O MEDO
DAS
MULLERES

Nº 1.146
Do 14 ao 20 de outubro
de 2004
Ano XXVII - IV Xeira

Pepe Carreiro

FUNDADO EN 1907
(Páxs. 2 e 3)
1,75 euros

‘En Ferrol non
podemos crer
a Zapatero’

XURXO CORDERO,
responsábel do naval
da CIG.
A.N.T.

AS HUMANAS PROPORCIÓNS
XESÚS CONSTENLA

PREMIO TORRENTE BALLESTER 03.

Un novo territorio narrativo para
a literatura galega. Unha linguaxe
diferente, arriscada e efectiva
que engaiola e convence co
poder dun gran fabulador.

BNG E PSDEG-PSOE ESTÁN DE ACORDO NA NECESIDADE
de rematar coa etapa de 15 anos do PP no Goberno. A afirmación
de Emilio Pérez Touriño poñendo de manifesto a súa disposición
a pactar cos nacionalistas é un primeiro paso para configurar unha alternativa necesaria, que até de agora non deran os socialistas. Pero non chega para facela críbel ante a cidadanía. O desencontro existente en Vigo, con diferenzas políticas claras, debe levar a que nacionalistas e socialistas alcancen un acordo de mínimos nas grandes liñas políticas a levar a cabo desde a Xunta,
máis alá da correlación de forzas que saia das próximas eleccións
e da composición gobernamental, comezando pola presidencia
da Xunta que os socialistas non deberían sobreentender que será
para Pérez Touriño. Dentro destas liñas básicas está a maneira de
reformar o Estatuto e tamén o tipo de relación que o Goberno galego manterá co central. Está disposto o PSdeG a adoptar unha liña semellante á do PSC en ambos os asuntos, como demandarán
os nacionalistas?; ou defenderán un papel para Galiza semellante ao de Extremadura? O seu galeguismo é o de La Coruña de
Zapatero e Vázquez ou o de Ramón Piñeiro que defenden Pérez
Touriño e Antón Louro? Só contestando estas preguntas básicas
pode avanzar a alternativa na sociedade.♦

Zapatero avala
o galeguismo
de Touriño
(Páx.8)

Baltar e Cuíña
aceptan a Barreiro
como secretario
xeral do PPdeG
(Páx. 7)

Os pedichóns meten
medo no rural (Páx. 13)
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As mortes de mozas en Vigo intranquilizan á cidadanía e
desatan a polémica

Medo de ser muller
LARA ROZADOS LORENZO

Estamos en guerra? Máis policías? O medo apodérase das mulleres. As últimas mortes de mulleres de Vigo desatan o medo e, ao mesmo tempo, a polémica na procura de solucións. Cales?
Esta semana abonda con entrar
nunha cafetería de Vigo para detectar tensión no ambiente: os televisores amosan imaxes de Cabo
Estai, onde apareceu o corpo de
Sara Alonso, desaparecida tres semanas antes cando saía pola noite.
A prensa recolle declaracións en
primeira plana dos seus familiares
e amigos, consternados polo suceso. E as veciñas de mesa ou de barra, dunha idade próxima á de Sara, comentan o medo que sinten
andando soas pola noite ou aparcando o coche nun lugar pouco
transitado, “e máis tal e como están as cousas agora”, comenta algunha delas. “En cambio, polo
meu barrio podes ir tranquila ás
tres da mañá”, respóstalle outra.
“Amosamos a nosa repulsa
máis enérxica a que as mulleres
teñamos que ter un toque de queda, a que non podamos ir tranquilas pola rúa nin vivir tranquilas
nas nosas casas, e a que sigamos
a ser cidadás de segunda clase.”
Laura Ogando, de Mulheres Nacionalistas Galegas, amósase
contundente perante a máxima
expresión da violencia de xénero,
nas súas últimas consecuencias.
Existe no traballo, no fogar, na
política e na cultura, pero só cando unha morte amarga o café
dende a tele e dende os xornais, a
cidadanía síntese atacada.
A sociedade está sacudida pola
aparición da camareira de 24 anos,
atada, coa parte superior do corpo
queimada e agochada debaixo
dunha zodiac desinflada. De feito,
aínda en setembro outro crime
contra unha muller conmocionou
a Vigo, cando María do Carme
Casal apareceu morta en Candeán.
“É normal a reacción que se dá”,
afirma Laura Ogando, “porque se
trata dunha rapaza que traballaba
na cafetería onde sempre iamos tomar o café, despois das reunións e
do traballo.” Tamén o subdelegado
do goberno en Pontevedra, Delfín
Fernández, era cliente habitual do
bar Reconquista, na Praza da Princesa, onde Sara traballaba. No mo-

Manifestación en Vigo contra a violencia de xénero o pasado 8 de marzo.

mento de ser entrevistado, aínda
non se coñecían os resultados das
probas do ADN que confirmaban
que se trataba de Sara Alonso, pero el xa apelaba á “sensatez e á
cordura”, aínda que comprende
que un acontecemento deste tipo
suscite certa psicose social. “Na
sociedade na que vivimos, da información en tempo real, cando
menos os responsábeis públicos e
os que estamos máis directamente
relacionados coa cidadanía, temos
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Vén da páxina anterior

téndese a toda Galiza: as 337 detencións por violencia de xénero
no primeiro semestre do ano son o
triplo cás do ano pasado. Cada
día, catro mulleres galegas denuncian malos tratos.
Máis policía?
Despois de todos estes feitos, o
medo está na rúa, e a poboación
síntese intranquila perante sucesos
puntuais, pero cun denominador
común: son actos violentos cometidos contra mulleres. É necesaria
máis vixiancia para evitalo? É Vigo unha cidade perigosa? Delfín
Fernández recoñece que os efectivos son insuficientes: hai un déficit dun 20% (se agora hai 500, son
necesarios 600 para a comisaría
Vigo-Redondela). “Non falamos
dun déficit de hai dous meses, senón de hai anos, atribuíbel ao goberno anterior. Xa o goberno actual falou de incrementar os dispositivos nos próximos anos (30 mil
axentes en cinco anos, a razón de 6
mil por exercicio). “E ademais,
aínda que houbese moitos policías
máis, en absoluto garantiría que un
feito deste calibre non acontecese.
Nesta sociedade moderna, a seguridade é un desafío permanente.”
O subdelegado do goberno en
Pontevedra apunta cara outras medidas de autoprotección. “Non
existe seguridade completa e absoluta. Ademais, se comparamos Vigo con moitas outras grandes cidades, a media nacional está en 57
por mil, se contabilizamos coma
crimes delictos de diversa índole
por cada mil habitantes, e Vigo está en 36 por mil, 11 puntos por debaixo da media. É unha cidade segura, dentro destes parámetros.”
Mais tamén recoñece que á cidadanía non lle valen as cifras: “en
momentos coma estes, vívese unha sensación de inseguridade subxectiva, que eu agardo que pase e
que se normalice.”
Olaia Fernández Davila, deputada do BNG no Congreso, salienta que non é tanto cuestión de vixiancia policial das rúas coma de
eficiencia nas investigacións: “o
que si é preocupante é a falta de resultados policiais: se é grave un
asasinato dunha muller, é máis
grave aínda que pase o tempo e
non se coñeza á ou ao culpábel.
Temos que saber quen foi o res-

co rigor. Non se trata de ocultar imaxe do agresor sexual descoñenada, nin de xustificar nada, pero cido, que asalta nas rúas e nos destampouco de botar leña ao lume campados, e deixou completamencando o necesario é facer un cha- te de lado ao agresor marital, ao
mamento á sensatez e á cordura.” violador de alcoba.” Esquécese
Tamén Laura Ogando consi- que a maioría das mulleres que son
dera que o que se dá en Vigo é un- vítimas dunha agresión sófrena sen
ha reacción lóxica fronte ao feito, saír á rúa: no propio fogar.
“expresión levada ao extremo da
situación de desigualdade que Hai solución?
existe na sociedade.” Pero salienta que Mulheres Nacionalistas Olaia Fernández diferenza: “unha
Galegas non está a favor do endu- cousa é a reacción cando o prorecemento das penas: “Este pro- blema é habitual, coma as concenblema esixe medidas de preven- tracións contra a violencia nos foción, sensibilización, informa- gares, e outra cousa, se se trata
ción, seguridade para palialo e dun caso puntual. A violencia
previlo. Hai que ir ás raíces do exercida no lugar máis próximo é
problema, que están na estrutura algo que sacude á poboación.”
patriarcal da sociedade: perpetúa Por outra banda, distingue tamén
estruturas coma a
entre a situación
monarquía,
o
xerada polos meexército, a organidios “cando actúsquécese
zación capitalista.
an de xeito que a
Este modelo de que a maioría
situación acaba
Carteis na praza onde está a cafetaría na que traballaba Sara Alonso.
XAN CARBALLA
sistema prexudísaturando, e cheponsábel da morte de Sara Alonso, nal e científica é insuficiente, e son canos claramente das mulleres
ga a verse coma
e aínda está o caso de Déborah os resultados os que o demostran.” ás mulleres.” Ver- que son vítimas
normal”, do trataPola súa banda, fontes poli- bo da seguridade
Fernández: aínda que a súa fora
mento contrario:
morte natural, alguén a puxo alí e ciais piden que os deixen traba- en Vigo, afirma dunha agresión
“se non se é consnon sabemos quen foi nin por llar con tranquilidade, “porque “pode que nas ciciente de que isto
que.” Déborah desapareceu hai as mortes resolveranse antes ou dades haxa maior sófrena
pasa todos os dídous anos mentres facía deporte despois, o que non se pode pro- índice de delinas, non se ten
en Samil, e apareceu despois mor- curar é deter un asasino para cal- cuencia, pero to- sen saír á rúa:
conciencia de que
ta nunha finca propiedade da fami- mar á cidadanía, cando, se cadra, das podemos estar no propio fogar.
estamos perante
lia. Logo de intensas campañas de ese asasino non existe”.
a expensas de que
algo terríbel, que
busca, declarouse que ninguén innos pase algo así.”
hai que afrontar.
tervira na súa morte. “O respecto As raíces do problema
Natalia FerSegue a ser neceao segredo de sumario é fundanández Díaz, en A
sario informar somental para levar unha boa inves- Casos coma o de Sara provocan violencia sexual e a súa represen- bre o que está pasando, non tanto
tigación, pero non se pode deixar unha conmoción social que ás ve- tación na prensa (Editorial Anthro- para crear alarma como para penque pase o tempo”, sinala a depu- ces chega a extremos. “Non é pos), salienta a alarma social que sar en medidas, tanto paliativas
tada.“O que falta son efectivos pa- conveniente politizar a criminali- se crea con casos puntuais, coma coma para resolver durante tempo
ra realizar unha investigación. A dade”, afirma Delfín Fernández. este, mentres se elude que son con- e tempo.”
propia policía ten manifestado a “É lamentábel que ás veces polí- secuencia dunha cultura machista:
Tamén MNG afirma “nós sonecesidade de incrementar o nú- ticos ou líderes sociais sexan pou- “Lembremos, ademais, que a pren- mos antimilitaristas, non estamos
mero, pois na investigación crimi- co responsábeis e actúen con pou- sa construíu con minuciosidade a a favor da guerra, nin do endurecemento das penas. Esa non é a
maneira de atallar o problema.”
Apuntan a campañas de prevención, sensibilización, e educación.
Celebra, nese senso, a Lei contra a
M. VEIGA
Violencia de Xénero. Tamén
Olaia Fernández salienta que o
O asasinato de mulleres, non poucas veces, con tor- todo o feminismo –como calquera outro moveproblema é estrutural, da sociedatura previa, ten algo de caza de negros nos estados mento social– pensa o mesmo. Non ten razón o
de, e foron as enmendas dos grudo sur. O asasinato de mulleres é vello, como case feminismo cando pide penas maiores, nin cando
pos as que introduciron este matiz
todos os racismos. A diferenza é que agora chega nega a presunción de inocencia. As solucións hai
na Lei: “o máis importante do
aos telexornais, coa intensidade emocional e a ca- que buscalas noutra parte. Tampouco a teñen,
proxecto é que incide nas actuaducidade de todo o que sae na tele. Antes as vellas por exemplo, as mulleres que denuncian maos
cións dende o inicio: a escola, a
dicíanlles ás novas: “Pégache? Non. Pois entón, fi- tratos para acelerar os divorcios, como declarou
sociedade, os servizos sociais...
lliña, non te queixes”. Medo sempre houbo. As ra- unha xuíza. Nin hai porque crear alarmismo, enno sentido de ir cambiando a culpazas soas nunca puideron andar por determinados gadindo aos máis que suficientes casos reais, o
tura. Mentres sigamos cos meslugares, a certas horas. O noso Soweto particular. de Deborah Fernández-Cervera, que non sufriu
mos roles e estereotipos, seguireCon este preámbulo dedúcese que o feminis- violencia e morreu por causas que a familia non
mos co mesmo problema.”♦
mo ten razón. Aínda que non sempre. Tamén non parece ter interese en aclarar.♦

E

Que o crime non condene o matiz

Pode lerse na prensa: as detencións por
malos tratos triplicáronse no primeiro semestre do ano en Galiza e bótanse contas,
369 persoas arrestadas, cada día catro mulleres galegas presentan unha queixa por
malos tratos das súas parellas. Hai neste
momento 300 mulleres en Galiza baixo tutela. No Estado español, no que vai de ano,
92 mortas, 13 menores. As crónicas anunciadas destas mortes son descritas na prensa con toda a crueza, non se ocultan as palabras e as mulleres son degoladas, queimadas, etc... Mais todos estes casos semellan non darlle moito medo á sociedade,
sempre se pode pensar que a ti non che vai
tocar. Este tipo de reaccións fai que se tapen ouvidos e se pechen os ollos entre a
veciñanza, nunca se sabe nada e o maltratador e a vítima son “xente normal”. Despois de todo existe ese terríbel costume de
que estas cousas se solucionan na casa e
na familia. A educación vén de moi lonxe,
a igrexa ensinou resignación e a xustiza
tomábase pola man. Somos unha sociedade que prefire arranxar as cousas doutro
xeito, antes de chegar a denunciar. Somos
unha sociedade atada aínda ao franquismo
que non aprendeu que a policía está ao no-

Caras do medo
MARGA ROMERO
so servizo. Nós aínda lle temos medo.
Acaba de aprobarse unha lei integral e nun
dos seus puntos dá de cheo na clave do
problema: a educación. A falta de educación democrática, de liberdade, de respecto ás diferenzas, aínda non está na rúa e seguen dominando vellas premisas de que
aquí as cousas sempre foron así e a igrexa
segue culpabilizando a muller por abandonar o fogar, por desatendelo, non dun xeito moi diferente ao do home que recibe a
comunicación de que a súa muller marcha
porque xa non pode máis. De educación
fala a lei e de introducir unha nova materia nas escolas para educar contra a violencia de xénero. Algo necesario. Quen vai
dar esta materia? O profesorado que debe
completar o seu horario ou persoas realmente capacitadas. Recibirán aulas de reciclaxe mental algunha parte do profesorado que continúa atado en moitos aspectos
ao franquismo? O tema é complicado. Ho-

xe por hoxe, o profesorado tampouco se
mete, nin denuncia, cando con toda seguridade, sabe que alguén dos seus alumnos
ou alumnas está vivindo unha situación de
violencia, cando sabe que ve como maltratan diariamente a súa nai. En todas as partes se pechan os ollos. Ese medo só nos
afecta se a (posíbel) vítima é próxima ou
coñecida. O medo aféctanos de verdade
diante do que non podemos explicar, porque todas, as nais, fillas, noivas ou amantes podemos chegar a ser Déborah Fernández, Carmen Casal Carrera de Candeán,
Sara Alonso ou esa outra desaparecida da
que non sabemos e que é cigana. Todas
elas normais e queridas. Entón o medo fai
que pidamos máis policía. Que se repitan
boca a boca estratexias, por se acaso, se
vas con alguén nun coche, coñecido ou
descoñecido envía unha mensaxe desde o
teu móbil, para dicir con quen e a onde
vas. Non aparques nun estacionamento de

noite, entón pensas neses países europeos
que nos aparcamentos teñen lugares destinado para mulleres, perto das saídas e
onde hai máis luz, desde onde te poidan
oír se berras. Aterrada, pensas triste que
quizais se faga necesario. Pensas en meter un esprai no teu bolso. En resumo, andar soa de noite pode chegar a converterse nunha utopía. O medo obriga á desconfianza, hai que lembrar que Dolores
Vázquez, estivo un ano na cadea e logo
non era culpábel. A sociedade precisa
axiña achar o culpábel e toda investigación policial se fai eterna, precisa axiña
enterrar a morta, é unha obsesión, porque
moitas veces se entenden as autopsias coma trámites e non coma necesarias investigacións, quizais o cadáver de Sara dea
moita máis luz da que se pensa, e tan importante como saber que ela é, e saber
quen o fixo. O medo non debe precipitar
decisións, nin culpabilizar axiña, nin pechar casos sen as probas debidas. Así as
cousas, unha moza aparece ferida e medio núa nun garaxe, como hai un detido,
seica o mozo, porque non lle quixo dar as
chaves, entón neste caso xa non nos dá
tanto medo, non somos nós, é outra.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Se triunfa o PP da
boina, o partido
seguirá unido como
até agora. Se triunfa
o do birrete pode
haber limpeza
(étnica).

Primeiro discurso:
Fraga fala dun
senado das
nacionalidades.
Segundo discurso:
Pita (coma Raxoi)
pide que se amoneste
a Maragall e que
fumiguen a Ibarretxe.
E os dous discursos
no mesmo debate do
Estado da
Autonomía.

Hai un PP
(probabelmente
maioritario) que lle
propón a Galiza
seguir a senda de
Extremadura e Murcia
e non a de Cataluña
e Euskadi. Prefiren a
España do atraso
antes ca unha
modernización
irreverente.

A xeneralización dunha nova táctica
para o galego exterior
XOSÉ MANUEL SARILLE

Logo de moitos anos de debate filolóxico, os activistas da normalización do galego de fóra de Galiza chegaron á conclusión
de que cómpren medidas pragmáticas e útiles para os falantes.

N

o ano 2002, A Mesa pola Normalización Lingüística decidiu revisar o seu
proxecto de traballo para as zonas xeográficas chamadas do galego exterior ou galego estremeiro. (Seguramente debería chamarse “galego non oficial”, por ser esta a característica que fai da faixa asturiana, berciana, das portelas e das poboacións de Extremadura, un todo semellante á hora de encarar
a recuperación da lingua e a cultura).
Fixemos unha avaliación da actividade
que A Mesa desenvolvera desde que en 1986
nos adentraramos naquela realidade, descoñecida para todos en Galiza, e comezaramos
a colaboración cos compañeiros das que despois serían A Mesa para a Defensa del Galego de Asturias e A Mesa para a Defensa do
Galego do Bierzo.

A estética das
modelos, das

pre suliñar que desde Asturias se negaba que
aquela fala pertencese ao corpus do galego e
a confrontación estivo servida. Esta mesma
experiencia de crear unha norma propia tamén se quixo reproducir en Extremadura sen
chegar a resultados concretos.
Tamén se pretendeu facer que o galego
fose lingua oficial de concellos, aprobándose
na Veiga de Valcarce unha proposta que ao
cabo dos anos non derivou en aumentos no
uso en ningún ámbito. Este artigo non pretende restarlle importancia a ningunha medida, porque todas elas resultan ser incuestionabelmente máis positivas que a falta de acción, letal sempre para o idioma galego.
No Bierzo lográronse resultados máis
palpábeis. Unha nova organización, Fala

COUSAS DO MUNDO

Continúa na páxina seguinte

ROI CAGIAO

Cartas

Vítimas de Álvarez
Hai xente que non
quere o galego
“porque non é útil”,
pero manda os fillos á
clase de relixión,
onde lles explican
quen eran os santos
Xusto e Pastor ou a
historia de Santa
Lucía que arrincou os
ollos para non
pecar.

Fíxose naqueles primeiros anos un traballo
esforzadísimo e diverso, mais pódese dicir, sen
interese por esquecer nada, que os aspectos sobre os que máis se incidiu foron os seguintes:
a) a afirmación pública e a extensión da
idea de que o que se falaba nesas terras era
galego, b) o labor de autoorganización, coa
conseguinte produción de material propio,
libros, revistas e encontros científicos, c)
dar a coñecer esta realidade a través dos
media, d) reivindicación, diante das autoridades autonómicas de Galiza e de cada comunidade correspondente, do recoñecemento da lingua galega, e) a impartición de
galego optativo no ensino, f) a elaboración
no caso asturiano dunha norma propia para
o galego daquela zona.
A respecto da subnorma asturiana, cóm-

Aínda non hai moito tempo, andabamos percorrendo rúas e estradas, “paseándonos” diante dos
concellos. Sedes de partidos políticos. Delegacións de Traballo
e Goberno civil, pedíndolles clemencia para salvar unha empresa
e os postos de traballo. Colgando
pancartas, dando octavillas e colgando nos nosos peitos “non ao
peche de Álvarez”.
Mentres, algunhas persoas
miraban para nós como bechos
raros –a minoría– porque a
maioría pregaba pola nosa continuidade. Aquilo xa deixou marcas nas nosas vidas. Xamais esqueceremos!
Doulle voltas e voltas e non
atopo respostas á miña pregunta:
que fixeron os sindicatos pola
unidade obreira? Non houbo unidade... non hai unidade! Onde
quedaron os Estatutos Laborais
que tanto defendían aos traballadores? Porque cando unha em-

presa comeza a ir mal, é lóxico e
razoábel que os traballadores se
xunten en asemblea e a partir de
aí comeza o “calvario”. Cando
xa a un lle comeron o cerebro a
conta de promesas, sen atopar remedio e mirando os seus postos
de traballo en perigo comeza o
sufrimento de milleiros de familias, o desequilibrio, a inseguridade, entrando nun pesadelo de
indefensa que ás veces: ten que
ser remediado psicoloxicamente.
Cando un vai entrando no confli-

Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome,
enderezo, documento de identidade e
asinados.
A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.

to, pensa máis profundamente e
de aí ás revindicacións interminábeis. Non hai máis remedio, ás
barricadas!
Sofren as familias, seus fillos
e todo canto nos rodea. A quen
lle gusta ir pola rúa manifestándose e que nun intre poida levar
unha malleira por defender os
seus postos de traballo? Quen
ten a culpa disto? Os traballadores? Non, dende logo!
As consecuencias de todo isto son: a)Despidos libres.
B)Contratos por horas, semanas... días!, c)Accidentes laborais. Traballadores que despois
dun accidente no traballo, xa lles
teñen o despido, algúns entran
vivos e saen mortos!, d)Discriminación laboral entre xefes e
encargados e traballadores,
e)Humillación do patrón. “Se
non fas o que quero, á rúa”.
Como se entende todo isto?
Loitamos polas oito horas. Loitamos por non traballar no sábado.
Aí están os contratos amañados

ou de colaboración. Non aos
contratos lixo! E.T.T. Desaparición de empresas porque se van
cara ao estranxeiro, porque miran a man de obra barata e a explotación infantil.
Como nun intre de desesperación non van coller raios e centellas, cortar o tráfico chimpando
todo o que atopen por diante? A
min meréceme todo os respectos
e a miña admiración, como ex
traballadora que fun dende hai
pouco tempo.
Ás barricadas. Dígolles non
aos contratos lixo. Non á escravitude, que xa existe, e berro con
forza: Solución para os estaleiros.
Non poderán arrincarnos a
lingua, non poderán pecharnos
as ansias de loita, nin que deixemos de reivindicar para todos os
traballadores que se atopan nestas situacións.♦
GUADALUPE NOVELLE
(O PORRIÑO)
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Vén da páxina anterior

Ceibe, máis práctica e menos pendente do
perfil filolóxico e da reafirmación conceptual
do galego, e tamén con menos adversarios
que en Asturias, e aprendendo dos erros anteriores, logrou que unha materia se imparta
en galego en moitos centros de ensino, que se
reciba a TVG e que o galego sexa materia de
ensino na escola de idiomas de Ponferrada.
Foi a experiencia de Fala Ceibe e a nosa
análise dos resultados obtidos desde o ano
86, o que nos levou a buscar, para a nosa organización, para A Mesa pola Normalización
Lingüística, unha nova táctica á hora de actuar nos territorios do galego non oficial. Isto non quere dicir que o novo método sexa o
único válido. Sen dúbida haberá quen opine
que hai mellores fórmulas e nós respectámolo. Aquí só se expón unha experiencia.
En 2002 consideramos que debiamos reconducir a acción. Pensabamos que o mellor xeito de recuperación do galego e a súa
cultura non era unicamente seguir reafirmando o feito de que o idioma falado alí era
o galego, nin seguir nesa liña de amosar estudos filolóxicos e vincular tan repetidamente galego con etnografía, que é moi respectábel pero que deu tan malos resultados
na normalización lingüística en Galiza.
Desde o noso punto de vista a reiteración
permanente da idea de idioma, sen outra utilidade, esgótase en si mesma e non ten saída. Para que evolúan as cousas, para que a
xente se sinta vinculada e mesmo para evitar confrontacións estériles como as das
normas, cumpría ofrecer propostas útiles
que tivesen o noso idioma como simple
emisor. Coidabamos que se debía ofrecer algo máis, entre outras cousas unha maior
vinculación coa realidade galega, unha
maior circulación da cultura e da comunicación, case inexistente até agora.
E decidimos facer propostas de irmandamento entre concellos da comunidade autónoma galega cos daquelas terras. Un ano e
pico antes das eleccións municipais comezamos a xeira e buscamos concellos que estivesen dispostos a ensaiar a nova táctica. E
eran menos dos que nós pensabamos. Só demos con tres do galego non oficial (ao mellor había máis pero non demos con eles). O
alcalde de Lubián, o de San Martín de Trevello e a alcaldesa da Veiga de Valcarce
amosáronse dispostos.
E buscamos dentro da comunidade autónoma, coa condición de que tivesen mar, que era un
aliciente fundamental para cidadáns do interior.
Falamos con Vilaboa, para que se vinculase coa
Veiga e mostrouse disposto. Coas eleccións e o
cambio de goberno todo ficou en nada.
Rianxo amosouse disposto a irmandarse
con Lubián. A primeira negativa que recibi-

mos foi dun concello emblemático e gale- ricas, na reafirmación científica e máis de
guista. Despois buscamos en Cedeira, e qui- levar a cabo accións que se integren na vida
xeron irmandarse con San Martiño de Treve- común dos cidadáns.
llo, en Extremadura. Agardamos a que pasaHai uns días, o Concello de Ferrol decisen as eleccións e xa non foi facdiu pór en marcha unha activitíbel ese irmandamento.
dade idéntica, de buscar conceHai soamente uns meses falallos que se irmanden cos do exrátase
mos co novo goberno de Moaña,
terior, que colaboren facendo
de insistir
o seu alcalde comprendeu rapidaactividades, intercambiando
mente a nova estratexia e decidiu
produtos, visitándose. Nós demenos
vincularse, sen irmandarse, con
sexámoslles todo o éxito do
San Martiño de Trevello. Fixenas cuestións mundo e estamos seguros de
mos unha viaxe a Extremadura
que traballarán duro para lograr
teóricas,
para que se coñecesen os dous alresultados. Deste xeito nós pacaldes e desde aí xurdiu a nova
saremos a facer outros labores,
colaboración que xa deu lugar a na reafirmación no galego exterior ou noutros
un importante encontro nos Tres
ámbitos, tantos e tan desprotecientífica e
Llugaris, con músicos, magos e
xidos. Que teñan sorte e atopen
escritores de Galiza.
máis de levar a boa acollida. Nós conformámoNestes anos tamén se desennos con saber que non erramos
cabo accións cando propuxemos a nova prácvolveron outras actividades desde
o xerme da Fundación Via Gale- que se integren tica de traballo. Ninguén ten o
go, da Mesa. En colaboración con
deber de falar dela, mais nós teAlto Minho de Lugo, CAF, Ate- na vida común mos a obriga de dala a coñecer.
neo Ferrolán, Medulio e Artabria,
Buscamos novos estímulos que
dos cidadáns” todos poidan continuar. Porque
desenvolvéronse campañas de recollidas de libros para entregar ás
somos unha organización seria
escolas e institutos desas terras,
que se compromete na busca de
xestionouse a presentación de Biblos Clube de novas vías que superen as anteriores cando
Lectores en Ponferrada, e con Fala Ceibe acti- están anquilosadas.♦
váronse campañas para que os rapaces se maXOSÉ MANUEL SARILLE forma parte da dirección da
triculen nas aulas en lingua galega.
Mesa pola Normalización Lingüística. Xestiona a
Todo isto configura unha nova táctica.
constitución de Vía Galego, a fundación d’A Mesa.
Trátase de insistir menos nas cuestións teó-

‘T

O obxectivo desta carta é pór en
coñecemento dos lectores d’A
Nosa Terra a precaria situación
que actualmente vive a lingua
asturiana. Como se dicía días
atrás no Fórum de Barcelona,
“a desaparición dunha lingua é
a desaparición dun mundo” e eu
vexo como o meu mundo, cos
nomes dos seus lugares, os seus
peixes e as súas árbores teñen
os días contados.
A situación é a seguinte:
aínda que é un dereito recollido
na Constitución, na actualidade
Asturias é a única comunidade
autónoma que pese a ter lingua
propia esta non é oficial. No
que respecta aos movementos
cidadáns fíxose por ela, na miña opinión, todo o que se podía
facer. Creouse xa hai case dúas
décadas unha Academia da Lingua Asturiana que se encargou
de crear normas ortográficas,
recompilar topónimos, diciona-

rios normativos… Por outra
banda, implantouse (non sen
numerosas dificultades) no sistema educativo, e enriqueceuse
a literatura xa existente cunha
nova xeración de escritores en
lingua asturiana.
Porén, a oposición do goberno de Asturias á oficialidade
do idioma é total e deixa en nada o resto dos esforzos. Por poñer un exemplo no plano universitario, aquelas persoas que

Novo Horario
Pasado o verán, o novo horario de atención ao público das
oficinas de promocións Culturais Galegas (A Nosa Terra)
será de 8 a 18 h.

A NOSA TERRA

A UE condena
a Cuba que meteu
no cárcere 23
disidentes
nunha década,
pero comercia con
Israel que asasinou
28 nenos nunha
semana.

Xosé Lois

Noticia de TVE
en prime time.
“Norma Duval
non quere facer
declaracións despois
da súa voda”.
Pregunta: onde está
a noticia?

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Llingua asturiana

delgadeces
cinematográficas,
non casa coa dos
anuncios de
prostíbulos,
con máis pandeiro,
con máis volume.
Chega con ver
os breves de
calquera xornal.
Hai algo raro nisto.

estean interesadas no estudio da
lingua asturiana, tanto no nivel
de estrutura gramatical como literaria, deben conformarse cun
curso dun ano que ofrece a Universidade de Oviedo. Pese á
disposición dos profesores,
alumnos e a propia necesidade
que ten calquera lingua de ser
estudada, a súa non oficialidade
impide (polo menos iso alegan)
que se poida crear unha carreira
de Filoloxía Asturiana.
Como comprenderán, esta é
só unha mostra da situación,
que segundo os datos de estudos sociolingüísticos recentes
están a condenar a lingua a unha efectiva e rápida desaparición. Eses mesmos datos revelan que a opinión pública asturiana mostra unha tendencia
positiva cara á oficialidade (o
60 por cento da poboación),
dos cales case un 20 por cento
se sente indiferente. Porén, todas estas circunstancias, así como os continuos enfrontamen-

tos entre o executivo de Vicente Álvarez Areces e os seus socios de goberno (Izquierda
Unida-Bloque por Asturies) se
producen por este tema, non
conseguiron sequera abrir o debate. Cando, desde o meu punto de vista, a protección da riqueza dos pobos expresada a
través das súas linguas non debería ser sequera un tema que
discutir.
Por todo iso sería bo que en
todo o Estado nos fixésemos
eco desta situación, pois o seu
descoñecemento non fai outra
cousa que reafirmar as continuas declaracións de desprezo
que cara a esta lingua se ten por
parte dos nosos gobernantes.
Como ben saben, a oficialidade
non vai asegurar necesariamente que non desapareza, pero desde logo a situación actual é unha condena segura.♦
IRIS DÍAZ TRANCHO
(XIXÓN)

Láianse de que
na Rusia de Putin
xa non haxa debates
en directo para
criticar o Goberno.
Claro, como aquí
hai tantos!

Mudou o Goberno.
Radio Nacional segue
o mesmo, sen pudor,
sen cortarse
á hora de facer
propaganda, pero ao
revés. Chega con
inverter as siglas
PP-PSOE. Zapatero
para arriba, Zapatero
para abaixo e todos
os males no PP.
O peor é que se ao
Bloque lle desen unha
radio, talvez faría
igual.♦
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Cadrou así
BIEITO IGLESIAS
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O republicano
e o Divisionario
azul a punto
de rifar
O Desfile das Forzas Armadas do 12 de outubro non só
trouxo a polémica entre Gallardón e Esperanza Aguirre. O republicano e o membro da División Azul, escollidos polo Ministerio de Defensa como exemplo de
concordia, estiveron a piques
de comezar unha liorta minutos antes do inicio do acto.
Luís Royo, o republicano,
que aínda vive en París, laiábase de que lle será difícil explicarlle aos compañeiros a
súa participación a carón dun
nazi. Royo negouse a darlle a
man a Angel Salamanca, antigo membro da División
Azul que loitou en Rusia xunto ás tropas de Hitler. “O que
quixo dicirme Royo é que
eles eran os bos e nós os malos”, declarou despois Salamanca con sarcasmo. O certo
é que o ministerio xa tivera
dificultades para encontrar ex
soldados que se prestasen a
participar e a compartir tribuna, segundo informa La Vanguardia (13 de outubro).♦

O guitarrista
de Deep Purple
odia o ruído

O pai biolóxico de Sara Alonso,

a rapaza aparecida morta en Vigo, fixo as sensacionalistas declaracións que se poden ler arriba, publicadas por Faro de Vigo (12
de outubro) na súa portada. Dase a circunstancia de que o pai da
vítima só a viu unha vez, cando contaba un mes de idade.♦

Morre o
posmoderno
J. Derrida
Vén de morrer en Francia un
dos filósofos máis coñecidos
do pasado século, Jacques
Derrida, famoso entre outras
cousas por ter posto de moda o termo deconstrución,
algo así como a desmontaxe
por pezas das estruturas so-

ciais, ideolóxicas e lingüísticas. A desaparición de Derrida coincide co 25 aniversario da publicación de A condición posmoderna, do seu
compañeiro de xeración J.F.
Lyotard. Malia os anos
transcorridos, a posmodernidade segue viva en eidos tan
diversos como a arquitectura, o cinema ou a literatura
(El País, 11 de outubro e La
Vanguardia, 13 de outubro,
suplemento cultural).♦

Jacques Derrida.

Ritchie Blackmore, ex
guitarrista do grupo heavy
Deep Purple, toca agora pop
medieval e renega da música
ruidosa. O músico que se fixo célebre nos setenta co tema Smoke on the water di
agora que cando pon a radio
prefire as emisoras onde falan sen poñer música. “Despois de pasar 35 anos tocando ao máximo volume, comprobei que o silencio da natureza é o máis estimulante”
(El País, 13 de outubro).♦
SANTY / El Progreso, luns 11 de outubro de 2004

altar comprobou que as casas consistoriais dos seus alcaldes
están pintadas de vermello, como as daquel vilarello do
Oeste tiroteado por Clint Eastwood en Inferno de covardes.
Consumada a rendición –ignórase se claudicou de vez ou
permanece azorrado ata outra mellorada– do bantustán rabudo,
desfilan as virtudes, a fe e maila esperanza, polas abandas do Pedroso. Todo pende de que Fraga sufra máis un tastabao, podendo
ser televisado. Mentres tanto, na Vila e Corte, desentendida destes
lances poubanos, xógase á alta política. El Mundo investiga e teima nun estilo de xornalismo bizarro. Como quen non quere a
cousa, informa de que no mesmo Once de Marzo da carnificina,
Galindo foi visitado en presidio por Barrionuevo. A relación entre
os dous feitos é tan pouco evidente que nin sequera Vilas Nogueira acerta a explicala no Correo Gallego. E iso que Vilas xa era filósofo marxista (pronúnciense ambos vocábulos fungando polo
nariz, onde non perden prosapia) cando eu arribaba á Universidade de Santiago, practicamente en calzas curtas. Cando Pedro J.
Ramírez imploraba en xiria de porno-star “¡La última gotita!”,
sedento da chuvia áurea cirrichada por Exuperancia, botouse unha
trepa de auga que me deixou pingando na rúa General Pardiñas.
No preciso momento en que a prostituta –pra rexouba dos
servizos secretos felipistas que filmaban o fornicio– lle entalaba
un consolador no ollo traseiro, descubrín que me saíra un toromelo nunha pálpebra, tan centelludo que requiriu quirófano. Malia
declararme novelista, nunca reparara nestas coincidencias extraordinarias. Talvez porque non vin na súa estrea o hard-core máis famoso rodado en España desde os filmes de bordel producidos por
Alfonso XIII. Agora caín da burra.♦

O blog do rumbar

MANUEL RIVAS

O desposar ‘gai’

A

lei que recoñece o pleno dereito dos homosexuais e
lesbianas ao casamento é o único esforzo real nos
últimos tempos por crear fogares e conservar o sentido
do casal. Trátase dunha lei fondamente conservadora. O que
pasa é que aquí os vellos e novos integristas nacionalcatólicos, mal chamados “conservadores”, andan un pouco
confundidos coa etimoloxía, e non acaban de entender, por
exemplo, que nunha parella homosexual tamén hai nai. Iso de
que a lei vén “romper a familia” xa son ganas de levar o
carneiro ao monte. O recoñecemento pleno desas unións vai
supor xustamente o contrario: multiplicar o número de
familias. De súpeto, van emerxer ducias de miles de fogares
gai (é dicir, alegres, como quería Xesús Cristo). A lei e a
estatística, neste caso, achéganse ao tesouro dos afectos reais.
Tivo que vir a esquerda pecadora a salvar a familia! A curia,
aínda que saiba latín, tamén ten que esforzarse na ilustración
do desler e deixar de confundir a relixión coa xinecoloxía.
Agora só falta que un tribunal internacional obrigue a todas as
igrexas machistas a non discriminar a muller, tal como
establece a Carta da ONU, e recoñecer o seu dereito a exercer
o sacerdocio, e estableza a liberdade para dos cregos católicos
para poder formar unha familia e teren así a posibilidade e
responsabilidade de seren á fin pais. Todos os dereitos civís
deberían ser consagrados. E benditos.
Os demos. George Soros, o financeiro que disque só ten
un par de zapatos e fala ás ceibas, avisa os santos inocentes:
“Dick Cheney é o diabo detrás do presidente” (El País, 12
de outubro). Na tradición galega hai polo menos tres clases
de demos: O demo malo, o demo bo e o demo traveso. Neste
titular de prensa aparece a presunta trindade. O propio Soros
sería o demo traveso: un capitalista inconformista, libertario,
trasno. E logo están os demos mandantes. Para ser máis ruín
que Bush, o Cheney debe ser malo de fronte e peor de lado.
Témolos bos, témolos maos. Mesmo temos algún verdadeiro.
O que non vexo por ningures éche un demo traveso!
Pousar o pé. Hai anos, en 1963, Milan Rufus escribiu, sen
sabelo, un poema para ti e para min. Títulase As campás e comeza
así: “Os países existen. Este pídeo en soños. / E non pouses o pé:
caerías”. Ei, Milan! Aló vai un pousar o pé!
A tormenta. O venres, 8 de outubro, os partes
meteorolóxicos a chegada dunha forte tormenta. Os medios de
comunicación recolleron o prognóstico con destaque. E así foi. A
realidade non estragou a predición. Chegou o trebón, con
refachos sublimes. A xente deixou de rexoubar de Fraga e Baltar
para falar das corcheas do vento, ese especialista na revolta.
Mesmo no desastre, hai prioridades estéticas.
Os grafiteiros milenarios. Que contan, que din os
petroglifos? Galicia está inzada deses gravados, desas
mensaxes manuscritas na pedra. Os círculos concéntricos, os
labirintos... Xorden novas interpretacións que non semellan ser
tan novas: mapas topográficos? calendarios solares?
Eu fico co que dixo unha dona non sei onde: “Se non é arte,
entón gústanme”.♦

Latexos
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X.L. FRANCO GRANDE

B

ono, dende a mesma toma de posesión do seu
cargo –é o único membro do gabinete de ZP que
prestou xuramento, pois el,
como católico, non quixo
prometer–, tennos acostumados ao espectáculo, cada un
máis churrusqueiro ca o anterior. Pero non a un
espectáculo calquera: o seu é
o sainete, o esperpento, o cadro de saibo cañí. Claro que
a eses xeitos e maneiras
algúns chámanlle doutra maneira: din que se trata de populismo. Pois será.
Segundo as sondaxes
coñecidas, é o membro mellor
valorado do gabinete. Pero un
non pode deixar de pensar no
perigo que é un home así,
sempre camiñando á par do
espectáculo, convivindo con
el, sempre sendo cerne do sainete e do esperpento, que son
o que mellor definen a súa
personalidade. Non me
importa a hipótese que procura xustificalo: Bono está aí
porque sería moito peor que,
estando noutra parte, se dedicase a conspirar. Pode que si,
pero os feitos que se ven son
outros e non hipóteses.
A ordinariez de Bono cadra moi ben coa da
teleporcallada: lembra moito
eses espectáculos de xentes
xesticulantes que berran e
non escoitan, que esbardallan
no canto de falar, que atrapallan todo e a todos a ver quen
berra máis e dialoga menos
e, se pode ser, asoballando os
demais. Reparade tamén
neses versos, para recitar no
acto, de tan mal gusto e que
tanta guerra deron, cunha
versión o día 11 e outra o 12,
mais tan bastos un día coma
o outro. ¿Vulgaridade?
¿Estupidez? Pode que as dúas cousas xuntas.
Ao mellor non é para tanto. Pode que a excepción non
sexa de tan sinalada singularidade. Pois, tan diferente é
Bono de Pepiño Blanco ou
de Caldera, de Rodríguez
Ibarra ou de Espinosa, de
Touriño ou de Paco
Vázquez? Ao cabo, ese é o
mundo no que vivimos. ¿Que
ten de estraño que a xente se
vexa reflectida en personaxes
como os nomeados? ¿Non
son valoradas de maneira positiva nos EE UU as baballadas que di Bush cada vez que
abre a boca? ¿Por que imos
ser menos?
Como é ben sabido, os
actos do 12 de outubro
lembran o descubrimento de
América por Colón. Un nunca entendeu por que hai que
lembralo cun desfile militar.
Entendíase co réxime
anterior, pois cadráballe moi
ben. Pero hoxe, paréceme, xa
vai sendo hora de cambiar de
talante e de ir pensando noutra cousa. E á par, librarémonos de Pepiño Bono.♦

Cuíña permanecería na Executiva

Barreiro podería substituír a Palmou
na secretaría xeral do PPdeG
PERFECTO CONDE
A crise no PP continúa. O problema agora é como prescindir
de Fraga sen desatar a guerra
interna outravolta. Mentres
tanto comeza a saberse algúns acordos do pacto do presidente da Xunta con Baltar.
En contra dos prognósticos oficialmente pronunciados pola dirección do Partido Popular de Galicia, a crise interna do partido de
Fraga non está definitivamente resolta e pode volver suscitarse con
toda intensidade se no próximo
congreso non se dan determinadas
condicións que satisfazan as reivindicacións formuladas polos
“rebeldes” de Xosé Luís Baltar.
Por outra parte, agora comeza a
custionarse mesmo a conveniencia
de que Manuel Fraga siga sendo o
candidato á presidencia da Xunta
e, despois do desmaio padecido no
Parlamento, non faltan os que queren que se reconsidere a súa candidatura diante das novas circunstancias, nin siquera entre os até
agora “fraguistas máis fanáticos”.
Neste caso, podería suceder
que Fraga saia do congreso dos
próximos días 22 e 23 sendo aínda
candidato oficial, pero que non pasen meses, nin siquera moitas semanas, antes de que se se produza a
súa renuncia e o PPdeG se vexa
obrigado a convocar un novo cogreso en febreiro ou marzo para elixir o seu substituto. A visita que lle
fixo a semana pasada Mariano Raxoi, da que saíu dicindo que “de
momento” Fraga segue sendo o
candidadto, ben podería enmarcarse neste contexto. A situación agora
mesmo é de “compás de espera”
entre todas as tendencias, que agardan a que se celebre o próximo
congreso para tomar posicións
máis determinadas, segundo os distintos sectores consultados no PP.
Por un lado, os de Ourense necesitan ver plasmadas en medidas
concretas as vantaxes dun pacto
acordado entre Fraga e Baltar que
nin siquera foi explicado, en todas
as súas consecuencias, a calquera
das dúas partes. Un dos seus ob-
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Bono e a
España cañí

Xosé Cuíña comprometeuse a non realizar declaracións públicas até o congreso de Pontevedra. Na imaxe, Cuíña, Barreiro e Baltar.

xectivos sería que Xesús Palmou
fose substituído na secretaria xeral
do partido por unha persoa de consenso e, como nisto terían que intervir os catro presidentes provinciais, resulta doado concluír que o
actual vicepresidente segundo da
Xunta, Xosé Manuel Barreiro, é
case o único candidato que pode
reunir as condicións idóneas.
Pero isto non abondaría. Os de
Ourense terían que ver tamén como queda constituído, despois do
congreso, o comité excutivo do
PPdeG no que respecta á participación da provincia. Na actualidade forman parte del os seguintes
ourensáns: Carmen Leite, secretaria provincial; Ana Vázquez, deputada estatal; Xoán Jiménez, ex
alcalde de Xinzo de Limia; Manuel Cabezas, alcalde de Ourense;
Miguel Santalices, deputado galego; Celso Delgado, deputado estatal, e Inmaculada Rodríguez (esta
por designación de Fraga). Entre
todos eles, os “baltaristas” verían
con moi malos ollos calquera
substitución que afectase a Leite

ou a Santalices, dos que case farían sendos casus belli.
Por outro lado e aínda sen coñeceren directamente o seu contido, gardan algunhas reservas sobre o relatorio elaborada por Celso Delgado sobre estatutos do partido. Teñen medo de que pretenda
modificar a actual capacidade de
elixir o candidato á presidencia da
Xunta, actualmente en poder do
congreso do partido, para atribuíla
á xunta directiva argumentando
que con esta medida igualaríase a
situación coa do partido a nivel
estatal. Os de Ourense son partidarios de que a decisión siga estando como está agora.
E Cuíña que?
De Cuíña segue sen saberse. Está
missing. Xosé Luís Baltar non interrompeu a boa relación persoal
que mantén co de Lalín, que alcanza mesmo o ámbito das súas
repectivas familias, pero no seu
contorno non se entendeu o mutismo no que se foi fundindo o anti-

go “golfiño” de Fraga. En certo
modo, recrimínaselle que tentase
nadar e gardar a roupa entre dúas
augas nesta crise e que, en ningún
momento dixese nada ao respecto.
Así o comentan en privado militantes do sector ourensanista.
É probábel que Xosé Cuíña
poida seguir dentro da executiva
do PPdeG logo do próximo congreso, e mesmo despois tente dar
a batalla no congreso de Pontevedra –que terá lugar en novembro–
buscando a presidencia provincial. Tamén é probábel –non seguro– que poida acadala. Se fracasar
nese empeño, o seu futuro político
sería máis que difícil, afirman
destacados militantes do PP.
Sexa como for, hoxe ninguén
cre que Fraga sexa a solución. O
problema estabelécese en que como a decisión de seguir como candidato é súa, é preciso procurar a
maneira de “retiralo” sen desatar
unha batalla frontal interna. Porque ninguén quere dar a batalla
tendo a Fraga como inimigo, existindo dous bandos, polo menos.♦

Poderá presentar iniciativas parlamentarias

O BNG contará con representación en Europa
a través de Galeusca
R.V.A.
Un acordo coa coalición Galeusca
propiciará que o BNG teña representación no Parlamento Europeo.
A responsábel que ocupará o posto técnico-político en Bruxelas será Ana Miranda, que na anterior
lexislatura xa estivo desenvolvendo un traballo semellante xunto ao
eurodeputado, Camilo Nogueira.
O pacto con Galeusca permitiralle ao BNG presentar iniciativas
parlamentarias. Ademais, quince
deputados do grupo Verdes-Ale partido europeo no que está inte-

grado o BNG-ofrecéronse para presentar iniciativas dos nacionalistas
galegos a través dos seus eurodeputados. Esta situación palía, en parte,
a perda do escano que sufriu Nogueira tras a impugnación do PP.
“O traballo do BNG en Bruxelas terá unha tripla vertente. Por un
lado faremos unha labor institucional e parlamentaria que consistirá en presentar iniciativas e
emendas, elaborar informes e facer valoracións. En segundo lugar,
a nosa presenza servirá como relación política e institucional con

asociacións galegas, colectivos
ecoloxistas, feministas ou cidadáns que precisen da nosa axuda.
En terceiro lugar, utilizaremos
Bruxelas como plataforma de relacións internacionais. Estaremos
presentes en foros, asinaremos
acordos bilaterais con partidos
afíns de todo o mundo, como o
que vimos de asinar coa Fronte
Ampla de Uruguai, que ten moitas
posibilidades de gañar as vindeiras
eleccións”, explica Ana Miranda.
Galeusca non porá ningunha
limitación ás iniciativas que quei-

ra presentar o BNG. “Centrarémonos na defensa das nacións sen
Estado, neste momento no que se
está a elaborar a constitución.
Ademais, defenderemos os intereses de Galiza, como no caso dos
estaleiros, que non recibiron o
apoio de ningún partido, ou dos
fondos estruturais. Pero tamén temos unha ollada internacional.
Defenderemos a paz, presentaremos iniciativas sobre Palestina ou
sobre o traballo infantil, por
exemplo”, conclúe a responsábel
do BNG en Bruxelas. ♦
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O PSdeG ‘non estivo á altura das circunstancias até agora’, afirma

Zapatero lanza a Touriño cunha autocrítica

Xugo,
frechas e
esvástica
X.M. SARILLE

B. LAXE
Emilio Pérez Touriño comezou
a súa precampaña electoral. O
presidente español, José Luis
Rodríguez Zapatero veu para
apoialo. Esta vez o PSOE semella que se vai tomar en serio tirar a dereita da Xunta. Recoñeceron que outras veces non
estiveron “á altura das circunstancias”. Que é o que mudou?
“Esta vez vai en serio”, afirmou
Rodríguez Zapatero no acto de
proclamación de Pérez Touriño
como candidato socialista á presidencia da Xunta. Era a frase
que moitos dos militantes que
ateigaban o auditorio de Galiza
agardaban escoitar.
Semella que, por vez primeira, a dirección estatal do PSOE
aposta decididamente por situar
un seu militante no Goberno galego. Case todos lembraban o
presidente Fernando González
Laxe, sentado na primeira fila,
que foi ninguneado por Felipe
González e a dirección que comandaba Alfonso Guerra porque
non querían un Goberno “galeguista” e preferían a Manuel Fraga. A esta etapa, sen citala, referiuse Zapatero cando afirmou
que ”non sempre se estivo á altura das circunstancias”. Zapatero
dáballe outra mensaxe tamén aos
presentes, entre eles un Francisco Vázquez que acaparaba protagonismo: respaldo do “galeguismo” do PSdeG-PSOE.
Pero a decisión de apoiar totalmente a Touriño non foi tan
fácil como semellaba ante a unanimidade do acto. Segundo puido saber A Nosa Terra de fontes
socialistas, aínda non hai moito
que Zapatero decidiu darlle o
apoio total ao seu candidato para
facelo presidente de Galiza.
Existía medo na Moncloa a
que unha derrota dos socialistas
na Galiza tivese unha lectura
estatal da victoria de Mariano
Raxoi sobre Zapatero. Podería
ser unha segunda derrota dos socialistas se os comicios galegos
se celebran logo dos de Euskadi.
Os enfrontamentos internos
no PP, co levantamento de Xosé
Luis Baltar contra Raxoi e o esvaimento de Fraga, semella que
decidiu os socialistas a que Zapatero poida capitalizar os comicios
galegos. Xosé Blanco encargou
un inquérito no que se aprecia un
descenso do PP, que quedaría en
37 deputados, os socialistas conseguirían 21 e o BNG mantería os
seus 17 actuais. Pero o inquérito
realizouse antes das leas do PP.
Atrás quedaban tamén os intentos de Ferraz de procurar outro cabeza de cartel na Galiza
que non fose Touriño. Zapatero
ofereceulle a Touriño en abril
ser ministro, o que este rexeitou, segundo deu a coñecer neste acto por primeira vez. “Elixín Galiza porque amo esta terra” afirmou Touriño.
Nesta “aposta por Galiza”
que veu escenificar Zapatero, o
PSOE trasladará a estes lares boa
parte dos actos estatais que vaia
celebrar até que teñan lugar as
eleccións autonómicas galegas.

U

Emilio Pérez Touriño.
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A atracción do poder
Será todo un desfile do goberno
socialista semanalmente, con actos mesmo internacionais, afirman fontes socialistas, para
“mostrar o compromiso con Galiza”. Porque, como quedou demostrado no acto do domingo,
10 de outubro, en Compostela,
aos militantes e simpatizantes
socialistas nada os enleva tanto
como a visualización do poder.
Moitos “desiluisonados” de
anos acudiron á cita con Zapatero. As vellas inimizades tamén
semellaban cousas do pasado.
Mesmo as diferenzas actuais, algunhas tan importantes politicamente como as de Vázquez con
Touriño, semellan tan inexistentes que os analistas políticos
falan, por unanimidade, dun
“partido cohesionado”. Que
grande é a atracción do poder!
Tanto que en lugar destacado
se atopaba o presidente da patronal galega, Antonio Fontenla, rodeado de dirixentes sindicais de
UGT e de CCOO.
Os sindicatos estatais están a
ter xa un papel destacado nunha
das grandes frontes electorais dos

socialistas: o segundo desmantelamento naval. Zapatero afirmou
que salvará os estaleiros “sen
trampas”, e os sindicatos estatais
creno. Como xa lle creran ao goberno de Felipe González nos anos
oitenta, cando asumiron mesmo a
palabra “reconversión” para referirse ao decreto de inanición para
os estaleiros públicos galegos.
Con aquela experiencia agora o PSOE vai ter que afanarse
ao xeito para demostrar que non
se trata de pechar os estaleiros
galegos, xa baixo mínimos, pero
cun potencial que ninguén nega.
Pero o aceno máis importante de Touriño foi para os pequenos empresarios galegos, “pola
súa fortaleza e capacidade para
crear emprego”, aos que lles
ofreceu a súa colaboración.
Non tiveron tanto protagonismo
os mariñeiros, directamente
afectados polo Prestige, nin os
labregos, sector tamén en desantelamento.
A outra batalla social, a dos
orzamentos estatais, pensan os
socialistas que a teñen gañada. A
cantilena que repetir por todos é
a de Zapatero: “son os mellores
orzamentos da historia da demo-

cracia para Galiza”. O presidente
español estarricou os orzamentos
até os 1.500 millóns que aprobara como petición ao Parlamento
galego, ao incluír os fondos destinados a pagar as axudas para os
damnnificados pola marea negra, que, segundo afirmou Zapatero, “non foron orzamentados
polo anterior goberno”.
O talante de Touriño
Zapatero non só vai estar presente apoiando a Touriño. Tamén lle
vai prestar ao candidato á Xunta
as súas ideas forza que o levaron
á Moncloa: “un talante distinto”,
un “goberno de proximidade” e
un “cambio eficaz”.
Con estas ideas, Touriño e Zapatero asinan que agora si, o
PSOE está preparado para gobernar Galiza. Un Touriño que realizou un anuncio de compromiso
ante os militantes. “Sabede que serei inflexíbel na defensa dos intereses deste país, que eu tan só aspiro a ser un fillo do meu pobo, da
miña Terra, e non permitirei que
ninguén humille, maltrate ou discrimine a Galiza. Nunca o permitirei”, clamou Touriño. Aplausos.♦

Un galeguismo de talante
B.L.
Cando asinou Rodríguez Zapatero no libro de
honra do concello da Coruña tivo moito coidado
en deixar estampillado coa súa pluma La Coruña,
burlando a legalidade, e de referirse ao alcade
Francisco Vázquez como “ilustre español”.
Pode que o galeguismo que apoia Zapatero en
Compostela, sexa na Coruña un españolismo. Ou
que o galeguismo o entende unicamente coma
unha custión de “talante”, que serve para adaptarse ás circunstancias.
Non sabemos se terá tempo de ler o Sempre
en Galiza co que o agasallou o voceiro do BNG
no concello de Lugo, Fernando Blanco. Podería
axudalo a comprender mellor en que consiste
iso do “galeguismo ben entendido”. Un gale-

guismo que tería que comezar por pasar da retórica a plasmarse nas accións do goberno, comezando xa polos orzamentos.
Se non é así, pode que Pérez Touriño teña que
cumprir a súa palabra de non permitir “que ninguén humille, maltrate ou discrimine a Galiza”.
Se cadra sería bo que comezase, pouco a pouco,
reclamando que Zapatero e, sobre todo, Vázquez
cumpran a legalidade e respecten o noso idioma.
Sería moito demandarlle ao aspirante a presidir a
Xunta logo da súa soflama? Se quere gobernar co
BNG, como afirmou, Touriño ten que lembrarse
do fracaso de Vigo ao tratar de impoñer Ventura
Pérez Mariño unha política que conculcaba as
esencias dos nacionalistas.♦

n desfile é unha pura
exposición de signos e
de símbolos para o
consumo público. Sobretodo
se o desfile se fai con uniformes, cornetas, armas e cores
para distinguir o que cada
cuadrilla representa.
Sendo así, o Ministro de
Defensa pretende facernos
confundir a ximnasia coa
magnesia cando di que o veterano da División Azul que
participou no desfile da
hispanidade, é un cidadán
máis e que hai quen trata de
volver a dividirnos entre vencedores e vencidos.
Claro que ese cidadán debe gozar, a estas alturas, de
todos os direitos, pero o que
ese cidadán non debería
poder facer, se esta fose unha
democracia ben articulada, é
representar a unha división
nazi-fascista, falando con
precisión, no desfile principal
que hai en España, creo que
é. Porque o ancián este
aparece no desfile por loitar
pola causa nazi na estepa rusa. E non por outra cousa.
E se esta fose unha democracia sen vixilancias
especiais das diferentes
brunetes, calquer signo nazi,
calquer ostentación fascista e
todas as conseguintes apoloxías da morte, estarían
radicalmente proibidas, mais
non como unha mostra de radicalidade, como di o
ministro ultra, senón como
unha mostra de moderación,
necesaria ante os novos
espertares totalitarios, que
volven a buscar os
alicecerces nos vellos
fascismos. E para educar na
paz e na convivencia e poder
pasear polas rúas sen sentir a
vergoña de ver como asasinos
declarados e recentes seguen
a ser louvados en
monumentos e rueiros.
Extremismo é seguir tendo, como ten o alcalde coruñés, unha rúa da División
Azul, como non, e un Millán
Astray saudando igual que
Hitler e Franco desde unha
estatua que hai por tras do
consistorio.
Desanima observar como
se moven os neototalitarios. E
tamén decatarse de que a estas
alturas non se teña interposto
nengunha denuncia ante os tribunais, españois, europeos ou
de direitos humanos, para
proibir as expresións pronazis
e profascistas. Porque en moitos países europeos este tipo
de celebracións realízanas só
gamberros ou asasinos. Estaría
ben denuncialos a serio. Por
acercarse a Europa e por
distanciarse dos que queren
facer da historia un adorno
neutro, e do Estado Español
unha excepción legal e amnésica. Que vergoña, luxar deste
xeito os nomes e a memoria
dos brigadistas internacionais.
Que tipos.♦
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En que se diferenza facer política no Congreso a facela no
Parlamento galego?
Pode parecer que hai grandes
diferenzas, porque cando estás
no Parlamento galego parece que
está claro que vas facer política
por Galicia. Non embargante, no
meu caso, entendo que estou en
Madrid para defender os intereses dos cidadáns galegos. Por iso,
o único que cambia son os mecanismos de traballar polo país.
O grupo dos socialistas galegos ten a aspiración de poder
chegar a constituír un grupo
semellante ao dos socialistas
cataláns?
Polo momento aínda hai diferenzas. Eles teñen un asentamento no Congreso como tal grupo e
nós estámolo asentando. Hai que
pensar que hai catro anos eramos
soamente seis deputados e medramos un 40% até chegar aos
dez actuais. Penso que o noso
traballo vai polo bo camiño e estanse a observar os resultados por
exemplo en temas como os Orzamentos Xerais do Estado. Son o
resultado do noso peso dentro do
socialismo español e da importancia de Emilio Pérez Touriño,
dentro do grupo federal. Até agora os problemas de Galicia non
formaban parte das preocupacións do grupo parlamentario,
nin do partido que gobernaba.
Agora forman parte das preocupacións do presidente do Goberno e do conxunto do PSOE.
Os Orzamentos Xerais do
Estado aumentaron pero recibiron a crítica de que non o fixeron o suficiente, segundo o
PP e o BNG.
As críticas do PP carecen de
crédito e de fundamento. Aznar
gobernou en España durante os
últimos oito anos e a media de investimento en Galicia escasamente superou os 600 millóns de euros. Este proxecto de orzamentos
contempla 1.258 millóns. Ademais, hai que engadirlle 249,5 millóns de euros que están presupostados para indemnizar a afectados
polo Prestige. Nunca antes un Goberno destinara tantos cartos para
Galicia. A cantidade podería ser
maior, pero que o PP os descualifique vai en contra da súa propia
credibilidade. O BNG algo ten
que dicir, porque non son os seus
orzamentos. Entendo que haxa
matices e críticas, pero non a descualificación que fai o PP. Cando
se comporta así, está abdicando de
representar aos galegos como se
merecen. Este montante orzamentario é executado ao longo do
2005, acabará xerando un dinamismo importante da economía
galega. Polo tanto, estou máis preocupado da execución rápida dos
orzamentos que do volume.
Nunha das últimas reunións
da Comisión de Fomento, o PP
fixo unha proposición non de
lei, que foi emendada polo BNG
e apoiada por todos os grupos
agás o PSOE para que nos
OXE fosen recollidas as demandas do Parlamento Galego...
Dese debate saín indignado
polo comportamento oportunista
do PP. Na súa programación para o ano 2005, a Xunta de Galicia pedía 1.052 millóns de euros.
Está na documentación da Consellería de Economía. Para o PP
esa cifra era suficiente. Fraga Iribarne e Núñez Feixoó reclamaban no mes de maio do ano pasado para o plano Galicia 800 mi-

Antón Louro
‘O PSOE ten un maior compromiso con
Galicia dende que chegou Touriño’
RUBÉN VALVERDE

Foi nomeado responsábel dos socialistas galegos no Congreso tras dirixir a Secretaría de Organización do PSdeG-PSOE. Nesta entrevista explica o peso do socialismo galego dentro do PSOE e analiza os Orzamentos Xerais do Estado (OXE).
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llóns de euros. Agora din que a
cifra ten que superar os 1.500
millóns. Este non é un xeito serio
de facer política. No tocante ao
acordo do Parlamento penso que
se está a facer excesivo partidismo co Plano Galicia. Non tería
que ser así, porque debería ser un
proxecto compartido por todos
os galegos e non ser o proxecto
do PP, do PSOE ou do BNG. O
Plano debe servir para marcar o
despegue do país e acadar que
Galicia deixe de ser a parte subdesenvolvida do Estado para ser
unha zona coas infraestruturas
necesarias para que o noso potencial creativo e emprendedor
poida ir adiante.
O investimento por habitante será maior que a media estatal pero os expertos aseguran
que deste xeito a converxencia
en infraestruturas co Estado no
chegará até despois do 2015.

O ano pasado por cada cen
euros que se investían no Estado,
Galicia recibía 93. Este ano investiranse 111,75. Polo tanto pasamos a estar por riba da media
española. O investimento é
maior que a media de Cataluña,
Andalucía ou Madrid. Por diante
nosa están autonomías menores,
dende o punto demográfico e territorial, como son Cantabria ou
La Rioja. Polo tanto estamos gañando posicións e o noso reto é
manter este ritmo de investimento ao longo dos vindeiros anos.
Con este volume de investimento en infraestruturas nun prazo
de oito anos estaremos á par das
autonomías máis desenvolvidas
de España. O AVE achegaranos
aos centros de produción e consumo de España e Europa. Nos
orzamentos contémplanse amplas partidas que terán que ir aumentando os vindeiros anos.

Non embargante invístese
máis en AVE en Cataluña ou
Andalucía que en Galicia, malia contar con este servizo dende hai anos.
O potencial de investimento
vai centrarse en Galicia nos vindeiros anos. O PP di que non se
inviste entre Lubián e Ourense ou
noutros lugares. A culpa é deles
porque non deixaron ningún estudo informativo feito. Polo tanto,
non se van destinar cartos a un
proxecto que non existe, nin se sabe por onde vai ir, nin canto pode
custar. Noutros lugares fixeron os
estudos, pero faltan as expropiacións ou avaliacións de impacto
ambiental. Por exemplo, non fixeron nin un folio de estudo para a
autovía Vigo-Porriño, nin para a
saída sur da cidade. En Pontevedra está sen facer o estudo informativo da conexión coa A-52, ao
igual que o estudo das circunva-

lacións de Pontevedra e Redondela.
Outro dos reproches que se
lle fan aos OXE é que non incluísen ningunha partida para
comezar un plano de emprego
rural que palíe os desequilibrios entre a costa e o interior.
En Galicia estase a producir
un grave desequilibrio entre a
costa e o interior e está a avivarse de novo o fenómeno da emigración. A xente máis nova marcha a Canarias, Andorra, Cataluña ou Londres por falta de posibilidades de emprego. É un problema serio do país. Emilio Pérez Touriño fixo fincapé no seu
discurso de presentación como
candidato da necesidade de levar
a cabo políticas de reequilibrio.
Pensamos que se debe apostar
polo potencial da Galicia interior
que se traduce en dotala de infraestruturas viarias e industriais. O
maior potencial do interior é o
sector forestal e por aí debemos
traballar. Cómpre elaborar axiña
un mapa forestal para que os habitantes do interior poidan vivir
do seu contorno sen ter que emigrar. Impulsar o sector forestal
non quere dicir plantar só eucalipto. Estamos nun momento de
aumento de demanda de madeira
en todo o mundo. Ademais, podería completarse con pequenas
explotacións de mel, castaña,
etc. Esta fixación da poboación
permitiría acabar co grave problema dos incendios. O que
acontece é que o Estado non ten
competencias sobre a ordenación
do territorio. Esa iniciativa debe
partir da Xunta, que segue practicando no interior un modelo esgotado de subvencións que impide o dinamismo económico. Unha vez que a Xunta cambie a súa
actitude, vai recibir todo o apoio
do Goberno central no tocante a
dotación de infraestruturas.
Por que se insiste tanto na
reconversión de Izar, cando a
nivel mundial a demanda de buques é a máis alta da historia?
Zapatero fixo un anuncio de
que salvaría Izar. O PP deixou unha empresa en quebra. Dende ao
ano 1997 non tomou ningunha
iniciativa que orientase o futuro
do sector naval español. O que fixo foi tomar medidas ilegais para
deixar uns estaleiros con gran potencial en bancarrota. A solución
non é sinxela pero o Goberno está comprometido a negociar cos
sindicatos e a empresa para que
todos xuntos poidan sacar a flote
un sector estratéxico tan importante como é o da construción de
barcos. É certo que a competencia
a nivel mundial é moi grande, pero a nosa tecnoloxía é moi superior a doutros centros de produción e por iso Izar permanecerá
na comarca de Ferrol.
Cun Partido Popular en
crise de cara as vindeiras eleccións autónomas, como a posibilidade de pactos entre PSOE
e BNG?
O noso é un proxecto socialdemócrata e galeguista aberto á
cidadanía galega. Hoxe temos
máis compromiso co país do que
tiñamos hai seis anos -antes da
chegada de Emilio Pérez Touriño-. Se tras as eleccións os votantes consideran que debemos
entendernos co BNG para que un
dos dous partidos goberne, así o
faremos. O proxecto de Manuel
Fraga está esgotado tras quince
anos no poder. A Galicia faille
falta un alternativa de progreso.♦
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‘Esta vez
va en serio...’
CARLOS AYMERICH
“Esta vez va en serio”. Así dixo José Luis Rodríguez
Zapatero na apresentación pública de Emilio Pérez
Touriño como candidato do PSdeG-PSOE á presidencia da Xunta. Xa que logo, ou ben Zapatero estaba implicitamente a recoñecer que outras veces non foran a
serio (é dicir, que o PSOE xogou abertamente a consolidar a Fraga en Galiza) ou ben, para o PSOE, ir a serio
no noso país é facelo como das veces anteriores: tamén
Laxe, Presedo, Caballero e Touriño dixeron que ían a
serio. E xa sabemos como lles foi e cal foi o apoio que
recibiron desde Madrid.
Quizais desta volta concorran circunstancias novas.
Que os desexos de poder de Xosé Blanco e o seu asentamento en Madrid pase por unha vitoria do PSOE no
seu feudo galego. Que despois da máis que previsíbel
derrota en Euskadi, o Goberno socialista precise derrotar o PP en Galiza para non pór en perigo a súa estabilidade. Intereses e motivacións alleas ao noso país,
apenas o afán de render unha vitoria aos pés do líder.
Mais, en todo caso, benvidos.
Porén, este novo afán non nos releva do deber de
apuntar certas incongruencias. Deixando a Francisco
Vázquez á marxe. Se é que o PSOE quere traballar a serio para derrotar o PP, por que segue a ser Blanco e non
Touriño quen exerce de portavoz socialista en Galiza? Se
é que o PSOE vai apostar a serio por Touriño, como é que
os orzamentos do Estado para 2005 seguen ofrecendo para Galiza un investimento inferior á media estatal? Por
que actuacións tan importantes como o alta velocidade

Xosé Blanco.
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ferroviaria ou o saneamento
vén xestando desde as moe é que o PSOE quere traballar bilizacións do Prestige. As
volven experimentar, o mesmo que cos gobernos de Azque determinen, tamén,
a serio para derrotar o PP,
nar, novos atrasos? E, sobretoquen vai encabezar ese godo, se Touriño aspira realmenberno alternativo. Se o
por
que
segue
a
ser
Blanco
te a ser o presidente de Galiza,
BNG ou o PSdeG-PSOE.
porque actúa como delegado
Se Quintana ou Touriño.
e non Touriño quen exerce
fiel do goberno español e non
Mais xa é un dato positivo
de portavoz en Galiza?”
como representante diante del
que os que antes dubidaron
desa maioría de galegos disdeclaren agora estaren disconformes co tratamento orpostos a construíren unha
zamental que o Estado segue a dar ao noso país?
alternativa en Galiza. Así pois, benvidos. Aínda que
Cando toque, serán as urnas as que decidan. As sexa pola primeira vez, benvidos a traballar a serio por
que, é de esperar, confirmen a derrota do PP que xa se Galiza. Hai sitio para todos.♦

‘S

Santiago
Carpe diem. Aproveita o momento, que a vida é curta. O estudo do latín, mesmo das locucións
máis comúns, caeu en desuso hai
tempo. As linguas clásicas no seu
conxunto caeron en desuso, dominadas polas modas que apostan por introducir palabras ou
frases da lingua do novo imperio
aínda que tampouco se coñeza.
Mesmo hai academias de inglés
que usan como reclamo para a
busca de clientes unha mensaxe
nada disfrazada que trata de convencernos de que fai falla coñecer inglés mesmo para falar en
español ou en galego. Coma se
non se puidese dicir en liña.
Das locucións clásicas, e de
carpe diem debe de ser unha das
poucas que aínda non se esqueceron de todo, sen dúbida polo seu
suxerente significado, pola invitación a aproveitar os praceres e
momentos agradábeis dunha vida
sempre curta. Carpe diem foi o
nome escollido por un restaurante compostelán que se presentaba
así como unha tentación difícil
de rexeitar. Pero logo, e se cadra
por non saberen latín, como a inmensa maioría, os propietarios
converteron o convite do seu nome nun derivado que os obrigaba
a aproveitarse do momento.
Desde 1998, o local acumulou un historial con corenta denuncias de clientes que se sentiron vítimas de prezos abusivos,
un historial de sancións e recursos que non lles impedían manter as portas abertas para seguir
aproveitándose de moitos momentos nos que entraban turistas
decididos a aproveitar o momento e saían escaldados despois de pagar facturas das que,
segundo o organismo sancionador, dan mala fama a todo un

Aproveitarse do momento
XAVIER LÓPEZ

Moitos turistas están a ser vítimas de abusos na hostalaría, unha
práctica que pon en perigo a sostibilidade do Xacobeo. Os visitantes saben ben que hai quen se está a ‘aproveitar do momento’.
sector e, se cadra, a unha cidade.
A primeiros deste mes comezou a facerse efectiva a sanción
que impuxo un peche de tres meses e que os empresarios conse-

Guisa e Napo

guiron atrasar desde o verán –como lles permitía a lei– para seguir aproveitándose do momento. Sobre todo durante os festivos, Compostela segue a acoller
UXÍA E BRAIS

PÁSALLE IGUAL
QUE A ESTE
TOURIÑO:
POR MOITAS
‘CABRIOLAS’
QUE FAGA
NÓS TEMOS
A CHAVE.

centos de visitantes que teiman
por gañar o xubileo ou, polo menos, por dicir que estiveron na
cidade no ano santo de 2004. Coñécense porque miran todo a tra-

vés das súas cámaras dixitais,
que xa son tamén cousa de avós,
coma se non confiasen no que
lles din os ollos, coma se tivesen
que levar probas da súa estadía
en Santiago e non confiasen na
memoria. Segue a haber turistas
de abondo, pero está claro que
para os hostaleiros o bo momento xa pasou. Uns aproveitaríano
e outros –se cadra bastantes máis
cós sancionados– aproveitaron
para botar mala fama sobre o
gremio. Ocorre que as palabras
son moi perigosas: son capaces
de facernos entender unha cousa
e a contraria.♦

Subliñado

O San Froilán
con cuño madrileño
LOIS DIÉGUEZ
Din que san Froilán naceu nun barrio de Lugo, ao pé da Porta Miñá da nosa máxica muralla, e que fixo vida de eremita polas terras
de León, acabando de bispo nesta cidade. Ao mellor foi tal biografía a que lle deu idea ao alcalde para acuñar un San Froilán novo,
ao que lle cambiou o seu característico selo galego e lugués, por outro plenamente españoleado. As autoridades do Estado Español
converteron a festa nunha tómbola política, mais sen premio. As
tómbolas do San Froilán deste ano trouxeron unha novidade: un
grandísimo gorila branco, como Copito, que tocaba de cando en
vez na rifa, pois subindo polo feiral ollabamos nenos e homes grandes apertados con tenrura ao simpático animal. Pero a tómbola de
Zapatero e a da Infanta, que tamén veu a ofrecerlle flores a Rosalía
–non sabiamos que lía en galego e amaba a nosa poesía– nada nos
deixou. Promesas, moita propaganda e seis rabos de polbo menos.
Mais Orozco estaba inchado coma un pavo real, así que tranquilos,
confiade en Deus que non pasa nada. O ano que vén, axudado por
esa eminencia que ten en cultura e polos turiferarios que lamben tan
brillantemente, comprobaremos que, en efecto, non pasou nada. Se
acaso, que o San Froilán volva deixarse enganar polo lobo que,
mentres o santo prega, acaba por comerlle o burriño.♦
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Sorprendente clima de consenso
no Consello Nacional do BNG
A.N.T.
Despois dun tempo de convulsión, semella que a tranquilidade chegou ao BNG. No seu Consello Nacional (CN), celebrado
o pasado fin de semana, reinou a unanimidade. Se cadra
ten algo que ver o melloramente das espectativas electorais.
“Corresponsabilización colectiva”. Con estas palabras definía
un voceiro nacionalista o novo
clima reinante na dirección do
BNG. Tanto que, logo de moitos meses, existiu unanimidade
nos temas principais a debate.
Entre eles, o informe de xestión
presentado pola Executiva, o
plano de traballo para o próximo trimestre e a proposta de orzamentos para o vindeiro ano.
Coincidencia tamén, segundo
membros da dirección do BNG,
á hora de analizar a situación
política na que se atopa Galiza
e o papel do BNG nesta conxuntura.
Segundo a análise realizada,
no BNG consideran que nos últimos tres meses mellorou moi-

to a súa posición política, retomando o impulso político e a
iniciativa nos grandes temas,
até o extremo, afirman, de que
lograron rachar co bipartidismo
que se impuxera logo das eleccións europeas.
A dirección do BNG considera que a política galega se
atopa nunha “fin de etapa” no
que se impón un cambio político, no que o nacionalismo está
chamado a ser protagonista
principal. Aínda así, non obviaron as dificultades de partida
que ten o BNG para definir este
novo escenario.
As grandes liñas de traballo
que fixou o Consello Nacional
do Bloque Nacionalista foi a
defensa dos intereses de Galiza,
que terá como eixo o melloramento dos orzamentos estatais, “incidindo na capacidade
de interlocución co goberno
central”, e a defensa da capacidade produtiva.
Neste senso o BNG vai traballar para que o goberno Zapatero retire o plano da Sepi,
segundo acordou o Congreso a

GONZALO

iniciativa dos nacionalsitas galegos. Defenden os nacionalistas un centro do naval integral
para Ferrol, no que esteñan tanto os estaleiros civís como militares.
Dúas serán as campañas
principais que o BNG acordou
realizar nos próximos meses.
Por unha banda, a explicación
da necesidade dun novo Estatuto nacional, incidindo no que se
xoga Galiza nestes momentos.
O BNG explicará que “para realizar políticas progresistas na
Galiza é necesario máis autogoberno efectivo”.
A outra campaña, “didáctica
e pedagóxica”, tratará de pór de
manifesto o que significou o
goberno do PP nestes 15 anos
para Galiza, “tratando de contrarrestar a idea propagandística que o PP conseguiu instalar
todos estes anos en parte da sociedade galega”. Unha idea que
para o Bloque Nacionalista Galego non é real. Ao mesmo tempo os nacionalistas tentarán facerlle chegar á cidadanía as súas alternativas.♦

A Coruña
Ultimamente o aire coruñés está
metido nun fedor case permanente, que perfuma a cidade en
cada crepúsculo de galgueiro favorábel, como aroma impregnador e toda actividade cidadá en
recendos dos que as pituitarias
de propios e forasteiros refugan
nos comentarios e frases que estanse a consolidar de vocabulario popular: cheira á refinaría é a
cita mais socorrida perante o
persistente fedor en recordo de
tantos anos de aturar os inconvenientes que provoca a factoría e
que xa é un clásico entre os arruzamentos que, no eido perfumeiro, afectan aos coruñeses acotío.
O debate da procedencia non
está pechado. Aínda estándose a
falar da dirección dos ventos ou
das elevadas temperaturas, estas
explicacións non serven para elaborar unha explicación racional

Moitos cheiros
MANUEL LUGRÍS

Un fedor estraño percorre a cidade. A Xunta de Galicia, o Concello e os veciños buscan a súa orixe e a maneira de reducilo.
do problema. A Xunta e o PP culpan a planta de reciclaxe de Nostián, dentro do proceso cíclico de
ataque a esta instalación, oposta a
Sogama. Mentres, o Concello coruñés implica a factoria de fariñas
para pensos de Artabra en Suevos, á que denominan os residentes da zona como “A Cheirona”.
A Federación de Asociacións de
Veciños, pola súa banda, logo
dunha verificación in situ pareceuse inclinar, nun prinicipio, por
esta última posibilidade, aínda

que a sua última postura está a
aceptar a procedencia de Nostián
e mesmo da refinaría de Repsol
en ambigua mestura e o grupo
municipal do BNG, que apoiou
no seu día a solución ecolóxica,
fai patente o incumprimento do
contrato, por parte de Albada, a
empresa concesionaria da planta,
nomeadamente no que se refire
ao tanto por cento de materiais
que tratar, motivo que se esgrime
coma orixe dos cheiros por canto
os depósitos de lixo ao aire libre

están mais colmados e ao remexelos poden expelir os bafos fedorentos. En todo o caso, a diverxencia de criterios é clara, pero,
entrementres, os veciños seguen a
padecer as molestias, especialmente nos populosos barrios do
Agra, os Castros e os Mallos onde, ás veces, faise difícil a convivencia normal ao aire libre.
Pero o medio ambiente herculino sofre doutras deficiencias
que son, asemade, papel cotián
nos xornais. No mes de agosto,

Croques

AFONSO EIRÉ

Os actos
da ex ministra
Cando Ana Pastor era ministra
do Goberno Aznar viña todas as
semanas a Galiza e aparecía en
cantos actos fora quen de meter
a cabeza para saír dos medios de
comunicación de xeito destacado. Loxicamente, ao perder a súa
condición de ministra, a súa presenza pública é menos relevante.
Aínda que vaia aos actos, o protocolo resérvalle un lugar secundario. Na realidade mudou pouco a súa condición. Agora aparece como ex ministra presidindo a
procesión da Peregrina en Pontevedra ou en calquera festa gas-

coincidente
coa
meirande
afluencia de usuarios ás praias,
foi noticia a chegada de gran
cantidade de desperdicios aos
areáis de Riazor e o Orzán, que
se pragaban na baixamar de ciscallo con toda caste de elementos orgánicos e inorgánicos a
causaren a alarma entre os numerosos bañistas. Logo de moita
polémica, tanto nas páxinas escritas como nos reducidos cenáculos políticos da tempada estival, chegouse á conclusión, segundo ditame de técnicos da
Xunta de que proviñan de dous
desaugadoiros incontrolados na
zona de San Roque de Afora,
aplicándolle a responsabilidade
ao Concello quen, pola súa banda, pon, sobre a mesa, o atraso
na construción da depuradora de
Bens, responsabilidade do ente
autonómico.♦

Cando
se emborracha
un pobre...

Ana Pastor.

tronómica ou oficial. A última
foi na celebración do Día do Pilar en Pontevedra. Ana Pastor
estivo presente. Na información
da TVG aparecía, en lugar destacado, antes que o alcalde da ci-
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dade como “ex ministra”. Realizadas as averiguacións pertinentes, fontes dignas de crédito na
TVG afirmaron que “existe orde
de destacar a súa presenza en
calquera acto”.♦

Cando se emborracha un pobre
todos din que borrachón, cando
se emborracha un rico, que gracioso está el señor... Así sentencia, e faino ben, unha canción
popular galega que mesmo foi
censurada nalgúns recitais durante o franquismo (por que será...?) Vén isto a conto porque a
maioría das nais que ollan as travesuras de Felipe Juan Froilán de
todos los Santos, fillo dos duques
de Lugo, sempre afirman “que riquiño”, mesmo cando lle pega
unha patada ao primeiro que topa

diante ou lle cuspe a outro neno,
como fixo en Lugo. Se fose outro
alcumaríano de maleducado.♦

A infanta e Rosalía
Estaba previsto que a infanta Elena de Borbón presentase a ofrenda a Rosalía de Castro na tradicional misa na súa honra o Domingo das Mozas de Lugo, nas
feiras e festas do San Froilán.
Os edís do BNG andaron a remexer e a protestar e lograron que
non lese a infanta o discurso, senón que, unicamente, depositase o
ramo de flores ante o monumento
á poetisa. No seu lugar a ofrenda
realizouna outra muller, a decana
de Veterinaria Ana Bravo.♦

Os pedichóns
de agora
son unha especie
de gorrillas
agrícolas
que semellan
dividirse o territorio.

Pormenor da fotografía
O Pachín da Verea coa
pobre de Vilanova,
de Xosé Vázquez Arias,
do libro As feiras do Rizo.
Abaixo, do mesmo libro e
autor, Na festa
de San Cibrao.
Acebedo do Río.

Dos esmolantes aos pedichóns
A. EIRÉ
“Quedar a servir na súa casa... Érache boa. Aínda estou eu á procura dun criado para que me coide a burra”. Así respostara o Gache,
un pobre de pedir polas portas, cando o Don Pepito lle ofrecera
quedar na súa casa, comido e lavado e con tabaco na petaca, para
que non andase á esmola aos seus moitos anos, ciscado polos rueiros e camiños, durmindo nas cortes cun feixe de palla por xergón
e manta e o bafo da burra Perica espaventando curiscos e xeadas.
Semellaba que aqueles tempos
de fames e piocas xa remataran
nas aldeas. Os pobres de pedir
polas portas desapareceran, o
mesmo que as pantasmas, coa
chegada da luz eléctrica. Pero
agora voltou outra caste de pobres.
Perderon estas novas personaxes aquela faciana que obrigaba os veciños a practicar a xustiza social a xeito da virtude da caridade cristiá. Por peder até perderon o nome de “pobres” e agora son chamados “pedichóns”.
Dos pingóns de antes sabíase, non só, a tempada na que
aparecerían pola porta, precopupándose por eles se non viñan, senón tamén, a súa orixe e,
mesmo, as causas da súas desgrazas que, coma sempre se re-

cordaba, sobre todo para que
escoitasen os máis novos, “ninguén está libre delas”.
Eran coñecidos case sempre
polo seu lugar de orixe. Na miña
nenez estaba a Maripepa de
Camba, o Severino (de Seber), O
Tolo de Cumbraos, o Antonio da
Erosa, O Gache de Sitiós, A
Ramboia de Mouriscados...
Sumelgaban a esmola contando a súa vida no último ano
e, tamén, a triste historia da súa
existencia, desde que un raio lle
queimou a casa e lle matou a familia, desde que o gripo acabou
coas súas vacas, desde que os
trabucos lle comeron a facenda,
lle morreron da peste muller e
fillos, do rubio os porcos e de
nacida as vacas...
Eran coma veciños tempo-

Cada pobre tiña as súas propias manías e tamén os veciños
sabían delas. Ao Severino non
podías fitalo. A Ramboia asubiar
perto dela. Ao Gache achegártelle á burra. A Maripepa chamarlle señora... Podíanche dar cun
pau coma un can ou guindarche
un cantazo. Pero non eran irrespectuosos, senón que tiñan a
crianza dos mainiños.
Os de agora lumizgan. Non
andan coas témporas, aparecen
todos os meses puntuais canda o
subsidio. Son de moi poucas palabras e ninguén sabe da súa nacenza nin cal é a súa história,
porque non a contan. Non piden
“unha esmoliña por Deus nin polas benditas ánimas do porgatorio”, nin lle desexan a ninguén a
“gloria”, porque xa non é unha
esmola (un investimento que, a
través do pobre se fai coa divindade”, afirma Marcial Gondar).
Agora esixen, impoñen un dominio terreal: “estou a pedir”.
Chaman ao timbre e a xente
xa sabe, pola data e polo xeito de
tocar, que é o “pedichón”. Veñen
coas mans nos petos, nin faldriqueira nin alforxa, e só queren
euros. Estes sarnícolas non son
galiotes, pero cando se emperiquetan, porque gostan do viño,
comezan a amolar cun recacho
que estemorece.
O bodo de antes converteuse
agora nunha especie de comedeira coa que tenta a xente vella
e soe espantar o medo fronte a
un pauviradoiro descoñecido.
“Mellor darlles algo que meterse en problemas”, comentan entre eles un pouco asurados. Até
os rapaces aterrecen, cando
sempre botaron a brinqueta a
conta dos pobres.
Os pedichóns de agora (unha
especie de gorrillas agrícolas)
que semellan dividirse o territorio, xa non quedan nas aldeas
porque non queren e porque
ninguén se fiaría deles, senón
que voltan ao serán coma os estorniños para a vila a durmir
nunha pensión.
Son os novos tempos con oficios vellos.♦
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rais. E en cada lugar tiñan a súa
casa na que paraban. Subían para a cociña, quentábanse ao carón da lareira, comían coa familia unha cunca de caldo, contaban os contos de sempre, traían e
levaban novas polos camiños e
corredoiras e, unha ou dúas veces ao ano, sempre había unha
alma caritativa que os despiollaba queimándolles os farrapos e
dándolles roupa nova. Moi ao
seu pesar, todo hai que decilo.
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O Instituto Cervantes, ferramenta para promover a lingua

Ensino en galego, tamén fóra das fronteiras
LARA ROZADOS LORENZO
A proposición non de lei aprobada no Congreso a semana pasada, sobre o respecto ao plurilingüismo, abre a posibilidade
de incrementar a presenza do
galego no exterior, tanto no estado coma fóra deste. A enmenda engadida polo BNG para
adaptar o Instituto Cervantes a
esta realidade xa tivo consecuencias: o director do mesmo,
César Antonio Molina, asinará
proximamente un convenio coa
RAG para o fomento do galego.
A Real Academia Galega acordou, o 9 de outubro, nomear catro novos cargos académicos: Felipe Lubián, da asociación “Xente Nova” de Lubián (Zamora),
Carlos Varela, de Castroverde
(autor de traballos coma Toponimia del Eo-Navia), Héctor Salgueiro, presidente da Escola de
Gaitas de Vilafranca, e Domingo
Frades, que preside a asociación
“Fala i Cultura do Val do Río
Ellas”, en Cáceres. Deste xeito, a
RAG reafirma o seu compromiso
co galego estremeiro.
Outra enmenda do BNG era
sobre incorporar o catalán, o éuscaro e o galego á acción educativa do estado español no exterior,
un xeito de desenvolver un dos
obxectivos da proposición: o fomento do coñecemento básico
das linguas cooficiais no estado.
Xa o Plano Xeral de Normalización Lingüística acusaba, entre os puntos febles do
galego exterior, un aproveitamento insuficiente do Instituto
para a divulgación da lingua galega, ou “escasísima promoción
da mesma.” Outras das feblezas
que salienta é o pouco coñecemento que se ten del dende fóra, propiciado pola falla de bibliografía galega noutras linguas, e de recoñecemento legal
do galego na UE.
Comunidades estremeiras
O galego fálase na franxa occidental de Asturias, León (O
Bierzo) e Zamora, así coma en
certas poboacións de Extremadura. Mesmo o Estatuto castelán
recolle: “gozarán de respecto e
protección a lingua galega e as
modalidades lingüísticas nos lu-

galegófonas emigrantes, e as comunidades lindeiras, que posúen
maior relación histórica coa Galiza administrativa. Esixían presenza do galego no ensino e na
administración. “É importante
comezar por recoñecer a cooficialidade, e aínda que xa figura
no Estatuto, a proposición que se
aprobou no Congreso dos Deputados debería servir para que nas
comunidades bilingües sexa asumida esta realidade, tanto na nosa coma en todo o Estado. Hai
que aproveitar esta coxuntura política favorábel”, explica Xabier
Lago. A Fala Ceibe interésalle
que este tipo de medidas favorezan o grao de compromiso das
institucións galegas, “non só da
Xunta, senón tamén dos grandes
concellos: o de Ferrol tivo unha
iniciativa para comprometerse un
pouco máis connosco. Deberiamos estabelecer contactos a nivel
cultural tanto con concellos coma
con asociacións.”
Emigración

A.N.T.

gares nos que se utilicen.” O
Plano salienta a importancia de
recoñecemento legal da cooficialidade nos Estatutos destas
autonomías, a recuperación da
toponimia que fora deturpada e
a recepción das emisións dos
medios públicos galegos. Tamén
propón medidas no tocante ao
ensino e á colaboración con distintas organizacións: existen colectivos fondamente concienciados na defensa da lingua, coma a
Mesa pra defensa do galego de
Asturies ou Fala Ceibe, do Bierzo. Xabier Lago, secretario desta última organización, conta:
“levamos anos tentando impulsar a oficialización do galego en
toda a franxa estremeira, non só
do Bierzo senón da zona de Navia-Eo, As Portelas de Sanabria,
etc. Xa houbera convenios coa
Xunta, para impartir ensino en

Como a maioría dos galegos, eu utilicei
sempre o verbo embazar/embazarse.
Mesmo en castelán, pensando que era
correcto aquelo de “están embazados los
cristales”. Aprendín despois que en español cómpre dicir empañar/empañarse.
En galego o verbo empanar/empanarse
non ten –mal que lle pese a algún dicionario– ese significado: empánanse (rebozados en pan, naturalmente) os filetes,
por exemplo, ou diversos ingredientes
entre masa de pan para facer unha empanada. Tamén se empana (ou, mellor aínda, empanícase) aquilo que se envolve
en pano. Pero os cristais embázanse.
Confeso que nos últimos anos véñome sentindo dicir embafar. “Están embafados os cristais”, digo ás veces no coche. É lóxico, asócioo con bafo. Pero:
trátase dunha “etimoloxía popular”, dun
cruce indebido con outra palabra, ou é
unha corrección motivada?

galego, e é por aí por onde hai
que tirar. Máis ca apoio financieiro, trátase de conseguir acordos bilaterais, de crear convenios, conseguir colaboracións
entre a Xunta e os concellos, coas institucións da franxa e organizacións non gubernamentais
coma a nosa.”
Mais aínda atopan atrancos
coma o imposto pola Junta este
curso, decidindo que o galego
deixaría de impartirse nos centros de ensino por non haberen
solicitudes explícitas. A Xunta e
a Junta de Castela asinaran un
convenio en xullo polo cal a administración galega proporcionaría material didáctico, e mestres formados no ensino de galego para os centros que o solicitaran. “O convenio é mellorábel”,
explica Lago: “nós tivemos recentemente unha xuntanza co

Procurador do Común castelán,
na que denunciamos, sobre todo,
a falta de formación do profesorado. Nós sabemos que hai profesores moi bós que poden introducir o galego non só na materia
de lingua, senón en ciencias sociais, por exemplo. Na zona do
Bierzo existe un alumnado bilingüe cunhas necesidades específicas: trátase de que os docentes
non só saiban falar galego, senón
que tamén sexan coñecedores da
realidade do Bierzo.” Xa antes
de que fora asinado, o Colexio
Rural Agrupado Veiga de Valcarce acordara impartir galego coma materia optativa.
Fala Ceibe xa salientou, cando respostaron á convocatoria da
Xunta para a elaboración do
PXNL, que non se podía meter
no mesmo saco a proxección exterior do galego, as comunidades

O Fío da lingua

Embazar
HENRIQUE HARGUINDEY
A asociación parece bastante fundamentada xa que é o bafo, do alento ou do
vapor, o que embaza. E a partir de aí veñen outros usos figurados: “embazóuselle a vista”, “ese feito non embaza a súa
conduta” etc.
É ben rica en galego a familia léxica
de bafo: bafar, bafarada, bafaxe, bafento,
bafexar, bafío, bafuar, bafúa, bafuallada,
abafar, abafante, abafallo, desabafar... E
toda ela parte da idea de bafo, de alento,
de vapor, de aire quente, e procede dunha
onomatopeia, a do son baf / bof / buf, que

atopamos noutras palabras como bofe,
bufar ou bufido. A partir daquela idea
inicial, moitas destas palabras foron desenvolvendo outros significados.
Paréceme, daquela, moi probábel que
ese embazar sexa o resultado dun cruce
entre un primitivo embafar con outro
embazar (que tamén existe con outros
significados) ou con bazo (adxectivo que
significa “escuro” e mais substantivo que
denomina un órgano interno do corpo).
Isto explicaría o galego embazar e o portugués embaçar/embaciar. Anotaremos,

Mentres tanto, fóra do estado, as
sucesivas xeracións de emigrantes van perdendo falantes de galego. Coma no propio país, sobrevive no uso familiar, particularmente entre emigrantes de primeira xeración.
O PXNL critica certa endogamia e illacionismo culturais
na intelectualidade e falla de
ofertas atractivas na Rede coma
puntos de desconexión entre a
lingua e os falantes no estranxeiro, aínda que sobreviven
centros galegos, grupos folclóricos e de teatro que manteñen vivo o galego nas comunidades
emigrantes. Unha das medidas é
o aproveitamento desta rede de
centros para difundir información diaria sobre Galiza e en galego, e que a lingua sexa vehicular en actividades lúdicas,
creativas, e educativas.
O intercambio escolar de fillos de emigrantes é outra das
propostas, que evitaría a perda de
contacto destes rapaces coa súa
lingua. A proposición non de lei
aprobada no Congreso e un desenvolvemento axeitado do
PXNL poden impulsar a normalización lingüística alén das fronteiras da Galiza administrativa.♦

en calquera caso e sen entrar no asunto,
que sobre a orixe da palabra bazo/baço
hai varias hipóteses.
As palabras ás veces transfórmanse,
como xa temos visto adoito, e a corrección posterior, se é que non se debe a unha masiva tendencia dos falantes a reconducir as cousas, só debe ser valorada
polas autoridades lingüisticas se existen
razóns de peso para facela.
Porque non sempre é conveniente
reintroducir modificacións que, por moi
fundadas que estean, sempre complican
os hábitos das persoas que falan e escriben unha lingua. Por poñermos un exemplo: vaho e familia levan en español unha grafía incorrecta, xa que a etimolóxica, utilizada antigamente, era baho pero
a Academia Española, no século XVIII,
relacionou erradamente a orixe da palabra con vapor e impuxo o v. E así quedou
sen que ninguén reclame modificala.♦
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Tamén analizarán o novo plano SOGAMA e o da Barbanza

Unhas xornadas de residuos
disiparán as dúbidas sobre a planta de Nostián
H.V.
As xornadas “A xestión dos
residuos na Galiza e na UE”
que se celebrarán os días 21 e
22 de outubro en Oleiros servirán para coñecer o novo plano de tratamento de lixo da
Xunta, para analizar o de reciclaxe da Barbanza e para disipar as dúbidas formuladas
nos últimos tempos sobre o
plano de reciclaxe da Coruña
e do Consorcio das Mariñas.
As xornadas, que organizan conxuntamente as Universidades da
Coruña e Compostela, demostrarán con datos que A Coruña e
o Consorcio das Mariñas, os
concellos do seu contorno, reciclan o 55% do lixo que producen, unha porcentaxe que os sitúa por diante da media estatal e
nos mellores niveis europeos.
Na Barbanza, onde opera un plano de reciclaxe para un volume
de poboación idóneo, as porcentaxes son superiores e abalan entre o 65% e o 70%. Pola contra,
segundo denunciou Manuel Soto, coordinador de residuos de
Adega, resultan un fracaso os
datos do plano que xestiona a
Sociedade Galega de Medio
Ambiente, Sogama.
Sobre o plano de reciclaxe
que puxo en marcha o concello
da Coruña e ao que se sumou
posteriormente o Consorcio das
Mariñas planean moitas dúbidas
por unha xestión informativa
pouco transparente. A planta
que realiza a compostaxe da
fracción orgánica do lixo e a reciclaxe dos residuos inertes, a
coñecida Nostián, foi obxecto

A planta de reciclaxe de Nostían leva varios anos en funcionamento.

de duras críticas sen que o concello da Coruña fixese nada eficaz para corrixir a mala imaxe
que se estaba a difundir.
Fronte a esta situación, Manuel Soto, de Adega, revelou
uns datos que desdín o mal momento que estaría a rexistrar
Nostián. “A Coruña recupera en
boas condicións o 40% da materia orgánica para facer compost”, asegura Soto, pero matiza
a continuación que “ao mesturar
esa materia orgánica coa fracción orgánica do lixo que a xente non separa, diminúe a calidade”, polo que recomenda un

“tratamento diferenciado para
as dúas liñas, o que permitiría
conseguir un compost de boa
calidade que representaría o
40% do lixo orgánico xerado”.
Ademais dos 65 quilogramos por habitante e ano de materia orgánica separada na Coruña e comarca, as taxas de recollida selectiva de vidro superan ás galegas e posibelmente
aconteza o mesmo co papel. De
todos xeitos, razóns comerciais
da empresa concesionaria da
xestión do plano levan a que teña menor celo na recollida de
determinados residuos como o
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papel porque se reduciron os
prezos de compra, por isto Manuel Soto recoméndalle ao concello da Coruña “maior seguimento das obrigas contractuais
da concesionaria”.
Datos da Barbanza
Na comarca da Barbanza tamén
funciona desde hai un ano un
plano de reciclaxe e recuperación de residuos que se analizará
nestas xornadas. A cantidade de
poboación que mora nesta bisbarra fai que o plano traballe nas
condicións máis óptimas posí-

beis e permite unhas porcentaxes
de reciclaxe que están entre o 65
e o 70%, do que a metade é compost e a outra inertes. Segundo
Manuel Soto, ademais do residuo orgánico, na Barbanza están
a rexistrarse uns niveis de recolleita de papel e vidro moi altas,
aínda que non tanto como no
Consorcio das Mariñas, que leva
máis tempo en funcionamento.
Fronte estes datos positivos
de reciclaxe tanto na Coruña
como na Barbanza, están os de
Sogama. Segundo Soto, a recollida selectiva representa un
“fracaso”. O ecoloxista sinala
especialmente o contedor amarelo, que recolle indistintamente envases lixeiros como bricks,
plástico e latas. Malia representar o 50% do lixo, o índice de
captura non aumentou e se separa en planta o 40% do que entra. Existe o temor, ademais, de
que o plástico recollido sexa
destinado a “valorización”, é
dicir, a incinerar.
Cos índices conseguidos polo plano de residuos da Xunta,
Galiza incumpre a Directiva Europea de envases, que obriga a
reciclar o 25%, e supera o obxectivo de valorización, que debe ter un máximo do 55%.
Mais nestas xornadas analizarase tamén o novo plano de residuos que está a elaborar a Xunta, e que está en fase de borrador.
Manuel Soto, de Adega, sospeita
que non haberá cambios na
orientación do plano respecto ao
anterior e que polo tanto terá como obxectivo a incineración e
deixará relegadas a recuperación
e a reciclaxe de lixo.♦

N O V I D A D E

URBANO LUGRÍS
de Antón Patiño

A biografía do pintor do mar
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Chega a 50 dólares o pipo

O petróleo a prezo da Coca Cola
H.V.
Os produtos de primeira necesidade están a cada máis caros.
Un litro de Coca Cola cústalle
a un maiorista 30 céntimos de
euro, a mesma cantidade que
un litro de petróleo tipo Brent,
que ascende a 50 dólares o pipo –un pipo contén 159 litros.
O prezo do petróleo estaba por
debaixo do seu valor real pero
aínda se sitúa a metade de camiño de provocar unha crise económica en Occidente, a xulgar dos
expertos. Deste modo, aínda podería subir máis.
Na súa carreira alcista, o pipo
de Brent, o cru de referencia en
Europa, alcanzou os cincuenta
dólares, moeda de referencia nos
Estados Unidos. Segundo os
economistas, as razóns desta nova suba están na folga xeral en
Nixeria. O Estado africano vive
varios conflitos. O inicial vén
derivado das reivindicacións
independentistas da principal zona produtora de petróleo –detrás
das que habería intereses dalgunhas compañías. Ademais, o conflito derivou nunha folga xeral
que fai temer pola continuidade
na subministración do sexto exportador mundial de petróleo.
Outro conflito que ameaza a
estabilidade do prezo do cru é o
que se vive en Noruega. O país
escandinavo é o terceiro exportador de petróleo e padece tensións
laborais que tamén poderían paralizar a produción.
Os conflitos de Nixeria e de
Noruega eclipsan a situación no
Iraq. Tras a invasión norte ameri-

A suba aos 50 dólares do pipo provocou nerviosismo nos mercados.

cana comezou a alza do petróleo,
aínda que foron novos factores
os que fixeron que se acelerasen
as subas. Os Estados Unidos invadiran a Iraq na primavera de
2003. Durante ese ano o petróleo
chegou aos trinta dólares, pero
desde xaneiro de 2004 o pipo de
Brent ascendeu 20 dólares.
Mais non só os conflitos –de
soberanía, laborais ou da guerra–
son a única causa da suba do petróleo. A chegada do inverno e o temor á falta de subministración pu-

xan cara arriba o prezo deste combustíbel. Unha situación semellante produciuse no cono sur americano hai oito meses, cando ante a inminencia do fin do verán Chile e
Arxentina viviron tensións que se
trasladaron ás relacións políticas
entre os dous países. O desexo de
Chile de salvagardar parte das súas
reservas de gas fixo que cortase
parte do fornecemento á Arxentina
e o Goberno deste Estado reclamou o cumprimento dos compromisos de subministración.♦

Os cen dólares que reclama Venezuela
O Goberno de Venezuela subiu
os impostos á exportación de petróleo deica o 16,6%. Isto representa unha porcentaxe case idéntica ao IVE que se aplica en España aos principais produtos pero
está moi por debaixo dos impostos que se lle aplican ás gasolinas
na venda polo miúdo en España,
que representan máis do 65% do
prezo final. En todo caso, anteriormente a taxa que se aplicaba
en Venezuela ao cru cando se enviaba fóra do país era do 1%.
A decisión de aplicar esta no-

va fiscalidade enmárcase na doutrina venezolana da Plena Soberanía Petroleira. É dicir, que sexan
os venezolanos os que se beneficien deste recurso escaso, en lugar
de transferir aos países ricos as
plusvalías que xera. Así, os 1.270
millóns de dólares de ingresos
adicionais que recibirá Venezuela
servirán para financiar programas
sociais e de loita contra a pobreza.
A nova doutrina instaurada
polo Goberno bolivariano que
preside Hugo Chávez é continuidade da nacionalización do pe-

Resistencia,
guerrilla e represión.
Causas e Consellos de Guerra, Ferrol (1936-1955)

Bernardo Máiz Vázquez
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tróleo que se produciu nos anos
setenta. É unha vella reivindicación dos países produtores de petróleo tirar partido deste recurso.
É mais, Chávez lembra que o
prezo actual de 50 dólares o pipo
non se corresponde co que tiña
hai trinta anos. Unha proxección
daquel prezo levaría a que hoxe
ascendese até os cen dólares,
xusto a mesma cantidade que os
economistas estiman que podería
provocar unha crise económica
de idéntica magnitude das rexistradas en 1973 e en 1979.♦

A liberacion da
muller e a economía
MANUEL CAO
Talvez, o fenómeno máis relevante dos últimos decenios sexa a
batalla das mulleres pola liberación e igualación a respecto do
xénero masculino. O ritmo e intensidade da conquista da igualdade son diferentes segundo os países e as súas características
sociais e culturais, sendo os países nórdicos e as sociedades máis
desenvolvidas as que camiñan por diante no recoñecemento dos
dereitos e liberdades das mulleres fronte ao machismo.
A Constitución de 1978 representou o paso máis importante
para a igualación formal de dereitos e rachou coa longa noite de
pedra franquista que sometía as mulleres a unha dupla dominación derivada, por unha banda, da limitación das liberdades colectivas e, pola outra, da ausencia de liberdades individuais no
ámbito familiar e dos negocios. Máis, os cambios institucionais
formais fanse efectivos mediante a implementación de leis e regulamentos que levan consigo a reforma das institucións públicas e privadas o que se traduce na asignación de recursos materiais, humanos e financeiros. O actual goberno socialista apoiado por unha maioría sólida da que tende a quedar excluído o PP
está a promover cambios que pretenden facer efectiva a igualdade de xénero en todos os ámbitos da vida política, económica e
social. A moi recente Lei contra os malos tratos, aprobada por
unanimidade no Congreso, representa o primeiro paso.
Convén reflexionar sobre algunhas das consecuencias destes cambios dende o punto de vista económico. Globalmente, a
eliminación dos factores de discriminación facilitará a introdución da muller como axente autónomo nas decisión de gasto e
investimento privado e público reactivando a economía tanto
pola vía da oferta como da demanda. En particular, a incorporación ao mercado de traballo incrementará as taxas de actividade sendo esta unha fonte importante de crecemento baseada
na demanda interna. Sobre a evolución da produtividade descansará a capacidade competitiva dos sectores e iso dependerá
máis do nivel do capital humano e da tecnoloxía e menos de
cuestións relacionadas co xénero. En xeral, a formación do capital humano femenino semella igual ou superior ao masculino
polo que cabe esperar aumentos da produtividade derivados da
maior inserción das mulleres no mercado laboral.
A implementación das medidas de igualación atopan atrancos tanto nas decisións do Estado como nas do mercado. Nas
primeiras, os sistemas de paridade (listas cremalleira) e as cotas de reserva están a contribuír á igualdade e dado que estamos
diante de decisións político-administrativas semella axeitado
apostar por un modelo de paridade total en todas as actividades
e tarefas. Deste xeito eliminariamos de raíz a existencia de situacións de privilexio, profesións ou sectores hexemonizados
por un ou outro sexo, etc. Esta meta habería de acadarse forzosamente a medio prazo e sería un instrumento formidábel para
consolidar a igualdade de facto mediante o efecto demostración. Nas decisións do mercado é máis dificil influír e habería
que optar pola modificación da estrutura de incentivos para que
o capital humano feminino poida competir con éxito nos procesos de selección de persoal realizados polas empresas. O desaproveitamento da poboación femenina en idade laboral é un
destrago de recursos que lle afecta á medra da economía do país e ten efectos perversos en materia demográfica, calidade de
vida e desigualdade na distribución da renda.
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‘O desaproveitamento da poboación
femenina en idade laboral
é un destrago de recursos que lle afecta
á medra da economía do país”
Dende o punto de vista social, a integración laboral da
muller leva consigo a independencia económica o que se traduce nunha democratización das relacións interpersoais que
pasan a rexerse en base a acordos contractuais asentados na
libre decisión das partes o que deixa obsoletas ou con dificultades de aplicación institucións como o matrimonio.♦

Nº 1.146 ● Do 14 ao 20 de outubro de 2004 ● Ano XXVII

A.N.T.

Xurxo Cordero
‘O PSOE leva 20 anos tratando de pechar Izar-Fene
para favorecer a Andalucía’
H. VIXANDE

Como traballador de Astano primeiro e Izar agora, Xurxo Cordero leva 35 no sector naval e vinte na actividade sindical. Desde hai seis, é secretario de Política Industrial da CIG e máximo responsábel do sector naval dese sindicato. Como experto, dá algunhas das claves na crise de Izar.
Hai un proxecto para segregar
de Izar o estaleiro de Fene, a
antiga Astano, xunto cunha
restruturación que significará
que Izar deixe a construción
naval civil e se centre na militar. ¿Por que se opoñen?
Fene é o mellor estaleiro civil
do Estado para calquera segmento de mercado. Ten as mellores
instalacións, 800.000 metros cadrados, a maior grúa pórtico, de
800 toneladas, que permitiu nos
anos sesenta e setenta construír
os petroleiros máis grandes do
mundo feitos en grada –hoxe aínda ostenta esa marca–, ten dous
diques e once peiraos. O cadro de
persoal está preparado e conta
con todas as cualificacións. É ilóxico pechar un estaleiro así.
Fene ten prohibida a construción de buques, mais polo
que di, podería comezar a facelo mañá mesmo.
Coas instalacións que xa tiña
e coas reformas para converterse
nun estaleiro de off shore, como
as novas instalacións, o departamento técnico, as ampliacións,
podería comezar a construír xa.
Só ten dous problemas: un cadro
de persoal insuficiente e que a cota de produción asignada é cero.
Porén, ten ameaza de peche.

O PSOE leva vinte anos tratando de pechar o estaleiro, desde
a reconversión de 1984. Trátase
dunha decisión política para favorecer os estaleiros andaluces porque alí é onde recolle os votos,
aínda que se trate de estaleiros,
como o de Puerto Real, que son
os máis deficitarios do grupo.
¿E Bruxelas que pinta aquí?
En 1996, co PSOE no poder,
elaborouse o chamado Plano Estratéxico de Competitividade,
PEC, no que o Goberno aceptaba
reducir capacidade de produción,
suprimir centros de traballo e diminuír os cadros de persoal. A cambio, fixo caixa e cobrou 380.000
millóns das antigas pesetas.
Pero Bruxelas di que o novo Izar cobrou axudas ilegais.
O 12 de maio o comisario da
Competencia fallou un expediente contra España segundo o cal tiña que devolver 308 millóns de
euros, que cos intereses son 356
millóns. Mais o Goberno tiña até
finais de xullo para recorrer pero
renunciou a facelo pola teimosía
de Solbes, porque aseguraba que
non ía servir de nada.
¿É certo?
Non. Alemaña ten gañado recursos deste tipo ante a Xustiza
europea.

Alemaña parece que cumpre.
Ningún dos outros países
construtores de buques cumpre
coa lexislación que impide dar
axudas para esta actividade. Tanto
Alemaña, como Francia, como
Italia contan con cadros de persoal máis numerosos e con maiores
salarios que Izar, cunha tecnoloxía igual ou peor, cunhas instalacións que non son mellores e cunha localización inferior. Con esas
condicións, sen axudas non poden
sobrevivir. Outra cousa é que Bruxelas non persiga estas prácticas.
¿E por que cala Bruxelas?
Porque eses países non venderon a construción naval como
fixo España, que aproveitou para
facer caixa e tratar de pechar o
mellor estaleiro civil como é Fene. Detrás de Bruxelas están
Francia, Alemaña e Italia, que
desexarían a eliminación do seu
principal competidor en Europa
nun momento doce do mercado.
Di doce.
Doce, si. O mercado está
nunha situación de crecemento
que durará até 2012 e os encargos son moi altos, pero Corea está a vender por debaixo de custo
e consegue contratos de grandes
proporcións e Xapón entrou a
competir coas mesmas prácticas.

Xogan sucio e ninguén di
nada.
En 1994 producíronse uns
acordos no marco da OCDE para
suprimir as axudas á construción
naval a partir de 1996 primeiro e
a partir de 1998 despois.
Pero Corea incumpre.
Incumpren todos. Dos principais construtores, Estados Unidos,
Corea, Xapón e Europa, só asinou
Europa. Estados Unidos ten un
sistema que obriga a construír alí
os seus barcos, Corea e Xapón financian a construción naval e Europa suprimiu as axudas e nesas
condicións non pode competir. Un
sistema así fracasou, de feito xa
houbo un cambio de criterio para
a construción de buques gaseiros
pero nós, Fene, non nos beneficiamos porque tiñamos prohibido
construír barcos porque así o
aceptou o PSOE no seu día.
¿Que acontecerá agora?
Hai unha modificación desta
política ao mudar a Sétima Directiva comunitaria, a que será a Oitava Directiva. Entón hai que estar
preparados e poder establecer medidas como por exemplo financiar
aos armadores ou dar axudas á
construción naval. Como dixen,
Bruxelas non actúa por conta propia e os países europeos queren

eliminarnos como competidores
antes de que cambie a lexislación.
O PSOE bótalle a culpa exclusivamente ao PP da situación e da
obriga de devolver os cartos, que
levaría á quebra o estaleiro. Contra iso, promove a segregación, di
que é para salvar parte, a militar. É
unha chantaxe, non recorren ante
Bruxelas, permiten a caída do estaleiro e logo din que temos que
aceptar a segregación.
¿E por que non aceptar a
segregación e unha privatización? Xa que hai mercado.
Todos os antecedentes de privatización, feitas nas peores condicións, despois de perder estatus
no sector, con reducións de capacidade que non garantían a capacidade produtiva, indicaron cales
eran os intereses reais da privatización: reducir ao máximo a actividade do estaleiro privatizado.
Barreras privatizouse en 1996 e
vén de asinar un plan de empresa
que vai deixar o cadro de persoal
en 80 persoas en 2011.
Ou sexa, polo que di, se se
privatiza Fene, pecha, e a continuación ¿que pasa con Bazán-Ferrol?
A segregación deixará en difícil tesitura á Bazán de Ferrol, un
estaleiro militar. Nos últimos 25
anos só houbo dúas grandes obras
para o mercado exterior: un buque
para Tailandia e as fragatas norueguesas. Con obras militares internas, por moita estratexia de defensa que haxa, non vai chegar a demanda para dous grandes estaleiros, de modo que, tal e como se define no proxecto de segregar Izar,
con favoritismo político do PSOE
cara Andalucía, o traballo irá para
San Fernando, non para Ferrol.
Falando de favoritismos,
vén de coñecerse unha carta de
Bono a Chaves dicíndolle que
se vai construír un buque militar en Puerto Real, estaleiro civil que ademais van a salvar da
segregación, xunto con Cádiz.
Porén, vostedes na CIG insisten na unidade de acción pedindo que salven todo o grupo.
Como sindicato temos moi
pouca representación no comité
de Izar en todo o Estado e apoiamos unha solución conxunta para o grupo. Pero ademais, temos
un plan propio que contempla a
creación dun complexo integral
de construción naval na ría de
Ferrol, cos estaleiros de Fene e
Ferrol para dedicarnos a todos os
segmentos de actividade. Temos
as mellores condicións, as mellores instalacións, o mellor cadro
de persoal e a mellor situación.
Mesmo Fene xa conta coa homologación para a construción militar, da que carece Puerto Real.
Non embargantes, o Goberno dixo que salvaba Puerto Real porque por razóns estratéxicas se precisa dun estaleiro para realizar reparacións no Estreito de Xibraltar.
Escusas.
¿E que di do novo anuncio
de que Fene reparará un buque alxeriano que suporá 150
días de traballo?
É unha obra que non supón
moito para a dimensión e a estrutura de Fene-Ferrol. Si dá ocupación sobre todo á industria auxiliar, pero o traballo son só catro
meses para catrocentos traballadores. Somos 1.100. En realidade é un contrato para acalar as
protestas e reivindicacións para
esixir a continuidade do grupo.♦
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O alcalde de Madrid freará en seco a súa carreira se perde contra Aguirre

Gallardón pon a proba
o seu liderado
na crise do PP de Madrid
CÉSAR LORENZO GIL
Alberto Ruiz-Gallardón xoga o
seu prestixio, o seu liderado e o
seu posíbel paso á primeira liña
do PP na crise aberta na presidencia do partido en Madrid.
O pulso con Esperanza Aguirre, arriscado segundo moitas
fontes, lanzarao cara arriba ou
freará en seco a súa carreira.

Esperanza Aguirre e
Alberto Ruiz-Gallardón
o pasado 12 de outubro.

O debate sobre
o plurilingüismo
no Congreso
FRANCISCO RODRÍGUEZ
Son frecuentes as iniciativas e os debates sobre a diversidade lingüística no Estado español no Congreso dos Deputados. O protagonismo catalán nesta temática é notorio: son dezaoito deputados nacionalistas e dous catalanistas. Tamén o Parlamento de Catalunya envía continuamente proposicións de lei a este respecto para que sexan tomadas en consideración polo Parlamento do Estado, xa que se refiren a ámbitos competenciais da administración central. O 5 de outubro debateuse unha proposición non de lei de Iniciativa per Catalunya-Els Verds
para impulsar os compromisos do goberno central coa
normalización do galego, o catalán e o éuscaro, nos ámbitos da súa competencia, moitos e determinantes. Sinto,
como galego, que o debate urxe, que debemos ser constantemente reivindicativos nesta dirección. Porén, teño
unha estraña sensación de abismo, de falla de ilación, de
consecuencia lóxica, de total anormalidade. Teño detrás
a total anormalidade lingüística na que vive o meu país.
A diferenza de Galiza con Catalunya ten unha causalidade incisiva na distinta política língüística que practican
os seus respectivos gobernos.
Vinme neste debate facendo uso dun filme que moitos deputados e deputadas seguramente tiñan visto, Mar
adentro, de Alejandro Amenábar. É unha fita chamativa,
mesmo indicativa, en relación coa conduta lingüística na
Galiza. A súa recepción social entre nós tamén expresa a
falla de conciencia crítica colectiva sobre a situación do
noso idioma. Como o anormal pode pasar por normal e
lóxico, natural. Non pode ser verdade empírica que a mu-

A crise do PP madrileño ten
moitas facetas e explicacións.
Para boa parte da prensa estatal,
Esperanza Aguirre representa
unha fracción da dereita moi
apegada ao aznarismo, aos valores do Opus Dei e con certa
fascinación aristocrática –a propia Aguirre é unha das maiores
latifundistas de España. Gallardón representa un centro liberal, profundamente demócrata,
reformista e dialogante.
Desde o PP fálase de guerra
interna entre persoas e influencias. Gallardón tomou conta da
Comunidade de Madrid hai anos
e a base dos seus éxitos electorais na autonomía fraguou o seu
prestixio. Conseguiu colocar ho-

mes seus nos postos chave (Pío unha nova corrente no PP madriGarcía-Escudero, o presidente leño que, aínda que perdeu as
saínte do PP de Madrid) e cami- eleccións autonómicas do 2003,
ñou, con paso leve e moita acabou gañando na repetición,
paciencia, cara á presidencia do após o famoso caso dos tránsfuPP, con esperangas socialistas Tazas de relevar a
mayo e Sáez.
allardón e Aguirre
José María Aznar
Gallardón e
no 2004. Esta caAguirre acabaron
rreira foi detecta- acabaron cambiando cambiando
de
da pola cúpula de bando,
bando, nesa desaznarista, oposta
puta permanente
á súa política e nesa desputa
entre autonomía e
recibiu varios tormunicipio.
Co
pedos. Tres foron permanente
bastón de alcalde
os golpes que
na man, tenta
deixaron contra entre autonomía e
agora o seu conas cordas o actual municipio.
tragolpe. A nova
alcalde de Malista de Manuel
drid. A fulgurante
Cobo é a súa baascensión de Estalla máis imporperanza Aguirre, a obriga de tante. De gañar, Mariano Raxoi
aceptar a candidatura a máximo deberá contar con el decisivaedil da capital e a inclusión da mente (é un garante de vitorias
muller de Aznar, Ana Botella, na nas urnas) na configuración do
súa lista electoral.
partido do futuro, consciente de
Aguirre pasou de ser a minis- que si pode liderar o propio PP
tra grazosa do primeiro gabinete en dez anos. De perder, todo o
de Aznar, que recomendaba ler a caudal apañado entre as bases
escritora Sara Mago e fixo famo- votantes non lle servirá para salso a Santiago Segura a liderar var a cabeza máis alá do 2007.♦

G

ller do irmán de Sampedro, o personaxe de Mabel Rive- poder político autonómico, estariamos aínda con “Puenra, fale sempre en español. Non é críbel que unha muller tecesures” e “Puenteareas”. É máis, estes días vostedes
traballadora nunha empresa de conserva, con certa preo- puideron comprobar, na propaganda pagada, nos xornais
cupación sindical e social, o personaxe de Lola Dueñas, de máis tiraxe do Estado, con fondos públicos do Connon fale nunca en galego. Na realidade, as persoas nas cello da Coruña sobre o porto exterior, como aparecía a
que, en certa maneira, están inspirados estes personaxes forma non oficial da cidade. O alcalde, máis unha vez,
son en boa parte do día galegofalantes. O filme non é ri- de forma prepotente e chulesca, pode permitirse o luxo
goroso na sua plasmación, no seu verismo socio-lingüís- de non respectar a lei, de non acatar as sentenzas firmes
tico. Porén, estas falsificacións de carácter empírico non do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, do Tribunal
contradín unha verdade de fondo, unha tendencia. Existe Supremo e mesmo do Tribunal Constitucional. Se eu
efectivamente un retroceso xeracional, unha quebra so- violase a lei de forma tan descarada, provocadora, estacial, nos usos do noso idioma, unha paseniña pero inexo- ría nestes momentos encarcerado, ou, cando menos, sorábel liquidación, residualización, que o filme obxectiva- metido a non sei cantos procesos xudiciais. Hai outros
mente afonda e agrava co que mostra. Mar adentro, im- que se poden permitir o luxo de facer isto e de que, en
plicitamente, destila deterioro social, deterioro económi- todas as dependencias da súa administración local, se
co, deterioro cultural e lingüístico. O contraste de com- actúe non usando para nada o galego, impondo sistemaportamento entre os progres modernos cataláns, co uso ticamente ilegalidades. Vaiamos axiña ao español e ao
enteiro do seu idioma, e a fainglés vía Miami! Esta é a
milia e os amigos galegos de
política que se practica no
ue lonxe de que os pais
Sampedro, co seu uso quebrameu país…”
do e a mesma anulación, pareAludín a varias iniciatilles transmitan aos seus fillos
ce evidente.
vas rexistradas polo BNG,
Estamos moi distantes de
pendentes de debate, a prol
a lingua do país”
vivir unhas condicións de
do uso do galego nos medios
mínimo respecto pola diverde comunicación de titularisidade lingüística, pola lindade pública na Galiza, sobre
gua propia, aquí, entre nós.
o cambio de legalidade nos
Que lonxe de que os pais lles transmitan aos seus fillos rexistros mercantil e da propriedade, sobre o uso pluria lingua do país, que lonxe do seu uso vehicular privi- lingüe nas páxinas web da Administración… Lembrei a
lexiado nas escolas, que indiferenza e represión nos urxencia, para unha mínima cobertura dos direitos linmedios de comunicación escritos e audiovisuais!!! Que güísticos individuais, da reforma da Lei Orgánica do Ponormas de uso social que anulan, desprezan e ignoran der Xudicial, obxectivo no que fumos vangarda parlao galego!!! Velaí por que me dirixín específicamente a mentar... Aproveitei para que se aceptase unha emenda
Joan Herrera, o deputado catalán autor da iniciativa, referida á acción educativa española no exterior: contemcon estas palabras:
plar o ensino da lingua e cultura catalá, galega e vasca,
“Cando teño que falar aquí destes temas, no meu ca- especialmente no caso de alumnado coa nacionalidade
so lembro sempre a materia interna pendente, terríbel, española que pertenza a familias procedentes de esas áreque temos despois de máis de 20 anos de marco autonó- as língüístico-culturais. Tiña na miña cabeza, entre oumico. Non só non se favoreceu o galego. Retrocedeuse tros, os emigrados galegos en Andorra, empeñados na baalarmantemente. Agradézolle que insista en que se res- talla de que os seus fillos estuden galego, malia a indifepecten e usen as formas oficiais dos topónimos por par- renza e pouco entusiasmo da Embaixada de España.
te da administración central. Se na Galiza hoxe, a maio- Mais, debín acabar por onde comecei. Esperemos que haría, usa as formas toponímicas orixinarias, como legais, xa na Galiza un cambio de condicións políticas que posioficiais, desde 1983, en que así o decidiu por unanimi- biliten que chegue algo de agua, de saúde, para un idiodade o Parlamento de Galiza, foi porque a xente e moi- ma que está hoxe practicamente derrotado, burlado e sutas institucións locais as foron asumindo. Se for polo bordinado entre nós. ♦

‘Q

MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

C

ando a maquinaria
de guerra comeza
a funcionar, xa
todos os dispositivos
foron verificados. Non
só as armas, senón
tamén os que a nós
afectan dun xeito
directo: os da
manipulación
informativa. Nada máis
significativo que o
acontecido nestes
últimos días co informe
que se fixo público no
que se conclúe que o
Iraq non tiña armas de
destrución masiva xa
definitivamente.
Recapacitemos. Toda
a montaxe que deu
lugar á invasión do
Iraq, as miles de
persoas que morreron e
van morrer dende a
data do primeiro
bombardeo, as penurias
producidas nesa
sociedade ferida, eran
todo un mal necesario
para que “América
ficase máis segura”.
Nunha reunión co
empresariado, as
fortunas máis grandes
dos EE UU, George
Bush dixo que eran os
seus militantes de base.
Agradécese a torpeza de
gravar esas palabras.
Non son a base, senón a
altura, a clase
dominante que precisa
seguridade.
Se xa se sabe que non
hai esas armas, por qué
continúan no Iraq?
A invasión de
Afganistán foi unha
decisión comunicada
dun xeito público uns
días despois do
atentado do 11-S.
Tamén sabemos agora
que realmente estaba
planificada con
anterioridade. Mais o
mundo calou, ou falou
baixiño, cando as
potencias aliadas na
defensa do capitalismo,
invadiron Afganistán,
para, seica, topar a
Osama Ben Laden e
rematar cos talibáns,
tan agarimados pola
administración ianqui
anteriormente. Cal é o
motivo de que
continúen? Por que está
o exército español? As
manifestacións do
ministro español de
Defensa, que dá unha
visión desas forzas
coma se fosen unha
ONG de acampada, non
axudan a clarificar o
asunto.
Sería bo mirar o
mapa mundial de
conflitos bélicos, xemelgo
do plano das fontes
♦
enerxéticas.♦

O exército israelí matou máis de
90 palestinos nas últimas tres semanas
A.N.T.
A operación ‘Días de Penitencia’ xa se cobrou máis de 90
mortos nos territorios ocupados. O exército israelí non
impediu, coas súas incursións, os esporádicos ataques
con mísiles de baixa potencia,
pero mantén en alerta máxima os campos de refuxiados.
En setembro do 2000 comezaba
a segunda intifada após a provocadora paseata de Ariel Sharon
(daquela sen responsabilidades
políticas) pola esplanada das
mesquitas. Catro anos despois, a
cifra de mortos é espectacular.
Máis de 4.450 persoas foron vítimas mortais da violencia, das
que pouco máis de 950 eran israelís (soldados pero tamén civís
asasinados en atentados suicidas) e perto de 3.500, palestinos.
Destes, ao redor de 700 eran menores de idade.
Estas cifras medran día a
día. A finais do mes pasado, o
exército israelí comezou a operación ‘Días de Penitencia’, unha severa acción de castigo nos
territorios ocupados que xa produciu máis de 90 vítimas. En teoría, o ataque hebreo responde
ao uso de mísiles de baixa potencia por parte da resistencia
palestina contra asentamentos
de colonos, mais de fondo está a
conxuntura favorábel para a represión, cos EE UU demasiado
ocupados nas súas eleccións presidenciais e un goberno autónomo en disputa interna para admi-

A meirande parte dos nenos palestinos abatidos polas tropas israelís tiñan balas na cabeza ou no pescozo.

nistrar a posíbel retirada de Gaza.
O certo é que semella que nesa retirada só van quedar ruínas.
O sistema de ataque israelí é
sempre o mesmo e fai que sufran
máis que ninguén os civís. Nos
paupérrimos barrios de casiñas
(moitas delas sen a habitabilidade mínima), os helicópteros atacan en batería, metrallando paredes e galpóns sospeitosos de albergar armas e resistentes, especialmente de Hamas. Posteriormente, son os acoirazados os que

Nunha viñeta publicada hai
unhas semanas no International Herald Tribune e que levaba por titulo “Alternancia á
americana”, un John Kerry remangado e cunha man no micrófono diríxese á audiencia
para dicir: “Eu tería invadido
Iraq, bombardeado Bagdad e acabado con
Saddam doutra maneira...” A pesar de ser
isto certo, ‘Calquera cousa menos Bush’,
agrupando músicos, actores e todo tipo de
“anti-patriotas”, afírmase como un movemento case desesperado para evitar o triunfo de Mr Bush é unha evidencia tanto da
pobreza da política norteamericana coma
do rexurdir dun compromiso elemental da
sociedade civil. Se no exterior poucos son
os indiferentes ante estes comicios, entre os
electores estadounidenses anímanse os preparativos para ese decisivo 2 de novembro.
Estas liñas publicaranse ao día seguinte de celebrarse o derradeiro debate, o
previsto en Phoenix, entre os dous principais candidatos e que debe versar sobre
cuestións de política interior e económica. Nos dous primeiros, nos que a política exterior estivo moi presente, en especial a guerra do Iraq, Kerry saíu vitorioso,
pero cunha escasa marxe de vantaxe sobre George Bush. Ese virtual empate técnico pode activar o interese da cidadanía
e propiciar unha mobilización inusual da
sociedade norteamericana. Vai ser moi necesaria, pero ten en contra o acelerado descrédito, incluso, dos medios de comunicación, cada vez mais asociados aos intereses
duns grupos empresariais propietarios que

“peitean” as rúas indiscriminadamente. Tal e como informa a
axencia de noticias oficial de Palestina –con datos corroborados
polo diario esquerdista israelí
Haaretz– se os informes de intelixencia alertan de que unha mazá é acubillo dalgún sospeitoso
de actividade armada, o carro de
combate ten orde de desfacer cada unha das vivendas do casal
sen atender á presenza de mulleres ou nenos no interior.
Cada día morren nenos, cami-

Aquí fóra

ño á escola ou enleados no medio
dunha escaramuza. A delegación
das Nacións Unidas destinada na
zona xa advertiu de que a situación é insoportábel e levantou a
voz da alarma. Mais até o momento o goberno de Ariel Sharon
manexa as mesmas escusas. “Estamos ameazados e debemos actuar. Agora, ademais, hai un enorme risco de que Al-Qaeda se infiltre en Israel”, dixo o primeiro
ministro após o atentado en Exipto contra turistas israelís.♦

pón aos organizadores unha
climatización especial da sala.
Os matices de Kerry poñen
o acento na recuperación da
credibilidade internacional
buscando un novo consenso
XULIO RÍOS
cos aliados tradicionais e unha
nova relación cos países áranon ocultan as súas preferencias políticas. bes musulmáns. E noutra evidencia contunNon obstante, o recoñecido papel esti- dente, a que lembra o debilitamento da guemulador do interese e da participación, os rra contra o terrorismo por mor da estrategrandes debates entre os principais candi- xia da guerra contra o Iraq. Até agora estivo
datos móvense cun nivel de condicionan- escasamente presente a outra grande acusates tal que impiden a mínima espontanei- ción principal contra Bush, lembrada redade, reducindo o pecentemente por Ririgo para os contenchard Reeves no New
dentes de xerar camYork Times: a de ser un
se virtual
bios de opinión moi
incompetente vocaciopronunciados. Aquí empate técnico pode activar nal, rodeado de incomapréndese de todo. Orprofesionais.
o interese da cidadanía e petentes
ganizado minuciosaPero segundo os
mente por fontaneiros
expertos electorais topropiciar
de luxo das dúas bando dependerá do voto
das (James Baker e unha mobilización inusual feminino. Renée Loth,
Vernon Jordan, por
redactora do Boston
da sociedade
Bush e Kerry, respecGlobe, asegura que o
tivamente) a través
58% dos indecisos son
norteamericana
dun protocolo de 32
mulleres. Nas elecpáxinas, son obxecto
cións de 2000, 40 mide especial coidado
llóns se abstiveron.
todos os detalles necesarios para garantir a Kerry vai por diante de Bush no voto femiigualdade das partes contendentes, non so- nino, un colectivo específico de significaamente en canto aos temas e as formas do ción tan crucial coma o xudeu, o hispano ou
debate, mesmamente para que o especta- o afroamericano. O que algúns denominan
dor non se decate, por exemplo, da dife- o “eixo de Eva” vai ter a última palabra parenza de altura que os separa (13 centíme- ra revirar a paisaxe política dos EE UU.♦
tros lévalle Kerry a Bush) ou dos problemas de transpiración de Kerry que lles imXULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.org)

Dr Kerry e Mr Bush
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En guerra

A ocupación de Gaza e Cisxordania alerta os campos de refuxiados
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Cantos de ausencia.
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de espazos amenos.
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Variacións Nube.
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Eleccións presidenciais nos Estados Unidos (I)

Igualdade nos inquéritos nunha economía en deterioro
XOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA
Nun dos seus, como sempre incisivos, artigos (Manir de Voir out- nov 2004) Ramonet dicíanos que a próxima elección
presidencial en EE UU sería determinante
para o destino do mundo. Iso era consecuencia de que a política exterior do país
hexemónico afectaría sempre a gobernabilidade mundial e porque a estratexia seguida dende o “centro”, fóra esta uni ou
plurilateral, baseada ou non no vector militar do poder etc. determinaría opcións
que a todos nos afectarían. Engadía Ramonet, con certa ironía, que xa que todos
nos veriamos afectados, un mínimo de democracia esixiría que toda a cidadanía
mundial participara no empeño.
É evidente que a próxima elección estadounidense se desenvolve nunha tensión ideolóxica moi grande que suscita
máis interese que a de enfrontamentos anteriores. Os espectadores do que ocorre
vémonos cada día asaltados por ambiguas
declaracións, enfrontados informes, suscitados temores, noticias de crimes, discrepantes valores e valoración persoal dos
protagonistas, opcións de futuro sobre o
destino de pobos enteiros, e centos de temas que inciden sobre unha elección na
que factores materiais, rémoras ideolóxicas, valores etc, determinarán, en derradeira instancia un incerto futuro. É evidente que estas reflexións, moi persoais,
só poden alcanzar certos fasquías deste
complicado tema e deste modo limitarémonos a elas enumerándoas especificamente, en pro de certa claridade, pero tendo sempre en conta a súa íntima relación.
Aínda que as diferenzas entre Bush II e
Kerry son considerábeis non convén caír
nunha disxuntiva excesiva. Tanto un como
outro atenderán como prioritarios os intereses do estado estadounidense, non renunciaran á utilización da forza cando o estimen preciso, non iniciaran unha redución
drástica da súa forza militar exterior etc. A
maior diferenza consistirá en que Kerry
buscará o axeito dun consenso con outros
países do centro capitalista para, a través
dunha política de clase internacional e burguesa, seguir estourando conxuntamente,
como Kautsky previra, as riquezas do
“sur” namentres que a política brutal, militarista nacionalista e unilateral de Bush II
pode conducirnos a un novo “fascismo de
sistema”, é dicir unha política que xira en
torno a un “centro” fortemente xerarquizado, insuficientemente aceptado por outras
“economías de mercado” unha política na
que os países pobres se verían abocados a
aceptar un determinado sistema, non polas
supostas e falsas capacidades que este tería
para acadar unha prosperidade e igualdade
económica universal, senón por obra e desgraza de seu poder de interferencia militar
fortemente centralizado.
■ OS INQUÉRITOS PERMANENTES
Todos os días recibimos fervenzas de datos
que nos falan da posíbel credibilidade ou
popularidade dos candidatos. Estes inquéritos ou valoracións de opinión vense moi
afectadas por elementos a curto prazo, como pode ser unha convención partidaria, a
amplitude da transmisión dun determinado
informe oficial, as opinións de funcionarios
espertos nunha determinada problemática,
a difusión alcanzada por filmes, libros e outros elementos de información e propaganda, as cambiantes percepcións por parte dos
electores do seu risco ou seguridade, a habilidade retórica e capacidade de cada enfrontado candidato nunha entrevista televisiva etc. Son, moitos destes elementos desestabilizadores de imaxe, de importancia
breve, e que non me parecen ter unha pon-

George Bush e John Kerry.

deración considerábel a longo prazo. Si- coas diferentes teorizacións que tratan de
tuándonos dende unha perspectiva máis explicar a relación que existe entre o que
ampla todo parece indicar que, a longo pra- é real ou o soñado, inducido ou figurado.
zo, a popularidade da criminal acción béli- Só un breve apuntamento sobre a realidaca se foi erosionando lentamente, a pesar da de do “ser” do pobo estadounidense e de
acción belicista da imensa maioría de me- certos resgos da súa “conciencia”.
dios de información de masas. En marzo do
A realidade da maioría do pobo dista
2003 douss terzos dos cidadáns apoiaban a moito de ser brillante, sobre todo dende un
guerra, hoxe menos da
punto de vista económetade e a maioría
mico. Os desastres sosalario real mínimo ciais da teimuda políticonsidera un erro o ter
ca neoliberal dos EE
enviado tropas a Iraq,
está ao mesmo nivel
UU foron descritos
ponse en dúbida o expor moitos autores.
hibido optimismo de
de
1955,
e
o
custo
Bush II sobre Iraq e a
Nós só degoramos
estabilidade económidas guerras xa se eleva aquí mencionar a obra
ca do país, e se conside Isabelle Richet,
a uns 200.000 millóns “Les degats du libedera con escepticismo
que case ao mesmo
ralisme”
(Textuel
de dólares por ano”
tempo a revista Time
2002) que fai unha
lle concedese un avanampla catalogación do
ce a Bush II de once
deterioro social de EE
puntos, a empresa GaUU nos campos ecollup, a CNN e “Usa
nómicos, sociais, desToday” de sete e o “The Economist” de trutivos da seguridade social etc. AbóndeLondres e o “American Research Group” nos dar algunhas recentes pinceladas que
de só un punto. Para gozo dos meus lecto- corroboran a negativa apreciación de Rires, nun tema tan lúgubre, lémbrolles que o chet. Velaquí: a derradeira versión do recoelemento que predi máis fiabelmente o re- rrente estudo “The State of Working Amesultado electoral está constituído pola venta rica” sinala que o ingreso medio familiar en
de máscaras para nenos con motivo da fes- dólares constantes descendeu no período
ta carnavalesca na véspera do Día de De- 2000 a 2003 en 1.500 dólares e iso a pesar
funtos (Halloween). Parece ser que deica de a produtividade laboral aumentar nun 12
agora a careta de emperador Bush II é a por cento. Isto denota máis a intensificación
máis popular. Horror!
dos ritmos do traballo que a dun moderado
auxe investidor. Hoxendía máis de 4,7 mi■ O SER E A CONCIENCIA
llóns de estadounidenses viven, segundo
estatísticas oficiais, por debaixo do limiar
DOS ESTADOUNIDENSES
da pobreza, e segundo un recente libro de
Dicía Marx que o ser, a realidade social e Shipler xa se supera unha cifra de máis de
vital das persoas, determina a súa 35 millóns de pobres no país; a conservaconciencia, a súa percepción da realidade, dora estimación do déficit orzamentario da
a súa ideoloxía. Por desgraza iso sucede a Oficina de Orzamentos do Congreso cífralongo prazo, no inmediato os valores se, para 10 anos a vir, na insostíbel cifra de
vehiculados pola educación e o ambiente 1,4 billóns de dólares; perdéronse en tres
social, a labor de persuasiva propaganda anos 2,3 millóns de postos de traballo (sedos medios de difusión de masas, a encar- gundo Krugman) e finalmente mencionenación ou non de certos valores en institu- mos que a política de estado en EE UU lecións permanentes, como poden ser as vou a que o 10 por cento máis próspero da
igrexas, constantes sustentadoras de de- poboación abosorbese nos derradeiros trinterminadas ideoloxías , etc. pesan como ta anos catro quintas partes da nova riqueza
unha lenta e pesada rémora niso que po- producida. Segundo di K. Philips os máis
demos chamar a conciencia dun pobo ou beneficiados dentro dos ricos foron os que
comunidade. A conciencia real ou figura- pertencen á elite do 1% cuxos ingresos reda forma parte do “ser”. Non imos aburrir ais do 1977 ao 1999 incrementáronse en ca-
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se o doble, antes de pagar impostos, (nun
96%) e grazas ás rebaixas fiscais neoliberais en máis do dobre (115%). Entretanto o
salario real mínimo situábase ao mesmo nivel de 1955, e o custo das guerras xa se eleva a uns 200.000 millóns de dólares por
ano.
O que nos pode estrañar máis os europeos é que a política socialmente regresiva
de Bush II e os seus neoliberais e neoconservadores podería seguir sendo teimudamente seguida en anos a vir se os republicanos gañan a elección. Segundo consta no
recente libro de Daniel Altman, “Neoeconomics”, prepárase unha nova reforma fiscal coa introdución dunha gran batería de
regresivos impostos ao consumo e unha
privatización de diversas formas de seguridade social. Estas son as medidas máis fáciles de comprender dos moi cacarexados
“conservadorismo compasivo” e “sociedade de propietarios” que habilitaría aos cidadáns a hipotecar, ou investir “sabiamente” as súas futuras pensións que deste modo non estarían fiscalizadas e garantidas
por algunha forma de heterónomo control.
Aparte dos ricos, o programa “Medicare”, para que a poboación máis añosa
poida adquirir algunhas mediciñas máis
baratas, foi o único con certa proxección
social para os desfavorecidos pero, mesmo neste caso, o elemento máis beneficiado foi o sector das grandes compañas farmacéuticas, enormes contribuidores á
propaganda electoral de Bush.
Un elemento ao que se atribuiu unha
grande importancia é a degradación das liberdades públicas con medidas de tipo lexislativo, como as “leis patrióticas 1 e 2”. A
miña impresión é a que os exorbitantes poderes concedidos ao estado por un extenso
conxunto de medidas, que relembremos
Bush II se propoñe delongar se é reelexido,
tiveron escasa repercusión sobre o conxunto da poboación, que se sinte ameazada e as
considera necesarias. Nin a vida cotiá nin a
conciencia política da gran maioría se viron
afectadas porque se poidan inspeccionar as
fichas dos usuarios de bibliotecas, realizar
rexistros domiciliarios sen permiso xudicial, que se permita con facilidade a intervención de comunicacións telefónicas ou
informáticas, datos médicos etc. Todo isto
suscitou un agudo rexeitamento por parte
dunha elite intelectual e liberal cara a a que
o “bon pobo” foi condicionado nunha actitude de xenreira despectivo pola masiva intervención dun sistema educativo e uns
“media” proclives a unha supina, demagóxica, populista e eficaz propaganda. Máis
ambigua é a acollida popular de accións políticas que se apoia en vellas ideas, en moitos casos relixiosas, de institucións institucionalmente organizadas e ideoloxías de
adscrición múltiple e difusa (como “Pro
Vida”) que acusa os que queren despenalizar a interrupción voluntaria de embarazos
de “asasinos de fetos” pero que contan, segundo algunhas enquisas, cun seguimento
inferior ao 50% ou dos que se opoñen, por
motivacións inconscientes ou relixiosas ao
matrimonio homosexual. Interesante tamén
foi o movemento de oposición á experimentación con células nai que provocou
unha amplo rexeitamento mesmo en xentes
conservadoras, como a viúva de Reagan,
que ven nesta actividade unha esperanza
para os aqueixados de Alzheimer ou diabete. Estes elementos deben de ser considerados, e se ben a fronteira entre o ser real ou
discorrer vital das grandes maiorías e a
conciencia é de difícil definición, o zume
electoral tenos moi en conta.♦
XOSÉ FERNANDO PÉREZ OIA é economista e foi
membro do secretariado das Nacións Unidas.

Nº 1.146 ● Do 14 ao 20 de outubro de 2004 ● Ano XXVII

Seareiros do Rácing e do Celta desfrutan dun entretido partido en harmonía

Verde e azul mestúranse en Balaídos
A.N.T.
Había anos que a bancada de
Balaídos non celebraba unha
festa galega do fútbol. A visita do
Rácing de Ferrol a Vigo trouxo
uns centos de afeccionados que
se mesturaron en harmonía
cos seareiros do Celta. Xuntos
desfrutaron dun encontro entretido que dominaron os locais.
Non deu para gran festa porque
había demasiado cimento en Balaídos. A chuvia e o temporal de
vento que azoutou a Galiza o pasado 9 de outubro impediron que
máis racinguistas viaxasen até Vigo. Que a TVG transmitise o encontro e que houbese ponte, por
mor do Pilar, fixeron o resto. “Até
se foi mesturar San Froilán”, dicía
un ferrolán con raigame en Lugo.
Perto de 12.000 persoas se achegaron ao campo, nunha das máis
frouxas entradas da tempada.
Contodo, celestes e verdes
mostraron as súas simpatías por
negación. Así como os Celtarras
iniciaban cánticos en contra do Deportivo, os ferroláns secundábanos
inmediatamente. Os menos buscaban elos comúns menos agresivos,
como o intercambio de bufandas,
as apertas e os comúns e mutuos
desexos de boa sorte. O certo é que
tanto nun lado coma no outro hai
simpatía. Case ninguén do Rácing
quere o mal para o Celta. “Que hoxe perda, non por nada, senón porque nós temos que ser sendo o mellor equipo fóra da casa”, dicía
Paulo Salas, de Ferrol. “Pero que
acaben subindo a primeira”. Cousas semellantes ocorrían entre os
celtistas. “Que estean o Rácing e o
Pontevedra en segunda é bo para
todos. Cantos máis galegos, me-

Contra a superioridade técnica do Celta, o Rácing impuxo esforzo físico e contundencia.

llor”, manifestaba antes do choque
Mariano García, veterano socio da
bancada de río baixo.
A pesar deste bo ambiente, non
houbo ningunha iniciativa especial
(irmandade de afeccións, saída ao
campo portando a bandeira galega…) e o gris da tarde enfriaron os
ánimos. Os locais estiveron calados todo o partido. Os visitantes,
por iso de “compensar a viaxe”, tiveron algúns folgos máis até que a
humidade lles calou as gorxas.
Dominio contra concentración
Sobre o campo, non houbo sor-

presas. O Rácing sóubose inferior e o Celta asumiu a súa responsabilidade, como local e como necesitado da vitoria. Mais
o guión inicial tivo un xiro inesperado. O golazo de Juanito
(axudado polo feo costume de
José Manuel Pinto de esperar o
ataque rival no limiar da área
pequena) colocou os celestes
contra as cordas. O ano pasado,
un gol visitante no primeiro momento había deixar o equipo vigués sen azos, incapaz de superar a súa ansiedade. Mais esta
tempada, a pesar de que os resultados son ruíns, o obxectivo

CAMESELLE / La Opinión

do ascenso aínda non corre perigo e os cerebros deste Celta
(Jandro e Canobbio) están motivados, ao contrario do que lle
pasaba a Mostovoi hai meses.
Esa calma permitiulle ao
Celta empatar nunha boa combinación Capucho-Sava-Jandro
que non puido atallar Bello
Amigo. O xogo volvía ao carreiro lóxico e o Rácing ventou
a chuvia de fútbol que se lle viña enriba. O adestrador visitante, Xoán Veiga, optou pola orde
e acertou.
A segunda parte foi un recital
de fútbol frustrado por parte lo-

cal. O arxentino Facundo Sava
demostrou unha incapacidade
goleadora lamentábel e deixou o
camiño franco para que o ariete
ausente (por concentración coa
selección grega) Vryzas teña garantida a titularidade ao seu regreso. Canobbio, Borja Oubiña,
Capucho e, en menor medida,
Gustavo López, surtiron de bos
balóns a un dianteiro en horas
baixas. A entrada de Juan Sánchez non axudou en nada. O ex
valencianista non demostrou aínda a súa valía e anda polo campo
esquivando balóns, perdido nunhas zagas demasiado ferreñas
para a súa pillaría.
De todos os xeitos, o bo fútbol local non impide confirmar
que o Rácing ten un xogo de
contención moi ben armado
(Veiga é discípulo de Claudio
Ranieri) e un contragolpe que, de
ben pulido, pode ser letal no futuro. O problema dos verdes é a
frouxa calidade do seu ataque.
Aínda que Mario Bermejo é un
oportunista, todo o seu balompé
está baseado no potencial físico.
O Celta, en troques, empeza
a cansar. Por impotente, por mediocre, por incapaz de averiguar
cal é o seu sitio na categoría. Hai
confianza e capacidade para gañar pero unhas veces por desacerto e outras por desconcentración defensiva, non foi quen de
impoñer a súa superioridade para
atinxir a parte alta da táboa.
Ao final do encontro, os autobuses marcharon para Ferrol
amodiño. O vento bufaba con
máis forza e a chuvia faise cansina na AP-9. Próxima parada:
Pontevedra, un vello coñecido
para os racinguistas.♦

Corre,
negro, corre
C. LORENZO
Con certeza, converter un berro de
ánimo de dubidoso gusto na gran
polémica da semana deportiva,
responde a esa insaciábel sede dos
medios de comunicación por encher páxinas cando non hai nada
“na axenda” que escribir. En troques de aproveitaren o silencio nos
estadios para darlles cabida a outras informacións, os xornais ingleses levan as mans á cabeza porque
Luis Aragonés lle chamou “negro
de mierda” a Thierry Henry, e os
españois gastan tinta en xustificar
o descoido do seleccionador. Se
fose ao revés, que o seleccionador
francés lle chamase a Reyes “cigano piolloso”, as tornas cambearíanse sen máis. No fondo, esta é
unha polémica patriótica, non ética. Os nosos insultos son menos
insultos porque os usamos nós. Os
dos outros, si que son graves. E xa
ninguén repara en que para estimular un deportista non cómpre
azuzar e perpetuar clixés racistas,
nados nos lamazais do subconsciente e tesos coma rémoras cada
domingo nas bancadas que apupan o “negro” do equipo contrario
e gaban o “negro” propio.♦

LOSADA DIÉGUEZ
a 75 anos da morte
Ute Lemper
no Are More
Ute Lemper porá voz ao concerto principal do festival de música clásica e contemporánea Are more que se celebrará en
Vigo até decembro. Será precisamente ela
quen poña punto final ao ciclo de dezanove actuacións, que dará comezo o 16 de
outubro con Le concert d’Astrée. Diferentes espazos da cidade acollerán a guitarra de David Russel o 26 de novembro,
as Variacións Goldberg de Bach a cargo
de Pierre Hantaï o 23 de outubro e a actuación da Spanish Brass Luur Metalls,
entre outros músicos internacionais.♦

Cáccamo
premio AELG
Vénse de fallar o premio que concede a
Asociación de Escritores en Lingua Galega para galardoar o mellor libro publicado no 2003. Nesta edición, os máis de
douscentos socios, seleccionaron Ancoradoiro de Xosé María Álvarez Cáccamo. A obra, publicada pola editorial Espiral Maior, é unha antoloxía poética na
que se recollen os textos elaborados entre
o 1983 e o 2003. Emma Couceiro, Xulio
López Valcárcel, Carme Pérez-San Julián, Antón Riveiro Coello e Xosé Vázquez Pintor foron algúns dos finalistas.♦

Rivas entra
nos Estados Unidos
Manuel Rivas chegará en breve ao mercado estadounidense despois dun acordo
asinado na pasada feira do libro de
Francfort. A editorial Alfaguara informou da venda dos dereitos do libro de
relatos As chamadas perdidas a unha
empresa daquel país. Esta nova edición
engrosa as exportacións do autor d’O lapis do carpinteiro, o libro da literatura
galega máis traducido. A novela, levada
ao cine por Antón Reixa, pódese ler en
xaponés, holandés, noruegués, catalán,
castelán, turco, italiano ou en inglés.♦
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esde Odessa (Ucrania) chega a
Compostela unha obra mestra do
século XVII, o cadro O prendemento de Cristo, de Caravaggio,
obra estrela da exposición ‘A
viaxe a Compostela de Cosme III de Medici’, que vai albergar o Museo Diocesano
desde o vindeiro 15 de outubro. A plástica
ten moito a ver coa animación. Esta industria vén de recibir unha axuda europea para
o seu desenvolvemento conxunto en Galiza
e Portugal. O sector espera mellor en formación e competitividade e converter a pa-
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tria d’O bosque animado nunha potencia
punteira no cinema de debuxos. Outro éxito
de Galiza no exterior é a boa acollida da literatura. Se Manuel Rivas vai ser publicado
nos EE UU, Alfredo Conde colocou con
éxito o seu Romasanta en mercados tan dispares coma o ruso ou o australiano. Outro
admirador de Galiza que está de actualidade é o máis fedello dos músicos brasileiros.
Chico César dá un concerto acústico en
Santiago o 17 de outubro, nun recital no
que o autor de ‘Mamá África’ revitaliza o
seu estilo, sempre en constante evolución.♦
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Elfriede Jelinek, Nobel á rebeldía
A Academia sueca destaca a súa renovación lingüística
MARGA ROMERO
De todas as reaccións despois da
concesión do Premio Nobel de
literatura deste ano reteño a dunha contenta Alice Schwarzer, directora da revista feminista EMMA, que salientaba a loita contra
o poder e a defensa da muller
que caracteriza non só a obra de
Jelinek, senón a súa maneira de
estar no mundo. Non se esperaba
en Frankfurt, nin sequera o agardaba a súa editorial Rowohlt,
que agora, recibe unha lotaría
que só ocorre unha vez na vida.
Porque Jelinek é unha autora recoñecida en Alemaña, atacada en
Austria, algo estudada e lida en
Francia, Inglaterra e Italia e curiosamente, en España, case descatalogada. Moi difícil de traducir, pola súa lingua literaria coa
que xoga con frases feitas e aliteracións que nos remiten, inmediatamente á sociedade austríaca
e sobre todo á vienesa. Como
traducir eses sons que repiten os
actores a actrices en branco e
negro da peza teatral Ein Sportstück representado con grande
éxito no Burgtheater de Viena?
Peza que move e conmove o público. Mais dificultades á hora da
tradución tamen representan os
textos de escritores austríacos
como Thomas Bernhard (19311989) ou como Peter Handke
(1942), nomes cos que se emparentou a Elfriede Jelenik, representantes do “theater der neuen
Subjektivität” (Nova subxectividade), dramaturgos e dramaturga
contra o teatro; Jelinek comenta
que escribe contra o teatro, odia
os diálogos, Bernhard escribe
irónicos monólogos e Handke

A escritora austriaca Elfriede Jelinek.

traballa co anti-teatro nos seus
insultos ao público, cando pon
catro actores a discutir cos espectadores. Bernhard e Handke
están máis traducidos. Con Jelinek continúan a liña desa necesaria reflexión sobre a linguaxe
de Wittgenstein, Karl Kraus,
Odon von Horvath, Elías Canetti e Ingeborg Bachmann, esa reflexión feita desde Austria. Tamén son a mostra da literatura e
da cultura fronte á barbarie dunha Austria que, en palabras de
Jelinek, se foi construíndo sobre
os mortos (nun dos seus numerosos ensaios sobre Austria e a política). Este nobel á literatura en
lingua alemá concedido a Elfrie-

de Jelinek, primeiro para Austria, quizais sexa tamén unha
concesión, non só a esa tradición
da exploración da linguaxe xa
referida senón a toda unha intelectualidade da cultura xermana
que deu os seus mellores froitos
nos setenta e oitenta. Explícome:
Cando contemplo os retratos de
Elfriede non podo deixar de evocar a Hanna Schygula e esta musa de Fassbinder interpretou algunha das personaxes de Jelinek; tampouco podo esquecer o
director de cine, mestre da exploración da realidade alemá
mesturada con outras culturas, e
con el colaborou Gottfried
Hüngsberg, compañeiro da es-

critora. Penso nese cinema alemán e vénme á cabeza O ceo sobre Berlín (1987) de Wim Wenders, e penso en que un dos guionistas foi o escritor e tamén director de cine Peter Handke.
Penso na relación entre cinema e
literatura, na necesidade que tiveron de revolucionar a arte con
maiúscula e a propia Jelinek ,
xorde transcendente adaptando
con Werner Schroeter a novela
Malina da inmensa Ingeborg
Bachman. Si é toda unha xeración fronte ao fascismo.
Da Elfriede media xudía por
parte dun pai que tivo que facerse nunha cidade como Viena e
cunha nai católica da mellor sociedade, crecendo entre a linguaxe musical para estudar teatro e
historia da arte, enfrontarse ao
mundo no 69 no movemento estudantil e enredada nos debates
literarios, desta Elfriede antifascista, comunista (militou máis
dunha década no Partido Comunista de Austria), feminista e
“alternativa”, dise que baixo a
sexualidade, o vampirismo, a estranxería, a morte que adoita estudar a crítica nas súas obras, se
agacha a súa biografía. Fálase de
biografía na obra Die Klavierspilerin (A pianista), re-coñecida
polo filme do mesmo título, á
autora non lle importa e gústalle
esa obra outra obra de arte que se
deconstruíu no filme, sobre a súa
biografía non contesta. De exceso de biografismo tamén é acusado Handke, e o máis valorado
da obra literaria de Bernhard, é a
súa biografía en cinco tomos.
Jelinek, que ten como poetas da súa elección a Celan (de

quen bota man na súa obra teatral Stecken, Stab und Stang ) a
Walser, a Sylvia Plath, a Hölderlin, sabe como este último
que todo o que permanece o
fundan os poetas.
A imaxe que gardo dela é
cando no ano 2000 Haider chega
ao poder en Austria, e desde unha Alemaña que vive con complexo de culpa, quizais porque
diso se encargaron os aliados, pero que foi capaz de enfrontar ao
seu pasado, vivín bo terror da
proximidade a ascensión dese
“pequeno Hitler” como Jelinek
lle chamou, e non esquezo unha
muller cun pano de flores vermellas na cabeza nunha manifestación, sen agorafobia, ela critica
acusando ese país que permitía a
extrema dereita e obrigando, desde a súa escrita, a Europa a cuestionar a legalidade política en
Austria. Decidiu que as súas
obras non se ían representar nunha Austria baixo ese goberno, para min ese día tivo o mellor dos
premios. O 10 de decembro poida que Elfriede Jelinek acuda a
recoller o noso nobel, poida que
como fixo neste mesmo ano cando lle outorgaron o premio Stig
Dagerman de Suecia, dea as gracias mediante unhas imaxes de
vídeo, todo pode pasar. De momento ela, atacada unha vez máis
polo goberno de Haider que menosprezou á Academia Sueca, di
que prefire ficar na casa escribindo. Xa se verá. De momento para a sociedade de bos costumes
vieneses, a mesma á que molestou Isabel de Baviera, a emperatriz anarquista, Elfriede Jelenik é
un peso na conciencia.♦

Unha voz discrepante
FRANCK MEYER
Elfriede Jelinek é rara? Non vai
ir a Estocolmo para recibir persoalmente o Premio Nobel.
Talvez tema as caras dos aduladores e autodeclarados expertos que sempre agroman da nada cando unha persoa se fai famosa. Antes non sabían moito
dela, como demostra a reducida cantidade de traducións de
obras súas. Tampouco Jelinek
era unha das candidatas das
que se falara nos días anteriores á decisión do xurado sueco.
Baralláranse nomes como Margaret Atwood (Canadá), Joyce
Carol Oates (EEUU), Doris
Lessing (Reino Unido) ou incluso o da tamén austríaca
Friederike Mayröcker (mentres
El País insistía –por razóns que
saberán eles– en Vargas Llosa).
Elfriede Jelinek é rara? No
canto de alegrarse e organizar
grandes festas ou desfilar polas
televisións reacciona de xeito
case tímido e retírase, levando
o seu cabelo cardado e a maquillaxe pálida da súa cara como se

fose unha carauta para protexer
a persoa real. Talvez tema ser
instrumentalizada por feministas, críticos de Austria, anti-capitalistas, anti-fascistas, comunistas e outros grupos que a reclaman como destacada representante das súas ideas. Talvez
só queira ser ela, Elfriede Jelinek, desexando que a deixen en
paz, porque a súa obra tamén é
ese intento de liberarse das manipulacións e intereses alleos,
unha loita contra a utilización.
Elfriede Jelinek é rara ou
simplemente sensíbel e, ademais, sumamente lúcida? Non
o sei, non son ningún especialista da literatura de Jelinek,
aínda que me inclino, fascinado pola tolemia creativa, pola
segunda opción. Pode que mesmo haxa quen diga que como
home tampouco a sei entender.
Mais lin a finais dos oitenta a
súa novela Lust (que outros
máis listos ca min traduzan o
título), coñezo A pianista e algunha peza de teatro súa, des-

cubrindo que o seu tema esencial, o que rastrexa nos contextos máis diferentes, é a alienación do ser humano, deformado polo paternalismo, machismo, capitalismo, nacionalismo,
militarismo, racismo, cinismo.
Unha das ferramentas para
alienar o ser humano é a mentira e unha das ferramentas de
Jelinek para destapar esa mentira é a súa utilización da linguaxe. O xurado sueco valorou
especialmente esta faceta “lingüística” da autora austríaca, se
ben eu dubido —coñecendo a
política de traducións de moitas editoriais— que esas características se manteñan realmente nas versións existentes ou
por haber, pois demasiadas veces desaparecen as solucións
coherentes co espírito do orixinal, vítimas dun afán castrador
de estandarización (como
sometemento ao poder de quen
estandariza) comparábel ao
que delata a propia Jelinek.
No seu país de orixe téñena

tachado de pornográfica, de ensuciadora da nación, de vergoña para Austria. Para entendelo, podemos arriscarnos e facer
un pequeno exercicio de imaxinación… Imaxinemos a Jelinek como galega. Critica o país, o enchufismo, as mafias da
cultura, o retraso mental dos
políticos, o carácter violadoramente arcaico da sociedade, o
poder rancio dos homes grises,
o mal gusto do gusto oficial, o
fanatismo dos fanáticos, o papanatismo dos poderosos. E todo isto mencionando nomes
propios, sen calar, sen aceptar
o que hai, denunciando e mostrando. Atoparía unha editorial
coa que publicar as súas novelas ou un escenario onde representar as súas pezas de teatro?
A válvula de escape da Jelinek
real é Alemaña, onde recibiu
moitos premios importantes,
como o Heinrich Heine, o Georg Büchner ou o Else LaskerSchüler. Publicaba na editorial
Rowohlt de Hamburgo até que,

descontenta co cambio de política desa casa, mudou para o
Berlin Verlag da capital xermana. Igual que despois de moitos
anos se deu de baixa no Partido
Comunista de Austria cando as
discrepancias coa súa liña se fixeron insoportábeis.
Esta é, entón, a autora tan
incómoda, rara e interesante,
galardoada agora polo xurado
do Nobel, pouco antes de cumprir ela os 58 anos. Non son
quen de decidir se merece ou
non (como dixo o tradutor Miguel Sáenz) este premio. Non
sei se é xusto que cinco anos
despois do Nobel para Grass
este volva outorgarse a alguén
que escribe en lingua alemana.
Claro que ningún xurado é infalíbel. Porén alégrome da liberdade dos de Suecia que teñen a dignidade de non cederen
a ningunha esixencia de fóra,
defendendo a súa autonomía e
a da literatura e sorprendéndonos unha vez máis coa súa decisión incalculábel.♦

Prohíbese,
por orde
da alcaldía
MARTA DACOSTA

S

er Frank, o home universal que coñece máis alá
da intimidade a lingua
de Shakespeare, non, non quixen dicir Shakespeare, quixen
dicir Francis Drake, si, o pirata, o que combateu contra o
pobo da Coruña.
Ser Frank, ese home que
enriquece o castelán engadíndolle vocais que en Castela
descoñecen, que enriquece a
prosodia da lingua de secano,
que loce con humildade e
orgullo a Cruz de Isabel a Católica, esqueceu o nome da
praza en que goberna. María
Pita revólvese na tumba.
Ser Frank é un dos homes
de prol da Polis, da política dese partido estendido sobre a pel
do touro, tan extenso e diverso
como a propia pel do animal
sacrificado en rituais de sangue.
Ese partido que sabe como ningún aclimatarse ao lugar en que
se atopa e chega a transmitirlle
á cidadanía aquilo que máis lle
convén (ao pobo, entendamos)
sen considerar que poida ser
contraditoria a política exercida
en cada praza.
Para a nosa sorte temos en
Galiza homes dese partido que
son exemplos insignes do compromiso coa cultura do noso
país (sic). Xa sei, xa sei, son
teimuda, sempre a pór en relación política e cultura, e que terán que ver, mais disimulade,
as que nacemos tortas, nunca
máis endereitamos (por favor,
tomade a palabra en todos os
seus sentidos).
Así que xa vedes, queridos
habitantes deste territorio do noroeste aínda inflamado dos
vapores do Medulio (canto atraso!), a nosa fortuna é contarmos
con gobernantes que, por orde
da alcaldía e no recto exercicio
do seu credo político, nos din
que Manuel María non pode ser
fillo adoptivo da Coruña.
Manuel, ti xa o sabías, porque por orde da alcaldía prohíbese que medren por que si as
rosas do xardín municipal, as
mesmas rosas ou flores que
bordan o nome da cidade
cando entramos. Ese L maxestoso non medra porque si, medra por obra do xardineiro do
L, dese home anónimo e heroico que día tras día repón as flores do trazo indiscutíbel, xenuíno, histórico, da cidade.
Manuel, ti xa o sabías, que
as pombas han pedir licenza para voar, que a lúa non pode andar ceiba polo ceo, que só se
pode un emocionar os xoves e
os domingos. Ti xa nolo aprendiches, mais nós, teimudas, tan
teimudas, retorcémonos de
rabia ante a ignorancia
institucional. Porque ti, Manuel,
es, es o noso mestre e o noso
exemplo, e moitos e moitas percorreremos a túa palabra,
reivindicaremos o teu herdo, o
herdo do poeta para o pobo. E
esiximos poder emocionarnos
cada día ante o teu verbo sabio
e esiximos que o noso amor se
vexa traducido nos
recoñecementos que mereces.♦
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Sorpresa no premio de poesía
Afonso Eanes do Cotón
SILVIA ROZAS GARCÍA
Verónica Martínez Delgado,
de Valdoviño, e Antonio Fernández Seoane, de Cariño, son
os gañadores da terceira edición do Premio de Poesía
Afonso Eanes do Cotón por
unha obra escrita conxuntamente e presentada baixo o
pseudónimo de Marcia Baldovinetti: Caza a un solpor de
gatos. Os galardoados recibirán un premio en metálico de
1.200 euros e a edición do li-

bro na colección de poesía Varilongo, de TresCtres. Neste
mes, editarase a obra gañadora
da pasada edición, Maio de
mel ou lapa, do ferrolán Xoán
Xosé García.
Este certame literario de
ámbito galego é o máis importante da comarca de Barcala e
convócase anualmente pola
Asociación Cultural Afonso
Eanes, co patrocinio do Concello de Negreira, euroGráficas e
TresCtres editores, cuxo xeren-

te, Uxío Pichel López, estivo
presente no acto.
A sorpresa desta edición
chegou ao comprobar o xurado que baixo a identidade de
Marcia Baldovinetti se agochaban dous autores. Os encargados de fallar o premio foron un grupo de poetas, profesores e críticos literarios, entre
os que figuraban Xoán Xosé
Fernández Abella, Esperanza
Mariño, Uxío Ferrás Sexto,
Armando Requeixo e MiroVi-

llar. O concelleiro de Cultura
de Negreira, Xurxo Cuso García foi o secretario do mesmo.
Na súa elección valorouse
“unha decidida vontade estrutural que revela un elaborado
entretecido de voces poéticas
e motivos recorrentes”.
A entrega do premio terá
lugar nun acto que se celebrará
en novembro na Casa de Cultura de Negreira, nun acto literario-musical no que se incluirá
un recital poético.♦

O ensino homenaxea a Manuel María
SILVIA ROZAS GARCÍA
AAsociación Socio-Pedagóxica
Galega (AS-PG) e a CIG-Ensino organizaron o venres 8 de
outubro un acto para honrar a
memoria de Manuel María, ao
cumprirse un mes da súa morte.
O acto tivo lugar no Paraninfo
da Universidade de A Coruña e
constou dun recital poético realizado por Xulio López Varcárcel, Luz Pozo e Xabier Seoane,
entre outros, e representantes de
centros escolares de toda Galiza. Unha proxección audiovisual e unha actuación musical
dun grupo formado por instrumentistas folk e profesores da
Escola de Música da Coruña
completaron o programa.
Con este homenaxe nacional o mundo do ensino pretende mostrar a súa admiración
e respecto polo autor chairego.
Tal e como indica o presidente a
AS-PG, Xoán Costa, “é unha
fórmula coa que declaramos o

noso compromiso cos valores
presentes na súa obra” e agrega
que “o ensino galego e toda a
sociedade son debedores delas”,

aludindo á participación activa
de Manuel María nas xornadas
pedagóxicas que a AS-PG celebra cada mes de setembro.

Este evento non estivo exento de polémica por negarse o
concello coruñés a ceder o Teatro Rosalía para a celebración
dos actos e polo rexeitamento do
grupo municipal socialista a debater unha moción do BNG, que
pretendía nomear o poeta, fillo
adoptivo da cidade. Ante isto último, o responsábel comarcal da
CIG-Ensino, Eduardo Álvarez,
manifestou que “nin a obra de
Manuel María nin a súa honorabilidade van minguar porque se
negasen a recoñecer o seu valor.
Quen desmerece é o grupo municipal do PSdeG”. Pola súa
banda, o responsábel de Cultura
da Deputación da Coruña, o socialista Celestino Poza, acusou o
BNG de levar unha moción ao
pleno unilateralmente: “son partidario de consensuar este tipo de
iniciativas e que ninguén trate de
patrimonializar nada” e engade
“ás veces as mocións entran con
calzador na orde do día”.♦
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Morte no mar

Un best-seller polémico en galego
O código Da Vinci engaiola o lector, pese as súas feblezas
Título: O código Da Vinci.
Autor: Dan Brown.
Edita: El Aleph.

Para entender correctamente
todo canto se dixo, a respecto
d´O código Da Vinci, é necesario ter presente que a novela de
Dan Brown é un best-seller á
americana, é dicir: un libro que
pretende entreter e vender moitos exemplares. Con todo, visto
o que del se leva escrito, semella que isto esquecéreno os
seus detractores, moitos e desde púlpitos poderosos.
Definir o que é O código
Da Vinci non resulta complicado. Trátase dunha novela detectivesca con implicacións político-relixiosas de altura, desas que afectan non a dous
ou tres indivi- Moitos
duos senón á lectores
h u m a n i d a d e toman
enteira. Jac- este
ques Saunière, best-seller
conservador
como se
do Louvre é
asasinado e un dun manual
implacábel e de historia
escuro comi- se tratase
sario de poli- e non de
cía acusa o ficción.
científico Robert Langdon,
que será axudado por Sophie Neveu a encontrar o verdadeiro culpábel
para demostrar a súa inocencia.
Nada orixinal nin que mereza
polémica. O novidoso é o xeito
co que Dan Brown atrapa o lector nos fíos dunha trama en
principio tan convencional:
creando un novo misterio que é
imprescindíbel descifrar para
resolver o anterior e que, á súa
vez, levará a outro como os
elos dunha cadea. Ademais,
Brown traballou ben a estrutura da novela, en capítulos breves nos que procurou que non
faltasen clímax intermedios
que eleven os niveis de curiosidade do lector. Isto nin o máis
furibundo e declarado inimigo
de Brown pode negalo. E hai
que darlle o valor que lle corresponde, sempre son benvidos libros (bos ou malos) que
animen a xente a ler.
Polo que lle choven abruptas críticas a eito é porque a
trama detectivesca desenvólvese en esferas relixosas,
apuntando a unha manipulación por parte de Igrexa católica (como se non nos tivese
ben afeitos!) da verdadeira fe
cristiá, que agora aparece
gardada polo Priorato de Sión.
Tal manipulación consistiría
en agachar a figura da muller,
nunha androxinización premeditada (tamén imposíbel de
negar que oculta a verdadeira
(segundo Brown) trascendencia de María Madanela, o
complemento divino e femini-

Dan Brown.

no do masculino que encarna
Xesús. Xa o Nobel Saramago
novelara, sen tanto alboroto mediático internacional, algo polo
estilo no seu Evangelho, claro
que as distancias estilísticas

son insalvábeis entre ambos.
Non cabe dúbida do atractivo do adobío. Como tampouco a hai da reivindicación,
xusta e necesaria, do papel da
muller, porén só lle acarreou
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Dan Brown.
El Aleph.
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Xesús Constenla.
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Galaxia.
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Xosé Luís Barreiro.
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Cartabón (Vigo). Couceiro (A Coruña). Michelena (Pontevedra).
Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense).

despectivas cualificacións de
feminista radical.
Con todo, as peores son as
acusacións de manipular a historia, sobre todo a relixiosa e
artística, coa fin de amoldala
ás esixencias da trama. Así,
escandaliza a afirmación de
que Xesús tivo como compañeira sexual á Madanela e que
os seus fillos sexan o Grial.
Que se negue a identificación
Xesus: Deus. Que o cristianismo pareza un invento político
do emperador Constantino,
que sería o conformador final
da actual Igrexa. Ou que os
aros olímpicos sexan unha representación do pentagrama
de Afrodita, cando os Xogos
eran adicados a Zeus. Que se
diga que Clemente V mandou
eliminar os templarios, correspondendo a culpa ao rei Filipe
o Fermoso. Que Leonardo Da
Vinci traballase bastante para
a Igrexa cando seica non foi
tanto. Que unha das personaxes sexa un monxe do Opus
Dei, cando no Opus non hai
monxes. Que outra personaxe
enrole un cadro de Da Vinci,
cando en realidade este é de
madeira. Que a letra M que segundo Brown se ve na Última
Cea non aparece por ningún
lado. Que se afirme que o inglés non ten vínculos co latín.
Que se fía en exceso de certos
libros de pseudohistoria... Só
son algunhas das acusacións
máis graves.
Todo isto confirma que son
moitos os lectores que toman este best-seller como se dun manual de historia se tratase e non
de ficción. Como se a historia
oficial non manipulase os acontecementos co interese de lexitimar o poder de cada momento!
O código Da Vinci non é un
devocionario de certezas, mais
logra que ningún lector remate
a novela sen cuestionarse a historia oficial, o que sempre é
positivo.
A nós, máis que as manipulacións ou datos erróneos desgústannos outras cousas. Como
que, ao final, Dan Brown lle lave a cara ao Opus ou que os
que semellaban ruíns rematen
case como santos varóns. Tamén nos desagrada que as
mensaxes crípticas ás veces sexan dunha facilidade pasmosa,
case infantil. Ou que o estilo
non estea nada coidado; alguén
dixo, e con razón, que tende ao
grao cero de escritura.
Novela de tirón, atrevida
(mais non tropo). Intencionalmente polémica. Convida a repensar cousas que a todos importan, crentes ou non. Narración tamén con bastantes fisuras, ben aproveitadas polos colectivos denostados na novela
para se afirmaren ainda máis.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Historia da costa galega e os
seus naufraxios, de Fernando
Patricio Cortizo, é un
compendio dos principais acontecementos marítimos de Galiza durante o
século XX.
Ademais de
investigar
sobre a
relación co
mar dos
galegos (sector
naval,
conserveiras), o
historiador
recompila os
principais naufraxios, desde o
do Serpent ao do Prestige,
pasando polos apresamentos na
guerra do 36 e nas guerras
mundiais. Edita Xerais.♦

Crónicas
de Neira Vilas
Retallos da memoria galega en
América, a presenza das nosas
letras ao outro lado do Atlántico, persoeiros
esquecidos pola historia con
maiúsculas.
Con esas materias primas
constrúe Prosas
varias Xosé
Neira Vilas, un
libro de referencia para entender
mellor as
pegadas galegas
no mundo. Edita a Fundación
Otero Pedrayo.♦

Linguas e nacións
Laiovento publica o voluminoso
ensaio Linguas e nacións na
Europa, de Daniel Baggioni, o
falecido sociolingüista francés
especialista en política lingüística. Neste volume repasa o
proceso de
creación da
identidade
nacional a
través das
linguas desde o
Renacemento. A
través de exemplos concretos,
estúdase o modo
de ensamblar
ambos os aspectos en cada época. Traducen Fernando Vázquez
e Mário Herrero.♦

Cambados,
1931-1936
Xacobe Domínguez Pedreira
publica Un pobo deitado ó sol
á beira do mar. A Segunda República en
Cambados,
volume que
edita a
Asociación de
Ensinantes do
Salnés e que
pretende ser unha crónica
documentada e
rigorosa sobre
todos os
aspectos da vida da vila nunha
época de mudanzas.♦
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Abrente
Nº 33. Xullo-setembro 04.
Edita: Primeira Linha.

O editorial deste número reflexiona sobre os porqués da
negativa do independentismo
galego a aceptar a Constitución
europea e tamén sobre a situación política en Galiza, os
primeiros
meses do
Goberno Zapatero e a
creación das
Bases Democráticas
Galegas. Narciso Isa Conde, dirixente da Forza da
Revolución da República
Dominicana, explica as posibilidades das alternativas de
esquerdas no mundo actual.
Xosé Antón López Dobao e
Francisco Martins Rodrigues
reflexionan sobre o 80º aniversario do pasamento de Lenin.♦

O Povo
de Guimarães
Nº 1.295. 1 de outubro 04. Prezo 1 euro.
Dirixe: Álvaro Nunes.

Como cada semana, este
periódico analiza as principais
noticias do norte de Portugal.
Silvestre Barreira entrevista a
Pedro Carvalho, líder
parlamentario do grupo de dereitas CDS/PP, que defende o
valor das asembleas
municipais.
Samuel Silva
fai unha crónica da Feira
do
Quinhentos,
celebración
dunha festa
que rememora
a vida no século XVI. Isabel
Machado dá conta do V Congreso de Xeografía Portuguesa
que se vai celebrar en
Guimarães entre o 14 e o 16
de outubro. Inclúense,
ademais, novas sobre cultura,
deporte, política e sociedade
de toda a comarca.♦

Animal
Revista cultural
para todas as especies
Nº 14. Verán 04. Prezo 3,30 euros.
Edita: Edicións Positivas.

A contrainformación centra
varios dos artigos deste número. Miguel Rozados explica
que é e o seu futuro e
aplicación en Galiza. Antón Dobao, Xesús
Ron, Séchu
Sende, María
Casal, Uxía
Senlle e Gaspar
Méndez analizan
o futuro de Nunca Máis. Carlos
Santiago fai unha
crónica sobre o
Xacobeo. Inclúese unha entrevista co vogal da Asociación
de Amigos do Camiño José
Antonio de la Riera.♦

O perigo de aburrirse co sexo
Isidro Novo presenta Rosa lenta, finalista do Terra de Melide
Título: Rosa Lenta.
Autor: Isidro Novo.
Edita: Francka editora.

Isidro Novo foi finalista do
premio Terra de Melide con
esta novela, Rosa lenta, que se
está a distribuír con bastante
xeito a raíz desta condecoración honorífica. Unha das O autor
cousas
que pretende
máis chama a
sustentar
atención nunha primeira vi- todo este
sual da novela entramado
é a propia foto cun certo
do autor que, requintaunha vez nos mento
metemos no estilístico.
miolo da lectura, vemos
que perfectamente se pode considerar parte
activa da esencia argumental
da obra. A actitude tan positiva
perante a vida que adiviñamos
nesa pose tranquila, pachorrenta e xovial do autor co seu

viniño tinto como pendón contraponse ao postureo máis inelectualoide que moitos dos nosos escritores adoptan ao sabérense obxectivos das cámaras
que os han inmortalizar. Ademais de rexeitar o divismo, a
un fáiselle saudábel comprobar que o hedonismo vai ser a
carta de presentación do texto
que se degustará.
Rosa lenta é unha novela
de formación. O personaxe
principal, Froi, diminutivo de
Froilán e homenaxe fonética a
cantas sensacións reprimidas
van saír do subconsciente do
que escribe as tales páxinas,
percorre un traxecto vital que
se fundamenta na súa propia
sexualidade. Dende a primeira
experiencia sexual, até a chegada das mesmas coa compoñente amorosa como complemento, vaisenos describir, talmente unha cámara seguise os
diferentes encontros, os devaneos sexuais do tal Froi. A primeira experiencia, a aventura

con unha persoa adulta ou a
iniciación en experiencias de
tipo homosexual debullan unha moi intensa adolescencia
do noso personaxe aínda que
el, incomprensibelmente, teña
por pobre a súa iniciación ao
sexo. Hai actores porno que
non traballan tanto.
Mais isto é todo. A narración navega nun argumento
que non é máis que a plasmación das diferentes fantasías
eróticas do seu autor. Sen quitarlle mérito á súa imaxinación
neste eido, antóllasenos dicir
que a experiencia acaba sendo
cargante. O lector picarón
–abstéñanse a facer esta lectura
todos aqueles cunha certa tendencia ideolóxica opusina- poderá incluso rir a cachón ao
principio da novela ou nalgunha que outra ocurrencia que
aparece ao longo da mesma.
Non obstante, chega un momento no que as descricións fálicas, por moi rigorosas que estas sexan, son as mesmas e o

aburrimento vence á efervescencia hormonal con que iniciamos a lectura.
Isidro Novo pretende sustentar todo este entramado cun
certo requintamento estilístico
que ao final o único que consegue é poñerse ao servizo do
aburrimento máis soporífero.
Buscando recursos na pluridimensionalidade semántica dun
campo léxico moi restrinxido:
húmido, vertical, comparacións fáciles.... non consegue
facer críbel esa retranca polo
simple feito de que abusa dela.
Aínda así, insisto, porque
por benevolencia preciso sacar
algo bo desta novela, o lector
paciente, lendo con atención,
poderá sacar algún que outro
achádego humorístico que salve parte da novela. Do resto,
non é moi aproveitábel. E é unha mágoa porque a intención
rachadora que se albisca non
semella mala idea.♦
HÉITOR MERA

A cidade humana de Luísa Villalta
Título: En concreto.
Autor: Luísa Villalta.
Edita: Espiral Maior.

A sete meses da súa morte,
aparece o último libro de poemas de Luísa Villalta, En
concreto, co que gañou o XII
Premio de Poesía Espiral
Maior. A diferencia doutros poeta da súa idade, Luísa Villalta
chegou serodiamente á po- É esta
esía, despois
de militancias unha poesía
políticas, estu- humana,
dos musicais e fráxil,
unha licencia- sincera e
tura en Filolo- comunicatixía
galego- va, á que só
portuguesa. O lle falta
seu primeiro
libro, Música un pouco
de
cámara, de forza.
aparece cando
a poeta tiña 31
anos, idade na que a maioría
dos poetas da súa, digamos, xeración, levaban publicados catro ou cinco libros. Villalta chegou tarde á poesía e, acho, vai
chegar grazas á música.
O presente libro é, en certa
maneira, unha biografía da cidade da poeta, é dicir, da Coruña. Mais a cidade non é para ela
soamente un universo simbólico, senón á vez real. A cidade
constantemente adolescente/
pola mañá sen maquillar/ repasa as miñas medidas...; esa cidade, ese lugar de nacemento
ao que se regresa aínda que se
vaia lonxe: Deixei a Cidade ol-

Luísa Villalta.

vidada en instantes olvividos/
paso a paso terei de penelopetecer o tecido do regreso/ tela
sutil do espírito noiva non convencida/ arañeira que chegarei
a tender cos fiaños viaxeiros/
centro móvil que retorna na
única dirección da miña pro-

A.N.T.

pria vida. Unha cidade onde a
poeta viviu plenamente, na que
se pode ...soñar aínda/ con despertares de rúas Altas e Novas
na cidade máis profunda/ a do
alén de nós, do alén e alento da
nosa historia prohibida. Esa cidade (diaria, espellada, tatuada,

erma de si mesma, triste e derrotada, culpábel, completa, doméstica, compacta, etc.) en que
se está a fabricar común convicción de sermos libres/ na Cidade á que non renunciamos,
encontrou a súa poeta
A poesía de Luísa Villalta é
unha poesía deliberadamente
humana e comunicativa. Unha
poesía fráxil e melancólica, unha poesía que usa unha linguaxe sinxela e sincera como o que
nos di, unha poesía na que case
nunca hai un renxido que faga
desentoar algúns dos seus versos, poesía escrita, en certa maneira, despois da tempestade.
Poesía na que as influencias
(Manuel Antonio, certo Álvarez Cáccamo o d’Os documentos da sombra, entre os galegos) non impide que aflore unha voz persoal. Mais tamén é
unha poesía á que lle falta un
pouquecho de profundidade,
non de madureza ou de oficio,
senón de forza, de síntese. Esta
moi perto, e este libro o demostra (Non hai presente/ O tempo
evadiuse nalgunha dirección/
cara ás frechas interiores/ que
dirixen a morte sen que nada
aconteza; e eu tan só un infinito dividido/ mil son eu tanto,
tan soa/ termando da mesma e
única luz esparexida). A mala
sorte (unida a certa incompetencia sanitaria) fixo que a corda do violono se rompese antes
de que puidese chegar ao fondo
da caverna.♦
X.G.G.
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Escoitar a Losada Diéguez
XOSÉ MANOEL RODRÍGUEZ
Antón Losada Diéguez (Moldes, Boborás, 1884 – Pontevedra, 1929) constitúe o paradigma de moitos dos intelectuais e
activistas do galeguismo que
traballaron arreo para dotar a
Galiza dunha conciencia de seu
e dun futuro en liberdade que
non acadaron a ver os froitos do
seu traballo e que, pola propia
traxedia persoal, quedaron a
marxe dun recoñecemento do
país. A súa morte, antes de
cumprir os 45 anos, impediulle
–como lembra Xusto González
Beramendi– contemplar o rexurdimento do nacionalismo
galego que se viviu a partires
do ano seguinte ao do seu pasamento e que gozará da súa plenitude na República. A este circunstancia hai que engadir a
lousa de silenzo que a dictadura fascista botou por riba de todo o que non fose o ideario único dos que aniquilaron o goberno lexítimo da II República.
Outra das circunstancias que
xogaron contra o recoñecemento do que Losada Diéguez se
fixera merecedor polo seu traballo nas loitas agraristas, pola
súa participación nas Irmandades da Fala, polo papel desenvolvido na creación da revista
Nós e por outros moitos proxectos e iniciativas que foron
promovidas por el ou nas que
participou de maneira activa e
significativa foi a súa xenreira
ao folio en branco. Algúns dos
episodios e das propostas que
se foron artellando nos movementos nacionalistas da época
manteñen aínda hoxe zonas de
sombra para os investigadores
porque Losada Diéguez era un
home de acción, unha persoa
que desenvolveu unha intensa e
prolífica actividade no mundo
do movemento agrario e no eido cultural, que foi quen de
converter ao nacionalismo a figuras como Otero Pedrayo e
Vicente Risco e que puxo en
marcha entidades ou proxectos
como a Coral de Pontevedra, o
Eiriña –o xerme do actual Pontevedra Clube de Fútbol-, e participou de forma significativa
no Padroado do Museo Provincial de Pontevedra, ou na Misión Biolóxica de Galicia.
Ramón Otero Pedrayo da
conta desta circunstancia en
“O libro dos amigos” (Ediciones Galicia. Bos Aires. 1953)
cando escrebe: «Non teño coñecido personalidade de semellante forza suxestiva. Foi lóxico que apenas escribira nada
quen alentaba con tan calmo e
constante entusiasmo na actualidade. O escribir supón un
tempo restado do devalar da
vida. Losada vivía cada intre
de se iniciar, subir e cristalecer
a onda de cada minuto. De terlle El señor concedido máis
anos de vida houbera escrito
ou ditado coma ninguén a his-

toria do seu tempo. Dos homes, dos momentos, das esperanzas cun xénero de gozo intelectual remañecido da súa fé
relixiosa e da súa fé galega.
Como ninguén sabía descobrir
na política ou na economía as
febras e os fíos vivintes deixando as mortas. El anovou o
carlismo con esencias galegas,
descobríu no paisano máis do
que o amor o senso total da terra como forma da súa personalidade, el baixaba ás vilas
dende a aldea nas mañás de
xiada levando un optimismo
san, un riso mozo de claustro,
de áula e de camiño, ós despachos, ás oficinas, ós cafés...”.
Todas estas circunstancias
–a súa escasa obra escrita esparexida por xornais, revistas, semanarios, folletos; a súa morte
no outeiro da súa vida creativa
e intelectual; a marexada ideolóxica que tentou aniquilar o
nacionalismo– convertiron a
Antón Losada Diéguez nunha

figura condeada ao silencio e
ao ostracismo. Enfrontarse ao
traballo de tirar a Losada do esquecemento era unha tarefa titánica polas numerosas fontes
de consulta e o esforzo a desenvolver, por iso pasou décadas
agochado entre as paredes e as
estancias do pazo de Moldes e
foiselle tirando a terra denriba
gracias á valentía que amosaron
investigadores e intelectuais
que arriscaron para acometer
proxectos que terían sido máis
sinxelos, menos traballosos e
máis agradecidos calquera que
fose outro o eido escollido para
investigar. Aqueles que tiveron
a sensibilidad de escoitar o que
Losada Diéguez estaba a decir
desde a súa casa de Moldes foron achegándonos o perfil da
vida e da obra do galeguista e
debuxando unha figura da que
apenas tiñamos un coñecemento mínimo, cando menos inxusto. Xusto González Beramendi,
co seu primeiro achegamento

na voz “Antonio Losada Diéguez” na Gran Encicopledia
Galega –Tomo 19, páxs. 182184- e logo coa edicón de “Losada Diéguez. Obra completa”
(Xerais. 1985)–, José Antonio
Durán (en “Antonio Losada
Diéguez, la derecha gallega y
los nacionalistas”, en Crónicas3, Akal, Madrid, 1981), Antón
Fraguas (en “D. Antonio Losada Diéguez”, en Outeiro nº 15.
Decembro de 1984); R. Regueira, F. Pérez, D. García e M.
Aián, con “Antón Losada. Teoría e praxe” Asociación SocioPedagóxica Galega. Galiza
Editora. Ourense, 1984) e Luís
González Tosar (coordenador
da publicación “Homenaxe a
Antón Losada Diéguez. Centenario 1884-1984”. Concello do
Carballiño, 1984) foron os primeiros en rescatar a Losada da
frialdade da campa da capela de
San Mamede de Moldes para
que se volvese atopar cos galegos, recollendo o testigo do que
case que trinta anos antes fixera
Ramón Otero Pedrayo no seu
“O libro dos amigos”.
A creación do premio que
leva o seu nome, que cumplirá
vinte anos de existencia no vindeiro ano, e o Día das Letras
Galegas que se lle adicou en
1985 tamén axudaron para revivir a un Losada que tería perfecta razón de ser no movemento nacionalista de hoxendía
(Méndez Ferrín asegurou no
pazo de Moldes, no transcurso
dun dos actos de entrega do
premio que leva o nome do galeguista, que “de ter vivido hoxe, estou seguro que Losada
Diéguez estaría a prol dunha
Galiza ceibe e independente”)
foron outros dos capítulos que
se foron escribindo nestes anos
nese libro hipotético que Castelao quixo facer á morte de Losada: “imos facer un libro sobre
Losada, un libro que ha de ser

encadernado en ouro, ilustrado
por min, pra regalar ós amigos...” (Ramón Otero Pedrayo.
“O libro dos amigos”).
Mais Antón Losada Diéguez segue falando desde as terras do Ribeiro Alto e dando
froitos cando aos vellos castiñeiros que sorprenderan a Castelao –mágoa que xa non estea
o que pintou el– e neste tempo
foron saindo traballos como as
“Traduccións poéticas de Antón Losada Diéguez”, de Cristina Marchisio. Fundación Editorial de los Bibliófilos Gallegos. Pontevedra, 1999, ou a
“Correspondencia entre Losada Diéguez e Vicente Risco”
(libro inédito de Joaquim Ventura que sairá á rúa, editado pola Deputación de Ourense, na
vindeira primavera).
Todos estes traballos, todas
as iniciativas que se teñen feito
a prol de tirar do esquencemento a figura de Antón Losada
Diéguez teñen unha soa pedra
angular: a paixón e fidelidade
amosada durante décadas por
Mercedes Losada Espinosa
(Pontevedra, 1923). Michuca
mantén, con grande esforzo e
sacrificio, o legado do seu pai
–ao que apenas coñeceu por
morrer cando ela tiña seis
anos– e tense convertido na
verdadeira artífice de tódolos
proxectos que teñen saido de
Moldes grazas á súa colaboración e ás facilidades que ten
prestado en todo momento para
desenvolver estes traballos.
Agora está nunha nova empresa, unha máis deste titánico esforzo: ser quen de ver creada a
fundación encargada de manter
viva a memoria de Antón Losada Diéguez e dar a coñecer a
vida e a obra do seu pai. Un
proxecto que está de camiño
agora que se vivirán en Moldes
as homenaxes do 75 cabodano
do pasamento de Losada.♦

Homenaxe en Boborás e Pontevedra
A.N.T.
Organizadas pola Fundación Alexandre Bóveda e co
patrocinio dos concellos de
Pontevedra e Poio, os días
14, 15 e 16 de outubro celébranse diversos actos para
conmemorar o 75 aniversario da morte de Antón Losada Diéguez. O día 14, na Sala Sargadelos da Estrada,
haberá unha mesa redonda
coa intervención de Xosé
Carlos Garrido, Xosé Luna
Sanmartín, Alfonso Varela
Durán, Xosé Luís Bóveda,
Xoán X. Fernández Abella e
a filla do homenaxeado,
Mercedes Losada Sanmartín. O día 15, na Galería Sar-

gadelos de Pontevedra, Luís
Bará, concelleiro de cultura
de Pontevedra, dará unha
conferéncia co título “Antón
Losada Diéguez en Pontevera”. No acto intervirán tamén David Otero e UxioBreogán Diéguez polas Fundacións Castelao e Alexandre Bóveda. Finalmente o
sábado 16 haberá un acto
poético na capala do Pazo de
Moldes, en Boborás, coa descuberta dunha placa conmemorativa. O concello de Pontevedra pon un autobús a
dispor de quen se queira
achegar para o que se ten
que chamar con antelaación
♦
ao teléfono 636 032750.♦
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Losada Diéguez: do local ao nacional
XOAN CARLOS GARRIDO COUCEIRO
Estaba encerellado Losada en
loitas de bandos que as grandes
familias da Estrada enlearan aló
pola primeira década do século
XX cando comezou ver máis
alá da simple rifa polo reparto
das frangullas do poder local.
Comezou adiviñar valores da
propia confrontación que pasaban desapercibidos a moitos dos
que aguilloaban no campesiñado nunha ou noutra dirección
segundo precisaran axustar areas de influencia e clientela ao
servizo dos diferentes notábeis
da provincia pontevedresa.
Escribía daquela Losada:
“hay más que esa lucha de dos
grupos, hay el despertar de las
gentes que se unen y se disponen a reivindicar su personalidad contra todos los caciques
de cualquier clase o grupo que
sean: se despiertan, ven sus
brazos robustos, sienten palpitar su corazón sano y decidido
y ya no quieren consentir que
sus hijos vivan como ellos la
indigencia del alma...”.
Unha vez organizados os labregos por iniciativa dalgunha
das alas do Partido Liberal ou
Conservador, segundo fose a
quenda, e unha vez sacados das
súas ocupacións e levantada a
vista do rego, o proceso ía ser
irreversíbel e os Prudencio Landín, Portela Valladares, Vicenti,
etc... serán desbordados polos
acontecementos. Do mesmo
xeito que a familia de Losada se
desmarcará da evolución tomada polas Sociedades Agrarias
creadas en exclusiva para que lle
serviran de apoio na disputa do
control do Partido na Estrada,
agora baixo a bandeira da redención foral, á beira do directorio
de Teis e logo coa esperanza
posta na “Acción Gallega”. Un
proceso de radicalización que
desembocará nas loitas anti-caciquís desa década sempre tan
ricas desde o punto de vista da
análise das dinámicas de poder.
Pode que a familia Losada
entrara en política na defensa
de intereses corporativos ou
persoais, pero o certo é que unha vez dentro, Antón Lousada
actúa de xeito autónomo. Non
é un intelectual orgánico da fidalguía nin o correspondente
de ningún movemento conservador estatal ou universal, senón que partindo das cousas
miúdas e aberto as grandes teorías dos movementos sociais
(mesmo de Marx e Fourier)
pretende dar resposta ás demandas que lle presenta a sociedade na que lle tocou vivir.
E empezando na escala parroquial, pouco a pouco irá desenvolvendo a necesidade teórica
e organizativa de articular un
movemento de tipo nacional.
Até 1910, Losada libra a batalla no ámbito local respectando
o poder provincial e estatal establecido. A Estrada, caía na área

No ano 1907, con membros dun sindicato agrarista da Estrada (o primeiro da terceira fila pola esquerda). Nesta foto tamén está o seu pai, Miguel Losada Losada e o seu futuro sogro Laurentino Espinosa Valladares.

de influenza do Marques de
Riestra, e Lousada coidábase de
non incomodalo. Do que se trataba era o desprazar aos seus representantes no Concello e situar
outros que fosen máis funcionais
para a xente, mantela contenta, e
mesmo ao propio Marqués. Losada recoñece o dominio de
Riestra e respéctao pero vaille ao
pescozo a Miguel Nine e Faustino Ulloa por canto este tándem
exerce ao seu xuízo a encarnación do caciquismo máis ruín
(distribución de prebendas entre
os propios e exclusión dos alleos,
discrecionalidade na administración da xustiza, sobrecarga das
rendas máis baixas...). Os Ulloa e
Nine, co seu voceiro “La Voz del
Pueblo” son o albo das súas críticas, pero en principio no xornal
“El Estradense” no que milita
Losada, non dispara máis arriba.
Iso si, non é alleo a problemas
sociais máis amplos, dos que en
principio responsabiliza ao réxime caciquil no que se insiren Nine e Ulloa. Escribe: “Caciques
rutinarios, explotadores eternos,
con la sonrisa en los labios y el
látigo oculto defienden los lazos
que atan a los labradores: éstos
pedían auxilio y no lo hallaban y
la desesperación era el camino de
América... Las Américas, el porvenir está aquí; Galicia puede ser
y será una región floreciente”.
Cando Xosé Riestra decreta
a paz local, aos disidentes só lle
quedan dúas alternativas, ou
achantar con Nine e Ulloa, ou retar a Riestra. Losada non asume
a derrota pero tampouco está con
forzas para enfrontarse de momento ao Marqués. Toma nota
da necesidade de montar algo fóra dos partidos “turnantes” nos
que pensaba non había nada que

facer sen contar cun bo padriño.
E no caso do Partido Liberal,
morto o cóengo Ramiro Ciorraga, a facción de Losada na Estrada xa non tiña onde agarrarse.
Os correlixionarios de Losada
manobran no seo dun agrarismo
que polo seu propio peso vai caendo no anti-riestrismo. Un agrarismo puxante e reunificado na
Federación Agrícola de Estrada,
Silleda, Forcarey y Cerdedo
constituída en agosto do 1913 e
que no 1914 xa desenvolve unha
estratexia de acoso ao alcalde
riestrista Xesús Durán Taboada
acumulando reivindicacións e denuncias. En 1915 lanzan un dos
maiores desafíos cos que se atopou o Marqués: os agrarios cercan a vila da Estrada durante un
mes. Finalmente Riestra “cede” e
chega a un acordo “como en Lavadores”, deixando aos agrarios o
poder local sempre que lle respecten o seu poder provincial.
Ademais cambia de distrito aos
seus queimados fillos. Así a Raimundo, Deputado pola Estrada,
pásao a representar o distrito de
Redondela e a Vicente, Deputado
por ese distrito, presentao pola
Estrada. Mentras Francisco, o seu
outro fillo, meteo Deputado provincial tamén pola Estrada creando unha situación que xera un
evidente descontento.
Independentemente das artes do Marqués para facerse co
apoio da Federación e dun goberno local agrario, orixinariamente anti-riestrista (sirva de reflexión o nome do novo alcalde
agrario, Ramiro Ulloa, fillo do
devandito Faustino), o caso é
que tal situación xa non se aturaba polos excluídos do sistema.
Tendo clara a imposibilidade de
actuar nas estruturas partidarias

tradicionais (partidos turnantes)
e nin sequera nas estruturas sociais paralelas (sindicatos agrarios), quedaba clara a opción de
crear algo que sobordase o ámbito local e provincial e que non
esperase nada do poder estatal
de Madrid. Ese algo ben podía
ser o nacionalismo. Este análise
simplista hai que complementalo coa evolución das loitas económicas e ideolóxicas do momento e non cabe facer reducionismo organizacional. Pero é
evidente que a dinámica política
do momento leva a que todos os
elementos alleos aos partidos da
Restauración, desde os republicanos e socialistas até Calvo Sotelo, pasando polo nacionalismo, comparten neste momento
trincheira. E cada quen loita coa
arma que lle parece máis axeitada. Para Losada esta chamaríase
“Irmandades da Fala”.
No 1918, despois de aforcar
desde a Deputación economicamente ao goberno agrario e até
que se someteu a Riestra, os desconformes co pautismo practicado polo agrarismo, reclaman a
presenza na Estrada de Lousada.
Trátase de retar directamente ao
Marqués e Lousada acode disposto a medirse co representante máis xenuíno e abafante do
caciquismo tradicional. O resultado da candidatura das Irmandades da Fala é indicativo da
mecánica electoral. Losada trunfa na vila da Estrada pero noutros distritos o Goberno Civil rexistra resultados cando menos
sospeitosos. En Silleda por
exemplo aparece Riestra con
1.745 votos e Losada con ningún. A pesares das múltiples reclamacións nacionalistas (por
exemplo existían actas de Sille-

da nas que había mesas con numerosos votos para Losada e só
7 para Riestra) o caso é que, como dixo Vicente Riestra, “números cantan” e a acta foi parar
a el. Se houbo irregularidades
cometidas pola súa rede caciquil
a este Riestra non se lle ocorre
outra cousa que declarar: “Se iso
fixeron eses señores, só me resta quedarlles moi agradecido”.
Estando así as cousas a Xunta Suprema das Irmandades da
Fala acordan absterse de volver
a presentar candidaturas. Losada asina o “Manifesto do Partido
Nacionalista Galego” no que se
pode ler: “A esperanza de redención da terra nosa é un sono de
liberdade que non pode quedar
unha vez máis cuberto pola lama da podre política que diante
das novas eleccións se espalla
por Galiza... Nós, os nacionalistas galegos, as representacións
das Irmandades, a máis sincera e
persistente forza de persecución
á morte dos caciques, dos vellos
e baleiros políticos de Galiza,
falamos aos nosos irmáns coa
seguranza de que levamos o
mandamento da terra nosa e a
voz doída de todos os que nela
se laian... Non sancionemos xamais co noso concurso unha
fricción legal como esta, non
queremos servir de vencidos para a tristeira gloria duns vencedores que soamente loitan con
armas que a nosa dignidade nin
quere nin pode empregar”.
Ao nacionalismo aínda lle
quedarían moitos máis desenganos que levar pero a Losada
xa non lle cabía dúbida sobre o
canle polo que había que responder as necesidades e problemas do país, a auto-organización do pobo galego.♦
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No 75 cabodano da súa morte

X.E.A.

Mercedes Losada
‘Penso que o meu pai hoxe sería nacionalista, seguro’
X. ENRIQUE ACUÑA

Mercedes Losada é filla dunha das grandes figuras do nacionalismo galego e segue empeñada en que a súa memoria non se esqueza. Impulsa para conservala a
Fundación Antón Losada Dieguéz e a tal tarea dedica todo o seu esforzo e cariño.
Mestra normal, foi a primeira
asistente social que tivo o
Hospital Clínico de Santiago
baixo as ordes do doutor Peña
Guitián e, logo, exerceu a súa
profesión na factoría de Tafisa
en Pontevedra, unha empresa
da que afirma que foi modelo
no seu tempo. Xubilouse como funcionaria do Instituto
Social de la Marina e agora vive en Pontevedra. A cidade
onde seu pai exerceu como catedrático e tamén desde a que
animou, á par de Castelao, as
Irmandades da Fala.
Cantos anos tiña vostede
cando morreu o seu pai?
Tiña seis anos cando morreu. Teño poucas lembranzas
pero intensas. A nosa nai desde
que faleceu papá sempre nos
falaba del. Desde moi pequeniños, todas as noites mostrábanos a súa foto e nós dabámoslle
un bico e un boas noites antes
de irmos para a cama.
Eu, en sobretodo, lembro
de correr onda el, de cando viviamos na Praza do Teucro e
chegaba el de dar clases no Instituto. Tamén das reunións que
tiña no seu despacho, sempre
pechado con outros homes.
Aos nenos mandábannos calar
e non facermos ruído na casa.

Aínda lembra para o nova
que era.
Grazas a nosa nai e ao cariño
que nos fixo ter por el. Era ben
nena, pero unha vez que fora a
Madrid coa Polifónica trouxéranos de regalo uns paragüíñas, os
primeiros que tivemos. Do verán,
tamén lembro os días que pasabamos na casa de Domaio, en
Moaña. Como iamos moi cedo
pola mañá á praia. Eu tíñalle
moito medo polo fría que estaba
a auga, pero a miña irmá bañábase sentada na barriga do meu pai.
De onde viña a súa familia?
A de miña nai era da Estrada.
Os Losada de Moldes, en Boborás. Pero seica eran orixinarios
da provincia de Lugo. Mamá era
moi relixiosa e viña sendo sobriña de Marcial Valladares. Papá
casara en primeiras nupcias coa
súa irmá maior e á súa morte por
tifus coidou del durante sete
anos. Logo casaron e tiveron
cinco fillos. Nós fomos seis, catro homes e dúas mulleres. O noso irmán maior era fillo do primeiro matrimonio do meu pai.
Cando soubo da importancia que tivera o seu pai?
Mamá tiña moita cultura. Era
sobriña de Marcial Valladares e
consciente do que significaba o
galeguismo. Cando subiamos pa-

ra a aldea desde Pontevedra, recordo que miña nai, ao pasar por
Cerdedo, ensinábanos unha casa
sinalando o balcón desde onde
pronunciara un mitin. Falaba con
nós diso pero, logo co Alzamento, enfriou os comentarios. Mesmo a teño escoitado dicir, tras as
mortes do 36, se aínda sería peor
para papá de ter vivido...
Eu, xa na República, sendo
unha moza, andaba co meu irmán Antonio metida en actividades dos galeguistas. En Santiago
participei nun acto en compaña
do fillo de Porteiro Garea, Ogando e Ángel Coleman. Con nós
estaban os Beiras, Pilucha Corbal, un grupo de vascos e Banet
Fontenla e mais Pedret Casado.
Ben sabiamos eles e mais eu
quen fora Losada Diéguez. A
guerra liquidouno todo.
E como a viviron?
Na nosa familia de Moldes
tomárona como unha salvación
ante o comunismo. Eran moi relixiosos. Eu, o día que mataron a
Calvo Sotelo, estaba no Carballiño na casa dun primo do meu
pai, Joaquín Losada Filgueira,
que mataron os falanxistas. Estivemos de feito pechados todos
en Moldes, mais o meu irmán
galeguista optou por alistarse no
requeté temendo o caso dos “pa-

seos”. Foi unha decisón familiar
na que tivo moito que ver tamén
o pasado carlista dos Arias Teixeiro, cos que estabamos emparentados directamente. Logo da
guerra traballou de avogado en
Pontevedra. Era moi amigo de
Urbano Lugrís.
Que lle quedou ao seu pai
do paso polos xesuítas?
Os meus avós, cando papá
tiña catro anos, morreron practicamente á vez. Ingresárono en
Camposancos de neniño e despois continuou os estudos en
Deusto. Alí aprendeu francés,
italiano, algo de alemán e por
suposto latín. Os xesuítas deixáronlle unha impronta que eu
penso que o marcou na súa vida
e nas súas actividades. Mesmo
estiveron a punto de conseguir
que el mesmo o fora. Marcáronlle, iso si, o concepto que el tiña
da dor. Sufriu moito. Sufriu coa
morte dos seus pais, da primeira
muller e a súa propia doenza.
Da súa estadía en Pontevedra deixaría moitos amigos
e discípulos...
Alunos e amigos. Castelao
estaba moi ligado á nosa casa.
Aínda temos cadros del. Regaláralle ao meu pai unha estampa co
título de “Desperta peregrín e érguete, como en Irlanda”, non sei

que foi dela. Viña pola casa de
Moldes e mesmo pintou os vellos carballos do Pazo. Sendo neno, ao meu irmán Miguel atropelárao un coche na rúa Real de
Pontevedra e Castelao sempre
viña visitalo, e chegou a facerlle
para entretelo dous xoguetes.
Cun imán armoulle un pozo de
onde pescaba peixes e máis un
moneco que movía os pés e os
brazos ao tirarlle dun cordel.
O máis achegado ao meu pai
foi, contodo, Iglesias Vilarelle.
Antes de morrer deixou encargado que expurgase a súa biblioteca de libros que nós non puidésemos ler. Papá tiña permiso eclesiástico para posuír libros prohibidos. Dos alunos o que sentiu
máis a pegada del foi sen dúbida
Antón Fraguas. Filgueira tamén.
Daniel de La Sota e Antonio
Blanco Porto eran dos máis achegados a papá. Un pola Deputación e o outro desde a Polifónica.
Tamén lle gostaba o deporte e cantar...
Polo que eu sei, entusiasmáballe. Moito o futbol, mais tamén o boxeo. Chegara a ser
Presidente do Eiriña. Meus irmáns disfrutaban moito con iso.
Cantar si que cantaba. No
Pazo de Moldes, lembro que
aos pequenos servíannos a cena
antes dos maiores. Chegaba papá cun violín e púñase a cantar.
Non tocaba o violín moi alá pero era moi amigo do violinista
Manuel Quiroga e algo lle pegaría. Cantaba en galego para alegrarnos. Na Coral Polifónica
disfrutaba cantando. El foi quen
a fundou en Pontevedra servíndose dos seus amigos galeguistas. Con eles mesmos, aínda que
se saiba pouco, fixo escavacións arqueolóxicas nos castros
de Montealegre e Vigo.
Onde pensa que o seu pai
estaría hoxe situado politicamente?
Non o sei, é difícil. O Bloque,
o único partido galeguista que
hai hoxe, está moi inclinado á esquerda. Meu pai era máis amplo
e aberto. Quizais aquel Partido
Galeguista que non chegou a coñecer sería o máis cómodo para
el. Do que estou segura é de que
hoxe seguiría a ser nacionalista,
iso seguro.
O seu é pór en marcha a
Fundación...
Quero pór o Pazo de Moldes á
súa diposición. Alí está a súa biblioteca, o seu arquivo, os seus papeis. Aínda hai inéditos dos seus
escritos, obras de teatro, orixinais
das súas traducións. Eu estou a ordenar pouco a pouco todo. Ando
coa correspondencia. Cartas con
Risco, Castelao, Otero, cos vascos
e cataláns ou xente como Ángel
Herrera y Oría. Teño, como os
meus irmáns, tan metido dentro a
intelixencia do meu pai, a relixiosidade, o amor á terra que a Fundación ten que ser un acto de xustiza. Unha vez que meu defunto
irmán xesuíta organizara unha misa na súa memoria e se cantou o
hino galego, pensei que ía saír da
tumba. Quero que a Fundación
sirva para devolver o patrimonio
que deixou a Galiza.♦

Vítor Aneiros,

‘Somos
neuróticos
coa nosa
propia
cultura’

o bluesman
da augardente
KIKO DELGADO

MAR BARROS

Para moitos facer blues en galego pode parecer tan estraño como cantar unha muiñeira en checo. Vítor Aneiros e a
súa banda veñen de darlle unha volta ás tornas do convencional presentando o seu novo disco O blues do amencer.
Xa había algo de blues na súa
guitarra cando comezou a tocar
nos oitenta, entre o rock americano, o heavy lixeiro e o pop dos
Tamara. A odisea de gañar a vida como músico presentábase
máis lonxe que o título de mestre
industrial en electricidade, pero
Robert Johnson, Buddy Guy e
Muddy Waters seguían a turrar
dos seus dedos, os da man esquerda, como Jimmy Hendrix.
Músico autodidacta, aprendeu a tocar escoitando os discos
dos grandes músicos do rock
que, como Eric Clapton, teñen
algo de blues, un sentimento que
para o músico “é moi galego”.
Despois de debutar co álbum
Que el blues te acompañe
(1999), que gravou co grupo
Blue Notes, e de darse a coñecer
co directo Live en Montreux
(2003) xa coa súa actual banda,
Víctor Aneiros vén de publicar un
traballo que non encontra semellante na historia discográfica do
país, O blues do amencer, un
disco que sona aos clásicos do
xénero pero que conta, en galego, historias de aquí, unha sorte de ponte entre o Mississippi
algodoeiro e o naval de Ferrol.
Con temas orixinais, o ferrolán e o seu grupo, composto por
Manuel Gutiérrez ao piano, Marcos Sánchez como batería e Aejandro Masafret no baixo, presentan un álbum inspirado na
súa cidade, con letras que dan
conta da historia recente de Galiza, as traxedias cotiás e a eterna emigración. Son letras que tira dos xornais, dos libros e do
que lle contan. Música do real,

como o seu Prestige blues, tema
escrito sen máis intención que
amosar “un home da rúa moi cabreado cos seus gobernantes”.
A discográfica vasca Gaztelupeko Hotsak foi a encargada de
editar este novo traballo de Vítor
Aneiros. “Foron eles os que máis

me animaron a escribir todo en
galego, eu tiña algunhas dúbidas
porque en Galicia non se venden
case discos, polas causas que
sexa, e se non te escoitan no país que será fóra”, comenta o músico. Esa mesma editora xa lle
publicara o seu segundo traballo
KIKO DELGADO

Live Mountreux, a gravación do
directo realizado pola banda no
Festival de Mountreux, unha das
citas máis destacadas dentro do
mundo do blues a nivel internacional. Nesa edición, que serviu
ademais de homenaxe a B.B.
King, Vítor Aneiros Band compartiu escenario con Buddy Guy,
Raimundo Amador, Coco Montoya e Larry McCray.
O blues do amencer preséntase como un disco sorprendente no panorama galego, no que
non existen circuítos consolidados para os músicos que se arreden do convencional, nin salas
específicas, nin un sistema de
axudas públicas que contemple
as músicas minoritarias. Como di
o propio Aneiros “nacer en Galicia non é o mesmo que nacer en
Chicago” aínda que el se refira
máis o xeito de entender a música que aos problemas do país.
Solo de guitarra, contundente
piano e voz desgarrada poñen
fin ao traballo do bluesman ferrolán, rara avis na Galiza das gaitas e os pandeiros. “Era o único
no hotel, a piques de entolecer”,
despide o disco Aneiros, para
quen “a morriña é a augardente
do blues galego”.♦
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Se xa é difícil atopar mercado compoñendo blues,
vostede opta por facelo en
galego. A que se debe?
A nosa forma de ser ten
moito de blues e o noso idioma de rítmico. Este traballo
non é o primeiro no que inclúo
temas en galego, pero neste
apostei por escribilo integramente e a ,tanto aquí como fóra, está a ser moi boa. En Galicia temos un problema, que
somos neuróticos coa nosa
cultura e non a aprezamos. A
teima que había antes de que
ninguén era profeta na súa terra segue vixente en certa medida. O blues é un estado de
ánimo, e que mellor maneira
de expresalo senón no idioma
propio. Nos próximos traballos
penso seguir por esta vía e
non descarto introducir instrumentos da música folk.
Pero hai moitos críticos
que pensan que o blues só
pode falar en inglés.
Esquecen que este xénero dáse a mestizaxe e que vai
máis alá do idioma. Non podemos facer o mesmo que se
fai en América, pero si crear o
noso blues, con perspectiva
europea, contar as nosas historias, incluso ir máis alá.
A pesar de todo o disco
está a ter boa acollida.
Está a atopar o seu oco,
penso que porque conta historias de aquí, algo que facilita que o público se identifique.
Hai xente que demanda blues
e jazz, outra cousa é que nos
queiran impoñer, dende as radiofórmulas, músicos enlatados. E acontece o de sempre,
se non ofreces non demandan. Cómpre facer algo diferente para que non acabemos
todos idiotizados.
Como se fai blues na
terra das gaitas?
É difícil, porque dende as
institucións a música tradicional sempre contou con axudas, esquecéndose de que había outro tipo de expresións. A
loita non vai contra as gaitas
senón contra os dirixentes.
Corren maos tempos
para o blues.
No país si, porque ademais de que as vendas son
moi poucas, carécese dun circuíto de difusión e de actuacións axeitado. É necesario ir
a Catalunya ou ao País Vasco.
Cal é a solución?
As institucións deberían
inclinarse máis cara a cultura
do país e arredarse das festas gastronómicas ou dun
xacobeo entendido como
festa patronal ao grande.♦
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Que
nos traes,
Jelinek?
MARICA CAMPO

T

eño por costume
achegarme á obra do
premio Nobel de cada
ano. Debe ser que acredito no
de “algo terá a auga cando a
abenzoan”. Se a isto se lle
suma a miña parcialidade pola
literatura de mulleres,
comprenderase ben con canta
impaciencia agardo por algún
libro de Elfreide Jelinek,
austríaca, feminista e
comunista. Non tiven
oportunidade de ler nada
dunha autora que din polémica
e difícil de traducir. De
entrada, as palabras coas que a
Academia Sueca xustifica a
adxudicación do premio,
fanme sospeitar que non
quedarei defraudada: “Polo
fluxo musical de voces e
contravoces nas súas novelas e
obras de teatro, que con
extraordinario entusiasmo
lingüístico revelan o absurdo
dos clixés sociais e o seu
subxugante poder”.
O bo facer lingüístico non
llo nega nin sequera o tradutor
dalgunhas das súas obras ao
español, Miguel Saez, quen
afirma, por outra parte, que o
premio lle vén grande e que
llo deron por feminista.
Seguramente non se lle perdoa
que, como sinala un seu
compatriota, Peter Handke,
dea sempre no cravo. E, o de
que llo deron por feminista ou
por aquilo da cota feminina,
non se sostén se se repara en
que había na balanza nomes
como os de Margaret Atwod,
Assia Djebar ou Joyce Carol
Oates. En todo caso, se é cota,
é ben cativa: dez entre cen, se
non conto mal.
Miro a lista dos premios
Nobel e, acarón de homes con
nomes imborrábeis, atopo
outros dos que apenas podo
dar noticia. Mais non me
sucede o mesmo con Grazia
Deledda –para moitos
prescindíbel–, que, no seu día,
me interesou moito n’O
segredo do home solitario.
Selma Lagerlof, a cuxa Lenda
de Gosta Berling debo moi
bos momentos –saltando as
longuísimas descricións das
paisaxes nevadas, iso si.
Gabriela Mistral, a quen me
acheguei con certa prevención
por aquel poema que
comezaba: “La maestra era
pura ...”, mais que logo me
engaiolou co panteísmo da
súa obra. Toni Morrison, de
quen lera Sula antes de que lle
concedesen o premio. Sigrid
Undset. Pearl Buck. Nadine
Gordimer. Nelly Sachs.
Wislawa Szymborska.
Milleiros de páxinas desde a
óptica das mulleres. E agora,
Jelinek, a falar de cousas que
as outras nin ousaron
nomear.♦

MARÍA, MÁIS QUE THC
MAR BARROS

Casas ecolóxicas, ceras de colores, pastillas de freo, papel moeda, pan... Os expertos din do
cannabis que é como o porco porque del aproveitase todo. Que se pode facer co cáñamo?
Inmortalizada por Bob Marley,
inspiradora de célebres obras e orixe dos odios e das paixóns máis
desatados, a marihuana foi durante séculos moito máis que unha
droga coa que evadirse e unha fibra resistente. Na actualidade, estes usos do cáñamo comezan a
competir con toda unha infinidade
de aplicacións, especialmente nos
países do norte, nos que se está a
desenvolver parellamente toda unha industria, que abastece os mercados de Europa, cada vez máis
interesados neste tipo de produtos.
Tense dito que o cáñamo provocou até guerras porque abastecía de roupa, petates e cordas resistentes ao exército. E que Felipe
II, foi un cultivador nato de marihuana, que onde desembarcaba
sementábaa para a súa Armada
Invencíbel. Agora, o cáñamo viste máis que a soldados e é moi habitual toparse con mochilas, cueiros, carteiras, pantalóns de todos
os tipos e cores en tendas especializadas ou de artesanía, todo un
mercado que xa viu Levi Strauss
a finais do século dezanove, cando escolleu para o seu primeiro
deseño este material.
Pero máis alá da roupa, outro
frente que ten aberto o cáñamo
pasa pola construción ecolóxica,
moi estendida en países como
Alemaña ou Dinamarca, que ademais contan con empresas especializadas importantes. Alí pódense atopar dende casas prefabricadas ate tixolos, pasando por táboas, conglomerado, materiais illan-

tes. Incluso os mobeis fanse de cáñamo ao igual que o verniz ou a
pintura, empregando a planta que
non ten propiedades psicótropas.
Con todo, aínda que ecolóxicas,
este tipo de construcións non están ao alcance de todos os petos.
Sen efectos alucinóxenos, tamén se comercializa pan, lambetadas, cervexa, refrescos de sabor forte á herba, infusións, toda
unha serie de produtos moi estendidos nos coffe shops holandeses e que comezan a arrimar o
fuciño polo país, así como papas
para cativos, viños, pastas, preparados de capuccino ou unha
sorte de patacas fritidas.
Neste sentido, esta fin de semana vénse de celebrar en Cornellá a feira mais grande do
mundo adicada ao cáñamo, que
naceu en 1997 en Holanda. En
total foron máis de oitenta expositores os que asistiron a cita, para ofrecer información sobre os

múltiples usos do cannabis máis
alá do lúdico, que pasan polo tratamento terapéutico e estético.
Acadadas con moito as expectativas iniciais de asistencia, calquera visitante podía mercar sementes para alimentar animais,
que se coñece co nome de cañamón torrado, ou hamburguesas,
sen esquecer os cosméticos. Precisamente o cáñamo como produto
de hixiene conta co beneplácito de
empresas multinacionais. Actualmente existen comercios en franquía que ofrecen entre os seus andeis liñas especializadas en derivados da marihuana, como xeles de
baños, cremas labiais, aceites,
esencias ou xampús para o pelo. “
Estanse a meter grandes empresas,
-indica Serxio Álvarez, un dos
propietarios da Ecotenda Rosi Torrado, cunha sección especializada
neste material-, porque hai futuro.
No estado, durante o século pasado, todo o tecido industrial do cá-

ñamo foise destruíndo até practicamente desaparecer a día de hoxe. Estamos moi lonxe de acadar o
nivel dos nosos veciños e cómpre
empezar case de cero. Neste sentido, sería necesaria a axuda da administración, tanto na creación de
negocios como na investigación,
porque é necesario buscar procesos que abaraten custes”.
Semella ademais que a planta
pode dar saída a algúns dos problemas que afectan ao planeta, xa que
para moitos expertos, a solución á
deforestación podería pasar por
empregar a maría como base para a
elaboración do papel, nas súas
múltiples variantes, xa sexa para
liar, para moeda ou para escribir.
Alternativa terapéutica
Nun momento no que o debate
sobre a legalidade da marihuana
con fins terapéuticos está aberto
no estado, semella que cada vez
máis emprégase a sustancia como tratamento a diferentes afeccións. Se até agora só se utilizaba para enfermidades terminais,
nun intento de aplacar as dores
cunha droga menos forte que a
morfina, a mostra de Cornellá
serviulle a moitos para abrir as
miras. Ben coméndoa, ben fumándoa, os expositores aseguraban que a marihuana aplaca as
náuseas e os espasmos, abre o
apetito e é beneficiosa para os
que padecen asma. Incluso houbo quen mercou sementes de cáñamo para regular o colesterol.♦
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Juan Pablo
Etcheverry
‘Precisaba
técnica
para enfrontarme
ao xenio’
A.N.T.
O venres 15 de outubro
preséntase no CGAC a súa
curta de animación Minotauromaquia, que xa recibiu recoñecementos no festival Curtocircuíto, en Benicassim e en Matita, entre
outros. Cal é o argumento?
É unha obra inspirada no
mito do minotauro e na obra
de Pablo Picasso. O pintor,
protagonista da película, está
encerrado no labirinto da besta. Durante quince minutos o
moneco ten que ir tomando
decisións en cada unha das
encrucilladas, como unha
sorte de metáfora do proceso
de creación dun cadro. No
transcurso da persecución en
cada tramo do labirinto vanse
sucedendo as diferentes épocas do artista e algúns dos
personaxes dos seus cadros.
Pero é unha narración suxestiva, moi aberta, na que o espectador pode quedarse simplemente nunha persecución
ou afondar no personaxe.
Como xorde a idea?
Vendo, hai seis anos en
Barcelona, unha exposición
de gravados do autor no que o
tema principal era o minotauro. A idea estivo gardada até o
ano pasado, que comezou, a
partir da iniciativa de Xosé
Zapata, a rodaxe da película.
Picasso impoñíame bastante,
porque falar do gran xenio do
século vinte esixía un nivel
técnico moi alto.
Ademais dos cadros
tamén ten importancia a
música.
Toda a curta está artellada coa peza de Stravinski
Paxaro de lume. El mesmo
aparece na película. Ambos
creadores coñecíanse e traballaron xuntos. Se Picasso
é considerado o inventor do
cubismo na pintura, pódese
dicir que Stravinski fixo o
mesmo na música.
Por que en plastilina?
Porque é un material moi
versátil que me permite achegar os pintores, deixando en
cada figura a miña pegada.
Toda a película está realizada
con plastilina e posteriormente asistida por ordenador.
Esta é unha curta moi
galardoada.
Coido que o xurado valorou a trama, a integración
coa música e a fidelidade á
obra e á vida do pintor.♦

Arriba, Nai itinerante, Nipomo, California, 1936
(Copia realizada posteriormente, papel xelatina de plata),
de DOROTHEA LANGE, Estados Unidos (1895–1965).
Á esquerda, Mecánico nunha central eléctrica, 1920 (Papel xelatina de plata),
de LEWIS WICKES HINE (Estados Unidos, 1874-1940).

ICONAS UNIVERSAIS
MAR BARROS

Abandonaron Nova York, a residencia da George Eastman House. Por vez primeira algunhas das obras
máis destacadas de Dorotea Lange, Robert Capa, Edward West, Cartier-Bresson, Paul Strand e LewisWickes Hine, entre outros poden contemplarse na Coruña, na Fundación Pedro Barrié de la Maza.
Debedor das súas imaxes máis
que ningún outro, o século XX
escribiuse a golpe de obturador
sobre negativo. A instantánea,

merecedora de Pulitzer, de
Huynh Cong Ut na que o drama
dunha nena espida queimada
con napalm dá conta do horror

Greta Garbo, 1931 (Papel xelatina de plata), de CLARENCE SINCLARE BULL, Estados Unidos (1895-1979).

da guerra de Vietnam; o retrato tier-Bresson durante a segunda
documental dunha muller e os guerra mundial, antes de unirse
seus cativos tirado por Dorothea á resistencia francesa, a célebre
Lange, reflexo da dureza do agro foto de Harold E. Edgerton na
americano; a voluptuosidade dun que unha bala de calibre 0.30
pemento collida co obxectivo de atravesa unha mazá, o retrato
Edward Weston ou a morte dun dunha das estrelas máis reservamiliciano captada durante a gue- das de Hollywood, a Greta Garrra civil española polo que poste- bo que Clarence Sinclare inmorriormente fundaría a axencia talizou en 1931 ou o mecánico
Magnum, son algunhas das ima- da central electrica visto por Lexes que xa forwis Hine ao final
man parte da meda gran guerra,
ostranse
moria dun século,
imaxe que se
verdadeiras ico- os primeiros pasos
converteu en tonas universais.
do un símbolo da
Estas e preto e a evolución
era industrial.
de
duascentas
M a t h e w
da fotografía e
trinta instantáneBrady e o seu reas máis dos fon- do cine dende
trato de Lincoln,
dos da George
William Jennings,
os daguerrotipos
Eastman House,
quen fotografou
o museo de foto- de 1939.
por vez primeira
grafía e de cine
un raio, William
máis importante
Henry Fox Talbot,
do mundo, véñen de ser reuni- André Kertész, o británico Alvin
das na Fundación Pedro Barrié Langdon Coburn, Edward S. Curde la Maza nunha exposición tis, Gertrude Käsebier, László
que poderá ser visitada até o Moholy-Nagy e Paul Strand, endous de xaneiro de 2005. Baixo tre outros, completan a selección
o título Iconas: a mellor fotogra- que se presenta estes días na
fía e cine da George Eastman Coruña, dos fondos do museo
House mostranse os primeiros creado por George Eastman, funpasos e posterior evolución da dador da casa Kodak.
fotografía e do cine dende os daAdemais, a mostra inclúe unguerrotipos de 1939 até os acon- ha sección adicada ao celuloide,
tecementos do once de setem- na que se proxectan clásicos do
bro de 2001.
cine mudo como O mundo perdiPor primeira vez no país, po- do (1925), A caída da casa de Usden contemplarse conxuntamen- her (1928), O fantasma da ópera
te as instantáneas de carácter (1925) e Peter Pan (1924), cortes
social tiradas polo fotógrafo Car- restaurados polo propio museo.♦

M
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O voo do moscardo

José Viale Moutinho

Lembrança de Celso Emílio e Cunqueiro
Aqui há uns anos, quando soube
que Xerais ia publicar um tomo
com toda a obra contística de Celso Emílio Ferreiro, respirei fundo.
É que eu, apesar de ter uma certa
costela de bibliófilo, disponho do
espírito prático do amador de tomos com obras completas. E quando o livro saiu, apesar de conhecer
todos os contos do poeta, dei uma
vista de olhos ao índice. Podia ser
que houvesse algum conto novo.
Mas nada encontrei que não conhecesse. Porém, aconteceu o pior.
Faltava lá um conto, que terá umas
sete páginas dactilografadas, e eu
conhecia desde 1972. Intitulava-se
‘Os afogados’. Na altura dessa
edição tinham passado quase trinta
anos e eu já não me lembrava do
entrecho dessa ficção. Bem, na
oportunidade deste espaço em terra
e papel galegos, pode ser que provoque uma investigação a terceiros, e que o manuscrito do conto
acabe por aparecer. Eu digo como
foi que ele me veio parar às mãos e
o que lhe aconteceu.
No início do ano de 1972, en-

tendi publicar uma série de volumes de divulgação da literatura
galega. Saiu no ano seguinte a Introdução ao Nacionalismo Galego, tendo ainda aprontado a antologia De Foice Erguida (Poesia
Galega de Combate), que só viria
a publicar-se (na Centelha, de
Coimbra) em 1978. E preparava
já uma antologia do conto galego.
Recordo-me que, quando disse isto publicamente, o crítico de arte e
jornalista Pablos, do Faro de Vigo, teve a amabilidade de me entrevistar, divulgando melhor o
meu projecto. Assim, indo eu pela
rua do Príncipe no dia em que se
publicou a entrevista, incluindo o
meu retrato, cruzei-me com um
homem enorme, rosto gordo, afável, que reconheci. Era Cunqueiro. Pensava eu que perdera a oportunidade de parar e conhecê-lo
por fim, como eu era tímido!,
quando ouvi pronunciar o meu
nome. Voltei-me. Cunqueiro estendia-me a mão e já me estava a
dizer que se eu estava a fazer uma
antologia do conto galego, decer-

to meteria algo dele, e gostaria de
saber qual. Lá lhe disse que seriam dois, um da Escola de Menciñeiros e ainda outro ainda não
definido. Pois Cunqueiro levoume logo a sua casa e brindou-me
com as primeiras edições dos seus
contos em galego (o bibliófilo ficou satisfeito), falámos de histórias misteriosas e de uns deliciosos pratos portugueses. Falava-me
de vinhos, bebemos bem nessa
merenda. Não me disse, como outro meu amigo, este nacionalista
galego, que só em matéria de vinhos é que se deixava castelhanizar! Bem, quando dei por ela, estava no comboio para o Porto,
com tempo suficiente para me entranhar no universo cunqueireano
de expressão galega.
Isto estimulou-me mais para
fazer essa antologia, que nunca,
aliás, chegou a ser publicada. Porquê? Pois perdeu-se de uma para
outra das editoras que a iam recusando. E naquela altura o que valia na escrita era a dactilografia
numa velha Remington! Pois na

pesquisa de material, lá me arranjaram o endereço de Celso Emílio
Ferreiro, então em Caracas, e escrevi-lhe. Mandou-me um conto
inédito, dactilografado, para a antologia. Intitulava-se ‘Os afogados’, com a indicação de ter sido
proibido pela censura espanhola.
Traduzi-o. Porém, perdeu-se-me o
original e a antologia acabou por
também desaparecer. Quem sabe
onde pára o original ou uma cópia
desse conto?
Numa carta de 23 de Abril de
1972, preenchendo uma ficha
bio-bibliográfica que lhe mandara, Celso Emílio acrescentou um
parágrafo à sua carta que importa revelar aqui, embora o espírito
de vontade de regresso á Galiza,
que expressa, não seja propriamente novidade. Mas é um trecho inédito, leiam-no:
“Dende logo estou disposto a
voltar, anque aínda non teño data
sinalada. Eiquí non fago nada
mais que sobrevivir i esperar, cousa que tamén podo facer alá. O esprito ultra-conservador dos meus

compatriotas da emigración non
me permite facer nada positivo no
campo das actividás políticas. Vivo politicamente marxinado. Entón, pra qué vivir no desterro?
Coido que a miña presencia lá, é
mais positiva que aquí, onde a pequena liberdade de que podo dispor non teño en qué empregala.”
Depois do seu regresso, encontrámo-nos fugazmente em Madrid, numa pastelaria do Paseo Delicias. Foi a primeira e a última vez
que nos vimos, mas escrevemonos bastante. Só que, nas voltas
que a vida dá, mudanças, etc., fizeram que eu apenas guarde uma
das suas cartas, essa que citei.
Já agora, assinale-se que foi
nas edições Razão Actual, de Arsénio Mota, que saiu a única antologia poética (toda ela em galego) de Celso Emílio publicada
em Portugal. E com a mais valia
de incluir o primeiro (e creio que
único) vocabulário galego-português, este da autoria do grande
amigo comum, Santos Simões,
recentemente desaparecido.♦

Sitios

Mar Barros

Pousada Vicente Risco
Que pasaría se o creador de O
porco de pé ou de Nós, os inadaptados volvese pasear pola
zona vella de Castro Caldelas,
pola vila na que viviu durante
anos. Se cadra, Vicente Risco
non podería máis que sorprenderse ao ver que a súa casa, deshabitada en tempos, agora érguese novamente como pousada
de turismo rural, con máis altura pero mantendo a estrutura
inicial que acolleu ao escritor.
Dende o castelo do lugar,
que pertenceu a Casa de Lemos
e foi testemuña das guerras irmandiñas, poden lerse as letras
en bronce do cartel do establecemento: Pousada Vicente Risco, un suxestivo nome para os
amantes da andaina da Xeración
Nós e o seu compromiso coa
cultura e a terra, e parada obrigada na viaxe pola Ribeira Sa-

cra para descansar e comer.
Abriu no Nadal de 1997, en
pleno casco histórico, aínda que a
idea inicial dos propietarios era
restaurar o edificio para eles, sen
intención algunha de abrilo ao público. Case sete anos despois, a
pousada xa conta cunha clientela
estábel, que vén atraída pola riqueza patrimonial da comarca, pola
natureza, pero tamén polo boa comida e o bo ambiente que ofrece a
vella casa do escritor. Por iso, sempre se argallan fiadeiros e non é difícil quedar durante horas parolando cos pousadeiros. Milagros fará
a comida, coma sempre, da casa.
Se non hai callos, pódese pedir un
bo cocido ou carne ao caldeiro
mais, iso si, só con viño da Ribeira
Sacra, que son os únicos que serven. E mentres o visitante come,
baixo o retrato do ourensán que
preside o bar, se cadra, a pousadei-

ra lle conta as trabas que lle están a
poñer dende a Administración polo nome do local. Como ela conta,
despois de estar abertos tres meses,
de realizar as xestións oportunas e
de ter os permisos, Turismo envioulles unha carta na que a obrigaban a cambiar o de pousada por
casa ou hotel, porque este termo téñeno reservado para locais que estean situados no decurso do Camiño de Santiago. Polémica servida
sen visos de solución inmediata.
Que facer
Só se precisan pouco máis de corenta euros no peto para durmir e
almorzar durante unha xornada,
porque o resto de actividades que
se poden realizar na zona son case todas de balde. A quince minutos da Pobra de Trives, moi pretiño do Canón do Sil e inscrita no

A pousada Vicente Risco, sinalada por unha frecha.

interior da Ribeira Sacra, as ofertas lúdicas atópanse con tan só
bater nunha pedra. Dunha banda,
a visita ao castelo de Castro Caldelas, do século XIV, é obrigada
polo seu interese arquitectónico,
como tamén o é contemplar as estrelas funerarias que se conservan
no centro histórico da vila como
restos da antiga colonia xudía.
Neste sentido, é posíbel realizar

unha ruta por toda a Ribeira Sacra, con parada en cada un dos
mosteiros, capelas e igrexas que
lle dan nome as ladeiras do Sil. E
da outra, o paseo polo río en catamarán. A uns quilómetros da pousada, en Doade, poden comprarse
os billetes do barco, que percorrerá durante unha hora as paraxes
máis espectaculares que presenta
o Canón do Sil.♦
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Xoias da Arte na Pedra

S

Quince reticulados, trece mortes (1936-84)

e a historia descansa
sobre documentos,
quédalle un longo
tempo de reformulacións
porque cada día aparecen
novos fondos. A
documentación de
Qûmrah e a de Nag
Hammadi revolucionaron
a historia do
cristianismo, do
xudaísmo e do
gnosticismo dos ss. I-III.
Os actuais fondos dos
arredores de Tombouctu
(Mali), exhumados dos
areais –uns 15.000
manuscritos e os otros
80.000 que extraer– son
un reclamo para os
historiadores.
As universidades de
Bamako e de París
convocan a primeira
Universidade Aberta dos
cinco continentes
(Tombouctu, 10-18 de
xaneiro do 2005) para
estudar a “diversidade
cultural”. Ignacio
Ramonet é un dos
dirixentes nesas
xornadas.
Por que en
Tombouctu? Pola
relevancia dos
manuscritos que
exhumar alí. Esta
pequena cidade de Mali,
á beira do río Níxer, foi
un cruce de camiños de
caravanas durante
varios séculos. Tiña, no
s. XV, uns 100.000
habitantes, deles 25.000
estudantes. Tombouctu
foi metrópole comercial
que servía de
transmisión do ouro
sudanés á Occidente
verbigracia a España.
O papel xogado polos
tuaregs de Tombouctu
nos ss. XIII a XIX
éranos descoñecido. O
fondo documental para
ler descobre un astro
cultural que os
colonizadores europeos
enterraron. A África
subsahariana ten o
tesouro que pode
colaborar á
recuperación da súa
personalidade e a
dinamizar forzas
latentes nun intre de
adversidades climáticas
e culturais.
Os manustritos de
Tombouctu son un
revulsivo contra a
hexemonía dos imperios e
o “pretendido conflito de
civilizacións”; hai no
planeta culturas vivas
que queren contribuir á
policromía humana. A
variedade cultural pide
irromper na constelación
mundial dos pobos para
harmonizar e crear
distensión, tolerancia,
desenvolvemento
solidario. De Kenia a
Senegal hai unha riqueza
cultural que cómpre
sumar ás máis dotadas de
♦
mass media.♦

En febreiro de 1984 xunto con
Asunta Rodríguez e un grupo de
nenos de entre dez e trece anos,
experimentamos o que se sente
ao descubrir un conxunto rupestre, composto por unhas trinta
superficies gravadas, que se coñece na bibliografía arqueolóxica como Outeiro dos Lameiros,
na extrema das freguesías de
Santa Cristina da Ramallosa e
Baíña, no concello de Baiona.
O contido das rochas gravadas
abrangue a maioría dos motivos
clásicos da Ghalleira. Hai superficies, exclusivamente, con coviñas, no Regueiro de Retruca;
combinacións de coviñas e circos
concéntricos, nos Lameiros, baixo
unha grosa tona sedimentaria; zoomorfos, nos Campos. Entre todas estas superficies, acordes co
groso dos petroglifos das outras
bisbarras galegas, chama a atención a proliferación de figuras reticuladas. Neste pequeno arqueotopo acada o número de quince,
inusual concentración que medraría, en posteriores prospeccións e
ampliacións da zona, até as dúas
ducias de motivos cadrangulares
reticulados que viñan sendo unha
constante, no sur da Ría de Vigo,
que daquela estaba a ser estudada
por un grupo de traballo encabezado por Xabier Costas Goberna e
Xulio Fernández Pintos que darían como froito o libro Petroglifos
del litoral sur de la Ría de Vigo
(1984) no que foron incluídos os
nosos descubrimentos.
Estudos posteriores do mesmo Costas Goberna que asina

con Hidalgo Cuñarro, Los juegos
de tablero en Galicia outórganlle
unha cronoloxía histórica a estes
reticulados, apoiándose nas concomitancias cos aparecidos en
edificios romanos, castros –Coaña, Santa Trega, Viladonga- e
gravados antigos e medievais diferenciando varios tipos de xogos que xeran distintos soportes
dependendo da esixencia do desenvolvemento da partida.

Os reticulados de Baíña e
Santa Cristina áchanse ocupando
superficie en compaña de coviñas, circos concéntricos e alfabetiformes latinos, nun par de ocasións. O que figura na fotografía é
un dos mellor conservados, pola
fondura do suco, compartindo rocha con coviñas e circos concéntricos e unha serie de liñas paralelas de máis feble gravación. Está
no propio Outeiro dos Lameiros,

O Bardo na Brêtema

Xosé Lois Vilar Pedreira

a escasos metros do panel vertical
que contén máis de sesenta zoomorfos, a case douscentos metros
de altura. Belvís da baía de Baiona ó norte, e dunha tomada emblemática ó sur, na que se superpoñen tres topónimos: A Fonte de
Armada, A Devesa do Rei e A Tomada dos Ineses.
O motivo inicial da prospección do lugar naquel lonxano
1984 foi debido á información
de Santiago da Casa do Pé do
Rato de Baredo que nos relataba
a súa infancia baiñeira pastando
o gando preto da Devesa do Rei,
onde coñecera a Luís e Pepe que
viñeran de América e daquela estaban a facer casa, cortes e socalcos no que sería A Tomada dos
Ineses por seren eles fillos de
Inés de Sabarís. Falábame do
achado dunha tumba durante os
traballos de adaptación do lugar.
Acolá fomos co señor Manolo O
Gardés que nos completou datos
sobre os irmáns que cando o gloriosos movemento nacional fuxiron a agocharse a Sabarís. Cando
chegaron os falanxistas á súa tomada xa non estaban. O que veu
despois foi represión, odio e
morte. O episodio seguinte entre
a mañá do catorce de outubro de
1936 e a madrugada do 16 custoulle a vida a trece persoas e o
nacemento dunha ferida fonda e
un topónimo: A volta dos nove.♦
XOSÉ LOIS VILAR PEDREIRA é director
da Sección de Prehistoria e Arqueoloxía do Instituto de Estudos
Miñoranos.

Rudesindo Soutelo

Melífluos xenofílicos
Abrira o dia e desde aquele outeiro o horizonte limpo da nossa música definia-se numa linha
de precisos contrapontos e vagarosas cadências. O rumor do
mar preenchia os fundos sonoros do espírito e a clara voz dos
bardos se espalhava no espaço
óptimo do sereno.
Os conservatórios de música
já perderam tão incorrecto nome
e nas suas aulas os mortos eram
tão-só uma referência histórica
para enfiar o presente. Nas salas
de concerto, igual que nas exposições de pintura, só había autores vivos com os que se podia
conversar das coisas quotidianas. As grandes obras do passado
foram enviadas aos museus sonoros, onde uns empregados públicos vestidos de pinguim se
afadigavam em repetir obsessivamente as velhas músicas.
Os festivais de música culta
deixaram de ser reuniões de melómanos xenófilos para se transformarem em mostras da extraordinária criatividade dos nossos
compositores e atrair ouvintes
doutros países que vinham cá experimentarem as delícias da nossa música, para depois a difundirem pelo mundo.
Os direitos de autor gerados

pela nossa música em todo o
mundo desenvolveram muito
mais a economia do país do que
antes o fizera o dinheiro dos nossos emigrantes. A indústria musical e as feiras de instrumentos,
partituras e acessórios conseguiram grande prestígio internacional. As orquestras profissionais, os grupos de câmara, solistas e demais profissionais da música multiplicaram-se em número e em concertos, encomendando obras novas aos nossos compositores para as incorporarem
no seu repertório habitual. As
emissoras de rádio e televisão
promoviam a nossa música, especialmente nos intercâmbios
com emissoras doutros países.
A nossa língua e cultura
abandonaram o isolamento suicida que nos impunham as consignas políticas de submetimento a
culturas e línguas alheias. A nossa autoestima foi estimulada. O
país alcançara a maturidade política e os usurpadores da vontade
do povo foram todos eles abandonados no seu tremedal.
Entretanto o mar continuava
a encher de som cadenciado e
compassado o espírito da gente
que atinge o seu rumor. Um sossego de furiosa calma que nos

abre as portas de um outro entendimento. Uma percepção subtil
que nos mergulha na essência da
nossa própria existência.
A presença do mar indicava
que aquilo não era o Frankfurt
do Meno, nem a sua Musikmesse. Era um mar enérgico que deitava sua bravura no manto arenoso das praias. Um mar de vida
persistente.
Mas de súbito o mar deteve
o harmonioso movimento e retirou-se ao seu nível mais baixo,
permanecendo calmo, preguiçoso, inerte. A ausência do rumor
do mar era inquietante. Todos
observavam em silêncio o singular fenómeno mas ninguém
ousava dizer coisa alguma. A
reunião política que se celebrava mesmo à beira do mar continuava o seu acontecer sem prestar atenção alguma ao extraordinário da situação.
O Bardo achegou-se a um
povo de marinheiros próximo
para pesquisar qualquer informação que esclarecesse tão estranho comportamento do mar.
Encontrou-se com um mutismo
absoluto, mesmo os jornalistas
permaneciam em silêncio. A superfície do mar era totalmente lisa como um espelho de cristal

mas a ausência do rumoroso som
causava grande desassossego.
Caminhando pelo peirao do
porto observou que um leve movimento se estava a iniciar e fixou os olhos num ponto de referência para comprovar que
não era uma ilusão óptica. O
movimento ia em aumento, e a
frequência das ondas era claramente mais rápida do normal. A
gente permanecia absorta, sem
pronunciar palavra nem reagir
perante o receoso rumor mareiro
que os envolvia. O nível do mar
crescia velozmente e, sem atrever-se a enxergar o horizonte,
tomou da mão a sua acompanhante gritando-lhe: rápido, fujamos daqui!
Ainda fatigado o Bardo acordou sobressaltado, e por experiência sabia que aquele não era
um sonho comum. Um sonho
com o mar é muito difícil de esquecer. Então tomou consciência
de que algo muito perigoso podia estar a acontecer à nossa música culta.
O Bardo sentiu-se abafado
pela densidade da Brêtema que
tudo o envolvia e compreendeu a
causa do grave perigo anunciado: nela pairavam demasiados
melífluos xenofílicos.♦
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O Trinque
Sons da diversidade
O festival ‘Sons da diversidade’
continúa en Santiago. O 17 de outubro visita a cidade o brasileiro
Chico César, que presentará un espectáculo acústico co que pretende voltar ás orixes. O paraibano fí-

xose famoso hai case unha década
co seu tema ‘Mama África’ e é un
entusiasta da música galega. Ten
colaborado con Nunca Máis e outras iniciativas. No Auditorio de
Galiza ás 9 da noite.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

D E

C U L T U R A

E

E S P E C T Á C U L O S

Standstill

The Unfinished Sympathy

Este grupo chega desde Barcelona cos
seus novos temas para tocar o vindeiro
venres 22 ás 00:30 h, acompañados polos Same Old, na Iguana Club de VIGO, o sábado 23 estarán na sala Mardi
♦
Gras da CORUÑA.♦

A esta banda barcelonesa de
posthardcore poderemos escoitala este venres 15 na sala Iguana

de proxecións de imaxes de
clásicos do cine mudo, como
O Mundo Perdido ou A pantasma da Ópera, ou retratos
da época dourada de Hollywood. Obras de célebres artistas como Robert Capa,
Dorotea Lange, CartierBresson ou Nan Goldin, entre outros, que poderemos
admirar até o 2 de xaneiro. A
fundación organiza, parellamente á mostra, diversos talleres didácticos para escolares e visitas guiadas para
adultos. Máis información en
www.fbarrie.org.

Steelwood
A banda coruñesa de psico-pop presenta o seu traballo de debut, Theres a
monster growing in our heads, este xoves 14 na discoteca Playa Club da CORUÑA; o sábado 15 toca na sala Sete
♦
Mares de VIGO.♦

Ar teixo
■ EXPOSICIÓNS

FOTOGRAFÍAS
Podemos visitar esta mostra no Centro Cívico até o
sábado 16.
■ TEATRO

OS QUINQUILLÁNS
A compañía chega este venres 15 ao Centro Cívico Social para representar A noite.

Betanzos
■ EXPOSICIÓNS

IVÁN ARAUJO

Títeres
Trompicallo
representará
Nadarín o
próximo
sábado 23
na ESTRADA.

Até o domingo 31 de outubro poderemos admirar as
augatintas deste artista no
Centro Internacional da
Estampa Contemporánea.
■ TEATRO

AS DAMAS DE FERROL
Duas mulleres viven pechas
no seu extraño e inexpugnábel mundo. Semellan tolas
ou proximas a estalo. Non é
doado saber se as cousas
das que falan son realidade
ou froito da sua quente imaxinación. Esta comedia será
representada o domingo 24
na Casa da Cultura por Teatro do Noroeste.

Cambados
■ EXPOSICIÓNS

MASIÁ
Podemos gozar co seu traballo na galería Borrón 4
até o 2 de novembro.

O Carballiño
■ TEATRO

JANGADA TEATRO
Esta compañía fai unha parada na vila para representar a súa obra. Por outra
banda, Títeres Cachirulo
representará A pedra que
arde o vindeiro venres 22
no Auditorio Municipal.

Castro de Rei
■ EXPOSICIÓNS

DO XACEMENTO
AO MUSEO...
...O proceso de recuperación
patrimonial no Castro de Viladonga, mostra que explica,
de xeito sinxelo, didáctico e
atractivo, as distintas fases
polas que pasa o patrimonio

arqueolóxico desde que se
descobre até que se garda ou
exibe. No museo do Castro
de Viladonga até finais de
ano de 10 a 19 h.

Cervo
■ EXPOSICIÓNS

XOSÉ COLLAZOS
Até o 5 de novembro podemos podemos visitar, na Casa da Administración de Sargadelos, esta mostra do Retratista de Matamá, que recolle 35 fotografías, realizadas
durante a primeira metade do
século en terras ourensás.

A Coruña

turno de Haïfa Mansour, coa
curta de Arabia Saudí Réflexions Croisées (2004), e de
Malek Bensmaïl, con Aliénations (2003); o venres 22
poderemos ver unha sesión
de documentais con Mon
amie l´enemie (2004), de
Mazen Sa’adeh, e Chronique dún siège, Ramallah avril 2002 (2002), de Samir
Abdallah ás 18 h, e, ás 20:30,
a produción palestina Jénine
Jénine (2002), dirixida por
Mohamed Bakri, e Ford
Transit (2003), de Hany
Abu-Assad; o sábado 23 poderemos coñecer o traballo de
Michel Khleifi e Eyal Sivan
Route 181 (2003). Máis información en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

ÁNGEL BERNÁRDEZ
Até o sábado 30 podemos
ollar o seu traballo no Casino Atlántico.

ICONAS DA GEORGE
EASTMAN HOUSE
A Fundación P. Barrié de la
Maza presenta, en exclusiva
para Europa, unha coidada
escolma de 239 fotografías
procedentes desta institución
de Rochester, en New York,
que amosa os primeiros pasos e posterior evolución da
fotografía e o cinema, desde
os daguerrotipos de 1839 até
os acontecementos do 11 de
setembro de 2001, ademais

FRUTAS Y CASTAS
ILUSTRADAS...
...Historia natural y etnografía en los cuadros de
mestizaje titúlase a mostra
que podemos contemplar no
Museo de Belas Artes (Zalaeta s/n) até o 28 de novembro. Organizada polo Ministerio de Cultura e o Museo
Español de Antropología,
supón unha excelente ocasión para contemplar as dúas
series de pintura deste museo, de tipo racial, xurdida
na América do s. XVIII, que
amosa os diferentes grupos
humanos procedentes da
mestura de indios, negros e
brancos, polo que, ademais
do valor pictórico, hai que
subliñar o valor científico:
costumes, produtos naturais,
indumentaria, xoias...

■ ACTOS

TERESA ZAPATO

ÉTICA E CULTURA

Mostra a súa pintura, baixo
o título Océanos de imágenes, no Club Financeiro
Atlántico até este sábado 16.

DA SOLIDARIEDADE

A III edición deste ciclo de
conferencias, organizado
pola Fundación Barrié, contará coa presenza, o vindeiro
xoves 21 ás 20 h, de Fernando F. Franco, secretario
de Xustiza Social da Compañía de Xesús en Roma
desde o ano 2002 e que residiu 37 anos na India, para falarnos da Esperanza de outro mundo máis humano.

Club de VIGO; o sábado 16 o seu
concerto será na sala Mardi Gras
♦
da CORUÑA.♦

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

JULIETA BENEGAS
A cantautora mexicana, que
ven da gañar un premio
Grammy, presenta o seu
disco de pop Sí, nun único
concerto na Galiza, este sábado 16 ás 00 h. no Playa
Club, por unha entrada única de 15 euros, que se pode
mercar anticipadamente en
Nonis, Portobello ou na
tenda Tipo da Coruña.

Iconas
da George
Eastman
House é a
mostra que
podemos
ollar na
Fundación
Barrié na
CORUÑA.
Á esquerda,
fotograma
de Buster
Keaton na
película
Sherlock
Junior, 1924.

MAYUMANÁ
Actores, músicos e danzantes que combinan percusión,
ritmo e baile con teatro, humor e interpretación. Poderemos velos no Coliseum
desde o mércores 20 ao domingo 24. Entradas á venda
en www.caixanova.es e no
telf. 902 504 500, ou na billeteira os días de espectáculo con prezos que van dos
30 aos 21 euros.

A Estrada
■ TEATRO

NADARÍN
A compañía Títeres Trompicallo representa esta peza
o vindeiro sábado 23 no teatro Principal.

Fene
■ EXPOSICIÓNS

MIRADA E MEMORIA
O arquivo fotográfico mexicano de Agustín Víctor Casasola, pertencente ao periodo de 1900 a 1940, amósase até este domingo 17 na
Fundación Luís Seoane.

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

Car teleira

■ CINEMA

CGAI
Dentro da retrospectiva adicada ao director Frizt Lang
preséntase, este xoves 14 ás
20:30 h, a película Los Sobornados (1953). O venres
15 e sábado 16 gozaremos
cunha dupla sesión especial
adicada ao último traballo de
Quentin Tarantino coa proxección, ás 19 h, de Kill Bill
Vol. 1 (2003) e, ás 21, Kill Bill
Vol. 2, (2004) vendéndose as
entradas conxuntamente para
as dúas sesións. O luns 18 ás
20:30 h. vai dar comezo a II
Mostra de Cinema Árabe
AMAL 04 co documental
Berlín Beirut (2003), de
Myrna Maakaron, e a longametraxe El domingo si
Dios quiere (2001), de Yamina Benguigui; o martes 19 á
mesma hora poderemos ver
La saison des hommes
(2000), dirixida por Moufida
Tlatli; o mércores 20 teremos
a curtametraxe franco-alxerina Cousines (2003), de Lyes
Salem, e máis Threads
(2003), do director Kakim
Belabbes; o xoves 21 será o

☞

HELLBOY. Despois
do primeiro intento, sesenta anos despois, Rasputín e
os nazis regresan para invocar
ao diaño e aniquilar a Terra,
pero terán que enfrontarse a
Hellboy, un demo bo que traballa para o Goberno contra as
forzas ocultas. Ironía, satanismo e ciencia ficción.

executivo publicitario morre
no parto. O pai, sempre ocupado, deberá atender a crianza.
Socioloxía hollywoudense coas normas de como comportarse en familia. Toques mínimos
de comedia e de irreverencia
para facela dixestiva. Exhibición apropiada no cine dos
Pais Salesianos.

A HERDANZA. Tras
a morte do seu pai, un
home ten que regresar á súa
casa para pilotar o refrotamento da aceiría familiar. A
nova situación convérteo nunha persoa fría que remata por
perder á súa muller. Película
dinamarquesa premiada en
Donosti.

☞

ROMA. Un escritor
bonaerense prepara as
súas memorias e repasa aspectos da súa infancia e xuventude de diletante. Así saen a relucir os seus gustos literarios e
cinematográficos e as súas relacións persoais. Boa película,
mais un chisco longa.

☞

MAR ADENTRO.
Moi recomendábel a nova película de Amenábar, galardonada en Venecia e máis premiada aínda polo público galego, de todas as idades e gustos,
que está a ateigar as salas. Para
nota a sensibilidade que mostra
Amenábar con Galiza. O noso
país foi un descubrimento para
o xoven director, que soubo reflectir atinadamente na obra. A
arquitectura da película sostense, non obstante, sobre a personalidade orixinal de Ramón
Sampedro, persoa sen dúbida
singular, impregnada, non tan
paradoxalmente, de sentido da
vida e de unha potente retranca
autóctona.

DIARIOS DE MOTOCICLETA. A viaxe
iniciática de Ernesto Guevara,
futuro Che, por Latinoamérica,
contada por Walter Salles (Estación Central do Brasil). Ben
realizada, mantén o ritmo e
deixa bo sabor. Con aires, ás
veces, de documental, conserva, porén, un guión con bastantes convencionalismos. Notábel aínda que non unha obra
mestra. Recomendábel para
mozos (o Che tiña daquela 23
anos) e para mozas: o actor que
o interpreta, Gael García-Bernal, está como un pan.

☞

UNHA RAPAZA DE
JERSEY. A muller dun

☞

A MEMORIA DOS
PEIXES. Os peixes de
cores só teñen tres minutos de
memoria, uns recordos que
son tan fugaces como as relacións que manteñen os protagonistas dunha película que
fai apoloxía da parella, calquera parella: heterosexual ou
homosexual.

☞

☞

☞

☞

O MITO DE BOURNE. Unha trama implica
falsamente nuns asasinatos a
un espía retirado. Este, para
evitar que sigan perseguindo,
terá que enfrontarse aos que o
implican e máis aos da CIA.
Carreiras e violencia nunha secuela ben filmada.

A TERMINAL. Un
home chega a un aeroporto dos Estados Unidos cando se produce un golpe no seu
país. Iso convérteo en apátrida, polo que terá que quedar
na terminal até que se resolva
a situación. Humor sen demasiadas pretensións nunha película ben rodada.

☞

NON TE MOVAS.
Mentres agarda que remate unha operación a vida ou
morte da súa filla accidentada,
Timoteo repasa unha sórdida
relación extramatrimonial que
tivo hai quince anos e que comezou coa violación dunha
muller da que logo se namorou.
Película un tanto lutuosa.♦

no Centro Cívico Social de ARTEIXO; o sábado 23 estarán no Audito♦
rio Municipal de CANGAS.♦

Lagarta, Lagarta
Esta compañía representa a obra
Fobias, unha estraña noite na casa de Luís Mendía, de José Luis
Prieto, baixo a direción de Lino

Braxe, este venres 15 no Auditorio
Municipal de VILAGARCÍA; o vindeiro venres 22 poderemos vela na
♦
Casa da Cultura de BURELA.♦

O encoro
Teatro do Atlántico representa esta
peza, de Connor McPherson, baixo a dirección de Xulio Lago e con
música de Rodrigo Romaní, o vindeiro xoves 21 no centro cultural To-

A marabillosa pintura de
Antonio González pódese
ollar na sala da fundación
Caixa Galicia.

INTAGLIO TYPE

Or tigueira

rrente Ballester de FERROL; o venres 22 a actuación vai ser no Edificio
de Servizos Múltiples de CULLEREDO; e o sábado 23 poderemos vela
♦
no C.C. Caixanova de VIGO.♦

CRÓNICA
DE SANTIAGO

A Capela de Santa María
acolle esta mostra até este
domingo 17.

■ TEATRO

GUILLERMO RUEDA

OS CÁRCERES
DO OLVIDO

As súas obras fotográficas,
baixo o título de A memoria
do xeo, poden ser contempladas na Biblioteca Provincial até o 21 de outubro.

Our ense

Podemos visitar esta colectiva até o sábado 30 no Museo Provincial.

■ ACTOS

BRUYAH

Folie a Deux
A compañía Titzina Teatro representa a obra Soños de psiquiátrico
este xoves 14 no auditorio municipal Cine Alovi d´AS PONTES; o

venres 15 actúa no Pazo da Cultura de CARBALLO; e o domingo 17
poderemos vela no Auditorio Mu♦
nicipal de RIBADEO.♦

Ferr ol
■ CINEMA

CINEMA E MÚSICA
Continúa este ciclo, que se
desenvolve na sede do Ateneo en colaboración co colectivo Opaíí!!, coa proxección dun dos míticos concertos de Bob Marley, rei do
reggae, o martes 19 ás 20:30
h. A entrada é de balde e a
organización pon a disposición dos asistentes material
promocional de apoio ao colectivo como camisolas, cedés, chapas ou publicacións.

■ EXPOSICIÓNS

IAGO RIVERA

Moaña
■ TEATRO

O CASO
DA RÚA LOURCINE

■ EXPOSICIÓNS

■ TEATRO

Poderemos ver esta peza representada por Teatro do
Morcego este sábado 16 ás
23 h. no IES As Barxas. No
mesmo lugar estará, o vindeiro sábado 23, Teatro de Aquí
coa obra Camiño Longo.

CARANZA

CHÉVERE

Monfor te

ARTE SOBRE O ASFALTO

Esta mostra permanecerá
no Centro Cívico de Caranza até o venres 15.

RAFAEL LÓPEZ
O artista presenta o seu traballo no Centro de Formación até o venres 15.

AQUELAS MARABILLOSAS
MÁQUINAS

Podemos visitar esta interesante mostra, até o domingo 24, no Centro Cultural
Torrente Ballester.

SGHN

Sarabela
Teatro
representa
este sábado
16 a o bra
A Rolda en
OURENSE.

obra terá como protagonista
a X.R. Barreiro Fernández, historiador, catedrático
da USC e Presidente da
RAG, que será presentado
polo historiador e concelleiro Xoán González Pérez,
este venres 15 ás 20:30 h.
no Pazo da Escola no Barrio de Moreira, en Mañufe.

Poderemos gozar do directo
desta nova banda ourensán
de rock este xoves 14 no
Clavicémbalo. No mesmo
lugar escoitaremos, o venres 15, ao cantautor arxentino Rafael Amor; o sábado
16 chega, desde Euskadi, a
banda de pop-rock con tintes intelectuais Audience; o
vindeiro xoves 21 tocará o
Acuna´s Jazz Quartet; e o
venres 22 vai haber un Festival de Voces a capela, dirixido pola mestra Lourdes
Santos. Todos estes concertos darán comezo ás 23 h.

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 outras cousas.
■ TEATRO

ENSAIO
Poderemos ver á compañía
Teatro do Noroeste no
CC Torrente Ballester este
xoves 14.

Frades

Colga a súa pintura no café
Rañolas até o 30 de outubro.

Lalín
A compañía compostelá representará o espectáculo, Radio Universo, este venres 15.

Lugo
■ DANZA

VALLE ROSA
O ballet Jesús Quiroga representa esta obra o vindeiro xoves 21 no auditorio
municipal Gustavo Freire.
■ EXPOSICIÓNS

LUÍS ARMESTO
O artista amosa o seu traballo na galería Esmelgar até
o sábado 30.

NANDO LESTÓN
A Biblioteca Pública acolle,

■ ACTOS

XORNADAS
MICOLÓXICAS
A asociación Os Lactouros
promove estes encontros
que se celebran desde este
venres 15 ao domingo 24.
■ EXPOSICIÓNS

A compañía
de danza
Raravis
estará
desde este
xoves 14 ao
sábado 16
na sala
Galán de
SANTIAGO
coa obra
...de
Terrissa.

A compañía Producións
Librescena vai representar
esta obra o sábado 23 no teatro da Beneficencia.

NOVAS REALIDADES

■ MÚSICA
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Fulano, Mengano e Citano chegan con esta obra á SERA DE OUTES
este venres 16. O venres 22 estarán

Monicreques de Kukas o
martes 19 na Casa da Cultura. No mesmo lugar van
estar, o mércores 20, Tarabuleque Teatro coa obra O
tendedeiro; e o venres 22
ollaremos Iesi cebola contra a doutora Rabia Rabiña, de A Factoría Teatro.

até o martes 26, unha retrospectiva deste artista.

Schsss... calma!

UBU REY
As XVI Xornadas de Banda Deseñada rematan este
venres 15 ás 20 h. na libraría Eixo, coa presentación
do último traballo do ilustrador Jaime Asensy, adaptación da coñecida obra teatral de Alfred Jarry.
■ EXPOSICIÓNS

ANALOXÍAS ORGÁNICAS
O artista vigués Jorge G.
Perianes inaugura con esta
mostra individual Alterarte,
o novo espazo para a arte
do Campus Universitario.

APREZACIÓNS
INTUITIVAS
Guillermo Pedrosa amósanos a súa pintura, baseada na idea de baleiro, até o
venres 29 na galería Visol.

CUESTIÓN DE PAPEIS
Durante outubro a galería
Marisa Marimón acolle esta mostra colectiva, de obra
sobre papel, de Darío Basso, Vicente Blanco, Ángel
Bofarull, Ignacio Burgos,
Tono Carbajo, Salvador
Cidrás, Alberto Datas, Mª
Xosé Díaz, Marcelo Fuentes e José Lourenço.

CONCHA LAGOA
A fotógrafa mostra a súa
obra, baixo o título de Venus, no Ateneo (Edificio
Torre, Curros Enríquez 1).

PILAR IGLESIAS
Mostra a súa obra no Ateneo até o 28 de outubro.

EN OLOR DE SANTIDADE

Padrón

pretación deste dúo este sábado 16 no CC Avenida.

■ EXPOSICIÓNS

Sada

BERCE DE ESCRITORES
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.

As Pontes
■ MÚSICA

■ TEATRO

HABANERAS

CARAMUXO

Diversas agrupacións corais van dar un concerto,
este sábado 16, ás 20 h. no
Cine Alovi.

RONDALLAS
Poderemos gozar deste festival o vindeiro sábado 23 ás
19:30 h. na Casa Dopeso.

Pontevedra
■ EXPOSICIÓNS

VENUS
A sala Teucro exhibe as fotografías de Concha Lagoa
até o xoves 28 de outubro.

DE GUERCINO
A CANOVA
A mostra O trazo dos mestres permanecerá, até o 6 de
novembro, na sede da fundación Caixa Galicia.

Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

IMAXES DE GALIZA

Esta mostra pódese visitar,
até o venres 29, na Fundación Caixa Galicia.
■ TEATRO

■ TEATRO

CONTOS DO VENTO

A ROLDA

Podemos ver esta mostra no
Museo Etnolóxico até o 8
de novembro. O mesmo lugar acolle unha retrospectiva fotográfica sobre o etnógrafo Xaquín Lorenzo,
Xocas, a quen este ano se
lle adicou o Día das Letras.

ACATARRADO

Será representada por Sarabela Teatro este sábado
16 no teatro Principal.

Ribeira

Os máis cativos poderán
gozar con esta peza dos

CAMPO DE ESTRELAS
Este venres 15 ás 20:30 h.
poderemos escoitar a este
cuarteto de corda na Casa
da Cultura. O vindeiro sábado 23 ás 18:30 h. vaise
celebrar no mesmo lugar un
Encontro coral.

Na Catedral podemos ollar,
até o 4 de novembro, unha
seleción de relicarios procedentes de todas as dióceses de Galiza.

FOTOXORNALISMO

■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

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

■ TEATRO

ANTON VAN DYCK.
ICONOGRAFÍA

CANDELEXAS
Esta compañía fará unha representación na vila este
venres 15.

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

Gondomar

A Rúa

■ ACTOS

■ MÚSICA

TERTULIAS DO IEM

DÚO CONTRACELLO

O espazo O autor e a súa

Poderemos escoitar a inter-

Esta compañía chegará o
venres 22 á casa da cultura
Pintor Lloréns para representar Historia dunha semente.

Samos
■ EXPOSICIÓNS

HISTORIA DE DÚAS
RESTAURACIÓNS
Esta mostra fotográfica
amósanos, até o 31 de decembro, as reconstrucións
feitas en 1880 e 1951 no
mosteiro de San Xulián.

Santiago
■ ACTOS

VIOLENCIA
CONTRA AS MULLERES
O Instituto Galego da Información, en San Marcos, acolle este sábado 16 a xornada
de reflexión e debate sobre
os meios de comunicación e
a violencia de sexo, organizada polo Observatorio Galego dos Medios e o Colexio
Profesional de Xornalistas
de Galiza na que, a través de
diversas ponencias, debates
e conferencias con recoñecidos especialistas, se pretende conquerir unha imprescindíbel alianza estratéxica
entre xornalistas, cidadanía e
os construtores de discursos
teóricos sobre os meios, asi
como analizar de que maneira os meios de comunicación
poden contribuir a reforzar a
sensibilidade social sobre a
lacra que supón a violencia
contra as mulleres.
■ CINEMA

MOSTRA AUDIOVISUAL
ÁRABE

Comezou este pasado mércores 13 no teatro Principal.
Denominada Amal 04 oferécenos, este xoves 14, Transparency; Berlín Beirut; The
only way out; Alienations e
La boda de Rana. O venres
15: El destino; Jenin, Jenin; e Threads. O sábado
16: The siege; Écrivains des
frontiers; e El sr. Ibrahim y
las flores del Coran. O domingo 17: 181; e La estación de los hombres. O luns
18: Going home; Cousines;
Ford Transit; e La leyenda
de las tres joyas. E o martes

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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19: My friend my enemy;
Festival in the desert; e Zaman el hombre de los juncos. Organizado pola Fundación Araguaney e diversas
organizacións e institucións
como o CGAI e a Comunidade Galaico Árabe.
■ DANZA

...DE TERRISSA
A compañía Raravis presenta esta peza desde o xoves 14 ao sábado 16, ás 22
h. no teatro Galán.
■ EXPOSICIÓNS

AS VERBAS
DA PINTURA
Esta mostra, que se encontra
no CGAC, quere revisar a relación entre literatura e pintura moderna, utilizando como
vehículo os chamados libros
de arte, é dicir, libros ilustrados por un pintor mediante
algún dos procedimentos de
estampación artística.

AUSENCIAS E MEMORIA
Mostra fotográfica, na que
participan Maruxa Fdez.
Llamazares, Enrique Lista, Manuel Sendón e Xosé L. Suárez Canal, que
poderemos contemplar no
Auditorio de Galicia até o
7 de novembro.
O grupo
norteamericano
The Bellrays
toca este
sábado 14
na sala
Capitol de
SANTIAGO,
xunto con
Sugar
Mountain.

Convocatorias
XIII PREMIO O POETA AZUL DE
FERROL
A Sociedade Artística Ferrolana promove este certame co fin de resaltar a
figura de Xosé Mª Pérez Parallé, no
que poden participar todas aquelas persoas que o desexen, cun máximo dunha composición por autor, que deberá
ser orixinal e inédita, escrita en lingua
galega e de tema libre. O poema enviarase á SAF (Apdo. de Correos 339.
15480 de Ferrol) nun sobre co lema
Premio O Poeta Azul de Ferrol no exterior, e cos dados do autor dentro, antes do 31 de outubro. O gañador recibirá unha placa conmemorativa e o poema publicarase na revista Poesía Galicia. Máis información no telf/fax 981
356 705.

II PREMIO A XARRA
DO ARDORA
O café Ardora e a revista Bar&Beer
outorgan un premio de 500 euros, e outro especial de 300, aos gañadores deste concurso de cerámica, no que poderán participar artistas da península ibérica, cun máximo dunha obra, concretamente unha xarra de cervexa, realizada por procesos cerámicos e non in-

dustriais, que non poderá superar os 15
cm de diámetro sen, contar a asa, e os
30 cm de altura. As obras presentaranse ou enviaranse, antes do 1 de novembro, ao Ardora Beer Café ( Alfonso X
o Sabio 5, 36211 Vigo), acompañadas
dun sobre pecho, onde se introducirán
os dados persoais do autor e unha imaxe da figura en papel ou cd-rom, e, no
exterior, un lema identificativo da
obra, así como o valor da mesma a
efectos da súa venda. As pezas seleccionadas exhibiranse no local desde o
6 até o 30 de novembro. Máis información no 986 238 162.

IV CERTAME DO HUMOR
O Centro Veciñal e Cultural de Valadares en Vigo selecciona, até o luns 8
de novembro, 5 finalistas que participarán na sesión do humor que se vai
celebrar o 14 de novembro ás 18:30 h.
no auditorio do C.V.C de Valadares. Os
interesados en participar deberanse
presentar os luns, de 21 a 21:30 h, nas
oficinas do centro veciñal, para facer
unha preselección, con números humorísticos de calquera tipo, chistes,
mímica, imitacións, etc... Máis información no 986 467 053.

DAS SÚAS COUSAS

O Hostal dos Reis Católicos
amósanos, até este xoves 14
de outubro, unha escolma de
cerámicas e lenzos do recentemente finado artista
padronés Carlos Bóveda.

JOSÉ Mª BARREIRO

EL MISTERI D´EIX,
UNA TRADICIÓN
MEDIEVAL VIVA

O Pazo de Xelmírez acolle
esta mostra até o sábado 30
de outubro.

VERA GOULAR
A súa obra amósase, até o
sábado 23 de outubro, na
galería 48.

NANCY SPERO
No CGAC encóntrase a mostra O peso do corazón fronte
á pluma da verdade, na que
se presenta o traballo da artista norteamericana, por primeira vez no Estado. Cunha
importante carreira ao longo
de máis de cinco décadas é
recoñecida como unha das líderes da arte feminista.

PINTURA CATALÁ,
DO NATURALISMO
AO NOUCENTISME

A Fundación Caixa Galicia
(Rúa do Vilar 19) acolle a colección de pintura catalá da
Fundación Thyssen-Bornemisza até o 6 de novembro. A
obra de autores fundamentais
da arte española do s. XIX
como Mariano Fortuny,
Ramón Casas, Isidro Nonell, Joaquin Torres-García, Anglada Camarasa, entre outros, dan unha idea da
calidade desta mostra.

BATIS CAMPILLO
A súa obra máis recente podémola ollar na Casa da
Parra até o 18 de outubro.

ATREZOS DA MEMORIA

SOBRINUS

Conmemoración dos 20 anos
de andadura do Centro Dramático Galego na Fundación
Torrente Ballester e na sede
do CDG até o 24 de outubro.

Os madrileños van dar un
concerto este xoves 14 ás
22 h. na sala Nasa. No mesmo lugar escoitaremos o
venres 15 ao grupo francés
de electrónica e flamenco
Von Magnet. E o sábado
16 os barceloneses Kocroach tocarán acompañados
polos coruñeses TEOET.

SANTIAGO APÓSTOLO
DESDE A MEMORIA

Podemos contemplar esta
mostra na igrexa de San
Domingos de Bonaval, onde vai permanecer até o 30
de decembro.

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.

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

THE BELLRAYS
Os norteamericanos presentan o seu rock´n´roll incendiario, acompañados
dos Sugar Mountain, este
xoves 14 na sala Capitol.

FITO & FITIPALDIS
Fito Cabrales regresa a
Galiza coa súa exitosa xira
Lo mas lejos, a tu lado. Poderemos escoitalo no multiusos Fonte do Sar este
venres 15. A entrada pode
mercarse nas tendas Tipo de
todo o país por 15 euros, ou
por 18 na billeteira.

SONS DA DIVERSIDADE
O ciclo impulsado polo
concello no Auditorio da
Galicia, coa idea de amosar
as diferentes tendencias da
creación actual no mundo,
traerá este domingo 17 ao
brasileiro Chico César, que
fará un repaso intimista dos
seus éxitos Entradas á venda antes do concerto no Auditorio de 12 a 14 e de 17 a
20 h por 12 euros (6 euros
para estudantes e xubilados)
e nos telf. 981 571 026 e
981 573 979, ou o mesmo
día até a hora de comezo do
espectáculo, de haber prazas. Máis información en
http://sons.santiagodecompostela.org.
■ TEATRO

VAYA POR DIOS

D.O.G.
CONSELLARÍA DE
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA
Vénse de facer pública a resolución das bolsas e axudas ao estudo, de carácter especial, para estudantes galegos, descendentes

O departamento de Hª da Arte (área
de Música) da Universidade de Santiago de Compostela imparte, despois do éxito do ano pasado, un novo
curso de posgrao, que se vai celebrar,
aos sábados, entre novembro de 2004
e xuño de 2005. O posgrao estará dividido en tres niveis, que poderán ser
cursados independentemente como
cursos de formación. Un primeiro nivel estará adicado á antropoloxía da
música; un segundo, á historia da música tradicional galega; e, un terceiro,
que estudará as fontes para o estudo.
Tamén se incluirá un apéndice relativo aos aspeitos socioeconómicos da
música galega. Matrícula e información en www.usc.es/cemt ou
www.usc.es/cptf/Postgrado/CursosPostgrado.

AXUDAS PARA PRODUCIÓN DE
AUDIOVISUAIS A TRAVÉS DE
INTERNET
O obxecto desta iniciativa, do Consorcio Audiovisual de Galicia, é o apoio a
todas aquelas producións ou coproducións galegas que, a través da rede, es-

ACROBACIA ACUÁTICA

FALANDO

O seu traballo pódese contemplar no espazo de arte
de El Correo Gallego.

II CURSO DE MÚSICA
TRADICIONAL

de galegos ou con residencia familiar na Galiza que cursen estudos universitarios, de primeiro
ou segundo ciclo no curso 20042005, cunha necesidade urxente
de recursos económicos motivada por causas sobrevidas e imprevistas.♦

Este dúo formado polos actores Dani López e Pedro
Llamas presenta, este xoves
14, os seus monólogos humorísticos na sala Capitol.

NUTRITIVO
O venres 22 ás 22 h. e o sábado 23 ás 23 h. na sala Nasa poderemos gozar deste
espectáculo unipersoal protagonizado polo barcelonés
Sergi Faustino.

O venres 22 e sábado 23 ás
22 h. estréase no teatro Galán esta performance producida polo grupo Orfanato
Albert Ansot de Gramont,
na que se mestura poesía,
danza e teatro obxectual para conseguir unha especie
de melodrama. Poemas do
libro de Chus Pato, m-Talá,
de Poe, Rimbaud, Pound,
Baudelaire, Ajmatova, Ferrín, Plath ou Celan, mesturados coa novela de aventuras, a reflexión política, ou
o xornalismodando lugar a
unha polifonía interpretada
por Olga Cameselle e Ignacio Vilariño.

Soutomaior
■ EXPOSICIÓNS

HOMBRE
CIUDAD SIN MAR
Podemos ver esta mostra no
Castelo da vila até o martes
26 de outubro.

Tordoia
■ TEATRO

CARAMUXO
Representación a cargo
desta compañía para este
venres 15.

Tui
■ DANZA

QUID EST MULIER
A compañía Ballet Studio
representa este espectáculo,
de Mª Dolores Mayán, que
se fai un percorrido emotivo do que foi e é a vida das
mulleres, o vindeiro venres
22 ás 21:30 h. no teatro da
Área Panorámica.
■ EXPOSICIÓNS

XURXO MARTIÑO
A galería Trisquel e Medulio exhibe as súas pinturas
até 30 de novembro.

CAMIÑOS
DE COMPOSTELA
Até o sábado 30 de outubro,
poderemos gozar na Área
Panorámica desta colectiva
formada por fotografía, pintura e escultura de corenta
artistas lusos e galegos.
■ MÚSICA

SOM IBÉRICO
Poderemos escoitar a esta
formación portuguesa, de
estilos tan diversos como o

fado, a música popular, o
jazz, ou o flamenco, este
venres 15 ás 21:30 h. no
Área Panorámica.

Vigo
■ ACTOS

ARTELLANDO...
PARA NEN@S
Programa didáctico do
MARCO para achegar a arte á sociedade. Os sábados
16 e 23 ás 12 h. no Laboratorio das Artes continúan
os contacontos e obradoiros
para crianzas de 3 a 8 anos,
e os domingos 17 e 24 os
máis cativos (acompañados) poderán gozar con diversos obradoiros plásticos.
O sábado 16 ás 11 h. impártese, no Salón de Actos, o
curso avanzado de arte contemporánea para adultos
Visitas guiadas a museos e
galerías de arte, o martes
19 ás 19 h. o tema vai ser O
estado das cousas. O obxecto na arte contemporánea. O mércores 20 ás 19 h.
(previa inscrición) continúa
o ciclo 1 do curso de aproximación á arte contemporánea para adultos A arte do
século XX e os seus antecedentes: De principios de
século á 2ª Guerra Mundial. Máis información en
www.marcovigo.com.

CASA DO LIBRO
Dentro da programación de
actividades desta libraría, este xoves 14, preséntase un
novo nº da revista Enclave,
monográfico adicado á muller; o venres 15 celebrarase
unha homenaxe a Antonio
Machado, co gallo da edición do volume 23 poetas
galegos cantan a don Antonio Machado, que será presentada polo editor da obra

tean destinadas á promoción de traballos audiovisuais e de publicidade baseados en tecnoloxías on-line e que estean incluídos nos orzamentos de explotación das producións audiovisuais.
Para as longametraxes, a participación
económica da produtora galega deberá
ser superior ao 30% do orzamento de
produción e/ou posuír ao menos o 20%
dos direitos de explotación da obra audiovisual, que deberá ser acreditado
polo ICAA ou EGEDA. No caso doutras producións audiovisuais requirirase, igualmente, documentación que
acredite a participación suficiente da
produtora galega. Correspóndelle ao
Consorcio Audiovisual de Galicia a realización das tarefas de xestión necesarias para a concesión das axudas previstas. O período de cobertura do programa estará comprendido entre o 1 de
xaneiro e o 30 de decembro de 2004,
tratándose sempre de actos previos ou
simultáneos á realización do proxecto.
As solicitudes pódense enviar ao Consorcio Audiovisual (Hórreo 61, 1º andar 15702 Santiago de Compostela)
até final de ano. Máis información no
teléfono 981 957 182 ou por fax no
981 545 847.♦

X. Alonso Montero, e na
que recitarán Sabino Torres
Ferrer, Antonio García
Teijeiro, María do Carmo
Kruckemberg, Xosé Carlos Gómez Alfaro, Pietro
Montinelli (fillo), e Francisco Castro; o martes 19
celébrase o Día dos Lectores, tertulia literaria mensual,
de participación aberta, para
recomendar ou falar de libros, ou simplemente escoitar; o mércores 20 presentarase o libro O clamor da
eclipse de Xosé Carlos Gómez Alfaro, premio de poesía Cidade de Ourense 2004
e editado por Espiral Maior,
coa intervención do autor, o
profesor Xesús Alonso
Montero e o editor e poeta
Miguel Anxo Fernán-Vello;
o vindeiro xoves 21 o libro
que se vai dar a coñecer é
Plagio de Lola Andrade,
nun acto presentado por Ana
Pereira e no que participarán a editora Mercé Sentías
e a autora. Os actos darán comezo ás 20 h.
■ CINEMA

ENTRE A HISTORIA E
O FUTURO

Ciclo de Caixanova que se
ven desenvolvendo no seu
Centro Cultural até decembro. O xoves 14 ás 20:30 h.
poderemos contemplar Persona (1966), dirixida polo
realizador, actor, fotógrafo,
produtor e guionista sueco
Ingmar Bergman.

NOITE DE ESTREA
O vindeiro xoves 21 ás 20
h. no salón de actos do
MARCO proxéctase o audiovisual The Crumb Box
(A caixa de migas), dirixido
por Víctor García e Michelle McGauchie, con entrada libre e gratuíta.
Chico César
tocará no
Auditorio
de Galicia
de Santiago,
este
domingo 17.

■ Merco casa con finca perto de
Santiago. Telf. 981 565 633.

■ Preciso local de ensaio en Sigüeiro. Razón no telf. 619 755 691.

■ A Comisión Viguesa pola Memoria do 36, pide a colaboración voluntaria de xornalistas, historiadores, deseñadores, programadores de web,
antropólogos, arqueólogos e todos
aqueles que queiran traballar pola
memoria histórica do 36. As persoas
interesadas poden porse en contacto
con Lois Pérez Leira no 986 266 282.

■ Agora podes mellorar o teu galego e coñecer mellor a nosa cultura.
Matricúlate en Galego na Escola Oficial de Idiomas da túa cidade.

■ Damas e cabaleiros, xuntémonos
para ler os nosos escritores galegos.
Ambiente familiar. Telf. 986 378 608.
■ Alugo cuarto a señora de entre
50 e 65 anos en Vigo, na zona do
Calvario. Bon comportamento. Margarida Agulló, telf. 986 378 608.
■ Véndese Citröen 2 CV, matrícula
PO-U con ITV pasada, por 600 euros.
Telf. 986 264 870.
■ Ofrécese persoa para traballar como repoñedora, limpadora ou auxiliar
de axuda a domicilio na zona do concello de Negreira. Telf. 981 191 096.

Le Concert
D’Astree,
fundado e
dirixido por
Emmanuelle
Haïm, abre
este sábado
16 o festival
Are More en
VIGO.

MONSTRUOS
DA UNIVERSAL
A fita El Hombre Lobo,
rodada en 1941 por George Waggner, é a elexida
polo Colectivo Nemo de
Fantasía e Ciencia Ficción para a proxección no
seo da Tertulia do xénero
fantástico, que organizan
no café Uf, o vindeiro xoves 21 ás 21:30 h. Máis información en www.tertuliaviguesa.tk ou www.colectivonemo.tk.

nes de León. No mesmo lugar
podemos ollar a mostra O
Camiño Portugués da costa,
organizada pola asociación
Amigos de los Pazos.

XOGOS DE AUGA
Begoña Pérez-Herrera
Moreno mostra a súa obra
na Casa Galega da Cultura.

ÁNGEL NÚÑEZ
Este artista presenta o seu
traballo na galería Bacelos
(Progreso nº3).

ISAAC DÍAZ PARDO
Até o 14 de novembro a
Fundación Caixa Galicia
amosa as obras do fundador
de Sargadelos pertencentes
a coleción da entidade.

A Rede

O ESTADO DAS COUSAS

XOSÉ COUSO
www.primeraplana.net/couso
Páxina electrónica dos amigos de Xosé
Couso, o cámara galego de Telecinco
asasinado no Hotel Palestina de Bagdad
en abril de 2003 por disparos dun tanque
norteamericano. O sitio inclúe comunicados, enlaces, galería de fotos, táboa de
apuntamentos e foro.♦

Na planta baixa e primeiro
andar do MARCO, encontrámonos con esta mostra sobre
O obxecto na arte, de 1960
aos nosos días, composta
por 117 esculturas, pinturas,
instalacións, obxectos, fotografías e videoproxecións
pertencentes ás colecións dos
Fondos Rexionais de Arte
Contemporánea de Francia.

LA ELEGIDA
A galería Ad Hoc (Joaquín
Lóriga 9) amosa, até o 13
de novembro, o traballo da
andaluza Ángeles Agrela.

■ Vendo piso en Vigo na zona de
Gregorio Espiño. 100 m2, 4 dormitorios, garaxe, trasteiro, exterior. Telf.
639 134 041.
■ Vendo amplificador de baixo eléctrico Trace-Elliot Combo GP7 SM,
300 w, 1x15 w máis 2 tweeters, pre/post
ecualización, baixo activo/pasivo, 7
bandas de ecualización, line out. Razón
no telf. 988 240 680 / 619 370 043.
■ Alugo casa en Alcabre, Vigo, confortabelmente equipada. Pequeno xardín, tres cuartos. 500 euros ao mes en
temporada baixa. Telf. 639 074 558.
■ Estudante último curso de enxeñaría da clases particulares en Vigo: Primaria, ESO e Bacharelato. Matemáticas,
Tecnoloxía, Física, Informática, Electrónica, Economía. Telf. 676 164 482.

■ EXPOSICIÓNS

ARTE
DE AMÉRICA LATINA
O CS Caixanova reune, até o
9 de xaneiro, unha excelente
mostra de máis de 140 pinturas, esculturas e fotografías
de 80 artistas latinoamericanos contemporáneos da
talla de Diego Rivera, Horacio Coppola, Botero, Barradas, Tarsila de Amaral,
Vicente Rojo, ou Torres
García, ademais de artistas
emerxentes cunha amplia
proxección internacional,
pertencentes ao museo do
Centro de Arte Reina Sofía.

A LIÑA DO MEU XARDÍN
Mostra de Uxío López, que
se pode visitar na galería
Chroma até o 3 de novembro, de luns a sábado de
18:30 a 21:30 h.

Mª DEL PILAR
LOPERENA DE SAÁ
Até o venres 15 poderemos
ollar os seus cadros na Casa do Libro.

CASTRELOS OCULTO
A Casa das Artes amosa unha
escolma das obras na reserva
do museo municipal Quiño-

No Espazo Anexo, detrás do
MARCO, o museo ven de
inaugurar o lugar destinado
a amosar e apoiar as creacións dos novos artistas galegos. A primeira mostra é a
desta galega residente en
London, consistente en dúas pinturas-esculturas (Larger than life / Máis grande
que a vida e Stuck / Incrustado) realizadas a medida
para estas dúas salas.

ALBERTO SOUSA
Dentro do ciclo de actividades en homenaxe á figura do
arquitecto recentemente falecido, poderemos ver na sala
de exposicións do COAG,
Nadir, un documental, mostra audiovisual sobre a montaxe de Nadir (texto e CD,
obra colectiva publicada no
1996), na que Sousa poñía a
pintura; Julián Hernández, a
música; e Manuel M. Romón,
a poesía, os xoves 7, 14, 21 e
28 ás 20 h. Neste mesmo lugar poderemos contemplar,
até o 31 de outubro, unha
mostra antolóxica de pintura
e fotografía do homenaxeado.

MENCHU LAMAS
A galería VGO acolle unha
mostra desta recoñecida ar-

■ Xa na rúa o nº 12 de Manesquerda, voceiro de Esquerda NacioalistaMocidade. Se queres recibilo, envía
un correo a mocidade@esquerdanacionalista.com.
■ Casa Solveira, vivenda turística
vacacional en Piñeiro de Bolmente
(Sober) na Ribeira Sacra lucense,
alúgase por días durante todo o ano.
Reservas nos telf. 647 583 325 ou
610 036 354.
■ Se queres recibir o último número
de E.N. Galiza, voceiro nacional de
Esquerda Nacionalista, completamente de balde, envía un correo a info@esquerdanacionalista.com.
■ Fanse traballos de corrección e
tradución de galego-castelán, castelán-galego. Chamar ao 981 696
269 ou enviar un correo a carmengraba@yahoo.es.
■ 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.

■ 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 Corneantes (próxima ao Piornedo) recén
restaurada. Por temporadas ou todo o
ano. Telf. 666 876 102.
■ Os Oito Maravedís, novo albergue para peregrinos en Sarria. Cociña, frigorífico, lavadora, auga quente, servizo de sabas, prazas para bicicletas. Rúa do Conde de Lemos 23,
Sarria. Telf. 629 461 770.
■ Véndese acordeón diatónico de
botóns, novo. Chamar ao telf. 986
227 039 a partires das 19 h.
■ 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).♦

Por to

■ MÚSICA

auditorio Martín Códax do
Conservatorio Superior de
Música, coa interpretación
de Il Sacrificio di Abramo
de Camilla Rossi.

DEF CON DOS

KID LIGHTNING

Cartografias do silêncio
impossível, um ano de fotografia espanhola é o título
da mostra deste galego que
se pode contemplar no Centro Portugués de Fotografia
até o 28 de novembro. As
súas obras, mal determinadas, críticas, construídas entre as brumas, son inevitabelmente belas e ficticias.

tista até o 15 de outubro, de
luns a sábado de 11:30 a
13:30 h. e de 19 a 21:30 h.

Despois de catro anos de silencio esta banda rebelde
edita disco e volve a tocar
en directo. Este xoves 14 ás
22 h. poderemos escoitalos
na sala Nova Olimpia xunto
cos británicos Fony. Entrada anticipada a venda por 12
euros en Elepé, La Columna
CD, Discos Gong e tendas
Tipo de Vigo e Pontevedra,
ou 15 euros na billeteira.

O MISTERIO
DAS VOCES BÚLGARAS

ÁNGELA DE LA CRUZ

■ Vendo motocavadora Agra8.000, con motor de gasolina a 2
tempos, remorque e aparellos (fresa,
arado e rodas), todo con pouco uso.
Telf. 986 373 099.

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

O venres 15 ás 22:30 h. poderemos gozar co espectáculo de 23 voces, dirixidas
por Dora Hristova, no CC
Caixanova.

BETAGARRI
No escenario da Iguana
Club este sábado 16 ás 00:30
h. tocará este grupo vasco.

UNIÓN MUSICAL
DE CABRAL
Esta agrupación vai dar un
concerto este domingo 17
ás 18:30 h. no Centro Veciñal e Cultural de Valadares.

V FESTIVAL
ARE-MORE
Este recoñecido festival de
música culta abre este sábado 16 con Le Concert D´astree, fundado e dirixido por
Emmanuelle Haïm, que interpretará a ópera Tamerlano
de Haendel no teatro Fraga
Caixa Galicia. A entrada pode adquirirse a través do telf.
902 434 443 até 3 días antes
do concerto; por internet en
www.caixagalicia.es; ou na
billeteira do teatro na véspera e o mesmo día da actuación por un prezo de 20 euros. Ademais o sábado 23 a
compañía Ópera Studio vai
dar un concerto gratuíto no

Dave Gibbs, cantante do grupo Gigolo Aunts, chega o sábado 23 ás 00:30 h. á Iguana
Club co seu novo proxecto en
solitario, para presentar o disco Her smallest breath is full
of grace. Entrada anticipada
por 10 euros (12 na billeteira).
■ TEATRO

JESUCRISTO SUPERSTAR
Representada polo Teatro
Musical de Brno este xoves 14 ás 20:30 h. no CC
Caixanova.

YO CLAUDIO
Poderemos gozar con esta
versión do clásico de Robert Graves protagonizada
por Héctor Alterio no CC
Caixanova o martes 19 e
mércores 20 ás 20:30 h.

Vila de Cruces
■ TEATRO

CÁNDIDO PAZÓ
Estará con nós este sábado 16.

Vilagar cía
■ TEATRO

UN TRANVÍA
DE NOME DESEXO
Poderemos gozar con este
clásico adaptado por Balea
Branca o sábado 23 no Auditorio Municipal.

Vilalba
■ TEATRO

MENOS LOBOS
Talía Teatro representa esta obra o vindeiro venres 22
no auditorio Carmen Estévez Eguiagaray.
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Anuncios de balde

■ EXPOSICIÓNS

VARI CARAMÉS

xaneiro do 05; Ruy Leitão,
selección de deseños inéditos e de inesperadas revelacións sobre o proceso de traballo deste artista, nado en
Washington en 1949 e morto en Lisboa en 1976, até o 2
de xaneiro. Pecha os luns.

Cándido
Pazó estará
este sábado
16 en VILA
DE CRUCES.

Póvoa
de Var zim
■ EXPOSICIÓNS

ESTAMPAS MEDIEVAIS
A biblioteca municipal Rocha Peixoto acolle esta mostra de 36 gravados en linóleo
do pintor pontevedrés Víctor
Casas, até o sábado 16.

Lisboa
■ EXPOSICIÓNS

FUNDAÇÃO CALOUSTE
GULBENKIAN
O Centro de Arte Moderna
José de Azeredo Perdigão
(CAMJAP) acolle diversas
mostras como Alfaiataria
Cunha, imaxes de moda no
inicio do sec. XX, até o 2 de

Madrid
■ EXPOSICIÓNS

NO PAÍS
DE NUNCA MÁIS
A exitosa mostra do fotógrafo
Xurxo Lobato permanecerá
na galería Sargadelos (Zurbano 46) até o sábado 30.

Valladolid
■ EXPOSICIÓNS

LEANDRO SEIXAS
O escultor, natural de Guitiriz, mostra a sua produción
no Palacio de Pimentel até
o 27 de outubro.♦

X aniversario do Vademecwm
Dentro do amplo programa que os
responsábeis do mítico clube de VIGO están a organizar para celebrar
unha década en activo, o vindeiro
xoves 21 ás 23:30 h. vai tocar o grupo de musica electrónica Wighnowmy Brothers, cunha entrada de
5 euros; o venres 22 ás 22:30 h. no
teatro Salesianos e por 15 euros, gozaremos co concerto de Migala, un
dos grupos máis destacados da es-

cena madrileña e de recoñecido éxito internacional, que ademais repetirán actuación o sábado 23 no Playa Club da CORUÑA; o sábado 23 ás
00:30 h, de novo no Vademecwm,
poderemos escoitar, por 15 euros, o
rock do grupo francés Experience.
A organización dispón dun bono
para os tres concertos por un prezo
de 20 euros Máis información en
www.clubevademecum.com.♦

O

tado. Tranquilizouse ao ver
que non era nada diso, aínda
que se volveu preocupar cando pasou un ex combatente
da División Azul. A deus grazas, non levaba a cruz gamada na chaqueta, nin a caveira,

12 de outubro, día do
Pilar, unha señora
acendeu a tele pola
mañá, viu un desfile de soldados con música marcial e non
soubo se morrera o rei ou se
se producira un golpe de Es-

coas dúas tibias cruzadas, na
gorra. Ningún nazi desfila
por Europa desde 1945. Só
en Madrid, cun goberno socialista, para máis INRI. Iso si,
o 12 de outubro xa non se
chama Día da Raza.♦
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Carlos Blanco
‘Se non nos rimos de nós mesmos, de quen carallo nos imos rir!’
SILVIA ROZAS GARCÍA
Carlos Blanco é experto en facer do cotiá, un motivo para
sorrir. Este polifacético actor
vén de presentar en A Coruña
o espectáculo Dillei, que xa leva un ano percorrendo o noso
país. Coa colaboración de
Ecléctica Ensemble e Dj Keison, este espazo fai dialogar
linguaxes aparentemente diferentes (folk, música electrónica...) para mostrar unha
Galiza moderna e innovadora.
Que é Dillei?
Un musical que parte da narración oral e que conflúe con
música tradicional, ritmos actuais e videocreación nun espectáculo global destinado a un público intelixente, que non precisa
que lle dean todo masticado.
Como enlace entre as dúas
partes de Dillei fai un monólogo no que conta as súas historias, sen guión e sen censuras.
Co asunto do PP en Galiza dáballe para varias horas, non?
A verdade é que agora prefiro falar menos da actualidade e
do que está de moda, por saturación e porque é o fácil, por iso
cada vez interésame menos falar
de Fraga e dos seus mariachis.
En Dillei ironiza sobre a
música tradicional, non é un
grande atrevimento?
Eu penso que o humor permite
un certo achegamento ás cousas.
Sempre hai que andar con coidado
de non ferir en exceso susceptibilidades. Pero se non nos rimos de
nós mesmos e do noso país, de
quen carallo nos imos rir!
Que se supón, que despois
do folk, aos galegos só nos queda o humor?
Espero que non! Tamén está
o sexo, unha boa comida, algunhas paisaxes que pagan a pena e
postas de sol extraordinarias. O

que pasa é que, se algún defecto
lle podo ver a un mundo tan rico
como é o do folk en Galiza, é unha excesiva sacralización. Igual
que hai xente que di “a min non
me toques a Virxe María” outros
comentan “a min non me toques
a muiñeira”. Penso que non é unha boa actitude fronte ás cousas.
Como entende o humor?

E que non sei como non podo
entendelo! Forma parte da miña
forma de estar no mundo, senón
sería directamente para tirarse do
balcón abaixo.
Por que non se atreve a
cantar no seu espectáculo?
Porque non canto ben. A verdade é que debería ir a clases. Un
dos meus soños consiste en mon-

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

tar a Ópera do Malandro, unha
adaptación de Chico Buarque da
obra de Bertold Brecht. Precisaría un elenco de xente que cantase moi ben, e haina en Galiza:
Tosar, María Pujalte, Patricia
Vázquez... Sería fácil facer ese
espectáculo e exportalo pero é un
proxecto caro e difícil de abordar.
Conta cunha ampla traxectoria teatral, traballou en radio e televisión, protagonizou
telefilmes de grande éxito como Mareas Vivas ou filmes como O lapis do carpinteiro... Síntese actor, humorista...?
Eu penso que son actor. O
humor é só un camiño. Antes había un termo que a min me gusta
moito e que hoxendía parece que
se perdeu, o de“cómico”. Hoxe o
cómico é o humorista e o actor é
o que fai papeles dramáticos, un
matiz que habería que derrubar.
Atopa oco na TVG?
A Televisión de Galiza non
pensa en min e eu non penso nela, así que estamos perfectamente de acordo.
Que proxectos ten?
Estou traballando en Madrid,
nunha serie para Antena 3 que se
vai estrear en xaneiro. Chámase
Lobos e nela traballo con xente á
que admiro: Sancho Gracia, Cayetana Guillén-Cuervo, Aitor
Merino... A parte, neste momento
estou devorando poesía. Teño en
mente un espectáculo poético, pero aínda non sei que forma terá.
De que se arrepinte?
Arrepíntome moito de terlle
dito que non a Roberto Vidal Bolaño na derradeira obra que dirixiu. Houbérame gustado traballar con el, pero era para o Centro Dramático Galego e eu teño
certa alerxia a esa institución,
porque, como o seu propio nome
indica, é “dramático”. Esa é a
mellor definición para un centro
cunha esclerose profunda.♦

Soberano
Unha
novela de

ADOLFO
CAAMAÑO

Terra
XOSÉ A. GACIÑO

‘E

stou feito de terra e máis de
soño”. Con ese
verso penso que resumiu
a súa vida e a súa obra, e
iso que o escribiu case
na metade da súa existencia. Vida e obra marcadas pola súa orixe labrega, que nunca esqueceu e sempre resaltou, e
pola súa identificación
total con esta colectividade –este país, esta nación– tantas veces machacada polas circunstancias históricas, acotío
impostas desde fóra, e
tantas veces soñada como un novo paraíso de
liberdade, e á que chamamos Galiza.
O ritmo de rotación
nesta columna ao bordo
do abismo sitúame lonxe do momento no que
o sentimento común lle
rendeu homenaxe emocionada ante a morte
dun home que chegou a
trascender a súa propia
personalidade e a súa
obra literaria, rexa e telúrica, para pasar á categoría de símbolo, de
referente de compromisos colectivos, coas dificultades que entraña
tal responsabilidade,
sobre todo en momentos escuros de represión, como os que viviu
o noso personaxe, pero
tamén coas satisfaccións que significa liderar os soños comúns
nos momentos nos que
se conseguen avances
ou cando se suman
vontades na formulación de reivindicacións.
Pero aínda que esta
columna quede lonxe
da actualidade, non
quería estar á marxe dese percorrido estremecido que intelectuais,
escritores, artistas e pobo militante fixeron na
despedida dun poeta da
terra, continuador da
esplendorosa traxectoria de tantos poetas da
terra que, co seu compromiso cívico, contribuíron de maneira tan
fonda a manteren e reforzaren a identidade
do seu pobo. Padrón,
Ponteceso, Celanova,
Cambados... son berces
estelares dalgunhas das
principais voces poéticas populares, fixadas
xa na historia do rexurdir da conciencia galega. Agora, por suposto,
tamén Outeiro de Rei,
na Terra Cha do noso
Manuel María, “feito
de vales, de outeiros e
de corgas”, definitivamente fundido xa coa
terra.
Co meu recordo dos
vellos tempos e coa esperanza do soño compartido.♦

