruña, un logro persoal que apresentou como garantía de futuro e de
emprego para a cidade e a súa comarca, aínda que os orzamentos do Estado non contemplasen nin un só euro para tal infraestrutura.
A partir deste momento a xestación do porto exterior
comeza coa creación de tres comisións específicas –técnica, financeira e urbanística– presidida a última delas
polo rexedor coruñés, bo coñecedor, como se sabe, da
materia. O “traballo” destas comisións remata con todas
as benzóns a un proxecto que se financiaría con fondos
europeos e coa venda especulativa de máis de 400.000
m2 de terreos portuarios no mesmo centro da cidade. Como colofón desta peculiar tramitación, o pasado 1 de febreiro –en plena precampaña– Francisco Álvarez Cascos

asinou na Coruña o convenio urbanístico que posibilita- que noutros lugares financia integramente o Estado.
ría a venda de terreos e a construción da nova dársena de
Así as cousas, Francisco Vázquez bótalle a culpa ao
Punta Lagosteira. O día 20 dese mesmo mes, o BOE pu- BNG. Seica os nacionalistas somos os culpábeis por deblicou o anuncio de licitación das obras.
nunciarmos a ilegalidade da licitación –como é que se
Porén, pasadas as eleccións, as cousas semellan se- pode adxudicar un contrato sen ter o financiamento comguir no mesmo punto. Hai unha licitación en marcha. Co- prometido nin os terreos dispoñíbeis?– e os negocios que
mezou o procedemento de expropiación dos terreos ... el e os seus pretenden facer mediante uns terreos que lles
mais non hai cartos para fipertencen a todos os coruñenanciar a obra. No Ministerio
ses. Se cadra, tamén o BNG é
de Fomento todo son dúbidas
n Fomento todo son dúbidas e culpábel de que o PSOE –nin
e todo indica que o goberno
sequera Emilio Pérez Touritodo indica que
do PSOE lle dá prioridade ao
ño– inclúa o porto exterior
porto exterior de Xixón, ficoruñés entre as súas priorio goberno do PSOE lle dá
nanciado integramente polo
dades ou de que nin Cascos
Estado ao punto de que a sonin Magdalena Álvarez fosen
prioridade ao porto exterior
licitude de cartos a Europa reaínda capaces de solventar os
alizouse simultaneamente –o de Xixón, financiado integramente problemas técnicos que o
día 23 de xuño– para ambos
proxecto apresenta.
polo Estado”
os dous proxectos, nunha
Falemos de responsabilicoincidencia que non semella
dades, non de culpas. A situacasual. Xorden problemas
ción actual do proxecto do
técnicos cun proxecto que,
porto exterior da Coruña ten
agora descóbrese, aínda non
culpábeis coñecidos: o PSOE
estaba rematado. O Ministerio de Vivenda quere revisar de Vázquez e o PP de Aznar e Fraga. Se o BNG fose reso convenio urbanístico. José Blanco adianta que pode ha- ponsábel, sen dúbida, a situación sería ben diferente: haber problemas para conseguir fondos europeos e que, pa- bería proxectos solventes e o porto exterior, con todas as
ra garantir o financiamento, a Xunta debería asumir o 50 cautelas sociais e ambientais, non tería que ser pagado
por cento do custo da obra. Esixencia, por certo, que non pola cidadanía da Coruña. Mais, para iso, aínda temos
se lle fixo á Comunidade de Asturias a respecto do porto que agardar por unha Xunta liderada polo nacionalismo.
xixonés. Máis outra vez, os galegos temos que pagar o O ano próximo.♦

‘E

As imposicións da nova Lei de Montes
XOSÉ ALFREDO PEREIRA
A consellaría de Medio Ambiente, a través do director xeral de Montes, o 10 de
Xuño de 2004, presentou diante das entidades relacionadas co monte un primeiro
borrador da Lei de Montes de Galicia. No
que fai referencia aos montes veciñais en
mán común, este borrador caracterízase
por tres liñas totalmente negativas, tres liñas lesivas para a figura e o desenvolvemento dos montes veciñais en man común. E xa que logo, caracterízase por imposibilitar o desenvolvemento harmónico
e compatíbel dos diversos usos do monte
veciñal en man común, para beneficio, en
primeiro lugar, dos propietarios destas terras e en segundo lugar, da sociedade galega no seu conxunto.
Na primeira liña, Medio Ambiente
pon os primeiros pasos legais para eliminar a figura do monte veciñal en man común como unha propiedade de natureza
especial, de carácter xermánico e de titularidade veciñal. Deste xeito, ademais de
non definir o concepto de monte veciñal,
sitúa estes no ámbito dos montes privados. Con esta asimilación, cométese unha
nova inxustiza, xa que se ben a lei situa os
montes veciñais en man común no ámbito
dos montes privados, a mesma lei impídelles a estes acollérense ás bonificacións e
exencións físcais que propón a lei para os
montes particulares, dado que os montes
veciñais en man común non son montes
privados. Nesta mesma liña, a consellaría
pretende usurparlles aos veciños comuneiros non só a xestión, senón tamén a decisión dos montes veciñais en man común
consorciados e conveniados; cando a propia consellaría sabe que os convenios e
consorcios non son máis ca contratos de
xestión e que a decisión final do que hai
que facer cos montes lles corresponde en
última instancia aos donos destas terras.
Na segunda liña, a Xunta soamente
potencia (e faino “daquela maneira”), o
aspecto forestal dos montes veciñais en
man común. Deste xeito, define os aproveitamentos do monte como aproveitamentos forestais, eliminando como usos
do monte os que sempre foron tradicionais, caso dos agrogandeiros. Non recoñece como usos os recursos endóxenos do
monte como poden ser as canteiras ou a
enerxia eólica. Aproveitamentos que, desenvolvidos de xeito harmónico e compatíbel, significarían unha mellora da calidade de vida para os donos destas terras e

XAN CARBALLA

para os habitantes da zona de influencia, e gas forestais e os lumes, obrigando os doxa que logo, fixaría poboación no mundo nos das terras a facer estes traballos, bairural. Cando no borrador fala de fomentar xo o seu ditado, e mesmo a abrirlle expee potenciar a cadea monte-industria, re- diente sancionador se non cumpren coas
tarefas ditadas. As
fírese soamente á infuncións sociais e
dustria relacionada
ando no borrador ecolóxicas dos moncoa madeira, impedintes veciñais benefido o desenvolvemento
da cadea monte-indus- fala de fomentar a cadea cian a toda a sociedade no seu conxunto.
tria agroalimentaria.
monte-industria,
Ten que ser xa que loNa terceira liña,
go o Estado o comMedio Ambiente elerefírese soamente
petente nesta loita.
va a categoría de lei
á madeira, impedindo Pero non ten que selo
todas as incompetenbaixo o concepto de
cias e incumprimentos
o desenvolvemento
subvención ou axuda:
que ten e fai a Admisenón ten que selo
nistración
Forestal
agroalimentario”
baixo o concepto de
Galega, ao respecto
investimento público;
dos montes veciñais
tal e como se fai no
en man común. Así
caso de dotación de
por arte de maxia, deroga o artigo 25 da vixente lei (velar pola servizos e de infraestruturas públicas.
Nesta primeira reunión para facer a
sua integridade, facer planos de traballo,
asesorar as comunidades de montes...). presentación do primer borrador da lei, o
Na actualidade, a Administración Forestal director xeral de Montes insistiu en que o
Galega ten a obriga de facer os deslindes texto era soamente un borrador e que o
dos montes. A partir de agora deixa de fa- desexo da consellaría era a busca do concer esta función condenando as comuni- senso coas entidades relacionadas co
dades de montes a enzarzarse en preitos montes, coa fin de acadar unha lei de
por dereitos de propiedade. Ao mesmo montes aceptada por todas as partes que
tempo, bótase fóra da loita contra as pra- compoñen o sector. Ao día de hoxe xa es-

‘C

tá redactado o segundo borrador da lei e a
filosofía non cambeou nin un anaco. As liñas mestras seguen sendo as mesmas. A
nosa organización presentou 55 alegacións á lei; a consellaría soamente aceptou unha e parte doutras catro. Onde está
o consenso pregoado polo director xeral?
Entenderá que consenso é pasar polo aro e
tragar con rodas de muíño? Confunde
consenso con imposición?
Poderíasenos argumentar que a lei de
montes que vai sair é unha lei de consenso
xa que, se ben á nosa organización non se
lle aceptou practicamente ningunha alegación, si se lles aceptaron ás outras entidades
relacionadas co sector. Pero tampouco é así.
As 13 entidades relacionadas co monte presentaron en conxunto 267 alegacións, a
consellaría só aceptou 27 e cinco en parte.
do monte veciñal en mán común.
Por último, interésame resaltar, por
ilustrativo, que a intención clara da consellaría de Medio Ambiente coa aprobación
desta normativa é a eliminación da figura
do monte en man común como propiedade veciñal e a de imposibilitar que se desenvolvan todos os seus recursos.♦
XOSÉ ALFREDO PEREIRA MARTÍNEZ é presidente
da Organización Galega de Comunidades
de Montes

Nº 1.140 ● Do 2 ao 8 de setembro de 2004 ● Ano XXVII

Cales son os retos deste curso?
Vai comezar con vellos problemas do sistema, pero tamén
con novas ilusións. Para empezar
porque se paralizou a lei de calidade, que era altamente prexudicial para o ensino. Agardamos
que se inicie un proceso de diálogo con toda a comunidade escolar
para que se garanta unha calidade
educativa para todo o mundo.
Cales son os vellos problemas?
Moitos deles son de aspecto
físico, como que cando se comeza o curso hai aulas que están en
obras ou a deficiencia de profesores en determinadas materias.
Non serían os máis importantes.
Como asociación galega pensamos que non hai que conformarse con esixir un sistema público
español respectuoso coa realidade plurinacional e lingüística do
Estado. Cómpre esixirlle á Xunta que faga uso das súas competencias exclusivas e convoque a
todas as forzas políticas e sociais
para elaborar un sistema educativo que obedeza ás necesidades
de Galiza.
Que aspectos negativos tiña
a reforma que non entrou en
vigor?
Era unha reforma recentralizadora. Asumía competencias
que xa foran transferidas ás comunidades autónomas. Primaba o
ensino privado en detrimento do
público. Incrementaba enormemente os currículos. Nalgunha
das áreas o aumento era dun
600% con respecto do anterior.
Dende o noso punto de vista trataba de xustificar perante a opinión pública as mentiras das que
se surtiu abondosamente o PP.
Sobre todo insistían que co sistema aínda vixente existía unha
promoción automática dos alumnos só polo feito de estar sentados
nas aulas. É mentira. Obviamente
pódense discutir os criterios de
promoción, pero por suposto que
non existe a promoción automática. En definitiva, a reforma pretendía elitizar o sistema, segregando o alumnado non sempre en
base ás súas capacidades intelectuais, senón que tamén dependendo dos condicionantes sociais e
familiares. Por exemplo, un neno
con 12 ou 13 anos tiña que escoller un camiño que marcaría a súa
profesión laboral no futuro.
A Xunta non embargante
insiste nos beneficios da Lei de
Calidade.
Intentaron atrasar tanto como
foi posíbel a implantación da Loxe e pola contra apresurouse
canto puido en poñer en marcha
a Lei de Calidade. A Xunta está a
actuar con criterios políticos, tratando de implantar unha serie de
medidas que non están consensuadas con todas as partes implicadas. Por exemplo, veñen de
implantar unha normativa que
permite nomear directores de
centros dende arriba. Tres representantes da Xunta e dous de cada centro veñen de substituír ao
claustro que estaba formado por
profesores, Apas e outro persoal
do centro. Obviamente o modelo
de antes era máis democrático.
Agora vaise permitir que presentándose máis de dous candidatos
ao posto, a elección obedeza a
criterios non docentes.
Está de acordo coa afirmación que se ven repetindo nos
últimos anos de que cómpre

Xoán Costa
‘A Lei de Calidade era elitista e
socialmente segregadora’
RUBÉN VALVERDE

É o presidente da Asociación Socio-Pedagóxica Galega. Nesta entrevista
analiza os retos do novo curso escolar e a importancia da paralización da Lei
de Calidade do Ensino (LOCE), que pretendía substituír o actual sistema.

A. PANARO / Arquivo

mellorar a calidade do ensino?
O concepto de calidade pódese medir dende moi distintos eidos. Na OCDE adoitan utilizarse
ratios como o número de profesores por alumno, o número de
ordenadores ou outras condicións materiais nas que se desenvolve a docencia. Hai outros indicadores como a capacidade
lectora ou de cálculo dos alumnos, ou outros coñecementos.
Hai pouco elaborouse o informe
PISA, que mide as capacidades
dos alumnos de máis de trinta
países da OCDE. O Estado espa-

ñol non saía demasiado mal parado neses indicadores. Constatábase por exemplo que países
onde o ensino é case 100% público, como Finlandia, están por
diante en case todos os indicadores. Tamén, naqueles países onde
o sistema non segrega os alumnos, non marca itenerarios, o índice de éxito dos estudantes é
maior. Pola contra, en países como Alemaña, onde hai segregación dende os 11 anos, os indicadores de calidade son moito máis
baixos. O caso alemán é un
exemplo de que os cartos non

son o único importante á hora de
acadar calidade no ensino.
Considera que o Plano de
Normalización Lingüística que
se vai aprobar mellorará a presenza do galego no ensino?
A cuestión para o sistema
educativo e para a lingua en xeral non consiste só en que existe
unha lexislación lingüística ou
medidas axeitadas para solventar
problemas, senón que non haxa
ningunha vontade de poñer en
práctica a normativa. Se o Plano
pasa polo Parlamento e é aprobado, pero queda aí como un docu-

mento moi ben elaborado, obviamente non mellorará en nada a
situación. Todo dependerá da
vontade que exista de cumprilo.
Un informe recente do Consello da Cultura afirma que un
dos aspectos nos que habería
que incidir para mellorar o uso
social do galego é a aprendizaxe e dominio do galego oral por
parte dos alumnos. Está de
acordo con esta apreciación?
Iso é evidente. O que ocorre
é que o sistema educativo non é
unha illa na sociedade. En determinado momento pode ser que
fose case o único elemento de
aprendizaxe. Hoxe non é así. De
pouco serve que nas aulas se faga fincapé na aprendizaxe e uso
da lingua galega, se unha vez
que saen fóra atopan poucos medios de comunicación galegos
que escoitar, música, cinema ou
banda deseñada no noso idioma.
Só incidindo na oralidade no sistema educativo, acadaríase unha
boa competencia, pero logo o
idioma seguiría sen poder exercitarse en ningures. Polo tanto,
sería preciso que o plano de normalización lingüística se puxese
en marcha para que o uso do
idioma poida ser total dentro da
sociedade. Un rapaz de Valladolid pode falar no seu idioma de
forma habitual e continua. Cos
nosos rapaces non acontece o
mesmo. Se non se mellora a situación, haberá unha boa competencia en galego, como a pode
haber en inglés, pero sen existir
usos públicos nos que desenvolver a lingua.
Hai casos de profesores que
suspenden sistematicamente a
unha porcentaxe elevada de
alumnos e semella que os inspectores non actúan e sen embargo
si están preocupados por aspectos como a pegada de carteis nos
centros escolares. Que papel deben xogar os inspectores?
No plano teórico as funcións
dos inspectores están claramente
delimitadas. O que acontece é
que moitas veces non queren ter
problemas dentro do sistema e
fan a vista gorda en casos como
os de certos profesores. De todos
os xeitos en situacións como
aprobar e suspender descoñezo as
porcentaxes que acoden a inspección, pero non deben ser maiores
do 2%. No aspecto lingüístico os
inspectores non actúan de ningunha maneira. Reclamamos que
dentro do Plano de Normalización Lingüística se constitúa unha
inspección específica para o tema
do galego. Tamén queremos que a
Dirección Xeral de Política Lingüística acade un rango administrativo maior para que poida controlar aqueles aspectos que non
estean exactamente dentro do sistema educativo, pero si que teñan
que ver con el.
A lei de calidade pretendía
eliminar a participación das
asociacións de pais...
A educación debe ser unha
tarefa compartida. A LOCE pretendía eliminar a participación
democrática da LOXE, deixando
fóra dos consellos escolares aos
pais. Por iso as Apas pediron tamén a paralización da reforma.
Cando aludía aos datos do informe PISA, un dos aspectos que
máis se valoraba de Finlandia
era a participación dos pais para
que se acadasen niveis de lectura
tan altos.♦
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Croques

AFONSO EIRÉ

A manifestación encheu de persoas a praza do concello de Palas de Rei.

Centos de persoas
maniféstanse en Palas
en defensa do Ulla
Tropezón de Manuel Fraga no mitin de Vigo durante a campaña das últimas eleccións xerais.

A foto
de Fraga
No 1990 desatouse o escándalo
polo financiamento irregular do
PP. O encargado de realizar o
informe interno era Alberto
Ruíz-Gallardón. Nel pídese a
expulsión de Ángel Sanchís,
Salvador Palop e máis Eduardo
Zaplana e o cesamento dos seus
cargos de Miguel Ángel Cortés
e Carlos Aragoneses. Excúlpase a Rosendo Naseiro, Manuel
Fraga e José María Aznar de toda responsabilidade, por non
saber de onde viñan os cartos.
O chamado ‘clan de Valladolid’
aparece neste informe interno
como o principal responsábel
do escándalo, Eduardo Zaplana
sería a súa conexión en Alacante, segundo Gallardón.
Na loita polo poder na dereita española aparecen de novo estas implicacións. Algúns afirman
que Fraga só lle teme máis que a
estes revivals ás súas fotos nunha
embaixada centroamericana.♦

O español
de Xosé Blanco
Xosé Blanco fixo patria na Galiza todo o verán. O secretario
de Organización do PSOE,
ademais de veranear, pronunciouse sobre diferentes aspecXosé Blanco.

PACO VILABARROS

tos da política estatal, utilizando sempre o español. No PSdeG-PSOE explican que as súas declaracións teñen un carácter estatal, por iso a utilización
do idioma cervantino e non o
de Palas, que Blanco mamou.
O problema é que algúns socialistas comparan a Blanco cos
ministros cataláns que no Principat usan sempre a súa lingua
mesmo en declaracións oficiais. É unha peaxe por non seguir sendo Pepiño?♦

As dúas
medallas de Cal
A Federación Española de Piragüísmo non sabe como explicar
como David Cal, o palista gran
vencedor das Olimpiadas, é o
único que non adestra baixo a
supervisión dos preparadores e
médicos da Federación Española. Ségueo facendo co seu preparador de sempre en Pontevedra.
A súa compañeira Tareixa Portela preguntábase que tería pasado
se ela fixese o mesmo. Que llo
pregunten a outro palista galego,
Xovino González, que deu un
positivo por EPO e afirma que só
tomou o que lle receitaron os
medios da Federación.♦

A simbólica
Diada catalá
O próximo 11 de setembro desfilarán en Catalunya corenta mossos d’esquadra de gala e coas espardeyenes preceptivas para celebrar a Diada. Un ano máis desátase a polémica. Hai quen pensa que esta “parada militar”
constitúe un acto de Estado. Outros, como o amigo Salvador
Cardús, afirman que Pujol non
se atreveu a tanto e que se Maragall non acompaña con poder real a utilización dos símbolos vaise voltar contra súa. Ano tras ano
a polémica sobre a súa celebración salta a todos os medios de

A.N.T.

comunicación. Pola contra, no
25 de xullo hai unanimidade.
Cada un fai o que quere en Compostela. Simbolicamente, quen
manda é o Patrón de España.♦

Polémica
lingüística
A polémica lingüística ocupa,
desde hai algunhas semanas, amplos espazos nos xornais converténdose nunha batalla campal entre xornalistas, políticos, ensinantes e escritores... en Alemaña.
Os ministros de Educación
dos 16 Estados confirmaron que
a partir do 1 de agosto de 2005 só
rexerá unha ortografía, a nova,
polo menos no ámbito oficial.
Esta nova ortografía é froito dun acordo acadado en 1996
para simplificar o sistema ortográfico, que lle afecta tamén a
Austría e a Suíza.
Até o de agora a nova escrita non é obrigatoria, e a
maioría das publicacións literarias e os grandes xornais séguense rexendo polas regras
antigas. Outros xornais e editorias anuncian o seu regreso
á vella ortografía.
A primeira xeración de rapaces xa foi escolarizada nas novas
normas e un grupo de catedráticos de dereito propoñen un referendo para decidir que norma
se adopta finalmente. Galiza non
é un país tan distinto.♦
David Cal.

A.N.T.
O pasado 22 de agosto celebrouse en Palas de Rei unha manifestación na que participaron centos de persoas e na que protestaron contra o proxecto de instalación de varios encoros no alto
Ulla. Faltaron os alcaldes de case todos os concellos afectados.
A pesar de ser un día radiante, o
domingo 22 a mediodía a praza do
concello de Palas de Rei encheuse
de manifestantes. O proxecto de
encoro de Frádegas e o resto de
proxectos de miniencoros na Ulloa
estaban no punto de mira dos concentrados. Ao final da celebración
do acto, o presidente de ADEGA,
Daniel Vispo, lembrou que no caso dos “nosos ríos coincide un patrimonio natural con outros usos
sociais e outras potencialidades
económicas que teñen que prevalecer por riba do negocio privado
das empresas eléctricas”.
A marcha ía precedida dunha
pancarta na que figuraba o lema
“En defensa do río Ulla”. Ademais, entre os asistentes predominaban aqueles que levaban bandeiras de Galiza coa consigna
“Río Ulla vivo, non máis encoros”. Na pancarta de cabeza estaban presentes os alcaldes de
Monterroso e Arzúa, pero faltaban os do resto dos concellos
afectados: Palas de Rei, Antas de
Ulla, Agolada, Santiso, Lalín, Vila de Cruces e Touro. O seu lugar
ocupárono membros da Plataforma en Defensa do Ulla e veciños
deses concellos. Máis atrás, portando unha pancarta co lema “Rí-

Guisa e Napo

os para a vida e non para o negocio”, había varios parlamentarios
do BNG e do PSOE, entre os que
non estaba presente o secretario
de Organización do PSOE, Xosé
Blanco, natural de Palas de Rei.
Ademais da presenza de ecoloxistas, políticos e veciños, foi
patente a participación de integrantes de organizacións en defensa doutros ríos afectados por
proxectos semellantes, como o
Arnego, Deza, Umia, Lérez, Verduxo, Barbantiño, Arnoia, Sil,
Miño, Ferreira e Navia.
Completaban a manifestación veciños, defensores do medio ambiente e mozos que levaban carteis alusivos ao acto reivindicativo no que participaban.
Ao remate dunha marcha que
tamén transcorreu por un treito da
estrada de Lugo a Santiago, o actor
Carlos Branco tomou a palabra para reclamar “máis enerxía para Galiza, máis enerxía para non deixarnos roubar nin destruír as torrentes
do Ulla e demais ríos da Galiza”. A
continuación falou Daniel Vispo.
Unha vez celebrado o acto, esa
mesma tarde celebrouse unha reunión da Coordinadora Galega en
Defensa dos Ríos, Cogader, na
que representantes de distintas plataformas en defensa de ríos ameazados por encoros acordaron levar
adiante unha proposta de Iniciativa Lexislativa Popular. O obxectivo é provocar un amplo debate social e unha nova sensibilidade da
Administración “para que comprenda que os usos sociais dos ríos
deben prevalecer sobre os intereses das empresas privadas”.♦
UXÍA E BRAIS
ESE RÍO POLO QUE VOSTEDE
PREGUNTA NACE
NAS MONTAÑAS DA GALIZA,
DISCORRE POLA MINIMENTE
DALGÚN CONSELLEIRO,
E VAI DESEMBOCAR,
EN FORMA DE ENERXÍA
ELÉCTRICA, ÁS FÁBRICAS
DE MADRID.

Nº 1.140 ● Do 2 ao 8 de setembro de 2004 ● Ano XXVII

Historia real dos problemas que sofren os habitantes das aldeas

As miñas ‘vacacións’ co SERGAS
B. LAXE
Neste relato verídico, comprobado polo xornalista, evidénciase o grave deterioro do sistema
sanitario e os problemas cos que
teñen que enfrontarse as persoas maiores que viven nas aldeas. É só un dos múltiples casos
dos que temos verificado. Redactamos en primeira persoa e
omitimos o nome real por que
así nolo demanda a paciente.
Teño 75 anos e vivo nunha aldea
de Chantada. Nunca realizara unhas probas xinecolóxicas. A miña
médica teimou en que tiña que facelas e obedecín. Era alá polo outono do pasado ano. Tiña que pedir
vez no hospital de Monforte porque a Chantada non vén o xinecólogo. Chamei e chamei por teléfono e non daba pedido vez. Como
unha veciña que ten coche ía cunha filla ao hospital, fun con ela.
Déronme vez para cinco días
despois. Para ir a Monforte tiven
que levar un taxi. Debía estar na
consulta ás 8.30 da mañá e non hai
coche de liña. Nin sequera da aldea a Chantada. Monbús suprímeo
cando non hai rapaces da escola.
Levamos así catro veráns. Protestamos pero ninguén nos fai caso.
O médico, doutor Matías, tratoume moi ben, nunha clínica que
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non era o hospital. Díxome que
pedise vez para facer dúas probas.
Déronma para o 22 de xullo.
Dous días antes chamáronme e
dixéronme que unha sería ás 13
horas do 22 e outra o 8.30 do 26.
Dúas novas viaxes a Monforte. A
primeira vez collemos un taxi eu
e máis o meu home a Chantada
(seis euros) e logo o coche de liña
a Monforte. Comemos alá e viñemos pola tarde. De novo un taxi

até o noso lugar.
O día 26 tiven que levar un
taxi a Monforte para chegar a
tempo. Catro mil pesetas.
Dixéronme que chamase en
setembro para que me desen as
probas. Aínda non o fixen. Veremos para cando me dan vez e para que hora. Cando comecen os
rapaces as clases xa temos coche
de liña até a vila. Algo é algo.
Mentres tanto, mesmo para ir

polas menciñas, ou temos que
chamar un taxi, ou procurar algún
veciño que nos pode levar e tamén quen nos poida subir. No verán, menos mal, non falta xente.
Os que veñen de fóra case todos
teñen coche, pero no noso lugar
só quedamos vellos e só hai tres
persoas que conduzan, dúas traballan fóra. A outra é a que nos
baixa moitas veces. Grazas a ela.
Pero os problemas non quedan

aí. A médica tamén me mandou a
Monforte en xullo a realizar unha
inspeción dun ouvido, que estou
quedando medio xorda del. A vez
non me tardou moito. Déronma
dun día para outro. Pero tiven que
pasar as mesmas peripecias para
percorrer os 40 quilómetros.
O médico miroume. Meteume
nun aparato que daba pitidos e despois díxome que tiña que facer unhas probas en Ourense. Déronme
vez para as 13.30 do 26 de agosto.
Ir a Chantada, coller a Directa. Comer en Ourense e de volta á casa.
En Ourense dixéronme que
dentro de 15 días pedise vez en
Monforte para que me desen os
resultados. Terei que voltar este
mes polo menos dúas veces. Unha ao xinecólogo e outra ao médico do ouvido. Logo baixar a
Chantada á miña médica.
Así pasei as miñas “vacacións”. Dun lado para outro e gastando os cartos. E aínda non rematamos. A paga extraordinaria e
a pensión de xullo fóronse en viaxes e visitas aos médicos. E iso
que non estou enferma. Moitos
matrimonios da miña idade están
a mercar pisos na vila, mesmo
vendendo propiedades, para estar
máis perto dos médicos, deixando
toda a súa vida na aldea. Ao que
chegamos, amiguiño! ♦

A Mesa, Galiza Nova e os CAE acusan a Xunta de neglixencia

Prepárase un paro no ensino
polo incumprimento do Decreto do galego
H.V.
A Mesa pola Normalización ultima
un informe sobre o cumprimento
do Decreto 247/95, que regula a
presenza do galego nos libros de
texto escolares e na exposición de
determinadas materias. O documento constata que algúns centros
poderían ignorar o Decreto e catro
organizacións preparan un paro de
varios días polo que cualifican co-

mo neglixencia da Inspección.
A Mesa quere o cumprimento sen dilación do Decreto de uso
de galego nos centros. O ano pasado iniciara unha campaña para
denunciar a presenza de libros de
texto en castelán cando deberían
estar por lei en galego. Este curso que comeza, de continuar os
incumprimentos, a Mesa, a Mocidade pola Normalización, Ga-

liza Nova e os Comités Abertos
de Estudantes promoverán un
paro estudantil de varios días no
ensino non universitario.
Segundo a Mesa, a Inspección
Educativa está a actuar con neglixencia porque non obriga ao cumprimento do Decreto. Por esa razón, o pasado ano decidiu denunciar os inspectores. O resultado foi
que comezaron “a cumprir timida-

mente coa súa obriga de velar polo Decreto motivo da denuncia, visitando os centros de ensino e pedindo informes sobre a situación”.
Como a implantación do Decreto, que data de 1995, non
avanzaba, o 28 de abril pasado
produciuse un paro no ensino.
Ese día, a Mesa deulle un ultimato á Xunta que remataba o 3 de
maio. Ese día, a Consellaría en-

viou unha carta aos centros para
que se comprometesen por escrito a cumprir esa norma legal.
En vistas desta situación e a
pesar do temor a que o incumprimento continúe, a Mesa e as outras organizacións agardarán uns
días antes de convocar un novo
paro. A súa pretensión é permitir
á Xunta corrixir a situación de
incumprimento do Decreto.♦

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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Recoñece notábeis irregularidades no reconto pero non lle reclama as actas ás xuntas provinciais

O Constitucional elude amparar o BNG e dálle o seu eurodeputado
H. VIXANDE
O Tribunal Constitucional fallou contra o recurso de amparo presentado polo BNG
ante a sentencia do Supremo
que lle quitaba aos nacionalistas o seu escano en Europa e
dáballo ao PP. O Constitucional recoñeceu notábeis irregularidades pero non amparou
ao Bloque da súa indefensión
ante a imposibilidade de Galeusca de conseguir as actas
de varias Xuntas Provinciais.
A sentencia do Tribunal Constitucional, difundida a principios
de agosto, representa un precedente que beneficia aos grandes
partidos estatais. Estes últimos
poderán influír sobre as Xuntas
Electorais Provinciais e mellorar
os seus resultados nas eleccións
europeas porque as forzas autonómicas carecen de capacidade
para estaren presentes en todos
os cómputos de votos. Ademais,
o Constitucional non se mostra
disposto a aumentar a transparencia do proceso e non lle reclama ás Xuntas Provinciais datos cando hai constancia das numerosas irregularidades durante
o proceso no que o BNG perdeu
o seu deputado europeo.
Tras a revisión do cómputo
de votos en varias provincias
polos recursos presentados polo
PP e a retirada do escano do
BNG en favor do PP, o Bloque
comezara un proceso para recuperar o escano que botou a andar
a cegas, xa que non contou con
ningunha información e tivo que
contentarse cun determinado número de actas que lle subministrou Izquierda Unida. Estas actas representaban a proba de que
a Xunta Electoral Central admitira modificacións de actas levadas a cabo polas respectivas
Xuntas Electorais Provinciais
que non estaban debidamente
xustificadas e que contraviñan a
lexislación. A decisión da Xunta
Electoral Central fora parcialmente corrixida polo Tribunal
Supremo e este organismo anulou o 34% dos votos protestados
por Galeusca en Madrid, pero
non fixo outro tanto no resto das
provincias onde había discrepancia nas actas.
No segundo reconto que o PP
forzara en varias provincias,
conseguiu 12.250 votos suplementarios, o que representou facerse co escano número cincuenta e catro, que lle correspondera
á coalición Galeusca Europa dos
Pobos, en concreto ao BNG, cuxo candidato concorría en terceiro lugar. Destes 12.250 sufraxios
gañados a través dun novo reconto, 5.300 correspondían a
Madrid e 6.950 a outras circunscricións electorais, nomeadamente a Asturias, Cidade Real,
As Palmas, Valladolid e Bizkaia.
Ademais, dos 5.300 votos que o
PP conseguiu de máis en Madrid, Galesuca estimou que
3.822 pertencían a actas irregulares e reclamoulle sen éxito a

Camilo Nogueira durante a campaña ao parlamento europeo.

súa anulación á Xunta Electoral
Central. Nun recurso contencioso electoral presentado posteriormente ante o Tribunal Supremo, esta instancia deulle a razón
parcialmente ao Bloque e aos
seus coaligados e anulou o 34%
dos votos protestados en Madrid,
en concreto 1.294. Porén, o Supremo non entraba a analizar as
outras provincias onde o PP conseguira votos suplementarios nin
lle reclamaba ás Xuntas Electorais Provinciais as actas correspondentes ao cómputo corrixido.
Bo comezo
O proceso ía razoabelmente ben

para o BNG. Quedaba o paso
dun recurso ante o Tribunal
Constitucional para que o amparase ante a situación de indefensión na que quedaba ao non
proporcionar as actas correspondentes as Xuntas Electorais
Provinciais e demostrarse irregularidades nun segundo cómputo dos votos. En realidade, a
esas alturas, se se anulaban outros 1.335 votos ao PP ou se se
lle recoñecían a Galeusca só
167 votos, o escano era para os
nacionalistas. Destas forma,
con que o Constitucional lle reclamase ás Xuntas Electorais
Provinciais as actas modificadas irregularmente, estas serían
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proba dabondo como para devolverlle o escano ao BNG, xa
que con só aplicar a mesma
porcentaxe de anulacións que
en Madrid, o 34%, superaba en
moito os votos necesarios para
obter o escano. De feito, o propio Constitucional case dá a razón a Galeusca na súa pretensión de anular outros 447 votos
nunha mesa da cidade de Madrid.
Pero contra todo prognóstico, o Constitucional eludiu reclamarlle as actas irregulares ás
Xuntas Electorais de varias provincias e en consecuencia deulle
o escano do BNG ao PP. A razón
aducida pola sentencia do Cons-

titucional era que lle correspondía ao BNG conseguir esa información.
A decisión do Tribunal
Constitucional mereceu unha severa crítica por parte do BNG,
porque “non cumpriu coa súa alta función, pois o recurso de amparo presentado por Galeusca
pretendía xustamente que, ante a
imposibilidade de que o BNG e
a Coalición contaren coas actas
en todas as provincias, fose o
Tribunal Constitucional que, como é conforme coa súa competencia, reclamase e analizase as
actas correspondentes”.
O recurso presentado por
Galeusca ante o Constitucional

A vitoria correspóndelle a quen pode recorrer
Tanto o Tribunal Supremo como o Constitucional indicaron
que as probas das irregularidades debe presentalas Galeusca,
aínda que non teña capacidade
de controlar todos os escrutinios nin teña a obriga de facelo.
No recurso presentado ante o
Constitucional, Galeusca afirmou que iso “é tanto como afirmar que a legalidade última do
proceso é en función dos medios de seguimento do escrutinio xeral de que dispoñan as
candidaturas. E iso non pode
manterse nun estado social e
democrático de dereito, onde o

sistema electoral debe ser garantido pola Administración
electoral, independentemente
da capacidade de cada formación política concorrente”.
A situación de indefensión
na que se atopou Galeusca Europa dos Pobos tamén ten que
ver dunha banda co modelo
electoral nos comicios ao Parlamento europeo e co Estado autonómico da outra. Galeusca
lembrou que “a Lei Orgánica de
Réxime Electoral, se ben establece –de forma totalmente singular– que para as eleccións europeas a circunscrición electo-

ral é todo o Estado e non a provincia, permite candidaturas de
ámbito autonómico e, incluso,
coalicións de candidaturas autonómicas nas que cada unha
pode utilizar tan só as súas siglas e os candidatos do seu territorio. Non obstante, a lexislación electoral non prevé ningún
tipo de garantías específicas para asegurar a igualdade no acceso a cargos e funcións públicas
que debe ser o obxectivo último
da normativa electoral”.
A indefensión de Galeusca
neste proceso agravouse ademais polo feito de prorrogarse o

mandado das Xuntas Electorais
Provinciais desde que se constituíron para as eleccións xerais do
14 de marzo até as eleccións europeas, momento no que deixaron de estaren vixentes. A designación dos dous representantes
non xudiciais que ten cada Xunta Electoral Provincial corresponde ao conxunto das candidaturas, pero como esta designación se produciu nas eleccións
xerais, Galeusca non puido participar na elección dos vocais na
maioría das provincias, posto
que nas xerais non se presentou
nesas circunscricións.♦
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reclama as actas ás xuntas provinciais

e dálle o seu eurodeputado ao PP
cita o artigo 23 da Constitución
española, que se refire ao dereito de elixir e ser elixido en igualdade de condicións. Así mesmo,
lembra que o propio Constitucional determinou que “o recurso de amparo electoral segue a
ser, pese a estar previsto na Lei
Electoral, un recurso de amparo
no que só poden facer valerse as
presuntas violacións dos dereitos fundamentais”. Foi precisamente esta violación a que orixinou o recurso de amparo. Ademais, Galeusca lembrou unha
sentencia do propio Constitucional de 17 de xullo de 2003, na
que se indica que “o control
constitucional en amparo sobre
a regularidade do procedemento
electoral debe cinguirse á indagación relativa a se, dados os
feitos apreciados polo órgano
xudicial, os vicios procedimentais que se constaten poden afectar ao resultado da elección mesma e, a través deste, á integridade do dereito fundamental, que é
o consagrado no artigo 23.2 da
Constitución”. Este punto indica
que “así mesmo, [os cidadáns]
teñen dereito a acceder en condicións de igualdade ás funcións
e cargos públicos, cos requisitos
que marquen as leis”.
Uns recursos a contra-reloxo
O proceso de cómputo final de
voto das eleccións europeas do
trece de xuño non foi transparente, segundo a opinión do
BNG. O dezaseis de xuño as
Xuntas Electorais Provinciais
comezaron o Escrutinio Xeral,
que comezou co dos votos do
Censo de Residentes Ausentes
no Estranxeiro. Como a demografía das diversas circunscricións é distinta, non todos os

escrutinios remataron o mesmo
día, fixérono entre o 16 e o 18 de
xuño e na medida en que se consolidaban os recontos, Galeusca
detectou que nalgunhas Xuntas
Provinciais había diferenzas de
votos non reflectidas nas actas
do escrutinio xeral, polo que
presentou unha serie de recursos
que concluíron co fallo do Constitucional.
Aínda que algunhas das
Xunta Provinciais concluíron o
reconto o mesmo 16 de xuño,
esta circunstancia só se coñeceu
posteriormente. Porén, nesas
provincias aplicouse o prazo legal de dous días para reclamar,
en lugar de aplicar o prazo a partir do momento da publicación
dos escrutinios xerais, o dezaoito de xuño, posto que se trataba
dun proceso no que a circunscrición electoral era única: todo
o Estado. Sen datos oficiais, Galeusca non puido presentar a
tempo reclamacións en varias
provincias e cando o fixo, foron
desestimadas pola Xunta Electoral Central, que se limitou a proclamar os resultados a pesar de
que nalgunhas actas figuraba un
reconto distinto ao inicial.
O seguinte paso foi o Supremo, ante cuxa sala terceira Galeusca interpuxo un recurso contencioso electoral referido aos
resultados en Madrid, Asturias,
Cidade Real, Valladolid, Bizkaia
e As Palmas. Este Tribunal asumiu os argumentos de Galeusca
cando presentou actas electorais
que puñan en evidencia irregularidades, é dicir, na provincia de
Madrid, xa que nesa circunscrición IU facilitoulle a Galeusca as actas de 31 mesas. O fallo
produciuse a mediados de xullo
e a Galeusca só lle quedou a vía
do Constitucional.♦

π

As contradicións do
Supremo en beneficio do PP
O recurso que Galeusca presentou ante o Supremo criticaba o feito de que a Xunta
Electoral Central permitise a
introdución de cambios nas
actas das Xuntas Electorais
Provinciais a respecto das actas do escrutinio cando a lei
indica precisamente que só
poden corrixirse erros materiais sobre os que non existe
ningún tipo de dúbida.
A sentencia do Tribunal
Supremo dividiu en sete o tipo de reclamacións presentadas por Galeusca. Delas, admitiu catro e desestimou tres.
Porén, entre as desestimadas
xustificou a súa decisión en
función de argumentos contraditorios entre si.
“Así, mentres no grupo 5º
[das reclamacións], a Sala
concédelle maior validez á

Acta da Sesión sobre a Acta
do Escrutinio, ao entender
que os erros materiais existentes son imputábeis exclusivamente a esta Acta do Escrutinio, sen embargo inopinadamente no grupo 7º concédelle maior validez á Acta
de Escrutinio sobre a Acta da
Sesión ao entender que os
erros materiais son imputábeis a esta Acta da Sesión e
ratifica a rectificación realizada pola Xunta Electoral
Provincial”.
A cuestión fundamental
aquí non está só na contradición no momento de valorar as
actas, senón tamén, como indica o recurso de Galeusca ante
o Constitucional, porque “senllas actuación lévanse a cabo
cun criterio totalmente subxectivo e en beneficio do PP”.♦
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Unha atribución irregular
O artigo 106 da Lei Orgánica
de Réxime Electoral Xeral establece que “durante o escrutinio a Xunta [Electoral Provincial] non pode anular ningún
acta nin voto. As súas atribucións limítanse a verificar sen
discusión algunha o reconto e a
suma dos votos admitidos nas
correspondentes Mesas segundo as actas ou as copias das actas das Mesas”.
A pesar de que este artigo
non permite interpretacións de
ningún tipo, as Xuntas Electorais Provincias de Madrid, Asturias, Cidade Real, Valladolid
e As Palmas introduciron correccións, o que quedou patente cando se contrastaron os resultados iniciais e os finais. No
caso da Xunta Electoral Provincial de Madrid, ademais, a
coalición Galeusca puido presentar 31 actas doutras tantas
mesas nas que se produciron
modificacións de resultados.
A maioría das veces, as
modificacións producidas respondían a supostas correc-

cións de erros, xa que o PP reclamaba para si votos atribuídos na acta da mesa a outras
forzas políticas. Cando o Tribunal Supremo admitiu en
parte o recurso de Galeusca
–fíxoo no caso de Madrid despois de presentar datos concretos–, indicou que realizar
esas correccións incorreríase
“no gravísimo risco de confundir as alteracións significativas da vontade do electorado
con erros materiais segundo a
interpretación subxectiva dos
membros da Xunta baixo presión dos representantes das
candidaturas presentes”. Ademais, a mesma sentencia indica que non se pode considerar
erro material “o feito de que a
acta de sesión presente un resultado inesperado”.
En todo caso, sobre as 31
mesas de Madrid das que Galeusca presentou actas con modificacións, o Supremo admitiu
11, o que representa o 34% dos
votos. Nas restantes provincias
o Supremo non admitiu o re-

curso de Galeusca porque non
presentou probas, a pesar de
quedar patente que había diferenzas entre o resultado inicial
e o final, máxime cando recoñeceu que nas reunións das
Xuntas Electorais Provinciais
pode haber “presións dos representantes das candidaturas
presentes”. De todos xeitos, indicou que durante o escrutinio
“pode suporse que houbo rectificación de erros materiais, de
feito ou aritméticos”, o que vén
a supor presumir que as modificacións non se produciran á
marxe da lei.
Por último, o Constitucional tamén ignorou que a corrección deses supostos erros
só modificaba o resultado do
Partido Popular pero non o facía no caso do PSOE, algo que
Galeusca considera “inexplicábel” desde o punto de vista da
estatística. En consecuencia, a
corrección dos erros só serviu
para que o PP gañase os votos
que lle faltaban para quedar co
eurodeputado do BNG.♦

O BNG, sen posibilidade
de recuperar o escano
Nestes momentos, descoñécese se Galesuca presentará un recurso diante do
Tribunal de Estrasburgo
por vulneración de dereitos
fundamentais. Mesmo ignórase se esta posibilidade
é viábel, pero do que se ten
constancia é de que aínda
que se presente un recurso
e este sexa favorábel ás teses dos nacionalistas, non

se producirá unha reposición do escano. Trataríase
só dun triunfo moral e político.
Por outra banda, no
acordo electoral entre as
forzas integrantes de Galeusca, CiU, PNV e BNG
principalmente, non figuraba a posibilidade da rotación de escanos porque
se daba por feito que os

tres partidos obterían representación. De todos xeitos, as tres formacións están a estudar un mecanismo para permitir unha
presenza física do BNG en
Bruxelas, aínda que en todo caso os deputados de
CiU e o PNV defenderán
no Parlamento europeo as
posturas dos nacionalistas
♦
galegos.♦
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Protesta en Santiago contra o desaloxo dun local autoxestionado

Pisos de luxo ou cultura alternativa
LARA ROZADOS LORENZO
O soto do edificio co número
12 de República do Salvador,
en Compostela, o local sindical ocupado até agora por
CCOO, CNT e UXT, converteuse nos últimos oito anos
nun centro social autoxestionado. Alí convivían actividades do sindicato CNT e de colectivos coma Fende na laje, a
asociación ecoloxista Malga ou
membros da Casa Encantada,
que abranguían concertos, proxeccións de filmes ou coloquios.
Actualmente, as centrais sindicais trasladaron o seu centro de
operacións á rúa García Prieto,
en Conxo, mais a actividade
destes colectivos, agrupados no
que denominan Centro Social
Autoxestionado “A Eito”, continuou a desenvolverse. O Concello de Santiago e seis inmobiliarias, entre elas Rode S.A., terán a propiedade dun dos solares máis caros do chan compostelán, ubicado no Ensanche, zona comercial.
Intereses inmobiliarios
O terreo táxase en varios
millóns de euros. As obras xa
comezaron: a empresa Urban
está a baleirar o local e apuntalar as portas, para proceder, ao
longo do mes de setembro ao
derribo. Os colectivos afectados salientan que o edificio representa parte do patrimonio
histórico e sociocultural da cidade, e “debe estar ao servizo
do pobo e non de intereses especulativos”. Afirman que a intención real do municipio é edificar vivendas de luxo, cando o
que eles mantiñan era “un campo de expresión das máis diversas correntes”, e advirten da necesidade dun “espazo libre e
antiglobalizador” en Composte-

O antigo edificio sindical ocupa unha esquina dunha das rúas máis cotizadas do ensanche compostelán.

la. O concelleiro de obras e infraestruturas, Bernardino Rama, malia afirmar que “teñen
dereito a teren un local, como
tamén se lle deu á CNT”, salienta que non é competencia
do Concello, senón do Ministerio de Traballo, decidir sobre o
uso do edificio.
Os plans para o que fora sede
dos sindicatos, polo de agora, están en facer un edificio de seis alturas, nas que o baixo será comercial, o soto, garaxe, e na primeira planta se instalará un centro sociocultural municipal. Tamén se crearán dez locais de oficinas e vinte vivendas. Deste xeito, só un 10% da propiedade do
inmóbel sería municipal. “Non se
sabe onde empeza a administra-

ción municipal e onde remata a
empresa privada”, afirman membros da Casa Encantada.
Cinco días de peche
O sábado 21 de agosto convocouse unha asemblea aberta
no local ás 19:00. Comezou un
peche de vinte persoas que durou
até o xoves 26 ás 10:00 da mañá,
momento no que foron desaloxadas as cinco persoas que ficaban
alí pola policía nacional. O desaloxo efectuouse tras unha denuncia presentada polo Ministerio
de Traballo, propietario do inmóbel, a través da subdelegación
de goberno en A Coruña. Non
houbo incidentes: os cinco foron
trasladados a comisaría, onde se

lles tomou declaración, e ás
13:00 saíron en liberdade. Os colectivos seguen a reclamar o uso
do local, no que se celebraron,
nas últimas semanas, proxeccións de filmes, charlas e coloquios. Salientan que non se trata
dunha ocupación, senón que reivindican o dereito a desenvolver
actividades socioculturais. Por
outra banda, téntanse tomar medidas legais contra a empresa
construtora: “A eito” presentou
unha denuncia perante o Xulgado de Instrucción número 3 contra Rode S.A. Na última concentración en Compostela, o martes
31 de agosto ás oito da tarde, foron detidas cinco persoas. O edificio atópase agora xa totalmente
tapiado.♦

A Coruña
Foron movidos os últimos tempos na cidade. Unha mestura de
noticias relativas aos asuntos
máis salientábeis no devir da vida
coruñesa amosáronse como paso
máis ou menos decisivo estampadas no papel de prensa na súa proxección mediática como mellor
xeito de contrastar a mestura de
calor e chuvia deste verán.
A respecto do chamado porto
exterior, dúas novas chaman a
atención: unha indica que a Xunta dá o visto e prace para que A
Coruña pague a dársena coa venda do seu patrimonio público e a
apertura das plicas que presentan
as empresas para a súa construción e a outra a problemática do
seu financiamento. No primeiro
caso trátase dun paso máis no
proceso de enaxenación de terreos portuarios que levarán á meirande das operacións urbanísticas habidas na cidade. Operación
que xa ten os seus críticos so o
lema “Non á venda dos peiraos”
e que, a pesar da opacidade á que
son sometidas polos medios todas as súas actividades, tentan
concienciar a cidadanía sobre o
que consideran despropósito que

Especulación e
nostalxia
MANUEL LUGRÍS

O financiamento e xeito de construír o porto exterior
centrou a actualidade da cidade no parón estival.
se vai realizar, co pagamento por
parte dos veciños da obra pública que o mesmo poder político
artellou para eludir a súa responsabilidade directa na catástrofe
do Prestige. Foron consultados
os coruñeses sobre a súa disposición para se desfaceren dos seus
bens comúns? En canto á licitación para adxudicar as obras de
infraestrutura, concitouse a
concorrencia das principais empresas do sector, agrupadas en
tres UTES que competirán para a
execución do proxecto elaborado
pola Autoridade Portuaria nun
prazo que se estima até o 2012 e
un orzamento ao redor dos seis-

centos millóns de euros que, sen
dúbida, elevaranse nunha alta
porcentaxe sobre a previsión inicial. Todo isto en teoría. A realidade pode ser outra. Ao interese
que se amosa nos poderes locais,
contrapóñense os atrancos dos
que se está a falar insistentemente, como o denunciado no posicionamento do secretario de
Transportes do Ministerio de Fomento, que trataría de impulsar o
porto de Xixón a costa de atrasar
o galego, suspicacias que se
unen á inveterada e permanente
prevención manifestada por certos ministros do novo goberno
español a respecto do Plano Ga-

licia, do que a obra da dársena
coruñesa parece ser a estrela no
que atinxe a orzamento. Mentres, a ministra planifica investimentos millonarios para a Andalucía, celeiro dos votos patrióticos. Galiza pode esperar. Máis
aínda, Galiza é unha demora permanente, silandeira e non conflitiva. Por outra banda todo queda
na casa. Entre medallas, apertas
de compromiso e declaracións
alegóricas, métese polo medio o
negocio urbanístico dos peiraos.
E os cidadáns de a pé xa se poden remexer na súa impotencia
que, en todo caso, será considerada unha reacción lóxica dos
“do non”.
Así pois o futuro político do
asunto está garantido: o éxito será consecuencia da conxunción
da máis brillante xestión política
e social e o fracaso xa ten un nome específico: o deputado do
BNG en Madrid, Francisco Rodríguez. Simple de entender por
todos coa vitola dogmática dos
que cren ter poder moral para
proclamalo. Evidentemente de
xeito absolutamente democrático. Sen dúbida.♦

A quen lle
importa?
Mª PILAR GARCÍA NEGRO

N

o 28 de Xullo
pasado, a
Comisión
parlamentar constituída
para realizar o
seguimento e avaliación
do desenvolvimento do
chamado “Plan Galicia”
e do Plano de
dinamización económica
da Galiza, acordou
solicitar, para o
exercicio 2005, obras e
servizos por un importe
total de 1.559,95 millóns
de euros, atribuíbeis a
varios ministerios. O
consignado para o
Ministerio de Educación
representa o 0,61 por
cento do total. As
actuacións previstas
para o Ministerio de
Cultura supoñen o 0,37
por cento do total. Elas
son: Biblioteca Pública
do Estado en Santiago
de Compostela
(¡¿Cantos anos de
anuncio e promesa ten
este centro?!), con 2,29
millóns de euros; Museo
de Pontevedra, con 3,50
millóns de euros e
Museo Nacional de
Instrumentos Musicais,
sen determinar a cifra
pedida. Poderíamos
engadir a estas
astronómicas
cantidades: 2,20 millóns
de euros para “Internet
na Escola”; 0,20 millóns
de euros para “Internet
na Biblioteca” e 0,48
millóns de euros para
“Internet no Rural”,
anotadas no Ministerio
de Industria, Turismo e
Comercio. Todo isto son
peticións, propostas de
financiamento, que non
teñen garantida,
naturalmente, a súa
existencia real até a
aprobación definitiva
dos Orzamentos do
Estado. Mais, como
cifra de referencia, a
respeito da Cultura
(¿ula?), seguen sendo
tradicionalistas, por
insignificantes, é
clamorosamente
insuficiente. ¿A quen lle
importa? ¿Hai alguén
que enrubie lendo que,
culturalmente, a Galiza
debe “dinamizarse” con
un 0,37 por cento do
total de un plano –até
hoxe virtual– de
desenvolvimento e
dinamización?
¿Cómo se
compadecen as tristuras
e as miserias que en
materia cultural
seguimos padecendo con
estas peticións ou coa
hiperatrofiada
consignación
orzamentaria dunha
cidade da Cultura ou
dun Xacobeo 2004?
¿Non é hora de reaxir
♦
dunha vez?♦

SILVIA ROZAS GARCÍA
O Goberno inicia en outubronovembro un proceso de regularización de inmigrantes coa entrada en vigor do reglamento da
Lei de Extranxería. Un sistema
de altas provisionais na Seguridade Social será o primeiro paso
para aqueles que certifiquen ter
traballo efectivo. A secretaria do
Estado para Inmigración, Consuelo Rumí, precisou que “non
se normalizará a situación destas
persoas namentres non exista un
contrato. Unha oferta de traballo
non servirá”. O portavoz socialista en temas de Inmigración,
Antonio Hernando, revelou a intención de normalizar tamén os
estranxeiros que denuncien os
empresarios que se aproveiten da
súa condición de irregulares.
Unha vez regularizados, o
Goberno prevé endurecer as inspeccións de traballo e as sancións para quen empregue a persoas en situación irregular e desenvolver outros artigos da lei
para que un empresario poida
denunciar a outro por competencia desleal. Estas medidas pretenden rematar coa economía sumerxida e normalizar a situación
dos inmigrantes que xa contan
cun certo nivel de integración.
Os eixos nos que se centrarán serán, segundo Hernando, o control nas fronteiras, a canalización
dos fluxos de inmigrantes mediante convenios cos seus países
de orixe e a integración social.
Os sindicatos consideran positivo a regularización administrativa anunciada polo PSOE.
Segundo a Confederación Xeral

‘Gravísimo erro’
A reacción do PP non se fixo
esperar. Considera que o plan
supón un gravísimo erro que
traerá consigo unha “masiva invasión” de estranxeiros e pedirán as comparecencias socialistas para dar explicacións. “A
mensaxe que se está a transmitir é que aquí todo vale”, afirma
Mariano Raxoi, o que segundo
o líder da oposición rompe coa
política europea en materia de
inmigración. Tales afirmacións
foron consideras polo PSOE
como un “falso alarmismo” creado dende as filas do Partido
Popular.

Existen dúbidas

Os colectivos de inmigrantes esperan a regularización para paliar a marxinalidade dos irregulares.

do Traballo (CXT) “ten a ventaxa de mostrar á sociedade ese
millón de traballadores sen dereitos que até o de agora se agochaban tras os números do Produto Interior Bruto”. Esta central
defende “a regularización de todos aqueles que xa están regulados na realidade, pese a que sexan obviados pola formalidade
administrativa”.
Para a Confederación Intersindical Galega (CIG) estas dis-

posicións demostran unha actitude sensíbel e realista por parte do
goberno. Trátase dunha situación
bastante esperada por todos os
colectivos migratorios. “Un millón e medio de inmigrantes atopábanse nesta situación tremenda
xerada pola política do Partido
Popular, unha política de carácter
policial, cuxa actitude rebaixaba
os salarios enfrentando os pobres
entre sí, derivando nunha actitude xenófoba que equiparaba a si-

tuación de inseguridade cidadá
coa inmigración”.
As medidas adoptadas polo
goberno do PSOE van adicadas
aos afectados por esta situación
herdada do PP e “non ao inmigrante clandestino que chegou
onte ou que chegue hoxe”, segundo afirma Rumí. Para asegurar que se fai deste xeito os interesados deben certificar o tempo
de estancia mediante o padrón
municipal.

sobre o interese real
que poden ter
en rematar coa
economía sumerxida
os que se benefician
coa man de obra
barata.

A pesar de que o Goberno
garante que o proceso se levará
a cabo sen especulacións, nin
compra de contratos ou enriquecemento das mafias, a CIG,
a CXT, CCOO e IU discrepan
no feito de delegar nos empresarios a responsabilidade de decisión sobre quen se beneficiará
da nova lei, pois existe a dúbida
razoábel sobre o interese real
que poden ter en rematar coa
economía sumerxida os que se
benefician coa man de obra barata. Segundo estas organizacións, deben ser os axentes sociais, os colectivos de inmigrantes a través das diferentes
asociacións e os gobernos, os
que teñen que loitar contra o
fraude.
A CIG recalca que Galiza
tamén ten que dar a súa opinión, xa que conta cunha importante representación deste
fenómeno, que se traduce en
dez mil persoas. O colectivo
maioritario é o arxentino, seguido polo colombiano e o uruguaio, moitos deles compostos
por descendentes de galegos.
Pola súa parte a Asociación
e Integración de Axuda ao Desenvolvemento Africano (AIDA) móstrase cauta. Segundo
eles as declaracións que se están a facer nos medios de comunicación procedentes duns e
outros políticos xeran unha polémica innecesaria e confusión
entre os inmigrantes. Existe unha falta de claridade en canto as
condicións esixidas para a regularización que está a favorecer a
aparición de múltiples ofertas
de traballo falsas.♦
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O Goberno déixalles aos empresarios a decisión
sobre os inmigrantes que se legalizan
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O éxito do Xacobeo
MANUEL CAO

A OPEP elevou a produción a niveis históricos para controlar a suba de prezos.

O aumento dos prezos do cru provoca
unha ralentización da economía internacional

O petróleo, artigo de luxo
RUBÉN VALVERDE
A suba do prezo do petróleo no
que vai de ano –de máis dun
30%– fai rebaixar as previsións
de crecemento do Goberno
central e da Xunta. O Ministro
de Economía estima que a redución do PIB vai ser de dúas
décimas, situándose nun 2,8%.
O Instituto Galego de Estatística rebaixa o crecemento galego un 0,4%, ficando nun 3,2%.
Os altos prezos que se están a pagar polo barril de petróleo nos últimos meses fan temer aos expertos unha ralentización da economía a nivel internacional. A alza
non ten que ver directamente coa
produción total en termos obxetivos posto que a Organización de
Países Produtores (OPEP) aumentou a produción até situala
nuns máximos históricos de 30
millóns de barrís/día. Todos os
expertos coinciden en asegurar
que é a situación xeopolítica actual a que está a condicionar a subida dos prezos. Os dous factores
que fundamentalmente afectan
ao mercado de cru serían a guerra
de Iraq, que era o segundo país
produtor de petróleo do mundo, e
a crise da petroleira soviética Yukos, que ten parada a súa venda
de crú por orde xudicial.
A economía española verase
aínda máis resentida pola maior
dependencia enerxética de España, con respecto a outros países
da OCDE. No total do Estado, as
importacións netas supoñen o
77% da enerxía utilizada, fronte
ao 50% na UE. Tamén o petróleo
ten máis peso na enerxía total
empregada, cun 50% do total,
fronte a un 40% na UE. O consumo de produtos derivados do petróleo é un 50% máis alto no Estado que na UE. Por último, o peso dos impostos sobre o prezo final que pagan os consumidores é
menor en España que en Europa.

Isto supón que cando aumenta a
materia prima, o incremento dos
prezos finais sexa maior que na
UE. A isto hai que engadirlle un
maior peso dos produtos petrolíferos na cesta do IPC no Estado,
que no resto dos países europeos.
Os efectos sobre a economía
española e galega van ser maiores que no resto de Europa. Os
expertos coinciden en destacar
como un dos máis importantes o
descenso da capacidade de compra dos cidadáns e polo tanto do
consumo. Os economistas calculan que as compras caerán un
1%, e que iso suporá unha redución do 0,5% do PIB. O segundo
efecto máis importante será unha transferencia de rendas cara
os países produtores de arredor
de 3.500 millóns de euros (4.000
engadindo o aumento do gas natural). Este factor provocará unha menor circulación de capital
no Estado e polo tanto unha menor capacidade de investimento
das empresas. En terceiro lugar,
o IPC verase incrementado nun
0,6-0,7%. Unha cuarta consecuencia xeral sería o aumento
dos custes empresariais -vai custar máis producir polo incremento de custes das materias
primas e do transporte- o que repercutirá nun impacto negativo
sobre o emprego.
Efectos sectoriais
En Galicia, os efectos máis importantes produciranse sobre o
sector automobilístico, de gran
importancia na área sur e que
ademais pasa por ser o maior
sector industrial e exportador no
conxunto do Estado. A alza do
cru provocará unha caída na demanda, como ocorreu a finais
dos anos oitenta e a principios
desta década. De feito, a última
vez que o petróleo estivo tan alto
foi hai 14 anos, e coincidiu cun

forte descenso da produción automobilística.
Outro dos sectores en alerta é
o do campo. Unións Agrarias
ven de anunciar que emprenderá
mobilizacións se o Goberno non
abarata o gasóleo. O incremento
dos prezos provocará segundo o
sindicato unhas perdas para o
sector de 2,16 millóns de euros.
O secretario xeral de Unións
Agrarias, Roberto García, indicou que a suba dos carburantes
prexudica directamente a 65.000
explotacións agrarias, das que
viven máis de 132.000 profesionais. “Calquera aumento de custes, como no caso do gasóleo, reduce aínda máis a escasa marxe
de beneficios das explotacións.
Moitas delas xa estaban en alerta
vermella”, indicou García.
O representante sindical lembrou que “atravesamos unha crise
semellante á do ano 2000. Os ingresos de máis da metade das explotacións non chegan ao salario
mínimo”. Os gandeiros teñen que
afrontar un incremento do carburante de 0,084 euros no último
ano. A partir de novembro os gandeiros terán que “facer fronte a subas indirectas pola crise do petróleo en produtos como plásticos e
fertilizantes”, engadiu García. A
situación en Galicia é peor que
noutras comunidades porque a
Xunta ten establecido un sobreimposto sobre os carburantes para
pagar a sanidade. De feito, entre
as cinco provincias españolas onde é máis caro repostar, atópanse
Lugo, Ourense e Pontevedra.
A crise do petróleo tamén
afectará ao turismo, tanto pola
perda de competitividade, como
polo aumento do prezo das viaxes. Do mesmo xeito, tamén se
verán entorpecidas as exportacións, tanto pola menor competitividade, como polo descenso
do poder de compra dos nosos
socios potenciais.♦

De todas as iniciativas e programas deseñados e postos en marcha polo goberno da Xunta non é fácil atopar exemplo máis exitoso e acertado que o Xacobeo-Camiño de Santiago. Os positivos resultados acadados polo Xacobeo 2004 mostran que desta
campaña lúdico-turístico-relixiosa-ecolóxica derivan consecuencias significativas e beneficiosas para a economía galega.
O turismo é un dos sectores que definen á economía española pero tamén outros países europeos teñen no turismo un dos
principais motores da súa economía. É custoso e complicado situar hoxendía no mercado turístico internacional unha marca nova e anovadora con tirón suficiente sobre e economía local dado
que a competencia é moi grande tanto en prezos como en elementos diferenciadores susceptíbeis de venda no ámbito dos servizos. Non hai máis que ver o fracaso relativo de iniciativas como a do Fòrum de Barcelona pese a experiencia e savoir faire da
sociedade catalá á hora de impulsar proxectos a priori novidosos
e atractivos É por iso que hai que valorar en xeral como acerto
tanto a idea inicial como, sobre todo, a implementación dos sucesivos proxectos que se foron realizando arredor do Xacobeo.
En principio, o Camiño de Santiago existía como evento
relixioso-cultural dende longos tempos máis era necesario conectar este fenómeno minoritario coa explotación turística da
época actual na que grandes cantidades de poboación tenden a
desprazarse en masa atraídos por eventos culturais, sociais e
de lecer xerando nos países de destino unha serie de actividades económicas que dan traballo e rendas a unha parte importante da poboación activa. Pois ben, os sucesivos planos implementados polas Administracións –sobre todo pola Xunta de
Galicia e o Concello de Santiago- fixeron posíbel que a marca
Xacobeo-Camiño de Santiago forme parte dos roteiros máis
coñecidos tanto no mercado español como no mercado mundial do turismo. Os investimentos en mellora do contorno arquitectónico e paisaxístico, infraestruturas, equipamentos,
campañas de promoción, etc, fóronse acumulando ano a ano
até consolidar un capital turístico que agora se tenta acrecentar evitando que a periodicidade dos anos santos pexe as potencialidades e rendementos que o Camiño pode ter para a
economía galega. Unha proba do éxito do Xacobeo é a proliferación de roteiros ao ser conscientes moitos lugares do tirón
que o Camiño a Santiago pode ter para a súa modernización e
mellora social e económica. Serían bastantes máis as aldeas
perdidas e abandonadas vítimas do éxodo rural, o despoboamento e a desvalorización do capital paisaxístico, cultural e arquitectónico acumulado de non ser polo Camiño de Santiago.

PACO VILABARROS

‘O

s planos das Administracións
fixeron posíbel que a marca XacobeoCamiño de Santiago forme parte dos
roteiros máis coñecidos no mercado
mundial do turismo”
O modelo turístico do Camiño é un exemplo axeitado do
que serán as campañas do futuro. É respectuoso co medio ambiente, incorpora elementos diversos con motivacións culturais, de aventura, de relixiosidade ou de exercicio físico, é
multifuncional, saudábel e ecolóxico. Supera amplamente calquera iniciativa clásica tipo sol e praia, modelos tan abundantes como degradantes tipo turismo sexual, matanza de animais
(safaris), deportes de aventuras perigosas e violentas ou fenómenos episódicos ligados a un evento concreto (celebración
deportiva, concentración política ou actuación musical). Talvez, o complexo de inferioridade e localismo autodestrutivo
de parte da sociedade galega leve a contemplar con tirria e
desprezo absurdo unha iniciativa obxectivamente beneficiosa
para a economía galega, que irradia os seus beneficios mediante as externalidades positivas para o conxunto do país e
que por enriba ten éxito pese as dificultades de medir a influencia no PIB territorial propia de toda actividade turística.♦

En favor do pobo saharaui
MANUEL RIVAS E OUTROS 200 ASINANTES*
O sostemento da paz, o cumprimento das
resolucións de nacións Unidas e a procura
de solucións xustas, levouno a vostede a
adoptar como primeira medida do seu goberno a retirada das tropas españolas en
Iraq. Vostede sabía que esa decisión era
reclamada e respaldada por unha maioría
do pobo español. Satisfainos que o noso
país se coloque en primeira liña na batalla
pola xustiza no mundo, a única batalla
que paga a pena librar.
Estamos ao día das súas manifestacións, e as dalgúns membros do seu Goberno, sobre a situación dos saharauis que
sobreviven nos campamentos de refuxiados de Tinduf. Os asinantes, vencellados
persoal, afectiva e profesionalmente co
Sáhara Occiental, reclamamos de vostede
un paso adiante no cumprimento das resolucións de nacións Unidas, que fallaron en
varias ocasións e desde 1963 a prol da autodeterminación do Pobo Saharaui, cando
considerou ao Estado español potencia
administradora.
Queremos aforrarlle unha enumeración polo miúdo de resolucións, negociacións, acordos incumpridos e referendos nunca celebrados. Tanto vostde como
o ministro de Asuntos Exteriores, coñecen
ou teñen ao seu dispor o historial do conflito e da carga de sangue, dór e desarraigo durante estes vintenove anos, que poden resumirse en tres feitos:
1.- España, debido a circunstancias
políticas que non paga a pena lembrar pero que non teñen xustificación ética, abandoou ignominiosamente á súa sorte ao pobo Saharaui, co que estivo vencellado durante máis de cen anos.
2.- Despois da guerra desigual que o Pobo Saharaui mantivo coa Mauritania dunha
banda e Marrocos da outra, e unha vez asinados os acordos de paz, numerosas resolucións de Nacións Unidas reafirmaron o dereito de Autodeterminación do pobo Saharaui, con negociacións que levaron aos sucesivos Planos Baker, acordos que foron sistematicamente incumpridos por Marrocos.
3.- Case trinta anos despois dos Acordos de Madrid, douscentos mil saharauis,
de vellos a miniños, malviven nos campamentos de refuxiados, reclamando desde
o deserto o cumprimento destes acordos
internacionais.
Os sucesivos Gobernos españois, dende 1975 até agora, manteron estes anos
posicións ambiguas, cando non contraditorias. Por respecto, e porque non serve de
nada evoar o pasado, tamén imos aforrarlle referirnos a titubeos políticos que non
serviron máis ca para diferir unha solución xusta ao conflito. É hora de mirar cara ao futuro e consolidar unha liña política que, en sintonía co decidido coas nosas
tropas no Iraq, faga prevalecer a xustiza
por enriba da ilegalidade, o dereito internacional fronte o uso da forza.
No noso país, a corrente de solidariedade co Pobo saharaui forma un río crecido, aínda que en ocasións silencioso. Cecáis contaxiados pola mesma pacencia saharaui, os miles de familias que acollen
durante os veráns a nenos saharauis do
proxecto Vacacións en paz, quen visitamos os acampamentos de refuxiados, fotografamos as haimas, escribimos sobre os
seus habitantes, ou a súa cultura, rescatamos as súas tradicións, participamos en
actos de solidariedade... Sempre pensamos
que tarde ou cedo prevalecerá a xustiza.
Pero faise xa tarde e non podemos
agardar máis. Case trinta nos vivindo no
deserto deron lugar a unha segunda xeración de nenos saharauis que non coñecen
máis horizonte cá hamada e non teñen ou-

Refuxiada saharaui en Tinduf.

Agardamos que nun inmediato futuro
tro soño ca regresar ao seu país. Estes nenos estudan en hassanía e en castelán, e vostede e o seu Goberno utilicen a súa
os seus poetas escriben e publican en es- palabra e o seu prestixio para comprometerse con esta caupañol. Non podemos
sa xusta. Que utilicen
agradar xa que azaroos seus bós oficios,
sas circunstancias da
eclamamos de
públicos uns e segrepolítica internacional
vostede un paso adiante dos outros, para solupermitan pór sobre a
cionar nos ámbitos
mesa un problema tan
no cumprimento das
correspondentes un
estarrecedor coma o
que España
dun pobo que un ano
resolucións de Nacións conflito
suscitou e que Espamáis, un verán máis,
ña
debe
contribuír a
agarda sobrevivir ao
Unidas, que fallaron en
resolver. Ao tempo
abafo do deserto.
varias ocasións e desde que nos diriximos a
É posíbel que aos
vostede porémonos
saharauis aínda lles
1963 a prol da
en contacto co Minisquede lugar para a pacencia, pero nós creautodeterminación do tro de Asuntos Exteriores e as Ministras
mos que xa chegou a
Pobo Saharaui”
de Educación e Culhora. Os asinantes ditura para esixir solurixímonos a vostede
cións de asuntos urpara reclamar que o
xentes que afectan ás
seu Goberno aposte
clara e inequívocamente polo cumprimen- súas respectivas competencias.
Dispoñen vostedes dun capital polítito do dereito internacional no caso do pobo Saharaui. Como vostede demostrou hai co que administrar e acrecentar. O noso
pouco, un non pode situarse nunha posi- país é solidario coa causa saharaui, aínción equidistante do agresor e da vítima. A da que este sexa un asunto que nunca
responsabilidade ética cos saharauis debe apareza nas enquisas de opinión. Conde colocarse á mesma altura á que eles, os fiamos en que resposten a este sentimensaharauis, manifestan os seus vínculos e a to que, ademais, ten un sentido de estricta xustiza.♦
súa confianza no pobo español.

‘R

* A carta foi entregada o 19 de xullo na Moncloa e ía asinada tamén por Agustín Díaz Pacheco,
Agustín Fernández Paz, Alfonso Ruiz de Aguirre,
Alfredo Gómez Cerdá, Ali Salem Iselmu, Alicia
Llarena González, Ana Esteban, Ana García Castellano, Ana Grau, Ana Pérez Cañamares, Ana
Rosetti, Andrés Javier Villa Pérez, Andrés Neuman, Andreu Martín, Angel Benito Fernández
López, Angel Petisme, Ángela Labordeta, Angelina Gatell, Anna Tortajada Orriols, Antón García,
Antoni Dalmases, Antonio Gómez, Antonio Lozano, Antonio Lucas, Antonio Polo González, Antonio Tello, Antonio Ventura, Arsenio González, Beatriz Pérez-Moreno, Belén García Calvo, Blanca
Álvarez González, Blanca Andreu, Care Santos,
Carlo Frabetti, Carlos Álvarez, Carlos Castán
Andolz, Carlos Gómez Gil, Carlos París, Carlos
Taibo Arias, Carmelo Fernández, Carmen Carramiñana, Carmen Sarmiento, Cecilia Domínguez,
Cirilo Leal, Clara Janés , Constantino Contreras,
Cristina Rodríguez Court, Chejdan Mahmud
Yahid, Chema Heras, Daniel Durán, Daniel Rodríguez Moya, David Barba, David González, David Shea, Deni Olmedo, Diego Marín A., Donato
Ndongo Biyogo, Elena Medel, Elena O’Callaghan,
Elia Barceló, Elvira Menéndez, Emilio González
Déniz, Enrique Falcón, Enrique Gracia Trinidad,
Enrique Páez, Enrique Satué Oliván, Fatma Galia, Felipe Juaristi Galdos, Fernando García Calderón, Fernando Guijarro, Fernando Lalana Josa, Fernando Martos Parra, Fernando Pinto Cebrián, Fernando Sánchez Dragó, Franca Dimar,
Gabriel Martínez, Gloria Guardia, Gonzalo Escarpa, Gonzalo Moure, Heinz Delam, Iban Zaldua González, Ignacio Chao Castro, Isabel Cañelles, Jacinta Escudos, Javier Barreiro, Javier Lasheras, Javier Lostalé, Javier Maqua, Javier Morillas, Javier Reverte, Javier Sobrino, Jesús Antoñanzas, Jesús Ferrero, Joan Escolà Pujol, JoanMaría Maíxe i Ceballos, Jordi Sierra i Fabra, Jorge Riechmann, Jose Antonio Carretero Sevilla,
José Antonio Pérez, José José Antonio Pérez, José
Junco, José Luis Gártner Martos, José María Merino, José Ramón Diego Aguirre, Josefina Robert,
Juan Carlos de Sancho, Juan Carlos Mestre, Juan
Cruz Ruiz, Juan Jiménez, Juan Luis Rincón Ares,
Juan R. Tramunt Rubió, Julia Otxoa, Justo Navarro, Laida González Navarro, Laida Martínez Navarro, Laura Gallego García, Lidia Falcón, Limam Boicha, Lino Braxe, Lourdes Azcano, Luali
Lehsan, Lucia Etxeberría, Luis León Barreto,
Macarena Nieves Cáceres, Magdalena Bandera,
Mahyub Salek, Manuel Francisco Reina, Manuel
García Rubio, Manuel Rico, Mari Ángeles Maeso,
Maria Àngels Bogunyà, María del Pino Marrero
Berbel, María Jesús Alvarado, Marian Montesdeoca, Mariasun Landa, Maribel Lacave, Marjiatta
Gottopo, Mercè Rivas, Miguel Rojo, Miquel Rayó, Miquel Vilardell Molsosa, Mohamed Ali AlíSalem, Mohamed Salem Abdelfatah (Ebnu), Mónica Rodríguez, Montero González, Nacho Pérez,
Nativel Preciado, Núria Mulé, Orlando Auyanet,
Oscar Esquivias, Pablo Amargo, Patricia de Souza, Pau Joan Hernàndez, Paula Izquierdo, Pedro
Ugarte, Pedro Zarraluki, Pep Bruno, Pep Coll,
Pepe García, Pepe Monteserín, Pilar Adón, Rafael Pérez Castells, Ramón Acín, Ramón Mayrata,
Ricardo Alcántara, Ricardo Gómez, Rosa Montero, Rosa Regás, Ruth Toledano, Ryszard Kapuscinsky, Saleh Abdalahi, Salvador Pallarès-Garí,
Samuel Alonso Omeñaca, Santiago Jaureguizar,
Santiago Roncagliolo, Sergio Lairla, Silvia Cuevas-Morales, Suso de Toro, Teodoro Santana, Teresa Imízcoz, Tina Blanco, Ulises Ramos, Umberto Romano, Verónica García, Verónica Pedemonte Morillo-Velarde, Vicente Aupí, Víctor Claudín,
Xabier do Campo, Xosefa, Fina, Casalderrey
Fraga, Alma Sanz, Ana Camacho, Andrés Linares, Bahia M. H. Awah, Beatriz Ortega, Cecilia
Bartolomé, Conchi Moya, Cristina Aparicio,
Cristina del Valle, Enrique Simón, Fatima Mahfud, Fernando Gabriel Martín, Fernando Iñiguez, Francisco Bailo, Francisco Manuel Bailo
Lampérez, Gracia Olayo (Las Veneno), Ignacio
Pérez Méndez, Javier Aguirre, José Antonio Labordeta, José Luis Alcaine, Larbi Hamuad, Luis
Farnox (El Mecánico del Swing), Luis Pastor,
Mercedes Ferrer, Pedro Déniz Acosta, Pedro Sánchez Sanz, Pilar Ordóñez, Ricardo Ugarte, Roberto Bodegas, Rosa Blasco, Rosa Piquín, Said
Jalil Sidmhamed, Santiago San Miguel, Sergio
Baucells Mesa, Teresa Colomer Martínez, Tomás
Sánchez Santiago, Victor Erice, Virgilio Tortosa.
Zahr El Hasnaoui.
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Acosos
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

A

presidenta de
Panamá, Mireia
Moscoso, dama da
alta burguesía, vén de
indultar catro terroristas
que pretenderon asasinar o
presidente cubano, Fidel
Castro, nun pavillón
ateigado de xente, no
Cumio Iberoamericano de
hai catro anos. No historial
deses activistas figuran a
morte de 73 persoas logo
de facer estoupar un avión
cubano en 1976 e o
asasinato de Orlando
Letelier, ministro do
chileno Salvador Allende.
Os indultos, promulgados
de xeito ilegal, foron
asinados días antes de que
a presidenta deixase o seu
posto. A desculpa falaba
de motivos humanitarios.
Nada é casual. Días
antes houbo unha visita do
secretario de estado dos
EE UU a Panamá. Non hai
que obviar as eleccións e o
poderoso lobby cubanoamericano.
A experiencia chilena
da Unidade Popular debe
ser estudada por quen
pretenda unha
transformación de raíz do
modo de produción. A
presión que sufriu o
goberno de Allende, que
só tiña o poder lexislativo,
culminou cun golpe de
estado dirixido pola
embaixada ianqui.
En parámetros
diferentes, Venezuela está
a vivir momentos
similares. Oito consultas
electorais e a celebración
dun referendo deron o
triunfo ao movemento
bolivariano. Non conta
para o sistema. O control
da produción de petróleo,
que é de Venezuela, é
insoportabél para o
imperio. Empezarán a
falar de armas de
destrución masiva?.
Carlos Andrés Pérez,
titor de Felipe González na
Internacional Socialista,
corrupto impar, vén de
proclamar a necesidade de
facer desaparecer
fisicamente a Chávez.
Pérez, multimillonario,
implicado no emporio
Cisneros, aínda é
presentado como
demócrata. A oligarquía
venezuelana non soporta
que un mestizo dirixa o
país. Para o
correspondente de El País
é populismo fornecer de
escolas e centros de sáude
os barrios marxinais de
Caracas. Ao mellor
preferiría un demócrata
dos estudados en Harvard,
con aval do imperio, con
portadas nas revistas.
Alguén coma Mireia
Moscoso.♦

Muqtada al-Sadr

‘Os obxectivos dos norteamericanos
son egoistas, por iso non marcharán
até completalos’
VOLKHARD WINDFUHR

Hai un ano, o líder xiíta Muqtada al-Sadr, concedeu unha entrevista ao semanario alemán Der Spiegel. Declaracións pouco vistas na prensa occidental dun dos máximos referentes da oposición radical aos ocupantes norteamericanos no Irak, o crego defende
un futuro sen a lembranza de Sadam nin os políticos colocados a dedo por Washington.
Vostede esixe a retirada inmediata dos “ocupantes estadounidenses”. Iso non agravaría a
situación, caótica de calquera
xeito, que vive o Irak?
Todas as ocupacións son detestábeis. Canto máis tempo os
ocupantes pasen nun país, máis
graves son as súas consecuencias. Os norteamericanos debe
marchar, se non a onda de violencia vaise desbordar. É preferíbel velos fóra hoxe ca mañá.
Non é precisamente ao revés? Se os estadounidenses
marchan estouraría unha guerra entre grupos internos que
lle daría mil voltas a todo aquilo que está a pasar agora.
Os norteamericanos son a go-

ta que fai sobardar o vaso. Non
os vexo capaces nin con vontade
de reestabelecer a seguranza xeral, como demostraron no ataque
contra o cuartel xeral das Nacións Unidas en Bagdad. Tampouco nos atentados contra cregos xiítas en Naiaf. Non parece
que poidamos esperar nada dos
soldados de George Bush.
Pero non lle poder botar a
culpa aos estadounidenses do
atentado contra as Nacións
Unidas.
Se os ocupantes seguisen unha política de seguranza críbel
non tería pasado unha cousa así,
dío todo o mundo.
Hai moitos indicios de que
Al-Qaeda se consolidou no Irak.

Unha proba máis da incapacidade dos norteamericanos e da
necesidade que hai de actuar e
non desaproveitar o tempo. Mais
nós non debemos desviarnos do
noso principal obxectivo: poñerlle fin á ocupación.
Con violencia? Ao fin e ao
cabo posúe unha milicia ben
armada.
Non, non… Nunca dei unha
orde de disparo contra soldados
norteamericanos. Queremos expulsalos con medios pacíficos.
Cales son eses medios?
Manifestacións, protestas en
masa, un labor político de convencemento. Hai tantos medios e
maneiras!
Moitos dos seus correlixio-

narios pensan que é útil deixarlles aos estadounidenses o
país até que se perfile unha
plataforma política.
Unha “plataforma política”
galano dos norteamericanos?
Non me faga rir. Os soldados de
Bush non viñeron traernos a súa
feliz liberdade.
Para que viñeron, entón?
Washington tiña planexada
esta ocupación hai tempo. Os
norteamericanos teñen uns obxectivos egoístas; por iso só
marcharán após completalos.
Vostede teme un longo período de ocupación, pero non desexa unha resistencia violenta.
Polo tanto, condena os ataques
ao exército dos EE UU, que
van en aumento cada día?
Os partidarios do réxime de
terror derrocado son criminais
aos que todos os iraquís se deberían enfrontar. Todas as persoas
que recorren ás armas para o retorno da era de Sadam Husein
son inimigos do pobo.
O consello de goberno que
se nomeou tenta planificar un
futuro democrático…
Que club máis penoso! Estas
25 persoas que nomeou o gobernador dos EE UU, Paul Bremer,
non representan o Irak de ningunha das maneiras.
Moitas personalidades musulmás prestixiosas, sobre todo
de sectores dos seus correlixionarios xiítas, colaboran nesta
nova comisión.
Iso non cambia o feito de que
non teñen a lexitimación do pobo. Non son responsábeis diante
do pobo, só informan e responden diante de Bremer.
Cal sería, daquela, a alternativa política?
A forza ocupante ha organizar unhas eleccións nun futuro
inmediato. A decisión sobre a estrutura política que queren os
iraquís podería ser o comezo. Pero iso ha pasar agora, non “nalgún momento do futuro”. Parece
significativo que os norteamericanos se expresen dun xeito pouco claro neste aspecto e non
acheguen ningún dato concreto
para non se comprometeren.
O consello de goberno prepara eleccións.
Prepara. Cháchara sen fundamento. Non ve que a soa composición do consello xa é inaceptábel para calquera iraquí decente?
Os xiítas están representados por 35 membros.
Non o vexo así. Protesto polo
nomeamento dos membros do
consello de goberno polos líderes
da forza ocupante e pola falta de
preparación de moitos dos seus
membros. Non hai nin un só doutor da lei de Naiaf, e iso é unha
burla á razón humana. Non, este
consello non é un comezo. Farémoslle boicot, para nós non existe.
Quen tería entón que convocar as eleccións que vostede
propón?
Políticos escollidos polo pobo.
Que pasaría se os estadounidenses deixasen que o pobo ratificase os membros do consello?
O pobo non ten que dar o visto e prace ao ditado dos EE UU,
senón que debe poder escoller e
votar os seus propios candidatos.
Calquera outra cousa é unha
fraude e un abuso do concepto
de democracia.♦
DER SPIEGEL / EL TEMPS
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As chancelarías occidentais pídenlle á oposición que se modere

A ampliación do censo, clave na vitoria de Chávez
M.V.
Meses antes do referendo que revalidou o presidente Chávez no
poder, o goberno venezuelano
acometeu o obxectivo de censar
milleiros de persoas que non figuraban nos listados públicos,
sobre todo pobres dos barrios
marxinais. A oposición criticou
esta actitude afirmando que se
trataba dun “censo apresurado”.
Ninguén pode discutir a obriga de
todo goberno de censar os seus cidadáns. Os actuais opositores xa
tentaran facelo cando estaban no
poder, pero os habitantes dos barrios pobres, ranchitos, sempre se
resistiron a figurar nos listados por
medo aos arbitrios, a represalias ou
a calesquera medidas públicas que
non os favorecesen. Esta é a confianza que parece terse gañado agora Chávez ao conseguir que este
sector se integrase nas listas e acudise a votar, o que puido influír de
forma significativa no resultado favorábel á “revolución bolivariana”.
Finalmente, o actual goberno
conseguiu avantaxar en 19 puntos ao amplo abano opositor que,
non embargante, confiaba plenamente na súa vitoria. O resultado

Hugo Chávez recobrou a lexitimidade interna após gañar o plebiscito.

foi de 59,5% “nons” ao revocamento e 40,5 “sis”. O resultado
foi decontado avalado polos observadores internacionais, en
concreto polo ex presidente estadounidense James Carter, cuxo
grupo xa foi testemuña de máis

de 50 procesos electorais en todo
o mundo e César Gaviria en representación da Organización de
Estados Americanos (OEA).
A contundencia da vitoria
chavista causou fonda reflexión
entre os sectores internacionais

Aquí fóra

Chechenia, farsa e traxedia
XULIO RÍOS
O simulacro electoral do domingo 29 de agosto dos, e cun apoio recrutado no medio da desesperaen Chechenia produciu o resultado agardado polo ción popular, o que irrita o Kremlin e pulveriza a
Kremlin: elevadísima participación e vitoria do disposición psicolóxica dos combatentes rusos. Os
seu candidato. A sombra do presunto e cego aten- que non están cos rebeldes están coa rebelión. E
tado contra dous avións de liñas aéreas rusas atri- por iso a Rusia resultaralle extremadamente difícil
buído a terroristas chechenos, apenas influíu na gañar esta guerra.
A estratexia política tampouco acada melloevolución da xornada electoral. As posicións en
Grozni están decantadas dende hai tempo e o res resultados. A liquidación de Kadirov o pasaatentado, caso de confirmarse plenamente esta hi- do 9 de maio púxolle fin ao intento mais sólido
pótese, soamente acredita a incapacidade de Vla- de captar para a súa causa un líder influente da
dimir Putin e o seu aparello de seguridade para república, ex muftí, que, de consolidarse, podería
impedir as accións suicidas e cuestiona vivamen- quizais ampliar a base pro rusa entre os clans
te a súa política no Cáucaso aínda que momenta- chechenos. A elección de Aljanov carece de
neamente lle resulte de utilidade para seguir ga- atractivo e equivale á designación dun procónsul.
ñando unha relativa aceptación internacional para Figura totalmente desacreditada ante a poboación, en parte pola procea súa estratexia de terra
dencia policial da súa traqueimada en Chechenia.
xectoria, afonda o abismo
Como en anteriores ocaarias entrevistas
que a separa da dirixencia
sións, a opacidade do
con oficiais rusos deixaban rusa. Non obstante, podeKremlin e a súa tendencia
ría ser unha peza clave
a enlearse en intrigas nada
entrever tanto a súa
para impulsar novas tenclaras, xera desconfianza
tativas de negociación ene temor en numerosos secdesmoralización
como
a
tre o Kremlin e Masjatores, incluídos os familiares das propias vítimas
convicción de que a propia dov, único punto de partida para a única paz posídos supostos atentados.
guerra estaba perdida”
bel en Chechenia.
Toda a era Putin está
A guerra de Chechenia
asociada á guerra en
bate records; hoxe é, sete
Chechenia. Cen mil soldados seguen desprazados na rexión sen que o Exér- anos despois de iniciada, a mais longa rexistrada en
cito sexa quen de liquidar unha resistencia tan Europa desde 1945, lembraba recentemente Sercomplexa como obstinada. Poucos lembran o guei Kovalev, ex disidente ruso, clamando pola imanuncio de agosto de 1999, cando o presidente ru- plicación dos países occidentais na busca dunha
so afirmaba que en poucos meses sería garantido o solución. Chechenia é un labirinto de intrincados
pleno dominio e pacificación do Cáucaso Norte. O intereses que lles dan cobertura a formas de vida
diario Izvestia publicaba o 2 de agosto varias en- que se desenvolven á sombra do caos, da corruptrevistas con oficiais rusos que deixaban entrever ción, das guerras particulares que enfrontan uns
tanto a súa desmoralización como a convicción de clans con outros, lobbies petroleiros, oligarcas,
que a propia guerra estaba perdida. A guerrilla grupos de influencia da administración rusa... Deschechena mantén intacta a súa capacidade de gol- truído o pais, exhausta a poboación, soamente así
pear a Rusia, na capital chechena, en calquera re- pode explicarse e entenderse a reanimación periópública da rexión caucásica ou no mesmo corazón dica dunha guerra que nunca debeu reiniciarse.♦
moscovita. Radicais como Basaev ou moderados
como Masjadov, resisten, organizados e coordinaXULIO RÍOS é director do IGADI, www.igadi.org

críticos co actual goberno venezuelano, unha entente na que
participan tanto os Estados Unidos, como boa parte da Internacional Socialista e a UE.
A resposta da oposición dentro do propio país foi a de acusar
de fraude ao chavismo, aínda que
sen mostrar probas. Os sectores
internacionais antes citados comezaron a considerar, non obstante, a
necesidade de que o antichavismo
camiñe cara a posturas máis moderadas e prepare unha alternativa
viábel, ante o risco de que a belixerancia actual non faga máis que
perpetuar o actual presidente que
xa leva sete vitorias seguidas nas
urnas, máis que calquera outro
mandatario en calquera democracia do mundo. O goberno venezuelano gábase ademais de ter incluído o referendo na constitución, unha garantía democrática
con poucos paralelismos.
O petróleo como árbitro
Hugo Chávez tivo a favor, neste
plebiscito, a suba do prezo do
petróleo (de 17 a 40 dólares en
dous anos) o que lle permitiu financiar abundantes programas
sociais. Os que critican que o
chavismo non fose, contodo, capaz de levantar a economía, esquecen, segundo portavoces oficiais, a folga petroleira propiciada polos opositores que fixo caer
a economía un 8% no 2003. Para
este ano o goberno prevé un crecemento do 9%.

O resultado do referendo fixo
mudar os cualificativos que adoita recibir o presidente venezuelano. De autoritario pasou a populista. O galego Farruco Sesto, actual ministro de Cultura, pregúntase ao respecto como se pode ser
populista con catro de cinco canais de televisión en contra de
Chávez. A situación dos medios
de comunicación, maioritariamente favorábel á oposición, axuda tamén a neutralizar as acusacións de autoritarismo do réxime.
Chávez conta ademais con outros dous elementos a favor, o
apoio da súa xeración no exército
e as boas relacións con outros presidentes latinoamericanos, como
os da Arxentina, o Brasil e Cuba,
os dous primeiros líderes de paises
cun gran potencial económico. A
respecto dos militares hai que lembrar que Venezuela é un dos poucos paises americanos que permite
historicamente o acceso das clases
baixas ás academias castrenses, un
factor que axuda a explicar o actual papel da institución armada.
Do lado opositor, o pesimismo, as loitas internas e a falta de
alternativas son evidentes. A idea
de convocar o referendo foi deles, pero acabou por lexitimar a
Chávez a ollos internos e, aínda
máis, a ollos do resto do mundo.
Quédalles o consolo de considerarse a si mesmos “a minoría
ilustrada”, ao tempo que repiten
que “é imposíbel fiarse dun zambo”, en alusión ao carácter mestizo do presidente. ♦

N O V I D A D E
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Urbano Lugrís
de Antón Patiño

A biografía do pintor do mar
Colección
ESENCIAS - A NOSA TERRA
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David Cal lidera
o mellor equipo olímpico galego da historia
CÉSAR LORENZO GIL
As dúas medallas de David
Cal son a gran nova do deporte galego nos xogos de Atenas
2004. O piragüísta, recibido
coma un heroe en Aldán (Cangas), é un exemplo do poder de
Galiza nos deportes náuticos.
Tres medallas e seis diplomas
olímpicos para un total de vinte e
dous deportistas chegados de
Galiza a Grecia na busca do recendo a gloria da coroa de loureiro. A grata sorpresa foi o cangués David Cal. Malia ser subcampión do mundo en Gainsville
(EE UU) o ano pasado e medalla
de bronce no Campionato de Europa de Poznan (Polonia) hai
poucos meses, parecía complicado que acabase primeiro nos 500
metros e segundo nos 1.000 a
bordo da súa canoa c-1. Rematou
co reinado do alemán Andreas
Dittmer, imbatido desde o 1999
e puxo ben en claro que ten unha
potencia e unha seguranza en si
mesmo que lle poden valer novos triunfos en Pekín e novas citas olímpicas do futuro.
Con case 22 anos, David Cal
pode se converter nun exemplo
para moitos rapaces, principalmente do sur de Galiza, que se
inician no deporte escollendo a
canoa en troques do balón. O feito de acabar como abandeirado
do equipo español e o multitudinario recibimento na súa vila natal dan conta do moito que fixo
este rapaz polo piragüísmo, un
deporte minoritario non sempre
ben tratado polos medios de comunicación.
Cal deberá escoller seguir a
súa preparación na ría de Aldán
ou marchar para Madrid coa
maioría dos deportistas de elite
da Federación de Piragüísmo. Se
quere ficar, ten o seu favor o alto

O piragüísta, David Cal, felicitado pola Conselleira de Deportes, Pilar Rojo.

nivel dos piragüístas da zona, incluídos outros dous olímpicos tamén de Cangas, Tareixa Portela
e Carlos Pérez.
A outra medalla galega, neste
caso de prata, foi para Xosé Antonio Hermida. Este catalán fillo
de emigrantes de Maceda fala
perfectamente o galego e non ten
medo ao presumir de que a súa
prata en bicicleta de montaña lle
pertence tanto a Catalunya como
a Galiza.
Hermida chegou, ao contrario que Cal, con claras opcións
de medalla. O seu título como
campión
de
Europa
en
Wallbryzch (Polonia) neste ano e

o cuarto posto en Sydney 2000
eran antecedentes gorentosos para pensar nun triunfo que tamén
se fraguou nas costas pinas do
Macizo Ourensán, escollidas polo “pistoleiro” para preparar as
súas probas.
Diplomados
Amais dos medallistas, seis diplomas olímpicos (galardón que
reciben os clasificados entre o
cuarto e o oitavo posto) viaxaron até Galiza. A meirande parte deles producíronos probas de
deportes acuáticos. A piragüísta
Tareixa Portela foi quinta no

kaiak, tanto na final de k-2 como na de k-4. A canguesa é outra das grandes deportistas galegas, xa que aos seus 22 anos
xa gañou tres ouros en Poznan e
ben podería pasarse ao k-1 para
explotar a súa velocidade (no
último campionato de Europa
de Polonia foi primeira nesta
modalidade).
Sen saír da piragua, Alfredo
Bea e David Mascato volveron
cun sétimo posto en c-2. Os grovenses logran deste xeito o seu
segundo diploma olímpico, tras
o de Sydney, e confírmanse como unha das parellas máis rendíbeis do piragüísmo español.

O único mal día de Iván Raña
Partía como o favorito galego
para vir cunha medalla pero ese
home de ferro chamado Iván
Raña soubo o que significa sufrir nunha proba de triatlón. O
seu vixésimo terceiro posto non
deixa de ser unha anécdota, logo dos múltiplos triunfos alcanzados en competicións europeas
e mundiais, mais pode deixarlle
unha pegada indelébel.
O de Ordes ben pode aproveitar todo o resaibo a fracaso
de Atenas para gañar confianza
e aprender dos erros. Quizais o
primeiro fora competir logo das
mazaduras que tiña tras caer da
bicicleta nun adestramento. Ao
seu favor ten o fallo de todas as
quinielas. Correndo canda el no
esprint final estaba o australiano Peter Robertson, suposto
gran rival do galego para o
triunfo final.
Na proba feminina, Pilar
Hidalgo obtivo o décimo terceiro posto que non está á altura do que se esperaba dela.
Campiona de Europa en Stein

(Holanda), a santiaguesa tentará chegar a Pekín en óptimas
condicións para coroar na China a súa carreira.
Os mesmos anos que a triatleta ten David Gómez, vinte e
tres. O seu decatlón foi un premio a toda unha vida de sacrificios. Para esta máquina humana do Rosal, o vixésimo segundo posto sabe a gloria,
máis se se engade que foi o
máis rápido na proba dos 400
metros lisos.
A lucense María Abel ficou
moi lonxe do podio na proba de
maratón. O seu vixésimo sexto
posto era previsíbel, tendo en
conta os seus rexistros anteriores e os seus 30 anos.
Chuni Bermúdez de Castro
foi décimo na clase star de vela.
Era un posto que se tiña por bo
desde antes do comezo dos xogos, a pesar de que había unha
corrente “optimista” que lle
concedía medalla.
En piragüísmo, o outro cangués, Carlos Pérez, decepcio-

nou. “Perucho” non alcanzou a
final e deberá esperar catro
anos para mellorar as súas
marcas. Contábase con máis
del logo de ser subcampión do
mundo en Gainsville na categoría de k-1. Mal resultado tamén no remo para Carlos Loriente e Xesús González, membros do equipo de catro sen temoeiro, que acabaron últimos
da súa serie.
Ademais, o adestrador de
ximnasia deportiva feminina,
Xesús Carballo, volta a Madrid
(onde mora, aínda que naceu en
Rodeiro) coa fachenda da medalla de bronce para Patricia Moreno na proba de chan e o quinto posto por equipos.
No cómputo negativo hai
que contar a descualificación,
antes de se iniciar o torneo, de
Xovino González, piragüísta
vigués ao que se lle detectou
consumo de EPO. O seu adestrador, Daniel Braxe, optou
tamén por non viaxar a Atenas.♦

Iván Raña
nunha imaxe
de arquivo.

En remo, Xoán Zunzunegui
acabou oitavo na categoría de
duplo scull. O pontevedrés foi
moi crítico co director deportivo do equipo español, ao que
acusou de estragar todo o traballo da tempada cunha preparación inaxeitada. “Pensou que
matándonos a remar iamos gañar forma”, dixo en Atenas. “O
que ocorreu en realidade foi que
perdimos as forzas”.
Oitavos foron tamén Fernando Echávarri e Antonio Paz na
clase tornado de vela. Estes dous
regatistas do Club Náutico de
Sanxenxo cumpriron as expectativas na súa primeira participación olímpica. De feito, o oitavo posto foi un dos peores resultados que se esperaba, unha vez
visto o bo acomodo dos dous deportistas na súa proba.
O vigués Santi Pérez, aos seus
32 anos, era consciente de que
Atenas sería o culmen da súa carreira. Este veterano marchador
logrou un meritorio oitavo posto
após unha difícil proba na que tivo problemas para aclimatarse
durante a primeira parte. Mais finalmente conseguiu remontar e
volveu a Galiza coa satisfacción
de ter superado amplamente calquera expectativa. Non ha esquecer nunca os aplausos do estadio
logo de percorrer 50 quilómetros.
Non como deportista senón
como seleccionador gañou Vicente Rodríguez Cholas o seu diploma. O equipo de baloncesto
feminino que dirixe o vigués foi
sexto, tras un bo comezo de torneo que se viu eclipsado polo
mal partido diante do Brasil.
Cholas seguirá, posibelmente, no
seu posto de cara a novas citas
que confirmen o salto de calidade do básquet español nas competicións internacionais.♦

Pedro Cea,
primeiro ouro
O primeiro medallista galego
non competiu con España. Chamábase Pedro Cea, era de Redondela (setembro do 1900) e
converteuse nun gran xogador de
fútbol no Nacional de Montevideo (Uruguai) onde chegou coma emigrante de cativo.
Vestido coa elástica celeste
gañou dous ouros na época dourada do fútbol uruguaio (París, 1924
e Amsterdam, 1928). O “Vasco”
Cea marcou en ambas as finais,
igual que fixo na final do Mundial
do 1930, que gañou o combinado
oriental contra a Arxentina a pesar
de que non era dianteiro, senón
máis ben o que hoxe definiriamos
como interior esquerdo.
Cea está considerado como
un dos máis importantes xogadores do fútbol do Uruguai e un
símbolo do Nacional. Morreu en
Montevideo en setembro do 1970
e o seu velorio realizouse na sede
do seu equipo de toda a vida.♦

Pontevedra viviu o pasado 25 de agosto a
súa cuarta Festa do Demo, após a restitución deste evento, perdido durante décadas,
e que xurdiu coma festa pagá na véspera do
San Bartomeu. O demo desfila todo vestido
de encarnado, cun tridente co que fai que
vai picar nos nenos, que foxen espaventados ao se achegar. Mais os cativos teñen a
oportunidade de se vingar e ao final do percorrido o demo ten ben problemas para se
tirar de enriba todos os pequenos que lle turran do rabo e se lle penduran das orellas.♦

Abe Rábade.

Jazz do medievo
O pianista compostelán Abe Rábade vén de
embarcarse nun proxecto que vincula a música dos trobadores co swing actual. A iniciativa consiste en traducir á linguaxe jazzística
unha selección de cantigas medievais de
Afonso X, O Sabio, Martín Códax e Pedro
Gonçalves. Este jazz do medievo xa coñeceu
a súa estrea en directo na catedral de Mondoñedo, dentro dos actos do Xacobeo. Á marxe
deste proxecto, o compostelán anunciou a
gravación dun novo disco xunto ao seu trío,
traballo que agarda lanzar o vindeiro ano.♦

Morre no exilio
Silvia Mistral
A historiadora Antonina Rodrigo fixo pública no pasado agosto a morte da escritora
de orixe galega Silvia Mistral. De nome real Hortensia Blanch Pita, nacera en La Habana en 1914. Retornara a Galiza para pasar boa parte da súa nenez en Vilalba. Logo dun breve paso por Cuba instalouse, na
II República, en Barcelona onde compartiu, coa tamén galega María Luz Morales, a
crítica cinematográfica á vez que traballaba
para a Paramount. Na guerra civil realizou
crónicas desde a fronte e, xa exiliada en Francia, escribiu, en 1940, un impactante libro de
memorias baixo o título de Éxodo. Diario de
una refugiada que foi prologado por León Felipe. No seu exilio mexicano continuou con sona o seu oficio de escritora.♦

Fernán Vello e a poesía da realidade

O ‘demo’ percorre
Pontevedra
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olocar dentro do mesmo portal interactivo todas as letras galegas. Ese é
o ambicioso proxecto da Biblioteca
Dixital de Galiza, enmarcada dentro
da Cidade da Cultura, que se está a
construír en Compostela. Esta páxina electrónica pretende colocar na rede todo o escrito en galego entre os séculos XVI e XIX e facilitarlles
aos lectores información sobre todos os escritores da actualidade. Ademais, o proxecto prevé a
creación dunha completa hemeroteca virtual.
En Celanova, Acisclo Manzano recollerá o Premio ‘Celanova, casa dos poetas’, tinxido de

C

significación por mor do 25º aniversario do pasamento de Celso Emilio Ferreiro. Outro premio, neste caso o ‘Constantino Bellón’ de gaita, gañouno Alberto Coia, de só 21 anos. O
concurso, que chegou á súa 14ª edición, tamén
premiou con dous accésits de 600 euros a Daniel Bellón e a David Bellas. E sen saírmos da
gaita, Carlos Núñez viaxou até Venecia para
acompañar a Alejandro Amenábar para defender Mar adentro, o filme sobre a vida de
Ramón Sampedro para a que o vigués compuxo unha banda sonora “chea de intimidade e referencias a Galiza”, segundo as súas palabras.♦
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25 anos sen Celso Emilio
Unha ofrenda en Vigo inicia os actos de homenaxe ao poeta
Documentais, festivais e
novas edicións

LARA ROZADOS LORENZO
O 31 de agosto de 1979 morría en Vigo un dos poetas
máis representativos das nosas letras, e un dos máis críticos cronistas da súa época:
Celso Emilio Ferreiro, nado
en Celanova 67 anos antes.
Para conmemorar o 25 cabodano do poeta, a xunta de voceiros
municipais de Vigo celebrou unha homenaxe, o 31 de agosto ás
oito da tarde, nos xardíns que levan o seu nome, próximos ao
Castro. Alí estaban presentes
persoeiros da literatura, coma
Xesús Alonso Montero, comentaristas e biógrafos do autor, e
representantes da corporación
municipal. Tampouco faltaron
os seus fillos, Isabel, Xosé María e Luís, que abriu o acto, e seguidores da obra do literato, coma Nuria, unha muller que veu
expresamente dende Caminha,
en Portugal, para non perderse a
homenaxe. Eran preto de cincuenta persoas as que rendían
homenaxe ao “poeta do pobo”.
O seu fillo Luís Ferreiro
inaugurou o evento, agradecendo ao Concello de Vigo a celebración dun “acto íntimo e sinxelo”, e salientando “A Administración non se esquece dos
seus cidadáns”. A continuación,
a alcaldesa do PP, Corina Porro,
lembrou “o home, o poeta, o cidadán, que na cidade desenvolveu parte da súa vida: escribiu,
espallou parte das súas amenas
conversas e colaborou en Faro
de Vigo”. O literato pasou na cidade olívica os últimos anos da
súa vida, ademais da etapa previa á emigración, dende 1950
até o 66, compaxinando a súa
colaboración na revista “Alba”
co seu traballo de procurador.
A alcaldesa destacou tamén a
calidade humana do autor, e o
carácter social da súa obra, pero
tamén os seus poemarios máis

Isabel Ferreiro, filla de Celso Emilio, nun intre do acto celebrado en Vigo. P. VILABARROS

ao pé da estatua do poeta, e un
gaiteiro tocou “Negra sombra”
coma clausura do evento.
Ao mesmo tempo, unha ducia de poemas de Onde o mundo se chama Celanova, poemario publicado no 75, eran pendurados na fachada do Mosteiro de San Rosendo, na vila natal do poeta.

íntimos. Fixo unha semblanza de
Celso Emilio, coma “escritor
comprometido, concienciado
contra a represión, verdadeiro renovador da poesía galega”. Concluiu desexando “que o seu pasamento non sexa “longa noite de
separación”, senón mil amenceres da súa presenza”. De seguido
depositou unha coroa de loureiro

Tamén se colocará un baixorrelevo coma placa conmemorativa no número 28 da Rúa
Urzaiz, onde vivira o poeta.
Ademais, a Fundación Celso
Emilio Ferreiro e o Concello
de Vigo programan novos actos para outono. O primeiro é
un festival no Teatro García
Barbón a finais de outubro,
con guión de Xosé Cermeño e
guiado polos actores Antón
Durán “Morris”, Manuel Manquiña e Serxio Pazos. Nel intervirán persoeiros da cultura
e da empresa editorial galega,
coma Manuel Bragado, Víctor
F. Freixanes, Afonso Paz Andrade ou Isaac Díaz Pardo, ou
os deportistas Michel Salgado
e Fran. Tamén actuarán Luís
Emilio Batallán, Amancio
Prada ou Miro Casavella, que
musicaron poemas de Celso
Emilio. Por outra banda, estrearase un documental sobre a
vida e obra do escritor, feito
con imaxes procedentes dos
arquivos de TVE e da TVG.
Tamén en Vigo, a Consellería
de Cultura e a Fundación Celso Emilio Ferreiro celebrarán
un congreso de escritores sobre a obra do autor, polas mesmas datas.
Por outra banda, a editorial
Xerais publicará en novembro
unha recopilación dos artigos
xornalísticos de Celso Emilio,
logo de editar a súa obra completa en novembro do ano pasado, na colección “Clásicos”,
con edición a cargo de Mónica
Góñez. O proxecto actual diríxeo o crítico Ramón Nicolás,
que tamén foi o responsábel da
publicación da Poesía galega
completa no pasado mes de
abril. Tamén se negocia cunha
editorial francesa unha tradución de Longa noite de pedra.♦

As verbas da
insubmisión
Celso Emilio deixou poemarios emblemáticos dunha época e un espazo: a Galiza da ditadura franquista, sometida,
obrigada a emigrar, e desposuída da súa lingua e identidade. De sempre solidarizado co
pobo, Celso Emilio escribía
“Non falo para os estúpidos.
Falo para os que agoantan rexamente mentiras e inxustizas
de cotío.” Xa O soño sulagado, publicado en 1954, amosaba un carácter innovador, tanto
nos seus poemas de denuncia
coma nos máis intimistas, nos
que voltaba ao neno que foi en
Celanova. Longa noite de pedra, no 62, é unha das obras
cumio da literatura galega. Nela defende a liberdade, a identidade e o proletariado, como
podemos ver en “Monólogo do
vello traballador”, primeiro
poema marxista das nosas letras, como dixo Ferrín, que logo sería musicado dende Voces
Ceibes por Miro Casavella.
Catro anos despois, dende
Venezuela, publica Viaxe ao
país dos ananos, aceda crítica
aos galegos que renunciaron á
identidade. Na emigración publicou tamén Cantigas de escarnio e maldecir, Terra de
ningures no 69, Paco Pixiñas
no 70, Antipoemas no 72 e Cimenterio privado e Os autentes no 73.
Xa de volta, traballa nunha
revista médica en Madrid.
Moraima: diario de abordo,
de 1975, recolle poemas de
amor á súa muller. Por último,
A fronteira infinda, no 76, e A
taberna do galo, dous anos
despois, son dúas mostras da
súa prosa.♦

Luís Ferreiro

PACO VILABARROS

‘Celso Emilio foi un escritor con capacidade de ver o futuro’
Luís Ferreiro, fillo do escritor e
membro da Fundación que leva
o seu nome, loita por manter
viva a memoria das letras de
Celso Emilio.
Como cambiou a valoración da figura do poeta ao
longo deste cuarto de século?
Dende o punto de vista social foi sempre valorada. Esta
terra lémbrase del.
E a nivel institucional?
Agora, nos tempos novos,
comezan a recoñecer estas figuras da literatura. Máis vale tarde
ca nunca. Normalmente, no
mundo da cultura, sobre todo na
defensa da liberdade, encabezada por todo tipo de propostas e
denuncias, había moito silenzo
hai anos. Mais agora, a Admi-

nistración, que non hai que esquecer que é algo que sae do
pobo, recoñece e celebra a presenza deste persoeiro na cidade.
Que outros actos están
previstos?
Están sen concretar as datas
exactas, pero entre outubro e
novembro farase un congreso
sobre Celso Emilio Ferreiro, un
festival promovido polo Concello de Vigo de música e poesía.
Celso Emilio Ferreiro é o poeta
máis musicado da literatura galega. Tamén haberá unha serie
documental na galega, e unha
serie de concellos están programando distintos actos culturais,
musicais e literarios, mesmo fóra de Galiza, en Venezuela e
no Uruguai. (Celso Emilio

emigrou a Venezuela no 66.)
Cal é a vixencia dos poemas de Celso Emilio, 25 anos
despois?
Seguen a ser vixentes, totalmente: cando se está falando
da xenofobia, e da emigración,
cando escribe poemas sobre a
guerra, que poderiamos aplicar
á situación no Iraq... En 25
anos non cambiaron moito as
cousas, nalgúns aspectos, como, por exemplo, na política
económica: agora que falamos
tanto de planos para Galiza, o
poema “Índices estadísticos
para un plan de desenrolo”(en
Viaxe ao país dos ananos) é totalmente actual. Realmente foi
un escritor con capacidade premonitoria, de ver o futuro.♦
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Leccións
de moral
VÍTOR VAQUEIRO

É

máis que probábel que os
meus cultísimos leitores
lembren nesta mesma
columna algunha referéncia a
monseñor Gea Escolano a quen
desexo, con todas as miñas forzas, que Deus teña na glória na
hora da sua morte –na de monseñor; Deus, como sabemos,
goza dunha imperfección: a de
non ser mortal– sen que isto
prefigure nengún desexo a
respeito da data de falecemento
do noso prelado. Desculpareime e xustificarei-me alegando
que cada vez que vexo un texto,
unhas declaracións, calquer cousa, do bispo mindoniense non
podo evitar que algo semellante
a unha forza telúrica percorra
todo o meu corpo e me vexa na
necesidade de atacar o teclado
da miña computadora, dito sexa
este termo con todos os
respeitos. Imaxino que algo
semellante debe-lle acontecer a
monseñor Gea, de tal maneira
que cada vez que unha mínima
voz de progresismo, de igualitarismo agroma na sociedade, el
arbora, como se se tratar dun
Roberto Alcázar eclesiástico, a
sua artillaria conceitual e ve-se
na obriga de pontualizar aspectos que considera oportunos. Se
cadra, Gea Escolano e eu fomos
cuñados en formas semellantes.
Eu, que estou a favor do
acasalamento de homosexuais,
non pensara, porén, na proposta
implícita que monseñor suxire a
respeito do –chamemos-lle asi–
acasalamento de trios. É unha
idea, non obstante, non orixinal
–hai máis de corenta anos
François Truffaut explanara esta
noción en Jules et Jim– ainda
que si digna de ser tida en conta. Pensamento de profundo interese parecen-me, igualmente,
as suxeréncias poligámicas e
poliándricas de monseñor. No
que se refire ao celibato
eclesiástico, considero que non
debo pronunciar-me, xa que o
teño por asunto interno da Igrexa e alleo, portanto, á miña xurisdición intelectual, ainda que
a presumo irrelevante porque
acredito no feito de que a maioria de cregos, abades e freires
teñen, nesta altura, resolta a
cuestión sexual. Luis Buñuel
acostumaba afirmar de si
próprio que “grazas a Deus, son
ateu”. Eu que, grazas a Deus,
tampouco non pisei un seminário sei, non obstante, que nestes
centros as prácticas
homosexuais adoitan vigorar
como cogumelos en outono.
Monseñor deberia ter en conta
esta circunstáncia e procurar
comportamentos morais ali onde quer que fose, mesmo no interior da institución á que
pertence. O mesmo que, conducido pola sua –imaxino eu– caridade cristiá deberia-se
pronunciar con idéntico afervoamento contra a marxinación, a
pobreza, o desemprego, a
explotación sexual –e a outra–,
os narcotraficantes, os
xenocidas, a contaminación selvaxe, a guerra e demais lacras
que nos inzan. De certo, se asi
for, gañaria, aos ollos de moita
xente, credibilidade.♦

Estrease a ópera prima
de Xurxo Coira, O ano da carracha
A.N.T.
Lugo foi o escenario da estrea
da primeira longametraxe dirixida por Xurxo Coira e que
leva por título O ano da carracha. Xavier Veiga, María Vázquez e Camila Bossa, entre outros, dan vida a unha comedia
xuvenil na que a incertidume
laboral ao remate dos estudos
universitarios dos protagonistas convértese no eixo central. Producida por Lugo
Press e Filmanova e con guión
de Carlos Portela, a película
xa está nas salas comerciais.
Tras o éxito acadado hai un par
de anos pola serie televisiva Entre bateas, e despois de dirixir
diferentes curtametraxes como
O Matachín e de realizar varios
capítulos de Mareas Vivas e Terras de Miranda, o director Xurxo Coira vén de debutar no cinema coa súa primeira longametraxe, unha comedia xeracional
na que non se esquece a retranca. O ano da carracha tenta retratar a situación daqueles se
atopan entre os vinte e os trinta
anos, con poucas expectativas
laborais. Camila Bossa, Xavier
Veiga e María Vázquez son os
actores galegos que forman parte do reparto, un elenco que se
completa con rostros famosos
das teleseries para adolescentes
do estado, como Félix Gómez
de Al salir de clase.
Como xa ten indicado o
propio director, a idea da película comezou a xestarse unha
noite de copas en Compostela.
Con el estaba o que posteriormente sería o guionista da his-

Fotograma cos actores Xavier Veiga e Félix Gómez.

toria, Carlos Portela e a conversa comezou a xirar sobre os
problemas que se atopan os
mozos hoxendía. Máis alá da
anécdota, a partir dese momento o proxecto comezou a a
tomar forma.
Producida por Filmanova e
Lugo Press, na película desenvólvese a historia de Fran, un
aprendiz de carracha, entendendo por carracha cada un
dos membros desa “xeración
de fillos chupópteros, que lle
chucha o sangue aos pais até a
morte”. Con vinte e oito anos
e acabado de licenciar en Bioloxía, os seus intereses xiran
en torno as series americanas,

a música disco dos setenta e
oitenta, o festival de Eurovisión entre outros aspectos da
cultura lixo.
A película, que foi rodada
durante pouco máis de medio
ano en diferentes localización
de Lugo, contou ademais con
Antón Reixa como produtor.
Auxe audivisual
Despois de ser proxectada con
gran éxito de público en maio
no marco do Festival de Málaga, o pasado mes de agosto o
director escolleu Lugo para
presentar en Galiza o filme.
Estes días o filme estase a

proxectar nas salas galegas.
A estrea de O ano da carracha supón unha das últimas
contribucións que engrosan un
ano particularmente prolífico
do audiovisual galego. Romasanta, película na que Paco
Plaza recrea o caso de licantropía protagonizado no século pasado por Manuel Blanco
e Pinocchio P3K, o filme de
animación de Filmax no que a
productora muda o convencional boneco de madeira creado
por Gepeto no seu taller por
un pinocho de chips son outros dos filmes, con participación galega, que se poden
ver este verán.♦
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Dous amigos

ISI/DISI e o milagre de Segura
Anticipación de Torrente III con risa asegurada
Título: Isi/Disi: amor a lo bestia.
Dirección e Guión: Chema de la Peña.
Intérpretes: Santiago Segura, Florentino

Fernández, Jaydy Mitchel e El Sevilla.
Nacionalidade: España, 2004. Comedia.

O filme semella un preludio de
Torrente III, aínda que sen chegar á calidade
das dúas entre- Compre
gas anteriores
da saga do de- destacar
tective madri- a boa
leño. Ten unha actuación
virtude
que de
destaca por riba das demais: Florentino
facer rir á xen- Fdez. que
te por medio se estrea
dun guión áxil, como actor
malia tratarse
dun argumento na gran
moi sinxelo e pantalla,
até un pouco logo
esperpéntico.
do seu
Dous heavis de Leganés, paso por
Isi (Santiago Sete vidas.
Segura) e Disi
(Florentino Fernández), levan unha vida tranquila roubando coches, consumindo
drogas e comendo berberechos
con tomate até que ven pola rúa á
guapa e peor actriz, Vanessa (Jaydi Mitchel). Dende ese momento,
Santiago Segura, calvorota, melena traseira e pantalóns pitillo, ao
seu máis puro estilo, intenta conquistar á loira muller de Alejandro Sanz na vida real. Para facelo
conta coa axuda, ou atranco, dos
seus amigos Florentino Fernández e El Sevilla (Cantante de Mojinos Escozíos).
O nome dos dous protagonistas non se trata dos diminutivos de Isidro e Disiderio. É a
adaptación á xiria de Leganés do
nome do ilustre grupo de heavy
australiano AC/DC. O director,
Chema de la Peña, trata de contrastar a vida dos estudantes da
universidade de Leganés coa
dos habitantes das barriadas da
cidade que teñen como lectura
básica a súa ficha policial.
Santiago Segura terá que
competir cun estudante alto e ca-

Xan e Pericán, de Daniel
Ameixeiro, é un libro para
rapaces escrito en verso. Xan é
un neno pequerricho, comellón
e amigo das sonecas que se fai
inseparábel de Pericán,
un cativo
fraco que nin
come nin
dorme o suficiente. Ambos
os colegas vivirán
aventuras coa
bicicleta de
Anacleta ou o
tractor do señor
Comendador. Ilustra Andrés
Meixide. Edita Xerais.♦

Castelao
para cativos

Florentino Fernández, Jaydy Mitchel e Santiago Segura nunha escena da película.

chas que está interesado en Vanessa. Este contraste, xunto con
golpes, frases enxeñosas e algunha que outra situación escatolóxica conseguen arrincar as risas do
espectador. Cómpre destacar a
boa actuación de Florentino Fernández, que se estrea como actor
na gran pantalla neste filme, logo
do seu paso pola serie Siete Vidas.
A todo isto hai que engadirlle a intervención de personaxes
como Gran Wyoming, Andrés
Montes ou Joaquín Sabina. Este
último, cunha pinta máis deteriorada que de costume, adereza
a película cunha moi boa banda
sonora. Rubia de la cuarta fila é
o título da canción coa que consegue acabar coa paciencia de
Santiago Segura, levándose a rapaza á cama. En definitiva, risas
en grandes doses nunha película
cunha historia moi pouco consistente na que Santiago Segura
semella que converte en ouro todo o que toca. Tómese como
preludio de Torrente III. Non apta para intelectuais.♦
RUBÉN VALVERDE

Tabela das letras

Galaxia recupera nunha nova
edición as viñetas de Castelao.
En Cousas dos nenos, a colección Árbore agrupa todas as
‘cousas’ que o
rianxeiro lles
adicou aos cativos. Coa inocencia e espontaneidade dos
pequenos, as
ilustracións son
auténticos
breviarios de retranca, en burla
permanente da
diglosia, o caciquismo e a
explotación de Galiza.♦

FICCIÓN

NON FICCIÓN

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

1. UNHA ESPÍA NO REINO
DE GALICIA.
Manuel Rivas.
Xerais.

Un reno
algo especial

2. A TERRA QUERE POBO.
Xosé Luís Barreiro.
Galaxia.

Renato é un reno que odia o
verán e chega feliz ao inverno.
Mais gozar cos seus amigos
faise complicado por mor dos
seus cornos. Para non aturar
as burlas
dos outros
animais da
fraga
nevada, vai
tomar unha
decisión definitiva. Mais o
remedio vai
traer
complicacións inesperadas.
Renato, de Manuel Hidalgo,
editouno Manolo Hidalgo.♦

2. SOLIMÁN.
Xesús Fraga.
Xerais.
3. VERMELLA CON LOBOS.
Carmen Blanco.
Xerais.
4. HARRY POTTER E
O PRESO DE AZKABAN.
J.K. Rowling.
Galaxia.
5. AMOR E MÚSICA LIXEIRA.
Bieito Iglesias.
Galaxia.

3. HISTORIA DE GALICIA.
Ramón Villares.
Galaxia.
4. HISTORIA DA COSTA GALEGA
E OS SEUS NAUFRAXIOS.
Fernando P. Cortizo.
Xerais.
5. RESISTENCIA, GUERRILLA E
REPRESIÓN.
Bernardo Máiz.
A Nosa Terra.

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

Cantos de ausencia.
Elexías (1959-2002)
Salvador García Bodaño

43 anos de antoloxía poética.
A NOSA TERRA

Teatro musical
Cándido González escribiu a
obra ¡Mal ollo!… Comedia
de ambente mariñeiro no
1954 en Buenos Aires. Este
comediógrafo (1905-1966)
conseguiu
desta
maneira
introducir o
galego no
teatro
musical, cunha
combinación
de elementos
folclóricos. A
edición da BibliotecaArquivo Teatral ‘Francisco
Pillado Mayor’ contén un estudo de Manuel Ferreiro e
Laura Tato.♦
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E.N. Galiza
Nº 5. Verán do 2004.
Edita: Esquerda Nacionalista.

Carlos Méixome repasa a
actualidade internacional.
Francesco Traficante explica
os retos do socialismo
nacionalista hoxendía. Viki
Costas analiza a situación dos
xornais e xornalistas
nas
relacións
co poder
en Galiza.
Virxilio
Rodríguez
dá conta do
estado da
música folk
no noso país. Antonio
Oca dá
alternativas
ao medio rural, en grave crise.
O alcalde do Porriño, Raúl
Francés, fai unha crónica do
seu primeiro ano de mandato.
Antón Mascato reclama valor
de mercado para o galego.♦

Europa
de les nacions
Nº 53. Primavera do 2004. Prezo 3 euros.
Dirixe: Aureli Argemí.
Edita: CIEMEN.

Aureli Argemí repara na
difícil situación de Chechenia,
en guerra desde hai unha
década. David Forniès
entrevista a Umar Khanbiev,
ministro de Sanidade no
goberno checheno
no exilio.
Rachid
Raha repara no
problema
beréber en
Marrocos.
Inclúese un
dossier
sobre a
Constitución
Europea.
Francesc Ricard explica a situación legal
do catalán en Aragón. Mònica
Barrieras estuda a situación
polilingüística da Guaiana
francesa, territorio europeo
máis afastado do continente.♦

L’Avenç
Nº 293. Xullo-agosto 04. Prezo 5 euros.
Dirixe: Josep M. Muñoz.

O dossier destacado neste número adícase a Portugal. Víctor Martínez-Gil, Manuel de
Seabra, Josep Sánchez, Jordi
Cerdà, Helena
Tanqueiro
e André
Murraças
analizan a
situación
lusa desde
o punto de
vista histórico, político,
artístico e
lingüístico.
Francesc Vilanova recompila testemuñas
de diferentes exiliados
cataláns que viviron so o réxime colaboracionista de Vichy.
Ademais, dáse conta de novidades literarias e artísticas.♦

A película de Xelmírez
Anxo de la Cruz non logra pasar por novela
un guión da Idade Media
Título: Compostellanum.
Autor: Anxo de la Cruz.
Edita: Biblos.

Xa nos advirte Anxo de la
Cruz no seu prefacio que o
proxecto inicial deste Compostellanum é un suposto filme ao redor da época de esplendor
de
Santiago, can- Compostela
do Diego de aparece
Xelmírez ostentaba a mitra coma un
compostelá e escenario
c o m a n d a b a digno de
desde Galiza superproAfonso VII o dución,
seu “Imperio”. luminosa,
E iso arrástrao rica,
a novela coma
un lastre aba- cosmopolita.
fante.
O debú literario do prestixioso produtor
cinematográfico (é unha desas
almas xeniais de Dygra, cocreador de O bosque animado
e de O soño dunha noite de verán) non alcanza a categoría de
literario. De la Cruz investigou
a época sobre a que escribe,
conseguiu captar os ambientes

Anxo de la Cruz.

e os costumes mais non supera
en ningún momento a escritura
esquemática dun guión de cinema.
Desde ese punto de vista, o
de proposta que ha ser levada a
unha pantalla, este libro é ben
interesante, en troques. Os diálogos son áxiles, as situacións,
divertidas, e os personaxes
mantéñense nesa fronteira entre o debido estereotipo de pe-

lícula (o novicio galán, o vello
con retranca, a moza belida…)
e a necesaria orixinalidade para facelos atractivos (destacan
Diego Xelmírez e Afonso VII
de Borgoña pola súa riqueza
de matices).
Compostela aparece coma
un escenario digno de superprodución, luminosa, rica, cosmopolita. Cando Guido de
Borgoña e Leroi de Conques
entran nese inmenso lupanar
do mosteiro de Antealtares, o
autor consegue transmitir “en
imaxes” a atmosfera de luxo
oriental ben acochado no sacrificio románico da época. Igual
acerto hai na descrición da revolta burguesa e nos constantes
flash-backs que nos explican,
dun xeito simple e ben didáctico, os porqués da situación que
se nos narra.
Como bo filme, De la Cruz
sabe crear teasers (ganchos)
cos que manter os espectadores
pendentes do filme (libro): a
mensaxe oculta do canteiro na
súa obra, a tensión sexual entre
Leroi e Miriam e até esa pescuda inútil de comida por parte de
Guido son trucos valiosos para

facernos termar das páxinas.
Se Anxo de la Cruz quería
facer un best-seller histórico,
con trama oculta nunha das
máis fértiles, en termos literarios, alturas do noso pasado,
fracasou. Os seus coñecementos non lle serven para facer un
libro matizado, calmoso, destinado a unha lectura excitante e
erudita. Se quixo, simplemente, poñer no papel un esquelete
dun proxecto de cinema, válenos como percorrido máis visual que literario por uns anos
que deberían inspirar non unha,
senón un cento de películas.
Contodo, os que estrañan
entre as nosas publicacións
achegamentos ao pasado,
Compostellanum pode ser interesante para apalpar en carne e
óso diferentes persoeiros do
noso pasado, normalmente silenciados por un modelo de
historia que sempre se esqueceu das nosas figuras relevantes na relación co gran público.
Oxalá este guión acabe convertido nunha película que corrixa
esta situación.♦
C. LORENZO

Clasicismo liberador de Gómez Alfaro
Título: O clamor da eclipse.
Autor: Xosé C. Gómez Alfaro.
Edita: Espiral.

Con O clamor da eclipse Xosé
C. Gómez Alfaro gañou o XX
Premio de Poesía Cidade de
Ourense. O poemario –a historia dun amor e a súa ruptura–
divídese en dúas partes, Albor
(o amor), 25 poemas, e Solpor
(o desamor), 20 poemas. Vai o
volume precedido dun prólogo,
que non debe
saltar o lector, Pese a que
de
Vicente
Araguas
no a facilidade
que sitúa per- da versificafectamente a ción podía
Gómez Alfaro conducilo
dentro da ac- á retórica,
tual poesía ga- o poeta
lega.
sabe fuxir
Como avisa o prologuis- dela.
ta, “en tempos
de penuria versificadora, este autor sabe de rimas, ritmos e –sobre todo–
acentos”, o que, en verdade, é
de agradecer, xa que se está a
confundir case todo, e se as vangardas clásicas demandaban,
por exemplo, queimar todas as
igrexas (os edificios), hoxe,
despois do profundo cambio da
dominación capitalista producido a partir da metade do século

Ilustración da capa de O clamor da eclipse.

XX, talvez o revolucionario, o
“vangardista” (expresión dedicada aos que tanto aman esta
palabra –e concepto– militar),
sexa conservar eses edificios.
Tal vez hoxe a verdadeira arte
subversiva estexa nun cadro de
Rafael, nun busto de Donatello
ou nun soneto ben medido. Por
outra parte, como escribía hai

anos –antes da
súa deriva dereitista– Michel
Houllebecq,
Rester Vivant
(1977): “Crede
na estrutura.
Crede, igualmente, nas métricas antigas. A
versificación é
un poderoso útil
de liberación da
vida interior”.
A versificación talvez explique a segunda parte do libro, Solpor,
onde o prologuista, e quizais non só,
bota en falta
“un pouco de
sentimento bolerístico, digamos, ou de tango malevo para
tanta dor, para tanto sentimento de anguria diante do ermo
provocado polo desamor”,
“un exabrupto coloquial”.
Quizais a liberación da vida
interior mediante a versificación prohíbelle ao poeta eses
sentimentos, ese exabrupto,
aínda que pensamos, como o
prologuista, que o poemario

gañaría se a palabra desenganada do eu poético da segunda
parte fose máis ferinte e dorosa, se fose máis dialóxica, é
dicir, dialogase –ben que fose
en desencontro– coa voz feminina que se albisca mais
non se acaba de deixar ver.
Dito todo isto, habería que
entrar nos poemas. En conxunto, estrofas e metros clásicos,
case sempre sen rima, poemas
cheos de forza e ritmo, malia
algún inevitábel descoido, algún que outro ripio que non
desmerece o conxunto. Pese a
que a facilidade da versificación podía conducilo á retórica,
o poeta sabe fuxir dela. Por outra parte, achamos que o autor
abusa das aliteracións, que ás
veces dan a impresión de meramente mecánicas (¡Canto cántico cálido nesas cántaras tácticas/ que conservan albadas e
barbañas ben brandas!), outras suplantan o ritmo forzado
dalgúns versos (estes toneis de
tópico tormento), e outras,
moitas veces, melloran o verso,
o poema (que só asolados sangra sombras e soños). Achámonos, pois, perante un libro
de poemas que algún podería
chamar clásicos, mais que a
nós non nos parece tal.♦
X.G.G.
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Unha novela sobre o contrato temporal
A.N.T.
Nesta novela polifónica unha
fábrica de coches na época de
globalización, deslocalización
e precariedade laboral define
o universo para as moitas vidas que dependen dela. Sometido á estratexia comercial e
ao ritmo das máquinas, o coro
dos personaxes reducidos a
peóns da empresa intenta soñar e resistir.
As e os protagonistas de
Contrato temporal vense con-

Beatriz Dacosta recrea a tensión que produce a precarización laboral nunha novela que mereceu o IV premio Terra de Melide e que, proximamente, sairá á rúa da man
de Francka Editora. Aquí adiantamos un capítulo da obra.
frontados con situacións e reflexións como as seguintes:
Ter ou non ter traballo, esta é
a cuestión. Así que calar, tragar e darlle duro sen pensar

moito. Porque sobra xente para traballar. Porque fóra da
nómina non hai futuro. Acepta o xogo ou perece. Acabar
na rúa é non ser. Porén parece

que nin sequera os xefes son
realmente libres, senón escravos das leis do rendemento,
da facturación e da competencia. Como determinan estas

condicións a nosa vida e as relacións humanas?
Beatriz Dacosta ofrece
con este libro, galardoado co
IV Premio de Creación Literaria Terra de Melide, unha
radiografía dos nosos tempos, unha novela sobre un tema raramente tratado na literatura.
O libro sairá á rúa a mediados de setembro, publicado por
Francka Editora. Velaquí un
adianto.♦

‘Área de repouso’
BEATRIZ DACOSTA
Silencio. Abrir a lata de refresco. Comer no bocadillo de mortadela. Os
operarios van chegando aos asentos
con cadansúa bolsa de viandas. As
mazás golden roldan pola mesa metálica, igual que os vasos plásticos ateigados de cafés e as latas de cervexa.
As navallas cortan o pan. O pan cómese. Un silencio fondo muta as habituais conversas do descanso por un aire insufrible de derrota. É venres. O
murmurio dos robots de fondo. A semana non dá rematado nunca. O silencio abre as mans que se apoian nas caras. Os bocadillos empequenecen. Os
operarios van vindo ata que a sala se
enche con esa presenza estática de
noite, de homes que visten uniforme
gris, que mudan a súa posición no
asento, ás veces cruzan as pernas, algún abre a boca, os ollos vólvense encarnados ao contacto co fume. Na sala de lecer hai unha xardineira con
plantas murchas e atestada de cabichas a carón dun colector amarelo onde se depositan residuos plásticos e
latas. As miradas pérdense no rectángulo de asentos, de homes que agardan o ritmo do reloxo para reenganchar a noite e seguir ata seren vítimas
da hora de saída. As paredes da área
aberta combinan os azulexos brancos
e grises coa pintura verde da zona superior. As máquinas dos cafés devecen polas tarxetas, porque alguén prema os botóns, por arriar sucedáneo líquido dunha calor mesta que se mete
fonda mentres vai baixando pola gorxa ata quentar o estómago. Vai frío
hoxe! Ao se mover xa pasa todo. Todo
pasa, pasa todo. Que máis ten! Algúns
carristas aparcan, saúdan cun ¡que
aproveite! mentres se escoita ¡grazas!
e diríxense ás máquinas cafeteiras. O
líquido cae como nunha fervenza escura. Detéñense nas mesas altas de fumadores e agardan a que ese cigarro
se consuma, a que ese café desapareza, parolan, ollan o espazo limitado
das horas que se concentra nos cestóns do almacén, nas enormes fileiras
de mercadorías. O taboleiro de anuncios compite cunha fotografía dun
cantil de Lanzarote. Algúns obreiros
abren a mirada a ese mar de cartón policromado, a esas rochas volcánicas e
agresivas, a ese mar que nunca é máis
que unha promesa esquecida nalgunha axencia de viaxes, sempre con
ofertas para invernos rexos que se meten nas galernas dos corpos. Algúns

Ilustración da capa de Contrato temporal.

dos homes que sentan na área de repouso teñen os brazos cruzados. Os
silencios estralan entre pequenas frases arrincadas a ese non saber qué dicir. Todos os eventuais serán vítimas
nalgún intre da hora de saída. Os fixos
non se sabe con seguridade, non se sabe. Mister Jefe porta na mirada certo
enigma de cambios. O luns opéranme.
Non creo que bote moito tempo de
baixa, mentres vai quedar no meu
posto Doutor Bombeiros. Que todo
che vaia ben. Seguro que a túa muller
vai quedar encantada da vida cando te
devolvan como un buxo, con esa perna ben tesa. Non te queixes, non te
queixes, que aínda se lembraron a
tempo, que por moito que digan, iso
das listas de espera non o arranxan nin
cando mexen as galiñas... Que si, ho!,
que tes razón, xa podía levar morto un
mundo que a eles tanto lles ten, e mira ti, aturando todo o día estas dores
no xeonllo que me teñen podre, podre
me teñen. As dores de ser vítimas da
hora de saída pendura das mans cru-

zadas de Navegante. A máquina de refrescos argalla un universo doce de

Beatriz Dacosta naceu en Cangas no 1967. Antes de Contrato temporal, publicou un libro de relatos, Casca
de noz (Galaxia, 2000) e unha novela,
Precipicios (Francka Editora, 2002).♦

sabores con burbullas mentres excita
a vista a través dunha fotografía iluminada na que aparece unha copa con
zume de laranxa natural e metades de
froita adornadas con pingas de auga.
Isto non é nada, opéranme en Ficas,
alí botas uns días e coa mesma xa vas
remendado para a casa, seica me van
meter a epidural como as que van parir. Non hai sorrisos na noite. As bocas ábrense. O cansazo arrímase ás
zonas lumbares. E ti, Navegante? Eu
nada. Os ollos atan os amallós das botas. Dende o luns para a casa, á cola
na oficina de emprego, qué vos vou
dicir que non saibades xa... Os circos
do fume adhírense ao teito da área, os
homes fuman e fuman. Hai ben pouco
marchou tamén Brasileiro, lembrades?, caíanlle as bágoas! E non lle ían
caer? Caer, imos caendo todos, como
follas..., xa estamos moi cansos..., e
temos unha idade..., a ver ónde volvemos atopar choio, cada vez vivir é
máis complicado. Unha casa non se
mantén con vento. E caíanlle as bágoas ao se despedir de nós. Adiós, hermanos, camaradas, amigos, despedidme del sol y de los trigos!, iso seica o
dixera un tal Miguel Hernández antes
de morrer e a el quedáralle cravado
cando llo contaran. Si, como cravadas
nos quedan a todos as despedidas, así
que xa sabemos, un día eu, outro ti, nada máis certo que a oficina de emprego. E como lle caían as bágoas ao pobre do home! Non somos nada, vállame Deus que non somos nada. E mentres haxa paro, aínda aínda, pero logo
de que se acaba se antes non se atopou
emprego..., qué será de nós e das nosas
familias... A certas idades é todo moito
máis difícil. Mecaghoendiós!, non nos
podemos resignar a isto, sempre igual,
tantos anos dando máis voltas ca monas, máis ca monas, traballando como
cabróns en calquera cousa, e aguantando, porque agora aínda nada, pero daquela..., ui mimadriña, daquela, daquela cando o da reconversión si que fora,
mecaghoendiós!, si que fora, como para acabar así, de calquera xeito nunha
oficina de parados máis vellos e sos ca
cans, vellos e sos, tirados, sempre
aguantando, aguantando. El cantos
anos ten Brasileiro? Pois por aí teravos
uns cincuenta e catro. Uf, cincuenta e
catro!, cómo non lle ían caer as bágoas
ao pobre do home..., cómo non lle ían
caer as bágoas... Murmurio dos robots
de fondo. Silencio.♦
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Inclúe ao final do libro unha
nota de autor no que explica
a presenza de poemas publicados en diferentes ocasións.
Cal é o eixo de unidade de Territorio da desaparición?
Todos os poemas xiran arredor da idea central que se sustancia no título, pero pareceume
apropiado anotar que algúns deles foran publicados anteriormente. O universo de Territorio
da desaparición é amplo porque hai elementos críticos, na
sombra da realidade e despois
hai unha evolución que remata
coa viaxe da sombra á luz.
Os poemas cos que abre
parecen unha poesía da derrota, “patria morta do futuro”, di un dos versos.
No poema limiar “A casa”
pode crearse ese clima. Hai un
cambio na miña poesía que xa
se anunciaba en poemas anteriores de As certezas do clima
ou Poemas da lenta nudez.
Agora hai unha nova tonalidade, é unha poesía dirixida ao
cidadán, unha poesía política e
cunha carga moral que está nese diálogo que establece co lector. Considero que a través da
poesía hai unha necesidade de
recuperar o espazo público de
comunicación e intervención.
Por iso digo que é unha poesía
política no sentido histórico.
Daquela o poema Poetas
expulsados da cidade é unha
expresión desa dificultade de
chegar a poesía á xente?
Cando se fai unha poesía tan
directa, eu chámolle de intervención, hai tamén ironía. A tensión
do discurso poético, das metáforas, das imaxes, é un acto continuo, pero tamén hai unha intención de facer unha crónica poética e social. Identifícome coa idea
de Octavio Paz que falaba da poesía como visión xornalística da
realidade. Aquí están presentes
problemas como o dos repatriados, os inmigrantes, a pobreza...
dando voz a esa realidade. Pero
tamén un xogo de ironía crítica e
nese poema en particular xógase
coa expulsión do poeta da república platónica. Todos os poemas
do libro xiran arredor dunha cidade que tende a desaparecer.
Estou dacordo con esa tese de
Paul Virilio, cando fala da cidade
como escenario da guerra e a
destrución. Penso que a poesía
está sendo expulsada da cultura
contemporánea, e iso faise a través da presenza do entretemento
audiovisual e da falsificación do
transcendente e da sensibilidade
através da propaganda e a publicidade. Vivimos un tempo de
sistemática manipulación e mentira que procura a ocultación das
verdades que lle afectan radicalmente ao ser humano.
Cal é hoxe a función do
poeta?
Eu vexo a poesía como un
medio de obtención da verdade
individual e da verdade compartida cos lectores. E tamén a poesía como unha enerxía nativa, da
que falaba Baudelaire, unha
enerxía existencial que trata de
reflexar o coñecemento que produce o contacto coa realidade. A
poesía é tamén unha denuncia
da inxustiza ou como afirma o
poeta chileno Raul Zurita, a po-

PACO VILABARROS

Miguel Anxo Fernán Vello
‘A poesía está sendo expulsada
da cultura contemporánea’
XAN CARBALLA

Territorio da desaparición (Galaxia) é o último traballo de Miguel Anxo
Fernán Vello, unhas das principais voces da poesía galega contemporánea.
Un libro que marca un punto de inflexión na súa obra, “é unha poesía dirixida ao cidadán, unha poesía política e cunha carga moral no diálogo co lector”.
esía é unha denuncia das monstruosidades da historia.
Entresacados dun poema
seu hai uns versos que cuestionan a utilidade da poesía:
“Poetas: oficiantes insólitos
dunha razón perdida / condenados ao límite do ser e da
loucura” ou “nin siquera a
voz do poeta nos salva”.
Hai un xogo entre a realidade
e o límite. Este é un libro con tonalidade de denuncia e no diálogo poético hai que forzar as posicións. Contra o que se poda pensar non é un libro pesimista, máis
ben candente. Eses versos contextualizados no conxunto teñen
a súa réplica. Todos os poemas
están concibidos desde unha ideoloxía humanista, defendo que a

poesía é un humanismo actuante.
Na poesía galega síntome parte
da tradición nosa e en diálogo
con todas as do mundo, particularmente as europeas, e hai unha
liña cívica que está xa en Rosalía,
en Curros, en Celso Emilio Ferreiro, que percorre boa parte do
século XX e está presente en
moitos autores da miña xeneración, por exemplo Xosé María
Álvarez Cáccamo. Eu vibro nesa
dialéctica: a poesía ao encontro
do ser humano. Dicía Antonio
Gamoneda nun recente encontro
que cando a linguaxe simbolista,
da que me considero debedor, roza os elementos expresionistas
acaba converténdose nunha forma de realismo crítico. Velaí a
clave desta poesía que é unha to-

ma de posición e unha chamada á
reflexión.
Vostede forma parte da
que se coñece como Xeración
dos 80, que naceu xusto á morte de Celso Emilio, e semella
que en contraste con aquela
preocupación cívica. Que diferencia hai entre os libros que
produciron neses anos e a súa
evolución posterior?
Moitos membros da xeración
dos 80 están agora no momento
de madurez poética e vital, e como en todo proceso hai puntos de
inflexión. A primeira preocupación daquel grupo xeracional era
o compromiso coa linguaxe poética e co idioma. Houbo unanimidade na aposta política pola lingua. Ás veces dise topicamente

que era unha xeración que facía
unha poesía culturalista e iso é
falso porque aquel monolingüísmo decidido leva aparellado un
compromiso social e político.
Máis recentemente a polémica dos poetas dos anos noventa estableceuse cos predecesores da xeración dos 80
que quedou entalada no medio de dúas augas. Vostede
editou a moitas daquelas novas voces, que aprendizaxe
quedou daquel estoupido?
Foi unha polémica moi puntual, que produciu no momento
unha reacción viva en medios de
comunicación. Saiu dun congreso de autoras e autores novos
que organizou a Asociación de
Escritores e pasado o tempo pódese pensar que foi a necesidade
dun grupo de poetas de discriminar un territorio propio e tomar
posesión dun espazo e un tempo
literario. Dun ou outro xeito teríase producido a polémica, pero
a vontade da AELG era darlle
saida a esa enerxía e propiciar a
continuidade. Como editor tiven
ocasión de contribuír a que esa
xeneración tivese un lugar de
expresión, non usando a censura
e dando canle a ese gran movimento que viña abríndose paso.
O que doe é que sendo a poesía
unha das grandes creacións que
Galiza fixo no tempo é máis
aprezada fóra do país. Na rede
pública de bibliotecas de Galiza,
cantos libros de poesía existen?
Si xa hai unha deficiencia xeral
no número de libros por habitante nesa rede pública, que nos
converte nun país atrasado, o
déficit da poesía é clamoroso. E
digo isto como editor de máis de
douscentos libros de poesía.
A degradación do idioma é
unha preocupación para calquer cidadán, pero singularmente para un escritor, un poeta. Como superar esa distancia entre desexo de comunicar
e empobrecemento da lingua?
Hai pouco lin poemas en
Carballo e achegóuseme unha
señora que dixo que lle gustara
pero que había palabras que non
entendera que significaban. Pásalle á poesía en moitas outras
linguas, porque ás veces hai unha linguaxe máis coloquial pero
a especificidade da lingua poética ten unhas esixencias idiomáticas: as mellores palabras no mellor dos sentidos sería a máxima.
A linguaxe é o concepto e a imaxe que debe percutir no lector,
logrando aquelo que escribía
Kafka, “todo libro, todo poema,
ten que ser un machado que bata
no corazón xeado do lector”. Eu
poño toda a tensión psíquica para logralo pesie ás dificuldades.
Tamén hai que pensar que para
ouvir ou o ler poesía, como para
calquer outra expresión artística,
hai que estar en disposición. Iso
debera ser obxecto de traballo
desde a escola á universidade.
Eu faría unha crítica á falta de visión pedagóxica no ensino, que
en xeral despreza a utilización da
poesía como vehículo na formación das persoas, cando ten unhas posibilidades asombrosas:
xoga coa memoria, co ritmo, coa
linguaxe, cos símbolos, coas
imaxes... é perfecta como elemento de formación.♦
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‘Foro cultural’ no Condado
Salvaterra acolle a dezaoito edición do Festival da Poesía
A.N.T.
O xoves 2 de setembro dá comezo no concello de Salvaterra unha
nova edición do Festival de Poesía do Condado, coa que o evento
acada a maioría de idade. Nela participarán un total de dezasete
poetas entre galegos, portugueses, angoleños e vascos, que recitarán os seus traballos. O apartado musical correrá a cargo de
Uxía, Mercedes Peón, Xistra de Coruxo e dos portugueses de
Terrakota e da Matraca Perversa. Proxeccións audiovisuais,
artesanía, fotografía e pintura completarán a programación.
Tras a resaca que deixou o pasado fin de semana a Festa do
Viño do Condado, a partir do
xoves 2, Salvaterra acolle unha
nova edición dun dos eventos
poéticos e musicais de referencia no país, o Festival de Poesía do Condado, que xa vai pola súa decimoitava edición.
Baixo o lema “En defensa das
liberdades”, o festival afondará
en diferentes expresións artísticas, dende a poesía e a música
até a pintura e a artesanía.
“Estamos a ver como sectas
ultracatólicas fan das escolas
públicas centros relixiosos, observamos como as listas de espera nos hospitais aumentan e
como periga o sistema de pensións”, apúntase dende a Sociedade Cultural e Deportiva do
Condado. “Estamos a ver a diario –engádese- como morren
mulleres a man dos seus compañeiros. Son dez mil as que sofren no estado a violencia machista. Vimos como en Galiza
cada tres días morre un operario, unha traballadora, un ninguén, en accidente laboral. Hai
quen lle chama a iso terrorismo
patronal, algúns outros cháman-

lle capitalismo. Por todo o país
vemos xermolar toda unha chea
de movementos de veciños e
veciñas, parroquias, comarcas
que se unen para protestar polo
que lles queren quitar da propia
terra. Tamén berran en defensa
das liberdades. Porque todo isto
é silenciado nos medios de comunicación reivindicamos o
noso dereito a expresarnos libremente e reclamamos a nosa
autodeterminación”.
Poesía e loita
Os escritores Marica Campo e Xosé María Álvarez Cáccamo.

Precisamente será o audiovisual galego o que abra o evento. Dirixido por Magarita Ledo, proxectarase na Casa de
Cultura do concello, o documental Santa Liberdade, xunto
coa película na que se aborda a
problemática sobre a central
hidroeléctrica nas Torrentes de
Mácara, ademais da curtametraxe sobre o Xacobeo realizada por Berrobambám Vídeo.
O prato forte do festival terá lugar o sábado da man dos
dezasete poetas participantes
nos recitais. X. M. Álvarez
Cáccamo, Marica Campo, Mar-

ga do Val, María Lado, Carlos
Quiroga, Paula San Vicente e o
portugués Jose Luis Peixoto serán algúns dos bardos que tomen a palabra no festival. Artur
Alonso Novelhe, Ana Belén
Fernández, Carlos Figueiras,
Antom García Matos, Miguel
Anxo Matos, Brais González
Pérez, Walter Hugo Mae, Jorge
Reis-Sá, o angolano Ondjaki e
a vasca Sonia González completan o programa.
Pero ademais da poesía, o
evento vén potenciando de xeito destacado a música. Para o

venres 3 está prevista a actuación da cantante porriñesa Uxía
nas Covas de Dona Urraca e o
sábado 4 o concerto de Mercedes Peón, Terrakota, Xistra de
Coruxo e Matraca Perversa.
Máis actividades
A programación deste ano inclúe ademais diferentes exposicións de pintura a cargo de Lis;
de fotografía, con obras de Xavier Diegues arredor do feísmo
urbano e Mari Vega Cerqueiro,
sobre a violencia de xénero; e

unha mostra de xoguetes antigos do Museo do Pobo Galego.
Paralelamente desenvolveranse
diversos coloquios sobre as
présas no Miño, no que participarán representantes da Plataforma en Defensa do Miño o
presidente da Cámara Municiapal e Melgaço, Rui Sollheiro.
Como cada ano, a sociedade cultural e Deportiva do
Condado edita un libro coa escolma de poesía de todos os
autores que acuden ao festival
e que este ano conta con limiar
de Suso de Toro.♦

O blues do Carballiño
MARÍA DO CARME NOVOA
Co gallo das vodas de prata da Coral do
Casino do Carballiño celebrouse no serán do 8 de agosto un memorábel recital
no Auditorio da vila, ao que asistimos,
coma sempre que se nos brinda esta
oportunidade, con evidente ledicia e
afervoado entusiasmo.
Esta coral vai adquirindo, na súa xa
longa traxectoria artística, merecida sona; voces moi ben conxuntadas, de harmoniosos e variados matices cromáticos; un rico conxunto vogal baixo a
axeitada orientación da súa directora,
Ana Docampo Arocas.
O programa, integrado totalmente
por fragmentos de zarzuela, foi moi do
gusto do público, todo dentro dunha
amañada e lúdica escenografía.
É para laiarse, non embargante, de
que un conxunto coral no marco dun casino ubicado no corazón de Galiza, con
voces carballiñesas, non inclúa no seu
repertorio algunha peza de compositor
galego; e porque a música é unha das
mellores fontes difusoras de cultura,
cunha linguaxe universal que penetra
como ningunha no ánimo de quen escoita; velaí un medio espléndido de dar
a coñecer os nosos valores musicais aos
visitantes. A recoñecida fama da boa
gastronomía, as salutíferas augas, as
paisaxes fermosas, estarían altamente
complementadas ao agarimo da nosa

música clásica (a popular é sobranceiraBanda Real, no relevo da Garda do Pamente sonada).
lacio de Buckingham.
O noso país ten unha anterga tradiRudesindo Soutelo, compositor e
ción musical non só no eido relixioso, sepoeta, dispón dunha longa obra sinfóninón tamén no profano; e como vila turísca e coral; algunhas das súas compositica sería proba de bon accueil ofrecerlles
cións poden ser ouvidas por Radio Cláaos visitantes (como
sica. Quen isto escrias xentes en xeral) a
be tivo o orgullo de
noso país ten unha escoitar no Teatro
posibilidade de aprender e gustar da música
Monumental de Maculta dos composito- anterga tradición musical drid unha excelente
res galegos.
e sería proba de bon obra deste mestre moNa liturxia, esta fazo; autor dunha moaccueil ofrecerlles aos rea de pezas para orceta está garimosamente coidada mercé á fina
questra, piano, clarisensibilidade de Lolita visitantes a posibilidade nete, órgano… Como
Pérez (a quen felicita- de aprender e gustar da conxunto coral é
mos) e o bo facer do
fermosísimo o poema
párroco, Xosé Benito.
“Labios con sabor a
música culta dos
No aspecto profamar”.
compositores galegos”
no cumpriría adicarQuen non coñece
lle máis interese. A
o mestre Groba?
este respecto permitiConta no seu haber
reime sinalar o secon cinco óperas,
guinte: hoxe despuntan con voz propia
composicións para banda e orquestra de
mestres de nomes con maiúscula dunha
cámara, contabilízanse un senfín de penotoriedade que traspasa fronteiras. Sazas corais, “Canto de berce”, “Meus
lientaremos algúns exemplos.
ollos choran por verte”, “Coplas campeComo preludio, invocar e evocar o
siñas” (a capella), “Samaín” (para solisconsagrado mestre Soutullo, autor de fata, coro e orquestra)…
mosísimas obras. Como mostra, a enxePaulino Pereiro preséntanos unha
bre zarzuela “Maruxa”, o pasodoble
prestixiosa obra sinfónica (Sinfonía Nº
“Ponteareas”, melodía que executa a
2), Cuarteto Vogal e moitas máis.

‘O

Xoán Durán está a reconstruír a
Ópera de Adalid “Inés e Bianca”, amén
de pezas para violoncelo, piano, clarinete e varias cancións.
Xoán Vara escribiu un conto infantil
para narrador e orquestra.
Paz Pita compuxo, entre outras, un
cuarteto de corda e un ballet.
Elixio Vilas despunta co seu Rondó
brillante, cunha sinfonía para orquestra…
Xulio Montero adícase especialmente a Cantata escénica para solista, coro e
orquestra, endemais cun amplo número
de fermosísimas cancións.
Iesko Petar Ivanovic Barbeito, con
frutífera obra instrumental e coral, un
magnífico ciclo de cancións e marabillosa suite para catro mans.
Aínda que poderían ser citados máis
persoeiros, non alongarei máis este comentario.
Que non cómpre un “Magnus Benefactor” para lles amosar aos forasteiros
e máis ao público en xeral os saberes e
sabores da música erudita galega. Moitas grazas polos líricos seráns, as melódicas voces, o esforzo e as horas de traballo que esixen os ensaios para alcanzar resultados existosos; pero tamén reclamar con xustiza un maior interese,
agarimo e estima cara aos nosos compositores, que son excelentes.♦

FINAL FELIZ
MAR BARROS

Como xa dixo alguén esta será unha das poucas películas con final feliz, na que morre o bo. O venres tres estrease Mar adentro, na que Amenábar recrea a vida do tretapléxico Ramón Sampedro. O actor Javier Bardem dá vida ao mariñeiro de Porto do
Son que pasou case trinta anos reclamando o seu dereito a morrer. O filme é un dos seleccionados para a Mostra de Venecia.
Ademais de Johnny colleu o seu
fusil, película na que Dalton
Trumbo arrepiaba os espectadores nos setenta co horror dun
soldado que trala explosión dunha mina quedara sen extremidades, sen vista nin ouvido, imposibilitado así de pedirlle a alguén
que rematase coa súa traxedia,
poucos filmes abordaron nos últimos anos temas susceptíbeis de
xerar polémica e debate social.
Agora, o director Alejandro Amenábar presenta Mar adentro, no
que pasa a fotogramas a historia
do tetrapléxico Ramón Sampedro, case trinta anos de loita na
procura da morte, e que pon sobre a mesa o controvertido tema
da eutanasia.
O actor Javier Bardem é o
rostro que interpreta na grande
pantalla ao tetrapléxico do Porto
do Son, un ex mecánico da mariña mercante que se viu ancorado
en terra até a súa morte, despois
de romper o pescocozo ao lanzarse ao mar cando a marea estaba baixa en 1968. “Cabeza viva
en corpo morto”, como el mesmo
sinalou sempre, foron a súa mente lúcida e a singularidade da súa
circunstancia vital as que fascinaron ao director de Tesis ou Los
otros, a través das letras escritas
por el mesmo aporreando o teclado dun ordenador cunha vara
na boca, e que conforman o libro
Cartas desde el infierno.
Tivo que pasar un cuarto de
século para que a historia real de
Ramón Sampedro saíse a luz
nunha sociedade na que o tabú e
os prexuízos aínda tiña un cheiro
rancio moral e relixioso. O coruñés era a primeira persoa en todo o estado en reclamar o seu
dereito a elexir sobre a súa vida.
Con el formulábase a legalización da eutanasia activa. Dende
a súa postración e durante cinco
anos, protagonizou unha loita legal improdutiva, que trasladou a
ONU e ao Tribunal de Estrasburgo, a través da asociación catalana Derecho a Morir Dignamente e que finalizou o cianuro en
xaneiro de 1998.
Pero Amenábar non pretendeu con esta película romper unha lanza en favor da eutanasia,
senón simplemente mostrar a vida dun personaxe singular. Como ten indicado “queríamos que
o filme fose moi respetuoso, é dicir, tan valentes son os que dan
o paso e nos deixan camo os
que nos quedamos”.
Sen parecido físico algún,
Bardem é o protagonista da historia que recreou Amenábar a través do obxectivo. Calvo, cincuentón, retranqueiro e paralítico. Estes foron os handicaps que se lle
presentaron ao actor, un papel
nada doado no que a expresivida-

Javier Bardem, como Ramón Sampedro, e Belén Rueda, como Julia, nun fotograma da fita.

de reside simplemente na faciana. En total vinte e dúas semanas
de rodaxe e de sesións intensivas

de maquillaxe, que correron a
cargo da inglesa Jo Allen (Gladiator) para que Santa, aquel parado

de Os luns ao sol, tomase os xeitos de Ramón Sampedro.
Ademais do traballo de Bar-
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dem, o director contou coa interpretación de Celso Bugallo, Lola
Dueñas, Mabel Rivera e a actriz
televisiva Belén Rueda. Con Mar
adentro, a raíña das teleseries
televisivas debuta na grande
pantalla cun dos directores españois máis recoñecidos dentro e
fora do estado. A ex presentadora de Vip Noche dá vida á abogada adoecida dunha enfermidade terminal que acompañará á
Bardem na súa loita no celuloide.
Como o propio director dá en
definir, Mar adentro preséntase
como a súa película máis “spielbergniana”, na que se combina
“emoción, risa e pranto”.
“Non son unha persoa depresiva, desesperada ou frustrada.
Ao principio todo tetrapléxico desexa a morte, por que se cambia? Non muda a forma de sentir.
O que varía é a categoría do temor... desexar a eutanasia é buscar a sensatez na razón humana”, afirmaba Sampedro. Xunto a
esta reflexión, o filme afonda nas
ensoñacións e o amor do protagonista. Máis que unha historia
de morte, o director quixo mergullarse no amor que xorde do personaxe, un dos eixos centrais da
película, que se proxectará ademais o 4 de setembro, un día
despois da súa estrea no estado,
no marco da 61 edición da Mostra de Venecia.♦
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Turismo de saúde
SILVIA ROZAS GARCÍA

O ritmo frenético da vida moderna produce un agotamento físico e psíquico que convirte as grandes cidades en
caldo de cultivo para balnearios, centros de talasoterapia, termas ou centros SPA. Constitúen un complemento da
mediciña tradicional que revitaliza o corpo, prevén disfuncións e favorece o equlibrio xeral do organismo.
O poder curativo da auga vénse
empregando dende tempos inmemoriais en culturas tan distintas como a romana, a árabe ou a
grega que xa explotaban daquela
as súas propiedades reconstituíntes e tonificantes.
Aínda que o auxe dos balnearios xorde como resposta á masificación nos principais destinos
turísticos, as curas termais baixo
o recoñecemento médico continúan sendo o principal motivo
de visita. A hidroterapia rehabilita os pacentes a través da auga
aplicada, regulando o sistema
circulatorio e nervioso e eliminando toxinas. A auga quente é
ideal para persoas débiles ou
cansas e a fría é un manantial de
forza e produtora de saúde.
As augas deben tomarse cun
fin determinado, durante un certo tempo e sempre baixo a vixilancia do médico. A aplicación
externa pode facerse en forma de
baños e duchas e tamén envolvendo ao paciente en sábanas
molladas. Sen embargo cando se
administran por vía interna os
seus efectos sobre o organismo
son máis intensos.
Unha das técnicas de hidroterapia é o watsu. Ten lugar nunha
piscina de auga termal onde a persona se estira aboiando sostido polos brazos do masaxista. Mentres
flota, ao efecto da masaxe da auga
súmaselle o que realiza o terapeuta, que move o corpo para estiralo

prégase auga potábel, á
que se lle
adoita engadir aditivos
para aumentar os seus
efectos. Estos centros
dispoñen de
piscina de
hidromasaxe con chorros, terma
ou baño turco de vapor,
ducha escocesa (con
chorros a
presión) e
pediluvio
(camiñar entre pedras
con
chorros).

Balneario de Cortegada.

e aliviar as zonas de tensión.
A cura balnearia resulta especialmente eficiente para as enfermidades cardiovasculares, o reumatismo crónico, as neuroses, os
trastornos metabólicos, gastrointestinais, respiratorios, glandulares e algunhas enfermidades da
pel. En moitos balnearios realizan tratamentos antitabaco con
técnicas orientadas a eliminar as
toxinas causadas pola intoxicación e a axudar a superar a ansiedade que causa deixar de fumar.
Hoxendía non só fan uso des-

te recurso natural un grupo específico como acontecía noutrora,
senón que a maior parte da clase
media pode ter acceso a esta fonte de saúde.
Para aqueles que non poden
desprazarse até un balneario xorden nas cidades os centros SPA
–siglas de saluten per aqua, saúde
a través da auga-. Neles os distintos tratamentos estéticos e de relaxación, compleméntanse con masaxes con aceites esenciais, ximnasia pasiva e aplicación de lodos.
A diferencia dos balnearios em-

Auga de mar, aromas e repouso
Sabida é a capacidade curativa da
auga do mar, que é aproveitada
polos centros de talasoterapia,
acompañada de aplicacións de algas, areas e fangos dos fondos
marinos. Está indicado para tratar
problemas musculares, tendinitis,
lumbalxias e tamén para combater problemas circulatorios, estrés, etc. Os tratamentos máis habituais céntranse en catro zonas:
abdominal, nasal, pel e ósos.

Os aromas procedentes da natureza tamén poden curar o corpo
e a mente. Na aromaterapia empréganse como instrumentos os
aceites esenciais. Neles podemos
atopar vitaminas, antisépticos e
outros compoñentes, todos puros
e naturais. Estes aceites poden
formar parte dunha masaxe, ser
inhalados a través de vaporizadores ou aromatizar as augas dun
baño de inmersión. A facilidade
de absorción da pel permite que
os compoñentes activos penetren
directamente no organismo mellorando o noso sistema e actuando sobre a circulación sanguínea,
os texidos ou os órganos.
Nos últimos anos a oferta do
turismo de saúde ampliouse con
diferentes tipos de actividades,
agrupando a xente de diferentes
idades. Un bo exemplo deste recurso son as casas de repouso. Estas ofrecen contacto coa natureza,
descanso e tranquilidade combinadas con actividades lúdicas e terapias programadas, tales como masaxes, ioga, estiramentos, tai-chi
ou meditación para loitar contra o
estrés. A súa filosofía está basada
en ensinar hábitos de vida saudábeis. As estancias recomendadas
son dunha semana e a maioría dos
centros contan con médicos especializados, dietistas e psicólogos.
Atopámonos, polo tanto, ante
un turismo orientado a producir un
estado de relaxación e atenuación
das enfermidades do noso tempo.♦

O gato Doraemon,
tamén en galego no cinema
LARA R. LORENZO

O gato preferido dos rapaces chega ás salas cinematográficas expresándose en galego, igual ca na serie emitida pola TVG .
A Mesa pola Normalización Lingüística pactou coa distribuidora
Luk Internacional para que as
copias de “Doraemon: o gladiador”, que se estrearon o 27 de
agosto en sete salas galegas,
fosen en galego. A película de
animación contén unha hora e
vinte minutos de acción, humor,
aventuras noutras dimensións
espaciais e viaxes a través do
tempo, protagonizadas por Doraemon e os seus amigos. “O
gato que chegou do espazo” é
un dos personaxes máis queridos polo público infantil galego,
xunto co fenómeno Shin Chan.
Así o amosan as cifras de venda
de entradas de filmes anteriores
. Por exemplo, a ver “Doraemon

e o imperio maia” en galego foron o dobre de espectadores
dos que o viron en catalán.

Os nenos prefiren
os debuxos en galego
A película xaponesa pódese ver
en Coruña, Narón, Ourense,
Pontevedra, Compostela e Vigo,
e xa é o cuarto filme protagonizado polo gato cósmico en Galiza. Tamén é o segundo que se
distribúe exclusivamente en lingua galega, logo do éxito de “Doraemon e o imperio maia”, o que
amosa a confianza da distribuidora na súa rendibilidade. Carlos
Callón, presidente da Mesa pola
Normalización Lingüística, consi-

dera que o feito de que o filme se
pasara en galego, a lingua na
que os rapaces están afeitos a
ver falar ao personaxe, foi decisivo para o número de espectadores. Compara a situación galega
co apoio que a Generalitat dá ao
cinema en catalán, e lamenta
que iniciativas coma o pacto coas distribuidoras (tamén houbo
contactos coa da factoría Disney,
Buenavista) as teña que desenvolver unha organización cidadá,
e non a Dirección Xeral de Política Lingüística. Non embargante,
a dobraxe do filme de animación
correu a cargo da TVG. Callón
considera que debe ser a propia
Xunta quen se implique no apoio
ao cinema.♦

Nº 1.140 ● Do 2 ao 8 de setembro de 2004 ● Ano XXVII

CÓMIC EN GZ
MAR BARROS

Pepe Coira
‘Flaherty únese
ao carro’
A.N.T.
Vénse de publicar No verán
de 1940. Crónica da película
O carro e o home na colección
Mandaio. Dedícalle todo un
libro á curtamentraxe de Antonio Román. Meréceo?
Por suposto. Non se trata
tanto dunha cuestión de tamaño como de calidade. A
película presenta dous aspectos que a fan valiosa. Dunha
banda, representa o valor
que ten o cine como rexistro
histórico, neste caso do noso
rural e do noso patrimonio
cultural. Doutra, nunha mesma película conflúen figuras
destacadas da cultura daquel
momento e o cinema, é dicir,
Xocas e Román.
Xa fora biógrafo de Antonio Román, que papel
cumple este director no cinema español?
É unha figura principal
do primeiro cinema do franquismo. Pero ao marxe diso,
percorreu durante corenta
anos esta arte a través de películas de todo tipo.
Que importancia ten
dentro do cinema documental do estado O carro e
o home?
O certo é que nos monográficos sobre este xénero non
ocupa un lugar destacado, non
sei se é problema do autor ou
da película. Sen embargo,
deuse algo pouco frecuente,
algo que lle conferiu un valor
alto. Uníronse o coñecemento
etnográfico e o do modelo de
Flaherty, a obsesión polos carros e a pasión polo cine.
Queda viva algunha
das persoas que participaron na rodaxe?
Non o coñezo persoalmente, pero X. Luís Carneiro, que me axudou neste traballo, localizou a un dos rapaces que aparece na escea
da maia. Pero é lóxico que
algúns aínda continúen vivos porque a película fai un
paralelismo do carro co home, no que se presentan persoas de todas as idades.
Que importancia ten Xaquín Lourenzo na película?
Xoga un papel trascendental. Cómpre destacar que
este é unha película humilde,
un arte en equipo froito da
amizade entre Antonio Román, Xocas e Carlos Serrano
de Osma. Como guionista xoga un labor destacado. Ademais achégalle cercanía ao
documental polo coñecemento que tiña de Lobeira.♦

Da Cuba española de Fran Jaraba ás novas aventuras dos Barbanzóns de Pepe Carreiro, os últimos números das revistas de cómic do país ou a adaptación á viñetas da obra
teatral Ubú Rei. Sson algunhas das novidades que presenta a banda deseñada galegas.
A estas altura a poucos se lles escapa que os debuxantes galegos
teñen algo que dicir no eido da
banda deseñada, unha mensaxe
orixinal que comeza a calar máis
alá das nosas fronteiras, conquistando mercados franceses e directores norteamericanos. Pero,
con todo, non é doado que os
seus novos traballos conflúan e
se presenten nun mesmo espazo.
A pasada edición de Viñetas dende o Atlántico, o salón do cómic
que organiza o concello da Coruña, foi a responsábel de que na
mesma cidade coincidise a presentación de varias novidades
galegas en banda deseñada, títulos que na súa maioría ocupan xa
os andeis das librerías.
Despois de Baroña ou morte,
Pepe Carreiro presenta en Toxosoutos as novas peripecias das
súas máis recentes creacións, os
personaxes que lle dán vida a unha peculiar parentela coñecida
como os Barbanzóns que habitou
hai moitos anos o Castro de Baroña. Con eles inauguraba a serie
de banda deseñada que atopa
continuación estes días cunha
nova entrega, No solpor da
Prehistoria, na que a familia realiza unha accidentada viaxe por
terras irlandesas. Alí atoparanse
cos Moloney, que farán de anfitrións e serán as estrelas invitadas nesta entrega. Para a elaboración da historia o galego contou
coa colaboración do irlandés
Eoin Barrett nas cuestións culturais, xa que a serie mestura a ficción co coñecemento historico.
Máis historia
Fran Jaraba vén de rematar Campos de Cuba, un álbum no que se
narran novos episodios do alzamento independentista cubano
de febreiro de 1897. Nel recupera ao personaxe Maxi Torres,
que xa protagonizara Cita na
Habana (2000), o seu anterior
traballo. O soldado compostelán
será un dos enviados a sufocar a
revolta e nesta entrega será encarcelado e vivirá toda unha
conspiración. Campos de Cuba,
publicado por Xerais, é o froito
de catro anos de traballo do debuxante galego.

Entre as novidades atópanse
No solpor da prehistoria, da serie
Os Barbanzóns, de Pepe Carreiro
(arriba); Campos de Cuba,
de Fran Jaraba, (á esquerda);
e Ubu Rei, de Xaime Asensi
(sobre estas liñas).

Adaptación do teatro
A editora valenciana Edicións
De Ponet acaba de editar mil
exemplares da edición de Ubú
Rey, a adaptación de Xaime
Asensi da obra teatral realizada
por Alfred Jarry. Unha sátira en
blanco e negro contra o poder e
as ambicións. Previsibelmente as
Xornadas de Banda Deseñada de
Ourense en outubro e a Galería
Sargadelos de Pontevedra acollan respectivamente unha mostra na que se poderá contemplar
o proceso de creación da obra.
Outro autor que vén de rema-

tar un novo proxecto é o vigués
Kiko da Silva. Que contan as
ovellas para durmir? é un volume para primeiros lectores, publicado por Galaxia. O debuxante, que agora ultima a súa colaboración en El Jueves emprega
diferentes técnicas, a fotografía
dixital e a convencional para a
elaboración do traballo.
Novas en Barsowia
En agosto de 2003 nacía con vo-

cación semestral o primeiro álbum do colectivo Polaqia, Barsowia, como unha das saídas á
difícil situación en que se atopaba o cómic en Galiza. Nel particiaron autores como Miguel Porto, David Rubín, Manel Cráneo,
Kike Benlloch e victor Rivas entre outros. Nos próximos días entrégase o que se presenta como
terceiro número da publicación e
no que ademais de debuxantes
galegos participan outros do resto do estado. A revista BD Ban-

da, dirixida por Kiko da Silva,
tamén tira novo exemplar.
Ademais, a autora Emma Ríos, influenciada polo manga e xa
habitual dos fanzines, presenta un
novo cómic, A prueba de balas.
O título, con guión de Álvaro López, preséntase como a segunda
entrega dunha triloxía de ciencia
ficción. Xunto a este lanzamento,
o propio álvaro López publica
Feliz cumpleaños, May, unha historia na que se mesturan o sentido
do humor e o mundo fantástico.♦
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Sitio

Mar Barros

O monte das aras
Se cadra é difícil topar lugares
nos que nuns poucos metros
cadrados aínda se poidan contemplar varios séculos de historia ao mesmo tempo. Pero na
costa atlántica, á altura de
Cangas do Morrazo algúns arqueólogos fixeron parada e
fonda durante os últimos meses para sacar á luz o tesouro
do que xa falara nos anos sesenta Fermín Bouza Brey. A
parroquia do Hío presenta no
monte do Facho de Donón un
achado que non atopa semellanza na Península Ibérica.
Trátase dun outeiro ateigado
de aras, de pequenos altares de
pedra para unha divinidade
que hoxe durme soterrada entre os carrascos, unha sorte de
bosque no que medraran as pedras hai centos de anos, coma
se de carballos se tratase.
Non por casualidade apareceu alí, na croa do monte, unha
morea de pedras de granito con
inscripcións. Entre o século II e
o IV da nosa era, no cumio estivo activo un santuario de peregrinación, o máis antigo do país, dedicado a un deus do panteón galaicorromano, segundo ten
indicado o arqueólogo Xosé

de calzos para as novas. De feito, foi tanta a cantidade de pedras que se xuntaba, que os lugareños foron construíndo terrazas no santuario para gañarlle espazo ao monte e poder colocar así máis altares. Con todo
conseguiron reunir nunha mesma croa un número maior de
aras das que se poden atopar en
todos os museos de Galiza xuntos.
Faro de leña

Suárez Mariño, responsábel da
primeira campaña de escavación. Máis de cen altares foron
atopados, pedras que honraban
a Bero Breo, unha divinidade
enigmática. Alí subía a xente na
procura da curación das súas
enfermidades e da protección
dos perigos que puñan en risco
a súa vida. “Pro salute”, rezan
as inscripcións de boa parte das
aras. É dicir, era “pola saude”
que moitos deixaban a vida nas
ladeiras do monte para rendirlle
culto ao Bero Breo.

Peregrinos do pasado
Pero semella que a divinidade
do Monte do Facho non coñecía
unha das aptitudes do deus que
co tempo se impoñería no seu
territorio, a omnipresencia. Polo tanto, as xentes que quería
gozar dos favores divinos debían subir até o curuto e ofrecer
alí o seu exvoto, o pequeno altar que non superaba o metro de
altura. Como ten explicado o
propio arqueólogo Xosé Suárez
Mariño, as aras adquiríanse nas

proximidades, nalgún obradoiro no que se vendían diferentes
modelos.
Mentres que noutras partes
do país as aras levan a identificación do ofertante, xa sexa figurando o nome da familia ou
da persoa en cuestión, as aparecidadas en Hío son anónimas.
Quizais o deus Bero Breo non
gustaba dos nomes dos paisanos, pero ao que non lle puña
trabas era a acumulación contínua de aras durante séculos,
servindo en ocasións as vellas

Perto do que fora santuario, no
punto máis alto do Facho, consérvase unha construción da que
non se sabe con certeza nin a
orixe nin a función. Preséntase
como unha sorte de faro pequeño de pedra que mira cara o
mar. Por iso, moitos dan en dicir
que o nome do monte vén precisamente desas pedras ben conservadas, de cando para prender
o faro queimábase leña dentro,
coma se dun facho se tratase.
Illas, mar, posta de sol,
acantilados. Se cadra o deus Bero Breo non puido escoller mellor lugar para gozar da súa eternidade nin os castrexos para
atoparse co máis espiritual.♦

Pontevedra, en Feira Franca
MAR BARROS
“Na vila de Pontevedra, a XXVIII días do mes de xuño do ano
MMIV, estando o Concello, juis,
alcaldes, xurados, procuradores
e homes bos da vila reunidos en
concello por son da campá tanxida, segundo o han de uso e costume, acordaron que no termo da
vila amurallada de Pontevedra se
celebre Feira Franca, en cumprimento do privilexio concedido
polo rei don Henrique IV eno
ano de MCDLXVII”. Esas serán
as verbas que pronuncie o pregoeiro este venres 3, as mesmas
que darán comezo a V edición da

Feira Franca de Pontevedra, que
este ano se centra na rebelión irmandiña, por coincidir cronoloxicamente coa data de concesión
real para a organización do evento no 1467
Comida medieval, lances irmandiños, lanzamento de globos
de aire quente, mostras de danza
histórica, exhibicións de cetrería
e todos os postos que compoñen
a feira son algunhas das actividades previstas para esta edición,
na que se agarda que bata marcas
de participación cidadá.
Como preludio da festa que
se celebra este fin de semana, en-

tre o pasado 25 e 28 de agosto,
desenvólvese un ciclo de conferencias sobre a historia de Galiza
no século XV e un ciclo de cinema histórico.
Será a representación do lance dos Irmandiños a cargo do
grupo Migallas Teatro a que bote
a primeira ollada ao pasado. Eles
serán os encargados de abrir
dous días de programación continua. Esa mesma noite, na praza
da Ferrería, transformada arremedando os xeitos do medievo,
lanzaránse globos de aire quente,
para dar paso a unha mostra de
baile da época.

Organizada polo concello de
Pontevedra xunto coas asociacións e entidades que conforman o Consello Aberto da Feira
Franca, á cita non faltarán malabares, o desfile de transporte do
viño a través do Camiño Vello de
Castela.
Os que se acheguen este fin
de semana tamén poderán contemplar os vellos labores que se
desenvolvían nos obradoiros.
Canteiros, palilleiras, ferreiros,
toneleiros e tintureiros amosarán
o xeito tradicional de traballar na
antigüidade.
Aínda que non é obrigado ir

disfrazados á feira, cada ano son
máis os participantes que percorren con traxes históricos as rúas pontevedresas mentras degustan pratos medievais e viños
do país.
Pero se algo chama a atencións ao marxe das actividades ,
do mercado e das comidas veciñais que se organizan, como a da
praza da Pedreira, é o coidado
dos hosteleiro á hora de ambientar os seus estblacementos. De
feito o concello organizou uns
premios para galardoar o esforzo
dos locais, o Toxos para o peor e
Flores para o mellor decorado.♦

Fenómeno
de
consciencia
FRANCISCO CARBALLO

O

historiador J. Fonata
di que a nación é un
“fenómeno de
consciencia”. O “Documento
de bases para a elaboración
dun novo Estatuto para Galiza” que propón o BNG,
comeza: “Galiza é unha
nación porque na súa cidadanía existe a consciencia de
formar parte dunha
sociedade diferenciada, para
a cal reivindica o maior
autogoberno posíbel”
(Limiar). E engade: “Como
norma fundamental de
Galiza, o novo Estatuto debe
definir os seus elementos
constitutivos e sinais de
identidade básicos. A comenzar pola lingua” (II
Fundamento do novo Estatuto”, p. 6).
Todos sabemos que “a
nación” como pobo soberano
aparece desde o desbloqueo
ideolóxico dos Ilustrados e a
seguido da primeira constitución da RF, 1889. Mais é
igualmente certo que os teóricos nacionalitarios optaron
por diversas descricións do
feito nacional. Mesmo, entre
nós, Castelao subliñou
elementos identitarios de Galiza como nacionalitarios
porque lle parecía necesario
no proceso de
conscienciación do país.
Dicir que sermos nación é
un fenómeno de consciencia
leva consigo consecuencias
estratéxicas e partidarias.
Prioriza a afirmación de Castelao: petar na alma do pobo
para que esperte; é dicir, para
que tome consciencia da súa
realidade e se apreste a
decidir. Moitos aparellos culturais dos anos 30 ían nesa liña de axitación.
Na p. 55 de Sempre en
Galiza (ed. de 1961), reflecte
Castelao: “Na política
mundial hai, arestora, dúas
tendencias xerais, en aparente oposición: a internacionalista, debida ás
circunstancias políticas dos
nosos tempos e ás condicións
económicas do mundo, e a
particularista, debida ao
rexurdir das nacionalidades
que loitan pola liberdade
dentro de grandes estados.
Estas dúas tendencias atopan
a súa solución normal no federalismo. Mais o
federalismo internacional soamente pode realizarse sobre
as ruínas dos estados
imperialistas e coa previa
abolición do sistema
capitalista actual. Por iso a
estrutura federal do Estado
hespañol será posíbel co
triunfo dos leais”.
Se no ano 1937 se facía
esta reflexión, moito máis urxente é hoxe para que Europa
acade un federalismo válido
só posíbel coa desaparición
dos estados-nación, ou ao
menos, coa súa substitución
por estados plurinacionais.♦
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Xoias da Arte na Pedra

Xosé Lois Vilar Pedreira

Rianxo namora
Unhas veces pasamos o fondo da
ría da Arousa pola ponte de Catoira, deixando á esquerda as Torres do Oeste e á dereita pardaíñas de muíños de vento e de telleiras, patrimonio etnográfico
esquecido, esbarrullado no material e no memorístico. Na banda
do Dodro, cemiterio de galeóns
na Rubia. Outras veces temos vido por Padrón, atravesado as
brañas de Laíño e o Sernanselle
de Anxo Angueira e Eusebio Lorenzo Baleirón.
A Barbanza non anda a medias e recíbenos con Rianxo, brazos abertos na praza ancha e longa, alameda a un lado. É inevitábel lembrar... Castelao, Dieste,
Manoel Antonio. Rianxo namora. Dicíanos don Luís Monteagudo que sabe doutro Rianxo, microtopónimo, en Bertamiráns
que veñen dun relaxus latino, onde o río coas cheas e aquí o mar
se estenden anchos e farturentos.
Foron Ramón Fábregas, hoxe
catedrático de Prehistoria en
Compostela, e Félix de la Fuente
quen, no 1984, escavaron e recompuxeron unha mámoa nos
Campiños de Leiro, pé da vía rápida. Foi preto de alí, na Rebolada da Cana, onde, co gallo do
achanzamento dun terreo, apareceu un singular conxunto de armas de cobre, quer depósito, quer
enxoval funerario: cinco puñais e
unha alabarda tipo “Carrapatas”.
Data o conxunto no primeiro
cuarto do II milenio a.C. Son as
armas que ollamos representadas
nos nosos petroglifos, aqueles
que aparecen, a non máis de cincocentos metros do achado, no
lugar da Foxa da Vella, con circos
concéntricos, puñal, dúas alabar-

das, cruciformes e quiromorfo.
Rianxo namora, engaiola, á
beira do mar da Arousa cruceiros
de capela, carpinteiros de ribeira
e o casco de Leiro.
De Rianxiño a Brión, do Outeiro Gordo á Praia das Cunchas
o home inzou a terra de laxes
gravadas. Un mangado de mestres rianxeiros descubríronos e
publicáronos: Moncho Ces, Pedro Piñeiro, daquela concelleiro
de cultura e hoxe alcalde da vila,
e Xoán A. Fernández.
No Outeiro Gordo un retablo
granítico, algo menos de dous
metros de longo, soportaba, aloumiñaba, unha das nove escenas
de caza coñecidas no noso país.
Hoxe é memoria. Só coñecemos
fotos e debuxos dos descubridores e de Xabier Costas Goberna.
Os nosos antergos tiveron a desgraza de gravar no sitio que catro

mil anos despois sería propiedade privada de altos toxos. Pai e
fillo alugaron compresor e martelo para converter a arte en cachotes, para materializar a súa ignorancia, para cometer un crime
contra a memoria e contra o seu
pobo. Permanecen impunes.
Baixamos cara a Praia das
Cunchas, no lugar dos Mouchos,
outravolta representacións de
cérvidos. Nin vaca, nin cans, nin
ovellas ou pitos. Cervos, cervos,
cervos. Unha feitura de cervo
dunha escola local. Os trazos que
definen os corpos rectilíneos, o
pescozo axirafado, cornas longas, rectas. Aquí, nos Mouchos,
unhas enormes ramalladas. Todo
o estatismo da figura rómpeo a
gravación de tres riscos en cada
par de patas, supoñemos que para indicar movemento. Conseguir cun trazo de máis o concep-

O Bardo na Brêtema

to dinámico que non se consegue
co resto do corpo.
Aquí, nos Mouchos, varias laxes con cérvidos debaixo dun
enorme muro dunha casa que desfixo varias superficies gravadas.
Aquí, nos Mouchos, canteira,
toxeira, entullo, pasto do lume
unha vez e outra. Nunha visita
ardía o piñeiral de Sobrelodeiro
e Fexó con arte abstracta e mais
cervos nas súas rochas.
... Saudade
Noite Silencio Frío
E ficamos nós sós ...
(M. Antonio)
Rianxo secasí namora, pero
quere mimiños.♦
XOSÉ LOIS VILAR PEDREIRA
é director da Sección de Prehistoria
do Instituto de Estudos Miñoranos

Rudesindo Soutelo

Os fios da música
O etnomusicólogo Peter L. Manuel, professor do CUNY Graduate Center da Universidade de Nova
Iorque, passou por Madrid na sequência duma investigação sobre a
problemática dos direitos de autor
nas músicas populares e convocou-me no Café Central para falar desses fastidiosos assuntos legais que tanto incomodam a boémia artística, até que o montante
económico os faz reflectir. É claro
que as músicas de tradição oral são
de domínio público em tanto que
se mantêm na pura oralidade, mas
o que acontece com as interpretações, recolhidas, arranjos, transcrições a pentagrama, publicações
de cancioneiros e cds?
Nos nossos conservatórios ensina-se a ler e interpretar a música
mas nada dizem do seu código de
circulação. Como se nas auto-escolas só ensinassem as técnicas de
condução e mecânica do automóvel e nada dissessem das normas
legais que regulamentam o tráfico. O direito de autor é uma matéria imprescindível na formação
dum músico, seja profissional ou
amador, porque toda a sua activi-

dade se baseia no uso de propriedades intelectuais, próprias ou alheias, e tem de observar as normas legais do mesmo modo que
exigirá que se observem quando
deva receber o seu cachet ou o seu
salário de professor.
As leis europeias reconhecem
direitos a todos e cada um dos
que intervêm no processo criativo. A melodia popular original é
em domínio público e qualquer
pessoa pode ir buscá-la pelas congostas do país até dar com ela,
mas se nos servimos do trabalho
doutras pessoas –publicação, interpretação ou transcrição manuscrita– então é preciso a permissão
dos autores desses trabalhos, ainda que a melodia original continue a seguir em domínio público.
A partir da melodia original todos
podem fazer livremente a sua
versão mas não assim a partir
dum cancioneiro ou uma gravação de outrem porque já é uma
transformação do original e tem
um autor proprietário.
O anacronismo formativo dos
nossos conservatórios leva ao
desprezo mais absoluto da pro-

priedade intelectual, e chega a
converter os intérpretes nos principais inimigos da criação musical porque participam em roubos
da propriedade alheia, apoiam
campanhas contra o colectivo de
compositores que pretendem viver do seu trabalho, colaboram no
extermínio da nossa música em
favor das forâneas prejudicando a
indústria e a economia do país. A
ignorância leva-os inclusive a
desprezar os seus próprios direitos de intérprete.
Também é curiosa a coincidência de interesses entre as multinacionais da indústria fonográfica,
que vão caminho do monopólio
absoluto por via de fusões e concentrações, e mais a direita política. Ambos apontam para a supressão das entidades de gestão
dos direitos de autor em nome do
livre mercado. Mas detrás disso está o objectivo inconfesso das multinacionais de estabelecer a sua lei
sem controles e aniquilar os pequenos competidores nacionais, obrigando os autores a passar pelo seu
aro e impor as suas tarifas directamente às TV, rádios, discotecas, ci-

ne, locais públicos, etc.
Aos políticos preocupa-lhes a
independência económica dos autores que se traduz em liberdade
criativa e insubmissão ao poder.
Mariano Raxoi já ameaçara com
uma lei para debilitar a SGAE e
nos submeter. Por fortuna a malheira eleitoral livrou-nos deste perigoso autoricida que confunde a
malha com a palha, algo habitual
nos pailães que desconhecem a
língua própria do seu país. Palha
malhada para botar-se a dormir é
do que precisa este político gárrulo ou chainhas, ainda que ele é tão
esquisito que diria “cheinhas”, como se estivesse a falar do boas
que estavam as centolas.
O paradoxo é que os inimigos da direita e do capitalismo
globalizador sejam os melhores
aliados do sistema que combatem quando aliciam a piratagem
para acabar com a SGAE. Os
subtis fios do bonifrate operam
milagres e quando as sociedades
de autores percam o controle até
a melodia original vai deixar de
estar em domínio público. Quem
move os fios da música?♦
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O Trinque
Biblioteca de muller
En colaboración coa Consellaría
de Familia, a editorial Sotelo
Blanco vén de publicar os dous
primeiros títulos da súa colección ‘As letras das mulleres’.
Vindicación dos dereitos da mu-

ller, de Mary Wollstonecraft, é
un clásico feminista de finais do
século XVIII. A cidade das mulleres, de Cristina de Pizan, é un
alegato a prol da igualdade escrito en pleno Renacemento.♦

Betanzos
A artista amosa as súas xilografías no CIEC durante
todo o mes de setembro.

Bueu

NOVA ARQUITECTURA
ALEMÁ

ELOISA GIL

■ EXPOSICIÓNS

LUGRÍS, SEÑOR
DOS PAZOS DO MAR

Esta mostra pódese visitar
até o xoves 30 de setembro
no Museo Massó.

Cangas

Ares
Ares
■ MÚSICA

REAL CORO
TOXOS E FROLES
En concerto este sábado 4,
dentro do programa do Xacobeo.

Ar teixo
■ TEATRO

BERROBAMBÁN
Subirán ás táboas para representar a súa última obra
iste venres 3.

O Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa
acolle esta seleción da mellor arte actual até o próximo domingo 19.

ATENEO REPUBLICANO
DE GALICIA

IV Foundation Reggae Festival

Berrogüetto, na imaxe, participa no Foundatión Reggae Festival e, o mércores 8, toca en Ribadavia.

OS RECURSOS
XEOLÓXICOS DA TERRA

A asociación cultural coruñesa
Negús promove este festival
que comeza este venres 3 no
Paseo Marítimo do Burgo, en
CULLEREDO, coa actuación de
Berrogüetto ás 22 h. O sábado 4 desde as 18 h. poderemos
escoitar á banda de Ordes Pin-

Esta mostra permanecerá
na Casa das Ciencias até o
30 de decembro.

O próximo xoves 9 ás 20 h.
na Aula de Cultura de Caixa Galicia preséntase o libro Una lealtad entre ruinas, de Julia Puig e Pedro
Luis Angosto.

CON PÉS E CABEZA

■ EXPOSICIÓNS

ARQUITECTURA CÍBER

Lamatumbá

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

A banda ourensana de
rock, reggae, ska e rumba dará un concerto o
próximo venres 10 ás 22

Deluxe,
na foto, e
Sexy Sadie
estarán en
LALÍN este
sábado 4,
dentro do
programa
do Xacobeo.

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

nacle, os barceloneses Arraigo, os alemáns N.R.G. Vibes e
a Beres Hammond, mítica
voz do reggae xamaicano, que
estará acompañado pola The
Harmony House Singers &
Ginjah. A entrada gratuíta
permite disfrutar, ademais da

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.
A mostra Max Ernst e os
seus amigos surrealistas
encóntrase na Fundación

Xacobeo Musical

■ EXPOSICIÓNS

h. en RIBADAVIA; para
vindeiro domingo 12
poderemos escoitala en
♦
MELIDE.♦

Podemos ver as súas fotografías na sala de exposicións de Caixanova.

champ, 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.

■ EXPOSICIÓNS

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

Carteleira
Carteleira

☞

☞

A VOLTAAO MUNDO
EN OITENTA DÍAS.
Versión moi libre e pouco acertada do clásico de Jules Verne.

☞

KILL BILL 2. A segunda parte da obra de Tarantino non ten a forza da primeira.
Con todo é do mellor que ofrece
estes días a carteleira.

en LALÍN, a Deluxe e
Sexy Sadie; e o mércores 8, en LUGO, a Earth,
wind and Fire. Os principais do Xacobeo presentan a Andy y Lucas
no Pazo da Ópera da
CORUÑA o martes 14.
Entradas á venda e máis
información en www.xacobeo.es.♦

PEDRO BREY

Fene
Barrié, onde a poderemos
contemplar, até o 12 de setembro. Noventa obras que
presentan, como núcleo
central, o traballo do pintor
alemán, ao que se lle unen
exemplos destacados de artistas da talla de André
Masson, René Magritte,
Victor Brauner, Giorgio
de Chirico, Marcel Du-

EU, ROBOT. Chicago,
2035, un poli mecanoclasta investiga o suicidio dun especialista en androides. Sospeita
dunha conspiración para ocultar
que o matou un robot que violou
as leis de protección ás persoas.
Dirixida por un autómata.

Os distintos programas
que engloban as actividades músicais dos próximos días do Xacobeo
anuncian o Galicia
Blues Festival coa actuación de Víctor Aneiros, Baldo Martínez e
Abe Rábade, este venres
3 en RIBADAVIA; o sábado 4 poderemos escoitar,

música, de postos de artesanía,
de discos, de distintas asociacións, perruquería, xogos
malabares, graffitis e acampada libre, habendo, tamén, postos de comida. Máis información en www.fundation festival.com.♦

A Estrada

O TRAZO DOS MESTRES

SURREALISMO

Abe Rábade
e Baldo
Martínez
participan no
Galicia Blues
Festival de
RIBADAVIA
este
venres 3.

E S P E C T Á C U L O S

Podemos contemplar o traballo de Javier Cordero
até este sábado 4 na galería
De Papel.

GALA AUDIOVISUAL

■ ACTOS

E

A CAIXA DOS DESEXOS

VII MOSTRA
UNIÓN FENOSA

A Coruña

C U L T U R A

Esta mostra podémola coñecer no Museo de Belas
Artes até o vindeiro domingo 12 de setembro.

■ MÚSICA

Da TVG que se celebrará
este venres 3, dentro do
programa do Xacobeo.

D E

MIRADA E MEMORIA
O arquivo fotográfico mexicano de Agustín Víctor
Casasola, pertencente ao
periodo comprendido entre os anos 1900 e 1940,
amósase, até o 17 de outubro, na Fundación Luís
Seoane.

■ EXPOSICIÓNS

Até o
domingo 12
de setembro
podemos
visitar a
mostra Max
Ernst e os
seus amigos
surrealistas
na
Fundación
Barrié da
CORUÑA.

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

☞

O SEÑOR IBRAHIM
E AS FLORES DO
CORÁN. Bos inicios para unha película que a partir da metade descobre a demasiado habitual pedantería francesa.
Máis envoltorio que cine de
verdade. Destaca con todo o
retorno de Omar Sharif.

☞

AS MULLERES
PERFECTAS. Un gru-

po de cabaleiros resentidos coas súas mulleres executivas deciden robotizalas. Nicole Kidman descubrirá a maldade. Parodia da cursilería, nunha película que destaca por riba doutras máis ambiciosas.

☞

AS CRÓNICAS DE
RIDDICK. Os necrofantes ameazan aniquilar o planeta Helion, pero os seus habitantes conseguen convencer ao
furiano ex convicto e fuxido
Riddick para que se enfronte
ao seu xefe. Mestura de Matrix
e o Señor dos Aneis ao estilo
de Mariano Ozores.

☞

FAHRENHEIT 9/11.
Con trazo groso, Michael Moore ilústranos sobre as
tropelías de Bush para gañar as
eleccións, as súas relacións coa
familia Bin Laden e cóntanos
que Iraq non tivo nada que ver
co 11-S. ¡Que notición!

☞

SPIDERMAN 2. Nada
novo sobre este home
araña neoiorquino (cidade na
que, por certo, proliferan máis

as cucarachas). Tobbi Maguire
interpreta dignamente o seu
monocorde papel. O guionista
decidiu mesturar o tempo do
cómic orixinal (os anos cincuenta) coa actualidade, o que
non lle sae mal de todo. En todo caso, a película non pasará á
historia do xénero.

andaluz ponllo a voz de Antonio Banderas) e non en galego.

☞

☞

POR AMOR Á ARTE. Unha moza, que
prepara o doutoramento en Belas Artes, liga cun estudante
doutra facultade, pero ela resulta ser unha manipuladora
que lle fai cambiar de imaxe e
que o enfronta aos seus amigos. Fáltalle un fervor.

☞

SPARTAN. A filla do
presidente dos EE UU
desaparece e o servizo secreto
comeza a buscala. Parece secuestrada para a trata de brancas pero informan de que apareceu o seu corpo. As intrigas
do malévolo presidente americano.

ISI-DISI. Santiago Segura e Florentino Fernández son dous heavies de
Leganés. Cando o primeiro se
namora de Jaidy Mitchel, comezan os problemas. Humor
pesado e moi groso. Ideal para
gargalladas viscerais. Para fans
de “Flo”.

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

☞

☞

WHALE RIDER. Unha nena maorí dunha estirpe de xefes sente o rexeitamento do seu avó porque ao
nacer morreu o seu irmán xemelgo, destinado a ser o xinete
da balea: un guía do pobo que
lle impediría seguir esmorecendo.♦
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Recuperación histórica na Terra de Mesía e Ordes
O I Ciclo Cultural arredor da
Invasión Francesa de 1809 está organizado pola Asociación
de Amigos da Capela da Nosa
Señora de Arxán e celebrarase
os venres e sábados de setembro na Casa da Cultura de Xanceda, en MESÍA. Conscientes
de que nas terras de Ordes e
Mesía hai persoas que están a
traballar pola recuperación da
memoria histórica e de que o
seu é un traballo de vello, serio
e incansábel, cren xusto dalo a
coñecer. Este venres 3 inaugúrase o ciclo ás 8 do serán polo

alcalde de Mesía Xoaquín López Ares e o secretario da asociación organizadora, Gumersindo Campaña Ferro e, ás
20:30, comezará a mesa redonda As pegadas da Historia nas
Terras de Mesía e Ordes, na
que intervirán Xosé Antonio
López Castro, crego e historiador de Curtis, que falará sobre Os arquivos parroquiais
como fonte esquecida da riqueza histórica da comarca;
Leandro del Río Regos, arquitecto, con O territorio como espazo na memoria; Bal-

domero Iglesia Mero e Xosé
Luís Rivas Mini, que o farán
con Música e poesía popular;
actuando de presentadora e
moderadora Mª Luz Corral,
licencia en Xeografía e Historia e Bibliotecaria de Curtis. E
o sábado 4 ás 20 h. Gumersindo Campaña Ferro será presentado por Domingo Martínez Beiro para falar sobre As
vítimas de Arxán no contexto
dun alzamento popular e rural. O ciclo remata o sábado 25
e até aquela informaremos das
conferencias pendientes.♦

novembro, unha seleción de
relicarios procedentes de todas as dióceses de Galiza.

Ferrol
Ferrol

Neda

■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

SGHN

QUEMPALLOU

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.
De 9:30 a 13:30 e de 16:30 a
20:30, de luns a venres.

O grupo de música tradicional galega presenta as cancións do seu último disco,
Extremonías, iste venres 3.

MESTIZAXE

Nigrán

CUASANTE

■ MÚSICA

SOLISTAS DE GALICIA

Láncara
■ TEATRO

O Cuarteto da Orquestra
Solistas de Galicia dá un
concerto iste sábado 4.

TÍTERES QUATRO

Noia

Estarán na vila para facer
unha representación iste
xoves 2.

■ TEATRO

VINIR VINI
Obra que será representada
polo grupo de títeres Teatro Val de Ouro iste sábado 4.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

COLECTIVA DE VERÁN
Até o martes 14 de setembro a sala Clérigos amósanos interesantes traballos
de escultura e pintura.

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

FESTIVAL DE MÚSICAS
RIBADENSES
Celebrarase iste sábado 4
podendo conseguir máis
información no telf. 982
128 650.

Ribeira

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

BERROGÜETTO

ALFONSO COSTA

O grupo folc dá un concerto en directo o mércores 8
ás 23 h. na Alameda.

Esta retrospectiva do pintor e gravador galego está
no Museo do Gravado de

BERCE DE ESCRITORES

Pontevedra
■ EXPOSICIÓNS

CAMERATA AD LIBITUM

CASTELAO NA BRETAÑA
Esta mostra permanecerá

Lucia de Lamermoor

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

DE SANTIDADE

■ MÚSICA

■ MÚSICA

■ MÚSICA

Poderemos ver esta colectiva, até o 9 de setembro, no
Nuseo Provincial.

Mostra, comisariada por Xosé Manuel Lens, de Almudena Fernández e Álvaro Negro –realizada a pé feito para
este lugar– na sala de Caixa
Galicia até o 4 de setembro.

Ribadeo

Ribadavia

O Porriño

EN OLOR

LATITUDES II

sin, 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.

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 Gus-

Centrada nas referencias a
Rosalía de Castro, Camilo
J. Cela, Macias ou Nicasio
Pajares poderemos visitala
nas fundacións Camilo José Cela e Rosalía de Castro
até o 31 de outubro.

EXCÉNTRICOS

durante todo o verán no
edificio Sarmiento do Museo de Pontevedra.

XXVIII
BIENAL DE ARTE

O espectáculo de marionetas
de gran formato dos Monicreques de Kukas, sobre as
lendas da tradición popular
galega, pódese ver até este
venres 3 na Praza do Tapal.

Iste venres 3 dan un concerto, dentro do programa do
Xacobeo.

Continúa na Fundación Granell de SANTIAGO a mostra A muller na obra de Granell. Na imaxe, Mulleres no mar, 1944.

Padrón

■ TEATRO

GALIZA MÁXICA

Larouco
Larouco

A galería Visol acolle a retrospectiva, con traballos
provintes de Venezuela, Chile, Xapón, Irak, Grecia, Cuba, Taskente e do Estado Español, até o 10 de setembro.

Na Catedral podemos ollar,
desde o martes 7 e até o 4 de

Poderemos gozar coa
súa interpretación da
obra De Gaetano a Dinizetti, no marco do LII
Festival de Ópera, este

sábado 4 no Pazo da
Ópera da C ORUÑA ; o
martes 7 a actuación será na Praza da Quintana
♦
de SANTIAGO.♦

Este fin
de semana
celébrase a
Feira Franca
de
PONTEVEDRA

XVIII Festival de Poesía do Condado

V Feira Franca de Pontevedra

Organizado, como todos os
anos, pola Sociedade Cultural
e Deportiva do Condado en
S ALVATERRA , desenvolverase
entre este xoves 2 e o sábado 4.
O xoves, na Casa da Cultura,
proxectaranse as curtametraxes
Xacobeo, de Berrobambán; A
ameza do encoro nas Torrentes de Mácara, colectivo; e a
longametraxe documental Santa Liberdade, de Margarita
Ledo Andión. O venres 3 será
a Noite Galega nas Covas de
Dona Urraca, coa a actuación
de Uxía Senlle (para a reserva
de entradas está disponíbel o
enderezo elecrónico info@scdcondado.org). O sábado 4 terá
lugar o festival poético-musical
con Artur Alonso Novelhe,
X.M. Álvarez Cáccamo, Marica Campo, Ana Belén Fernández, Carlos Figueiras, Amtom
Garcia Matos, Brais González
Pérez, María Lado, Miguel Anxo Mato, Carlos Quiroga, Paula San Vicente e Marga do Val;
xunto cos portugueses, José
Luís Peixoto, Walter Hugo Mae
e Jorge Reis-Sá; o angolano
Ondjaki; e a vasca Sonia González. As intervencións poéticas son recollidas, a xeito de
testemuño escrito, nun libro

Convertida nun espazo
para o encontro, a festa, a
amizade e a convivencia
no centro histórico da vila, o éxito da proposta,
rapidamente asumida como propia pola cidadanía, serve para divulgar
unha das etapas de esplendor da historia de
Pontevedra, a comprendida entre meados do século XV e finais do XVI. A
coincidencia cronolóxica
da concesión do privilexio real para a organización da feira Franca
(1467) coa rebelión irmandiña (1467-69) considerouse motivo abondo
para que esta revolta popular se convertese en
centro de interese desta V
edición. O venres 3 ás
nove e media d noite na
Praza da Verdura realizarase a cerimonia de abertura da feira e terá lugar o
Primeiro Lance dos Irmandiños: O poder dos
señores, por Migallas
Teatro e o obradoiro da
Asociación Recriativa de
Xeve; ás 22:15 na Praza
da Ferrería, lanzamento

Uxía Senlle e Mercedes Peón estarán no Festival.

presentado xa o mércores 1 no
Clube Internacional de Prensa
de Santiago. As actuación musicais correrán a cargo de Xistra de Coruxo, Mercedes Peón, Terrakota e a Matraca
Perversa; pasarúas coa murga
Brisas do Mar, de Meaño, e o
grupo tradicional Bailía, de Vigo. Complétase o programa coa
exposición de pintura de Lis;
as de fotografía de Xavier Diegues (sobre o feismo) e Mari
Vega Cerqueiro (sobre a vio-

lencia de sexo); mostra de brinquedos antigos do Museo do
Pobo Galego; montaxe da Fundición Nautilus; mostras de
artesáns cesteiros e tamanqueiros de Mondariz; e a festa infantil con títeres, aeromodelismo e outras sorpresas. Ademais, pola mañá nas Covas de
Dona Urraca, ás 12:30, coloquio sobre a Oposición ás presas do Miño, e, ás 13:15, presentación das Bases Democráticas Galegas.♦

de globos de ar quente
pola Franca Irmandade; e
ás 22:30, Le gratie d’amore, mostra espectaculo
de danza histórica e popular, a cargo da asociación Duos Pontes. O
sábado 4 ás 11:30, abertura do mercado; ás 12,
desfile de transporte do
viño a través do Camiño
Vello de Castela, pola
A.R. de Xeve, con saída
desde o convento de Santa Clara; de 12 a 14, obradoiro infantil nos soportais da Casa da Luz; ás
12:30, Segundo Lance do
Irmandiños: Proclamación da Irmandade, na
Praza da Ferraría e, ás 13
h, na Praza de Curros Enríquez; ás 13:30, animación musical e teatral nas
prazas e espectáculo de
malabares por Art-Monium nos arredores do teatro Principal; das 17 ás
19 na Ferraría, torneo de
Xogos Populares; ás 19
na Peregrina, danzas medievais a cargo do Clube
Treboada Rítmica; ás
19, Art-Monium con xigantes e xogos malabares

no Eirado das Torres; ás
19:30, espectáculo de
meigas, pola Aula de Teatro Municipal, na Praza
de Curros Enriquez, logo
na do Teucro, e a continuación no Campiño de
Sta María; ás 20:30 no Eirado das Torres, exibición
de cetraría e, a continuación, danzas medievais;
ás 21:30 na Praza da Verdura, Terceiro Lance dos
Irmandiños: Toma do castelo, e festa irmandiña; ás
22:30 na Peregrina, xigantes e pirotecnia a cargo de Art-Monium. Ademais do Cego dos Monifates (da compañía Seisdedos), obradoiros infantís, xogos tradicionais, cetraría e mostra de aves de
rapina, tiro con arco e
obradoiros de cantaría,
olaría, ferraría, tonelaría,
tinturaría, tecelás, panilleiras, carpintaría de ribeira, redeiras... Tamén se
desenvolverán conferencias, artigos divulgativos,
visitas guiadas pola cidade, etc para aprofundar no
coñecemento desa etapa
histórica.♦

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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Artes até decembro. Neste
mesmo lugar e durante as
mesmas datas tamén podemos contemplar a mostra
titulada Os caprichos de
Goya e de Dalí. A alma do
xenio.

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

San Cibrao
das Viñas
■ TEATRO

SILLICOM WALLEY
O grupo Tiruleque apresenta o seu espectáculo este
venres 3.

Santiago
■ ACTOS

FLASH-BACK
COMPOSTELA

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.

CURSO DE ACORDEÓN

Este espectáculo de rúa sobre o Xacobeo encherá a
Zona Vella de xigantes, cabezudos, bonecos de trapo
e distintos actores galegos
até o domingo 12.

O Centro Veciñal e Cultural de Valadares en Vigo organiza este cur-

so, que comezará a meiados de
mes, en grupos de 4 alumnos, os
xoves de 21 a 22 h. e os sábados
de 10 a 11 h. O prezo de matrícula
é de 16 euros para os socios e de
22 para os non asociados, no que
se inclúen 4 aulas por mes e lecións de solfexo. Ademáis iste
Centro Veciñal tamén promove
cursos de Piano, Guitarra Española, Teclado, Poda e enxerto de
árbores froiteiras, Iniciación a
fotografía, Software Libre e Patinaxe artística. Para matricularse,
consulta de horarios ou calquera
outra información, dirixirse á secretaría do C.V.C. de Valadares en
horario de oficina ou no telf. 986
467 053.

HISTORIA MEDIEVAL
DE GALIZA 04
Ao premio que convoca a editorial Toxosoutos e a Fundación
Comarcal Noia de investigación
histórica, cultural, artística, económica, etnográfica, etc... sobre
o medievo en Galiza, poderán
concorrer todos os autores de calquera nacionalidade que presenten os seus traballos, inéditos, en

O Concello de 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 unha
ou varias obras, de carácter inédito e escritas en língua galega, na
normativa oficial vixente. As novelas terán unha extensión mínima de 150 folios, mecanografa-

Podemos ollar esta mostra
no Museo Diocesano até o
5 de setembro.

UN OURIVE
DO SÉCULO XX

MANUEL RUIBAL

Podemos ollar o traballo de
Damián Garrido, até o domingo 19 de setembro, na
galería Sargadelos.

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

Sanxenxo

ARQUITECTURAS
NO CAMIÑO
As intervencións arquitectónicas, paisaxística e de
recuperación física dos camiños a Santiago. No COAG até o 31 de outubro.

A MULLER NA OBRA
DE GRANELL
Poderemos contemplar no
Museo Granell, até o 13 de
decembro, esta retrospectiva na que, a través de 100
obras do artista, se tenta
amosar a influencia do xénero feminino, tanto na súa
produción plástica como literaria.

ROSALÍA ILUSTRADA
Até o 10 de setembro poderemos ollar na Casa Simeón
excelentes traballos dos
mellores debuxantes do país inspirados na obra da
ilustre poetisa.

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 López, Fernando Pereira, Vítor Ferreira, Buciños, Xavier Magalhães,

■ MÚSICA

FOULA
Elmgreen & Dragset: Powerless, estruturas, 2002, que forma
parte da exposición do CGAG A arañeira: un cento de artistas.

Xabier Carrasco, C. Martínez Casanova e Alfonso
Costa.

tográfica sobre a Peregrinación de Santiago en
Haití.

SANTIAGO E A

EXALTACIÓN
DAS ARTES

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.

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 o 10 de setembro.

CRISTINA
GARCÍA RODERO
O Museu das Peregrinacións acolle, até o 19 de
setembro, esta mostra fo-

D.O.G.

Véñense de convocar axudas, cofinanciadas polo Fondo Social
Europeo, para alumnos que inicien, durante o curso 2004-2005,
ensinazas de formación profesional específica de grao medio, en
familias profesionais non vacacionais demandadas polo mercado laboral, entre elas, actividades
agrarias, marítimo-pesqueiras,

XXIII PREMIO
BLANCO AMOR

7.000 ANOS
DE ARTE PERSA

■ EXPOSICIÓNS

CONSELLARÍA DE
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA

lingua galega ou portuguesa. A
extensión deberá ser dun mínimo
de 150 folios a duplo espazo, e
enviarase, o orixinal e 5 copias,
antes do 30 de setembro á editorial Toxoutos, Cruceiro do Rego,
15217 Noia (A Coruña). Con cada orixinal, que deberá presentarse baixo lema, xuntarase, en sobre pecho, o nome completo, enderezo e teléfono do autor, así
como o título da obra. Valoraranse o rigor, a inovación metodolóxica e o interese para a sociedade. O gañador recibirá un premio
de 3.000 euros e o finalista de
1.200.

edificación e obra civil e industrias alimentarias. As solicitudes
dirixiranse á secretaría do centro
onde o alumno vaia cursar os estudos.

CONSELLARÍA DE CULTURA,
COMUNICACIÓN SOCIAL E
TURISMO
Por acordo do Consello da Xunta
de Galiza vénse de declarar municipios turísticos os concellos de
Nigrán e Vilagarcía de Arousa.♦

Pintura e escultura da valiosa Colección do Grupo
Santander até o 19 de setembro na Igrexa da Compañía (da Universidade).

Iste xoves 2 de setembro
darán un concerto.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

INTUICIÓN
Na Área Panorámica
amósanse as pinturas de
Moïse Dikoff desde o
venres 10 até o sábado 25
de setembro.

Val do Dubra

COMPOSTELA E
SAN CLEMENTE DE
PASANTES

■ MÚSICA

A capela do IES Rosalía de
Castro acolle esta mostra
até o 12 de setembro.

Esta agrupación vai cantar
este sábado 4 na Casa da
Cultura.

CORAL ABRENTE

dos 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, cun sobre pecho e baixo o
mesmo lema, no que se se incluirán os dados do autor. O prazo de
admisión dos orixinais rematará
o 30 de setembro.

BOLSAS DE RESIDENCIA
A Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria dispón destas axudas, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas
aos galegos e aos seus descendentes, que teñan a 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.♦

Viana
do Bolo
■ MÚSICA

CORAL ABRENTE
Dará un recital iste sábado
4 na Casa da Cultura.

Vigo

JORGE CASTILLO
Presenta a súa obra máis recente na Casa das Artes, até
o 12 de setembro.

ATÉ O CONFÍN
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.

■ DANZA

O GRAN MUSICAL
RUSO

MAGIC PENCIL

Interpretado polo Ballet
Nacional de Krasnodar,
que ten por directora coreográfica a Tatian Sapova, iste domingo 5 ás 22:30 no
teatro-sala de concertos do
Centro Cultural Caixanova.

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.

■ EXPOSICIÓNS

BAD BOYS

PEDRO DOBAO
Inaugura a mostra A escultura vista con ollos sinxelos
este venres 3 na Casa Galega de Cultura (Praza da
Princesa).

VIRUKA BARRERAS
Podemos contemplar o traballo desta artista sala II do
Centro Social Caixanova
até o 12 de setembro.

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

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.

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.

O DESEÑO DO SÉCULO
XX NA GALICIA
A creación do necesario.
Aproximacións ao deseño
do século XX na Galiza,
mostra do MARCO, comisariada por Marisa Sobrino, adicada ao deseño de

Até o venres
10 de
setembro
podemos
contemplar
a mostra
Rosalía
ilustrada
na Casa
Simeón de
SANTIAGO.

■ Germán Cooper, fotógrafo profesional, realiza retratos, festas,
eventos. Ampla experiencia, calidade
e servizo. En Santiago, nos teléfonos
981 978 834 e 628 695 839.
■ Véndese cámara fotográfica réflex Canon EQS 500 do ano 1998 e
con zoom de 28-80 mm, coma nova.
Chamar ao 670 503 810.
■ Véndese moto Yamaha Virago
XV535 do ano 93, cor negra, 2.300
euros. Telf. 656 666 166, Pontevedra.

Bodegón
verde, de
Viruka
Barreras,
que expón
no Centro
Social
Caixanova
de VIGO.

maquinaria, mobles, electrodomésticos, empacados,
gráfico... no noso país.
Prorrogada até o 5 de setembro.

ferentes edicións deste premio, entre os anos 1991 e
2002, pódense ollar nos
claustros de San Francisco
até este domingo 5.

■ MÚSICA

Ponferrada

BRYAN ADAMS
O artista canadiano repasará os seus éxitos máis coñecidos o sábado 11 no Auditorio de Castrelos.

VII FESTIVAL
FOLCLÓRICO
INTERNACIONAL
Este sábado 4, a partir das
21 h. no Adro Parroquial
de Valadares, van intervir
os grupos tradicionais Noutrora, de Sárdoma; A Ponte Vella, de Teo; Ledicias,
de Valadares; El Ciliembru, de Cantabria; e Casa
do Povo, de Viana do Castelo.

Vilagarcía
ilagarcía
■ TEATRO

OS ESQUECIDOS
A compañía Trespasando
representa esta peza o sábado 4 no Auditorio Municipal.

■ EXPOSICIÓNS

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

Por to
■ EXPOSICIÓNS

Um ano de fotografía espanhola. Imaxes dos anos
50 que fan de Terré 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.

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 Museu
Nacional da Imprensa.

XOGOS POPULARES
www.xogospopulares.com
Preséntase como o portal da tradición lúdica e vén de nacer recentemente, polo
que a páxina aínda está incompleta. O
seu obxectivo é ofrecer información sobre os xogos populares, mais de momento sobre todo proporciona novas. Aos
poucos incluirá regras e outros datos. Tamén inclúe ligazóns, bibliografía, recursos e contactos.♦

Vilalba
■ EXPOSICIÓNS

O CAMIÑO NORTE
DE SANTIAGO
Até o domingo 12 de setembro, na Casa da Cultura
amósanse os debuxos de
Ramón Guntín.

Viveiro
iveiro
■ EXPOSICIÓNS

BIENAIS DE GRAVADO
CAIXANOVA
As obras premiadas nas di-

■ Alugo cuarto a señora de entre
50 e 65 anos en Vigo, na zona do
Calvario. Bon comportamento. Margarida Agulló, telf. 986 378 601.
■ Xente maior, non nos sintamos
sós os días festivos. Chamádeme,
telf. 986 378 608.
■ Véndese scooter en Vigo con
11.000 km, nova e económica. Chamar ao 607 950 511.
■ Alugo casa totalmente equipada
e con garaxe en Nogueira de Ramuín, na Ribeira Sacra. Para pasar
uns días ou por semanas. Telf. 986
376 022 / 661 642070.
■ Desexo facer amigas que amen a
música clásica, a literatura e o teatro. Fran, telf. 605 099 722.
■ Alugo casa nos Ancares, en Cor-

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

■ 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.

■ 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.

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

■ 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 casa na ría de Muros e Noia
para o mes de setembro. Telf. 615 864
477 ou 981 765 089.
■ Alúgase piso na Avda. Fisterra
da Coruña por 365 euros. Telf. 607
638 045.
■ Alúgase casa no Saviñao, perto do
Miño, na Ribeira Sacra luguesa. Restaurada con calefacción e cheminé. Fins
de semana ou por semanas, bon prezo.
Telf. 982 404 654, 679 591 876 (Manuel).
■ Mentres contemplo unha exposición de
Chillida, penso nunha frase súa: “Cando
entrei en Santa Sofía de Constantinopla
ollei un grande espazo musical”. Nese
momento gostaríame ter ao meu lado unha muller coa que falar do espazo, da arte, de Estambul, de Chillida, da música...
Creo que os corenta anos é unha boa
idade para explorar o mundo, e disfrutar
da arte, dos sons, dos silencios e da vida.
Se hai algunha muller sensíbel que
comparta estes pensamentos, e queira vivilos conmigo, pode escribirme a :
literario04@yahoo.es.
■ Alúgase casa en primeira liña de
praia, completamente equipada para
6 persoas e con garaxe. Telf. 981 761
158.
■ Fanse traballos de carpintaría, armarios empotrados, cociñas, mobles a medida, portas, tarimas, frisos... na Terra
Cha. Presuposto sen compromiso. Telf.
982 501 086, 652 924 327 (Xoán Carlos).

■ 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 unha cooperativa
de tendas de roupa, música e de
cultura de carácter antiglobalizador
e galeguista. Se queres montar na
túa vila ou cidade unha sucursal, chámanos, informarémoste sen compromiso. Telf. 600 717 628.
■ Teño trinta e tantos anos, carreira
universitaria, traballo, físico agradábel e unha alma sensíbel, pero fáltame unha muller que me alegre o corazón. Se lee este anuncio algunha
muller romántica, honesta e con
ganas de ter unha relación seria, o
meu correo electrónico é galiza.04@terra.es.♦

RICARD TERRÉ

VI PORTOCARTOONWORLD FESTIVAL

A Rede

■ 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.

neantes (próxima ao Piornedo) recén
restaurada. Por temporadas ou todo o
ano. Telf. 666 876 102.
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Anuncios de balde
■ Fanse traballos de corrección e
tradución de galego-castelán, castelán-galego. Chamar ao 981 696
269 ou enviar un correo a carmengraba@yahoo.es.

Stephen Biesty.
Ilustración
para o libro
Incredible
Explosions,
(Explosións
increíbeis),
de Richard Platt
1993,
que forma
parte da
mostra do
MARCO
vigués
Magic
Pencil.

Vilanova
de Gaia
■ EXPOSICIÓNS

CAMIÑO DE
SANTIAGO, LUZ E VIDA
A Casa Museo Municipal
amosa durante setembro as
fotografías dos galegos Tono Arias, Vari Caramés,
Xurxo Lobato, Tino Martínez e Juan Rodríguez.

Lisboa
■ EXPOSICIÓNS

FUNDAÇÃO CALOUSTE
GULBENKIAN
Unha visita a esta fundación sempre é grata. Agora
acolle diversas mostras como, 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 po-

den mesturar recintos públicos, multitudes, edificios, frases publicitarias,

balóns de feira... no CAMJAP até o 26 de setembro.
Pecha os luns.♦

Bryan
Adams
estará o
sábado 11
no Auditorio
de Castrelos
en VIGO.

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

H

ai tendas nos países
do leste, e algunhas no
oeste, que mostran a
quincalla ex comunista, desde traxes de presión de aviadores soviéticos, até gorras
de vixiante do muro de Ber-

lín, pasando por escarapelas
e bandeirolas, modelo desfile
na praza vermella. É unha
frivolización (ás veces cunha
pinga de nostalxia) dos pasados reximes socialistas.
Mais, isto tamén denota, pe-

se ao que afirman algúns teóricos, que comunismo e nazismo non son equiparábeis.
Ou alguén imaxina a mozos
normais paseando pola rúa
coa esvástica ou a palabra
Gestapo na camisola?♦
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Xosé Antonio Durán
‘Os Muruais foron os primeiros en facer xornalismo diario en Galiza’
PERFECTO CONDE
Xosé Antonio Durán, historiador, presume de ser un tipo moi
singular. Di de si mesmo que
non é funcionario, nin autor
subvencionado, nin viviu endexamais de ningún orzamento
público. Agora mesmo ten
aberta, até o 5 de setembro, a
exposición “Historia e lenda
dos Muruais” no palacete das
Mendoza en Pontevedra. Despois poderá verse no Museo Valle Inclán de Vilanova da Arousa.
Vostede ten feito longas e interesantes investigacións sobre
os máis diversos personaxes e
temas da historia galega. Por
que agora os Muruais?
Cando comecei con aquel “escandaloso” libro sobre Castelao,
xa se falaba sen parar do rianxeiro, pero “de memoria”. Hoxe comeza a falarse de federalismo, pero do mesmo xeito. Os Muruais
xa eran republicanos federais en
1869. Formaban parte dunha pequena vangarda de demócratas
galeguistas que liderou na Universidade de Santiago o que chegaría
a ser un plantel excepcional. O
Grupo de Fonseca revolucionouno todo. Desde as diversións até
as formas que revestía entón a comunicación escrita e a propaganda política. Porén, aínda hoxe, os
Muruais eran un misterio.
Que significan na historia
do xornalismo galego?
Alfredo Vicenti respondeu por
min no seu tempo. Foron os primeiros en lograr que en Galicia
houbera un xornalismo diario
consolidado, con todo o que iso
supuxo para a edición e a escritura. Os Muruais alentaron en Pontevedra as dúas primeiras experiencias: El Porvenir durou poucos meses; pero El Anunciador,
moitos anos. As imprentas, coas
saídas diarias, sentaron as bases

das “bibliotecas literarias” nas
provincias. Xesús Muruais chamou a atención por publicar uns
contos fantásticos, escritos polo
patrón de Hoffman, nunha biblioteca pontevedresa, nada como
consecuencia dos folletíns diarios.
E na política?
Os Muruais foron republicanos federais. Intransixentes. Andrés era partidario incluso da loita
armada. Porén, como consecuencia do fracaso da I República, os
federais galegos, máis que fiar na
acción partidaria, concentráronse
na acción social. Sen Andrés non

se pode explicar o primeiro obreirismo galego, moi de avanzada internacionalista, con sabia federal e
apegado á tradición galeguista dos
cantonalistas. Xesús foi mestre ao
mesmo tempo de Ricardo Mella e
Valle-Inclán.
Viviron en Pontevedra. Que
representa a cidade na historia
de Galiza? Acáelle ben esa metáfora de a Atenas galega?
Ningunha cidade “é”. Hai etapas, circunstancias, grupos… Nalgunha fase, para Risco por exemplo, Pontevedra era unha cidade
de “obras perfectas, a máis mo-

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

derna do país”. Hoxe non se podería dicir o mesmo. No tempo dos
Muruais, co xornalismo que eles
inspiraron, cos movementos sociais que iniciaron, co esforzo tan
continuado por aglutinar a mocidade dos centros de ensino e os
centros de traballo manual, viviu
unha profunda transformación,
sobre todo nos eidos da cultura
creativa e de diversión. O helenismo, fronte ao celtismo, é mítico.
Vostede é un historiador
que vai por libre. Se cadra, até
é atípico. Por que escolleu o
seu camiño?
Son atípico porque padecemos
unha cultura demasiado cortada
polo patrón reprodutivo do mundo
académico: profesores, materias,
manuais. Eu sempre estiven contra
esa cultura. Crecín entre amigos
que ansiaban meterse no mundo
da cultura creativa, sen fronteiras
burocráticas. A única cultura. Son
un investigador interdisciplinar,
interesado en explicar o mundo
actual coa profundidade do que sabe que sempre vén de lonxe.
Atreveríase a enxuizar a
historiografía actual de Galiza?
Non me entusiasma, esa é a
única verdade. É demasiado repetitiva e profesoral. Forma parte da incultura ambiental. Algo
así como historia de profesores
para profesores. E non falo, por
desgraza, dos peores textos. Eu
prefiro os profesores-profesores,
no sentido hegeliano da expresión, capaces de desfacerse en
ensinanza. A mestura actual de
profesores que as gastan de investigadores está resultando moi
pouco fecunda e custosísima,
ademais de falsa e burocrática. A
un investigador no eido humanístico hai que preguntarlle:
“que descubriches?”. Descubrir
que tamén houbo República ou
cine ou ditadura en Galicia resulta patético.♦

Soberano
Unha
novela de

ADOLFO
CAAMAÑO

Campións
MANUEL CIDRÁS

A

olímpica fazaña do
rapaz de Vilariño
que, con temperá
idade para a súa esforzada
disciplina, vén de alcanzar
ouro e prata en Atenas para o deporte nacional produce fervor entre un público necesitado de heroes.
Oxalá sexa o comezo dun
longo camiño de éxitos
deportivos pero o certo é
que o panorama do país dá
exemplo de físicas fazañas
ao lado das que fican empequenecidos os metais de
David Cal. Sen ir máis
lonxe, o sempiterno Manuel Fraga Iribarne anuncia que optará ao seu quinto entorchado autonómico
para que o seu partido non
se divida. Con olímpico
desprezo da palabra tantas
veces dada e desafiando
os límites da natureza como só saben facer os deportistas de elite, o tetrapresidente elude as pexas
da idade igual que fixo
David na súa xesta pero
por inversos motivos, e
enfróntase outravolta ao
Goliat do tempo en sobrenatural esforzo que lles
ofrece aos seus correlixionarios. Hai marcas capaces de facer saltar calquera medalleiro.
Como as heroicidades
políticas non suscitan as
unanimidades das deportivas, é seguro que o sacrificio de Fraga Iribarne non
ha ser comprendido no
seu excepcional valor por
que non comungan co seu
ideario. Poida que mesmo
entre os seus porfillados
cunda certo desacougo
diante da idea, obsesiva
por reiterativa, de que o
pai se suceda a si mesmo
eternamente. Pero a hixiene democrática do país
esixe que se acepte o desafío e o campionísimo Fraga Iribarne sexa derrotado
na competencia electoral
non por vello, aínda que o
sexa, senón por representar a continuidade dun pasado que debe deixar de
ser pretérito imperfecto. A
teimosía do campión ofrece ocasión de poñer a proba non a súa condición física, que debe de ser portentosa, senón a madureza
do electorado convertido
en xuíz da competencia.
Mal iría o noso deporte se chegásemos a Pekín
co mesmo equipo de Barcelona’92. David Cal aínda será novo no momento
da cita chinesa, e talvez
Iván Raña aguante e teña
alí mellor sorte que en
Atenas. Pero o de Fraga
sería demasiado. Teño
para min que non pretende, como di, emular a
Konrad Adenauer, senón
bater a marca de medallas de Mark Spitz, a
maior gloria da unidade
do PP e a costa dun excesivo sufrimento que todos debemos evitar.♦

