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DE DIGNIDADE.

AÍNDA HAI

QUEN É CAPAZ

de darlle resposta á crise política que padecemos. Os máis de 20.000
galegos (números reais) que se manifestaron en Compostela no segundo aniversario do Prestige convocados por Nunca Máis, non só
estaban protestando, nin eran uns pedicheiros a uns gobernos que
teiman en darlles as costas. Eran unha expresión de dignidade que
segue en enxurrada desde aquela catástrofe ecolóxica pero tamén
política: Galiza atopouse sen unhas institucións que a valesen. Fronte a un PP que segue tratando de convencer o electorado de que a
do Prestige foi unha catástrofe natural, na que a Xunta só cometeu “algúns erros”; fronte a un PSOE que chegando á Moncloa pasou páxina: a Pérez Touriño lúxano as pancartas; os manifestantes de Santiago reclamaron xustiza, capacidade de decisión e, sobre todo, un cambio, non só de talante senón de política práctica.♦
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Nunca Máis afirma que a manifestación do 13 de novembro representa
o ‘triunfo da cidadanía’

As ondas do Atlántico asolagan
de novo Compostela
PERFECTO CONDE

Dous anos despois da catástrofe do Prestige, as “ondas da dignidade” asolagaron de
novo as rúas de Compostela na defensa do mar océano, pero tamén dos dereitos e libertades de Galiza. O “Nunca Máis” volveu resoar con forza. Foi un berro de protesta
e, ao mesmo tempo, de futuro. Esta é a crónica dunha manifestación case silenciada.
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E

stabamos por volta do
San Martiño e, polo tanto, do seu verán de días
máis ou menos calorosos e noites frescas que
lle dan a Compostela esa luz especial cando morren as tardes.
En realidade xa estaba anoitecendo cando arrincou da Alameda a manifestación do 13 de novembro. “Neno, abrocha a zamarra que vai facer frío”, dicíanlles
algunhas nais aos seus fillos que
lle prestaban máis atención ao
estrondo da barafunda que á prevención das proxenitoras.
As dúas Marías convertidas en
estatua por César Lomba vían pasar ríos de xente procedente de toda Galiza disposta, unha vez máis,
a defender a súa terra e a reafirmar
o nunca máis que puxo de pé os fillos de Breogán cando un barco
mal gobernado e un goberno peor
embarcado causaron a maior traxedia ecolóxica padecida até agora polo mar galego. “Estamos
aquí outravolta para que ninguén
se esqueza do que nos debe, e para que ninguén coide que nós esquecemos o que nos fixeron”, dicíanos un mariñeiro chegado dende Aguiño. “E para que Fraga e
Zapatero non pensen que imos pasar a folla como se aquí non ocorrese nada”, engadiu unha mariscadora do Grove. Outro mariñeiro
tamén quixo completar o panorama dicíndonos que “Aznar, no
canto de falar tanto en contra da
súa propia España, ben podía arrepentirse de algo de todo o mal que
nos fixo o seu goberno enchendo
as costas de chapapote. Ou non lle
pagarían algo por falar disto nas
súas conferencias nos EE UU?”.
A marea de xente era, dende
logo, variopinta. A carón de mariñeiros, mariscadores, bateeiros,
labregos, sindicalistas e pequenos
empresarios, marcharon cara á
praza da Quintana profesores, intelectuais, escritores, xornalistas,
médicos, arquitectos, artistas, algún cura, políticos, amas de casa,
obreiros, empregados... Había de
todo. Non estaban, dende logo, os
do PP nin Emilio Pérez Touriño,
que esta vez parece que lle colleu
medo a que dixesen del que se
abeiraba debaixo das “pancartas”.
Os que si estiveron sen ningunha
forma de complexo foron todos os
dirixentes do BNG, encabezados
por Anxo Quintana, Xosé Manuel
Beiras e Francisco Rodríguez. E
tamén estiveron dirixentes socialistas como Ismael Rego e Ceferino Díaz, entre outros.
O berro de Nunca Máis
Cando pasou a manifestación
polo recanto da cafetaría Derby e
a xente se tivo que apretar para
desembocar na praza do Toural,
algúns agradeceron a redución
do espazo físico. “Así imos pasar
menos frío”, comentounos unha
rapaza. Daquela xa todos sabiamos que a convocatoria de Nunca Máis non caera en saco roto e
que estaban indo cara á catedral
máis de trinta mil persoas. “Non
acabo de crelo –seguiu dicíndonos a moza friorenta–. Pasaron
dous anos. Choveu todo o que
choveu política e socialmente, e
aquí volvemos estar miles e miles de persoas arredor de Nunca
Máis. Será posíbel que alguén fi-

que aínda sen ouvir este berro?”.
Pola rúa do Vilar adiante, a
“mani” xa era unha auténtica romaría en busca do Santo Grial da
civilidade. O escritor Manuel Rivas ollaba con nostalxia as luces
dos soportais polos que tantas veces paseou de mozo e lembrábase de cando Ramón Otero Pedrayo percorría estes lugares sorprendendo a quen no acompañaba cunha tal sabedoría que lle
permitía contar unha historia por
cada casa e unha anécdota por
cada pedra. Ceferino Díaz fíxonos lembrar a Borobó cando nos
regalou unha castaña que levaba
no peto. Era das nosas, das que
dan gusto comelas, pero eu gardeina como se fose de Indias porque seguramente está cargada de
boa sorte a castaña de Ceferino.
Pasamos arredor da fonte dos
cabalos que hai diante da fachada
das Praterías e, allez haut, os manifestantes subiron as escaleiras
sen tempo para decatarse de que
son impares, coma tantos turistas
que perden apostas por non seren
capaces de subilas de dous en
dous pasos. Agardábanos a eterna
praza da Quintana, tantas veces
testemuña de encontros públicos
de variada natureza. Como o Día
da Patria, por exemplo. A Quintana que foi dos mortos e agora é
dos vivos. Ese lugar que, xunto
coa cercana praza do Obradoiro,
forma parte do patrimonio da humanidade con tanto ou máis mérito que a praza veneciana de San
Marcos ou a praza maior de Salamanca. As monxiñas de clausura
de San Paio debían estar mirando
o que pasaba detrás dos barrotes
das súas ventás como cando Pedrayo lle facía a Domingo García
Sabell levalo con el para velas
cando lles pasaba a visita médica.
Dereito a coñecer a verdade
Seguramente, os organizadores
non pensaban que ía asistir tanta
xente e por iso elixiron que a concentración fora na Quintana. Foron moitos os que non conseguiron pisar a praza até que rematou
o acto que puxo a andar o actor
Carlos Blanco con palabras que
tanto acariñaban como luvas de
seda como podían ferir como dagas, segundo fora o caso. “Lémbraste, Manolo, polo que tivemos
que pasar?”, preguntoulle ao autor d’O lapis do carpinteiro. E o
escritor coruñés respondeulle con
ese sorriso seu que mestura a partes iguais ledicia incontíbel, tristura contida e rebeldía controlada.
E chegoulles a vez aos que
“oran” de verdade. Miguel Anxo
Pazos, presidente do marisqueo a
pé de Pontevedra, mostrouse orgulloso do seu traballo de mariscador
como o resto de mariñeiros, percebeiros, bateeiros, redeiras, mergulladores, “xentes de ben, traballadoras e traballadores que aspiran a
vivir do seu traballo en paz e con
dignidade”, como el dixo.
Pazos soubo poñer o dedo na
chaga. “Hai exactamente dous
anos –exclamou– estivemos sós.
Foi triste e, ao tempo, clarificador.
Decatámonos de que Galiza padecía unha situación de desamparo e
indefensión do litoral que non ten
mudado dous anos despois. Agora
xa aprendemos para sempre e somos plenamente conscientes de

Miguel Anxo Pazos, o mariscador de Pontevedra, dirixíndose aos concentrados.

que, dende Madrid, o mar fica
moi lonxe. E que este mar galego
é noso, e temos que ser nós quen
o regule e organice. É o noso dereito porque é a nosa vida”.
Despois de repasar a experiencia de que foron os mariñeiros e bateeiros os que sacaron o
chapapote do mar, sen máis medios que as súas propias mans, e
as mariscadoras as que elaboraron as barreiras artesanais coas
que se protexeron as rías, ou os
percebeiros que retiraron o fuel
dos coidos e os mergulladores
que limparon os fondos mariños,
Pazos non puido evitar o berro:
“Que non nos enganen! Os que
defendemos Galiza fomos nós!
Nin a Xunta nin o goberno español nin a UE semellaban existir”.
O mariscador pontevedrés trazou un panorama ben diferente do
que aínda se segue debuxando dende os medios oficiais, cando pronunciou estas palabras: “Pasaron
dous anos, e estase a evidenciar un
impacto moi severo sobre o sector
pesqueiro e marisqueiro, con importantes perdas produtivas e económicas en todo o litoral. Xa se
constata afección sobre o ciclo productivo de moitas especies. O marisqueo a pé nas rías de Vigo, PonCeltia Sar na lectura do seu comunicado.

tevedra e Arousa enfróntase a unha
escaseza de ameixa babosa que non
ten precedentes. Hai mortaldade de
navalla na Lanzada, de camarón en
Aldán, de coquina en Lira, O Pindo
e Corcubión, de ameixa en Ribeira,
ausencia de mexilla en amplias áreas da Costa da Morte, ou falta de
percebe na Mariña, práctica desaparición de lubrigante en todo o litoral e baixa nas capturas de faneca
ou de polbo. A Consellaría de Pesca nega esta realidade de xeito obcecado e suicida. Mesmo camufla
os datos de produción e captura que
logo publican os xornais sumando
peixe e marisco procedente da flota
de altura, ou mesmo de importacións, que logo se consomen no
mercado galego como se fosen produtos galegos. Segundo o pintoresco criterio de Fraga, o do Prestige
debe ser a primeira maré negra que
non provocu efectos a longo prazo
sobre o peixe e o marisco”.
Pazos dirixiuse aos “señores
do goberno español e da Xunta”
para pedirlles que tomen nota
“do que teñen que facer”: “Van
comezar por pedirnos perdón por
todo o que nos fixeron e por todo
o que sufrimos. Polas súas mentiras e pola súa soberbia, En segundo lugar, van rexenerar, des-

contaminar e recuperar os fondos
mariños, os bancos marisqueiros
e os caladoiros. A continuación,
os galegos queremos exercer o
dereito a coñecer a verdade”.
Celtia Sar, unha mociña encantadora que veu dende Muxía,
tamén soubo estar á altura das circunstancias. Lembrou os primeiros días do Prestige con estas palabras: “Ollabamos o mar con pena e sorpresa. Mentres escoitabamos dende a Xunta e dende Madrid que non era nada grave, que
non había risco de maré negra e
que estivésemos tranquilos, a
Muxía xa chegara o chapapote”.
Celtia repasou o tempo no
que “as cousas comenzaron a
cambiar, empezou a haber protestas e moitas cousas pasaron”.
“Se hoxe estamos de novo xuntos en Santiago –dixo tamén– é
porque queremos que na Xunta e
en Madrid tomen medidas de
verdade que que isto non volte a
suceder. Eu quero que de novo
volten a Muxía os paxaros que se
salvaron e que non teñan medo
do chapapote, tamén quero ver
golfiños a salvo. Eles teñen dereito a vivir nun mar limpo”.
Saúde e océano
Para rematar, antes de que cantase o ourensán Emilio Rúa e de
que actuase o grupo folk coruñés
Ruote, Xurxo Souto salientou a
manifestación do 13 de novembro como “día da dignidade” no
que “as ondas do Atlántico asolagaron a praza da Quintana para
celebrar o triunfo da cidadanía”.
“Diante da soberbia do poder
–dixo Souto– o océano atopou o
seu valedor en nós, na xente do
común. Na humildade infinita de
miles de galegos que arrincaron
coas súas mans chapapote na ribeira, de miles de cidadáns que
saíron á rúa para berrar “nunca
máis”. Un traballo colectivo que
superou a cancela da mentira e lle
mostrou ao mundo a verdadeira
dimensión da traxedia. Á nosa
chamada acudiu, dende todas as
latitudes, a aperta solidaria dos
voluntarios, e Galiza converteuse
no lugar que mellor representa a
dignidade do mar. Toda Europa
aprendeu galego para dicir ecoloxía e berrou tamén nunca máis”.♦
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Saúde e océano!
Benvidos galegos e galegas, benvidos xentes de todas as ribeiras. As
ondas do Atlántico asolagan a praza da Quintana para celebrar o trunfo da cidadanía, para celebrar con orgullo este Día da Dignidade.
O Día da Dignidade en honra dun país, duns cidadáns que –diante
da incompetencia da administración–, decidimos asinar para sempre,
coas mans enfouzadas en chapapote, un pacto sagrado coa natureza.
Velaí o noso compromiso –persoal, intransferible, sen intermediarios–: Salvar o mar. Velaí a nosa sinatura: Nunca Máis!
O 13 de Novembro do ano 2002 escoitamos por primeira vez un
nome: Prestige. Outra chamada de auxilio dun barco cargado de perigo. Un elo máis na cadea de indefensión que esgana a nosa costa.
Pero esta vez a prepotencia dos gobernos de Madrid e da Xunta, a xordeira dunha administración que nunca escoitou a voz do Atlántico, transformou a petición de auxilio nunha das maiores catástrofes ecolóxicas que
ten sufrido o planeta Terra. Na escenificación verdadeira da morte do mar.
Diante da soberbia do poder, o océano atopou o seu valedor en
nós, na xente do común. Na humildade infinita de miles de galegos e
galegas que arrincaron coas súas mans chapapote na ribeira, de miles
de cidadáns que saíron á rúa para berrar: Nunca Máis!!
Un traballo colectivo que superou a cancela da mentira e mostrou
ao mundo a verdadeira dimensión da traxedia.
Á nosa chamada acudiu, dende todas as latitudes, a aperta solidaria dos voluntarios. E Galiza –ese pobo coñecido ata entón polo caciquismo e o minifundio– converteuse, aos ollos do continente, no lugar que mellor representa a dignidade do mar.
Toda Europa aprendeu galego para dicir ecoloxía e berrou tamén
Nunca Máis!
Pero este Día da Dignidade, desgraciadamente, ten que ser tamén
unha xornada de reivindicación.
Dous anos despois do comezo da catástrofe segue a haber chapapote nas costas. Ninguén da administración nos informa do que acontece non fondos mariños, nin das perdas do sector pesqueiro.
Non hai remolcadores, non chegaron os buques anti-contaminación. Dende a data escura do Prestige, 26 barcos tiveron problemas no
litoral galego e seguimos vivindo no mesmo estado de indefensión.
As nosas demandas son como mar, claras, diáfanas, constantes,
profundas. A voz administración segue a ser turba, enleada, cargada
de promesas, cifras revoltas e orzamentos que non son.
Na Xunta, a ninguén se lle solidificou a cara de vergonza e velaí
seguen aferrados á súa poltrona. Chegou outro goberno a Madrid pero, ben axiña, observamos como están a reproducir as mesmas perguizas que antes criticaban.
Temos asinado un pacto co océano e non imos arriar nese compromiso.
No Día da Dignidade seguimos a esixir medidas urxentes e elementais de seguranza marítima. Seguimos a reclamar un verdadeiro
plano de rexeneración do medio mariño e litoral que garanta o seu futuro. E apoio decidido aos sectores produtivos máis directamente golpeados pola maré negra.
Dous anos despois do comezo da traxedia seguimos a demandar
investimentos reais para Galiza. Un esforzo excepcional nos presupostos do Estado para tentar superar a crise excepcional á que a propia incompetencia da administración nos levou.
O falar non ten cancelas. Moitos pareceres che hai neste mundo,
moitos debates, moita regueifa, moitas perspectivas...
Pero na madrugada, cando acougan os ruídos do home, só un son
se mantén na ribeira.
É a grande voz do Océano a nos lembrar que a nosa esencia, que
ata os propios alicerces deste mundo están feitos de auga.
É a voz do Océano –na Lanzada, en Candieira, en Ortegal, nas
Cíes, en Monte Louro, no Orzán– a repetir teimuda sempre o mesmo
retrouso: Vida !!
En cada baga, en cada, tombo, en cada onda: Vida!!!
Sigamos pois o seu mandato, e onde hai ruído, fagamos que trunfe de vez a voz do mar:
Vida para A Mariña....Vida!!
Vida para o mar de Ortegal a Prior....Vida!!
Vida para o mar Bezoucos, Trasancos e Ferrol...Vida!!!
Vida para o mar da Marola, vida para As Mariñas....Vida!!!
Vida para a Costa da Morte....Vida !!!
Vida de Fisterra a Monte Louro.... Vida !!!
Vida para o mar de Muros, e para o mar de Noia....Vida!!!
Vida para a Barbanza.....Vida!!!
Vida para o Mar de Arousa....Vida!!!
Vida para Sálvora e o Salnés.....Vida!!!
Vida para o mar de Pontevedra....Vida !!!
Vida para o Morrazo....Vida!!!
Vida para o Mar de Vigo.....Vida!!!
Vida dende Baiona á Guarda.....Vida!!
Vida para o mar de Galiza....Vida!!!
Vida para todos os océanos do Mundo....Vida!!
Nas grandes causas cómpre tomar partido. Hai dous anos, coas mans
enfouzadas en chapapote, este pobo decantouse claramente, e decidiu
ser para sempre do partido do mar. Saúde e océano! Nunca Máis !♦
Comunicado de Nunca Máis lido por Xurxo Xouto

‘Se o PP nos mentiu daquelas,
porque temos que crelo agora?’

‘Estamos como hai dous anos!’
A. EIRÉ
A principal mensaxe que
querían lanzar os miles de
manifestantes en Compostela, Estamos como hai dous
anos”, case non se escoitou
polo silenciamenteo e o ruído
mediato que falaba e escribía
sempre ollando cara atrás.
A evidencia é inconstatábel. Se
se volvese producir outro accidente coma o do Prestige, segundo as estatísticas, tócalle
antes de tres anos, Galiza estaría nas mesmas condicións que
aquel 13 de novembro fatídico.
Así teñen que recocelo todas
as autoridades tanto do Goberno central como autónomo.
Arsenio Fernández de Mesa,
o daquela delegado do goberno
central admitiu en conversas con
A Nosa Terra que o que existe
hoxe a maiores son “cinco mil
traxes para os voluntarios”. Para
De Mesa “unha marea negra é
imposíbel da parar cando se produce”. Tamén defende que foi
moito mellor que afectara a unha grande extensión que, por
exemplo, se concentrase na ría
de Corcubión. “Ise si que sería
un desastre”, afirma.
Do mesmo parecer é o conselleiro de Pesca, Henrique López Veiga: “a extensión da marea negra diminuíu a intensidade dos vertidos. Agás nalgun-

has zonas o fuel non permaneceu moito tempo no mesmo lugar e, ao ser moi pouco solúbel,
os seus efectos foron escasos”,
defende o conselleiro, facendo
da necesidade virtude.
A Xunta tamén afirma que
puxo en marcha un programa de
coordinación dos voluntarios
que terían hoxe os materiais necesarios para facerlle fronte a
unha nova contaminación. “Sen
eles sería imposíbel facerlle
fronte a calquera emerxencia
como quedou demostrado”,
afirma Fernández de Mesa.
Desde a subdelegación do
goberno tamén se recoñece, de
xeito extra oficial, que a situación preventiva hoxe na Galiza
é a mesma que hai dous anos.
O que afirman con rotundidade
é que se hoxe se dese un caso
semellante ao do Prestige, o
resultado final sería moi outro,
“porque o xeito de actuar non
tería nada que ver”.
Critican desde a Delegación do Goberno central, “cos
datos que posuímos agora”,
que a actuación de Fernández
de Mesa foi ante todo política,
ignorando, cando non condicionando os informes dos técnicos. O afán de protagonismo
é, logo, tentar salvar a cara politicamente, sería o que levou o
accidente do Prestige a unha
catástrofe sen precedentes.

Na subdelegación do goberno compara a actuación cando o
Prestige co enbarrancamento
hai unhas semanas dun cargueiro na ría de Ribadeo. Recoñecen
que existiron múltiplas presións
pero que “deixamos que os técnicos se reunisen en solitario,
sen presionalos ou mediatizalos
e, logo, cos seus informes, tomamos as decisión oportunas.
Todo saíu ben”.
Ollando cara atrás
Tanto PP coma PSOE semella
que se atopan máis cómodos discutindo aínda do que se tiña que
facer hai dous anos, do que tiña
que ser ou non foi ou de quen é o
culpábel. As responsabilidades
políticas, con dúas eleccións polo medio xa se substanciaron, as
accións legais seguen o seu curso, e o que tiña que ser e non foi,
debería servir unicamente para
pór os medios necesarios para
que non se repita.
Pero os petroleiros monocasco seguen a pasar perto de
Fisterra, aínda que se ampliou o
separador. Os barcos de salvamento e loita contra a contaminación, que o Estado construirá
en Sestao, e poida que leve para
Xixón, como o remolcador
Alonso de Chaves, non estarán
en servizo polo menos antes de
dous anos. Non existe porto re-

O mar, do azul ao negro
CELTIA SAR
Hai dous anos pasou algo perto de Muxía que ía
cambiar moitas cousas. A partir do 13 de novembro comezamos a escoitar na televisión que un
barco chamado Prestige naufragara fronte ás nosas costas. Na Costa da Morte sabemos ben destas catástrofes, mais esta vez era distinto. A partir
dese día o mar mudou a súa cor, pasou do azul a
unha cor negra intensa, e o seu cheiro a algas e
peixe desapareceu, e só podíamos cheirar gasolina moi forte.
Ollabamos o mar con pena e sorpresa, mentras
escoitabamos, desde a Xunta e desde Madrid, que
non era nada grave, que non había risco de maré
negra e que estivésemos tranquilos. A Muxía xa
chegara o chapapote, incluso, ás veces, choveu
chapapote, como podían dicir iso? As cousas comezaron a cambiar. Empezou a haber protestas, e
moitas cousas pasaron. Algunhas moi boas, como
a unión que logramos en toda Galiza, con todas as
manifestacións, os traballos que faciamos na escola, os voluntarios que chegaban... Naquel momento moita xente nos apoiaba, e aínda que, nalgúns periódicos e televisións, seguían a contar
mentiras, noutros tiveron que empezar a falar de
maré negra, e sairon aquelas imaxes tan tristes de
paxaros petroleados, golfiños morrendo na area e
peixes e mariscos mortos. Ainda así, a mín parecíame que non sabían que facer co Prestige, até
que o barco, canso de que o paseasen arriba e
abaixo decidíu afundir e descansar, así, en paz.
Houbo xente do goberno que decía que así rematara todo, pero o chapapote seguía chegando,
e aínda hoxe, dous anos despois, temos chapapote nas praias e rochas, e os mariñeiros din que ta-

mén nos fondos mariños, e que por iso hai menos peixe, pero agora hai menos xente limpando,
e xa ninguén ven axudar.
Se hoxe estamos de novo todos xuntos en
Santiago e porque queremos que na Xunta e en
Madrid tomen medidas de verdade para que isto
non volte suceder, pero que tamén amañen o problema do Prestige, que aínda non está resolto. E
se seguimos aquí, despois de tanto tempo, merecemos, cando menos, iso, e non nos conformaremos con menos.
Hai dous anos tamén falei dende o Obradoiro,
e uns días despois escribía, xunto con Jairo, unha
carta ao congreso dos deputados na que pediamos
cousas que aínda non nos deron. Eu quero que, de
novo, volten a Muxía os paxaros que se salvaron,
e que non teñan medo do chapapote, tamén quero ver golfiños a salvo, eles teñen dereito a vivir
nun mar limpo, e nós temos a obriga de que defendamos o mar, a súa casa, e por iso a Xunta ten
que traballar xa.
No nome dos peixes e mariscos quero pedir hoxe plans que nos protexan de máis naufraxios, por
exemplo, e como diría Jairo, que hoxe non pode estar aquí, pedimos barcos anticontaminación, pero
sobre todo, pedimos sentidiño, que o goberno non
deixe que pasen tan perto das nosas costas barcos
tan perigosos, que xa sabemos o que pode volver
pasar. Tamén quero pedir no meu nome, e no nome
de todos os nenos e nenas fillos de mariñeiros, máis
seguridade no mar para os nosos pais. Queremos
vida no noso mar porque iso será futuro para nós.
Por iso, hoxe aquí, trece de novembro do 2004 berramos todos xuntos: Prestige Nunca Mais!♦
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A DOUS ANOS DO PRESTIGE

,
?’

ai dous anos!’

fuxio e o protocolo que non serviu para actuar cando o Prestige
está aínda vixente e sen validar
reformando os aspectos necesarios. A subcomisión para avaliar
os efectos do Prestige que se debía ter posto en marcha no Congreso, agarda que se cumpra o
compromiso de Zapatero cos nacionalistas, sen que sirvan as protestas e presións dos deputados
do BNG. As promesas do Estado
e da UE quedaron en mar morto,
nunca mellor dito. Nin ao PP nin
ao PSOE lles interesa entrar neste
eido reivindicativo. Cada un ten
agora as súas responsabilidades,
así que é mellor saltar as vagas

reivindicativas desviando a enxurrada da opinión pública.
A anestesia dos informes
Un bo método para desviar toda
a atención son os informes. Se tivésemos que crer os realizados
pola Xunta, a catástrofe do Prestige non foi iso, nin tivo consecuencias negativas para Galiza,
senón que se converteu nunha
benzón para o litoral galego: a
costa está limpa, as capturas non
descenderon, houbo especies
que se recuperaron ao non poder
pescar... E moitos mariñeiros e
mariscadores cobraron durante

meses o triplo do que viñan sacando polo seu traballo, entre o
subsidio e o pagamento por sacar
chapapote. Desde o PP afirman
que hai moitos mariñeiros que
andan a pedir que “veña outro
Prestige”. Outro Máis na vez de
Nunca Máis, sería o seu eslogan.
“Se fose verdade o que din, para
que preocuparse polas mareas
negras”, afirman biólogos como
Alberto de Coo que traballa no
centro de Vilanova de Arousa.
E sucédense as analises científicas que analizan o impacto e
as leccións que é preciso extraer
da catástrofe do Prestige dous
anos despois. E nas portadas dos

diarios e das televisión e da case
a totalidade das emisoras só aparecen aqueles que dan a mensaxe optimista da capacidade rexeneradora do litoral galego e de
como o noso mar e tan potente
que é capaz de biorremediar o
que non é capaz de facer o da
Bretaña co fuel do Erika nin o
de Alaska co Exxon Valdez.
So gabando a capacidade rexeneradora do mar galego poden
anular os informes de décadas realizados por científicos de todo o
mundo analizando o que pasou
nas costas bretonas e de Alaska.
“Somos diferentes” veñen a dicir.
Cando aparece algún infor-

me crítico, (publicado por A Nosa Terra) como o elaborado por
científicos do Ciemat, CSIC, e
da Universidade de Pennsylvania, que traballaron das dáus catástrofes antes referidas, silénciase totalmente na Galiza, malia ser validado polas revista
científicas máis prestixiosas e
pola propia Unesco. Até os partidos políticos e Nunca Máis o
ignoran, “deixándose levar pola
corrente desinformadora que din
atacar”, critican os membros
máis activos da plataforma.
Pero o informe máis mentado
e, á vez o máis criticado, foi o realizado pola propía Consellaría
de Pesca. En resume, este informe afirma que as capturas superaron as anteriores ao afundimento do Prestige. O informe foi
contestado por un mariscador de
Pontevedra ao remate da manifestación (ver recadro), pero por
numerosos científicos que o cualificaron de parcial (Instituto Español de Oceneografía), ou científicos como Victoriano Ugorri,
De Coo, Miguel Anxo Murado
ou Fiz Fernández, e que puxeron
de manifesto como as repercusións aínda non se poden calibrar
“porque é preciso analizar o ciclo
reprodutivo das especies e non se
pode unicamente facer un estudo
de dez peixes porque a bioloxía é
moito máis complexa”.
Pero existe unha réplica contundente ao informe da Xunta
que expoñía moitos dos manifestantes de Nunca Máis en Compostela: “se López Veiga nos
mentiu hai dous anos, por exemplo dicindo que non había maré
negra ou que xa chegara todo o
fuel que tiña que chegar á costa e
que as praias estaban limpas,
porque imos crelo agora”?♦

Os mariñeiros galegos temos dignidade
MIGUEL ANXO PAZOS
Son mariscador. Mariscador galego. E
estou orgulloso do meu traballo, como o
están os milleiros de homes e mulleres
que na Galiza viven do mar. Mariñeiros,
percebeiros, mariscadoras, bateeiros, redeiras, mergulladores. Xentes de ben,
traballadoras e traballadores, que aspiran a vivir do seu traballo en paz e con
dignidade.
Hoxe é 13 de Novembro de 2004.
Cúmprense dous anos do inicio da catástrofe do “Prestige” sobre este litoral galego, un dos máis ricos e produtivos de
todo o mundo, e tamén un dos máis
agredidos. Hai exactamente dous anos
estivemos sós. Foi triste, e ao tempo clarificador, decatármonos de que Galiza
padecía unha situación de desamparo e
indefensión do litoral que non ten mudado dous anos despois. Agora xa aprendimos para sempre, e somos plenamente
conscientes, de que desde Madrid o mar
fica moi lonxe. E que este mar galego é
noso, e temos que ser nós quen o regule
e organice. É o noso dereito porque é a
nosa vida.
Temos experiencia dabondo. Pois tiveron que ser daquela, precisamente,
mariñeiros e bateeiros quen defendesen o
país e sacasen o chapapote do mar, sen
máis meios que as súas propias mans. E
mariscadoras as que elaborasen barreiras
artesanais para protexer as rías. E percebeiros os que retirasen fuel dos coidos. E

mergulladores os que o fixeron dos fundos mariños.
Que non nos enganen. Os que defendimos Galiza fomos nós! Nin Xunta, nin
Goberno español, nin Unión Europea semellaban existir.
Pasaron xa dous anos, e estase a evidenciar un impacto moi severo sobre o
sector pesqueiro e marisqueiro, con importantes perdas produtivas e económicas en todo o litoral. Xa se constata afección sobre o ciclo reprodutivo de moitas
especies. O marisqueo a pé nas rías de
Vigo, Pontevedra e Arousa enfróntase a
unha escaseza de ameixa babosa que non
ten precedentes. Mortandade de navalla
na Lanzada, de camarón en Aldán, de coquina en Lira, O Pindo e Corcubión, de
ameixa en Ribeira, ausencia de mexilla
en amplas áreas da Costa da Morte, ou
falta de percebe na Mariña, prática desaparición do lumbrigante en todo o litoral,
e baixa nas capturas de faneca ou de polbo, son só algúns exemplos que ilustran
unha situación que é insostíbel.
A Consellaría de Pesca nega esta realidade de xeito obcecado e suicida. Mesmo camufla e manipula os dados de produción e capturas que logo publican os
xornais, sumando peixe e marisco procedente da frota de altura, ou mesmo de importacións, que logo se consumen no mercado galego como se fosen produtos galegos, ainda procedendo de fóra. Segundo o

pintoresco criterio de Fraga, a do Prestige
debe ser a primeira maré negra da historia
da humanidade que non provocou efectos
a longo prazo sobre o peixe e o marisco.
Nin o sector pesqueiro nin a sociedade galega se merecen este engano.
O que si merece Galiza é outro trato
ben diferente, máis digno, comezando polos orzamentos que se van aprobar en Madrid. E aquí entramos nós.
Señores do Goberno español e da
Xunta. Escoiten atentamente. Tomen nota
do que teñen que facer:
■ Van comezar por pedirnos perdón
por todo o que nos fixeron e por todo o
que sufrimos. Polas súas mentiras e pola
súa soberbia.
■ En segundo lugar, van rexenerar,
descontaminar e recuperar os fundos mariños, os bancos marisqueiros, e os caladoiros.
■ A continuación, os galegos e galegas
queremos exercer o dereito a coñecer a
verdade.
■ Despois, van impulsar melloras dirixidas ao sector, na extracción, repoboación, e comercialización. Para combater
a emigración, e evitar que haxa mariñeiros que teñan que coller as maletas para
dirixírense a Fuerteventura, Lanzarote,
Andorra, Madrid ou Cataluña, a traballar
como camareiros ou albañís, porque na
súa terra non teñen dereito a un posto de
traballo digno.

■ Tamén, e con urxencia, van pór en
marcha medidas de seguranza marítima.
Pasaron dous anos, e ainda non hai un só
buque anticontaminación no litoral galego. Queremos iso, e cobertura radar, remolcadores e unidades de intervención rápida. Para que tampouco Nunca Máis teñamos que lamentar perdas irreparábeis
de vidas humanas, como a dos dez mariñeiros do pesqueiro “O Bahía”.
Que lles quede ben claro. Que nos escoiten ben na Xunta de Galiza e no Goberno español: Os mariñeiros galegos temos dignidade, e non nos vendemos por
catro euros! Queremos defender o noso
país, facelo próspero e libre, e manter postos de traballo dignos no mar.
É falso –e nós demostrámolo– ese tópico que nos define aos galegos como resignados. Moi ao contrario: somos un pobo vivo e orgulloso, unha nación que pode e quere decidir libremente o seu destino, e construir o seu futuro sen submisións nin dependencias.
Por iso estou hoxe aquí. Por iso estamos todos nós. Porque son mariscador e
quero seguir séndoo. Porque Galiza é un
pobo mariñeiro. Non queremos privilexios. Queremos vivir do noso traballo!
Por iso, dous anos despois, no Día da Dignidade de Galiza, seguimos a berrar:
NUNCA MÁIS!!♦
M. ANXO PAZOS é mariscador de Pontevedra.
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

O Estado israelí
persegue a Gelo. Os
primeiros en saber
dos anuncios de
Oleiros anti-Sharon
foron o xornal La
Opinión de A Coruña
e dous diarios israelís.
Os dous de Tel Aviv
tiveron a información
antes que La Voz de
Galicia que está a
doce quilómetros. O
embaixador israelí
ameazou o alcalde
con represalias.
Bombardearían
Oleiros se Gelo non
retirase os luminosos?
As orixinalidades de
Ánxel García Seoane
son unha anécdota ao
lado desa
capacidade dos
israelitas para saber
todo o que se
produce en calquera
parte do mundo. Non
lles gusta que os
comparen coa
Gestapo. Non se fará
aquí. Israel só debe
ser comparado cun
portaavións
norteamericano no
deserto. Imaxe
onírica.

George W. Bush non é o primeiro presidente americano que vai coa relixión por diante no seu mandato. Hai
un antecedente que tivo repercusións dramáticas na
historia de Europa: Harry Truman era evanxélico baptista. Esa condición e a necesidade que Franco tiña para se manter no poder co apoio da igrexa católica romana deron lugar a un conflito que se saldou con máis
fame nos tempos da fame. A diplomacia americana coñecía perfectamente a dureza da represión dos protes-

O poder dos evanxélicos
XAVIER ALCALÁ

C

omo tantas outras veces, aproveitei
unha viaxe do cercado á outra banda
da ría para ir visitar os meus irmáns de
Lubre. No traxecto, ondulado, a ritmo do
motor da velaivai, o Luís e eu repasamos as
grandes mudanzas do globo, no que todo parecía cambiar e se facer diferente logo da hecatombe da guerra mundial.
Entre salseiros, sobre a ría verde e branca
de rizos, baixo o
sol que procuraba as Américas
presidente
da liberdade, faTruman,
lamos da independencia da Inevanxélico
dia, na que triunfara a mansedubaptista,
me de Ghandi; e
da independenofrecíalle
cia de Israel, que
a Franco
se batera cunha
fereza abraiante
Plan
Marshall
contra os exércitos dos musulpor liberdade
máns que a roderelixiosa”
aban.
— Os xudeus
sonche moito,
Manuel –concentrou o patrón da lancha todo un longo discurso–. Mataríanos eses bestas dos nazis coma a coellos pero hainos a feixes por todo o
mundo e son ricos, riquísimos. iso é o que
vos falta aos protestantes.
— Temos a Truman –repliquei por dar pé
a máis conversa.
— Teredes, porque será evanxélico,
¿non? Pero é un político, non un banqueiro;
e os sionistas teñen o apoio de banqueiros a
mazo, en todo o mundo. Teñen diñeiro e xa
verás como acaban montando un estado de
moito rosmillo; e van botar a todos os mouros que vivían por alí... Ti observa o caso,
cando as cousas se están a pór tan feas co das

‘O

No Tirol (Austria)
van multar con 2 mil
euros ao que non

Os presidentes norteamericanos Truman e Bush.

bombas atómicas. Velaí: aos xudeus apóianos tanto os ianquis como os rusos.
Podía ter razón o amigo Luís, que pasaba innecesariamente a man polo cabelo ondulado coma a ría, como se o vento llo fose
despeitear mentres daba toques ao leme,
axustando rumbo a Lubre. Claramente, os
herdeiros das ensinanzas de Cristo e San
Paulo, de San Agostiño e Lutero, non tiñamos ás nosas costas o poderío económico
que sostiña as accións dos que, partindo da
Biblia coma nós, aínda estaban a esperar
polo Mesías, negando a evidencia de Xesús
de Nazaré. Nós non podiamos existir con
países que non aceptaran a reforma; en te-

rras de obediencia a Roma a misión era dura, cal se nos enfrontásemos a infieis agresivos, primitivos, incapaces de aceptaren sequera os beneficios materiais ou intelectuais
dos dedicados á misión. Achegándonos ao
portiño da vila onde se asentara a igrexa de
Lubre, dei en imaxinar os parias da India,
seres sen ningún dereito en aparencia, pero
que, desde o momento da historia en que
andabamos, alomenos podían gozar da promesa que lles fixera o guieiro espiritual, social e político da súa inmensa nación, feita
de mil pobos.
Nós non podiamos esperar nada...
Continúa na páxina seguinte

Cartas

Área metropolitana
Un soldado
norteamericano di:
“Está fodidamente
morto”. A televisión
norteamericana
censura o
“fodidamente”. É ben
matar, sempre e
cando non se digan
pecados.

tantes españois (evanxélicos case ao cento por cen).
Os protestantes, ben conectados por razóns económicas e culturais (apoiados polos pastores misioneiros
británicos) fixeron múltiples movementos para que
Franco coñecese o trato que ofrecía Truman: Plan
Marshall en troca de liberdade relixiosa. Como convite a furgar nos absurdos da política en mestura coa relixión o que segue é un avance de capítulo da segunda parte de “Evanxélica Memoria”, de Xavier Alcalá.

Hai un dito que di “desconfía e
acertarás”, a min pásame algo
parecido ao mirar a présa que lle
entrou o PP para crear a área metropolitana de Vigo antes do fin
do ano, e esixíndolle os concellos que aproben nos plenos a
súa incorporación canto antes.
Algo se está cocendo coa creación deste novo organismo, e a
comida semella que a van comer
os mesmos de sempre. Como veciño dun concello que se ninguén o remedia formará parte da
futura área, penso que deberiamos ter máis información, os
pros e os contras ao que todo isto nos pode levar.
Do pouco que se sabe é o que
lemos na prensa, e chamoume a
atención que un dos puntos deste
organismo é que quere ter máis
facilidades para expropiar terreos, sinceramente chéirame moi

mal. Dedúcese que imos ser os
propios veciños os que pagaremos os gastos que carrexan a través da suba de impostos, como
sempre outra burla máis. Este é o
enterro con funeral incluído da
Mancomunidade do Morrazo,
que este ano nos subiu as taxas
do lixo, a auga, etc., e que probabelmente as cousas vaian a peor.
Os concellos máis pequenos serán as vítimas en todo este tinglado; algúns veciños xa estabamos cansos de ter que ir obrigados a outros concellos a arranxar
cousas, por non ter os servizos,
agora parece que temos que
arranxar outras en Vigo, mentres
seguiremos engordando os beneficios dos que teñen a explotación da ponte de Rande.
Persoalmente a Área Metropolitana dáme medo. Son partidario de que se faga un referendo
en cada concello, pero xa se opuxo o conselleiro ao dicir que non

hai tempo, e que ademais a xente xa votou nas eleccións, entón
teñen que tragar con todo, esa é a
democracia que temos! Non nos
enganemos. Isto vai beneficiar
algúns, pero o concello de Moaña penso que será un dos que vai
perder. Quizais co paso do tempo
nos vaiamos dando conta de toda
esta parafernalia que é a Área
Metropolitana de Vigo.
Como diría o outro: “¡no me
gusta nada como caza la perrita!”♦
LUÍS CHAPELA
(MOAÑA)

Os inimigos
de Pontevedra
Definición: son inimigos de
Pontevedra os que negaron ou
negan as súas magníficas posibilidades de avance; os que nunca creron nela; os que a deni-

gran e a maltratan de palabra ou
acción; os que a rebaixan ou subordinan aos seus privados e
mesquiños intereses; os que
procuran por todos os medios
impedir o seu futuro, servíndose
mesmo de procedementos próximos ao golpismo; os que só
aspiran á Pontevedra ridícula e
cutre do pasado.
Compoñentes: este “equipón” ten como pezas coñecidos
elementos da dereita máis ultra
que, derrotada masivamente pola sociedade pontevedresa, non
soportou perder os seus seculares privilexios, e que fai todo o
que estea nas súas mans para recuperar o poder e volver a aquel
antigo réxime, aliada coa dirección local de CC OO, nun papel
de vasalos asalariados, como é
evidente no caso Ence, paradigma do que pode chegar a ser a
agresividade duns minoritarios e
particulares intereses dunha em-
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Vén da páxina anterior

Nada. No meu percorrido pola viliña
mariñeira (logo de acordar uns envíos de
augarrás e outros disolventes a un pintor
de lanchas) pasei por diante da igrexa
evanxélica e, para o meu conforto, observei que o cemento con que se tapara o
letreiro principal ía caendo.
— Iso foi arte do Ventura –comentoume na casa don Arturo, o pastor, cun
sorriso tan grande coma o seu corazón–.
Cando levaron preso o secretario da nosa congregación, o Ramón, viñeron buscar tamén o Ventura e mandáronlle botar
cemento nos letreiros, pero nós pensabamos que a tolería aquela do alzamiento
non ía durar moito e o Ventura fixo masa con tres partes de area e unha de cemento para que non lle custase picalo.
Nesa tarde de outubro o pastor e eu
despachamos asuntos das nosas comunidades, encollidas pola moita xente que estaba a marchar pero que se mantiñan firmes nalgúns lugares coma As Lamas. Cada mes que pasaba eu tiña máis dedicación aos meus negocios, que nunca darían
para apoiaren a crenza evanxélica coma
os dos grandes sionistas apoiaban a súa.
Tendo en conta tanta carga de traballo,
don Arturo axustou comigo a partilla dos
movementos de apoio aos anciáns das comunidades dispersas; e mostrou un pracer
aventureiro en subir ata a serra no “rollsroyce” de eixo xemente, escoitando o
fungar das ventas das vacas e o taconear
dos zocos do paisano que as guiaba.
Tamén, de camiño ao porto, con moita lentitude e saúdos a toda a veciñanza,
deume a entender que as cousas con Franco estaban moi complicadas; que sobre o
tiranete de Ferrol había intereses internacionais cruzados, polo que non se daba
feito presión dabondo para afogar o réxime e obrigar o xeneralísimo ao retiro.
— Curiosamente, Manuel –ergueu
unha cella e elevou as palmas das mans–,
curiosamente, mestúranse asuntos de relixión con ideoloxías políticas e solucións
económicas. Ti mira: sendo o Truman
evanxélico baptista, manda para aquí embaixadores oficiais e non oficiais; os embaixadores falan cos ministros do Xeneralísimo e dinlles que, se o réxime concede a liberdade relixiosa verdadeira, os Estados Unidos conceden o Plan Marshall.
pero nada. Franco négase a promulgar a
liberdade que nos deixaría respirar de novo, como na República...♦

Raxoi estuda a Montesquieu
DANIEL FERNÁNDEZ VEIGA

As relacións entre Igrexa e Estado e a necesidade de que o catolicismo sexa tolerante son as teses que defende o autor, en
alusión ás últimas declaracións públicas de Mariano Raxoi.

A

firma Montesquieu (tanto nas súas Cartas persas como no Espírito das Leis)
que a multiplicidade de relixións non debe conducir á guerra agás no caso no que reine
“un espírito de intolerancia”. Este espírito xorde,
dinos, “entre os propios cristiáns cando se negan
a recoñecer outros homes como iguais”. Neste
caso, engade, a relixión convértese unha útil coartada para ocultar un desexo de dominación.
Tanto Mariano Raxoi como Anxo María
Rouco deberían reflexionar sobre o que este
eminente tratadista nos di sobre que as leis humanas estipulan sobre o que é bo, mentres que
a relixión tenta definir, circunscribir o que é
mellor, o óptimo. A perfección non debe de
ser obxecto de lexislación. Se os nosos eximios integristas seguen a pensar que unha
unión heterosexual canónica é, como indica o
Código Canónico, óptima e superior a un mero “concubinato” son moi libres de así facelo.
Por certo: Presentaríalle Cascos a Raxoi as súas sucesivas “concubinas” usando este termo
ou chamaríalles esposas? Ningunha lei prevista me obrigará a unirme en matrimonio civil,
non católico, cun, poñamos por caso, monseñor. Non obstante, se os lexisladores deciden
permitirlles unha unión ou matrimonio non-

canónico aos homosexuais, os prelados e fieis
deberían limitarse a predicar as superiores excelencias dun matrimonio canónico e heterosexual, moi superior se ten fins reprodutivos.
A pedestre homilía de Raxoi carece do menor asomo de intelixencia ou da moi galaica virtude da prudencia. Non sabemos se co lixeiramente balompédico símil dos “puntapés nas canelas” do Imperio Sacro-Ianqui o noso frustrado presidente quería referirse ao anuncio realizando polos gobernos de Holanda e Hungría de
retirar pronto as súas tropas do masacre iraquí
ou das posíbeis cambadelas de certos militares
polacos que, como recentemente fixo un xeneral español, anunciaron que aspiran a unha relación máis equilibrada coas lexións imperiais.
Raxoi, que tan afeccionado é a solicitar clarificacións e elucidacións de parte dos seus rivais
parlamentarios, podería, talvez, ser, neste caso,
máis explícito e, á vez, explicarnos os éticos espaventos clericais ante a invasora semántica de
profanación sacramental por parte dalgúns laicos que falaron (indebidamente) de “bautizo”
en Igualada. O uso, señor Raxoi, forma a lingua,
e as academias (“comungar con rodas de muíño”, “confesar unha tendencia” ou iniciar un
“bautismo de fogo”) acaban aceptando.♦

Xosé Lois

XAVIER ALCALÁ é escritor.
O título do capítulo que publicamos é
A droga da relixión, e pertence á segunda parte
da súa triloxía Evanxélica Memoria
de próxima aparición.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

presa (Caixa Galicia) contra o
ben público e os valores democráticos. Lembremos as accións
violentas e ilegais de asaltar sedes de organizacións políticas,
secuestrar a corporación municipal e o pleno, as continuas mentiras pagadas en medios e roldas
de prensa, etc.
Agora anúncianos este conglomerado político-empresarial
un cerco de camións á nosa cidade e aos cidadáns. Non nos estrañaría ver ao volante aos señores
Seoane, Xosé Luís Pedrosa ou
Casas Estévez, con algúns subcontratos para a ocasión, encabezados por Xosé Luís Méndez, á
sazón xefe máximo do emporio,
e aplaudidos por Teresa Pedrosa.
Conclusión provisional: tense
dito que os reaccionarios, cando
perden o poder, vólvense violentos. Os feitos están a demostralo,
pero moitos sempre confíaremos
na sensatez da maioría e na razón

e o futuro para o noso Concello.♦
EDELMIRO SANMARTÍN
SANTA MARÍA DE XEVE
(PONTEVEDRA)

Querida Celtia
Xa o teu nome é evocador. Agromas do fondo da historia, entre
as escumas do bravo mar que baña as costas que chaman “da
Morte”. Mais ti es vida. Vida e
promesa de mencer, como diría
Castelao. Desde o medio máis
hostil, máis humillado, máis rendido, xordes coma unha lumieira, alegre, danzante, nun abrente
sonoro e forte.
O actual alcalde de Muxía, no
mais burdo estertor é capaz de dicir que “viría ben un Prestige de
cando en vez para favorecer o paro biolóxico”(sic), e tamén para
favorecer a política das “barriguiñas agradecidas”. A política

do temor a non recibir os subsidios que, coma esmolas, reparte
“Don Manuel”(non a Xunta, dos
impostos que pagamos todos).
“Eu veño cos petos cheos de
cartos!”, dixo despois de deixar a
túa fermosa terra baixo o fedor do
negro piche. E os pobres de espírito rendéronse e calaron. Mais
alguns non calaron. Non calaron
as redeiras, nin as profesoras, nin
os percebeiros, nin os nenos e nenas que queren vivir nunha das
terras máis fermosas do mundo.
Que non queren marchar a traballar na construción nas Canarias,
ou en calquera outro lugar onde o
desemprego os envíe. Que recusan o fado cruel e inevitábel da
emigración porque saben que esta
é unha terra rica, vizosa e produtiva. Apenas é mal administrada.
Todos os nenos teñen dereito
a que os seus maiores coiden por
eles dos medios de produción
que proporciona o seu contorno,

protexendoo e incrementando os
seus rendementos. Isto é o desenvolvemento sostíbel. E esa
foi a túa chamada: a cantiga que
escoitamos,na tardiña do 13, na
Praza da Quintana en Compostela as máis de 50.000 persoas que
estivemos contigo reinvidicando
o honor e a dignidade de Galiza.
Desde esta Quintana de vivos de
onde saíu o batallon dos Literarios ao son da “Marcha do Antigo Reino de Galiza”.
Debémosllelo
a
tantas
xentes que sacrificaron o seu
tempo para viren aquí limpar o
mar e a tantos que se arriscaron,
e aínda arriscan, revoltándose
contra os poderes caciquís que
aferrollan aínda a nosa terra.
Sabemos unha cousa, Celtia,
que unidos somos fortes, e que “a
vitoria é dificil, mais é nosa”.♦
ADELA FIGUEROA
(LUGO)

saiba correctamente o
himno da rexión. Se
poñen esa multa no
parlamento galego
acábase co déficit
público.

A Igrexa quere que
o Estado garanta o
dereito a un ensino
relixioso nos seus
colexios privados. Por
que pretende obrigar
tamén a que reciban
relixión confesional os
que escollen colexio
público?

O español de
Vázquez parécese ao
inglés de Aznar.
Teñen ámbolos algo
de freudiano nese
tentar (sen logralo)
fuxir de si mesmos.

Hai que votar si á
Constitución europea
para afortalar Europa
fronte aos Estados
Unidos, había que
votar Kerry (ou
Zapatero) porque
Bush (e Aznar) eran
peores. Para que
declararse ateo, se xa
chega con agnóstico?
Para que ler o
periódico se te
informa igual a
televisión? Para que
fender a testa cun
libro complicado se
quedas igual de ben
con O código da
Vinci ou con Ruíz
Zafón? Para que
Beethoven, se regalan
no quiosco o Himno
da Alegría
interpretado por
Miguel Rios? Unha
democracia
minimalista,
desnatada. En vez
dunha casa, a caseta
do can.♦
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Ohio
BIEITO IGLESIAS

T

O 85%
da Zona Cero
votou
por Kerry
O actor Tim Robbins valora, nunha visita a Madrid, as
eleccións estadounidenses:
“Eu vivo en Manhattan e aí
contabilizouse un 85% de
votos a prol de Kerry e só un
15% a prol de Bush, a pesar
de que é o lugar do país onde
se sofreu máis directamente
o terrorismo”. Robbins explica este resultado: “En Nova York hai unha prensa plural e ceibe, ás avesas que nas
zonas do interior do país, onde gañou ampliamente Bush,
onde só teñen acceso a un
xornal, e onde houbo unha
incríbel e sofisticada propaganda. O 75% dos votantes
desas zonas aínda coida que
existe conexión entre Al Qaeda e Sadam Hussein. Esa
falta de información é o que
máis me preocupa”, aclarou
o actor para quen a internet
–”unha canle de información
que por agora non souberon
censurar”– pode abrir novos
camiños á verdadeira información”. Tim Robbins recoñece contodo que “o futuro
do movemento antiguerra
sofriría máis coa vitoria de
Kerry” (El País, 14 de novembro).♦

O que
mataron os
republicanos
Eduardo Haro Tecglen escribe sobre o que mataron os
republicanos en Madrid durante a guerra civil. “O 7 de
novembro os nacionais chegaron ás portas da cidade, e
os de dentro –’a quinta columna’, chamoulle o xeneral

Tim Robbins.

Mola– tentaron sublevarse,
até dentro dos cárceres, e
houbo grandes matas: non
sei se tantas. É igual o número: moitas. Case asumo o
plural: matamos. Eu, persoalmente, a ninguén, nin daquela nin despois: nin coa
intención. Mais ao me considerar vermello non podo
asumir só un pensamento,
un aguante, unha defensa.
Tamén asumín un castigo,
que hoxe mesmo aparece
nos sitios menos pensados,
polas persoas máis inesperadas. Teño que perdoar cada
día, e seguir dando mans, e
fágoo a gusto. Pero non somos iguais. Unha cousa é a
defensa de Madrid atacada,
a resistencia armada contra
os que empezaron matando
desde o primeiro minuto, e
outra é a do que ten un plano
preconcebido de facer unha
guerra de exterminio: Franco e os seus. Digo sempre
que o crime do esclavo non é
o mesmo que o do amo: e
nos códigos hai matices. Os
criminais vermellos xa foron
xulgados; ou non, mais si
asasinados (...). Quizais señamos todos maos, pero non
iguais. Uns foron xulgados,
encarcerados ou morreron
fóra de España; os outros
maos recibiron cargos, pre-

bendas, fundaron unha nova
burguesía e unha nova casta:
os apelidos dos daquela son
os dos gañadores sociais do
día. Uns perderon; os outros
seguiron matando durante
anos: até 1945, cando os
vencedores de Hitler lles
mandaron parar. Mais aínda
asinou penas de morte Franco cando agoniaba...” (El
País, 13 de novembro).♦

O ‘Prestige’,
un beneficio
para a pesca
El Correo Gallego titulaba o
pasado 12 de novembro, en
portada: “Galicia mellora os
seus recursos mariños tras o
Prestige”. No subtítulo o
xornal engadía: “Aumento
de vendas en todas as especies, quitado na faneca”. A
continuación pódese ler:
“Manuel Fraga coida que a
costa está razoábelmente
protexida fronte a outra catástrofe”. A pregunta que se
suscita é: para que protexer a
costa, se grazas ao Prestige
melloran os recursos mariños e aumentan as vendas de
todas as especies?♦
SANTY / El Progreso, 14 de novembro do 2004

om Wolfe fai a burla dos liberais de Nova Iorque porque seica non saben ren do seu país. Ignoran o que se pasa no sul de
Ohio –territorio que decantou a elección presidencial–, habitado por tipos de ascendencia escocesa ou irlandesa (da póla
protestante, supoñamos) que se xuntan os sábados pra beber e
acantazarse mutuamente. Moito receo que, se por eses artistiñas
da pedrada fose, os libros de Wolfe non servirían máis que pra
asear o anus; pero Tom quérelles ben e detesta o liberalismo
relambido. Sen pertencer a esa requitropa, como votou por Bush,
defende á cafarnaxe que o investiu presidente. Meu pai, de novo,
entretíñase en pelexar a cantazo limpo, viña sendo un mestre na
arte de facer zunir un coio no aire. Por non falar do avó Manoel,
que pasou a mocidade disolvendo festas a estadullo e lapote ben
dado, como no propio Selvaxe Oeste (¡Canto lle gustaba ver a
Hoss, de Bonanza, repartindo zafanazos no saloon!). O Manoel, a
máis, era un escravo do traballo, a semellanza dos
norteamericanos de laboriosidade luterana e a diferenza do fato de
nugallaos subvencionados que hoxe coñecemos co eufemismo de
pobo galego. Diverxía dos estadounidenses na fe, pois, en lugar
da misa dominical metodista, anabaptista e por aí, rezaba
irreverente o padrenuestro pequeniño: “Padre nuestro pequeniño,
polo ceo vas ruxindo, vas tocando as castañolas e mexando polas
cirolas”. Eu son logo, por herdanza, algo americano, algo viciño
do mesmísimo Ohio sudista. Se os frustrados votantes demócratas
soñan con exilarse no Canadá ou Londres, a min xa me tarda o
retiro no Brasil. A fe que USA e tódalas naciós da Terra me parecen marabillosas. Só a España lle poño defeuto.♦

O blog do rumbar

MANUEL RIVAS

A rebarbadora

O

quid, o tarabelo, está na linguaxe. Ou nos seus furados. Un
dos trazos máis característicos de Franco –a diferenza, por
exemplo, do estilo Mussolini– era a calada (de calar). O
allo do discurso era o silencio. Aí estaba o intre decisivo. Para falar
de verdade, para significar, o ditador calaba. Era a temida “calada
do Caudillo”. Foi José María Pemán, “o maior laretas de España”,
quen fixo a oportuna loa desta ausencia de discurso e presentou a
Franco como “o home que mellor cala de España”. Era, claro, un
calar ruín. A marca do réxime: a metálica aliación de medo e
silencio. E todo isto, a conto de que vén? Pois da rebarbadora.
Á fin a diferenza entre Os da Boina e Os do Birrete está a
manifestarse como linguaxe e non só como cruzamento de silencios
e mímicas. Estamos a pasar dun ritual de duelo entre machos celosos
de poder a unha fase proto-política moi interesante. Aquela do
balbucido, do borboriño, do agromar dun discurso. Baltar non acudiu
ao pleno da Deputación de Ourense, malia ser unha convocatoria extraordinaria na que a oposición lle ía pedir contas a quen manda, esa
función esencial na democracia. Mergullado aínda na fase pre-política, Baltar entendeu que se trataba dunha “tomadura de pelo”. Quería
dicir: unha “rapa das bestas”. O home anda nas liortas que anda,
dando o peito polos seus, polos baltarsunos, e claro, sáelle un arrouto silente, esta franqueza do calar. Ademais, se o que pactou Baltar
con Fraga foi un pacto de silencio, a que vén pedirlle que o pregoe.
O seu xeito de o dar a coñecer é o calar. E o que ten que facer a oposición é escoitar caladiña o silencio ás turras de Baltar e Fraga.
O que si supón un avance significativo, o grande brinco epistemolóxico da Teoría da Boina é a formulación dun discurso convincente. Non
se trata dunha exhibición retórica, senón do principio orientador dunha
praxe revolucionaria. O Manifesto da Rebarbadora. Será a colleita de
votos o que demostrará quen é quen no Partido Popular. Quen é quen de
encher a arca de gran. E ese será o momento de “pasar a rebarbadora”.
Velaí a marca da linguaxe como afirmación política. Cantos do Birrete
saben o que é unha rebarbadora? Isto non llo aprenden a un nun campus
nin no campo de golf. Os ideólogos da Boina inspíranse na sección de
maquinaria de Alcampo. A Boina é moito máis plural que o Birrete.
Axiña veremos organizados en correntes políticas Os da Motoserra, Os
do Chimpín, os da Paleadora... Cando vai a carón dun dos Birrete, xa se
lle ve a Baltar ese aire de Marat, de tribuno do pobo, que sabe o que é
unha rebarbadora. Con ese don, que tamén domina Cuíña, de pequecho
que sabe mirar dende arriba a quen son máis altos, eu xa vexo a Baltar
acolloar a Palmou como en OK Corral:
—Espérote na sección de motor!
A lucidez topográfica. Á fin atopo o cabo do fío a un asunto que
parecía só de natureza económica. Por que ninguén quere ser
campesiño, agás catro extraviados da cidade? Un amigo, o doutor
De la Cruz, cóntame o pensamento en voz alta dun sabio labrador
que el atendeu.
—O problema do campo é un problema de altura.
—Como di? De altura?
—Si señor, o campo está moi baixo.
Mais o home non se refería á calidade de vida ou aos rendementos. A súa observación tiña a natureza dun aforismo ilustrado. Ía
máis aló, cara á lucidez topográfica.
—O campo está moi baixo e entón hai que baixarse. Aí está o conto! A terra debería estar máis alta, digamos á altura dunha mesa. Xa o
dicía Mallarmé: J’attends, en m’abîmant, que mon ennui s’élève...♦

Latexos
Nº 1.150 ● Do 11 ao 17 de novembro de 2004 ● Ano XXVII

Destrución
masiva
no Iraq
X.L. FRANCO GRANDE

N

o emprego de armas de
destrución masiva, non
hai dúbida de que George Bush leva superado con
moito a Adolf Hitler. Moitas
das armas que se empregan no
Iraq levan cabezas con uranio
empobrecido, moi tóxico, e
que seguirán séndoo por moitos anos, contribuíndo a alteracións xenéticas dos aínda non
nacidos e a orixinar tumores
malignos. Sen esquecer que
tamén se ten usado uranio non
empobrecido, aínda moito
máis tóxico.
É moi doado atopar na rede sitios que informan sobre
as enfermidades que proveñen
do contacto con esas armas,
sobre a contaminación habida
e sobre a que vai haber por
moitos anos. Non estará de
máis lembrar que se estima
que hai hoxe uns 300.000 veteranos estadounidenses que
inhalaron uranio empobrecido
na primeira guerra do Golfo e
que o están excretando polos
ouriños e o seme. Despois de
inhalado, solubilízase e transfírese dos pulmóns a outros
órganos, incluíndo o fígado,
tecido adiposo e músculos.
Tampouco debemos
esquecer, para nos facer unha
idea do problema, que no Iraq
as forzas de ocupación deixaron máis de trescentas toneladas métricas de uranio empobrecido baixo a forma de proxectís usados e po volátil, o
que significa unha incidencia
moi alta no tocante a malformacións conxénitas e tumores
malignos. E, ao parecer,
informes semellantes chegan
de Kosova e de Bosnia.
O problema complícase,
no tocante á gravidade, se
temos en conta que a vida media do uranio empobrecido é
de 4.500 millóns de anos. Por
iso se di que o Iraq, Kuwait,
Bosnia e Kosova están de feito
contaminados para a eternidade. Ademais, se o período de
latencia dos tumores vai de 5 a
60 anos, a mesma posibilidade
de padecelos en calquera tempo da vida é un engadido máis
ás arrepiantes expectativas que
hoxe se viven naqueles países
e nos veciños.
Como se ve, agora si que
hai armas de destrución
masiva no Iraq. Pero non son
as de Sadam Husein senón as
usadas polos invasores. Ao
parecer, toda a inmoralidade
que agocha nos feitos expostos, nada ou pouco lle importa ao pobo dos EE UU, moi
sensible por un seo espido,
ou non de todo, polos tan
cacarexados “valores morais”
que lle deron a vitoria a
Bush, pola súa oposición ás
unións homosexuais, pola
súa negativa a aceptar a evolución, por contraria aos textos bíblicos, e algunhas
outras hipocrisías máis.♦

A batalla política separa a nacionalistas e socialistas

Nerviosismo polos desencontros
entre BNG e PSdeG-PSOE
A. EIRÉ
Nacionalistas e socialistas estanse repartido o Goberno autónomo antes de gañar as eleccións? Son moitos os que o
pensan e temen que a imposibilidade de presentar publicamente unha alternativa conxunta sólida lle poida permitir
ao PP reeditar o triunfo. As relacións políticas entre as dúas
formacións nestas semanas non
agoiran maior colaboración.
Unha certa alarma instalouse en
sectores independentes, pero tamén entre militantes socialistas e
nacionalistas, ante a incapacidade
de BNG e PSdeG-PSOE de representar socialmente a súa alternativa conxunta para o Goberno autónomo. Emilio Pérez Touriño, que
sempre apostara por un entendemento cos nacionalistas, “sexa cal
sexa a forza que consiga máis votos”, declarara nas pasada eleccións, semella que entrou agora
nunha nova fase, cuspidiña ao do
seu antecesor Abel Caballero.
A estratexia do candidato socialista semella que fía todo ao
denominado “efecto Zapatero”,
sen que sexa quen de conformar
unha alternativa propia na Galiza, critícanlle desde o seu propio
partido. Moitos dos críticos coa
súa actual política foron os máximos apoios á súa liña nos dous
anteriores congresos.
Pensan que Touriño comezou
unha nova etapa desta carreira
electoral. Preséntase agora como
se xa fose, na práctica, presidente, ninguneando os nacionalistas.
A negativa sistemática a reunirse
con Anxo Quintana, ao que lle
contesta mesmo con refugo; o
atizar o conflito no concello vigués e o apoiar a Francisco Váquez na súa guerra contra o idioma galego e, mesmo, a negativa
a apoiar a manifestación de Nunca Máis, afástao dos nacionalistas. Para rematar, na sebe que
Touriño está a construír co BNG
está o seu “aviso” de que non vai
ceder en nada do seu programa
para pactar cos nacionalistas.
A isto é preciso engadirlle o
papel de “delegado do Goberno
central na Galiza”. Aspecto que
se fai máis evidente cando defende os investimentos do Estado nesta comunidade sen a menor crítica externa.
O proprio Touriño presentouse
como o principal valedor dos intereses de Galiza fronte a Zapatero.
Agora é incapaz de que a maioría
da sociedade galega reciba os orzamentos estatais como un compromiso do PSOE con Galiza.
Moi poucos dubidan dos intentos
de Pérez Touriño e da do seu equipo en Madrid, encabezado por Antón Louro, para tratar de que o Goberno central destine máis recursos a Galiza. Pero os socialistas
galegos teñen o peso que teñen en
Madrid e os intereses do Goberno
Zapatero postos na balanza, iran
cara ao Mediterráneo.
Neste senso, os nacionalistas

Anxo Quintana (BNG) e Emilio P. Touriño (PSdeG PSOE).

poñen de manifesto o papel que
está a xogar ERC, que cos seus oito deputados está a condicionar a
política de investimentos do Estado. Para eles é a evidencia da necesidade de que Galiza conte cunha voz propia en Madrid. Foi este
o eixo da súa campaña para as
eleccións xerais, pero semella que
non foi entendido pola cidadanía.
Os orzamentos
como confrontación
O que consideran “incumprimento” do PSOE con Galiza, está a ser, precisamente, un dos eixos da batalla política que está a
desenvolver o BNG nestas semanas. Non é que os nacionalistas
critiquen directamente os socialistas galegos, pero as súas reivindicacións en Madrid e a súa
coincidencia co PP á hora de reclamar os 1.500 millóns de euros
nos orzamentos tal como aprobou o Parlamento autónomo, lévaos, queiran ou non, a unha disputa directa co PSdeG-PSOE.
Non é que o BNG pasase a defender agora o Plano Galicia porque “é discutir sobre a nada, porque non existe”, segundo afirmou
Alfredo Suárez Canal esta mesma
semana no Parlamento. O BNG
segue afirmando que era “un plano virtual” porque non tiña dotación orzamentaria, nin un marco
temporal, nin estaba aprobado como proxecto de lei. O que reclaman os nacionalistas non é só que
se resarzan os danos producidos
pola catástrofe, senón que se pague a débeda histórica que o Estado ten con Galiza. “Nós ciframos
as necesidades actuais de Galiza
en máis de 1.500 millóns de euros
nunha serie de actuacións urxentes. Este debería ser o compromiso do goberno central, chámenlle
como lle chamen”, defende a Executiva nacionalista.
Pero as demandas dos nacionalistas son case idénticas ás
que realiza o PP agora. Un PP, que

despois de estar calado oito anos,
denuncia tanto o PSOE como o
BNG, aparece nun plano reivindicativo cos orzamentos estatais como principal ariete contra os socialistas galegos en plena batalla
electoral. Desde o PP acusan o
PSOE de incumprir as súas promesas e a Pérez Touriño de non
“pesar nada en Madrid”.
Os socialistas, pola súa banda, critican os orzamentos da
Xunta, que os populares presentan como o seu “cumprimento
coas necesidades de Galiza”.
Esta liorta a dous, co BNG
como “observador”, interésalle
electoralmente a ambas as forzas
estatais, aínda que máis aos socialistas, que se presentan na
práctica, non xa como a segunda
forza política de Galiza, senón
como o partido gobernante logo
das próximas eleccións.
O debate estatutario
Esta mesma dialéctica imponse
no debate estatutario. Antes da
crise aberta no PP comezara unha etapa de encontros entre os
principais líderes políticos galegos. Manuel Fraga reuníase con
Anxo Quintana e Pérez Touriño
en dúas ocasións. Nas xuntanzas
quedaba de manifesto as diferenzas existentes entre os tres partidos á hora de ollar o papel de
Galiza no Estado e, polo tanto, a
defensa da súa propia identidade.
Pero parecía que podería ser
unha fórmula válida para fixar
unha metodoloxía de traballo á
hora de discutir a reforma do Estatuto: a creación dunha comisión parlamentaria.
Pérez Touriño e Quintana
non se chegaron a reunir publicamente. O dirixente socialista
rexeitou por dúas veces o convite do nacionalista e non moi elegantemente, criticándolle que só
fixese política “nas roldas de
prensa”. Touriño cre que o Parlamento é o lugar para discutir so-
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bre as reformas. Niso coincide
co BNG. O que pretendería
Quintana sería, precisamente,
chegar a un acordo entre os tres
grupos políticos para pór en marcha esa comisión parlamentaria.
Pero o PP tampouco está interesado nese debate. Fraga xa anunciou que terá que agardar a que se
celebren as eleccións autonómicas.
Os socialistas en Madrid tampouco
semellan ter moito apuro. Na reunión do día 15 do Comité Territorial, Zapatero acordou cos baróns
socialistas “serenar o debate territorial”. Pero Pérez Touriño asumiu
unhas bases para a reforma do Estatuto redactadas pola fundación
Iniciciativas 21 que se achegan,
nalgunhas cuestións, ás presentadas polo BNG antes do verán.
Pero os achegamentos programáticos que están a realizar algúns
sectores de ambas as forzas políticas, non atopan unha expresión pública dos seus dirixentes. Os estrategas de Pérez Touriño teñen decidido que se apresente xa como presidente de Galiza, deixando a un
lado a necesidade de pacto cos nacionalistas. O que podería ser un
debate entre dúas forzas para liderar o relevo de Fraga, está a ser percibido por unha parte da poboación
como a ausencia dun compromiso
para desbancar o PP do goberno no
que consideran, non só unha necesidade perentoria, senón unha
oportunidade certa xa instalada na
sociedade logo da crise do PP.
Pero moitos concordan que é
precisamente esa posibilidade de
desbancar a Fraga, cada vez máis
certa, a que pode levar ao fracaso os nacionalistas e socialistas.
E a moitos éntralles o medo con
só pensar que o PP repita no Goberno autónomo. As diferenzas
entre nacionalistas e socialistas
é, ao mesmo tempo, a baza máis
utilizada polo PP para pedir a súa
continuidade, aínda que xa non
poda esgrimir, tampouco, a súa
baza de estabilidade institucional
por mor das liortas internas.♦

Arremangarse
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Quintas e Vilar volven pactar en Baiona

XOSÉ M. SARILLE

Fraga dá a orde de recuperar alcaldías
recollendo os descarriados
A.N.T.
Oito mocións de censura en ano e medio e agárdanse máis. O PP
comezou a operación agrupémonos todos, para que Manuel Fraga teña o máximo respaldo institucional nos próximos comicios
autonómicos. Pensan que lles van facer falta todos os resortes
para non perder a Xunta. O 23 de novembro terá lugar unha
moción de censura en Baiona. Benigno Rodríguez Quintas e
Manuel Vilar, inemigos irreconciliábeis, volven pactar a alcaldía.
“Agrupémonos todos cara ao combate electoral”. Sona a himno pero
só é unha consigna. A que Fraga
lles deu a todos os cargos do PP ante as próximas eleccións autonómicas. A dereita, ao mesmo tempo
que se enfronta nunha batalla sucesoria na cúpula, tece alianzas nos
escairos locais. Só así se explican
os xuntoiros de Manuel Vilar e Rodríguez Quintas en Baiona. Ambos
os dous ex alcaldes do PP, cada un
á fronte de seu partido independente, esqueceron a súa rivalidade e
decidiron darlle a alcaldía a Xesús
Vázquez Almuiña, o seu sucesor
como candidato do PP. Será o 23
de novembro. O socialista Luís
Carlos de la Peña, apoiado polo
BNG, terá que deixar o cargo de alcalde, nunha moción de censura un
mes despois de aprobar os orzamentos municipais.
Os catro primeiros meses da
lexislatura, o goberno estaba formado por catro grupos. O primeiro en abandonalo foi o histórico alcalde Benigno Rodríguez Quintas,
que lideraba a Vecinos Independientes de Baiona (VIB). Quintas
non marchou por propia vontade,
senón que foi expulsado “por non
cumplir os mínimos éticos”.
Seguían no goberno municipal
os socialistas co apoio dos nacionalistas e da Coalición Miñorana
(CMÑ), liderada por Manuel Vilar.
O 6 de novembro Vilar,
anunciaba que rachaba o pacto
de goberno por “falta de comunicación co grupo socialista”. Con

el marchaba o seu único concelleiro. No último pleno, Vilar
apoiara os orzamentos.
Cinco días despois, a dereita
de Baiona anunciaba un novo pacto de goberno, con Xesús Vázquez, o candidato do PP, que eles
non a aceptaban e por iso marcharon do partido, como alcalde. Manuel Vilar xustificaba a súa decisión afirmando que “este é o pacto natural que sempre quixemos”.
Socialistas e nacionalistas
consideran que este pacto xustificaba a súa espantada do goberno municipal. Tamén declaraban
que o acordo viña dado pola necesidade de Fraga de ser arroupado por cantos máis mellor nas
próximas eleccións autonómicas. “Semella como se o PP non
puidese enfrontar unha campaña
electoral desde a oposición”, declaran os nacionalistas.
Esta non é a primeira vez que
o dúo miñorano, Quintas e Vilar,
se poñen de acordo para arrebatarlle a alcaldía a un socialista. Na
anterior lexislatura desbancaron a
Emilio Iglesias, cando o socialista gobernaba en minoría. Os seus
intereses está visto que pesan
máis que as diferenzas persoais,
pensan moitos en Baiona. Finalmente, sempre rematan xuntos.
Oito mocións en ano e medio
Rafael Louzán, o responsábel pontevedrés do PP, andan pastoreando
os concelleiros descarriados para

Xosé Manuel Barros, ex alcalde do Porriño polo PP.

metelos ao curral popular. Este Bo
Pastor afirma que é preciso agora
lograr que o porriñés Gonzálo Ordoñez volta á disciplina do PP. Só
así lle poderían sacar a alcaldía da
Louriña ao BNG. O problema está
noutro histórico, Xosé Manuel Barros, que pensa que, se hai moción,
el debe de ser o alcalde. O PP pretende que Barros ceda, pero este
ten moito peso político aínda e,
coas liortas internas, o chamado
“sindicato de alcaldes”, que lideraba o propio Barros, négase a desaparecer por decreto.
No PP tamén teñen posto os
ollos en Moaña, onde as divisións do PSOE puidesen darlles
unha oportunidade. Como ocorreu con anterioridade en Bueu.
Ou en Sada.
En Ponteareas a operación “retorno” foi máis complicada, pero a
primeira en fructificar. En Vigo
foilles moi fácil, pola teima do
candidato socialista Ventura Pérez
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Mariño de prescindir do BNG. Ex
concelleiros do PP tamén conseguiron as alcaldías de Carrral e Verea. Un independente fíxose coa
da Rúa e o PSOE arrebatoulle a alcaldía de Verín ao PP, pactando
cun grupo contrario a Baltar.
Outra alcaldía que gustaría a
dereita de recuperar é a de Monforte. Xa o intentaron logo das eleccións cun pacto cos concelleiros de
IG. Pero o seu líder, Celestino Torres non está polo labor. Os outros
concelleiros de Iniciativa Galega,
funcionan como se fosen do PP, dividido en varias faccións, pero o ex
alcalde de CG, que denunciou presións e ameazas non cede.
En Tui, o PP anunciou a súa
intención de que continúe Antonio Fernández Rocha, malia as
sentenzas xudiciais que o condenan. Os problemas internos non
lle permiten cambios, aínda que
vulneren o seu propio código, antes das eleccións autonómicas.♦

Lugo
Lugo converteuse na capital española da maxia durante toda a
semana pasada con numerosos
magos procedentes do todo o Estado, facendo os seus trucos por
rúas, estabelecementos de hostalaría, colexios e teatros; unha
imaxe sorprendente senón fose
que os lugueses estamos afeitos,
dende hai moito tempo, a todos
os trucos que nos ofrecen acotío
moitos dos políticos que aquí temos, con boina ou con zapatos de
tafilete, que vén sendo o mesmo.
Por exemplo, o presidente da
Deputación xustificaba hai uns días ante os medios de comunicación
a necesidade de que se leve á práctica o encoro do Narla, algo que
encontra a negativa de practicamente todos os partidos políticos e
asociacións coa excepción do PP.
Francisco Cacharro Pardo
xustificaba a construción do polémico encoro decindo que se faría respectando o ambiente pero
que os avances tampouco poderían rexeitarse, e puxo como
exemplo os antigos homes das
cavernas salientando que se

Un lugar máxico
ANTÓN GRANDE

A semana da maxia confirma a capacidade da provincia para os trucos, especialmente os políticos,
caso do encoro do Narla e a pizarreira do Caurel.
aqueles homo sapiens non rozasen bosques no seu momento para construíren as súas vivendas e
algún artiluxio para traballar,
non existirían agora nin as aldeas nin as vilas nin as cidades e
seguiriamos vivindo en covas,
como naquel entón.
Esqueceuse o presidente da
Deputación de lembrar que grazas aos grandes bosques que
existían naquel entón e que foron
mergullados coas sucesivas glaciacións, existe hoxe o carbón e
o petróleo, aínda que o prezo
deste último ande polas nubes.
Do que non hai dúbida é de
que a xustificación de Cacharro

foi un verdadeiro pase máxico na
linguaxe. Cecais para poñerse a
ton coa semana da maxia que se
celebraba na cidade.
Tamén no Caurel hai montado un verdadeiro circo máxico
cunha pizarreira que arrasa co
medio naquela zona tan especial.
Os veciños, claro está, pensan
que unha cousa é falar e outra,
dar exemplo e ante todo entenden que a pizarreira contaminará
o que queira pero que lles dá traballo a uns cen empregados nunha zona na que a carencia de industrias é total e a única solución
que lles queda ás súas xentes e
malvivir do campo.

Representantes do SOS Caurel mantiveron mesmo un rifirrafe cos veciños nun pleno municipal celebrado recentemente por
pedir que se pechase a industria
contaminante que nin sequera
ten licenza para traballar.
Como se nada. Os donos da
pizarreira frotan as mans pois
danse de conta que poderán seguir
facendo o que lles veña en gana xa
que para os caurelenses, ou a pizarreira ou morrer á miñoca.
De momento ninguén tivo a
idea de formular unha alternativa
que permitise crear outras empresas ou novas solucións para unha
comarca que semella vivir á marxe
do século XXI. E moito menos os
políticos responsábeis, provinciais
ou autonómicos, que seguro que
no fondo pensan que a contaminación non é para tanto. Ou sexa, que
temos pizarreira para rato por moitos estudos e libros que se adiquen
a investigar a flora e fauna do Caurel. Porque cecais o que falla realmente é un estudo económico da
zona e un plano de desenvolvimento. Pero iso xa é pedir moito.♦

É

unha verdadeira satisfacción comprobar que a Real Academia Galega torce
a favor do topónimo legal da
Coruña. Díxome un académico moi veterano que comprira
unha negociación sutil para
convencer o presidente. Para
que representase a arcaica institución defendendo a novidosa postura.
Noutras ocasións, o presidente quería non crer que
Francisco Vázquez dixese o
que dicía, aínda que sabía que
o dixera. Nesta ocasión non.
Que tiran a dar, dixéronlle, e
o ilustre representante dixo
que si, que hai que cumprir a
legalidade. E estivo atinado
nas apreciacións, a pesar de
que, como é costume, axiña
se meteu en camisa de once
varas, opinando que o Constitucional tiña que facer non se
sabe que, se Vázquez facía
non se sabe canto. Unha
marabilla.
Hai que darlle parabéns á
Real Academia Galega. E
benvidas ao reduto dos
fundamentalistas, que di
Touriño que somos os defensores da legalidade.
Ríos Paredes, Rodríguez
Pardo e López Facal, colaboradores do PSOE na
redacción do borrador do
novo Estatuto, estarán
considerados tamén como
fundamentalistas? Ou
soamente serven para adornar
ese desastre inorgánico que é
o PSOE galego?
Non só non é broma a
transcendental decisión da
Academia, senon que é
exemplo a seguir. Nestas horas precísase da acción e sobran as descricións sobre o
estado da cousa. Aturde tanta
socioloxía.
Agora que de novo
agroma o conflito, que
decisión máis sabia se pode
tomar que a de descansar unha
tempada dos estudos sobre a
situación do galego? Nada
mellor que deixar de saber por
un tempo cantos falan galego
en Cuspedriños e cantos falan
pola ceta en Arrecú de Abaixo.
E dedicar o esforzo a posicionarse sobre as falacias dos outros. Para que os do L e os da
liberdade de cátedra non nos
coman empanados en estudos.
Porque mentres eles afirman
que a Lei de Normalización
vai por un lado e a sociedade
por outra, nós facemos
gráficos. Estannos preparando
unha cama como para non saír
dela. Hai que arremangarse, e
iso si que é serio.
En calquera caso era ben
un barbeito nos estudos
sobre a situación do galego.
E nese tempo poderíanse facer estudos sobre os estudos
sobre o galego, e encontros
avaliando os encontros sobre
os estudos, sobre todo para
saber en que situación
estamos para despois mirar
de facer un estudo nun
encontro sobre a
planificación que habería que
facer para actuar. E aí si que
xa estaba o carallo.♦
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Que supón a reaparición do
Partido Galeguista no escenario político?
Supón recuperar un dos alicerces deste país e asumir unha
vontade co presente e co futuro
deste país. O noso proxecto consiste en tentar acadar a Galiza do
benestar.
En anos pasados intentáronse proxectos semellantes
con partidos como Coalición
Galega, Democracia Galega ou
Democracia Progresista Galega. Que diferenzas hai co proxecto do PG?
Hai diferenza no proxecto e na
situación. Nós tentamos recoller a
historia dun partido. O PG ten situado a Galiza no mapa. Coalición
Galega tivo un poder enorme, pero penso que estaba pensando
máis nos arredores que nas súas
propias capacidades. Nas últimas
eleccións municipais houbo máis
de 170 listas que pertencían a partidos que non teñen representación
parlamentaria. Iso débese a que,
por distintas razóns, non queremos
estar encadrados en ningún deses
partidos. Boa parte dos males de
Galiza débense a unha mala estrutura política. Non existe unha
Convergencia i Unió, PNV ou Coalición Canaria que sexa capaz ao
mesmo tempo de axudar a gobernar Galiza e que teña un peso específico propio para negociar coas
demais forzas do Estado.
Pensa que cun programa
moderado no económico e progresista no social poden asimilarse o PG e os partidos que citou malia non ter a súa implantación?
Fago esas similitudes para
que a xente o entenda. Dende logo Galiza ten particularidades
que nada teñen que ver coas de
Cataluña, Euskadi ou Canarias.
Por iso imos desenvolver un proxecto propio que resposte aos
nosos problemas.
Os politólogos coinciden en
que no espazo electoral galego
falta unha forza propia de centro-dereita. O PG vai intentar
abranguer ese espectro?
Grazas por colocarnos aí pero non é o caso.
Só pregunto.
E eu simplemente resposto.
Existe un baile de máscaras na
política galega por parte de case
todos os partidos. Algúns dirixentes do PP afirman que son de centro. Se iso fose así eu sería de extrema esquerda. O noso non será
nunca un proxecto de dereitas, senón que é de centro real. A diferenza está en que no económico
nós temos un programa que defende os intereses dos pequenos e
medianos empresarios e dos traballadores. Mentres que a dereita
defende só os intereses dos empresarios, e sobre todo dos grandes. No eido social, os nosos programas van ser progresistas. Polo
tanto, xa non hai nada que dicir
porque non hai máis que ver cal é
o proxecto do PP. Quen non cumpra estes dous vectores non ten
nada que facer no noso partido.
Igual que eses que queren ser galeguistas de pandeiro e de gaita,
tampouco van ter entrada aquí. O
folklore está moi ben pero o galeguismo é outra cousa e haille que
ter respecto aos homes e mulleres
que loitaron naquela época por
sacar a Galiza do atraso na época
en que se fundou o PG.
Vostede pasa de socialista

Manoel Soto
‘O Partido Galeguista non quere’
nin dependencia nin independencia’
RUBÉN VALVERDE

Foi o alcalde de Vigo durante os tres primeiros mandatos polo PSOE.
Logo de que Esquerda Galega impedira que acadase o seu cuarto
mandato ao impoñer a Carlos Príncipe, Manuel Soto marchou do
partido e acabou fundando Progresistas Vigueses. Tras un paso fugaz
por Democracia Progresista Galega, xunto a Henrique Marfany, acaba de ser nomeado secretario xeral do refundado Partido Galeguista.
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estatal, a progresista vigués,
para rematar sendo un galeguista moderado. Como se
produce esta evolución?
Non se pode caer en expresións reducionistas. Quen me coñece sabe que non son nada do
que vostede acaba de definir. Xamais durante a miña vida política
fun unha persoa de concepcións
estatais. Marchei do Partido Socialista sendo un galeguista e porque se me impedía actuar en defensa de Vigo e de Galiza. Reto a
todos os que me coñecen a dicir
cal foi a miña traxectoria dentro
do PSOE durante todos os anos

que estiven. Cheguei á convicción
de que por moi boa fe que lle puxera ás cousas, xunto con outros
compañeiros que aínda están dentro e que tamén son galeguistas,
era imposíbel actuar en beneficio
de Galiza. Foi ese o motivo de que
cando saín do partido fundase
Progresistas Vigueses, pero case
ao mesmo tempo Progresistas Galegos. Ergo nunca se produciu en
min un cambio ideolóxico. Para
min é moi difícil falar de política
sen ter como referencia a Galiza.
Que entende por galeguismo e que diferenzas hai co nacionalismo?

Galeguismo é unha expresión
dun movemento cultural, político
e histórico que se ten acuñado no
PG. Significa que non queremos
nin dependencia nin independencia, que serían dous males para
Galiza. Queremos traballar con
políticas de reforma para cambiar
o que hai. Rexeitamos calquera
cambio violento. Pensamos en
construír o noso país cos galegos,
en articulación cos demais pobos
do Estado. Polo tanto, a mellor
definición de galeguismo é o primeiro artigo dos principios que
acabamos de aprobar no Congreso da refundación: somos o parti-

do nacional de Galiza. Somos un
partido nacional porque Galiza é
unha nación, pero rexeitamos
calquera forma de independentismo. Volvendo ao anterior, eu
sempre defendín que somos unha
nación e que nos temos que autogobernar. Por iso afirmei que non
cambiei en nada.
Afirmou ao principio que
cambiaron as circunstancias
políticas e que por iso decidiron
refundar o PG. A que se refire?
Recoñezo que iamos celebrar
o Congreso de refundación na
primavera do 2005. Pero obviamente as crises que se están a
producir dentro do PP e do BNG
influíron na nosa decisión. A
xente que de verdade se sinte galeguista precisa dun partido coma o noso e por iso vai mudar a
súa opción malia ter apostado
por outras forzas no pasado, porque estamos nun momento de
perversión da política.
A que se refire?
O exemplo do concello de
Vigo é moi gráfico. Eu loitei para que os pactos de progreso entre BNG-PSOE se mantivesen.
Pero non foi posíbel porque ambos os dous se negaron. Iso leva
a que se nun sitio non gaña o PP,
xa se encargan BNG e PSOE de
facer que goberne. Aí está a perversión da que falo.
Polo tanto hai que entender
que o PG nunca pactaría co PP
en caso de obter representación parlamentaria?
Unha vez dito o anterior,
cómpre dicir que o PG está disposto a falar e a pactar con quen
faga falta para buscar o ben de
Galiza. O noso papel vai ser o de
buscar que entre os distintos partidos haxa concordia. Nós queremos ser parte do cambio que leve a que deixemos de ser a autonomía que menos creceu economicamente nos últimos quince
anos. Pero ollo, ese cambio igual
pode partir dunha gran coalición
das catro forzas galegas.
Non o creo.
Ben, é moi difícil pero todo
pode ser. Nós queremos falar e entendérmonos con todo o mundo,
como partido de centro que somos.
No eido cultural que obxectivos se marca o PG?
No terreo cultural non quero
cambiar nin unha coma do que ten
feito até agora o PG, porque considero que é onde máis teñen traballado as antigas xeracións. Aínda
non está feito o programa definitivo, pero o noso compromiso é loitar até as súas últimas consecuencias pola nosa cultura, e polo idioma como un dos síntomas de identidade da mesma. Iso si, a normalización lingüística non pode chegar pola vía da imposición, pero si
poñer todos os mecanismos precisos para que o galego acabe sendo
a lingua de Galiza. Cando digo imposicións refírome a que non se
vai a obrigar a unha persoa estranxeira a que fale galego da noite para a mañá, pero si que acabe co
tempo falándoo. Por exemplo, unha das cousas que penso a nivel
persoal e que vou tratar de que o
PG asuma no programa é a aposta
polo ensino totalmente en galego,
porque o modelo actual non serviu
de nada na normalización. No caso da lingua hai que falar moi claro. Eu sería incapaz de aceptar actitudes como as de Francisco Vázquez neste eido, aínda que coincida con el noutros campos. ♦
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Demócratas
de medo
CARLOS AYMERICH
Hai, con efecto, demócratas de medo. Non, claro, por seren
moi demócratas ou postularen un alto e esixente concepto
de democracia. Máis ben por todo o contrario: por utilizaren
o medo para garantir que a democracia de baixa intensidade, a única que nos están dispostos a conceder, produza os
resultados que eles, os de sempre, queren. Estes demócratas
de medo adoitan compartillar o hábitat dos intelectuais sobrecolledores: non, por suposto, os que nos emocionan pola
súa fondura ou pola súa calidade intelectual senón aqueles
que, en feliz achado de Pilar García Negro, se dedican a “coller o sobre” que os poderes de turno lles tenden.
Michael Moore mostrounos como o medo se encontra na base do apoio cidadán a Bush e á política militarista e reaccionaria que el encarna. Tamén Aznar e o PP
utilizaron o medo con xenerosidade –o medo ao inmigrante, o medo á inseguranza cidadá, o medo ao terrorismo– para sustentar medidas regresivas do punto de
vista das liberdades. De feito, a xulgar pola reacción de
Ángel Acebes e Mariano Raxoi aos recentes movementos de Batasuna, seguen axoutando o medo. Desta volta, quizais o seu propio: o medo que lles mete unha Euskal Herria sen violencia e na que a xente poida decidir
libremente o seu futuro. Medo no que, por certo, a ETA
semella coincidir.

José Luis R. Zapatero e Josep Borrell.

‘É mágoa que a campaña
institucional non se utilice
para abrir un debate a fondo
sobre o contido e as consecuencias
dese Tratado Constitucional”
Mais, infelizmente, o recurso ao medo non é só patrimonio do PP. A semana pasada, a vicepresidenta primeira do goberno español, Mª Teresa Fernández de la

Vega, ameazounos con toda clase de catástrofes se non
vencía o “si” no referendo sobre o Tratado Constitucional da Unión Europea. Coa sequedade que a caracteriza
díxonos, nun deses actos partidarios financiados con
cartos públicos, que ou esta ou nada. Que nos fósemos
tirando da cabeza aquilo dun verdadeiro proceso constituínte con participación directa da cidadanía. Ou esta
ou nada. Como boa “castellana vieja”, voltou ás lentellas.
É mágoa. É mágoa que a campaña institucional non
se utilice para abrir un debate a fondo sobre o contido e
as consecuencias dese Tratado Constitucional. É mágoa
que, faltos de argumentos para defenderen o voto afirmativo, PP e PSOE teñan de recorrer aos tópicos de
sempre –ocasión histórica, etc.– e, máis outra vez, ao
medo. Porque na Galiza muitos gostaríamos de debater,
con tranquilidade, acerca de se este Tratado Constitucional nos vai permitir defender eficazmente os nosos
intereses en Europa, ou sobre se vai permitir unha política exterior común desligada do imperialismo estadounidense ou sobre, por exemplo, se vai impulsar unha
política económica e social libertada dos corsés neoliberais e favorábel á maioría social de Europa. Temos a
impresión de que a resposta é “non” nos tres casos mais,
por favor, queremos contrastar a nosa opinión con outras. Por respecto e pola necesidade de construír un espazo público informado e crítico do que hoxe, non só na
Galiza, carecemos.
Mais non se hai que desanimar. Hai que combater o
medo e os seus parentes –o desánimo, a desilusión, a resignación, a política do mal menor– e facelo xusto con
aquilo que lles falta aos demócratas do medo: con confianza na intelixencia da xente e coa súa capacidade de
comprometerse na construción dunha Galiza e dunha Europa mellores. Non das únicas posíbeis ou as menos más:
simplemente, as mellores.♦

Ourense

Baltar non dá explicacións
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

O pleno da Deputación de Ourense non serviu para saber en
que consistiu o pacto entre Fraga e Baltar. O PP até aventurou que o PSOE lles ofrecera aos rebeldes postos na Xunta.
Xosé Luís Baltar conseguiu finalmente eludir dar explicacións
sobre os acordos acadados con
Manuel Fraga que permitiron
evitar a escisión do PPdeG e non
compareceu ante o pleno. O presidente da Deputación ourensá
convocouno cando llo reclamaron PSdeG-PSOE e BNG e porque non lle quedaba outro remedio, xa que os deputados da oposición sumaban sobradamente o
número mínimo que se esixe pa-
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ra celebrar pleno extraordinario.
Xa antes de fixarse data, Baltar
barallou a posibilidade de demoralo até decembro deixando que
o convocase o secretario da institución (por certo, fillo de Francisco Cacharro Pardo), unha vez
rematasen todos os prazos legais.
Baltar Pumar xa fixara un horario inusual (13.00 horas do día
15) para a celebración da sesión
extraordinaria. O voceiro socialista, Pachi Vázquez, considerou-
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A CORUÑA
DE

“VARIACIÓNS NUBE”
DE

CESÁREO SÁNCHEZ IGLESIAS
EDICIÓNS A NOSA TERRA

MÉRCORES 24 ÁS 20 HORAS NO LOCAL SOCIAL
PORTAS ÁRTABRAS (R. SINAGOGA 22)
COA INTERVENCIÓN DE

XAVIER SEOANE,
XULIO VALCÁRCEL,
FRANCISCO PEÑA E O AUTOR
CESÁREO SÁNCHEZ IGLESIAS.
Organiza
Asociación Cultural Alexandre Bóveda
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no un desprezo á institución e aos
medios de comunicación, e para a
nacionalista Tareixa Paz reflectía
as poucas ganas que tiña o líder
conservador de explicar o que falou co presidente da Xunta para
que mellorase o trato da Administración galega coa provincia de
Ourense, algo que repetiron el e
outros destacados dirixentes do
PP ourensán durante a crise popular e que agora Baltar nega.
A decisión de Xosé Luís Baltar de non acudir ao pleno foi
moi criticada pola oposición. O
BNG abandonou o salón de sesións inmediatamente despois
de que o portavoz socialista rematase a súa intervención. Así,
Xosé Rodríguez Cid acusuouno
de poñer a provincia de “parapeto para un quítate ti que me poño eu, porque no tema da provincia a proba do algodón son os
orzamentos e resulta que Ourense é na que menos se inviste”. O
socialista Pachi Vázquez salientou que “é a primeira vez que
Baltar non dá a cara, e non pode
dala porque a crise é dunha magnitude moito maior do que pensabamos. Está a escribir hoxe o
principio do seu fin”.
Mentres se desenvolvía o pleno, que presidíu Roxelio Martínez –seriamente distanciado de
Baltar tras a crise– o presidente
agardaba no seu despacho o momento de explicar en rolda de
prensa as razóns da súa fuxida do
debate político. Xa dixera nun

pleno ordinario anterior que as
conversas con Fraga foran cousas
de partido e non institucionais. E
despois do “plante”, respondeu ás
acusacións de desprezo con máis
do mesmo: “Eu desprezo aos que
me obrigan a facer estas comedias, que para min é unha comedia; a eses é aos que desprezo, a
institución queda salvagardada”.
Baltar aparecía ante os xornalistas acompañado do director do
Centro Cultural da Deputación e
responsábel de prensa da institución desde hai máis de unha década, Francisco González. Un
exemplo de tantos da implicación
partidista dos funcionarios como
mostra de gratitude polas “gra-

zas” recibidas do líder ourensán.
Os populares deixaron caer
unha maldade surrealista: que o
PSOE de Madrid lle ofreceu aos
rebeldes postos nas listas e cargos na Xunta se se materializaba
a escisión. Pola súa parte, o voceiro socialista na institución
provincial avanzou un novo escándalo inmobiliario que lle
afectaría ao propio presidente da
Deputación. O asunto estaría relacionado coa venda de terreos
da Deputación en Mariñamansa a
unha inmobiliaria e na que poderían estar implicados destacados
militantes do PP. Un vello conflito recorrido ante a xustiza polo
propio PSdeG e máis o BNG.♦
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O Consello de Contas detectou que certos trámites relativos aos impostos de obras non se someteron á aprobación de nengún órgano municipal.

PACO VILABARROS

Erros contábeis e trámites ilegais que atrasaron infraestruturas vitais no concello

O Consello de Contas detecta
graves irregularidades no Concello do Grove
PERFECTO CONDE
Dun tenpo a esta parte, o Consello de Contas de Galiza vén chamando a atención sobre o incumprimento da lexislación vixente
en materia de urbanismo por parte dun bo feixe de concellos que
non respectan, ni siquera minimamente, o que está estabelecido
nas normas de obrigado cumprimento. Un deles é o Concello do
Grove que, entre o 1998 e o 2001 actuou con irregularidades.
Aínda que o Concello do Grove
dispoñía de normas subsidiarias
de planeamento, aprobadas o 25
de abril do 1996, no período fiscalizado, “case que ningunha das
doce actuacións municipais de
sistemas xerais previstas nas normas (saneamento, abastecemento
de auga, mellora da rede viaria,
creación de instalacións deportivas, etc.) para o primeiro cuadrienio foi obxecto de execución,
o que veu agravar o déficit de infraestruturas e dotacións públicas
para atender a demanda da poboación, especialmente en épocas
estivais”, segundo pon de manifesto o Informe de Fiscalización
do Consello de Contas de Galiza,
que considera este feito de especial transcendencia no desenvolvemento urbanístico municipal.
Máis grave aínda, segundo o
Infome, resulta a práctica de conceder licenzas directas de obras,
con abeiro nunha normativa transitoria que acabou converténdose
en permanente nas urbanizacións
de Balea, Montemar, San Vicente,
Pedras Negras, O Carreiro e, en
especial, na Toxa. Este feito agrandou a falta de respecto polas condicións naturais do territorio, a imposibilidade de construír sobre a
primeira liña de costa, ocupación
de areais, acceso ás praias e respecto da zona marítimo-terrestre.
En realidade, para atender estas necesidades de control urbanístico, o Concello do Grove só
contou con dous arquitectos-técnicos e un auxiliar administrativo, algo que lle fixo concluír ao
Consello de Contas que “aten-

dendo ás características do termo
municipal, considérase que o
plantel do persoal de urbanismo é
insuficiente para unha correcta e
eficaz prestación do servizo”.
Deste modo, ocorreu que na
unidade de execución número 5,
da rúa de Castelao, aprobouse un
estudo de detalle que crea un vial
público non previsto nas normas
subsidiarias, algo que non é legalmente admisíbel para a ordenación de dotacións locais. Por outra parte, a intensidade de construción prevista tamén é superior
á permitida pola lei (LSG/97).
Trámites chafalleiros
Outra irregularidade detectada polo informe é a subsititución do
aproveitamento do 10 por cento
polo seu equivalente en metálico
sen que se acreditase a concorrencia das circunstancias previstas no
artigo 157.6 da LSG/97. A imputación orzamentaria deste aproveitamento realizouse incorrectamente
tendo en conta o capítulo 5 do estado de ingresos e non o que lle correpondía, que era o 3. Tamén se
permitiu iniciar a construción sen
que se prestase garantía de abondo
para responder da obra urbanizadora. Ademais, o aproveitamento
urbanístico de cesión obrigatoria
ao Concello reduciuse nun 1 por
cento do aproveitamento total do
ámbito sen que esa redución fose
compensada polo propietario.
Segundo di o informe, “o
Concello incumpre a súa obriga
de execer a potestade sancionadora fronte aos infractores, vulne-

rando o artigo 181.2 da LSG/97, e
“nalgúns casos a suspensión de
obras ilegais acórdase unha vez
concluídas estas, cando o coñecemento da súa existencia é moi anterior”. Con carácter xeral, os expedientes de reposición da legalidade urbanística non se conclúen
mediante resolución que declare
a legalización ou demolición do
construído, incumprindo a obriga
de resolver que impón en todo o
caso a lexislación vixente que ordena demoler o ilegalmente construído ou cando, sendo legalizábel, non se solicitara licenza no
prazo de dous meses dende o requerimento municipal.
No estudo de detalle número
3, que corresponde a El Marino,
S.A., non constan inscritas no
Rexistro da Propiedade nin no
Inventario de Bens de Propiedade Local a finca onde se localiza
o aproveitamento municipal e os
viais de titularidade municipal.
Na Unidade de Execución
número 1 (Finca Lordelo) a ficha
correspondente estabelecía o
prazo de tres anos, a contar dende a aprobación definitiva das
normas subsidiarias, para o cumprimento dos deberes de cesión,
equidistribución e urbanización.
Se ben o estudo de detalle se tramitou durante o exercicio 2001,
os deberes de cesión, parcelación e urbanización non foron
cumpridos. “Isto denota –di o Informe– unha escasa preocupación do goberno local por facer
cumprir os deberes urbanísticos
que por lei veñen impostos”.
Das licenzas tramitadas polo
Concello do Grove durante os
exercicios fiscalizados, o Consello
de Contas examinou unha mostra
de 32 expedientes. “Non se puido
determinar a porcentaxe da mostra
como consecuencia de que a información subministrada polo Concello non aparecía ordenada polas

diferentes clases de expedientes
do servizo de urbanismo”. Estas
mostras corresponden entre outros
casos, a varios edificios, un alpendre para aparcadoiro no campo de
golf da Toxa, remodelación do hotel-balneario da Toxa, varias vivendas unifamiliares na Toxa e
noutros lugares, instalación dunha
depuradora de augas, urbanización
para porto de carga, etc.
Pois ben, as liquidacións relativas ao imposto de construción,
instalación e obras non se someteron á aprobación de ningún órgano municipal, o que supón unha vulneración do procedemento
de xestión tributaria, e as liquidacións foron asinadas só polo interventor, que é funcionario sen
competencia para ditar actos administrativos. “Este feito –sinala
o Informe do Consello de Contas– podería determinar a nulidade das liquidacións practicadas”.
Os números non casan
Ademais, non consta nos expedientes a liquidación do imposto,
previa comprobación administrativa, de acordo coa obra finalmente executada e o seu custo real efectivo. Este feito ten especial
relevancia nos supostos en que a
liquidación definitiva dá lugar á
esixencia das cantidades que correspondan e que se debe realizar
dentro do período de prescrición
para evitar a perda deses recursos
e as responsabilidades que correpondan. Concretamente no expediente de licenza da obra 615/00
detectouse unha diferenza de
2.515.463,23 euros entre o orzamento da obra e o efectivamente
realizado, resultando pois unha
cota non liquidada de 64.383,58
euros que debería ser exaccionada e esixida ao obrigado de pago.
Desta maneira, o Consello
de Contas, a través do Informe

de que emitiu sobre o urbanismo
do Grove, esixulle ao Concello
“corrixir os incumprimentos detectados, axustando a súa actuación ao disposto na normativa
de aplicación á que está sometida e que resulta irrenunciábel,
evitando así incorrer nas responsabilidades que correspondan”.
De modo particular, dille que
“debe revisar o Instrumento de
Planeamento Xeral que permita o
estrito cumprimento da legalidade urbanística, protección das características medioambientais e
costeiras do concello, así como a
corrección de insufiencientes dotacións, equipamentos e infraestruturas, especialmente nas urbanizacións de Balea, Montemar,
San Vicente, Pedras Negras, O
Carreiro, O Sineiro e A Toxa”.
Outra obriga que lle lembra
ao Concello do Grove é a de
“dotar de maiores recursos persoais e técnicos o servizo de urbanismo para o correcto cumprimento das competencias e
obrigas na materia”.
Asimesmo, “o Concello debe
aprobar e actualizar o inventario
municipal, constituíndo formalmente dentro do anterior, como
patrimonio separado, o PMS a
efectos de control e fiscalización.
Tamén debería coordinar o mesmo coa contabilidade municipal”.
Segundo o Consello de Contas, “é necesario que a Corporación aclare as discrepancias entre os tipos impositivos do Imposto sobre Construcións en
urbnizacións para, no seu caso,
esixir as cantidades deixadas de
liquidar por tal concepto”.
Finalmente, “o goberno municipal deberá cumprir as súas
obrigas legais no que respecta á
disciplina e sancións urbanísticas,
evitando incorrer nas responsabilidades de toda índole que deste
feito podan derivarse”.♦
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Croques

Sacarlle os
cartos a Galiza
para o porto
coruñés
A ministra de Fomento está disposta a apoiar a construción do
porto exterior da Coruña cunha
condición: se a UE non achega
os 280 millóns de euros, ese diñeiro ten que ser detraído doutras partidas que o goberno central dedica a obras na Galiza.
Así llelo fixo saber a dirixentes
socialistas. Ponlle así a pelota
no tellado do PSdeG-PSOE, ante as presións que está a recibir
tanto dos seus compañeiros galegos como da propia Xunta.
A batalla semella agora inevitábel antre os socialistas. Xa
se está a dar de porta adentro.
Os do sur non están dispostos a
“tragar” máis unha vez que
Francisco Vázquez se lle ocorra
unha idea luminosa, e rendíbel
para os seus intereses e quen a
pague sexa o resto de Galiza.
Importantes empresarios xa lle
fixeron chegar tamén a súa total
negativa a dirixentes socialistas. Como están escarmentados
cada vez máis con Emilio Pérez
Touriño, temen que se pregue
coma sempre aos deseños do al-

AFONSO EIRÉ
calde coruñés, porque consideran que está non é unha instalación básica para Galiza.
Francisco Vázquez, pola súa
banda, presiona o Consello do
Porto para que adxudique canto
antes a dársena exterior. Pensa
que xa adxudicada, os cartos xa
virán e, logo, o que teña que
apandar, que apande.♦

As reunións
de Baltar e Cuíña
co PSOE
Xosé Luís Baltar non quixo dar
explicación na Deputación de
Ourense sobre os acordos secretos que pactara con Manuel Fraga Iribarne. Para que non o puidesen encerellar e dicir o que non
quería, non acudiu ao pleno. Era
a primeira vez que non o presidía
en 14 anos, porque Baltar sabe o
que vale o cu asentado nunha cadeira... Se a deixas, cando queiras voltar, se cadra está sentado
outro e non se levanta.
Non é o alcalde de Arnoia,
Roxelio Martínez, o deputado
máis achegado a Baltar. Pero,
nesta ocasión cumpriu o seu
papel de vicepresidente. Foi el
o que explicou, ao seu xeito, a
crise do PP (tembleque, coma o
da oposición segundo Pita).

Segundo este alcalde que leva
nada menos que 25 anos no seu
posto, a culpa da crise do PP é
do PSOE, concretamente de
Xosé Blanco, que andou chamando a Baltar e aos seus compañeiros para dicirlles que se
rachaban co PP tiñan un lugar
nas súas listas electorais e o
apoio na deputación e nos concellos. O que non contou Roxelio Martínez foron as reunións de Xosé Cuíña con José
Bono e Francisco Vázquez,
que aínda alporizaron máis a
certo sector do PP que as chamadas de Xosé Blanco.♦

Os axentes
de Israel
Nos últimos días estase a falar
dos axentes israelís na Galiza.
Sábese que existen. Uns poida
que non pertenzan directamente
aos servizos secretos do Mosad,
aínda que se especula con algúns que si. Como certo xornalista que estivo en gabinetes de
prensa e algún político “progresista”. Os sabidos tamén coñecen como as gastan os israelís
cando queren defender o que teñen como seu. Así, non estraña
tanto que o alcalde de Oleiros,
Anxo García Seoane, teña medo a que lle pase algo logo da

campaña posta en marcha polo
concello contra o primeiro ministro de Israel, Ariel Sharon.
Chamouno o embaixador israelí en Madrid, Victor Harel, que
seica lle dixo que se non retiraba os paneis, “non sabe vostede
a onde podemos chegar”. Gelo
afirma que si o sabe. Por iso ten
medo. Pero o embaixador explica que só lle dixo que ía tomar
as medidas pertinentes para parar a “campaña de insultos”.
E o ministro español de
Asuntos Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos, que non é
precisamente pro-israelí esixiulle ao concello de Oleiros
que parase esa campaña na que
vendían camisetas co lema
“Paremos a besta”, ou paneis
no que calificaban a Sharon de
“asasino”.
O embaixador Harel afirma
que a campaña de Oleiros “roza o antisemita”. Sorprende a
súa sensibilidade non xa se se
compara coas súas accións en
Palestina, matando selectiva,
pero tamén indiscriminadamente, ou os insultos que lle
prodigaron a Arafat e a outros
líderes palestinos permanentemente. Sorprende aínda máis a
afouteza do Estado español que
arremete contra a campaña dun
pequeno concello e non condena as atrocidades dun estado
coma o israelí.♦

Os lengoreteiros
Andan os medios de comunicación, tamén os galegos, subidos de bilirrubina polo congreso da lingua española que
se está a celebrar en Rosario,
Arxentina. Por un lado explícannos que o español é un
idioma que cada día vai a máis
até converterse en pouco tempo en máis falado ca o inglés
nos mesmos EE UU. Do imperio á mundialización é un paso. Por outra banda, móstranse
moi preocupados, ao mesmo
tempo, porque a promoción
das linguas minorizadas do Estado, van acabar co español. A
verdade é que semellan non
aclararse moito e xa non sabemos se vai para campión ou
pode baixar a terceira división.
Aínda que os meus lectores xa
o entenden.
Menos mal que Guillermo
Rojo, secretario da RAE, Xosé
Ramón Barreiro, presidente da
RAGL, e Vítor Freixanes, poderán dar a visión dos galegos.
Se non fose así, seguro que nunha mesa á parte, na que van participar a profesora Pilar García
Negro e o escritor Rafa Villar,
entenderán mellor cal é o cerne
do noso problema. Nesta mesa
estarán os representantes das
línguas minorizadas.♦

Ferrol
Unha delas chegaba da man de
Esquerda Unida. Centrábase
esta en que o Concello tome
medidas destinadas a paralizar
cautelarmente as obras de
construción da planta. A pesares da ausencia do edil de Esquerda Unida-IU Fernando Miramontes, que se atopaba de
viaxe, a proposta saiu adiante
grazas aos votos de Esquerda
Unida, Independentes por Ferrol e un, sorprendente, apoio
que chegou da man de Eduardo
Fra Molinero. O edil socialista
rompeu a disciplina de voto da
súa formación –o PSdeGPSOE decantouse pola abstención– favorecendo a aprobación da moción.
Algo semellante ocorría coa
proposta do BNG. Esta formulaba que a Xunta acate a resolución do Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza (TSXG) que
anula a Declaración de Efectos
Ambientais aprobada polo anterior goberno central. A moción dos nacionalistas demanda, asemade, que o Ministerio
de Medio Ambiente elabore un
informe de impacto ambiental,
tal e como apunta a devandita
sentenza do TSXG. BNG, EUIU, IF e de novo o edil socialista Fra Molinero votaron a favor
da iniciativa, que contou cun
total de 14 apoios. Abstivéronse os edís restantes do PSdeGPSOE, mentres os populares
votaban en contra.
A única proposta que non
chegou a bo termo foi a defendida polo Partido Popular. Así
desbotábase a opción de que o
Concello retire todos os conten-

Que pasa con Reganosa
MARTINA F. BAÑOBRE

As incógnitas seguen a planear sobre a posta en marcha da planta de Reganosa no interior da ría ferrolá. Un pleno extraordinario do Concello
votou a pasada semana tres mocións relacionadas coa regasificadora.
ciosos abertos contra Reganosa.
Os feitos non esclarecen cal

Guisa e Napo

será o futuro da regasificadora,
que continúa a construírse no
UXÍA E BRAIS

interior da ría de Ferrol. O único resultado evidente deste

pleno extraordinario foi a demisión de Eduardo Fra Molinero a petición do secretario
xeral e voceiro socialista no
Concello, Amable Dopico. Os
defensores da planta como motor económico da comarca botan as mans á cabeza. Os detractores da súa construción no
interior da ría ven esperanzas
nos acordos acadados. Haberá
que agardar a ver quen move
ficha, con permiso ou sen el do
seu partido.♦

Subliñado

Iasir o palestino
LOIS DIÉGUEZ
Buscamos no mapa ese país bíblico chamado Palestina, e nunca
o atopamos. No canto diso vemos unha mancha triangular sobre
a que os políticos do imperio escriben sempre o nome de Israel.
Coa lupa imos distinguindo, agora si, franxas pequeniñas, illas
cerradas polos arrepiantes muros da intransixencia, espazos minúsculos espallados paralelamente ao río Xordán. Iso é hoxe Palestina, unha manchea de bágoas agromadas da ira dos fusís. En
1947 o mapa era outro, máis grande e coas manchas ben unidas.
Del naceu o soño de Iasir, o palestino que abriu camiños no corazón das súas xentes e que llos ofreceu ao mundo para rematar
co crime do exterminio. Pero o mundo non o sentiu, nin a ONU,
nin, por suposto, os verdadeiros artífices dos volcáns sobre os
que agora todos nos asentamos: George Bush e Ariel Sharon. Iasir, o palestino, acaba de morrer en París en circunstancias aínda
non aclaradas. Hai uns días deixou a Mukata na que foi recluído,
bombardeado e acosado. Cando subiu por última vez ao avión
que o levaba ao derradeiro destino, sorriu, como sempre; e como
sempre, cos dedos, mostrounos o símbolo da vitoria. Non é un
simple xesto. Representa o desexo libre e democrático de milleiros de seres, e coutalo converteríase no exemplo máis cru da tiranía. Iasir, o palestino, escintila agora nos ceos do inmortal, e
contra isto nada poderán os tanques. Esa é a esperanza.♦

Nº 1.151 ● Do 18 ao 24 de novembro de 2004 ● Ano XXVII

ANDRÉS PANARO

Xosé Emilio Vicente Caneda
‘O desemprego na mocidade ten que ver co pouco peso
de Galiza no Estado’
M.V.

Xosé Emilio Vicente Caneda, xornalista, de 24 anos, vén de ser electo secretario xeral de
Galiza Nova, organización da mocidade do BNG, na IX asemblea celebrada os pasados 13
e 14 de novembro en Compostela. X.E. Vicente Caneda, subtitúe no cargo a Rubén Cela.
Que destaca desta asemblea?
A alta participación que houbo das comarcas. Nós propugnamos unha visión nacional que
parta do local. E pensamos tamén que os problemas xerais deben ser tratados en cada comarca
dacordo coas características propias do lugar.
E que aprobaron?

Reafirmámonos na idea de
nacionalismo como teoría liberadora e na nosa visión da situación internacional. É verdade que son posturas que se
aproban en todos os congresos,
pero hai que ter en conta que
unha organización da mocidade
está a renovar sempre os seus
membros. Tamén pensamos que

Galiza vive un momento crucial, o nacionalismo está a preparar un novo Estatuto que recoñece o carácter de nación. A
nivel de Estado vimos de pasar
dunha situación abafante a outra con máis aire. Pero tamén
pensamos que esta nova coxuntura non muda de por si as cousas a nivel institucional, sobre

todo no que respecta ao papel
que xoga Galiza no Estado.
Non hai máis que ver o que
pensan os Vázquez, Ibarra, Bono, etc. Non son personaxes estrafalarios, ocupan cargos e defenden unha política. Aínda que
é certo que Galiza precisa dunha alternativa ao PP, temos que
ser precavidos coa actitude do

Responda a tres cuestións.
Que propoñen para o ensino?
Que non vaian tantos cartos ao privado e que se galeguice. A política que houbo
até agora fracasou. Un estudo
recente dicía que o 20% dos
mozos entre 15 e 20 anos son
analfabetos funcionais en galego. A política lingüística
actual é ritual e folclórica,
hai que cambiar de rumbo. E
mellorar o ensino público en
xeral.
Para a vivenda?
Non hai escasez, senón

especulación. A vivenda é un
dereito. Hai que ofrecer vivenda pública, pero pensando na realidade, non como na
Coruña, onde o alcalde dixo
que se ian ofrecer vivendas
para xóvenes que gañan entre
200 e 300 mil pesetas. Se
eses son os salarios que hai
na Coruña imos todos para
alí.
E sobre o lecer?
Tal e como está o emprego, algunha xente ten que traballar moitas horas, iso non
lle deixa tempo ou obrígaa a

optar por un tipo de diversión
moi pasiva. Tamén faltan espazos e posibilidades de participación. Nós defendemos o
asociacionismo, queremos
que haxa máis medios e que
as referencias culturais non
señan sempre miméticas do
exterior ou claramente impostas desde fóra. Os concellos nacionalistas levaron a
cabo algunhas experiencias
positivas nesta área, as chamadas Noites vivas, por
exemplo, pero hoxe está todo
un pouco parado.♦

A. PANARO

‘Non se pode falar de vivenda pública para xóvenes
que gañan 200 ou 300 mil pesetas’

PSOE. Se hai algún marxe de
xogo político é simplemente
porque non teñen maioría absoluta no Estado.
Os políticos sempre din que
este momento é crucial.
É verdade, sobre todo cando
tocan eleccións. Mais hai que
ter en conta que, por primeira
vez despois de oito anos, se pode discutir o marco xurídico,
algo que antes era penalizado.
É un momento crucial porque
estamos ante un proceso aberto, pero debemos saber que non
nos van regalar nada que non
esixamos. A forza de Galiza no
novo marco dependerá da postura dos propios galegos. E aí é
onde está o papel do nacionalismo.
É cal é, nese marco, o papel
de Galiza Nova?
O nacionalismo debe ser
ambicioso e facer o posíbel por
conectar coa sociedade. Cada
ano emigran 20 mil mozos por
que non atopan traballo en Galiza. O sistema educativo, o desemprego, os asteleiros... temos
que facerlle ver á xente que iso
está relacionado co papel que
xoga o noso país no conxunto
do Estado.
A súa organización ten sido
criticada por demasiado ideoloxista.
Até nos culparon da baixada
de votos do Bloque na mocidade! Como se a subida do PSOE
fose grazas ao traballo das Xuventudes Socialistas! Galiza Nova fala de problemas concretos.
Presentamos un Plano de Emprego Xuvenil apoiado con dez mil
sinaturas. Ese é o principal problema da mocidade. E PP e
PSOE votaron en contra. Certo
que podiamos ter máis presenza
e ser máis visíbeis, pero o contexto é bastante adverso. Estamos nos centros de ensino e na
maioría dos comarcas. Os medios de comunicación non reflecten iso. Por outra parte, tampouco imos deixar de ser nacionalistas porque a algunha
xente non lle guste.
Algunhas das asembleas
anteriores caracterizáronse
polas loitas internas entre as
distintas tendencias que conviven no BNG.
Non é o caso agora. Non hai
problemas, nin sequera roces. A
lista á dirección nacional non tivo votos en contra. Galiza Nova
é unha organización plural, pero
traballamos todos na mesma dirección.
Que propoñen para evitar
que continúe a emigración?
O máis terríbel é que a Xunta
non o considera un problema.
Para o goberno galego os emigrantes son persoas que se van
porque gostan de coñecer outras
culturas. Nós pensamos que é un
problema laboral ligado a unha
situación endémica de Galiza. A
novidade está en que agora, a carón de xente pouco cualificada,
marchan universitarios e xóvenes enxeñeiros de alto nivel, de
modo que o que se inviste no sistema educativo acaba revertendo
en beneficio doutros paises ou
comunidades. Nas páxinas web
da Xunta ofrécese como toda alternativa o alistamento no exército español. A solución tería que
vir dunha mellora na situación
dos nosos sectores produtivos,
moi atacados.♦
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Fala, etnografía, música e cantares de cego nunha intensa xornada

O galego de Estremadura e os pendellos
de Agolada xuntos nunha homenaxe á cultura
A.N.T.
O pasado domingo 14 de novembro tiña lugar en Agolada
un emotivo acto de homenaxe
ao galego de Estremadura e de
reivindicación e recuperación
do complexo etnográfico dos
pendellos de Agolada, un recinto feiral que se está a recuperar.
As localidades de Agolada e Melide recibiron o pasado 14 de novembro a unha delegación do galego estremeiro. Na mesma figuraban representantes de Estremadura, Asturias, o Bierzo e Zamora, aínda que era a delegación estremeña a que centraba a homenaxe, en correspondencia a unha
visita cursada en setembro pasado por un grupo de escritores, intelectuais e artistas galegos.
Foron os representantes da Fala nas localidades estremeñas de
Valverdi de Fresnu, San Martí de
Trebellu, As Ellas e a Asociación
dos Amigos dos Pendellos de
Agolada os protagonistas dun acto que tivera como prolegómenos
unha visita a Moaña o día anterior.
O acto festivo e cultural como homenaxe á fala e de posta
en valor do patrimonio dos pendellos comezou ás doce da mañá
cun pasarrúas desde a Casa da
Cultura de Agolada até o concello, onde houbo unha recepción
por parte dos grupos políticos da

O delegado da Fala en Estremadura, Domingo Frades, recibe o Pendello de Honra.

corporación e unha entrega de
agasallos a todos os alcaldes presentes e aos delegados da Fala de
Asturias, Carlos Varela, o Bierzo, Héctor Silveiro, Zamora, Felipe Lubián, e Estremadura, Domingos Frades Gaspar. O presente consistía nun prato cun escudo
en prata do escudo de Agolada e
un cartaz da Deputación no que
figuran os pendellos de Agolada.
Antes de concluír este acto, o
presidente da Fundación Castelao,
Avelino Pousa Antelo, pronunciou
un discurso. A continuación, os integrantes da delegación baixaron
cara os pendellos ao compás da

O verbo latino rumpere deixou en galego
numerosos descendentes: en primeiro lugar o verbo romper e as palabras derivadas
deste que conservan a raíz (rompedura,
rompedeira, rompedor, rompente, etc). Entre elas está o participio regular
rompido/rompida que existe á beira do
irregular roto/rota procedente do participio latino (ruptus/rupta). Os verbos compostos que derivan tamén do latín rumpere fan en galego –loxicamente– como
romper (corromper, interromper, irromper
ou prorromper) aínda que non sempre se
mantén a posibilidade do duplo participio:
temos así corrompido/corrupto, interrompido/interrupto, pero só irrompido e prorrompido. O cultismo mantense en moitas
palabras derivadas destes verbos ou de orixe común como ruptura, corrupción, interrupción, interruptor, irrupción, erupción,
abrupto, etc.).
Xa comentamos que as linguas crean
moitas veces palabras novas modificando lixeiramente outras preexistentes da

Marcha do Antigo Reino, interpretada pola banda de Agolada Bico
da Balouta. Mentres as cincocentas persoas asistentes ao acto penetraban no interior, amenizou o encontro a banda Axóuxere de Melide e unha vez ocupado o recinto,
tomou a palabra Manuel Busto, en
calidade de voceiro da Asociación
de Amigos dos Pendellos, que preside Raquel Vidal. Tras o discurso
de Busto, entregáronlle o Pendello
de Honra ao delegado da Fala en
Estremadura, Domingos Frades. A
Asociación de Amigos dos Pendellos, nada hai seis meses para promover a recuperación deste con-

torno etnográfico, vén de institucionalizar este galardón, que dará
anual ou bianualmente a todas
aquelas persoas que axuden á protección desta alfaia.
O integrante da Real Academia Galega, Francisco Fernández
Rei, interveu a continuación e
despois os integrantes do grupo A
Quenlla, Mini e Miro, recrearon
dous romances de cego tal e como
se facía nos pendellos hai só corenta anos. Mentres, repartíronse
unhas octavillas que daban conta
dun dos romances, en concreto o
do cego da Xestosa, que narraba
un crime sucedido en Catoira –habitualmente estas octavillas vendíanse, neste caso regaláronse.
Tras esta representación, tomou a palabra o escritor e fundador da Asociación Xosé Vázquez
Pintor, que celebrou a presenza de
falantes procedentes de lugares tan
distantes. Tras el, interviron varias
persoas máis e logo tivo lugar a
actuación do grupo folk Na Virada, de Cangas, mentres os presentes podían degustar un magosto
con castañas e viño branco e ver
unha exposición de fotos dos pendellos. Para rematar, música de
Axóuxere e de Bico da Balouta.
Significado xantar
Tras unha mañá intensa en actos,
tivo lugar unha comida que re-

Igualmente houbo que abrir a terra
para facer camiños, rotas, que son vías
abertas na terra que se rompe (en latín via
rupta), aínda que despois se empregase a
palabra tamén para o camiño marítimo.
Ruta (e derivados) son, en galego e
mais en español, un galicismo (adaptación de route) como podemos constatar
ao compararmos con derrota ‘rumo dunha embarcación’ ou o español derroteros.
En troques, a palabra homónima derrota
co significado de ‘desfeita, revés militar’
si que é préstamo, e tamén do francés,
pois procede de dé-route. Ven sendo cando a tropa, vencida, marcha, espallándose
fóra do camiño, e inicia a desbandada.
Cando se repite sempre o mesmo, a monotonía da mesma rota, provoca a rotina. O
que non acontece se un le A torre da derrota, un creativo libro de Gonzalo Navaza no
que os versos, coma o título, son palíndromos; é dicir que o camiño da lectura pode
facerse de diante para atrás ou de atrás para
diante, porque a frase é a mesma.♦

O Fío da lingua

Rota
HENRIQUE HARGUINDEY
mesma familia. Vimos así que a partir de
captus (participio latino do verbo capere
‘coller’) e do substantivo captura creouse o verbo capturar. Do mesmo xeito a
partir de roto e de rotura creouse roturar
‘romper, sachar, abrir a terra improductiva para facela de cultivo”.
Pero o noso idioma preferiu outros
dous verbos da mesma orixe para denominar esa acción: rotear/arrotear e rozar
(de ruptiare), cos correspondentes substantivos rotea/arrotea e mais roza ou rozada. Como o terreo a monte precisa para cavalo que antes se corten as silvas, o
toxo e o mato, rozar foise especializando

R osalía
Augusto G. Besada
Edición de Mª Pilar
Garcia Negro

xistrou un acto moi significado
cando gaiteiro de Agolada afincado na Coruña Raul Galego fixo unha entrada triunfal tocando
unha alborada que lle dedicou a
Domingos Frades –en lembranza
dun encontro celebrado hai anos
entre os dous en Estremadura
que tivo idéntico inicio.
As actividades reiniciáronse ás
seis, tras o xantar. Entón, a Asociación de Amigos dos Pendellos
entregoulles aos socios de honra o
Pergameo de Honra, un documento
cunha fotografía en cor dos pendellos e un texto de agradecemento
polo seu apoio. Tras esta cerimonia,
o acto concluíu en Agolada coa interpretación de tres cancións por
parte de Mini e Mero da Quenlla, a
intervención de varios intelectuais,
artistas e escritores e a música de
Axóuxere e Bico da Balouta.
Pero o día non rematou en
Agolada. A delegación trasladouse
á continuación a Melide, onde ás
oito da tarde visitaron o Museo Arqueolóxico e Etnográfico Terras
de Melide e foron recibidos no salón de plenos do concello por parte da concelleira de Cultura. Tras a
recepción, tivo lugar un ágape con
ricos e melindres, doces típicos de
Melide, e unha queimada. Tras isto, a delegación estremeña trasladouse a unha casa de turismo rural
para pasar a noite e, ao día seguinte, retornar a Estremadura.♦

neste sentido –o máis usual no agro– pasando despois a caracterizar o tipo de
corte moi a rentes do chan que fan os animais ao comeren a herba, e de aí ‘roer’.
Ao final do proceso, o verbo rozar chegou a significar tamén ‘fregar, tocar algo
moi superficialmente, moi suavemente’.
Este último significado ten un uso metafórico, referido ao trato, ao roce social,
cando dicimos dalgunhas persoas que se
rozan ou non se rozan moito.
Unha roza é tamén unha pequena
canle que se abre nunha parede, no teito
ou no chan para pasar, por exemplo, fío
eléctrico ou tubería.

C astro
N Ó S

COLECCIÓN
O S G A L E G O S

A NOSA TERRA
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A POLÉMICA DO ‘L’ CORUÑÉS

Fernando González Laxe, ex presidente da Xunta
‘O La Coruña está fóra do consenso da Constitución e do Estatuto’
A.N.T.
O ex presidente da Xunta Fernando González Laxe polo
Partido dos Socialistas de Galiza foi unha das persoas que
tomou partido a prol da denominación oficial da cidade que
marca a Lei de Normalización Lingüística. “Se me preguntan se son do A ou do L, eu digo que son do A. Son de A Coruña, non de La Coruña”, dixo o ex presidente socialista.
As razóns de manter esta posición
sitúaas González Laxe no feito de
que “posto que a normativa vixente pon por riba a lexislación
autonómica da das cidades, eu
cumpro a lexislación vixente”.
Os argumentos de Laxe levan a preguntarlle se entón defende o A Coruña por constitucionalista, “por constitucionalista e por estar a prol do Estatuto
de autonomía, que en definitiva

é o mesmo”, responde o economista e ex presidente da Xunta.
A resposta de Fernando González Laxe representa unha crítica profunda, aínda que sen sinalar a ninguén, ás posturas oficiais
dos socialistas galegos, a quen
coloca en posicións fóra do consenso da Constitución. “Entendo
que a polémica do La vén pola
Lei das Grandes Cidades e iso
entra en contradición co bloque

da Constitución e o Estatuto”, resumiu o ex presidente galego.
Porén, González Laxe evitou
criticar directamente ao secretario
xeral dos socialistas galegos, Emilio Pérez Touriño, que chamou
fundamentalistas aos que defenden que a única denominación
oficial da Coruña é a que marca a
lexislación vixente. “É unha opinión de Touriño, cada un ten unha
opinión e eu non vou criticala”.
González Laxe tampouco
quixo entrar nos porqués das
posturas a prol deste cambio de
nome da cidade nun momento
como o actual. “Non son un experto nestas cuestións, só digo o
que penso”, concluíu o ex presidente de Galiza.♦

‘Aquí hai un trasfondo político’

‘Son de A Coruña, pero non opino sobre os demais’

Xosé Luís Rodríguez Pardo,
ex secretario xeral do PSdeG

Ramón Máiz, presidente da Fundación Iniciativa 21

O político socialista, ex secretario xeral do PSdeG, relator do
Estatuto de autonomía actualmente en vigor e ex senador e
ex deputado, Xosé Luís Rodríguez Pardo, indicou que a polémica “entra en contradición directa” coa postura que mantén
persoalmente. “Xa Agustín Rodríguez Caamaño escribiu unha
carta sobre a polémica que resume a postura da Asociación
Cultural O Facho, da que formo
parte”, indicou o político.
Rodríguez Pardo nega que
esta polémica teña nada que ver
coa cooficialidade do idioma.
“Se queremos poñer o nome en
castelán teremos que poñer La
Columna, non calquera forma
castrapa que se nos ocorra”, dixo, para a continuación indicar
que “hai unha toponimia que é a
que é, e non podemos inventarnos nomes”.
No aspecto xurídico Rodríguez Pardo tamén nega que haxa
“discusión”. “O Estatuto é unha
norma con rango de Lei Orgánica que só pode modificarse mediante outra Lei Orgánica referendada en Galiza”, indicou,
ademais de sinalar que “unha lei
estatal permita que as cidades
podan cambiar o nome está ben,
pero sempre e cando non invada
competencias exclusivas da nosa Comunidade”. Sobre esta
cuestión Rodríguez Pardo lembra que “temos o Estado autonómico máis raro do mundo, as
Comunidades autónomas non
poden federarse e os municipios
e as provincias si, deberían chamarlle Estado municipal”.
En todo caso, o ex secretario
xeral dos socialistas galegos sinalou que nos traballos preparatorios da nova redacción do Estatuto que perfila a súa forza
“imos reforzar o Estatuto respecto aos concellos”.
Para o político socialista “no
fondo latexa unha cuestión polí-

tica” Así, explica que “ás veces
hai uns xogos de forza nos partidos... Tamén no PP saen declaracións como as de Baltar ou
das de López Veiga e teñen que
ver para outro lado”.♦

O catedrático de Ciencias Políticas Ramón Máiz referiuse a
polémica do L mais fíxoo en
nome propio, non como socialista. Como presidente da Fundación Iniciativa 21 coñece
mellor que ninguén os traballos
para a elaboración dun novo estatuto. “Fixemos un traballo de
recoller ideas e trasladalas ao
PSdeG, pero a eles correspóndelles concretalas e asumilas
no seu caso”, explicou o catedrático universitario.
Sobre a polémica do topónimo da cidade coruñesa, Máiz dixo que “son de A Coruña e partidario de que o nome sexa A
Coruña por razóns políticas e
lingüísticas”.
Unha vez manifestada a súa
opinión, o intelectual aludiu á
“prudencia” para “non opinar
do que fixeron os demais, non
quero facer un axuizamento de
ninguén”.
Para el, “esta polémica non

ten relevo nin transcendencia;
o tema é accesorio e secundario” e sobre as razóns polas
que se produce, asegurou que
“non teño datos, será por presións dalgúns cidadáns, non
unha idea persoal nin de partido, sabido é que algúns secto-

res da cidadanía defenden chamarlle La Coruña, outros que
convivan os dous nomes e outros só A Coruña”.
En todo caso, sobre a posición que mantén Francisco
Vázquez, negouse a dar a súa
opinión. “Opinións ten que habelas, ¿que sucede, que hai algo que está fora de discusión?,
pregunto eu agora”, dixo Ramón Máiz, emprazando ao xornalista. “¿E non pode opinar
sobre a postura de alguén que
fai algo como isto empregando
as institucións?”, preguntou esta vez o xornalista en alusión
ao feito de que Vázquez non fixese caso a varias sentenzas
que din que é A Coruña e que
agora tome unha decisión que
contravén a lexislación. “Repítolle que neste tema unicamente vou dar a miña opinión, pero
non a opinión sobre a posición
que manifesten os demais”,
concluíu o politólogo.♦

‘Sobre o cumprimento da lei ten que haber pronunciamentos coa enerxía necesaria’

Antonio Campos Romai,
presidente da Fundación Instituto de Estudos Políticos
O socialista e presidente da
Fundación Instituto de Estudos
Políticos e Sociais Antonio
Campos Romai considera que a
polémica formula “dous aspectos, un deles xurídico constitucional e outro relativo á identidade nacional de Galiza”.
Sobre o primeiro dos aspectos que se refire a polémica, Campos Romai explica que
“non podo entrar directamente
porque descoñezo o fondo xurídico da cuestión, supoño que
cando o alcalde da Coruña presenta o cambio no marco da
Lei de Grandes Cidades imaxino que terá algo ao que agarrarse”. Con todo, este socialista lembra que sobre este aspecto “en relación coa legali-

dade hai pronunciamentos que
son necesarios e que non vexo
con rotundidade”.
Campos Romai sinala o Tribunal Supremo e sobre todo a
Xunta “porque ten que velar
polo cumprimento da legalidade, hai que examinar todos os
argumentos xurídicos e con
esas previas haberá que acomodar os feitos á lei; mais non vexo que a Xunta sexa moi firme
respecto ao recurso que anunciou, ten que presentalo coa
enerxía necesaria”.
Por outra banda, Antonio
Campos Romai criticou ao PP
por incoherente. “Non se entende moi ben posturas como a
do grupo municipal do PP no
pleno municipal lucindo unha

camiseta co L cando a Xunta
vai presentar un recurso con-

tra a decisión do pleno”, dixo.
Respecto á posición de Pérez Touriño arroupando a Paco
Vázquez, Antonio Campos Romai dixo que “cada un é dono
do que di, todos terán un principio de coherencia e saberán
se son fieis a el”.
Por último, a respecto da
cuestión da identidade nacional á que se refería Campos Romai como un dos aspectos fundamentais nesta polémica, o presidente da Fundación Instituto de Estudos
Políticos e Sociais lembrou
que “a perspectiva galeguista
e de construción nacional lévanme a pensar que o único
topónimo que existe é o que
marca o galego”.♦
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Os ecoloxistas culpan os arrastreiros galegos de
danar os fondos

Mariñeiros protestan
contra a presenza dun buque
de Greenpeace en Vigo
A.N.T.
Foron trinta os mariñeiros que
conseguiron embarcar no MV
Esperanza, que Greenpeace
ancorara no porto de Vigo, e
colocaron unha pancarta en
contra da presenza do buque
en Galiza. A organización ecoloxista culpa os arrastreiros de
danar o fondo mariño. O sector deféndese afirmando que as
súas artes son idóneas para unha explotación sostíbel do mar.
Case trescentos representantes do
sector do arrastre concentráronse o
pasado 17 de novembro no porto
de Vigo para esixir a marcha do
MV Esperanza de Galiza. Este
barco é o que emprega a organización ecoloxista Greenpeace na súa
campaña contra os arrastreiros.
A pesar de que a garda civil
tentou deter as protestas, trinta mariñeiros conseguiron entrar no barco e colocar pancartas nas que se
pedía a marcha do barco. “Dereito
á pesca sostíbel. Greenpeace, deixádenos en paz”, “Nós coidamos
do mar” e “Mercenarios, quen vos
paga os honorarios?” foron algúns
os lemas que os membros da industria pesqueira luciron para recibir os ecoloxistas, que sufriron unha chuvia de ovos e moitos apupos
na súa entrada no peirao.
Na pasarela do barco estaba o
director de Greenpeace en España, Juan López Uralde, que tivo
que escoitar os berros do director
xerente da Cooperativa de Armadores de Vigo, Xoán Ramón
Fuertes, moi crítico coa actuación do grupo en alta mar.
“Perpetraron intolerábeis ata-

O MV Esperanza, de Greenpeace, ábrese ao público o 21 de novembro.

ques contra os nosos barcos en
alta mar”, dixo Fuertes en referencia ao asalto ao Menduíña.
“Os pescadores galegos non
estamos en contra da preservación dos fondos mariños, senón
contra esta puxa ilóxica contra os
arrastreiros”, indicou Fuertes.
“Greenpeace non pode condicionar as artes pesqueiras que se
acordaron en todos os organismos
internacionais competentes”.
Para moitos dos reunidos no
peirao vigués, entre os que había
desde armadores até mariñeiros,
a campaña de Greenpeace ten escuros intereses. Recordaron que
a flota galega é das máis cumpridoras das normas internacionais
e citaron varios exemplos de pa-

íses que si fan un dano real no
fondo mariño e teñen moitos
máis barcos en alta mar. “Chama
a atención que sexamos o 25º país do mundo en canto a barcos
pesqueiros de arrastre e que Greenpeace argalle unha campaña
que remata en Vigo e que quere
convencer os galegos das maldades desta industria”, explicou un
dos asistentes á manifestación.
Greenpeace chegou a Galiza
coa intención de abrir as portas
do MV Esperanza o domingo 21
de novembro para que todos os
que o desexen visiten o buque e
se informen sobre a campaña. A
prevista reunión co sector pesqueiro galego quedou adiada logo dos incidentes.♦

Galiza máis afectada pola folga
de Spanair
H.V.
A folga de pilotos de Spanair non
afectou a todas as comunidades
por igual. Cos efectivos que dispuña, a compañía aérea escolleu
os destinos que lle eran máis rendíbeis para cubrir o servizo.
Spanair informou de que o
50% dos destinos domésticos peninsulares contarían con servizo
os tres días da folga, así como todas as conexións coas illas Balears e Canarias máis un voo por
cada destino internacional.
Mais un exame de como quedaron os voos na Galiza permite
comprobar que no noso país non
se alcanzou o 50% do servizo
que en condicións normais ofrece esta compañía.
Habitualmente, Spanair ten
nove voos de ida e outros tantos
de volta a diario entre Galiza e

outros destinos españois: nomeadamente Madrid e Tenerife, porque con Palma da Mallorca só
hai dous servizos semanais.
Os tres días da folga efectivamente conserváronse os dous
voos diarios entre Galiza e Tenerife –un desde Vigo e outro
desde Santiago–, mais a Madrid
houbo menos do 50% dos voos
e nisto o aeroporto máis afectado foi Lavacolla.
Desde Vigo a Madrid Spanair conta con catro voos diarios
e durante a folga houbo dous, de
forma que neste aeroporto si se
cumpriu o compromiso da compañía de atinxir o 50% do servizo normal. Porén, desde Santiago hai habitualmente tres voos
diarios pero durante a folga só se
ofreceu un diario. O feito de ser
número impar impedíalle á com-

pañías aérea programar exactamente a metade dos voos, pero
optou por manter sempre o número de voos máis baixo: un por
día, en lugar de ofrecer dous servizos algún dos outros días. Desta forma, se en total nos tres días
ofreceu tres voos a Madrid, en
condicións normais tería ofrecido nove voos, de forma que a redución real do servizo nese aeroporto foi do 66%.
Hai anos que Spanair dirixe
as súas mellores ofertas ao mercado do Mediterráneo, de forma
que Galiza é somentes unha zona na que facer caixa. O comportamento neste caso foi o de
renunciar a dar todos os servizos comprometidos en Galiza
para reforzar outras partes do
Estado que son obxectivo comercial da compañía.♦

A dous anos do
desastre do ‘Prestige’
MANUEL CAO
A manifestación celebrada o 13 de novembro en Compostela
serviu para constatar o vivo que está na axenda político-económica e na memoria social a lembranza do que pasou en Galiza co desastre do Prestige. A dinámica política galega segue
mediatizada pola nefasta xestión do accidente e polo antídoto
destinado a poñerlle remedio, o Plano Galiza, e todos os
axentes políticos, económicos, mediáticos e sociais seguen
aferrados á estratexia posta en marcha daquelas xa fora dende o goberno ou dende a oposición.
Esta foto fixa revela a permanencia das estruturas básicas tanto na economía como nos discursos políticos dado que, na realidade, non se produciron cambios significativos nas preferencias
sociopolíticas, no seu artellamento ou na maneira de orientar as
estratexias de desenvolvemento para sacar adiante a economía do
país. O Prestige e o Plano Galiza só serviu para facer máis visíbel que o eixo principal sobre o que xira o debate político é a necesidade de contar con fondos públicos para dinamizar a nosa
economía. Tales fondos virán, naturalmente, do exterior e só varía a valoración cuantitativa que se fai dos mesmos en función da
posición que cada partido teña en relación aos gobernos de Moncloa ou Santiago. O Prestige serve para concentrar a atención da
poboación por ser unha desgraza socializada que afecta de xeito
íntimo e directo a todos os galegos pero a derivación principal da
desgraza é a de sempre: pedirlle axudas ao goberno de turno.
Neste sentido, a axenda política e a estratexia económica
está ben definida e conta cunha coincidencia central entre todos os partidos políticos que veñen representando o sentir popular. Os elementos que marcan as diferenzas entre uns grupos
e outros non son tanto as estratexias de fondo senón a capacidade de influír nos gobernos para que os proxectos e recursos
reparadores se poñan en marcha. Tal capacidade non ten porque ser efectiva pero si debe ser percibida como tal de xeito
que o factor principal de vantaxe competitiva para os grupos
políticos provén da capacidade que teña o interlocutor en convencer o elector. Esta capacidade virá determinada nos mercado de voto rurais ou semiurbanos polos líderes locais e nas
áreas urbanas polos medios de comunicación. Aquel que controle os medios de comunicación e manteña os mercados de
voto locais terá moito feito para gañar as vindeiras eleccións.
A iso responde a estratexia fraguiana de primeiro boina e despois birrete á hora de encarar as continuas liortas internas.
A dous anos do Prestige a foto fixa da estratexia económica
pode verse nas mesmas estratexias políticas e nos mesmos liderados factuais. Xose Cuiña marchara pero non se foi, Francisco
Vázquez permanece e só se produciron trocos de posición pouco
relevantes. Parece difícil enxergar un discurso político alternativo
pois este goza dun amplo consenso no conxunto da cidadanía e
ademais é fácil de explicar. Ao final, todo se reduce a valorar qué
político acadará máis recursos para Galiza: Manuel Fraga, Anxo
Quintana ou Emilio Pérez Touriño ou, máis axeitadamente, quén
cremos que traerá máis recursos para Galiza. O avisado lector observará que moitas veces non coinciden os datos proporcionados
pola Xunta e polos grupos opositores (até hai discrepancias entre
o IGE e o INE) debido, probabelmente, tanto á privatización dos
datos, como á importancia que estos teñen na lexitimación da estratexia global compartida pero vendida a clientelas diferenciadas. A sociedade galega non foi capaz de facer unha valoración
común das consecuencias do desastre contando, iso si, con valoracións científicas particulares de cada un dos grupos políticos.

PACO VILABARROS

‘A

quel que controle os medios de
comunicación e manteña os mercados
de voto locais terá moito feito para
gañar as vindeiras eleccións”
A non traslación ao político das mobilizacións puido xerar
frustración. Ao mellor, non nos decatamos de que as manifestacións na rúa non presupoñen estratexias e proxectos diferentes
senón formas de presión expeditivas, inmediatas e fugaces.♦
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A sociedade vasca agarda inqueda a resposta da ETA

Batasuna comprométese
coas vías políticas e democráticas
DANI ÁLVAREZ / BILBAO
Batasuna toma o control dos
movementos políticos abertzales por primeira vez en
moito tempo. Contra o habitual, é a ETA quen ten que
reaccionar a unha decisión
xa tomada, e non á inversa.
Xa temos enriba da mesa a proposta máis agardada dos últimos
meses. Batasuna apresentou o domingo, 14 de novembro, a súa
oferta de paz e, como adoita acontecer neste país, algúns ven novidades, outros continuísmo e os de
máis alá cren que as novidades
son tantas que case podería ser
asumida por todos. A tarefa dos
axentes políticos e sociais nesta
nova fase é a de ser absolutamente respectuosos e non poñer paus
nas rodas, así que primeiro analizaremos o contido da proposta e
logo falaremos da predición dos
acontecementos do futuro.
“Agora o pobo, agora a paz” é
unha proposta da esquerda abertzale, posibelmente a última nas
actuais condicións, que pretende
resolver de maneira definitiva o
conflito vasco. O fundamental é
que Batasuna se compromete nela
a actuar segundo as vías estritamente “políticas e democráticas”.
Moitos cronistas destacaron que
Arnaldo Otegi non lle solicitou
formalmente á ETA que deixe de
matar, cunha inxenuidade propia
dos nenos: Gerry Adams xamais
lle dixo ao IRA que condenaba a
súa violencia. Batasuna xamais
condenará a ETA, pero se Batasuna di que irá polos carreiros da política está dicindo implicitamente
que a violencia xa non vale. Iso é
o substancial da proposta.
Agora ben, hai moito máis que
merece ser destacado e que pode
pasar desapercibido entre tanto
balbordo. Por primeira vez, unha
oferta de paz vén da man de Batasuna, cando até agora quen facía as
propostas era a ETA e quen as defendía era a esquerda abertzale
(Alternativa KAS, Alternativa Democrática). Iso tamén é novo porque a histórica supeditación na esquerda independentista dos “políticos aos militares” podería ser superada. Ademais, na proposta, o papel futuro que se lle reserva á ETA
para negociar co Estado é xusto o
que lle compete: entrega de armas
e negociación sobre presos. Isto tamén é substancial porque sempre
que os dirixentes civís (permítase a
separación entre uns e outros con
adxectivos ben gráficos) tiñan que
cualificar a organización, facíano
como “axente político de primeiro
nivel”. E, claro, iso xa non é así
porque os axentes políticos non falan de cando e como entregarían as
armas nun proceso de paz, ou como se trataría aos seus presos.
Movementos nos demais
Polo tanto, hai novidades substanciais e, tamén polo tanto, alguén
lle debería dicir a Mariano Raxoi

O acto de Batasuna ateigou o Velódromo de Anoeta en Donostia. Abaixo, a intervención de Arnaldo Otegi, cun pano palestino no atril.

que non saia en público a afirmar
que isto é o mesmo de sempre,
porque por moi conservador que
sexa un, hai que recoñecer novidades. Mentres Raxoi busca novo
asesor en asuntos vascos, entramos na parte política da proposta,
na que tamén hai cousas que se
deben considerar pasos adiante.
Por exemplo, Batasuna tarda 25
anos en decatarse de que os ritmos
de construción de país non deben
ser os mesmos en Guipúscoa que
en Navarra, non é a mesma situación a que hai en Biscaia que a de
Iparralde. Até agora, para a ETA e
Batasuna, ou ían todos os territorios vascos á vez no proceso político, ou este non servía.
Otegi saíu o domingo cunha
póla de oliveira na man, en clara
homenaxe a Iasir Arafat, cunha
escenografía moi coidada, e unhas
palabras e xestos medidos. Pero
este aínda non era o acto da oliveira. Podemos apreciar novidades no texto, que as hai, pero o

certo é que o bosque non poderá
ser tapado con novas fórmulas
que, en definitiva, non son sustanciais para a maioría dos vascos.
Non é substancial a autodeterminación máis axiña ou máis lenta; o
importante é que unha renuncia a
empregar a forza, un “nunca
máis” ás vías violentas debe ser
críbel, e moitos dubidan de que se
poida crer ese ofrecemento.
Das palabras hai que pasar aos
feitos. Todas as forzas políticas
acolleron con certa cautela o documento de Batasuna. Curiosamente,
foi o goberno vasco quen máis se
mollou á hora de valoralo, incluso
máis que PNV ou EA por separado. Di o goberno que estamos nunca “nova fase” (isto é clave), e que
a pelota está no tellado da ETA. E
nesas estamos, agardamos que a
ETA mova unha man, ou saque a
bandeira branca. Agardamos todos
que agora, os das pistolas, recoñezan que son os políticos, a vía civil,
a que manda. Que eles xa non fan
BERRIA / GARA

as propostas, que eles seguen a Arnaldo Otegi e non ao revés. E mentres iso acontece, como en 1998, os
demais mantemos o alento.
Hai unha diferenza fundamental con respecto ao proceso de Lizarra. Daquela, a tregua chegou
mercé a un pacto entre quen pensaba que a decisión sobre o futuro
dos vascos só lle compete aos vascos (é dicir, ás forzas abertzales,
máis IU). Hoxe o conto cambia
porque Batasuna aposta por un
pacto “entre todos”. Pactar entre
todos significa exactamente iso,
que ninguén fique excluído. De tal
xeito que as comparacións non son
demasiado recomendábeis. Ademais, hai que ter en conta que gobernos tan distintos podería haber
nun caso e noutro en Madrid.
Sen volta atrás
O que xa non se pode ocultar por
máis tempo é que se miramos ao
mar, veremos a superficie en calma, pero comprobaremos que as
barcas se moven nunca corrente
invisíbel. Algo hai de fondo: palabras máis amábeis, xestos e frases
crípticas. O prognóstico é que durante as vindeiras semanas ímonos mover máis entre sensacións
que entre certezas ou feitos. O cal
tamén lle dá encanto a un proceso
que, se houbese que apostar, diría
que xa non ten volta atrás. A esas
sensacións e pequenas probas nos
remitimos: unha carta de presos
históricos (atentos porque poderían dicir algo máis no futuro próximo) pedindo o fin da loita armada,
inmediatamente despois, Aralar di
publicamente que isto xa non ten
volta atrás; unha carta na prensa
de tres destacados socialistas vas-
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cos na que lle piden valentía política a José Luis Rodríguez Zapatero para afrontar esta situación
(asinan Odón Elorza, Genma Zabaleta e Denis Itxaso), un comunicado da ETA hai unhas semanas
no que se confesa que é “o momento de explorar novas vías”.
Serán todas elas casualidades?
O feito máis significativo desde
o punto de vista das formas aconteceu o martes, 16 de novembro, no
Parlamento vasco: desde hai meses
o grupo do PSE non interviña na
Cámara se a proposta era de Batasuna. Pois ben, este martes si houbo réplica socialista, cando a proposta abertzale era para acabar coa
tortura nas comisarías. Un tema
moi sensíbel que unha representante do PSE se comprometeu a trasladar “a quen corresponda”. Algo está pasando que aínda non sabemos
valorar ben cando no PP se poñen
nerviosos e avisan de que a Lei de
Partidos non se pode tocar.
A clave desta nova fase, como
a chama o goberno vasco, vai estar
en como se midan os tempos, e tamén en que todo o mundo actúe
con responsabilidade. Desde logo,
comezando pola propia ETA. Estou seguro de que nos dará algún
susto “vía pólvora” nos vindeiros
días, pero tamén aposto porque iso
non poderá deter algo que irá de
vagariño, moi a modo, pero que
vai. É a última resposta da esquerda abertzale ante a súa debilidade
operativa? Sinceramente, creo que
non, porque a ETA aínda lle pode
facer moito dano a esta sociedade.
Un novo tren pasa por diante de
nós, o tempo dirá se o collimos a
tempo. O que tamén nos gustaría
saber a moitos cidadáns, é que
pensa Zapatero de todo isto.♦
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Abu Amar
GUSTAVO LUCA

E

n ningunha outra
guerra inzan as mentiras das axencias de
prensa coma na guerra
contra Palestina. Dar a vida
por liberar a túa terra, ocupada contra toda lei, recibe
destes ventiladores de noticias nome de terrorismo, co
adxectivo de cego ou fanático no mellor dos casos.
Nunca o nome de
heroicidade.
Se unha rapariga ou un
rapaz palestino reciben, camiño da escola, un tiro de
fusil de repetición na cabeza, disparado a unha
distancia de seis pasos, as
axencias contan que foron
abatidos e os diarios
subvencionados multiplican
o termo por millares. No dicionario, abatidos significa
tirados ao chan,
humillados. A estes nenos
danlles morte e despois
róubanlles o crime.
A Iasir Arafat (Abu
Amar) tamén lle negan os
partes de axencia a condición de asasinado. Nin
sequera admiten que estaba encerrado nun tobo polos ocupantes do seu país,
sen luz nin auga. A
historia oficial indica que
na primeira parte da súa
vida política foi un
terrorista e na segunda un
leriante e un torpe. O que
ten que facer Arafat é deixar as armas, repetían, pero así que se conformou a
negociar releáronlle a
representación dos seus e
manipularon e preteriron
as súas razóns.
Dirixentes socialistas
aproveitan a eliminación
de Arafat para criticar a
súa cegueira por non aceptar a oferta de Ehud Barak
(anterior xefe de goberno
de Israel e membro da
Internacional Socialista). A
xenerosidade de Barak (e
de Clinton) consistía en entregar a Palestina o 20%
das terras ocupadas por Israel en 1967, a condición
de organizalas coma
campos de concentración e
vixialas con rambos de Barak. Non se dirá toda a
verdade se non se lembra
que o conxunto dos territorios roubados (criterio e
resolucións da ONU
ignorados polo Estado de
Israel) no 67 apenas representa un 22% da Palestina
histórica.
Con Arafat agónico, dirixiron o ventilador das trolas contra Suha. Non se enganen: antes de casar con
Arafat, Suha é un dos
cadros máis valiosos da
OLP. Se vive en París é para protexer a súa vida e a
do seu fillo, alvo primeiro
dun criminal en nómina do
Mossad en calquera país
árabe.♦

Medio millón de palestinos
viven no Líbano sen auga nin luz e
con temor a un bombardeo
RUBÉN VALVERDE
“Os campos de refuxiados non teñen auga potábel, hai problemas
no subministro eléctrico e contan coa ameaza permanente dun
bombardeo do exército israelí. Mais o peor de todo é que non son
cidadáns de ningures porque os libaneses néganse a darlle a carta
de nacionalidade e os israelís impídenlle volver ao seu territorio”.
Deste xeito comeza o membro do Comité de Solidariedade coa
Causa Árabe (Cosca), Benigno López, a descrición da situación
dos máis de 500.000 palestinos que viven nos campos do Líbano.
En total hai 18 campos de refuxiados, “nos que as condicións
de vida son moi difíciles para a
poboación. As vivendas son
construcións moi primarias. Os
cabos da luz atravesan a rúa e parece que che van caer na cabeza
dun momento a outro. E os ferros das vigas e das paredes están á vista”, comenta Benigno
López, que ven de estar dende o
12 até o 19 de setembro convivindo cos palestinos do Líbano.
Cada campo ten unha extensión de un quilómetro por un
quilómetro e está habitado por
unhas 30.000 persoas. O mando
da maior parte deles correspóndelle á Organización para a Liberación de Palestina (OLP), “aínda que tamén teñen presenza os
outros grupos palestinos con poder”, explica López. Na zona de
Gaza, nos últimos anos tense
producido unha maior presenza
do grupo islamista Hamas e
Jihad. “A situación é tan mala
que até un pobo tan laico como o
palestino está a caer na relixión
como fórmula de loita. De todos
os xeitos non hai que esquecer
que o pobo máis fundamentalista
no relixioso é Israel” engade.
A situación económica das
familias é precaria. Máis aínda
tendo en conta que o palestino é

o pobo con maior taxa de fecundidade do mundo. “A meirande
parte da xente vive de traballos
na construción no Líbano, onde
son mal pagos. Reciben moi
pouca axuda do Goberno libanés. O partido Hezbolah, de orixe iraní, pero circunscrito ao Líbano é quen máis axuda a estas
persoas. Especialmente co subministro de auga potábel”.
A asistencia sanitaria é moi
deficiente “porque os médicos
palestinos, que están ben preparados, non contan con medios. Ademais, non poden exercer a profesión no Líbano se non é baixo a
supervisión dun médico libanés.
Isto agrava a situación, porque o
40% das persoas que viven neses
campos padecen cancro ou precisan tratamento de diálese”, afirma
o observador de Cosca.
O sistema educativo é improvisado. “Os palestinos fan un gran
esforzo por escolarizar os seus fillos e procuran que vaian a escolas
que eles mesmos montan”. O medo a un ataque israelí é permanente. Hai algo máis dunha década os
israelís atacaron as instalacións
eléctricas do Líbano e deixaron
sen corrente a todo o país. Ademais, durante a estancia de Benigno López nos campos, cumpriuse
o 22 cabodano das matanzas isra-

BENIGNO LÓPEZ

elitas en Chatila e Sabra. “Os palestinos rememoran todos os anos
aquelas masacres e temen novas
incursións bélicas dos sionistas.
De feito, teñen organizados sistemas de vixilancia e non é estraño
ir pola rúa e ver a xente cun fusil
na man”, asegura López.

As diferenzas coas condicións
de vida de Israel son moi grandes.
“A primeira vila que atopas tras o
muro que divide Israel e o Líbano
chámase Galilea. Alí ves abundancia de todo. Os cultivos son
extensos e as casas son espectaculares”, conclúe Benigno López.♦

Medran as sospeitas
sobre o envelenamento de Arafat
PERFECTO CONDE
O presidente da Fundación Araguaney, Ghaleb Jaber Ibrahim,
que neste intre se atopa en Palestina, manifestou a este periódico
a súa opinión de que a morte de
Iasir Arafat puido ser causada por
envelenamento. Segundo el,
“descartada como foi a existencia
de leucemia, todos os datos con-

COUSAS DO MUNDO

ducen a un cadro de envelenamento. Un señor de setenta e pico de anos que se viu pechado en
malas condicións, sen luz nin auga e sen capacidade de exercicio,
que tivo ademais que alimentarse
durante máis de tres anos con latas de conserva procedentes de
Israel, calquera pode concluír
que Arafat puido ser envelenado,

con intención o sen ela”.
Jaber Ibrahim lembra que non
sería a primeira vez en que Israel
practicara o envelenamento dos
seus adversarios. Khalil Mashaad, líder de Hamas, foi envelenado en Xordania polos servizos
secretos de Israel, o Mossad, e,
só grazas á presión exercida polo
rei Hussein, Tel Aviv deu a coñe-

ROI CAGIAO

cer o antídoto co que se lle puido
logo salvar a vida. Outro líder palestino, Haddad, foi tamén envelenado e tivo peor sorte, xa que
faleceu a causa do veleno.
A través dos alimentos e dos
medicamentos que lle foron subministrados dende Israel, Iasir
Arafat tamén puido ser envelnado. Un dato a favor desta tese, atoparíase no feito de que nos derradeiros instantes da súa vida padeceu graves problemas de fígado.
Fontes palestinas defenden a
teoría de que contra Arafat se
utilizou un veleno específico, baseado no ADN, que atacou ao
mesmo tempo varios órganos vitais do rais, segundo informa
Guillermo Santos, desde Roma.
Esta mesma fonte incide no silencio forzado pola parte palestina, temerosa de que publicar unha noticia deste tipo desencadease unha terceira intifada que provocase a morte de moitos palestinos, en desigual loita contra as
forzas armadas de Israel. ♦
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Os EE UU preparan as eleccións iraquís
con bombardeos das cidades opositoras
A.N.T.
Faluia aparece devastada nas
escasas imaxes que circulan da
cidade iraquí, na que aínda permanecen uns 150 mil habitantes
despois de dez días de bombardeos aéreos e ataques terrestres
das tropas norteamericanas.
Os poucos xornalistas que poideron entrar nesta urbe que contaba
antes da guerra con 300 mil habitantes falan de cadáveres en
descomposición nas rúas, mezquitas derrubadas, familias nos
sotos dos edificios sen comer nin
beber desde o inicio do ataque e
as liñas de enerxía e de teléfono
destruídas.
Os militares atacantes impediron até agora o acceso de camións das organizacións sanitarias con alimentos e medicinas.
Un comandante dos disciplinados marines afirmou, despois de
impedir o paso da Media Lúa
Vermella, que estaban a traballar
para “ofrecer nos mesmos asistencia á cidade. Temos todos os
medios necesarios”.
A cadea Al Iazira ofreceu datos sobre cadáveres amoreados
desde hai días en varias partes da
cidade. Algúns deles mostraban
un ou varios membros comidos
por cans e gatos vagamundos.
Os bombardeos e ataques das
tropas norteamericanas extendéronse tamén a Mosul, Baiji, cidade na que se atopa a maior refinería do país e a algúns barrios
da capital, Bagdad.
En Faluia, os militares estadounidenses recoñeceron 40 baixas mortais e 419 soldados feridos que foron enviados xa os
hospitais norteamericanos de
Alemaña, moitos deles para que
lle señan amputados un ou varios
membros e outros para ser atendidos das feridas de esquirlas de
metralla. Os combates libráronse

Un marine percorre unha rúa destruída de Faluia.

casa por casa. As tropas ianquis
víronse obrigadas a solicitar con
frecuencia ataques aéreos contra
as posicións da resistencia.

Estes mesmos días era dado a
coñecer nos Estados Unidos un
estudio que afirma que un de cada seis soldados que regresan do

Irak sofre traumas psicolóxicos.
Máis do 30% dos ex combatentes
da guerra de Vietnam padeceu
síntomas semellantes, que arras-

traron a deceas de miles, segundo
lembra agora oThe Los Angeles
Times do14 de novembro, ás drogas, o crime, e a tolemia.♦

O vicepresidente detido por discrepar
A.N.T.
A detención polo exército estadounidense, o pasado martes 16
e sen mediar ningunha explicación, de Nasir Aief, vicepresidente do Consello Nacional Iraquí, pon á luz as dificultades políticas coas que se encontran os
norteamericanos no país.
Aief mostrara a súa opinión
contraria á ofensiva militar en
Faluia. Esta posición valeulle,
non xa ser destituido, senón ser
encarcerado polo mando militar
ocupante. A situación pon en
evidencia onde radica o verdadeiro poder en Bagdad. A cam-

Camiño dun novo cumio da APEC, a xira de Hu Jintao, presidente chinés, polo
Brasil, a Arxentina, Chile e Cuba, está xerando unhas enormes expectativas en
América Latina, evidenciando con nitidez o crecente peso que o país asiático está adquirindo en gran parte da rexión. En
boa medida, a visita de Hu Jintao é devolución da efectuada neste mesmo ano por
Néstor Kirchner e Lula ao xigante asiático, pero inscríbese na recíproca importancia que a China concede a esta rexión
e no crecemento exponencial dos vínculos bilaterais, especialmente na orde económica, superando xa ao Xapón como
principal mercado das exportacións de
América Latina ao continente asiático.
O anuncio dun “megaplano” de investimentos millonarias en Arxentina, parcialmente desmentido por Pequín, é ben
indicativo do salto que se está producindo. Kirchner foi incapaz de manter a discreción, pero, rebaixado ou non, o plano
existe. A Arxentina é o país da rexión que
máis incrementou o seu comercio coa
China nos dous últimos anos, en especial
as súas exportacións. No Brasil, o entusiasmo non é menor; de feito, converteuse no principal socio latinoamericano e
Lula pensa na China como un aliado estratéxico para avanzar na configuración

paña publicitaria que en meses
pasados anunciara unha transferencia do poder político aos iraquís fora xa moi cuestionada,
pero feitos coma este tiranlle todo resto de credibilidade.
A situación cara as eleccións previstas no país árabe
para o 27 de xaneiro non é cómoda para Washington que, pese a todo, cabalga sobre a autocompracencia, despois de nomear á dura Condoleezza Rice
en substitución de Colin Powell
á fronte da secretaría de Estado
(ministerio de Exteriores).
O cadro de tendencias políti-

cas iraquí está composto basicamente por un triángulo, no que un
dos lados, o laico e modernizador, ao estilo occidental, é precisamente o do derrotado partido
Baas de Sadam Hussein. O segundo lado, o máis poderoso hoxe, é o dos islamistas, cuxas faccións máis radicais organizan a
resistencia contra as tropas de
marines. O terceiro lado, o único
aceptábel para Norteamérica, sería o dos políticos retornados da
emigración ou o exilio, algúns
deles pagados por organismos internacionais adscritos ao Pentágono e con moi pouca credibili-

Aquí fóra

O amigo chinés
XULIO RÍOS
dun mundo multipolar. Cuba atópase en reforma pola súa connotación abertamencuarta posición e é un destino turístico te negativa.
privilexiado para os chineses podentes.
Que se lle perdeu á China en AmériSexa como for, un
ca Latina? O xigante
dato parece incontesasiático busca tres
Arxentina é o país cousas. En primeiro
tábel: a China empeza
a contar e moi forte
lugar, sendo o desenda rexión que máis
nas relacións exteriovolvemento a súa
res, económicas e poprincipal prioridade e
incrementou o seu
líticas, de América
preocupación, os recomercio coa China
Latina. E viceversa.
cursos naturais, seXa non é aquel socio
alimenticios, minos dous últimos anos, xan
exótico ao que lles
nerais ou enerxéticos,
unía o feito de ser, codesenvolvendo ao
en especial as súas
mo eles, un país en víefecto unha política
as de desenvolvemende investimentos que
exportacións”
to, pero do que os
lle asegure un fácil
afastaba o desigual reacceso e explotación,
sultado das reformas
coa única excepción,
aplicadas na última
quizais, do Brasil,
década, exemplo matizado nun caso do cun superior desenvolvemento que favoéxito e do que nunca se debe facer noutro, rece outras implicacións de natureza tecaté o punto de que na China se falou e se nolóxica (satélites ou enerxía nuclear).
fala de evitar a latinoamericanización da
En segundo lugar, fortalecer os víncu-

‘A

dade entre a poboación. Un destes políticos é o agora detido Nasir Aief. Aief pareceu notar que
tan só co apoio norteamericano
non se gañan unhas eleccións, nin
sequera unhas eleccións tan excepcionais como probabelmente
serán as do 27 de xaneiro.
Tamén é verdade, como comentan ironicamente algúns
xornalistas alí desprazados, que
os Estados Unidos non teñen
por obxectivo convertir Irak en
Hollywood, senón só extraer
petróleo baixo unha cobertura
política ben maquillada polos
pools de prensa.♦

los políticos como prioridade paralela á
intensificación das relacións económicas,
estimuladas polo desenvolvemento chinés
e que axudan á recuperación dunha zona
que, non o esquezamos, padeceu tres crises financeiras na última década. Para a
China soamente podería falarse dun novo
nivel nas relacións económicas ao estabelecerse un marco de diálogo máis rico no
político. Chile, por exemplo, pensa en sumarse ao reducido grupo de países que lle
recoñecen á China o status de economía
de mercado, algo ao que se resisten a inmensa maioría dos membros da OMC. O
Brasil podería seguir o mesmo camiño,
segundo adiantou o mesmo Lula na súa
estancia en Pequín de maio pasado.
En terceiro lugar, Taiwán, que no continente americano dispón do grupo máis
importante de países que o recoñecen diplomaticamente, en especial na área centroamericana e do Caribe. Paraguai é o único país do Mercosur que aínda non estabeleceu relacións diplomáticas coa China e
pode que non tarde moito. O fortalecemento de todos estes vínculos cos principais
países da rexión pode axudar a reducir a
presenza política de Taiwán, asunto de primordial importancia para a China.♦
XULIO RÍOS é director do IGADI.
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Que foi de Catanha, Djalminha, Coira, Kaviedes ou Sebastián Abreu?

Ilustres desaparecidos do fútbol galego
CÉSAR LORENZO GIL
Lembran aquel ecuatoriano que o Celta fichara para “penetrar no
mercado suramericano”? Onde estará aquel gran xenio chamado
Djalminha? E segue a marcar goles o caranguexo encarnado Catanha? O tempo non pasa en van e moitos dos que onte eran heroes nas
bancadas de Balaídos e Riazor hoxe procuran o compango sen éxito.
Ofrécese xogador profesional
de fútbol con ampla experiencia, varias veces internacional e
con vontade de aprender e de
ensinar. Isto non é un clasificado absurdo que Agustín Fernández Paz colocara naquel Contos
por palabras, senón unha realidade que cada día atinxe máis
futbolistas. Moitos deles brillaron nos campos galegos, caso
de Catanha ou Djalminha.
O caranguexo encarnado, a
gaivota que voaba cada vez que
marcaba un gol, apura neste mes
as súas opcións de entrar nalgunha escadra no tempo dos reforzos invernais. Catanha ten varias
marcas difíciles de superar. Goleador de gran capacidade, entrou no fútbol profesional pola
porta de atrás, pasiño a pasiño.
Hai unha década xogaba en Portugal, nos Belenenses. Hai seis
anos chegou ao Leganés de segunda como derradeira oportunidade para non ter que abandonar
o fútbol. Foi nesta cidade madrileña onde empezou a súa ascensión. No Málaga logrou o ascenso e o recoñecemento. E no Celta viviu a súa época de esplendor. Os celestes converteron o
brasileiro no seu referente de
éxito. Custou máis de 12 millóns
de euros e rendeu a bo nivel na
primeira tempada. Mais pouco e
pouco o dianteiro foi perdendo
acerto. Era como se un pauto co
demo se estivese a esgotar. O caranguexo da área era incapaz de
marcar. Rexeitado polo adestrador Miguel Ángel Lotina, o ano
pasado tomou o camiño de Rusia, onde o Krilia Sovietov de
Samara lle deu a oportunidade
de volver facer goles. O Celta librouse así da súa elevada ficha.
Mais Catanha non rendeu ao
nivel agardado e o Krilia rescindiulle o contrato en agosto. O
presidente do Celta, Horacio Gómez, pechoulle as portas do retorno e o ariete marchou para
Málaga reflexionar sobre o futuro. Agora agarda ofertas adestrando co primeiro equipo do
Málaga. Este mesmo mes a prensa balear publicou a posibilidade
de que o dianteiro xogue no Mallorca proximamente. Os vermellos teñen falta de gol. Será Catanha a solución?
Outro parado con pedigree é
Djalminha Feitosa. Aquel ourive
do balón que provocaba longuísimas ovacións en Riazor entrou
en decadencia no mellor da súa
carreira. Incapaz de se entender
con Javier Irureta, acabou na lista de transferíbeis e probou sorte
no Austria Viena. O seu carácter
agresivo e o historial de agresións (a cabezada ao propio Irureta, un escándalo nun avión, outro nunha discoteca acompañado
doutro histórico, Edmundo) pecháronlle portas en Europa. Este
pasado verán conseguiu un contrato no América de México

mais as lesións e a falta de adaptación ao equipo fixérono fracasar. O mes pasado rescindiron o
contrato de mutuo acordo e o
propio mediocampista considera
probábel a retirada, se non supera os problemas físicos e non encontra unha boa oferta. A única
saída posíbel parece o Brasil.
Sen emprego está tamén o
galego Paulo Coira. O que fora
campión do mundo sub 20 con
España en Nixeria no 1999 foise esvaecendo ano tras ano. O
prometedor lateral que xogara
no Compostela desinchouse no
Celta. En Vigo apenas tivo
oportunidades e desprezou co
seu xogo os poucos partidos dos
que dispuxo. Cedido ao Alavés,
non convenceu os vascos para
continuar e agora está no paro.
Adestra co Arousa (da terceira
división) e negocia con varios
clubs de segunda. O máis interesado é o Córdoba, cuxo director deportivo foi quen o levou
aos branquiazuis.
Outras historias

Catanha adestra co Malaga á espera de ser fichado.

Nomes míticos na recente historia dos equipos galegos están
agora en destinos exóticos. O ex
deportivista Roberto Miguel Toro Acuña abandonou o fútbol
europeo e vive un “retiro adiantado” no Al Ain dos Emiratos
Árabes. Destino máis lóxico tivo
Sebastián Loco Abreu. Aquel
goleador frustrado volveu ao
Uruguay. Agora milita no Nacional, campión oriental, no que
logrou salvar as dificultades do
seu paso por México. No país
azteca viviu a gloria de ser o máximo goleador da competición
–no Cruz Azul– mais todo cambiou logo dun accidente de tránsito na súa cidade natal no que
morreu un dos seus amigos. Nin
nesa escadra nin no América nin

no Universidad de Guadalajara
volveu brillar.
Iván Kaviedes chegara ao
Celta procedente do Perugia
cunha marca importante debaixo
do brazo, ser o máximo goleador
do mundo, cos seus 43 goles no
Emelec ecuatoriano. Con sona
de “inseminador”, en Vigo foi
bastante tímido dentro do campo
e estivo dentro e fóra nunha relación imposíbel que acabou co
xogador en paradoiro descoñecido buscado pola directiva galega. Finalmente apareceu e logo
de arranxar os seus asuntos logrou redimirse no Barcelona de
Guayaquil. Ese bo papel e a súa
internacionalidade (vital para
conseguir permiso de traballo en
Inglaterra) abríronlle as portas

PACO VILABARROS

do Crystal Palace de Londres,
ascendido no verán á Premier
League, onde xoga máis cos reservas que co primeiro equipo.
Outro goleador frustrado foi
Iván Pérez. Aos seus 28 anos
percorreu nove equipos antes de
fichar polo Girona, da segunda
B. Irmán do internacional Alfonso –o único xogador en activo
que lle dá nome a un campo de
primeira división, o do Getafe–
viviu a súa época dourada no Girondins de Bordeos, na tempada
1998-1999. Fixouse entón nel o
Deportivo e aí rematou a súa boa
estrela. Nin na Coruña nin noutros tres equipos nos que xogou
–incluído o Nacional de Montevideo– logrou recuperar o instinto goleador.♦

Djalminha cre probábel a súa retirada. De superar os seus problemas físicos, a única saída posíbel é o Brasil.

A.N.T.

Váiase
señor Villar
MANUEL PAMPÍN

N

aceu en Pontevedra e
é xornalista. Está
librando unha dura
batalla para gobernar unha
das institucións máis
retrógradas do Estado: a
Federación Española de Fútbol.
Xerardo González Otero
é candidato a presidir ese organismo; a semana que vén
son as eleccións e atópase en
plena loita co actual dirixente, Ángel María Villar, o futbolista que se fixo famoso
por darlle un sopapo a Johan
Cruyff en San Mamés, farto
das humillacións a que o
sometía o holandés.
Coñecín a Xerardo na
Eurocopa de Alemaña do
1988; era o xefe de prensa
da federación e posuía unha
calidade sobresaínte: a eficacia; non creaba problemas,
solucionábachos. Tiña moita
morriña da súa xente, e o
seu soño era conseguir que o
fútbol español tivera
honradez e xustiza.
Dezaseis anos despois,
este organismo privado –aínda que recibe cartos
públicos– move un
presuposto semellante á
comunidade murciana e
segue sumido no escurantismo e nas corruptelas.
Está aberta unha
investigación penal sobre supostas irregularidades económicas; seica moitos
directivos viaxaron coas mulleres a mundiais e eurocopas
a conta da Federación, e o
equipo que preside Villar
despide ou marxina impunemente os traballadores que
non din amén, ademais de
tentar prostituír o proceso
electoral, con intentos de
“compra” de votos a futbolistas e directivos.
E os comicios?; están
deslexitimados cando só
poden participar menos de
200 representantes. Por que
non poden ser
verdadeiramente libres, con
posibilidade de voto para todos os xogadores, adestradores e árbitros federados?; é
coma se nunhas eleccións xerais só puidesen votar
alcaldes, bispos, notarios e
militares con graduación.
Son partidario de que os
mandatos (mesmo os
políticos) teñan data de caducidade; o tempo, a rutina, a
inercia… soen ser inimigos
das ideas, da frescura e da
motivación. E Villar –como
outro de oitenta e pico que
coñezo– xa cumpriu o seu ciclo. Se fose José María
Aznar (que pesadelo!)
diríalle: Váiase señor
Villar!!!
Tolerancia cero co
racismo. Os ingleses vestiron
camisolas contra el nos adestramentos en Madrid… non é
a primeira vez… moi loábel
a situación. En Serbia, impídenlle a un xogador entrar
por unha tatuaxe…♦

A IX edición do Festival de Cine de Ourense
vénse de clausurar coa película de Fatih Akin
Contra a parede, como vencedora do Gran
Premio Calpurnia, e cunha destacada presenza galega entre os galardoados. Xabier Bermúdez acadou o de mellor director por León
e Olvido e Marta Larralde o de mellor actriz.
Completan o palmarés A viaxe até o mar de
Guillermo Casanova, premio especial do xurado, sendo o premio Calpurnia á mellor curta compartido por Nacho Migalondo por 7:35
da mañá e Paco Baño con Necesidades.♦

Homenaxe
a Manuel María
en Catalunya
O sábado 27 de novembro o Centro Galego
de Barcelona celebra unha homenaxe en memoria do escritor Manuel María, finado o pasado setembro e autor de obras como Muiñeiro nas brétemas. Está prevista a lectura de
textos do poeta a cargo de diferentes persoeiros, ademais de grupos musicais. O acto, presentado polo presidente do Centro Galego,
Luís Lamas, contará ademais coa participación de Pepe Requeixo como coordinador
e con Xosé Lois García como moderador.♦

Manuel Murguía.
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Antonio Balboa
premio
Manuel Murguía
A obra a Raíña Lupa. As orixes pagás de
Santiago, de Antonio Balboa Salgado gañou a quinta edición do Premio de Ensaio
Manuel Murguía, da Deputación da Coruña. O xurado seleccionou a obra porque
contribúe con “novos puntos de vista” sobre a orixe das rutas xacobeas. Ademais
destacouse o rigor científico do ensaio. A
finalista do certame foi Mariluz González
Parente por un traballo sobre a emigración
galega a Francia desde 1956 até hoxe.♦

BLANCO AMOR, un clásico

Sabor galego
no palmarés do
festival de Ourense

Eduardo Blanco Amor en París co periódico do Partido Comunista.

I

ncombustíbel e fértil coma nunca, Xosé
Chao Rego, que presentou hai semanas A
muller, que cale!, (3C3) un ensaio sobre o
antifeminismo, especialmente enraizado na
Igrexa Católica á que pertence o escritor,
vén de publicar A Biblia Popular Galega (Xerais), unha obra de divulgación da materia prima
non só do cristianismo senón de gran parte da
cultura occidental. Se biblia significa conxunto
de libros, o Museo de Arte Contemporánea de
Vigo (Marco) tamén ten algo diso, logo de comprar máis de 30.000 volumes de acceso libre.
Ademais, as instalacións contan cunha completa

hemeroteca que contén as máis prestixiosas publicacións periódicas editadas en todo o mundo.
Máis cartos tamén terá o Consello da Cultura Galega, que aumenta o seu orzamento en case un 14
por cento de cara ao próximo ano, como medio
eficaz de incrementar o seu peso específico no panorama cultural e editorial do país. E mellorar a
industria do audiovisual é o compromiso da academia galega do ramo, que prepara para primeiros do 2005 un congreso que lle dará bucinazo de
saída á puxa de todo o sector por internacionalizar a produción e facer subir uns poucos chanzos o cinema feito aquí no panorama mundial.♦
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Vinte e cinco anos sen Eduardo Blanco Amor
O aniversario coincide coa publicación da versión definitiva
de La catedral y el niño
XAN CARBALLA
Para moita xente a súa novela A Esmorga encabezaría o canon
literario galego. Eduardo Blanco Amor morreu o 1 de decembro
de 1979, o mesmo ano que nos deixaron Luís Seoane e Celso
Emilio Ferreiro. Os tres viron as súas biografías marcadas pola
emigración e o exílio. O aniversario coincide coa imediata publicación da derradeira versión da novela La catedral y el niño na
Biblioteca Gallega de Autores en Castellano de La Voz de Galicia.
Nado en Ourense en 1897, a
biografía de Eduardo Blanco
Amor, é en si mesma unha novela que transcorre alternativamente nas dúas beiras do Atlántico. De feito, o escritor Gonzalo Allegue conseguiu escribila
con admirábel pulso co título
Diante dun xuíz ausente (Nigra
Edicións), e bucea nas múltiples
facetas dun auténtico profisional
da literatura através da novela, a
poesía, o teatro e por suposto o
xornalismo, xénero no que aínda
están por recuperar moitos dos
seus textos en xornais galegos e
arxentinos, que frecuentou por
máis de cinco décadas.
Blanco Amor marchou emigrado a Buenos Aires en 1919,
entre outras razóns para zafarse
da mobilización militar cando
as guerras de España en Marrocos. O seu traballo ligouse axiña á potentísima comunidade de
galegos emigrados na Arxentina, sobretodo coa Federación de
Sociedades Galegas. Codirixiu
con Eliseo Pulpeiro e Ramón
Suárez Picallo a revista Céltiga
e o periódico da Federación con
Ramiro Illa Couto. En 1929, o
xornal La Nación envíao a Madrid onde está até 1931, e volta
en 1933 encargándose da redacción da revista La ciudad. Nese
periodo fundamental para a vida
democrática no estado é testemuña do ascenso da II República, da que xa foi un defensor de
por vida. E tamén é ese o período no que entra en contacto íntimo cos autores do 27, especialmente con Federico García
Lorca, ao que retrata nalgunhas
das súas máis fermosas fotografías e ao que insta a escribir os
Seis poemas galegos, obra coa
que o asasinado poeta granadino entra na literatura galega.
A triple condición
Nun congreso de homenaxe a
Blanco Amor celebrado en 1993
en Ourense, con motivo do Día
das Letras Galegas que se lle
adicaba, o xornalista Gustavo
Luca de Tena, amigo tamén de
Blanco Amor, situou o triple pecado que pexou a carreira literaria de Blanco Amor baixo a ditadura: galeguismo, homosexualidade e republicanismo. De feito
ese ano 1993, que debía ser de
pura celebración e explosión
editorial da súa obra, non tivo os
efectos que agora vemos nas figuras homenaxeadas. Pesaban
moito os seus compromisos e a
verdadeira persecución que sofreu pola censura.

Aqueles días de 1993 exumamos en A Nosa Terra un artigo inédito de Eduardo Blanco
Amor no que fustigaba: “o señor Fraga, desde o seu limbo
tronitonante, nen sequer tivo a
precaución de se inteirar de
que a única literatura en serio
que hoxe se escrebe na Galiza
escrebémola (eu tamén, con
tres libros machacados pola
“súa” censura), en galego”.
E é que a sorte das novelas
de Blanco Amor coa censura foi
nefasta, antes de e xa con Fraga
no Ministerio de Información e
Turismo. Deste período é unha
carta que lle envía a Blanco
Amor o cuñado de Fraga, Carlos
Robles Piquer, na altura Director
Xeneral de Información, pedíndolle que autocensurara a novela
Los Miedos: “estimo que cometeu unha equivocación ao incluír
nela certas pasaxes que podemos
considerar como innecesarias e
que, segundo as normais morais
vixentes en España e ás que debemos aternos, son a todas luces
inaceitábeis [refírese a unha escena na que o rapaz protagonista
se masturba]”. Robles Piquer
permítese dicirlle “vostede teríaos suprimidos se tivese recibido
unha amistosa indicación en tal
sentido”. Resultado: libro censurado a pesar de ter sido finalista
do Premio Nadal.
No 1959 saira en Buenos
Aires A Esmorga, pero a censura franquista foi férrea e non
permitiu a edición en Galiza
até os anos 70. O censor denegoulle a Xaime Illa Couto permiso para editar 500 exemplares nunha carta con esmagadores argumentos de inquisidor,
“burda novela curta, en galego,

na que se narran as aventuras e
desventuras de tres borrachos.
En linguaxe a miudo soez mestúranse os diálogos destes tristeiros persoaxes con escenas de
burdel e recordos de criaturas”.
Resultado: prohibición.
Abríndose paso
A homosexualidade de Eduardo Blanco Amor tamén foi una
dificuldade engadida en tempos nos que a lei de perigosidade social e os prexuízos
obrigaban a unha dupla vida.
De feito, mesmo entre os seus
amigos galeguistas había unha
especie de distancia, que nos
explicou unha vez Valentín
Paz Andrade, en presenza de
Manuel Colmeiro, no seu despacho de Industrias Pesqueras. “Naqueles anos, xa sabes,
Eduardo estaba moi só, e eu

pasei moitas tardes con el...
[de súpeto acenou cos brazos]
Claro que, ninguén podía dubidar da miña virilidade!!”.
Fose por unhas cousas ou
por outras, a suma de factores
fixéronlle sentir un insofríbel
descoñecemento da sociedade
para a que escribia. Era o fatídico doble exilio que tanto temía
Luís Seoane, outro transterrado
por Franco, de obra monumental, que tería empuxado con voz
de xigante a literatura galega. A
pregunta aínda é motivo de estudo: que pasaría se todas eses
autores estiveran traballando no
seu propio país? Que literatura
teríamos se as obras que escribían non chegaran deturpadas
polos anos, sen capacidade de
influír a tempo noutros escritores e noutros lectores?
A pesar de todas as dificultades e censuras, Blanco Amor

ábrese paso cunha obra moderna
e deslumbradora. Os prólogos
das súas novelas son verdadeiras
pezas de debate sobre a función
e o compromiso do escritor co
seu tempo e a súa xente. Aínda
que sempre se diga, non hai mellor homenaxe que ler os seus libros. A ocasión é de ouro porque
nos próximos días vai sair un
dos seus libros que máis difícil
era de atopar, inexistente até nas
bibliotecas, La catedral y el niño. Despois de moitos anos, Galaxia editouno, pero tomou como referencia a primeira edición
de 1948. En 1976 Eduardo
Blanco Amor fixera unha importante revisión estilística nunha edición inencontrábel (Ediciones del Centro), e poderemos
disfrutala na Biblioteca Gallega
de Autores en Castellano de La
Voz de Galicia que está agora
publicándose.♦

Compromiso sen vedettismo
EDUARDO BLANCO AMOR
(...) Tería o nazismo chegado onde chegou se
os escritores tivesen cumprido co seu deber?
Non esquezamos o período de dúbidas, de
inhibicións, de puerilidades e caprichosidades, que afastaron o intelectual da loita política nos momentos máis perigosos para a
historia do mundo. Ao non atopar a pechada
barreira intelectual que os escritores opuxeron a outros movementos reaccionarios, o
nazismo puido avanzar a pracer. Ao desprezar a polémica, franqueóuselle o camiño. E
cando se quixo reaccionar xa era tarde.
Os movementos de resistencia rehabilitaron a función política do escritor, situárono outravolta na plena vixencia histórica
que nunca debe perder. É necesaria a
conciencia vixiante do intelectual, para que

o formulismo da política profesional non
amofe os resortes da historia. Pero nada de
ficar no graderío dos espectadores; hai que
baixar á area, misturarse cos que loitan, ser
dos que loitan, sen agarimos, dengues, nin
prioridades; entre eles e como eles, para
modelar o pensamento na acción e influír
na acción co pensamento. Cando vos digan
que un intelelectual fracasou en política,
pensade que non foi á política como cidadán, senón como intelectual; é dicir, como
eleito, como vedette, como ser de excepción que condescende. Eses non serven.
Hai que ir á acción pola acción mesma e
introxectar nela a oportunidade do noso
pensamento, cando sexa obxectivamente
oportuno e non só porque sexa noso; pois

pode ser noso e ser tamén inoportuno.
Nesta condición de modestia, de naturalidade, de nivelación cidadá, debe ir o intelectual á política. A xerarquización non é un problema de autodefinición, senón un problema
de oportunidade. As masas non canean xamais a xerarquía, pero poucas veces se equivocan ao discernila. Indo a eles para servilas
–non para servirse delas– dan cento por un.
Pero tampouco este problema especulativo xustifica cousa. O escritor debe incidir
na cidadanía porque sí, pola súa espida condición de home e para cumprirse como tal.♦
Do artigo “Función política do intelectual”,
publicado no xornal Galicia. Buenos Aires, 12 de
outubro de 1945.
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Lamas
Carvajal
RAMIRO FONTE

E

stes días o azar puxo nas
miñas mans algunhas edicións vellas do poeta
Valentín Lamas Carvajal. Ó
mesmo tempo, relendo un capítulo de biografía de Curros Enríquez escrita por Celso Emilio
Ferreiro, atopeime co relato do
emotivo reencontro, da sentida
reconciliación entre os dous
grandes poetas ourensáns do
XIX. En fin, que non está de
máis dedicarlle a columna de
hoxe a ese tipo de descubertas
literarias das que, raramente, falo con alguén máis que non sexa comigo mesmo. Atopei un
exemplar de Espiñas, follas e
frores. Colección de versiños
galegos, publicado en Madrid
en 1877. Trátase, sorprendentemente, dunha terceira edición
desta obra. Non había nin unha
semana que me fixera cun dos
volumes das completas de
Lamas, saídas nas estampas de
La Región en 1927.
Lamas Carvajal é hoxe en
día un deses poetas galegos frecuentados unicamente polos
profesionais da literatura, enténdanse profesores e non galeguistas profesionais. Sempre que teño ocasión comento que os paradigmas interpretativos da literatura galega contemporánea consisten nese labor que antes se
definía como desvestir un santo
para vestir outro. En literaturas
de gran tradición e grandes
obras esta casuística nin merece
a pena mencionala, pero si nunha literatura coma a nosa. A crítica académica e o poder
literario ou, simplemente, o
hipócrita lector, meu irmán, meu
semellante, tiveron que proceder
cunha teimosía digna dos esquecementos máis severos para baixar do pedestal o máis prolífico
autor diso que se dá en chamar o
Rexurdimento e o de maior éxito, a xulgar polas edicións da
súa obra. Nin os libros de Rosalía, e nin sequera os libros de
Curros gozaron das reedicións
dos libros de Lamas.
Lembremos que Rosalía, en
vida dela, unicamente viu reimpreso Cantares Gallegos, e non
ninguén poderá afirmar ou negar
que morreu crendo que fracasara
como poeta, Aires da miña
terra, auténtica pedra de
escándalo, contou, se me saen as
contas, de tres edicións en vida
do seu autor. Espiñas, follas e
frores tivo nada menos ca seis
edicións antes das completas.
Doutro libro de Lamas, A musa
d´as aldeas, teño eu unha cuarta
edición do 1909, un tomiño dunha anunciada colección de completas, anterior á do ano 1927.
O máis interesante de todo
é que estes días lin, non sen
agradables sorpresas, os dous
ramiños de Espiñas, follas...
que non coñecía. Tan bo versificador coma Curros e Rosalía
e dono dunha linguaxe poética
de raíz popular envexable.
Sempre se aprende algo nos
grandes poetas do
esquecemento. E así eu, abandono o porto de Lamas para
dirixirme a O vermello e o negro. Levaba anos adiando a relectura da enorme novela de
Stendhal. Outro día cóntoo.♦

O galego, presente no
I Congreso das Linguas da Arxentina
Pilar García Negro, Rafa Villar, Xosé Ramón Barreiro e
Vítor F. Freixanes acoden a Rosario
CÉSAR LORENZO GIL
Salvagardar o tesouro da pluralidade lingüística e poñer
en común ideas para librarse
do ideario de estandarización cultural son os obxectivos do I Congreso das Linguas que ten lugar en Rosario entre o 15 e o 20 de novembro en Rosario (Arxentina).
O congreso de Rosario impúlsao Adolfo Pérez Esquivel, o
premio Nobel da paz con familia vivindo en Galiza. Até alí se
achegaron os galegos Pilar García Negro, como representante
do Departamento de GalegoPortugués da Universidade da
Coruña, e Rafa Villar, responsábel de Normalización Lingüística da CIG. Tamén estarán o académico da lingua española Guillermo Rojo, o director xeral da
editorial Galaxia e académico
galego, Vítor F. Freixanes e
mais o presidente da Real Academia Galega, Xosé Ramón Barreiro, encargados de analizar a
relación entre o español e o galego e representar a nosa lingua
no posterior III Encontro do Español, que se desenvolve en paralelo na cidade arxentina.
Villar defenderá no congreso unha maior presenza da nosa
lingua no ensino e un meirande
prestixio social a través do seu
uso cotián na Administración e
nos medios de comunicación.

Xosé Ramón Barreiro, Pilar García Negro e Vítor Freixanes.

Para o sindicalista, só deste xeito se pode “conservar a fala”.
Un dos obxectivos do congreso é estudar e subliñar a situación de indefensión e marxinalidade das linguas, tanto
peninsulares como americanas,
sometidas ao poder do español.
Pilar García Negro repasará a
historia da lingua e as razóns
da súa evolución anómala.
O congreso de Rosario culmínase agora logo dun ano enteiro de actividades diversas,
como teatro na rúa, exposicións e debates que tentaron
trasladarlle á cidadanía os eixos do espírito da xuntanza.
Na cimeira trátanse temas tales
como a relación entre linguas e
identidade, educación, dereitos

humanos, xénero, historia, medios de comunicación, arte ou
políticas públicas. Ao xeito de
foro integrador, o I Congreso
das Linguas aposta por unha
“Iberoamérica pluricultural e
plurilingüe” na que o respecto
á fala de cada quen sirva de vehículo para encontrar a xustiza
social que “tanta falta fai no
continente”.
Á parte das linguas amerindias e as outras da Península
Ibérica, o Congreso tendeulles
a man, de cara ao futuro, a outros idiomas minorizados ou en
perigo de todos os continentes.
Os participantes neste congreso participan tamén activamente no III Encontro da Lingua
Española, que patrocina e am-

para este outro, ao tempo que
leva como lema o seu compromiso coa defensa das linguas
que comparten espazo co español en todo o mundo.
Figuras como José Saramago, a galego-brasileira Nélida
Piñón ou o mexicano Carlos
Fuentes, entre outros moitos escritores, apoian a iniciativa. O
uruguaio Eduardo Galeano
compuxo a cita que garda a
esencia do cumio da Arxentina.
“Din que ten sete linguas a boca do dragón. Eu non o sei.
Mais cónstame que moitas máis
linguas ten a boca do mundo, e
o lume das súas linguas nos
abriga. Será sempre pouco canto se faga para defendelas do
desprezo e do exterminio.”♦
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Soños de cores

As fendas da traxicomedia arxentina
Lúa de Avellaneda fai de Campanella un director
coa ‘emoción a flor de pel’
Título: Lúa de Avellaneda.
Director: Juan José Campanella.
Guionistas: Juan José Campanella, Fernan-

do Castets e Juan Pablo Domenech.
Intérpretes: Ricardo Daríin, Eduardo Blanco, Valeria Bertucelli, Mercedes Morán, José Luis López Vázquez.
Nacionalidade: Arxentina-España, 2004.
Drama, 100 minutos.

Hai xa un tempo escribiamos
nestas mesmas páxinas sobre o
penúltimo John Sayles –A terra
prometida– e comentabamos como o de Florida filmara unha especie de pranto pola terra amada
–e desaparecida ou en trámites
de facer mutis–, unha reflexión
ácida sobre o sentimento de pertenza a unha colectividade, a unha comunidade. Semellantes parámetros Esas
lle podemos pingueiras
aplicar ao agar- que son pudado retorno ra metáfora
de Campanella do
tres anos des- sentimento
pois da demode fracaso
ledora O fillo
existencial
da noiva.
O cineasta que vai
arxentino, es- abafando o
taría de máis reparto
comentar que coral da fita.
reside nos Estados Unidos
boa parte do ano?, acode aquí a
un xenuíno universo bonaerense, en concreto ao barrio de
Avellaneda, e se pechamos
máis o campo do noso foco, ao
microcosmos que pulula por un
tradicional club deportivo e social en plena decadencia.
Cun relato agridoce de caste
naturalista, estética feísta e sentimento a flor de pel Campanella
culmina a triloxía iniciada con O
memso amor a mesma choiva, o
filme que aquí se estreou cuns
anos de atraso logo do boom d’O
fillo da noiva. Este capítulo final
da “saga” ten moito máis que ver
co primero-segundo que co segundo-primero, é dicir, que xa
nos empezamos a enlear, máis
coa “Choiva” que coa “Noiva”, e
ten moito que ver nesta filiación
o carácter máis coral da trama,
fiada coma sempre coa axuda de
Fernando Castets como coguionista, e o sentido de crónica social, moito máis diluído na exitosa O fillo da noiva.
Na primera da triloxía, O
mesmo amor, a mesma choiva,
Ricardo Darín, muso e case trasunto de Campanella, busca o
seu lugar no mundo a través da
autodefinición. Na segunda, O
fillo da noiva, abriamos foco e
Darín sobrevivía ao naufraxio
personal recuperando a fe na
–súa– familia. No capítulo final
da saga –xa parece que falamos
da Guerra das Galaxias– o formato é xa panorámico, a búsqueda é de tipo comunitaria: ese
centro social e recreativo de Ave-

Paxaros na cabeza, de Joel
Franz Rosell, con ilustracións
de Marta Torrão, e Sopa de
soño e outras
receitas de
cocociña, de
José Antonio
Ramírez, con
debuxo de Riki Blanco, son
dous novos
volumes da
colección ‘Seteleguas’ de
Kalandraka. Pequenas obras con
luminosas ilustracións e textos
divertidos e non demasiado
longos.♦

Kalandraka
en español

Fotograma de Lúa de Avellaneda.

llaneda que vai caendo de vagar,
esas fendas no formigón, esas
pingueiras que son pura metáfora do sentimento de fracaso existencial que vai abafando o reparto coral da fita. Unha mole doutro tempo en torno á que orbitan
as personaxes do relato.
Empregando referentes reais como punto de partida, segundo conta o propio Campanella, a fonte de inspiración foi
o club Juventud Unida de Llavallol, asistimos á decadencia
final do Luna de Avellaneda,
sociedade recreativa creada
nos anos 30 por emigrantes galegos –un estupendo José Luis
López Vázquez que parece saír
mesmamente dunha reposición
de “Galeguidade”– e presenciamos as tribulacións dunha
serie de individuos, tan próximos e imborrábeis como os dos
dous filmes que o precederon,
que se enfrontan á disxuntiva
de botar o cadeado e aceptar a
derrota ou comezar a levantar
cabeza inda que ao final se
“morra” igualmente no intento.

Dende os primeiros compases –tangos, por suposto, e música incidental de Ángel Illarramendi– asistimos xa a unha declaración de principios sobre o
carácter comunitario do relato.
Comezamos cunha secuencia
coral en clave de musical na que
se nos presentan os tempos de
esplendor do Luna de Avellaneda, acto seguido preséntasenos
xa o personaxe que servirá de
enganche para toda a historia.
Ricardo Darín, claro, que nesta
ocasión encarna coa naturalidade de sempre a Román, un tipo
con verdadeira vocación de santo perdedor que despois de pasar
toda a vida no club (na secuencia de presentación asistimos ao
seu nacemento prematuro no
propio recinto), chega á dura realidade contemporánea da Arxentina en crise como membro
da directiva. O club agoniza e
unha multa do concello ábrelle
as portas a un grupo de investidores anónimos que pretende a
súa transformación en casino,
prometéndolles postos de traba-

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. O EXILIADO E A PRIMAVERA.
Manuel Veiga.
Xerais.

1. OS ANOS ESCUROS.
Xosé Luís Franco Grande.
Galaxia.

2. O BRINDO DE OURO. 1.
A CHAMADA DO BRINDO
Xesús Manuel Marcos.
Xerais.

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

3. TRISTANO MORRE.
Antonio Tabucchi.
Galaxia.
4. AS HUMANAS PROPORCIÓNS.
Xesús Constenla.
Galaxia.
5. BAIXO MÍNIMOS.
Diego Ameixeiras.
Xerais.

3. GRAMÁTICA DA LINGUA
GALEGA. SÍNTESE PRÁCTICA.
Xosé Feixó.
Xerais.
4. LINGUAS E NACIÓNS DE
EUROPA.
Daniel Baggioni.
Laiovento.
5. UNHA ESPÍA
NO REINO DE

GALIZA.

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

llo aos “últimos de Filipinas”, os
200 socios que lle quedan ao
Luna. Unha imaxe surrealista,
atendendo sobre todo ao estado
de abandono absoluto no que se
atopa o vecindario do Avellaneda, que acaba por simbolizar
perfectamente o sensentido da
Arxentina dos últimos anos.
Evidentemente, a partir de
aquí as historias persoais, fundamentalmente a de Darín e a
de Eduardo Blanco, nesta ocasión o secundario cómico róuballe definitivamente protagonismo ao omniprensente galán,
vanse trenzando até enfrontar
todas as personaxes coa súa
propia crise persoal a través da
agonía do club.
O resultado final? Un relato
de asombrosa viveza co que
Campanella supera calquera listón que lle quixésemos colocar
logo dos dous estupendos filmes
previos. Dos dous hai un chisco
nesta Avellaneda coral, sobre todo da primeira fita da saga e como xa acontecera antes, outra
vez quedamos na escuridade da
butaca –no meu caso dunha infame minisala con formato vagón de TRD– facendo tempo
mentres limpamos ese lixo inoportuno que se nos meteu no
ollo. Logo diremos que é cousa
de quedar a mirar os títulos de
crédito. Ao final, todo é pose.
Dúas reflexións para rematar,
a primeira que Darín leva camiño
de converterse no equivalente arxentino ao que no seu día foron
José Sacristán, primero, e Antonio
Resines, despois, para o cine español. A cousa ten os seus evidentes perigos, por sorte non estamos
perante outro Jorge qué foi de?
Perugorría. A outra, aínda máis
preocupante, que non se volveu
saber moito máis daquela historia
de que Adam Sandler traballaba
no proxecto de refacer O fillo da
noiva en Hollywood. Quererá dicir iso que non pasou de proxecto,
cruzo os dedos, ou será que xa están metidos en faena? No segundo
caso trémenme as pernas.♦
XOSÉ VALIÑAS

Traballo gráfico de primeiro
nivel, revolución nos
materiais e
contidos dos
debuxos. Con
esta materia
prima construíu Kalandraka tres
títulos en
español de
alta
calidade. El
árbol de las
hojas Din A-4, de
Carlos Cano e Carlos
Ortín; Como cada mañana, de Christian Voltz e
Soldadito de plomo, de Tareixa Alonso (que adaptou a
Hans Christian Andersen) e
Antonio Caiña, son tres títulos
da colección ‘Libros para
soñar’.♦

Ollo cos michos
Kalandraka publica a última
obra, para primeiros lectores, de Perica Patacrúa e
Oliveiro
Dumas. O gato
lambón conta a
historia dun
micho panzón
que nunca para
de ter fame, coma o que coma. A historia ten
un final sorprendente, ideal
para contar unha e outra vez
até sabelo de memoria.♦

Quen é quen?
Xosé Miranda presenta Álvaro e Álvaro, na colección
‘Merlín’, de
Xerais, con
ilustracións
de Patricia
Castelao.
Álvaro é un
cativo un
tanto toutizo
que por
descoido cae
nun buraco da
cova do Rei
Cintolo. A
partir de entón, un outro
Álvaro vai ocupar o seu lugar
na familia e na escola. O verdadeiro terá que loitar por recuperar o seu espazo no
mundo.♦
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Grial
Nº 163. Xullo-setembro 04. Prezo 12 euros.
Dirixe: Vítor F. Freixanes e Henrique Monteagudo.
Edita: Galaxia.

Henrique Monteagudo coordina o tema principal deste
número. ‘A guerra contra a
cultura, 1936’ componse de
traballos de Manuel Bermejo,
Francisco
Díaz-Fierros,
Ricardo
Gurriarán,
Alfonso
Mato,
Vítor Fuentes e Rosa
López.
Amancio
Liñares adica un artigo
a Avelino
Pousa Antelo e Miguel Anxo
Fernán Vello outro á memoria
de Manuel María. Inclúese o
epistolario inédito entre
Manuel Azaña e Eduardo
Blanco Amor. Xesús Alonso
Montero publica cinco
documentos sobre a ‘Batalla
de Montevideo’. Vítor Freixanes escribe unha crónica
desde México.♦

A Peneira

Os perigos de invadir Marte
Xerais edita Crónicas Marcianas,
obra mestra da ciencia ficción de calidade
Título: Crónicas marcianas.
Autor: Ray Bradbury.
Edita: Xerais.

Crónicas marcianas, considerada un dos cumios do xénero da ciencia ficción, narra distintos momentos da
colonización de Marte,
cuarto planeta dende o sol. Os
vinte e cinco capítulos en que
está dividida, que non forman
exactamente unha novela nin
teñen un fío argumental lineal,
pódense ler como historias
que van dende a ciencia ficción ao horror ou mesmo á introspección, onde o dominio
da linguaxe do autor, mediante o uso da prosa poética nalgúns casos, do surrealismo
noutros, e da fértil imaxinación,
converten a Ray Bradbury

no “poeta da ciencia ficción”.
Bradbury demostra, nesta
obra, que non
lle preocupa o
A visión
rigor científico, el busca que esta
crear ambien- obra dá
tes, o que nos do home
leva directa- é froito
mente cara a da época
Edgar A. Poe na que foi
ou a H.G.
escrita,
Wells nalgunhas das liñas cunha
argumentais (a imaxe
invasión fra- negativa,
casa por culpa influída
dos
micro- polo
bios). En Cró- pesimismo.
nicas marcianas, o autor
converte o fantástico en cotián,
onde o home segue a ser o cen-

tro de todo, o eixo sobre o que
xira o universo –desta vez somos nós o que imos a Marte e
non ao revés–, onde nos atopamos, nos primeiros contatos,
con incomprensión mutua e,
máis adiante na obra, incluso
coa hostilidade máis crúa.
A visión que esta obra dá
do home é froito tamén da época na que foi escrita, cunha
imaxe negativa, influída polo
pesimismo. Non debemos esquecer que remataba a Segunda Guerra Mundial, todo estaba
en cuestión e había que alicerzar de novo. Ray Bradbury faise eco, nesta obra, da preocupación que sente o home polo
devir e aproveita o xénero para,
con fermosura e poesía, indagar, facer introspección, reflexionar. Isto todo é o que con-

verte as Crónicas marcianas
nun libro que supera o tempo.
A ciencia ficción tirou por outros vieros, mais esta obra, coma as de Lem ou mesmo de
Wells ou Jules Verne, fica no
imaxinario popular. É unha
magoa que tivésemos que agardar máis de cincuenta anos para poder achegarnos a el na solvente tradución de María Magdalena Fernández Pérez.
O achado de que fai Bradbury e que lle transmite ao lector na novela é facernos crer
que Crónicas marcianas é un
libro sobre Marte, mais o certo
é que é unha obra que trata de
nós, os terráqueos ou os terrestres, de aí a súa perdurabilidade
no tempo e a súa actualidade.♦
XOSÉ FREIRE

Nº 380. 1ª quincena nov. 04. Prezo 1 euro.
Dirixe: Guillermo Rodríguez.
Edita: Alén-Miño.

Dáse conta da celebración da
II Feira de Outono de Ponteareas. Na sección de
‘Aldea
global’ coméntase o
triunfo de
George
Bush nas
eleccións
norteamericanas. Na
comarca do
Vl Miñor
denuncian a colocación dunha
antena de telefonía móbil perto das casas.♦

Galicia
Nº 681. Agosto 04.
Dirixe: María Vázquez.
Edita: Centro Galego de Buenos Aires.

A noticia principal deste
número é a visita dos
membros do centro a
Santiago co gallo do ano
xacobeo. Dáse conta da celebración do 75º aniversario
do centro
bonaerense e do
Día de Galicia na capital arxentina. Tamén
se relatan
as actividades do Instituto Arxentino de Cultura Galega. Inclúese un
recordatorio sobre Domingos
García-Sabell. No capítulo de
receitas, dáse o xeito de
preparar a empanada (escrito
en galego). Ademais, información sobre saúde e beleza.♦

Un sólido paso adiante de Fernán-Vello
Título: Territorio da desaparición.
Autor: Miguel Anxo Fernán-Vello.
Edita: Galaxia.

Nun momento de Mínima Moralia, Adorno di que “a humanidade poderá seguir camiñando, mais fárao derrotada para
sempre”. Esta constatación do
filósofo alemán parece ser asumida por Miguel Anxo FernánVello no seu último poemario,
Territorio da desaparición. Ao
asumir esta constatación, o poeta galego, sen deixar de lado
os tempos pasados, tenta centrarse nun presente e nun futuro, talvez, de derrota. O poeta
asúmeo, e pasa revista a aquilo
que conforma a vida dun/ha
home/muller:
a casa, a pa- A
tria, o mundo,
emigración
a
memoria
(memoria que –forzada ou
aquí nace dun- escollida,
ha observa- através das
ción íntima e fronteiras
externa), etc. nacionais
Mais,
para ou da aldea
empezar, a caá cidade–
sa –A casa soñada que se é a
vai construín- experiencia
do; A casa é que
unha ferida mellor
que se abre define
coa noite [...]/ o noso
A espiral que
tempo.
reclama o curso das ausencias/ os camiños borrados contra o norte da chuvia [...]/ Imaxinen a casa no centro do destino/ e sintan nese centro a soedade do corpo/ Somos aquela
casa que se nos foi perdendo/
dentro de nós, lentísima;/ a ca-

Miguel Anxo Fernán-Vello.

sa que nos queima, sen sabelo,
a esperanza;/ a casa que nos
deixa a dor inmóbil/ do recordo–. A casa (o fogar), o lugar a
partir do cal se podía fundar o
mundo, lembra John Berger citando a Mircea Eliade. Agora
xa non, e o poeta sábeo. A casa
xa non é máis que aquilo que
nos deixa a mordedura do vento nas tempas/ un sepelio de
camiños baleiros/ como un país sen memoria/ que xa non
existe no futuro.
Se a partir da casa non se
pode xa fundar o mundo. Pode
ser a partir da patria, mais talvez a patria só sexa, como se di
nos dous últimos versos transcritos, “un país sen memoria
que xa non existe no futuro”;

A.N.T.

ou un País perdido na poeira
inmóbil dos soños./ País que
pronuncia o azulado estertor
inexplicado dos mortos. Ou
quizais si hai esperanza e mesmo na derrota se poida construír a patria: o poema final,
“Cantiga finisterrae...”.
Mais, entre outras cousas, a
importancia deste poemario de
Fernán-Vello vén da constatación do poeta (nos seus poemas) de que a emigración –forzada ou escollida, através das
fronteiras nacionais ou da aldea
á cidade– é a experiencia que
mellor define o noso tempo, a
súa quintaesencia (Berger). E a
constatación poética –léase o
poema “Palabras do inmigrante”– da tese, voltamos outra vez

a el, de Berger, de que a emigración implica a destrución do
propio mundo: O mundo é un
labirinto no que non teño nome,/ a dirección é inútil, hai rúas sen saída/ e eu levo o peso
todo do que me vai morrendo/ a
luz que xa se extingue nos meus
ollos fechados/ cando penso na
patria morta do futuro.
Territorio da desaparición
constitúe tamén, ao meu ver, un
cambio de agullas na poesía de
Fernán-Vello, xa que foxe das
impropiedades que podían parecer metáforas que derramaban
bastantes dos poemas dos seus
últimos libros –ben que algunhas destas aparecen neste poemario, e hai versos que non se
pode permitir un poeta da altura
de Fernán-Vello: Un pálpito de
arxila, o tacto da sombra/ e un
ámbito imantado nos ollos” ou
a lentitude esquecida dun río/
que morre no mar do esquecemento”, e algún outro. Neste
poemario (que, polo demais podían salvar estes versos: A viaxe
é un inferno/ que fixemos soñando, de cuxa importancia falaremos outro día) hai un gosto
pola palabra xusta, pola forza
expresiva desta sen caer en barroquismos innecesarios que
moitas veces son máis gañas de
se lucir verbalmente que de dicir; e a vontade de construción
dunha paisaxe persoal e colectiva. Con este libro (como con
Sucede de Daniel Salgado), a
poesía galega actual acha, sen
dúbida, un referente inmediato
da poesía como feito universal,
como patrimonio de sensibilidade e de compaxión humanas.♦
X.G.G.
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Historias de cinema e república
O CGAI restaura senllos filmes de Ramón Barreiro e José Gil
X. ENRIQUE ACUÑA
Comezaron coa restauración
en 1991 da película “Un viaje
por Galicia” (1929) e desde
aquela o Centro Galego de Artes da Imaxe vén brindándonos, aos poucos, unha serie de
recuperacións que están a conformar un máis que respectábel corpus dunha cinematografía que se cría perdida. A
reconstrución e restauración
de películas producidas en Galiza conta na maioría dos casos, cun proceso de investigación e pescuda no que as informacións procedentes de
particulares demostrouse como fundamental. Desta vez,
sálvanse do rigor do esquecemento, dúas cintas das que se
sabía a súa rodaxe pero, como
tantas outras, quedara dilapidada a súa memoria. Dos
documentais, en clave de noticieiro un e como cadro de costumes o outro, froito da actividade cinematográfica de Ramón e Enrique Barreiro, o primeiro deles, e do traballo de
José Gil, o segundo. “El recibimiento de Vigo a su Excelencia el Presidente de la República” e “Boda en Bueu”,
son os seus títulos.
A importancia da localización e posterior restauración
por parte do CGAI dos oito minutos da fita dedicada á visita
de Niceto Alcalá Zamora a Vigo en agosto de 1934 vén dada
por ser o primeiro filme galego
que se localiza dotado de son.
Un verdadeiro acotecemento
que saíu da frustrada, polos
acontecementos do 36, “factoría” de noticieiros montada polos irmáns Barreiro co nome
comercial de Folk en Pontevedra. A película, aínda que sonora, carece contodo de locución
e o seu lugar segue ocupado
con rótulos, propios do cinema
silente, realizados pola experta
e caligráfica man do debuxante
Ramón Peña. O entusiasmo ci-

Plano de Boda en Bueu, de José Gil.

dadán pola visita de don Niceto
a Vigo comeza cunha toma
pousada sobre as costas de dous
mariñeiros traballando a bordo
dun pesqueiro no medio da ría
para que a cámara, de seguido,
abra o seu abano até ofrecer unha vista completa de Vigo.
Está realizada en 35 mm
cunha montaxe posterior dos
efectos sonoros que Ramón
Barreiro, o verdadeiro realizador, montou a partir de rexistros de son que circulan como
bucle durante toda a cinta e que
non corresponden, en ningún
caso, con sonoridades directas
da visita. A praza da Constitución viguesa acolle as primeiras imaxes dun documental que
centra na figura presidencial o
devalar dun noticieiro no que
se escoita o Hino de Riego e
que agacha unha interesada be-

nevolencia do realizador sobre
a figura do dirixente pontevedrés do Partido Radical, Emi-

liano Iglesias Ambrosio, dotado nese momento histórico de
gran poder no goberno do esta-

En primeiro plano, Emiliano Iglesias e Alcalá Zamora.

do. Ligado politicamante ao
pai dos Barreiro, Iglesias chega
a aparecer durante a curta metraxe da fita até oito veces e,
sempre, nunha disposición de
achegamento ao presidente
desde a que conscientemente
se destaca a importancia da súa
figura malia que, en todo momento, rache o protocolo presidencial. Emiliano Iglesias
comparte primeiros planos con
Alcalá Zamora, protagoniza tomas co arquitecto Antonio Palacios ou volta a aparecer na visita que cursa o Presidente á fábrica conserveira dos Massó en
Bueu. Todo un exercicio de noticieiro político que no noso cinema descoñeciamos e que
aporta pistas de posíbeis contidos doutros documentais da
Folk, aínda perdidos.
Por outra parte, “Unha boda en Bueu” amosa o ambiente
que envolve o enlace matrimonial dunha parella da burguesía
propietaria da vila do Morrazo
e que arrinca cun, impensábel
ató o de agora, plano secuencia
da autoría de José Gil. Nel, un
mariñeiro traballa nas redes e,
a continuación, a cámara móvese lentamente cara a esquerda para ofrecer unha panorámica de Bueu —a vila, a praia e
as embarcacións, a ría e os veleiros— e, en continuidade, outra vez, envolvente e xa en terra, mostrar un canastro do que
sae do seu interior unha muller
e, de seguido, entrando tamén
no mesmo hórreo, unha nena.
Unha solvente toma para unha
fita de 1928, desde a que Gil e
a súa empresa Galicia Ginegráfica nos deixan imaxes costumistas de nenos e paisanos
sempre a través dunha fita muda, con rotulación en castelán,
que ten a particularidade dun
episódico inserimento de lingua galega paralelo á escena na
que se amosa ao Tío Mondina,
daquela personaxe popular na
vila de Bueu.♦

TVE recupera a memoria do Prestige
Os xornalistas do centro galego ‘axustan contas’ co silencio do pasado
O Centro Territorial de TVE
en Galiza, actualmente dirixido por Domingo González,
decidiu conmemorar o segundo aniversario da traxedia
ocasionada polo petroleiro
Prestige emitindo, polo segundo canal da televisión pública, a serie “A catástrofe do
Prestige, dous anos despois”,
que empezou o pasado día 13
de novembro co capítulo “Sete días de novembro”, realizado polo xornalista e escritor Xosé Manuel Pereiro, tamén autor do capítulo cuarto,
“Tal como somos”, progra-

mado para o día 18 ás 20,30
horas.
En total, sete entregas de
media hora de duración cada
unha, nas que tanto se recollen
vídeos e audios realizados no
seu día e que, en moitos casos,
non foran emitidos até agora,
como novas realizacións feitas
con entrevistas, documentos
gráficos e testemuñas actuais.
Trátase dun encomiábel traballo de recuperación da memoria e de posta ao día dunha televisión pública que, debido á
situación política á que estivo
sometida, tivo que mirar para o

lado e mesmo manipular no
seu día feitos e realidades que
levaron á mesma carraxe a
moitos traballadores do ente
público que agora recpuraron a
ocasión de mostrar as súas ansias de narrar o que acontece
sen limitacións.
“A catástrofe do Prestige,
dous anos despois” ten, xa que
logo, algo de catarse superadora do “urdacismo” que padeceu TVE até a chegada de
José Luis Rodríguez Zapatero
á presidencia do goberno de
España e os cambios correspondentes perpetrados na di-

rección da televisión pública
estatal. O que antes se escondeu para adormecer a xente
diante dunha catástrofe mariña
transcendental, sérvelle agora
a un pequeno fato de xornalistas galegos para recuperar parte da realidade perdida ou terxiversada polos intereses dos
gobernos de José María Aznar
e de Manuel Fraga cando foron incapaces de xestionar debidamente unha das maiores
traxedias medioambientais
ocorridas no mundo.♦
PERFECTO CONDE

Equipo de TVE cubrindo a manifestación
de Nunca Máis en Madrid. P. VILABARROS
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Chegar e encher?
A verdade é que lle mandei o
texto ao premio por facer algo
con el. Eu pensaba editalo nunha editorial pequena.
Pasou de non ser escritor
a ser un autor famoso.
Case ninguén sabía que escribía, nin os compañeiros de
traballo, nin sequera o meu pai.
Quedaron moi sorprendidos
cando me viron contestando as
preguntas da televisión. Eu era
o primeiro en non esperalo. Até
un compañeiro me aconsellou
facer un pequeno guión para
que organizase un pouco as
respostas. Conste que cando redactaba papeis do centro dicíanme que o facía ben, pero non
mencionaban o de escritor, dicían que debía ter sido avogado. Agora os alumnos están a
mercar todos o libro e din que
lles gusta moito. E non falo só
dos meus alumnos, senón tamén dos doutros centros.
Como empezou a escribir?
A inspiración veume no
Carrefour. Fun un día co meu
fillo e empezamos a facer mofas da megafonía. Lembreime
de 1984. Pensei no que pasaría
se os altofalantes comezasen a
dar ordes contraditorias. Cheguei á casa e empecei a escribir
un relato moi longo, logo fun
resumindo. Eu déixome ir e
despois corrixo e corto. Odio
ler catro páxinas e que non me
conten nada. Máis tarde, lin algo de Darwin, un tataraneto
seu viñera a Barcelona a visitar
o gorila albino. Entón pensei
que a evolución humana, do
mono a nós, dera niso, no centro comercial. Unha demostración é que a proba de lume
dunha folga xeral está en se pecha o Corte Inglés. Logo, metín tamén un alcalde que baixa
en globo a dirixirse á multitude. Era un desexo que manifestou unha vez o ex alcalde de
Ferrol, Couce Doce, e que non
chegou a cumprir.
Nesta ducia de contos non
hai nunca unha ubicación xeográfica concreta e o narrador tende a ser neutro.
Son un admirador de
Brecht e da súa técnica do distanciamento. Ese teatro de paredes negras, sen decorados, e
de personaxes sen nome; obras
onde todo queda suxerido. O
contrario, o que non me gusta,
é o decorado de ópera.
Esa neutralidade facilita
o contraste coa maxia dalgunhas situacións.
Facilita. No primeiro conto,
por exemplo, hai unha muller
con mandil, nunha cociña con
alacenas de formica e ao fondo
unha pota a cocer. Entón a muller pasa a man polas súas lembranzas, primeiro unha, logo
outra, unha idea inspirada no
álbum de fotos.
Ten algo de surrealista,
iso de darlle materialidade a
algo ideal.
Nos demais contos suceden
cousas parecidas. Eu son así.
Lembroume a Juan José
Millás.
Gústame moito. E Manuel
Vicent, aínda que menos. Gústame deles ese xogo realidadeirrealidade, mais tamén o com-

Xesús Constela
‘En Galiza hai unha literatura
asombrosa’
M.V.

Gañou o premio Torrente Ballester co seu primeiro libro, As
humanas proporcións (Galaxia), unha colección de relatos que
xuntan o real co máxico e cunha preocupación crítica pola vida cotiá. Xesús Constela móstrase contento de entrar na literatura pola porta grande e fala da súa técnica, a de deixarse ir pola inspiración e logo corrixir e tachar até que fique só o esencial.

PACO VILABARROS

poñente de denuncia. Hai tamén relatos de Manuel Rivas
nesta liña, a patinadora do centro comercial, por exemplo.
Mais, por tras desa aparencia traslócese, no conxunto dos contos, unha inquedanza, un fondo de angustia.
No século XV, o matemá-

tico Luca Pacioli escribiu o libro De Divina Proportione. O
ser humano, di, contén en microcosmos as proporcións das
cousas todas. Iso agora non
vale. Agora entendemos o ser
humano como delimitado polo nacemento, a mocidade, as
relacións de parella, a vellez e

a morte e, no medio, o traballo. Arredor diso xira todo o
libro. Este percorrido vital
non debía ser tan difícil como
nolo está a poñer a sociedade
actual. Na novela retrato a desazón que se produce en cada
unha desas etapas.
No libro sae bastante a

matemática e os números.
Mais eu non son matemático, nin me gustan as matemáticas. Unha vez fun mercar un
móbil, a rapaza que me atendeu
tivo unha conversa con outra
sección, toda a base de números. Pensei que desde que nos
erguemos vivimos rodeados de
números, de aí saíu un conto no
que a protagonista até escoita o
Mambo Number Five.
E o conto da raia?
Eu son de Ferrol. Unha das
primeiras lembranzas que teño
é do 72. Aquel dez de marzo
foi un día de pánico. Algúns
anos despois veu a reconversión e con ela chegaron as drogas á mocidade. É unha homenaxe a todos eses rapaces que
morreron. A raia é a voz narradora, trátase da raia dun cómic,
por iso ten esa estética de banda deseñada.
A min o conto que máis
me gustou foi Geographos.
Iso de que unha persoa sinta
dentro unha fervenza e logo
un volcán e despois un río, é
unha idea arriscada, da que
conseguiu saír moi ben parado. Penso que xa hai quen lle
suxeriu facer unha novela.
É o Home Vitrubiano, o que
contén o universo, esa crenza
renacentista da que antes falamos. Tamén é o conto que máis
me gusta a min. Pero, iso de
escribir unha novela, uff. Estou
cunha novela, pero vai doutra
cousa. Ser o Home Vitrubiano
de Leonardo é un don positivo,
dillo unha curandeira ao protagonista. El pecha os ollos e ve
o universo completo.
Ás veces notamos un volcán no estómago, co catarro
hai quen escoita unha fervenza por tras dos ouvidos e algúns homes, ao perder o pelo
no curuto, senten como un
burato na capa de ozono.
Iso é, o Home Vitrubiano
somatiza a xeografía.
Que narradores son os
seus preferidos?
Paul Auster, Unai Elorriaga. Escribinlle e díxenlle porque me gustaba o seu libro.
Compartimos un feixe de ideas. Prestoume moito Orixe de
Sechu Sende. A idea da muller
que se oxida paréceme moi
boa. Tamén comparto moitas
cousas con Sechu, esa visión
do país, con cousas irreais que
parecen verdadeiras. Gústame
toda a tradición latinoamericana do realismo máxico e, por
suposto, Cunqueiro. En As
crónicas do sochantre consegue facer críbel que os esqueletes falen. É a liña na que estou a traballar.
E como valora a literatura galega actual?
Temos unha tradición
asombrosa. A poesía galega é a
mellor que se está a facer en todo o Estado e non o dicimos
nós, os galegos, senón persoas
de fóra. E da narrativa pódese
dicir outro tanto. Non sei se é
unha resposta á situación social
e política. De Galiza habería
que promover no exterior a nosa literatura e non só o marisco.
É o que fai, por exemplo, a Generalitat catalá na Feira do libro de Frankfurt.♦
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Seguro Azar

Sharon
DAMIÁN VILLALAÍN

L

Viaxe sensual polo Papagaio
MARGA ROMERO
En marzo do ano 2001 a ollada da fotógrafa Maribel Longueira comproba como “máquinas con dentes de ferro”
traban nas edificacións das rúas Papagaio e Tabares da cidade da Coruña. Unha poeira cobre o bairro enteiro e pretende, quizais, condenar un recuncho da cidade ao olvido.
Semanas antes e días de derrubamento a fotógrafa atenta rexistra anacos das paredes, caída de muros, cascallos convertidos en feridas, acaso o tempo
que marcaban os reloxos para
cobrar o traballo, presentido
no folgar dos cuartos xa baleiros con restos de papel pintado
con palmeiras e un sol exótico. Pegadas da economía de
mercado nos obxectos espallados na lamazada. A arqueóloga recompón a historia. Leva
imaxes e restos e a poeta Luísa Villalta escribe, acaso, o
seu derradeiro libro, con seguridade, o máis valente, o mellor: O Papagaio. Dúas olladas a compoñeren a historia de
ruelas e canicouvas coma
tantas hai no mundo. O bairro
oculto para a decencia das persoas moradoras da cidade boa
limitaba cun convento de clausura cheo de almas piadosas,
conservado e entre a mala vida
e a piedade, había un xardín de
roseiras e tamén de exóticas
palmeiras.
Hai 18 anos que a fotógrafa
vive pola zona, e hai máis que
condenaba ao home que utilizaba o corpo da muller como
mercadoría, sabéndose dono e
cliente que “sempre ten razón”,
hai algúns menos, que decidiu
baixar á rúa e ollar. Atrapar, a
través das fiestras abertas os
sentimentos dos corpos que ela
mesma desexou agachar. A ca-

rraxe e a magoa seguían a dominala e non quería abrir outras feridas cos seus rostos. Ve-

ciñas todas, atendidas na tenda
de Jaime, a mercar azucre, café
e pitos soltos.
Tardes de catro a cinco a
luz do sol ilumina as ruínas, os
segredos. Cordas penduran sen
roupa que colgar, azulexos,
cortinados, fragmentos elixidos que a poeta enche para
mostrar a historia acontecida.

As palabras de Luísa, os versos
a cachón transmiten a vida perfumada de augardente, unto ou
hortelá. Desde a nena que vai
cos libros amarrados e contempla o obreiro ou desde ese
arrandeo da puta “reloxo da
vaidade que soa sen previo aviso/ en cada esquina da ambición colectiva,/ ese sucedáneo
da vida.”
Dúas olladas compartidas
sobre a prostitución sen falsidade e estabelecendo relacións
entre esta actividade e outras,
non condenadas pola sociedade, mais compra e venda de
principios, valores e dignidade.
Hoxe unha perforación de
32 metros será aparcadoiro e
vivendas de luxo que serán
construídas sobre estas ruínas,
salvadas nesta exposición necesaria. Retallos da memoria
colectiva dunha cidade que se
chama A Coruña e que Maribel
Longueira e Luísa Villalta nos
ofrecen: Desde a (re)construción de antigos muros con palabras coma putas. “Puta palabra que debería ser final e non
comezo”. E Villalta escribe:
“Puta é tan só un destino final
que acaba axiña/, un rebentón
do destino, o orgasmo alleo,
obrigado ou finxido/... Un tambor sen nada máis que pel e
óso,/ unha alma que se estira
dolorosamente para facer son/
e esperta brutalmente no medio
da anestesia da vida.”
Estaría ben que o “Papagaio”
se contemplase na Coruña ou en
calquera lugar, porque agora salvado xa está ubicado no universal coa arte da fotografía e da literatura e cómpre obrigar ao público a (con)moverse.♦

embro un artigo de Carlos
Casares en La Voz de Galicia no que, despois de
repasar varias teorías e facer unhas cantas disquisicións sobre o
posíbel aspecto do demo, chega
á conclusión de que a figura do
Maligno, lonxe das propostas
iconográficas tradicionais, debía
de parecerse moito á de Ariel
Sharon. Casares mantivo durante toda a súa vida unha simpatía
infatigábel, case irracional, por
todo o relacionado cos xudeus.
Coñecía ben a súa historia,
sobre a que lera varios libros
que aínda figuran na súa biblioteca, entre eles moitos referidos
ao Holocausto, e nunca deixou
de expresar a súa sorprendida
admiración polo inxente número de artistas, escritores, intelectuais e científicos de primeira liña pertencentes, sequera etnicamente, ao pobo xudeo. Hai
varias fotos del nas que aparece
retratado, durante unha viaxe a
Xerusalén, levando a tradicional
kippa. E mesmo sorría compracido cando alguén facía alusión
ao seu aspecto xudaico. Pero o
seu filosemitismo non lle impedía detestar a Ariel Sharon.
Creo que unha das pouquísimas
cousas nas que Casares
coincidía co alcalde de Oleiros
era na súa consideración de
Sharon como un auténtico malvado, como un brután racista e
inescrupuloso. En suma: un tipo
malo coma o Demo, a quen Casares chegou a imaxinar, e non
por razóns estéticas, coa fasquía
de ogro, obesa, fea e cruel do
primeiro ministro israelí.
O intento de transformar en
antisemitismo as críticas e os
merecidos insultos que espontánea e permanentemente recibe
por toda Europa Ariel Sharon é
unha trampa na que insisten o
goberno israelí e as súas
legacións diplomáticas, non sen
algúns resultados. Trátase dunha
tentativa bastante burda de manipular a culpa que persiste na
memoria de case todas as
nacións europeas polo trato
ignominioso dispensado aos xudeus durante o nazismo e a
Segunda Guerra Mundial. O obxectivo declarado é modificar as
posicións da opinión pública e
dos medios de comunicación
europeos en relación co conflito
árabe-israelí, como paso previo
para o logro dunha actitude
tamén distinta, menos pro-palestina, por parte dos gobernos e
da propia Unión Europea.
Se do que se trata é de ser
moi coidadoso coas palabras,
eu tería que dicir que a cualificación de Sharon como “novo
nazi” me parece hiperbólica,
innecesariamente ferinte e
mesmo frívola e carente de rigor. As de “besta” e “asasino”
parécenme, porén, axeitadas á
realidade dos feitos, é dicir, os
asasinatos selectivos, as
matanzas indiscriminadas e os
novos muros da vergoña. Xunto coa súa política de bibliotecas, esta é tamén unha das
poucas cousas nas que eu manifesto o meu acordo co alcalde de Oleiros.♦

A Muralla de Lugo. Á dereita, petroglifo da Idade do Bronce. Abaixo, un recanto do Pasatempo dos irmáns García Naveira, en Betanzos.

Prodixios de Galiza
MAR BARROS

Sabía que os primeiros edificios con galerias do Estado construíronse en Ferrol? Que está en Galiza o faro en
activo máis antigo do mundo? Ou que Betanzos acolleu o primeiro parque temático de Occidente? Henrique
Alvarellos vén de recoller unha morea de singularidades coma estas no libro Galicia en cen prodixios (Xerais).

Os dez +
Estes días os andeis das librerías
galegas acollen unha das publicacións máis curiosas editadas
nos últimos meses, Galicia en
cen prodixios, un libro escrito
por Henrique Alvarellos no que
se recolle un centenar de grandezas e curiosidades que conforman a cara máis excepcional do
país. Co fin de “coñecela, preservala e coidala” editase esta nova
publicación, que fuxe de roteiros
e guías turísticas para achegarse
aos aspectos que compoñen a faciana alternativa galega.
No seu labor como xornalista, o autor percorreu durante anos
Galiza atopándose ao seu paso
informacións, datos e curisiodades que non tiñan cabida nos
grandes titulares. Con todos eles
e con outros froito da súa curiosidade, de lecturas en guías turísticas ou en libros de historia e de
noticias publicadas en xornais,
Henrique Alvarellos realizou esta
escolma que conta conta ademais
co de refrendo historiadores, enxeñeiros e outros especialistas.
Se se compara Galiza cun
Hollywood do cartón pedra, co

Xapón das novas tecnoloxías ou
a superpoboación da India ou da
China, se cadra semelle que esta
non é terra de grandes prodixios.
Pero, Alvarellos presenta “unha
nación por descubrir e dignificar”. Un país que conta no seu
currículo co arado máis longo do
mundo, as casas máis singulares
polas súas reducidas dimensións,
entre as que se atopa a de Monforte con tan só metro e medio de
ancho na fachada, os entroidos
máis destacados do continente, o
único río que desemboca en fervenza, unha das rúas máis estreitas do estado ou a historia singular do inventor do futbolín.
Entre o centenar de prodixos
que o autor seleccionou para a
publicación, inclúense ademais

toda unha serie de elementos
ben coñecidos, como a muralla
de Lugo, único fortín que se
conserva completo en todo o
mundo, o acantilado máis alto
do Atlantico norte, que se atopa
en Cedeira ou a Torre de Hércules, singular por ser o faro máis
antigo en funcionamento. Non
embargante, a cada un deles
búscalles a cara B, na procura
de incluír datos alternativos,
pouco coñecidos polos lectores.
Con todo, o autor, que recentemente editou Teoría de Lugo (A Nosa Terra), libro de relatos inspirados na cidade da muralla, ten recompilados outros trinta prodixios que non se desbota
que conformen a segunda parte
de Galicia en cen prodixios.♦

01. A maior concentración
de petroglifos de Europa. A

05. A cidade europea que
máis medrou no século XX.

provincia de Pontevedra é un
dos espazos con maior número
de gravados rupestres. Os principais atópanse no val do río
Lérez, en Vigo e na comarca do
Baixo Miño.

Vigo pasou en cen anos de
30.000 a 300.000 habiatantes e
hoxe é o primeiro porto frigorífico de Europa.

02. A vía romana da que se
conservan máis miliarios. A vía

muralla de Lugo foi construída
nos séculos III e IV. En varias
ocasións, a principios do século
pasado, estivo a piques de ser
derrubada tras diferentes propostas municipais, pois “mutilaba o
desenvolvemento urbanístico”.

XVIII que unía Braga e Astorga
e que atravesa Ourense de sudoeste a leste. Este vial é, de todo o
Imperio, o que presenta hoxe o
maior número de miliarios.
03. A obra de enxeñería
civil máis cara de Europa. No

2002 entraba en servizo o último tramo da Autovía do Noroeste, que comunica A Coruña,
Lugo e Benavente. Cada quilómetro polo porto de Pedrafita
custou 9 millóns de euros de
media.
04. A primeira ponte sen
xuntas de dilatación. A infra-

estrututa que comunica a Illa de
Arousa co continente é a primeira obra das súas dimensións
que non presenta estas pequenas incisións.

06. Único fortín romano
que se conserva completo. A

07. Mellor crismón paleocristián da península. O Museo
da Catedral de Lugo expón o
Crismón de Quiroga, de 94 centímetros de diámetro. Ademais
do seu tamaño, outras das particularidades é que non está adosado a ningunha parede.
08. Os mellores bosques
de acivro da Iberia. Nos Anca-

res lograron conservarse grandes extensións de acivros, hoxe
especie protexida.
09. O mellor bosque de teixos do sur de Europa. En Casaio, no concello de Carballeda,
resiste o único gran teixedal da
península.
10. A ruta cultural e turística máis antiga do continente.

En 1987 o consello de Europea
distinguía a Ruta Xacobea como Primeiro Itinerario Cultural
Europeo. No século XII escribiuse a primeira guía do Camiño de Santiago.♦
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Tres imaxes da mina
de wolfran en Silleda.
Baixo estas liñas,
o destacamento da
Guarda Civil que
vixiaba a
explotación.
Máis abaixo,
pormenor do cartel
do documental de
Ramón de Fontecha.

Wolfram galego por ouro nazi
MAR BARROS

Gañador do goya á mellor curta documental no ano 2000, Ramón de Fontecha vén de presentar na Seminci
de Valladolid a súa primeira longametraxe, El tren del wolframio. No documental o director sostén a tese provocadora de que a venda de wolfram peninsular provocou que a II Guerra Mundial se alongase un ano máis.
Cuestionando a neutralidade de
España na II Guerra Mundial o
director e xornalista Ramón de
Fontecha estrenou na pasada edición da Semana Internacional de
Valladolid o seu primeiro traballo de longa duración, El tren del
wolframio, un documental no
que se relata o tráfico deste material dende a súa extracción a
cargo de mineiros galegos e leoneses até o seu traslado en tren
cara o interior do continente.
Ramón de Fontecha narra, a
través do testemuño de mineiros,
historiadores e periodistas, cómo
España pasou por alto o embargo
a Alemaña entre 1943 e 1944, permitindo o movemento desta materia prima cara as filas nazis, un
material que os alemáns empregaron para recubrir e facer máis destrutivas as bombas e os carros de
combate. Como asegura o histo-

riador Leonardo Cruana,
naquel momento principiou
“unha guerra polo wolfram
español” na que os alemáns
comezan a compralo a calquera prezo e desa forma,
“de tres pesetas, o quilo pasa
a valer trescentas mil”. Para o
director saltarse a prohibición
de comercio puido provocar
que a guerra durase un ano
máis. “Coa chegada deste
wolfram os alemáns víronse reforzados. No suposto de que España
respectase o embargo evitaríanse
os últimos momentos do enfrontamento nos que se produciu o
maior número de mortos”.
O xermolo deste novo traballo atópase na gravación de Túnel número 20, polo que foi galardoado o director co goya de
2000 e no que se relata un dos
accidentes máis graves da histo-

ria do ferrocarril acontecido no
ano 1944 en León. “Na fase de
documentación desta curta chamoume a atención o explendor
económico que vivíu a zona do
Bierzo nos anos corenta coas minas de ferro e de wolfram a pleno rendemento. Quixemos afondar nesa realidade e revisar a situación dunha poboación desolada pola guerra civil española que
tentaba recuperarse da fame e

das penalidades”. Comeza
así un traballo de entrevistas
e rodaxe nas minas do Bierzo e de Carballo que se
alongaría durante máis de
catro anos. O resultado é un
documental que emprega
como fío condutor o relato
de Thomas Belkin, un ficticio espía estadounidense
que se adentra en España
para investigar a relación entre o
ouro nazi que entra dende Suíza
e aqueles que explotan as minas
de wolfram situadas en Galiza e
León, empresas que nunha parte
importante, aínda que non oficialmente, tiñan titularidade alemana, segundo o historiador Enrique Moradiellos.
“A extracción do wolfram é
un episodio que está moi fresco
para os mineiros do lugar. Era algo clandestino, por iso, para

E nxeños e criaturas
Os grilos
Observarían, os que a foron ver, que na
película de debuxos animados Mulán, da
factoría Disney, aparece, ademais dun
dragón, un grilo da sorte. E na prensa do
13 de decembro de 1998 dábase a noticia
de que os chineses seguen indo aos grilos,
como iamos os nenos de Lugo –cando este cronista era neno, ou sexa, hai unha
eternidade–, armados de palliña. Alá, no
afastado país das marabillas, segue dando
diñeiro o negocio das pelexas de grilos.
Non só, como se pensaría, de grilo contra
grilo, senón de grilo contra galiña e contra
galo. Ademais, os grilos cómense asados
ou fritidos, tal como comía as langostas o
Bautista, ás beiras do Xordán. Así que miles de amantes do ortóptero saen todos os

moitos deles que lle poñas un
micrófono é unha sorte de liberación. Outros aínda teñen medo
porque pensan que son historias
que non se poden contar”, comenta o director.
O documental está estruturado segundo o percorrido xeográfico realizado polo ouro e o mineral. Suiza, a estación de Canfranc, Madrid, O Bierzo e A Coruña son os grilóns narrativos
nos que se basea Ramón de Fontecha para describir a historia e
presentar a algúns dos protagonistas. Sesenta anos despois,
aquel explendor económico derivado da extracción e comercialización clandestina de wolframio
esfarelouse e só se conservan vilas mineiras abandonadas e espléndidas estacións testemuños
doutro tempo e do frenazo en seco do progreso.♦

Xosé Miranda
anos na súa busca. E o asunto move miles
de millóns.
Todo iso lembroume, inevitabelmente,
a miña infancia e algunhas lecturas. A fin
de contas, os chineses e os galegos non resultamos tan diferentes como se crería,
cousa, ademais, xa advertida por Don
Álvaro Cunqueiro, que comentando a Lin
Iutang, di que nós, coma eles, non valemos para zoólogos, que ao ver un animal
novo o primeiro que nos preguntamos é se
serve para comer. Tamén aquí os grilos
traen boa ou mala sorte. Vexan o que contabamos deles os nenos de Lamas de Prado polos anos sesenta.
Como os mouros, son escuros e viven
baixo terra. Hai tres castes: os reis (que,
dicían, son brancos ou amarelos e teñen
marcado un “R” nas ás), os príncipes e os
carboeiros. Estes últimos son negros, traen mala sorte e son desprezados polos nenos. Os príncipes son os que teñen o “P”
marcado nos élitros. Cóllense para que

canten. Métense en gaioliñas e lévanse
para a casa. Hai que ter coidado de non
confundirse. Se levas unha grila, que ten
tres rabos en vez de dous, pola noite convértese en alacrán, é dicir, en ralo. Que
escape un grilo na casa é mal asunto: devora toda a roupa. Se canta un grilo caseiro fóra da gaiola, é aviso de morte (ese
grilo, con seguridade, é un carboeiro).
O alacrán do que se fala é un insecto
tremendamente prexudicial e que criamos
velenoso, tanto que mataba coa súa picadura tanto persoas como animais. É de cor
amarelada, con seis patas, vive baixo terra,
ten unha cabeza enorme e as patas dianteiras son zapas coma as da teipa, e tamén se
chama ralo. Este alacrán nada ten que ver
co escorpión, senón que é unha grila que se
transformou. Cando eramos nenos temíamoslle e odiabámolo. Matabámolo a pedradas, sempre a distancia. Recitabamos o
refrán: “Se te pica o alacrán busca viño e
busca pan, que mañá te enterrarán”.

En realidade, aínda que Vicente Risco,
que tratou destes temas, non o di, a cousa
ten moita máis profundidade. Resulta que
o famoso grilo real, que é amarelo, é o
mesmo alacrán, ou sexa, o ralo ou grilo ceboleiro, ou grilo toupa (Gryllotalpa gryllotalpa), que, naturalmente, non é velenoso
en absoluto e que bioloxicamente non ten
que ver co grilo (Gryllus). É curioso esto
de que se crea que o príncipe, que canta, dá
boa sorte, pero o rei é un tirano maligno.
Cousas da psicoloxía. Máis curioso é aínda
que os carboeiros sexan, en realidade, grilas, que non “cantan” e son negras. E iso da
femia feroz capaz de volverse alacrán...
Porque se cre que o grilo é de mal
agoiro se está libre, e de bo estando na
gaiola, dá moito que pensar. Pero lendo
un libro de Consiglieri Pedroso, o grande
etnógrafo portugués, anterior a Risco e a
Cabal e mestre destes, comprendo de súpeto a razón. Pero será mellor que a deixemos para o próximo día.♦
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Musicos
de feira
Xosé Miranda
‘Cómpre facer
libros divertidos
sen renunciar
á boa literatura’
A.N.T.
Vén de publicar o libro
Arrepíos e outros medos.
Historias galegas de fantasmas e de terror, que tamén
asina Antonio Reigosa. Como xorde este proxecto?
Despois de publicar a colección de contos Cabalo Buligán, propuxémonos continuar con outros aspectos da
narrativa oral. Por un lado escribimos Cando os animais
falaban e o que nos restaba
era a lenda. Este libro é o primeiro dunha colección temática que se centra no medo e
no que se inclúen dende as
lendas máis tradicionais, como a da santa compaña, até
os terrores máis modernos
que aparecen na cidade, como os que se refiren ás novas
tecnoloxías ou aos hospitais.
Como foi a recolleita?
Primeiro acudimos á contorna máis inmediata logo
ampliamos a pescuda a todo
o país. Lemos libros locais,
con pouca difusión, e mesmo
xornais escolares nos que os
nenos recollen lendas que no
resto de Galiza non se coñecen. Por iso, case a maior
parte do libro é inédito.
Paralelamente publicou Álvaro e Álvaro, un libro de ficción para cativos
cun punto de lenda. Como
os combina?
Recupero elementos da
literatura oral e introdúzoos
nas miñas historias. É algo
que veño facendo na maior
parte dos meus libros. Aquí
recollo a figura dos trasnos,
dos diaños dos que falaba
Risco, que se burlan da xente e que desta banda fan unha copia do protagonista.
Traduciuse ao castelán
Pel de Lobo, e proximamente ao catalán. Cal é o segredo para vender tanto?
(Risas). Escribín libros
que se venderon moi ben e
outros que non e descoñezo
o motivo. Ademais non estou convencido de que os libros que máis se merquen
sexan os mellores. O meu
caso debe ser a resistencia.
Por que historias de
aventura?
Teño a teima de que
cómpre gañar lectores para o
galego e a mellor maneira é
facelo entre a xente nova.
Para iso é necesario escribir
libros que non os aburran
sen renunciar a facer boa literatura.♦

Xosé Manuel Budiño é unha das actuacións estelares da Festifeira. Abaixo, o grupo de pandereteiras Faltriqueira.

MAR BARROS

Este fin de semana celébrase en Vilagarcía a primeira feira do espectáculo e da
música que se organiza no país. Budiño, Faltriqueira, Macfeck, Trópico de Grelos e a proxección de varios documentais musicais serán os pratos fortes da cita.
Sorprende que no país das festas
patronais, das bandas de música
e das orquestas, do folk, do rock
e de todos os estilos que se precien, nunca se celebrara unha
feira adicada exclusivamente ao
espectáculo e a música. Neste
sentido, Vilagarcía acolle este fin
de semana a primeira Festifeira,
con máis de setenta expositores,
ao redor de vinte actuacións musicais, coloquios e diferentes
proxeccións documentais.
Para o director do evento Emilio R. Sampedro “Galiza é un referente en festas, orquestas, bandas de música e mesmo en pirotecnica, pero non nos sabemos
vender”. Despois de levar varios
anos elaborando unha das publicacións especializadas en festas e
espectáculos do país saíron a luz
“algunhas das necesidades deste
sector”. “Necesitábamos un punto
de encontro, como xa existen noutras partes do estado, sabíamos
que existía un oco por cubrir”, comenta. Froito desta carencia nace
esta nova iniciativa como un intento de “mirarnos cara adentro e
valorar a profesionalidad da xente
que está a traballar neste eido”.

Ao redor de setenta expositores nos que se amosan fundamentalmente as últimas innovacións
dentro da industria do son e da iluminación e os produtos de marcas
de referencia en todo o mundo.
Ademais, na Festifeira están presentes axencias de representación
artística, produtoras como Nordesía e empresas de animación, entre outros. Pero o punto forte do
festival pasa polas actuacións en
directo de grupos de folk e rock e
de orquestas destacadas.
Xosé Manuel Budiño preséntase como cabeza de cartel das
máis de vinte espectáculos que se

desenvolven durante todo o fin de
semana. O gaiteiro interpretará o
sábado os temas do seu novo traballo Zume de Terra no que revisa a tradición cun estilo personal
que lle valeu como pasaporte para subir aos escenarios folkis
máis importantes. O músico de
Moaña encabeza unha nutrida listaxe de intérpretes do país. Entre
eles, Faltriqueira, que levarán ao
recinto feiral de FEXDEGA a súa
orixinal proposta de pandeiretas
mesturadas con ritmos africanos e
lusófonos. Macfeck, os irlandeses
que un día chegaron a Galiza cun
circo xitano-bretón e decidiron

LIORNA EN ESTUDIO

M.B.
Catro anos despois de que saíse á luz o seu primeiro traballo, os compoñentes de Liorna
están a preparar o que será o
seu seguinte disco. Ao redor
dunha ducia de temas comporán o novo álbum, que como
indica Alberto Lago supón

“unha evolución” dentro dunha traxectoria que comezou
no ano 1996, apostando por
letras e músicas de composición propias e polo equilibrio
entre o tradicional e o moderno. Sen perder as raíces tradicionais, as novas pezas terán
recendo pop, nun álbum

“máis serio e máis maduro na
composición e nos arranxos”.
O disco, que empezará a
gravarse no mes de decembro,
contará con novas colaboracións no violín, saxo, acordeón e na zanfona.
Se no seu álbum debut,
con título homónimo, Liorna

quedarse aquí para facer música,
tamén achegarán os seus temas.
O marco da feira foi o espazo
escollido polos arousáns Vado
Permanente, gañadores da última edición Novos Talentos, para
facer un adianto do seu primeiro
disco, producido por Segundo
Grandío, que sairá ao mercado en
decembro. Dende a mañá do venres, as actuacións complementaranse con bandas de gaitas, malabares e animación de rúa, baile
tradicional, bandas de música,
maxia e espectáculos de dj’s.
Paralelamente desenvolveranse unhas xornadas adicadas
ao audivisual, nas que se proxectarán os documentais Pucho Boedo, un crooner na fin do mundo,
de Xurxo Souto, no que o ex líder dos Diplomáticos aborda a
historia da voz de Los Tamara e
Un Bosque de música, unha película dirixida por Ignacio Vilar e
que aborda a traxectoria de Luar
na Lubre. Os coloquios que complementan o pase dos filmes
contarán coa presenza, ademais
dos directores, de Prudencio Romo, fundador dos Tamara, de
Bieito Romero e Rosa Cedrón.♦

incluía pezas cantadas e instrumentais no mesmo número, desta vez vai predominar a
voz da cantante, nun traballo
que busca a simplicidade nos
ritmos e nos arranxos.
Está previsto que estea na
rúa o vindeiro mes de marzo
en Edicións do Cumio.♦
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1964 = OLP
MARGA ROMERO

C

adros brancos e vermellos
pendurados da parede e
dispostos para saír á rúa
no tempo no que todo semellaba aínda posíbel. Tamén nós
aprendiamos poemas que sostiñan nunha man a fouce e noutra
a oliveira. Compostela foi tantas
veces Palestina! Nacemos nos
tempos da guerra fría, no ano
no que se preparou unha fuxida
ao outro lado daquel muro do
61, o mesmo que caeu hai agora
15 anos. Nacemos coa UPG, co
nacionalismo galego moderno e
cando cantaba o Galo por
Santiago, e despois fomos o
Galo. Fomos a Oliveira e coa
fouce non segamos a herba
mais, aprendemos as palabras
para nomear a folla do piñeiro e
as isoglosas con Paco
Fernández Rei, e el si que nos
converte en colectivo. Foron
múltiplas as maneiras de
enredar e anicarnos entre
corpos. E fomos sempre Nicaragua. E o Ramadán estoupaba en
risos polas noites cando aínda o
Burgo era. Nacemos coa morte
a pedras e aprendendo unha xeografía de territorios ocupados.
Nacemos coa creación da resistencia cando xa se creara Tagen
Ata. A pregunta segue sen
resposta: Quere ou non vivir Israel cun estado palestino ao
lado? Por Compostela vimos o
ataque dos EE UU a Libia. A
guerra do Golfo que nos cubriu
as cabezas de panos con cadros
vermellos, brancos e negros,
que encheu as nosas primeiras
aulas de palabras para a paz. E
procurando adxectivos para
Arafat, xorden de inmediato, o
resistente, o necesario da nosa
infancia, que lle devolveu á dignidade diante do mundo a
Palestina. logo o inxenuo e
enganado, da década dos 90,
para alguén, o autoritario, rodeado de xente de pouco fiar. Porque os outros renegaron dos
acordos de Oslo, volveron ocupar Gaza e Cisxordania e Bush
invade o Irak e derroca a
Sadam. O Irak resiste con vidas
que naceron para morrer, Palestina tamén. Desde corenta anos
o mesmo: A fronteira entre Israel e Palestina. Que pasa con
Xerusalén? Regresaran ao seus
fogares os palestinos fuxidos en
1948? 1967 e o muro de
Sharon traba na terra Palestina.
O 11 de novembro morre
Arafat e hai unha imaxe que
nos conmove ese adeus despedida do mundo, sen pano palestino, saíndo do cárcere no que
levaba tres anos. Que axiña se
esquece un Nobel! Arafat vai
máis alá do seu destino persoal.
Máis alá de ser egocéntrico ou
terrorista, no remate un boneco
ou un símbolo. A causa segue a
ser xusta e necesaria. O alcorán
sabe que para cada morte hai
unha razón. Os ollos
occidentais péchanse
diariamente. E nós sabemos
que despois de corenta anos seguimos a ser lingua e
Palestina.♦

O Voo do Moscardo

José Viale Moutinho

Galegos no Tavares Rico
Acaba de sair em Portugal o livro Sonhos de Poeta Vida de Revolucionário (Lisboa, Avante!,
2004), uma belíssima narrativa
das memórias do militante comunista Manuel Pedro. E nele
temos mais um dado, mais uma
interessante pista para a história
dos galegos em Portugal. Pois
conta-nos o autor que, tendo
cumprido onze anos de idade, se
viu “mandarete no Tavares Rico”. Um espanhol traduziria
“mandarete” por botones, em galego creio que, apesar de tantos e
mais tantos terem sofrido, na
diáspora peninsular e de alémmar, este destino, não conheço
palavra que sirva para tradução.
Mas adiante. E como, em 1942,
reagia uma pobre criança a essa
condição no restaurante de maior
luxo em Lisboa:
Fechava-me no cubículo da
escada, quando podia, e aí chora-

va em silêncio. Nunca contei ao
meu pai e à minha “tia” a vida
que tinha, os vexames, os insultos
por não saber falar ao telefone,
por me atrapalhar a dar um recado. Fechei-me em mim mesmo e
comecei a analisar, a comparar o
que nos ensinavam na escola e a
realidade que estava a viver. Comecei a odiar toda aquela gente.
Comecei a odiar Salazar. Comecei a estar atento ao que os empregados de mesa diziam nas suas
conversas sussurradas entre os
almoços e os jantares.
Ora aqui estamos nós a ver
como a formação deste futuro dirigente do Partido Comunista
Português arrancou não só da
observação do quotidiano assimétrico das crianças portuguesas, como se diria em boa linguagem encobridora da diferença das oportunidades, como
das “conversas sussurradas” pe-

los colegas mais velhos. E quem
eram estes empregados de mesa
com tamanha consciência política, servindo num restaurante de
luxo? Manuel Pedro explica:
Alguns deles eram galegos
fugidos da guerra civil. E eram
antifranquistas. Comecei a fazer
comparações entre a vida dos
trabalhadores na aldeia e dos
operários e a que aqueles senhores tinham. E, ainda criança, decidi que nunca seria um patrão
ou um chefe. Decidi muito novo,
conscientemente, de que lado ia
estar para o resto da vida.
Era a mim que o pessoal pedia
para numa fuga, a pretexto de ir
arranjar um táxi para um cliente,
espreitar o placard do Diário Popular onde todas as tardes se publicavam as noticias sobre a Frente Leste e a batalha de Stalinegrado. Vivia-se intensamente todas as
derrotas das tropas de Hitler.

O Bardo na Brêtema

Já vemos que alguns dos galegos emigrados em Portugal
não correspondiam ao padrão do
seu paisano Francisco Franco. E
a importância que tinham as suas
simples conversas na formação
de novas consciências em plena
expansão da mentalidade salazarista portuguesa. Este contra-poder teve importância, como vemos. Foi decisivo para o espírito
revolucionário de Manuel Pedro.
Agora, o que estou outra vez a
pensar que terá de aparecer alguém, na área da História ou da
Sociologia, que faça um estudo rigoroso acerca da emigração galega
em Portugal. Decerto remontará à
época em que não era emigração
coisa nenhuma, porque, ao menos
até Coimbra, todos estavam em
suas casas e terras. Mas disso nos
falará esse investigador um dia,
quando aparecer, a querer saber, a
querer pensar, a querer contar…♦

Rudesindo Soutelo

Sine musica nulla vita
Recebi uma proposta que me
obriga a reflectir sobre algo tão
óbvio como a disponibilidade da
nossa música culta para ser interpretada em concerto. Amiúde repito aqui que temos uma riqueza
musical importante mas logo os
intérpretes dizem que não existem partituras.
Há dez anos, fiz inúmeras visitas à Junta para explicar aos
políticos a necessidade urgente
de publicar o nosso património
de música culta. Elaborara um
projecto de edição das partituras
complementado com a gravação
de 99 CDs e dividido em duas
partes, a primeira compreendia o
património histórico enquanto a
segunda se destinava aos compositores em activo.
O propósito era fornecer à
comunidade profissional o material básico de partituras e partes
para que a nossa música pudesse
ser programada e assim facilitar
a sua integração no repertório internacional dos grandes intérpretes. Por outra parte os CDs teriam
a função de mostrar a realidade
sonora e, ao mesmo tempo, criar
uma demanda profissional e
também social da nossa música.
A muitas daquelas visitas
acompanhou-me Rogélio Groba,
o compositor mais importante e
prolífico de toda a história da
música culta galega, uma instituição viva que se está a menosprezar desde o poder e mesmo
desde a inveja profissional. Misérias políticas dum in-país.
Naquelas infrutuosas visitas
aos escritórios dos políticos conheci muitos repartidores de estampilhas. Eram cargos de contenção, políticos que despregavam as suas melhores dotes dilatórias e dissuasoras. Tão-só uma
vez encontrei uma pessoa sensível e com vontade de levar
adiante o projecto, Rubén Lois

Rogélio Groba como director da Orquestra Municipal da Coruña.

Calviño, mas uns dias depois
Manuel Fraga remodelou o seu
gabinete e tudo se perdeu.
Convenci-me que falar de
música culta na Junta era perder
o tempo e há quatro anos comecei, com os direitos do Hino Galego, o Corpus Musicum Gallaeciae onde já vão publicadas
um cento de obras. Os nossos
compositores começam a ser
conhecidos internacionalmente
e a demanda da nossa música
culta vai em aumento, mas curiosamente nenhum conservatório, escola, biblioteca ou mesmo
as lojas de música galegas se interessa pelos nossos compositores. Os estudantes de música, e
muitos dos profissionais, chegam a pensar que isso não existe na Galiza. E já vai sendo mais
fácil escutar a nossa música na
Alemanha que aqui.
Todos temos direito a sonhar
que vivemos num país normal,
que nos governa gente competente e interessada no desen-

volvimento cultural para progredir o facto económico e social.
Mas ao acordarmos descobrimos que esses políticos também
sonham com emudecer a nossa
música e mais a nossa língua.
Praticam um separatismo espanhol que lhes impede reconhecer
a nossa cultura ou mesmo a nossa existência.
Insistem tanto na evangelização musical deste território
selvagem que já ofendem a dignidade. Como é o caso da parafernália mediática do Concelho
de Vigo utilizando a Maria Bayo
para que diga que o orçamento
do Are More é uma miudeza e
que o seu recital é muito patriótico por ter maioria de compositores espanhóis. Nos 30.000 Euros que cobrou por esse recital
bem podia incluir algum compositor galego. Pois já não sei se os
galegos é que não somos espanhóis ou que os organizadores
dos festivais são todos antigalegos, ainda que o salário lho pa-

guemos nós.
As partituras já estão aí, só
precisam de as comprar. Mas numa sociedade tão caciquilmente
subsidiada como a nossa tudo é
desleixo e esperamos a que nos
las regalem. Ninguém pensa em
comprar, quando muito em fotocopiar, ou seja, roubar aos compositores. É aqui onde o peixe se
morde a cauda.
A proposta que recebi é recuperar o repertório tradicional das
nossas bandas de música em
edições que se adaptem ao plantel
instrumental das agrupações actuais. Peças tão conhecidas como
“Festa na tolda” de Gustavo Freire são hoje pouco interpretadas
por não haver materiais actualizados disponíveis. Mas quando uma
editora de música publica obras
galegas para banda não consegue
vender mais dum dez por cento a
respeito das cópias ilegais que se
utilizam. Algumas editoras tratam
de abaratar custos rebaixando a
qualidade dos materiais, mas ainda assim não conseguem recuperar sequer o investimento feito e
afinal sempre acabam cancelando
as edições. Uma edição de Banda,
bem feita, exige uma elevada despesa.
Assim vamos empobrecendo
o repertório, e quando um editor
actua contra uma banda por uso
de cópias ilegais ainda há estamentos públicos que aliciam a
fraude, levando essas agrupações, e também os directores,
ao pagamento de elevadas multas. A Federação Galega de Bandas de Música também não está
por ajudar na recuperação nem
na criação de repertório galego, e
não faz nada por erradicar as cópias ilegais. Uma irresponsável
cooperação na destruição da nossa música, e sem música galega
as nossas bandas são meros instrumentos de aculturação.♦

Naciónigrexa
FRANCISCO CARBALLO

N

on estou a falar dos
anos da
Cristiandade, cando
as monarquías lle
arrincaban ao Papado
“regalías” e dominio sobre
a comunidade cristiá. É
outra a situación e a
intencionalidade do
“Encontro” da FJM (F.Joan
Maragall) co tema “nación
e relixión” ou nacións e
igrexas. Esta fundación está
a levar a cabo encontros a
catro bandas: Catalunya,
Galiza, Eskadi e Castela. O
4º celebrouse en Santiago de
Compostela, entre os días 4
e 6 de novembro, nos locais
do Consello da Cultura
Galega e do seminario
diocesano.
Logo de longas
conversas duns trinta e
tantos congresistas floreceu
certo consenso. Se no s.
XIX moitos pobos acataron
o Estado-Nación, no XX
emerxeron nacións a
procurar espazo igualitario
dentro dun estado plural
ou desde si mesmas, no
XXI novas nacións
preséntanse como a
configuración de pertenza
máis acadada e de forma
política flexíbel.
Desde o intre no que as
relixións se aliaron con
estados, teñen á vista un
novo miradoiro
comunitario de inserción.
Xa no anterior encontro
deixara escrito J. A. Ramos
Guerreira: “potenciar a
presenza da igrexa na
sociedade, máis que na
política”. Se ben a nación
ten esixencias políticas, é
máis comunidade e
“sociedade civil” que lle
remite ao Estado os
aspectos institucionais de
poder. Cristianismo, igrexa
cristiá, desde a súa entraña
orixinal, ten na nación o
espazo dialogante máis
pertinente.
Na Galiza é urxente a
constatación desta
novidade. Había alguén
presente no “Encontro” e
experto na Conferencia
episcopal Española e na de
reitores de seminarios que
advertiu: esta linguaxe
vosa é innovadora e
descoñecida en tales
espazos.
Urxencia dupla entre
nós. No seo eclesial porque
gran parte del está
absorta no Estado-Nación
España, e parte respira na
nación Galiza, diálogo
interno imprescindíbel.
Mais tamén na sociedade
civil, porque precisa
atender a esta nova
inserción do relixioso;
necesita esquecer vellos
preitos cara a unha
saudábel invitación a un
diálogo de bases, sen
privilexios nin poderes
asoballantes de exércitos
ou de mitras.♦

Nº 1.151 ● Do 18 ao 24 de novembro de 2004 ● Ano XXVII

A Ucha das Horas

Felipe Senén

Tamén as portas do mar da Coruña
perden súas labras
A quen ten os sentidos espertos,
vive Galiza e canto de historia significa, dóelle ver e sentir como seu
patrimonio cultural aínda non está
atendido como merece, pese a tanta propaganda turística ou de efémeros e grandilocuentes eventos
expositivos: museos e igrexas pechadas, xacementos arqueolóxicos
destruídos, campos de romarías e
paraxes singulares invadidos de
automóbiles... polución de gastos
innecesarios de afeamento, ídem
de complicado mantemento que
tampouco terán... e as pedras labradas que tanto nos definen, coas
que se construíron cruceiros, petos
de ánimas, casas, pórticos, altares,
brasóns, panteóns... ofrécense cada vez máis gastadas por todas as
erosións, as do tempo, as da contaminación, as da ignorancia e as da
barbarie; cando non as xigantescas
penedas que serviron de faros para
camiñantes ou arrieiros, móstranse
cada vez máis rilladas por canteiras, esfagulladas en débiles contrachapados para revestimentos ou
pavimentos pouco duradeiros.
Valía como exemplo para agora, ao que en moitas ocasións e sen
contestación ningunha –que é o
normal dentro da anormalidade
administrativa– témonos referido
por todas as canles, ao estado actual das coruñesas “portas do
mar”, as que coutaron defensiva e
ofensivamente a Cidade Vella,
propagandizada dende o século
XVI como “cabeza, porta, chave e
antemural do “Reino de Galiza”:
coa Porta da Cruz ou do Parrote,
que mira hoxe os aramios do peche de “La Solana”, a Porta do
Cravo, xa perdida, a non ser o seu
oco e escanos de paso baixo a limieira, e a Porta de San Miguel,
pola que os serviciais precursores
dos “caballeritos coruñeses” despediron, agachándose reverenciosamente, a Carlos I ou a seu fillo
Felipe II, ambos os dous emperadores chegados até estes confíns
de navieiros e aventurados fortes
mariñeiros, interesados polos seus
periplos europeos. Como tamén
baixo estas mesmas limieiras pa-

F. SENÉN

sou o cortexo do Gran Duque da
Toscana, Cosme III de Medicis e
choraban as súas magoas os prisioneiros que nun bote eran conducidos cara á inmediata illa do
castelo-cadea de San Antón. Porta
de trazas entre o popular e o fidalgo, pechada por cancela e que hoxe ten ás costas o Hospital “Abente e Lago”. Se algo teñen de arrogante estas trazas pétreas e o coroamento sobre o que campa o brasón imperial, circunscrito no colar
do Toisón, a súa sinistra a pedra armeira do Gobernador Militar, Diego das Mariñas, herdeiro dos bos
faceres dos seus devanceiros, reformador das defensas das que ei-

quí presume; á destra a pedra armeira do Reino de Galiza, co seu
artúrico cáliz e sobre el a circunferencia do sacro pan eucarístico...
Símbolos litúrxicos de solidario
convite e de brinde, “productos da
terra e do traballo do home...” dunha longa e elaborada ascese para
finalmente compartir e provocar
os sentidos solidariamente. Pedras
armeiras, enseñas dun tempo, co
seu epígrafe perdido nos últimos
anos e que pouco atrás limos:
“Reinando en España Philipus II
acabose de hacer esta muralla,
siendo Capitán General deste Reino don Diego de las Mariñas. Señor de Parga y Iunqueras, año de

1595”. Paradoxalmente máis maltratados nas dúas últimas décadas
que nos tres séculos pasados. As
labras na pedra gra sucumbiron
pola falla de sensibilidade, atención, limpeza, tratamento e tamén
por efecto da erosión natural, a
chuva, o vento, o salitre, a calor...
para irse meteorizando, esnaquizando... deica desaparecer as labras ou os epígrafes nos que gabanciosamente se remarcaba o
tempo e os autores do que acabamos de contar, Historia da Galiza.
E ainda a pesar de que o esquelete
pétreo se perde, as cousas viven
máis longo tempo na memoria, e
séguese escribindo, facendo historias que falan das mentadas e idealizadas portas, declaradas no seu
día Monumento Nacional, hoxe
Ben de Interese Cultural, protexidas pola norma e os libros, pero na
realidade abandonadas.
Visto así, deixando perder as
raiceiras das que se nutre a árbore
da identidade, poida que fixesen
ben os de Francis Drake en levar
as chaves das portas coruñesas, as
que hoxe mostran no castelo galés
de Caernarfon; malia tamén que
non levasen as labras para seus
megalómonos museos nos que os
ilustrados dominadores mostran a
arte dos pobos empobrecidos. Proba de que se vive nun mundo de
fantasía, de proxectos, sen asumir,
que as cousas fanse facéndoas cada día, que é tan importante o camiño que se anda a cada intre, como chegar a un ningures do que
sempre haberá que partir. A realidade é que a osamenta e o corpo
pétreo de Galiza sofre, tanto como
o seu idioma, se non por canteiras
incontroladas que rillan os montes
de Pena Corneira, Traba, Baltar...
tamén pola perda das pequenas e
grandes labras, noutrora caleadas,
as que se van desfacendo en progresión xeométrica polo cancro da
pedra, polas desatencións ou por
desgaste, por rituais de manoseos,
como os que lles afectan aos inertes monstros e o paciente Santo
dos Croques dos mesmos alicerces
do Pórtico da Gloria.♦

URBANO LUGRÍS
de Antón Patiño

A biografía do pintor do mar
Colección
ESENCIAS

A NOSA TERRA

Nº 1.151 ● Ano XXVII ●
Do 18 ao 24 de novembro de 2004

O Trinque
A volta ao mundo con Greene
Greene
Graham Greene, escritor moi
vencellado a Galiza a través do
Mosteiro de Oseira, faría 100
anos nestas datas se estiver vivo.
Nun mundo convulso, onde até as
espías que se daban por mortas,

reviven, non está mal achegarse
ao autor d’O terceiro home, O
cónsul honorario, O poder e a
gloria, O noso home en La Habana e outras obras chave para entender o século XX.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid
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Semana da Ciencia e a Tecnoloxía

I Festifeira

O Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento realiza nestes días diversas actividades. Este xoves 18 ás
19 h. no Centro Social de CAMPO
LAMEIRO haberá unha charla co título Unha capital da arte rupestre europea; e simultaneamente no Centro
Social de BOIRO falarase da Cultura
castrexa e o castro de Neixón; o

Persigue unha mellor promoción do
sector galego do espectáculo e comeza no recinto de FEXDEGA de VILAGARCÍA este venres 19 ás 18 h.
coa proxección da película O bosque de música, de Ignacio Vilar,
sobre a gravación do último disco
de Luar na Lubre; as 19, proxección do documental Pucho Boedo,
un crooner na fin do mundo, dirixido por Xurxo Souto, sobre o histórico vocalista dos Tamara. O sábado 20 subira ao escenario, ás 20

venres 19 ás 20 h. no Salón de Actos
do IEGPS en SANTIAGO (antigo hospital de San Roque) diversos poñentes analizarán o tema Os celtas en
Galicia, fontes e sínteses, e o mércores 24 no mesmo lugar coñeceremos A peregrinaxe a Santiago de
Isabel la Católica. Máis información en www.iegps.csic.es.♦
nologo do imbécil da man
de Santi Prego.

h, o coñecido gaiteiro Xosé Manuel Budiño. Ademais estarán as
pandereiteiras de Faltriqueira, o
grupo de música de raíz Trebón, os
irlandeses afincados na Galiza
Macfeck, os bailaríns tradicionais
de Brincadeira, completándose o
cartel co rock dos arousáns Vado
Permanente, as guitarras de Flip
Flap (que acompañarán a actuación
de trapecistas e acróbatas), ademais
das orquestras Suavecito, Compostela e Scala Royal.♦

Carnota
Festival Mestizaxe

■ ACTOS

NUNCA MÁIS

O sábado
20 a SER
emite un
programa
sobre o
Prestige
desde o
Concello de
Carnota,
conducido
por Xurxo
Souto, e no
que intervirá
Manuel
Rivas, a
quen vemos
na mani de
Nunca Máis
en xuño do
2003 en
Bruxelas.

O Barco
Barco
■ EXPOSICIÓNS

GONZALO GURRIARÁN...
...dignidade en tempo de silencio é a mostra que podemos ollar. na galería Sargadelos, onde permanecerá
até o 22 de novembro, co
gallo de cumprirse un século do nacemento deste médico barquense.

Co gallo do 2º cabodano do
desastre do Prestige, o sábado 20 de 12 a 2 h. no Salón
de Plenos do Concello, realizarase a emisión en directo
dun programa conducido
por Xurxo Souto na Cadea
SER, no que se realizará a
presentación dun estudo sobre o estado actual da costa e
outro de Nunca Máis sobre o
litoral de Carnota; farase un
recoñecemento aos voluntarios; a lectura dun comunicado a cargo de Manuel Rivas; e actuacións musicais.

Castro
Castro de Rei

Betanzos

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

DO XACEMENTO
AO MUSEO...

MARÍA LUÍSA SANZ
Até final de mes podemos
ver no CIEC as seus augafortes e serigrafías.

Boiro
Boiro
■ TEATRO

PALABRAS

...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.

DE CARAMELO

homenaxeado no festival
compostelán Cineuropa,
proxéctase nestes días unha
completa retrospectiva da
súa obra en versión orixinal
con subtítulos en galego. Este xoves 18 ás 20:30,. poderemos ver O pão (1959) e
Benilde ou a Virgem Mãe
(1975); o venres 19 ás 18 h.
As pinturas do meu irmão
Júlio (1965) e Nice, à propos de Jean Vigo (1983), e
ás 20 h. Francisca (1983); o
sábado 20 ás 18 h. Amor de
Perdição (1978); o luns 22
ás 20:30 h. O meu caso
(1986); o martes 23 Os caníbais (1988); o mércores 24
A divina comédia (1991); o
xoves 25 Lisboa Cultural
(1983) e Porto da minha infáncia (2001); o venres 26
ás 18 h. proxectarase Vou
para casa (2001) e ás 20 h. a
primeira parte de Le Soulier
de Satín (1986); o sábado 27
ás 18 h. poderemos ver a segunda e terceira parte de Le
Soulier de Satín. Máis información en www.cgai.org.

A compañía Buratini presenta esta peza o mércores
24 na Casa da Cultura.

A Coruña

■ EXPOSICIÓNS

■ ACTOS

LUCIO MUÑOZ

Cambados

A VIOLENCIA
CONTRA AS MULLERES

■ TEATRO

A GRANDE ILUSIÓN
Na Sociedade Cultural, este
domingo 21 representarase
esta obra. O vindeiro domingo 28 poderemos ver Bicos
con Lingua de Talía Teatro.

Cangas
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

A galería Ana Vilaseco da CORUÑA mostra traballos do artista madrileño Lucio Muñoz.

■ TEATRO

LISÍSTRATA
Dentro do Festival de Teatro
Afeccionado do Morrazo que
organiza a asociación cultural
A Cepa, este sábado 20 a
compañía do IES de Rodeira
representará esta obra de
Aristófanes. O vindeiro venres 26 ollaremos á compañía
Noitebra de Marín coa obra
Pero quen colleu o tren.. Entradas á venda na billeteira do
Auditorio por 3 euros.

O Carballiño
■ TEATRO

HANSEL Y GRETEL
Sim Salabim presenta esta
versión do clásico infantil
este venres 19 no Auditorio
Municipal. O vindeiro venres 26 gozaremos do Mo-

Mesa redonda, dentro da
campaña “Na Galiza rebelándonos contra a violencia,
construímos a igualdade”,
coa participación de Mª Luz
Canal, avogada; Isabel
Fdez. Prieto, Responsábel
de Formación da Xefatura
de Policía da Coruña; e Tareixa Novo, Secretaria de
Acción Feminista da Executiva do BNG, o luns 22 ás
20:30 na Aula de Cultura de
Caixa Galicia (Médico Rodríguez con Juan Flórez).

ÉTICA E CULTURA
DA SOLIDARIEDADE

A III edición deste ciclo de
conferencias, organizado
pola Fundación Barrié, contará coa presenza, o martes
23 ás 20 h, da camboiana
Somaly Mam, presidenta
fundadora da asociación Acción polas mulleres en situación precaria e premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional no 1998,
para falarnos da Loita contra o tráfico e a explotación
sexual de mulleres e nenas.
■ CINEMA

CGAI
Aproveitando que o director
luso Manoel Oliveira é o

A obra do pintor madrileño,
morto no 98, con 68 anos, en
plena etapa creativa, ocupa a
galería Ana Vilaseco. O seu

mundo artístico é percorrido,
a través de 24 obras, baixo o
nome de Silencios habitados,
das que destacan oitos orixinais sobre madeira ou 16
gravados a dúas planchas.

O Xacobeo organiza, este venres 19
ás 21 h, este concerto no Coliseo da
CORUÑA, e no que poderemos escoitar aos Fun>Da>Mental, banda de
hip-hop con actitude punk formada
por multitude de rapeiros, poetas,
músicos e cantantes que naceu como
reacción ao racismo, á opresión cultural e a outros estereotipos arraigados no Reino Unido; os recoñecidos

Ojos de Brujo presentarán o seu
flamenco vanguardista; o barcelonés
Macaco chega co seu último traballo Entre raíces y antenas; e cos madrileños Le Punk gozaremos da excelente mistura de tango, milonga,
rock, swing e folk balcánico de raíces ziganas. Entradas á venda, por 6
euros, en Carrefour, en www.caixagalicia.es e no 902 434 443.♦

FERNANDO LÓPEZ
Podemos admirar a súa
obra pictórica, até o mércores 24, na biblioteca Miguel
Gonzalez Garcés.

JOSÉ A. CARNICER
O café La Colmena amosa
as súas acuarelas até o martes 30.

MOSTRA DE MOSTRAS
Liñas mestras da xove arquitectura española 19902002 pódese visitar no Colexio de Arquitectos até o
domingo 28.

Polvorosa
Polvorosa
A banda vai dar un concerto este
venres 19 ás dez e media da noite na sala Mardi Gras da CORU-

ÑA;

o sábado 20 tocará á mesma
hora no Código de Barras de VI-

GO.♦

Terroristars
erroristars
Van dar un concerto xunto cos
Anger e Aphonnic este xoves 18
ás 21 h. na sala Nasa de Santiago;

o venres 19 tocarán xunto con
Elecktra ás 00:30 h. na Iguana
Club de Vigo.♦

CHAMOSO LAMAS
Podemos ollar o traballo deste fotógrafo até o sábado 27
na Fundación Caixa Galicia.

e pastel), ademais de debuxos, dos últimos cinco anos
na galeria Arte Imagen.

CRISTOBAL TORAL

ICONAS DA GEORGE
EASTMAN HOUSE

O artista exhibe a súa magnífica obra no Kiosko Alfonso até este domingo 21.

SIRO
O debuxante Siro López ten
unha mostra co seu traballo
pictórico máis privado (óleo

A Fundación Barrié 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 evo-

lución da fotografía e o cinema, desde os daguerrotipos
de 1839 até os acontecementos do 11 de setembro de
2001, ademais 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,
Cartier-Bresson ou Nan

Carteleira
Carteleira

☞

COÑECENDO A XULIA. Annette Bening interpreta a unha grande actriz de
teatro. Película de época (o
Londres dos trinta) con grandes
actores e ben dirixida por István Szabó. Boa trama amorosa
e agradábel de ver. Non se busquen grandes novidades: está
baseada na novela Theatre do
clásico Somerset Maughan.
Recomendábel tamén para admiradores de Jeremy Irons, o
home máis guapo de Inglaterra.

☞

A LÚA DE AVELLANEDA. O director de O
fillo da noiva volve ofrecernos
un fresco da arxentina de excelente factura. Bo guión, bos actores e ben dirixida. Con esta
sobresaínte película, o cinema
arxentino demostra que leva
uns anos no cumio do cinema
internacional. Para non perder.

☞

MELINDA E MELINDA. Parellas na trintena con amores cruzados. Woody Allen respóndelle aos ana-

listas da súa filmografía e trata
de demostrar que comedia e
traxedia son dúas caras da mesma realidade. Tamén hai algunha chiscadela á política: a leoa
máis atrevida sexualmente pertence ao Partido Republicano.

☞

SPUN. Un “cociñeiro”
de drogas e a súa noiva,
un pequeno traficante e a súa
compañeira, un correo, o seu
ligue e a súa ex noiva, dúas dependentas, e unha lesbiana, son
os principais personaxes dunha
película sobre as drogas que se
presenta como audaz e rupturista cando só é moralista.

☞

COLATERAL. En teoría unha película de acción sobre un asasino a soldo.
Na práctica unha fita algo pretenciosa e un chisco longa que
non chega a adurmiñar o espectador, pero case. Tom Cruise non
supera a súa medianía habitual.

☞

CUESTIÓN DE PELOTAS. Un magnate de

centros deportivos quere facerse co ximnasio máis cutre da
cidade, pero atópase coa oposición do propietario e dos seus
únicos 5 clientes. Comedia delirante con Ben Stiller (Algo
pasa con Mary) como malo.
Despois dos créditos, autocrítica humorística do cinema comercial americano.

mental, 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.

☞

☞

☞

☞

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.

DIARIOS DE MOTOCICLETA. A viaxe
iniciática de Ernesto Guevara,
futuro Che, por Latinoamérica,
contada por Walter Salles (Estación Central do Brasil). Ben
realizada, con ritmo e bo sabor.
Ás veces, con aires de docu-

UNHA RAPAZA DE
JERSEY. A muller dun
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.
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.♦

Paso de Cebra

vindeiro sábado 27 verémola no
Centro Sociocultural de PADRÓN.♦

Áncora Producións actúa este
venres 19 no Centro Cívico Social
de ARTEIXO; o sábado 20 estará en
VIGO no CC Caixanova; o vindeiro venres 26 a representación será
na Casa da Cultura de BETANZOS;
e o domingo 28 no Auditorio Municipal de RIBADEO.♦

Folie a Deux

Lagarta
Lagarta Lagarta
Lagarta
Representa a obra Fobias, unha
estraña noite na casa de Luís
Mendía de José Luis Prieto, baixo
a dirección de Lino Braxe, este
venres 19 na Área Panorámica de
TUI; o sábado 20 chega ao Auditorio Municipal de GONDOMAR; e o

Titzina Teatro representa a obra
Soños de psiquiátrico este xoves
18 no teatro Pastor Díaz de VIVEIRO; o venres 19 actúa no teatro
Principal da ESTRADA; e o sábado
20 poderemos vela na Casa da
Cultura de SILLEDA.♦

Ferrol
Ferrol
■ ACTOS

EL PIOJO ROJO

Illa de Arousa
Arousa

Este xoves 18 preséntase no
Ateneo o libro do sevillano
Aquilino Duque.

■ EXPOSICIÓNS

A gata con botas

CELSO EMILIO,

O vindeiro xoves 25 Sarabela
Teatro actúa na Casa da Cultura
de BOIRO; o domingo 28 estará
no Centro Sociocultural de SAN
SADURNIÑO.♦

A A.C. Fuco Buxán celebra
o seu 5º aniversario cunha
serie de actos en homenaxe a
Celso Emilio Ferreiro. Este
venres 19 ás 20:30 no Salón
de Actos do Vicerrectorado
do Campus de Esteiro, falarán Luís Barral, vicerrector; Obdulia Taboda, subdelegada do Goberno; Luís
Ferreiro, fillo de C.E.F; Antonio Rodríguez, presidente
da Fundación CEF; Ramón
Nicolás, crítico literario; e
Manuel R. Caballeira, presidente da A.C. Fuco Buxán.

HOME DO SEU TEMPO

III XORNADAS
LIBERTARIAS

A galería
Sargadelos
de FERROL
acolle unha
mostra
pictórica de
Lomarti.

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.

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

ERIC BURDON
O cantante de The Animals
e WAR, unha das grandes
lendas do r&b, actúa este xoves 18 ás 21 h. no Coliseum.

IX CICLO DE
NOVOS INTÉRPRETES
A Fundación Barrié promove estes concertos-concurso orientados a músicos
novos con gran potencial
interpretativo. O luns 22 ás
20:30 h. con entrada libre,
poderemos escoitar ao clarinetista Adrián Balboa
Valcarce, que interpretará
obras de D. Milhaud, C.
Debussy, W. Lutoslawsky e
J. Brahms.

HECHIZO
Esta banda vai dar tocar,
xunto co grupo KAIM, este xoves 18 ás 22 h. no Playa Club. O sábado 20 escoitaremos na mesma sala a
Felix Da House Cat.

Culleredo
Culleredo
■ TEATRO

ASÍ QUE PASEN 5 ANOS
A peza de Federico García
Lorca, dirixida por Ánxeles Cuña Bóvedo, chegará
da man de Sarabela Teatro
este venres 19 ao Edificio
de Servizos Múltiples.

Fene
■ EXPOSICIÓNS

PAISAXES DO MAR
Na Casa da Cultura podemos ollar as fotografias
submariñas realizadas por
Davis Deibe López.

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

obra Que pasa coas dependentas dos grandes almacéns ao cumpriren os 50?

Baixo o lema Tiramos do
fío, a Unión Libertaria celebra estas xornadas. O sábado 20 celebrarase un Homenaxe aos loitadores libertarios da ditadura cun xantar (bonos á venda en Manchita Cosa e Rara Avis), un
roteiro polas rúas da cidade
e unha ofrenda floral. Desde
o luns 22 ao venres 27 no
Ateneo celebraranse diversas charlas e mesas redondas. Máis información en
www.uniónlibertaria.org.
■ EXPOSICIÓNS

LOMARTI
Na galería Sargadelos podemos contemplar a mostra
deste artista, titulada Socioloxicamente, até o 13 de decembro.

MERCEDES ROMERO

TEXTOS E TEXTURAS
A Casa do Concello acolle
esta mostra, do pintor Antonio Millán Torrado, sobre a
palabra, a memoria e os xeitos de comunicación, na que
todos os cadros conteñen letras, palabras ou frases. Até
o venres 19, día do afundimento do Prestige, ao que
aluden moitos dos traballos.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

ROSALÍA ILUSTRADA
O Museo Provincial acolle,
até o martes 30, esta mostra
na que 25 artistas plásticos
interpretan cadanseu poema
seleccionado dos libros Cantares Galegos, Follas Novas
e En las orillas del Sar.

PEPE ÁLVEZ
O fotógrafo presenta Unha
visión da cotidaniedade urbana no Museo Provincial.
No claustro deste mesmo
lugar podemos ollar, tamén,
Jaula de Grillos, videoinstalación de Marta Prieto.

A PEITO ABERTO
A Biblioteca Provincial
acolle os traballos de Juán
Miguel de Prada até o
mércores 24.

DESDE LA POSADA
DEL POTRO

Até o 12 de decembro amósase na capela de Sta. María
esta mostra de cerámica.

LATITUDES II

Podemos admirar as súas
pinturas até o mércores 24
no Ateneo.

A mostra de Álvaro Negro
e Almudena Fernández
pode visitarse na fundación
Caixa Galicia.

SGHN

■ TEATRO

A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao público o seu museo, no que
se poden contemplar esqueletos de diferentes animais
e unha colección de pegadas e de minerais, entre outros elementos.

Foz
■ TEATRO

PÍFANO
Esta compañía presenta, o
venres 26 na sala Bahía, a

ve; no mesmo lugar e hora
pero o sábado 20, será a actuación de Sonny Forntune,
Frank Lacy, Eddie Henderson, Larry Willis, M.A.
Chastang e Tony Moreno en
Tribute to Elvin Jones. Tamén no Círculo das Artes
pero o venres 19 ás 20:30 terá lugar o Concerto BMW a
cargo de Seda Jazz Latin
Ensemble e Celia Mur. Parellamente, no Clavicémbalo
ás 23:30, teremos a Adam
Kolker & Dexterity este
xoves 18; e o venres 19 e sábado 20, V. de Diego, J. Bonell, P. Carlin e F. Llorca.

Monforte
Monforte
■ TEATRO

SCHSSS... CALMA
Fulano, Mengano e Citano actúa este xoves 18 na
Casa da Cultura.

Oleiros
Oleiros

za a súa actividade na cidade
con estas xornadas, que comezaron o pasado martes 16
no Liceo, coa conferencia
inaugural a cargo de Marcos
Valcárcel, e a mesa redonda
na que interviron Bieito Iglesias, Anxo Angueira e Marcos Valcárcel, moderados
por Damián Villalaín. Este
xoves 18 ás 20 h. Manuel
Rodríguez, Ramón Nicolás
e Ramón Cao serán moderados por Serafíin Alonso
Pintos para falar de Na lembranza de “A ledicia de
ler”: a crítica litearia na
prensa galega. E o venres
19 á mesma hora, Alfredo
Conde, Alfonso Sánchez Izquierdo e Xosé Ramón Pena, moderados por Andrés
Mazaira, abordarán De
Cunqueiro a Casares: os escritores galegos e a prensa.
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CONDE

■ EXPOSICIÓNS

As súas esculturas amósanse,
até o 12 de xaneiro, na Praza
Maior e na rúa do Paseo.

FOTÓGRAFOS

■ MÚSICA

DA NATUREZA

As 109 fotografías galardoadas no Wildlife photographer of the year 04 están expostas no Castelo de
Santa Cruz..

Or tigueira
■ TEATRO

PRODUCIÓNS
LIBRESCENA
Representa A Biblia, a historia xamais contada o
vindeiro venres 26 no teatro
da Beneficencia.

Ourense
Ourense
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TEATRO
TEATRO

II FESTIVAL DE BLUES
O teatro Principal acolle,
este xoves 18 ás 22 h, o
concerto de Ñaco Goñi y
los Bluescavidas; o venres
19 escoitaremos a Otis
Grand; e o sábado 20 aos
The Holmes Brothers.
■ TEATRO

ACTO SEGUIDO
Matarile Teatro presenta
este espectáculo no teatro
Principal, o vindeiro xoves
25 ás 20:30 h.

O Porriño
■ EXPOSICIÓNS

■ ACTOS

C. CASARES E O
XORNALISMO LITERARIO
O Centro de Estudos C. Casares, pentencente á fundación do mesmo nome, come-

A PEDRA: PATRIMONIO
E INNOVACIÓN

O Centro Cultural alberga
esta mostra sobre a pedra natural, que vai desde o aspecto xeolóxigo até a súa utiliza-

PINOCHO CIRCUS

Greg Osby
participa no
Festival de
Jazz de
LUGO.

La Machina Teatro representará esta obra no Auditorio Gustavo Freire este xoves 18 ás 19 horas, para todo o público.
■ MÚSICA

XIV FESTIVAL DE JAZZ
Comezou este luns pasado e
continúa até o sábado 20 con
entrada libre. Este xoves 18
no Círculo das Artes ás
20:30 estará Greg Osby Fi-

Outono Fotográfico

Celso Emilio
Ferreiro é
obxecto de
homenaxes
en FERROL e
VIGO.

O Outono Fotográfico enche
de imaxes o país. En OURENSE
podemos ollar: no CC da Deputación, até o 15 de decembro, Las Brigadas Internacionales, imágenes recuperadas, 180 imaxes e 250 documentos, na súa maioría inéditos; no Museo Municipal podemos ver nestas mesmas datas
No comezo da viaxe, colectiva
dos alumnos da escola de artes
A. Faílde; pero tamén os mellores traballos presentados ao
Maratón Fotográfico, de Caja
Madrid; desde o domingo 28 e
até o 13 de decembro na Casa
da Xuventude, Con ollos de Arganauta, de Elena Muné e Xevi Castejón; na galería Marisa
Marimón, até o 10 de decembro, Unha película de pel X, do
interdisciplinar Álvaro Negro;
en Alterarte, da Universidade,
até o 12 de decembro, Ser Comida, de Sara Sapetti; na libraría Eixo, até o domingo 28,
Romarías de Galicia, de Amador de la Iglesia Filgueira; até
o domingo 28, Pablo Fontela

presenta, na Casa da Xuventude, Simetriasimetrica, e os traballos do XIV Certame de fotografía Meio Ambiente 04 do
Ateneo de Ferrol; o Edificio
Politécnico acolle Unha viaxe
á India, de Sumit Kumar Das,
homenaxe a Vicente Risco; no
café cultural Auriense, Retratos Salvaxes, de Álvaro Vaquero Argelés; no Studio 34,
Destierros, de Laura Borrás;
até o xoves 25 estará instalada
na A. de VV As Eiroás a colectiva Olladas dun Barrio; na segunda quincena de novembro,
na Abacería Renque, a retrospectiva ADEGA no tempo sobre a veterana asociación ecoloxista; na sala da Fundación
Caixa Galicia, os traballos do
VII Premio Internacional de
fotografía humanitaria Luís
Valtueña; no Liceo, 50 anos
facéndoo posíbel, de UNICEF, e,
até o 30 de novembro, os traballos do Galicia en Foco; e no
Centro de Maiores de Caixa
Galicia, Un mundo fantastico,
dos socios do propio centro; no

Imaxe (a cor) de Maribel Longueira da serie sobre o barrio
coruñés do Papagaio.

café Cátedra até finais de novembro, Patagonia, cielos del
sur, de Rafa Ruíz; no Ateneo
até o 26 de novembro, A memoria do xeo, de Guillermo de
Rueda, sobre as transicións
políticas e económicas de Europa a finais do s. XX e o cam-

bio dinástico en Marrocos; na
galería Volter até finais de novembro, Barceloca, de Antón
García de Budiños, sobre a cidade catalá; na Asoc. Xuvenil
Amencer até o 27 de novembro, As lembranzas do camiño, colectiva sobre o Camiño
de Santiago; na cafetaría Princesa até finais de novembro,
VIII certame de fotografía Viña do Campo. Ademais, cursos, concursos, proxeccións...
para o que se pode consultar
www.outonofotografico.com.
Na galería Sargadelos do BARCO DE VALDEORRAS, desde o
martes 23 e até o 10 de decembro, Camelias, dos alumnos da
Escola de Imaxe e Son da Coruña. En SANTIAGO, na Casa
das Crechas até finais de novembro, A memoria da terra,
de Pilar Moreno Carnota, unha visión sobre a morte na Galiza. E o domingo 21 o Safari
Fotográfico polos tellados da
cidade organizado pola asociación Ollo de Vidro (inscrición na asociación cultural Ale-

xandre Bóveda da Coruña, ou
no telf. 981 244 355). En MACEDA, no hotel Monumento,
podemos ollar até o martes 30
Queréndose de Xosé Castro, e
no café O Carro Teu/meu pequeno lugar de Alba Rubín.
Nos baixos do Concello de
PONTEDEUME, En branco e negro, de Jorge Meis. No BARCO
DE VALDEORRAS, na Casa
Grande de Viloira a Colección
Permanente do CGAC. Na
igrexa da Madalena de RIBADAVIA, até o 4 de decembro
China e India: Rostros con
acento, de Mila Rodero, a
montaxe audiovisual de Victoria Peña, Rey Melancolía, e as
imaxes participantes no concurso fotográfico Festa da Istoria 2004. En VERÍN, na Casa
do Escudo até o martes 30, Soños a Core,s de Adela Mira.
En CHANTADA, na Casa da Xuventude até o venres 19, Graffitis. Arte urbano, de Francisco
Menjívar Pastor; na Casa da
Cultura até o 30 de novembro,
Fotografías submarinas FE-

GAS 03; e na Casa da Xuventude, até o 17 de decembro, as
imaxes do Concurso Fotográfico. No CARBALLIÑO, na Casa
do Concello até finais de novembro, Adultos á forza, colectiva de INTERMON sobre a
explotación da infancia. E o sábado 20 de 10 a 19 h. celébrase
no templo de Veracruz as 9 horas de Veracruz (máis información no 627 428 016). En CELANOVA, no Antigo Cárcere até
o martes 30, O Rizo, imaxes
para a memoria. Na POBRA DE
TRIVES, no Centro de Interpretación Histórico Cultural até o
30 de novembro, Terras de Trives, outros tempos, dos anos
1875-1950 de fotógrafos de renome. Na CORUÑA, na Escola
de Imaxe e Son até o 30 de novembro, Coas propias mans:
imaxes dactilares, a primeira
experiencia fotográfica do
alumnado após construir a súa
propia cámara. Hai moitas
máis exposicións e actos dos
que iremos informando.♦
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ción polo home. Os responsábeis deste traballo, dentro
do programa INTERREG do
Fondo Europeo de Desenvolvimento Rexional, son o
Institut de la Pierre (RodezFranza), a Escola de Artes
Mestre Mateo (Santiago de
Compostela), o IES Ribeira
do Louro (O Porriño) e o EP
Rochas, da Associação para
a Escola Profissional das Rochas (Porto-Portugal).

MEMORANDUM
O colectivo cultural compostelán Sapoconcho presenta, no Liceum, esta mostra na que podemos ver o
estado creativo dos seus
compoñentes. Até o 1 de
decembro tamén podemos
admirar o traballo artístico
de Brais Ocampo.

Convocatorias
XII PREMIO PURO CORA
Poderán presentarse a este certame, promovido por El Progreso, artigos xornalísticos publicados entre o 2 de febreiro
e o 15 de decembro de 2004 en medios
de comunicación escritos de calquera
periodicidade, tanto do Estado como estranxeiros, asinados polo autor. O tema
do artigo é libre, mais o xurado terá en
consideración aqueles que falen sobre a
solidariedade e a comprensión entre as
persoas, así como a defensa dos valores
democráticos. Haberá que remitir 4
exemplares ao xornal El Progreso (Ribadeo 5, 27001, LUGO) xunto cun sobre
onde consten os datos persoais do autor,

antes do 30 de decembro. Poderán
presentarse un máximo de 3 artigos por
autor que optarán a un premio único de
10.000 euros.

V PREMIO MULLERES
PROGRESISTAS
Poderán participar nel todas aquelas mulleres que o desexen, de calquera nacionalidade ou cultura, que presenten novelas orixinais e inéditas, escritas en galego normativo, de tema libre e cunha extensión mínima de 150 páxinas. Os traballos entregaranse con cinco copias en papel e unha en soporte informático, con
pseudónimo e baixo plica pecha na que

TREIXADURA
Este venres 19 ás 23 h. no
Liceum poderemos escoitar
á veterana formación de
música tradicional. Máis
información e entradas en
www.barliceum.com.

As fotografías de Luisa
Rubines permanecerán no
Museo das Peregrinacións
até o 30 de xaneiro.

■ ACTOS

COSME III DE MÉDICIS

A artista galega residente en
London vai dar unha conferencia o vindeiro xoves 25
ás 17 h. na facultade de Belas Artes, como complemento á mostra que podemos ver no MARCO vigués.

cembro, as reconstrucións
feitas, en 1880 e 1951, no
mosteiro de San Xulián.

■ EXPOSICIÓNS

VICTORIA PREGO

A VIRXE PEREGRINA
Até o 30 de decembro, o
edificio Sarmiento acolle
esta mostra sobre iconografía e culto relixioso.

UN ANAQUIÑO DE CEO
As pinturas de Carolina
Martínez poden ollarse até o
venres 26 na galería Teucro.

Ribeira
■ 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.

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

Samos

Santiago

RESTAURACIÓNS

Esta mostra fotográfica
amósanos, até o 31 de de-

lección particular da baronesa Carmen Thyssen, até
o domingo 28 na Fundación Caixa Galicia.

JOYCE E ESPAÑA
Mostra que podemos ollar
na Fundación Torrente Ballester (rúa do Vilar 7).

■ ACTOS

A coñecida xornalista falaranos de 25 anos de transición nos medios, o luns 22
ás 20 h. na Fundación Caixa Galicia.

EMERXENTES
A mostra No outono xacobeo pódese visitar na Casa
da Parra até o martes 30.

UNA PUERTA
HACIA EL CAMINO

■ EXPOSICIÓNS

TEXTURAS,
SANTIAGO 2004
A Asociación Galega de Encadernación de Arte presenta 22 pezas de 11 artistas encadernadores, até o luns 29
na sala de mostras da Casa
Jimena e Elisa Fernández de
la Vega (Casas Reais 8).

BIBLIOTECA AMÉRICA
Despois dun século de existencia convertiuse nun dos
fondos especializados sobre América Latina máis
destacados do Estado, e celebra o aniversario cunha
mostra que podemos contemplar no Colexio de Fonseca até o 9 de xaneiro.

O CORPO. CONCEPTOS
E REPRESENTACIÓNS
O Auditorio de Galicia acolle esta mostra, patrocinada
por Caja Madrid, até o 9 de
xaneiro (de 10 a 14 e de 16
a 19 h.)

■ EXPOSICIÓNS

HISTORIA DE DÚAS

O museo Valle- Inclán da POBRA DO CARAMIÑAL promove este congreso estatal,
que se vai celebrar do luns 29 ao venres
3 de decembro, no que se van presentar
multitude de relatorios de reputados especialistas, co obxectivo de proxectar
unha imaxe sólida das raíces galegas do
escritor. As xornadas son gratuítas e te-

DE OCA A OCA... POLO
CAMIÑO DE SANTIAGO

Pontevedra
ÁNGELA DE LA CRUZ

A GALIZA DE VALLE INCLÁN

decembro, esta mostra na que
se destaca a relevancia do
sector gandeiro, especialmente o vacún, na economía
e na cultura popular. No mesmo lugar permanecerá até a
mesma data unha retrospectiva de Otero Besteiro.

■ MÚSICA

Maryla
Dabrowska
mostra a
súa pintura
na galería J.
Lorenzo de
SANTIAGO

figuren os dados persoais da autora, na
asociación Mulleres Progresistas de VIGO (Policarpo Sanz 12 - 2º, 36202), antes
do 31 de decembro. A novela gañadora
recibirá un premio de 1.500 euros. Máis
información no telf. 986 434 874.

DO NATURALISMO
AO NOUCENTISME
Podemos contemplar esta
escolma de obras de pintura
catalana, pertencentes a co-

Exposición pictórica de
Maryla Dabrowska que
podemos contemplar na galería José Lorenzo até o 21
de novembro.

NON-STOP
Esta mostra de Jo Redpath
permanecerá no teatro Galán até o 30 de decembro.

BERNARD PLOSSU
Podemos ollar esta mostra
na Igrexa da Universidade.

20+1
Artistas Portugueses nas
coleccións do CGAC é o título desta mostra que presenta, até este domingo 14,
os traballos máis destacados da arte lusa das últimas
décadas pertencentes aos
fondos do museo e á colección da Fundación Arco.

CARME CADARSO
Podemos coñecer a súa
obra, até o venres 19, na galería Paloma Pintos.

A GANDARÍA,
TESOURO DE GALIZA
No Museo do Pobo Galego
poderemos ollar, até o 30 de

O Xacobeo presenta no museo Diocesano, até o 17 de
xaneiro, esta mostra, titulada
A viaxe de Cosme III de Médicis a Compostela, na que
poderemos contemplar a obra
de Caravaggio O prendemento de Cristo, traída expresamente desde o Museo Nacional de Odessa en Ucraina.

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.

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, recoñecida como unha das líderes da arte feminista, poderemos contemplar a súa obra
até o 6 de xaneiro.

SANTIAGO APÓSTOLO
DESDE A MEMORIA
Podemos contemplar esta
mostra na igrexa de San
Domingos de Bonaval, onde vai permanecer até o 30
de decembro.

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 femini-

Cineuropa
Cineuropa 04
O festival de cinema de COMPOSTELA celébrase no teatro
Principal até o 10 de decembro.
Este xoves 18 proxéctase
Country of my Skull de John
Boorman; Días de Santiago de
Josué Méndez; Salvador Allende
de Patricio Guzman; Trilogy:
Eleni de Theo Angelopoulos; e
Private de Saverio Costanzo. O
venres 19 poderemos ver de novo Private; Un filme falado de
Manoel Oliveira; O invasor de
Beto Brant; Nos enfants chéris
de Benoît Cohen; e Trilogy: Eleni. O sábado 20 Nos enfants

chéris; Northfork de Michael
Polish; Baran de Majid Majidi;
La vie est un miracle de Emir
Kusturica; e Un filme falado. O
domingo 21 Operación Algeciras de Jesus Mora; Barán; La vie
est un miracle; Walk on water
de Eytan Fox; Northfork; De
Fem Benspænd de Jørgen Leth e
Lans von Trier; Radio Favela de
Helvécio Ratton; La muerte de
nadie de Joan Dolç; Trilogy:
Eleni; e O vampiro de Dusseldorf de Fritz Lang. O martes 23
tócalle o turno a Walk on water;
American Crime de Dan Mintz;

Temporada de patos de Fernando Eimbcke; Nobody knows de
Hirokazu Koreeda; e La muerte
de nadie. O mércores 24 ás fitas
Das testament des Dr. Mabuse de Fritz Lang; Walk on water; Nobody knows; e Temporada de patos. O xoves 25 a
Travelling with Che Guevara
de Gianni Miná; Inguélézi de
François Dupeyron; The eye
2 de Oxide Peng Chun e
Danny Pang; Ae fond kiss de
Ken Loach; e Nobody knows.
O venres 26 chegarán Inguélézi; Perseguidos de Eterio

Ortega; De Fem Benspænd;
Buena Vida-Delivery de Leonardo di Cesare; e Travelling with Che Guevara. Localidades á venda na billeteira telefónica 902 504 500, en
www.caixanova.es, e a partir
das 15 h. na billeteira do Principal, a un prezo de 3 euros. A
organización dispón dun abono
para dez películas por 20 euros.
O programa pode sufrir variacións, para consultar a carteleira
diaria e horarios visitar
www.santiagodecompostela.org
ou www.santiagoturismo.com.♦

no, tanto na súa produción
plástica como literaria.
■ MUSICA

CABO JAM LOURENZO
O vindeiro mércores 24 ás
22 h. poderemos gozar coa
música electrónica, experimental e a improvisación
na sala Nasa.

REAL PHILARMONÍA
DE GALICIA
Dá un concerto este xoves
18, ás 21 h. no Auditorio de
Galicia, dirixida por William Michael Costello. O
vindeiro xoves 25 esta agrupación repetirá actuación
baixo a batuta de Antoni
Ros Marbà, coa presenza do
violonchelista Lluis Claret.

SONS DA DIVERSIDADE
Ciclo impulsado polo Concello, no Auditorio de Galicia,
coa idea de amosar diferentes
tendencias da creación musical no mundo. O sábado 20
chegarán, desde Cacrovia, os
Kroke, que reinterpretan o
son klezmer, música tradiciona instrumenta dos xudeos do
leste de Europa que falan yidish. Entradas, antes dos concerto no propio Auditorio de
12 a 14 h. e de 17 a 20 por 12
euros (6 para estudantes e xubilados) e nos telf. 981 571
026 e 981 573 979. Máis información en http://sons.santiagodecompostela.org.
■ TEATRO

UN DÍA CUALQUIRA
A cia. zaragozana Tranvía
representa esta peza, de
Darío Fo e Franca Rame,
baixo a dirección de Cristina Yáñez, desde este xoves
18 até o domingo 21, na sala Yago (consultar horarios
en www.salayago.com).

UNHA NOITE NO
MUÍÑO NON É NADA...
Davide Salvado e Pepa
Yáñez estrean o seu espectáculo de cabaré na sala Nasa este venres 19 ás 22 h. e
sábado 20 ás 23 h.

TEATRO DE OPERACIÓNS
Espazo do teatro Galán para
performances aberto a pintores, escultores, escenógrafos, escritores e outras especies. O venres 19 e sábado
20 ás 22 h. estarán Maria
Chenut, Javier Fdez.
Martín, Lopo e Novoneyra e Luis a. R. Legido.

CATRO
CONTOS DA CHINA

Cachirulo representará esta obra, dirixida por Yang
Feng, no Yago este domingo 212 ás 12:30 h.

Sarria
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
Podemos ver esta mostra de
fotografía na Casa da Cultura até o domingo 21.

ñen prazas limitadas, rematando o pazo
de inscrición o sábado 20. Máis información no telf. 981 831 662 ou no correo
museoapobra@valle-inclan.org.

CONSUMO E TELEFONÍA
A Fundación R organiza este encontro
para o martes 30, de 16 a 20 h. no salón
de actos da Escola Galega de Administración Pública (Madrid 2-4, Fontiñas)
en SANTIAGO DE COMPOSTELA co obxectivo de analizar a nova regulación
dos servizos de tarificación adicional.
Prégase confirmar asistencia antes do
xoves 25 no telf. 981 911 221, de 9 a 14
h. e de 16 a 19:30 h., de luns a venres.♦

Tui
■ DANZA

DA.TE
Esta compañía granadina
presenta o espectáculo Sueños de Cristal, sobre a vida
das crianzas da rúa, mestura de traxedia e ilusión, escrita por Valeria Frabetti,
o vindeiro venres 26 na
Área Panorámica.
■ EXPOSICIÓNS

XAIME FUENTES
Unha mostra das súas pinturas e esculturas encóntrase na galería Trisquel e Medulio, onde permanecerá
até o 27 de novembro.

OS FARIÑEIROS E
O SEU ENTORNO

A Área Panorámica acolle
até o martes 30 esta mostra.

Vigo
■ ACTOS

CONSUMO
RESPONSÁBEL
O Sindicato Labrego Galego, a CIG, os CAF, Galiza
Nova, o BNG, EU, a cooperativa Árbore e a asociación
Caleidoscopio organizan
unhas xornadas (até decembro), que se veñen celebrando na sede da Federación
Veciñal, como xeito de
concienciar e apuntar alternativas sobre as graves consecuencias que o actual nivel de explotación de recursos e materias primas está a
provocar na natureza. Este
xoves 18 o doutor en Bioloxía e agricultor biolóxico
César Lema e os licenciados en Economía David Pérez e Daniel Vázquez serán
os poñentes da charla A cerca dos transxénicos, ¿sabemos o que comemos?

CASA DO LIBRO
Esta libraría artella as seguintes actividades: este xoves 18, Vítor Vaqueiro presenta o libro Bestiario de
Pedra, de Xosé Ramón
Mariño Ferro e Carlos L.
Bernández; o venres 19 o
catedrático de Física, Ernesto Cid, impartirá a conferencia La concepción física de
la naturaleza, organizada
pola Asociación Astronómica Rías Baixas; o martes 23
celébrase o Día dos Lectores, no que calquera pode
participar libremente recomendando ou falando das
obras que desexe ou simplemente escoitar; o mércores
24 haberá un encontro coa
alpinista e escritora Chus
Lago, organizado polo club
de lectura Alecrín; e o xoves
25 a conferencia titulada 20
anos da movida de Vigo, a
cargo do crítico musical Xosé Freire. Todos os actos darán comezo ás 20 h.

LINGUA E LINGUAS
O Seminario Permanente

O cineasta
portugués
Manuel
Oliveira é
homenaxeado no
festival
Cineuropa
de
SANTIAGO e
polo CGAI
da
CORUÑA.

■ Alúgase cuarto exterior en Santiago (zona de Conxo), con moita luz,
calefacción, con dereito a cociña en
piso a estrear. Telf. 687 581 137.

The
Alexander
String
Quartet toca
no festival
Are More
de VIGO.

“Lingua e Sociedade” da
Fundación Carlos Casares,
organiza dentro estes debates, abertos, para o mércores 24 ás 19:30 h. na biblioteca-salón de actos da fundación (Elduayen 36, 2º), o
acto ¿Que futuro para o
galego na mocidade?, no
que se presentará e debaterá
sobre o libro O galego segundo a mocidade, da Real
Academia Galega, a cargo
de Ana Iglesias, Antonio F.
Salgado, Xaquín Loredo e
María Isabel Suárez.

ARTELLANDO...
PARA NEN@S
Os sábados 20 e 27 ás 12 h.
no Laboratorio das Artes do
MARCO haberá os contacontos e obradoiros para crianzas
de 3 a 8 anos; e os domingos
21 e 28 os máis cativos
(acompañados) poderán gozar con diversos obradoiros
plásticos. Máis información
en www.marcovigo.com.

A Rede

SANTIAGO. LUZ E VIDA
Tono Arias, Vari Caramés,
Xurxo Lobato, Tino Martínez e Juan Rodríguez son
os que asinan este traballo
fotográfico sobre o mundo
xacobeo. Na Casa das Artes
até o 30 de novembro.

ÁLVARO NEGRO
O artista lalinense mostra os
seus últimos traballos na
galerái VGO até o 19 de novembro. Cadros realizados
sobre diferentes soportes,
tea, aluminio... onde a cor e
composición son as pautas.

DE PARÍS
Á COSTA AZUL
Na sala do CC Caixanova
poderemos admirar obras de
Van Gogh, Renoir, Manet
ou Pissarro entre outros.

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.

CASTRELOS OCULTO

XENEALOXÍA
www.xenealoxia.org
Páxina electrónica que ten como eixo
fundamental os estudos familiares na Galiza. Inclúe buscador de apelidos, datos
dalgunhas liñaxes, orientación para a investigación, toponimia, mapas, noticias...
Bastante completa.♦

A Casa das Artes amosa unha
escolma das obras na reserva
do museo municipal Quiñones de León. No mesmo lugar
podemos ollar a mostra O
Camiño Portugués da costa,
organizada pola asociación
Amigos de los Pazos.

XOGOS DE AUGA
CELSO EMILIO
FERREIRO
O Concello e a Fundación do
seu mesmo nome, réndenlle
homenaxe o mércores 24 ás
20 h. no CC Caixanova.
■ CINEMA

ARTFUTURA 2004
Neste festival, que se celebra
no MARCO, podemos ver,
este xoves 18 ás 20, Art Futura Show 2004 e 3D Infografía en España. O venres
19, os audiovisuais Full Motion Theater, Arte + Pensamento e unha retrospectiva
de Richard Fenwick. O sábado 20 será a proxección de
Funnies Futura, Imaxe Futura I e Imaxe Futura II.
■ EXPOSICIÓNS

MON VALENCIA
A Casa da Xuventude amosa os seus óleos.

MINGOS TEIXEIRA
A galería Chroma acolle a
mostra Abstracción, figuración... aparente contradicción até o 1 de decembro.

DOLORES CANLE
Até este venres 19 podemos
visitar, na Casa da Xuventude, a súa mostra Soños, pinturas con certa tendencia ao
realismo, con rasgos impresionistas e surrealistas.

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).

O ESTADO DAS COUSAS
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.

ÁNGELA DE LA CRUZ
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.
■ MÚSICA

RAFAEL AMOR
O cantautor fará un percorrido pola súa discografía,

■ Interésate pola reivindicación galeguista do Bierzo. Visita www.falaceibe.tk e opin no noso foro. A loita cultural e lingüística dos galegofalantes
do Bierzo tamén é túa. Apóianos xa!
■ Oferécese Diplomado en Relacións Laborais, zona de Vigo. Telf.
627 938 747.
■ A Plataforma en Defensa do Río Miño desenvolve unha iniciativa coa que
quere instar á Dirección Xeral de
Patrimonio da Xunta a declarar as
pesqueiras de Arbo, Crecente e
Salvaterra como Bens de Interese
Cultural, a maior protección prevista
pola lei para os bens culturais, co fin
de frear a construción de presas neste río. Quen queira adscribirse ao proxecto pode enviar un correo a alberte_reboreda@yahoo.es, incluíndo nome e profesión.
■ Merco casa con finca perto de
Santiago. Telf. 981 565 633.
■ 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.
■ 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
a domicilio na zona de Negreira. Telf.
981 191 096.
■ 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.
■ Preciso local de ensaio en Sigüeiro. Razón no telf. 619 755 691.
■ 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.

O Pazo da Trabe acolle esta mostra até o 31 de decembro.

■ 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.

Estase a
celebrar no
PORTO o
XIII Festival
da União
dos Teatros
da Europa.
Na imaxe,
un intre da
representación de
Gertrud,
polo
Düsseldorfer
Schauspielhaus.

MENINAS NO PAZO

HABEAS CORPUS

VARI CARAMÉS

Poderemos escoitar o rock
combativo desta banda o
sábado 20 ás 00:30 h. na
Iguana Club.

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.

O grupo folk presenta Contravento o vindeiro venres
26 na auditorio Carmen Estévez Eguiagaray.

■ 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.

■ EXPOSICIÓNS

Porto
Porto

FÍA NA ROCA

■ Véndese moto Yamaha Virago
XV535 do ano 93, cor negra, 2.300
euros. Telf. 656 666 166, Pontevedra.

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

O Centro Cultural Cubano
celebra esta xornada co concerto de Maira e Armando
Toledo Aribú, e Beatriz Betancourt, o sábado 20 ás
20:30 h. no CC Caixanova.

■ MÚSICA

■ Véndese cámara fotográfica réflex Canon EQS 500 do ano 1998 e
con zoom de 28-80 mm, coma nova.
Chamar ao 670 503 810.

■ Casa Solveira, vivenda turística
vacacional en Piñeiro de Bolmente
(Sober) na Ribeira Sacra lucense,

CULTURA CUBANA

Vilalba

■ Germán Cooper, fotógrafo profesional, realiza retratos, festas,
eventos. Ampla experiencia, calidade
e servizo. En Santiago, nos teléfonos
981 978 834 e 628 695 839.

■ 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.

Viveiro
iveiro

Desde este sábado 20 ao luns
22 ás 20:30 h. no auditorio
Martín Codax do Conservatorio Superior de Música,
poderemos gozar do concerto gratuíto O cuarteto de corda: Do Clasicismo ao século
XX, polo The Alexander
String Quartet. No mesmo
lugar estará, o sábado 27, o
clavecinista Pierre Hantaï
coas Variacións Golberg de
J.S. Bach. O vindeiro venres
26. no teatro Fraga Caixa
Galicia, o guitarrista David
Russell interpretará obras de
Castelnouvo-Tedesco, Bach,
Manón, Ramírez, Falú e Haendel. 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 10 euros. Ademais a organización
pon á disposición dos seguidores diversos abonos e descontos especiais.

■ Fanse traballos de corrección e
tradución de galego-castelán, castelán-galego. Chamar ao 981 696
269 ou enviar un correo a carmengraba@yahoo.es.

■ Xa na rúa o nº 12 de Manesquerda,
voceiro de Esquerda Nacionalista-Mocidade. Se queres recibilo, envía un correo
a mocidade@esquerdanacionalista.com.

incluindo o seu último traballo Barricantos, este venres 19 e sábado 20 no teatro
Ensalle (Chile 15). Entrada
única 10 euros.

V FESTIVAL ARE-MORE

alúgase por días durante todo o ano.
Reservas nos telf. 647 583 325 ou
610 036 354.
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Anuncios de balde
■ Véndese Renault Super 5 coa ITV
pasada, en excelente estado, por 800
euros. Tel. 981 890 723.

■ EXPOSICIÓNS

A PELE NO OLHAR
Continuando co ciclo Cartografias do silêncio impossível, um ano de fotografia
espanhola o Centro Portugués de Fotografia acolle a
mostra de nus de Juan José
Molina até o 28 de novembro. Neste mesmo lugar e
até a mesma data poderemos contemplar unha instalación de José Barrias.

CARLOS RELVAS E A
CASA DA FOTOGRAFIA
O estudo e recuperación do
espolio de Carlos Relvas, unha figura da fotografía portuguesa de inexorábel grandeza, embora a súa obra, dispersa en muitas coleccións,
sexa pouco coñecida e, até
agora, imposíbel de avaliar.
Até finais de novembro no
Museo Soares dos Reis.

XIII FESTIVAL DA
UNIÃO DOS TEATROS
DA EUROPA
Que coincide co PONTI 04, e
vense desenvolvendo desde o
12 de novembro e chega até o
5 de decembro. O Teatro de
la Abadía, de Madrid, estará

no Teatro Nacional São João
con El rey se muere desde o
xoves 18 ao sábado 20. O
Düsseldorfer Schauspielhaus representará Gertrud no
teatro Helena Sá e Costa, do
19 ao 21 de novembro. O Teatro de Moscovo - Escola de
Arte Dramática fará o propio
con A Ilíada no teatro Carlos
Alberto o luns 22 e desde o
mércores 24 ao domingo 28.
O Teatrul Budandra de Bucareste estará con Oblomov
no Rivoli Teatro Municipal o
venres 26 e sábado 27. O Ka-

tona József Színház de Budapeste subirá ao escenario
do Teatro Nacional São João
co Tartuffe o domingo 28 e
luns 29. Ademais poderemos
visitar a mostra de escenografía Dionisis Fotopoulos na
Estação do Metro do Campo,
e A casa das cidades do teatro, en Maus Hábitos, espazo
de intervención cultural, onde
haberá leituras, performances,
concertos, DJs, instalacións
durante todo o festival. Máis
información enwww.tnsj.pt
ou no telf 800 108 675.♦

D.O.G.
CONSELLARÍA DE PESCA E
ASUNTOS MARÍTIMOS
Véñense de modificar as bases polas
nas que se establecen as condicións
e se regula o procedemento para a
concesión de axudas á renovación
da frota pesqueira costeira artesanal
galega, enmarcada dentro do Plan
de Dinamización Económica de Galicia. Agora poderán ser beneficiarios os armadores que presenten un
expediente de construción dun buque pesqueiro de menos de 12 me-

tros de eslora total. O solicitante deberá presentar o proxecto técnico,
achegando a baixa principal e o
compromiso de presentación do resto das baixas antes do inicio das
obras. Ademais todas as solicitudes
presentadas dentro de prazo serán
resoltas positivamente tendo en conta a orde de presentación ante a Administración e coa única limitación
das dispoñibilidades orzamentarias.
O investimento deberá ser realizado
dentro dos vintecatro meses seguintes á concesión de axuda.♦

H

guntan se hai “maos tratos e
abusos” nos cárceres, se hai
unha “catástrofe humanitaria” en Faluia, se un marine
é culpábel ou non de matar a
un vello desarmado que xace
no chan. Preguntarse se unha

ai anos era común
preguntarlle aos nenos: “De que cor é o
cabalo branco de Santiago?”. Algo parecido pasa
agora coa guerra do Irak,
cando algúns medios se pre-

guerra se fai de acordo coas
leis, de acordo coa ética e
coa convención de Xenebra
é como o do cabalo branco.
Todo por non dicir que guerra é guerra, petróleo é petróleo e imperialismo é isto.♦
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Jorge Rodrigues
‘Sexo e cartos é o que máis abunda nas falas gremiais’
RUBÉN VALVERDE
É profesor no IES Pedra de Auga de Ponteareas. Vén de presentar a súa tese doutoral titulada Estudo comparativo da formaçon de girias gremiais galegas, portuguesas, asturianas e
castellanas. Unhas falas das que
se descoñece a orixe e que
eran chamadas latíns ou verbos.
Como xorden as xirias gremiais?
A orixe é escura, aínda que sabemos que as da península Ibérica
tiñan relación entre si. Moitas delas proceden de finais da Idade
Media. Fórmanse porque moitos
gremios querían manter un segredo e para iso partían do seu idioma
e deformábano para que fose ilexíbel para os de fóra. Así podían criticar o patrón ou acadar un prezo
máis alto no comercio. Ademais,
existía un código que impedía que
se ensinase a xiria a persoas que
non pertencesen aos gremios. Para
inventalas en moitos casos collían
palabras doutras linguas, como o
vasco. Noutras ocasións tomaban
palabras e engadíanlle prefixos e
sufixos, ou inventábanas.
Se as palabras parten da
lingua base como é que teñen
relación as distinatas xirias da
península?
A gramática das xirias é a da
lingua base, que pode ser galego,
asturiano, castellano ou portugués. Pero o léxico é semellante
entre as distintas linguas porque
hai profesións gremiais que están en contacto como os telleiros, albaneis ou canteiros. Algunha das profesións son ambulantes, como os comerciantes ou
os cegos, e polo tanto podían encontrarse en pousadas e camiños.
Alén disto, hai moitas palabras
que proceden da lingua marxinal
portuguesa, o calão, ou a castelá,
a xermanía. Polo tanto, existe un
fondo común panrománico que

PACO VILABARROS

predomina nestas falas marxinais.
Cantas xirias chegaron até
os nosos días en Galiza?
En total atopei oito xirias distintas, aínda que tamén rexistrei
algunhas palabras doutra pero da
que xa non quedan falantes. Ao
desapareceren as circunstancias
de traballo perden o sentido. En
concreto rexistrei a fala dos afiadores e outras profesións ambulantes de Ourense que se coñece
co nome de barallete; o verbo dos

arguinas, canteiros da zona norte
de Pontevedra; o verbo dos cabaqueiros, telleiros do Rosal; o latín
dos chazoutas, albaneis de
Goián; a lafrada, dos albaneis de
Bueu; o verbo dos ingreiros, músicos de Celanova; o barallete
dos grañudos, vendedores ambulantes da Graña, aldea do concello de Covelo; o verbo dos bugardeiros, cesteiros de Mondariz. Chegaron tamén a nós algunhas palabras da Garisma,

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

que é o latín dos cegos de Galiza.
Cantas persoas hai que saiban falar estas xirias?
Depende, a dos cesteiros de
Mondariz só a saben falar dous,
por exemplo. O barallete dos
grañudos tamén ten poucos falantes. O barallete dos afiadores
e outros ambulantes ourensáns
coñéceno máis de cen persoas
porque abranguía unha área moi
extensa. O que pasa é que obviamente os falantes son maiores.
Cantas palabras recolleu
na investigación?
Do verbo dos arguinas hai unhas 3.500 palabras. Son moitas
porque é un gremio que abranguía unha extensión xeográfica
moi grande, que era toda a parte
norte da provincia de Pontevedra. O dos cabaqueiros ten sobre
3.000, o barallete sobre 1.500, o
dos cesteiros sobre 1.000, o dos
chafoutas sobre 650, o dos ingreiros sobre 450, o dos grañudos
menos de cen e a lafrada menos
de cen. As galegas son as xirias
que máis palabras rexistradas teñen dentro da península.
Cales son as temáticas sobre as que hai maior número
de palabras?
O sexo e o diñeiro, sen dúbida.
De feito, como o sexo era tabú, entre algúns matrimonios ou cando
se quería ir ligar, empregábanse
estas xirias para que a xente normal non soubese de que estaban a
falar. Cando fixen esta investigación dous falantes de barallete simularon unha conversa na que un
lle preguntaba ao outro a quen lle
prefería afiar un coitelo. Se a unha
prostituta ou a unha monxa. Un dicía que prefería a unha monxa porque coa prostituta cobrabas por un
lado e gastabas por outro. O outro
dicía que as monxas aproveitábanse para que polo prezo dun coitelo,
a conta da caridade, tiña que afiarlle a cociña enteira.♦

Soberano
Unha
novela de

ADOLFO
CAAMAÑO

Complicidade
FRAN ALONSO

A

estas alturas non
me sorprende que
o alcade da Coruña volvese á carga contra
o topónimo da súa cidade (que ten establecida
por lei a súa forma única
en lingua galega), aproveitándose dos novos
poderes que lle outorga a
Lei de Grandes Cidades.
Xa non me estrañan, a
verdade, as furibundas
veleidades persoais de
Francisco Vázquez para
impoñer o topónimo en
castelán (é o que emprega na práctica o Concello da Coruña), pois ten
demostrado reiteradas
veces a súa forte aversión á cultura galega
(ben sexa, por exemplo,
bloqueando a celebración do Premio Blanco
Amor de Novela, ben sexa pola súas declaracións en contra a lingua
galega, ben sexa pola
súa mesquindade negándose ao recoñecemento
póstumo da figura de
Manuel María). Non me
vou escandalizar agora,
xa que logo, con esta actitude.
O que si me sorprende –e me escandaliza
profundamente–, e aí reside a auténtica gravidade do asunto, é a sistemática complicidade que se
establece arredor desta
arroutada do alcalde, coa
conivencia da maior parte dos poderes fácticos e
unha certa inquedante pasividade social. Sorpréndeme, por exemplo, que
o conselleiro de Educación, Celso Currás, de
quen depende a Dirección Xeral de Política
Lingüística, asegurase
que ese asunto non era da
súa competencia (de
quen vai ser, daquela?) e
eludise manifestarse ao
respecto e presionar o rexedor coruñés; sorpréndeme que a executiva do
PSOE galego, con Emilio
Pérez Touriño á cabeza,
que disque pretendía xogar a baza galeguista, secundase a iniciativa de
Vázquez, dando unha
patética imaxe de títeres
sen criterio; e sorpréndeme a complicidade do
Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, que
non fai cumprir –á vista
está en todas as actuacións do concello coruñés– a sentenza que ese
propio tribunal ditou a
favor da forma galega
como única forma oficial
para o Concello da Coruña, instando o alcalde a
cumprir a lei, sentenza
ratificada posteriormente polo Tribunal Supremo. Eu en todo isto non
vexo máis que pura complicidade.♦

