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Intensa e subxugante, unha
novela escrita na procura das
claves da estraña relación entre
amor e egoísmo. Un universo no
que prevalecen as leis dos
sentimentos e das emocións.

O

REXEITAMENTO QUE SUSCITOU A LEGALIZACIÓN DOS MATRIMONIOS
homosexuais e o seu acceso á adopción non só nega o recoñecemento de novas realidades
sociais, senón que esquece que institucións como o matrimonio teñen sufrido xa mudanzas
moi diversas ao longo da historia e conforme ás distintas culturas. Os que se opoñen á nova lei tentan impoñer a moral católica por riba da legalidade política. Mais, nin xuíces, nin
funcionarios, nin representantes públicos poden opoñerse ao cumprimento ou aplicación
dunha lei. E se se acollen á obxección de conciencia, non contemplada no seu caso, pero si
no caso de médicos e xornalistas, deberán asumir as consecuencias, como fixeron os obxectores ao Exercito até hai poucos anos. Vivimos nun estado de dereito, de xeito que a lei
sitúase por riba das crenzas persoais. Algúns parapétanse detrás da semántica para rexeitala, pero unha denominación diferente á de matrimonio violaría o principio da igualdade entre persoas, sen distinción de sexos, con idénticos dereitos e deberes, que proclama a Constitución. A nova lei está tirando á luz, por outra parte, aos personaxes máis retrógados que
ocupan as institucións, a maioría pertencentes ao PP (algún xa saíu a dicir que “non casar
homosexuais era sinal de hombría”) máis tamén, nalgún caso, vencellados ao PSOE, como
Francisco Vázquez, factotum do partido en Galiza. En contraposición, é visíbel a evolución
tan importante da sociedade, cando ten oportunidade de debater e decidir en liberdade.♦
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Os partidos adaptan a súa mensaxe o sentir dos cidadáns
que reclaman un novo tempo político

A campaña do cambio
AFONSO EIRÉ

Que Manuel Fraga tivese que adiantar as eleccións xa é un sinal de cambio. Pero as enquisas tamén reflecten que máis do 70% dos cidadáns reclaman un novo tempo político na Galiza. Mentres
BNG e PSOE puxan por situárense como epicentro dese cambio, o PP pretende españolizar a campaña presentando as eleccións galegas como o primeiro paso para recuperar o goberno central.
O tempo é un factor determinante na política. E o tempo xoga contra o PP e contra Manuel
Fraga. Por iso o presidente da
Xunta se viu na obriga de adiantar as eleccións para o 19 de xuño, rachando coa súa querencia
habitual de rematar as lexislaturas e realizar a consulta nun outono máis proclive á decadencia
que a renovación que representa
a primavera a piques de se converter en verán.
A alteración dos ritmos electorais xa é un sinal de cambio e da
necesidade que ten o PP por retomar a iniciativa política, aproveitando a debilidade dos seus rivais.
No BNG estaría o efecto da demisión de Beiras e no PSOE a imposibilidade de que se visualizase
nuns novos orzamentos a aposta
do goberno de José Luis Rodríguez Zapatero por Galiza.
Diversos analistas coinciden en
afirmar que o mellor que lles puido
pasar aos nacionalistas é que a
campaña electoral pechase dunha
vez a discusión sobre a renuncia do
ex presidente do Consello Nacional. O único problema para o
BNG sería que case un 20% dos cidadáns aínda non coñece a Anxo
Quintana como presidenciábel.
Xosé Blanco, secretario de
organización do PSOE, afirma
que sempre tiveron o mes de xuño “como o horizonte case seguro no que Fraga ía convocar as
eleccións”. As razóns serían, segundo o dirixente socialista, que,
a cada mes, as enquisas lle agoiraban uns resultados moito máis
negativos para o PP. Cando a
Xunta comezou a campaña contra o goberno central sabían que
as eleccións estaban xa ás portas.
As diversas consultas demoscópicas, desde a da cadea
Ser á do PSOE, pasando por
Sondaxe-La Voz de Galicia, pero tamén a do propio PP, sitúan
ao carón dun 70% do electorado

Manuel Fraga.

PRESIDENTE:

Xosé Fernández Puga.

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

Edicións Especiais:

SOCIEDADE:

Xosé Enrique Acuña.

X. Vázquez Pintor, Xavier
Queipo, Henrique Harguindey.

Deseño de Maqueta:

ECONOMÍA:

Xoselo Taboada.

VOGAIS:

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

Coordenación Humor Gráfico:

SECRETARIO:

GALIZA:

Xan Piñeiro.
Director:

Afonso Eiré López.

PP acadaría entre 33-34 deputados, o PSOE entre 25-26 e o
BNG, 15-16. Estes datos contrastan cos filtrados polo PP a diversos medios. Segundo a súa
sondaxe, os populares acadarían
de novo a maioría absoluta, mentres que o BNG baixaría uns 7
deputados, quedando con 10 escanos. Escanos que irían a parar
ás mans dos socialistas. Pero
persoas que tiveron acceso á enquisa dos populares manifestáronlle a este periódico que “co
xeito de elaborar a sondaxe o ilóxico é que non lles dean polo
menos 50 deputados”.

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

Promocións Culturais Galegas S.A.
Consello de Administración:

PACO VILABARROS

galego que demanda un “cambio”. Esta percepción, semellante á das eleccións xerais do
14-M, sería determinante para o
resultado dos comicios galegos.
Unha semana antes das eleccións xerais, unha sondaxe realizada para o PSOE por Julián
Santamaría, o mesmo que elaborou agora a consulta para os
socialistas, mostraba xa un empate técnico entre PP e PSOE.
Uns datos moi semellantes aos
que se perciben agora na Galiza,
segundo os socialistas.
Segundo esta prospección, á
que tivo acceso A Nosa Terra, o
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tada pola liña autóctona do PP.
Porque Fraga vóltase presentar
Pero os anceios de cambio nos por quinta vez a uns comicios cogalegos non os negan nin no PP. mo se fose un pinzo na política.
Esta demanda cidadá pode ollar- Comeza por prometer postos de
se na súa precampaña. Como pri- traballo e pleno emprego como se
meira estratexia pretenden darlle a lacra da emigración, comparada
a volta ao arelado cambio. Así, ás máis sangrantes da historia, fose
tanto Fraga como o secretario un andazo e non froito de políticas
xeral do PP na Galiza, Xesús concretas. Tamén quere esquecer
Palmou, coincidiron en afirmar que Galiza non converxe nin con
que os resultados das autonómi- Europa nin co Estado e, coma se
cas van significar a “Covadonga fose un nacionalista radical, culpa
de todo o goberno central nunha
da reconquista da Moncloa”.
A mensaxe, reiterada logo por xeira reivindicativa que non se enoutros dirixentes populares, ten tende se pensamos en que estivo
varias lecturas evidentes. A pri- calado cando en Madrid gobernou
meira é o desexo de españolizar a oito anos o “goberno amigo”.
campaña, procurando
unha revancha do 14-M, GONZALO
unha derrota que aínda
non asumiu parte do corpo electoral do PP porque foi teima recorrente
dos seus dirixentes durante todo o último ano.
Forma parte do enfrontamento que deseñaron todos os gobernos autonómicos do PP contra o
goberno de Zapatero. Saíron publicamente denunciando, logo dunha reunión do cumio con Mariano Raxoi, que as súas comunidades están sendo
marxinadas polo goberno
socialista. Desde Valencia
a Murcia, pasando polas
Baleares. Pero a campaña
galega foi a máis forte,
por motivos obvios.
Pero Fraga, nesta campaña,
Esta precampaña en clave estatal pode obedecer a tres motivos. pretende que os galegos esquezan
que
nestes catro anos se deron caPor unha parte, demostraría que
quen impón a súa estratexia é a di- tástrofes como a do Prestige, ou a
rección de Madrid (mesmo no das vacas tolas, por non falar das
adianto electoral), pola outra, a fal- cheas e enxurradas que anegaron
ta de argumentos de Fraga para de- parte de Galiza sen medios para
mandar o votos dos galegos. Pero, palialas. Poderá o ritmo político
sobre todo, a necesidade de motivar facer esquecer a realidade? Terán
o seu voto fiel para que non aban- algo que ver coa situación de GaliContinúa na páxina seguinte
done. A estratexia está a ser contesEspañolizar a campaña
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Unha mudanza galega fronte a unha española
No BNG tamén consideran que a narse co Estado, cun presidente
mensaxe central da campaña é a que exerza como tal e non sexa
palabra “cambio”. Pero fronte ao un subordinado das políticas
“cambio español” que propugnan estatais ou un subdelegado do
os socialistas, o BNG aposta por goberno”, en comparanzas con
un “cambio galego”.
Fraga ou Touriño.
Para os nacionalistas o de
O BNG quere transmitir na
“galego” non é un mero epíteto, súa campaña que Fraga é o presenón unha definición. “Cambio sidente do pasado e Anxo QuinGalego” signifitana o presidente
ca non só mudar
do futuro. Que o
o xeito de facer
cambio de Zapateuintana é
política, senón
ro do Estado, por
de “ser do país”. o menos coñecido talante e por xeraPara o BNG,
pero tamén
dos presidenciábeis. ción,
“Cambio Galepor política, o rego” leva consigo O adianto
presenta Quintana.
“mudar a situaTen unha eiva para
ción económi- das eleccións
difundir esta menca”. E non se trasaxe. Segundo diimpediulle
ao
BNG
ta, afirman os
versas sondaxes,
nacionalistas, de lanzar a imaxe
Quintana é o mepropostas revonos coñecido dos
lucionarias, “se- do seu candidato.
presidenciábeis. O
nón de acreditar
adianto das elecque este país ten
cións impediulle
solucións. De
ao BNG, cunha
crer en nós mesmos, na nosa na- campaña pola reforma do Estación e nas nosas xentes”. De tuto, lanzar a imaxe do seu canapostar por un país con “autono- didato.
mía financeira, aínda que saibaPola contra, ten ao seu favor
mos que haberá problemas”.
que ao día de hoxe é o máis valoNon só aposta o BNG por un rado dos tres candidatos. Tamén
cambio de política na Galiza, se- mellora a volaración de Beiras,
nón por un “cambio de relacio- aínda que este é máis coñecido.

Q

COUSAS DO PAÍS

Vén da páxina anterior

za os corzos que mata o presidente? Polo menos existe a intención
de desviar o foco da campaña.
Pero o cambio tamén se olla
na mesma estratexia persoal de
Fraga. Esta vez van ter un papel
estelar os seus vicepresidentes.
Eles son a verdadeira mensaxe
de cambio do PP. Fraga será o
seu titor para que ese cambio se
realice “ao xeito”. Pero ninguén
dubida que, gañe ou perda o PP,
se vai producir un forte cambio
interno. O que poucos son capaces de prognosticar é o de como
será nin o seu verdadeiro alcance. Porque no PP, aínda que o neguen, tamén están seguros que
existirá un cambio na Galiza logo do 19 de xuño. Mesmo un
cambio interno. A loita continúa.
Examinar a Fraga
Os socialistas non semellan dispostos a centraren o debate da
campaña galega en Madrid como
pretende o PP. Queren examinar a
Fraga dos seus catro mandatos.
Saben que, nestes momentos, teñen perdida a batalla dun goberno

Ten tamén ao seu favor Quintana
que case non concita rexeitamento entre os militantes dos outros
partidos. Aspecto que foi determinante nas eleccións pasadas
para que o BNG descendese un
deputado, pois a campaña contra
Beiras calou fondo nos anteriores
votantes do PP e PSOE.
A pretensión do BNG nesta
campaña é incidir na figura de
Quintana fronte “a dous candidatos que son peores, porque Fraga
non é capaz nin de debater e Touriño unicamente é o candidato de
Zapatero”. Coa teima por debater
con Fraga, Quintana pretende pór
de manifesto a incapacidade do
actual presidente da Xunta.
O BNG pretende rachar esta
imaxe de “primarias españolas”
que pretenderían impoñer PP e
PSOE, “para centrarse nas necesidades do país”. Así, a súa
aposta é separar o debate da lóxica estatal, centrándoo en Galiza e nos seus problemas.
Sexa como fose, para os nacionalistas o núcleo duro da
campaña tamén é o “cambio”.
Tanto nacionalistas como socialistas non o van expresar, pero
uns e os outros recoñecen que
logo do 20 de xuño están condenados a entenderse.♦

Anxo Quintana.

PACO VILABARROS

ROI CAGIAO

central que incumpriu a súas pro- nantes da campaña socialista.
mesas, que é o terreo onde preten- Para que ese cambio no Estado
de levalos o PP. “Cando sexan de se vexa, aínda que saben que a
novo as eleccións xerais, será a ho- poboación galega proclive ao
ra de examinar o goberno de Za- engaiolamento polo “talante” xa
patero, agora tócalle a Fraga res- forma parte do seu voto máis ou
ponder da súa xestión ante os cida- menos fiel, o grande activo é a
dáns”, afirma Xosé Blanco, secre- presenza de Zapatero.
tario de Organización socialista.
Ademais de incidir na necesiTanto os socialistas como os dade de cambio, a mensaxe dos
nacionalistas van incidir en que socialistas está a ser clara: “estaFraga non é unha
mos preparados
opción de futuro,
para gobernar”.
polo tanto é lóxica
Esta realidaañe ou perda
a demanda cidadá
de choca coa pre“para que haxa un o PP, vaise producir tensión dos socambio tamén na
cialistas que queun forte cambio
Galiza como o do
ren presentarse
14-M”.
interno no partido. ante o electorado
Non é que os
cun PSOE galesocialistas vaian
go, non depenrexeitar a contridente de Madrid,
bución do denoaínda que tamén
minado “efecto Zapatero”. A his- existe a disputa interna entre os
toria das eleccións galegas de- que apostan por achegarse ao PP
móstralles que o tirón electoral para restarlle votos e os que cren
do PSOE na Galiza vai intima- que unha lóxica política e unha
mente relacionado coa súa esta- estética próxima aos populares
día no goberno central.
sería prexudicial.
Polo tanto, o presidente esO forte peso que van ter tanpañol e os ministros do seu go- to Zapatero coma os ministros na
berno van ser pezas determi- campaña poden anular a Emilio

G

Emilio Pérez Touriño (PSdeG-PSOE).

Pérez Touriño como candidato e
transmitirlle ao electorado a imaxe de sucursalismo, algo penado
nas eleccións autonómicas, e posibilitarlle a estratexia ao PP de
debater en termos de Estado,
aproveitando as negociacións en
Euskadi. Un hipotético entendemento entre socialistas e populares en Vitoria, como pretende
Raxoi, tamén debilitaría enormemente a campaña de Touriño
na Galiza. Sería este un dos elementos que levaron o PP a adiantar as eleccións.
Paralelamente ao desembar-

PACO VILABARROS

co electoral de ministros e cargos
estatais, o PSOE terá que adquirir compromisos concretos con
Galiza. Logo do fallo que lles supuxo asumir o Plano Galicia
cando sabían que o PP non deixara diñeiro para poñelo en marcha o primeiro ano, o gran problema do PSOE é como atopar
diñeiro para que os cidadáns vexan que as visitas dos ministros
non traen só promesas. De ser
así, o efecto do “desembarco
anunciado” sería negativo para
as aspiracións de Touriño.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Declaracións de
Fraga, o xoves 21,
despois do consello
da Xunta: “Hai uns
días matei un corzo a
350 metros. Así que a
miña incapacidade é
relativa”. Como a
historia a escriben os
vencedores, non se
coñece ningunha
opinión da familia do
corzo.

Pérez Touriño é o
candidato peor
valorado dos tres,
segundo todas as
sondaxes. E, non
embargante, ten
posibilidades de ser o
próximo presidente
da Xunta.

O papa falou en
inglés, francés,
alemán e italiano
(tamén sabe latín),
pero non español. Foi
motivo de protesta.
Hai un mes a protesta
fora porque o español
non é lingua principal
en Bruxelas. Vai
resultar que o español
só é obrigatorio en
Euskadi, Galiza e
Cataluña.

As cifras que se dan
sobre a asistencia de
fieis estes días ao
Vaticano son algo
esaxeradas. Se
houbese tanta xente
aquilo, máis que
Roma, parecería
Calcuta.

Din, por exemplo,
que viaxaron dous
millóns de polacos.
Iso nin na segunda
guerra mundial.

“Os impactos que se presume ocorrerán son tantos e de tan variada natureza que de ningunha maneira a falta de coñecemento
detallado pode servir de excusa para non actuarmos, aquí e agora. O tempo de espera para actuarmos, simplemente, rematou”
JOSÉ MANUEL MORENO (Departamento de Ciencias Ambientais
da Universidade de Castela-A Mancha), coordenador do estudo
“Avaliación preliminar dos impactos en España por efecto do
cambio climático”

O

16 de febreiro entrou en vigor o Protocolo de Quioto. Malia as súas insuficiencias, trátase dun primeiro paso importante no longo camiño da loita contra o cambio climático. O comezo da súa aplicación no Estado
español é un logro para todo o movemento ecoloxista e un contratempo para a CEOE e, particularmente, para ENDESA, unha das eléctricas
que máis dióxido de carbono (CO2) emite no
mundo, procedente da queima de carbón.
A actitude do goberno de Aznar perante o
problema do cambio climático foi irresponsábel e egoísta, similar ás dos gobernos dos
EE UU e de Australia que, en boa medida debido á presión dos seus lobbies do carbón,
teiman en rexeitar o Protocolo de Quioto.
Mentres Loyola de Palacio, como comisaria
europea de Enerxía, trataba de minar o liderado internacional da UE na loita contra o
cambio climático, Aznar, a diferenza de Tony
Blair, aliado noutras guerras, desprezaba as
advertencias da comunidade científica sobre
a ameaza do cambio climático e ignoraba a
responsabilidade española no seu combate.
España é hoxe o estado europeo máis afastado do cumprimento do Protocolo de Quioto,
a pesar de que é o estado ao que o reparto da
carga de redución de emisións no seo da UE15 lle permitiu un maior aumento das súas
emisións en termos absolutos. As emisións incrementáronse nun 45% a respecto de 1990,
30 puntos por riba do límite do 15% estabelecido para o período 2008-2012 (en Galiza o
aumento foi da orde do 30%). José Luis Rodríguez Zapatero prometeu durante a campaña
electoral e no debate de investidura que o seu
goberno ía aplicar o protocolo. A tarefa non é
fácil, mesmo tendo en conta que o límite que
pretende non superar o goberno é en realidade
do 24%. Para conseguir o 9% que falta recorrerase aos créditos do mercado internacional
(como a compra de dereitos de emisión noutros estados) e á contabilización do efecto sumidoiro, da absorción de CO2 pola vexetación.
O principal instrumento para a aplicación
do protocolo é o plano de asignación de dereitos de emisión de CO2, consecuencia da aplicación da directiva para a creación do mercado europeo de dereitos de emisión. Este plano,
dentro dun límite, reparte dereitos de emisión
gratuítos entre as industrias afectadas pola di-

Galiza e o Protocolo
de Quioto
XOSÉ VEIRAS GARCÍA

Galiza necesita cambiar a estrutura de produción eléctrica a partir de carbón e controlar as emisións contaminantes do transporte para facer rendíbeis socialmente as medidas tomadas contra o cambio climático.
rectiva europea de comercio de emisións (tér- conxunto de Europa. A necesaria loita contra
micas, refinarías, cementeiras, plantas de co- o cambio climático é unha das principais raxeración…), responsábeis no caso de Galiza zóns para iso. O carbón é o combustíbel fósil
do 52% das emisións. Estas industrias, para que máis contribúe ao cambio climático, que
emitiren máis CO2 do que lles foi atribuído, máis CO2 emite por unidade de electricidade
deberán comprarlles dereitos a outras que os xerada. Grandes centrais térmicas de carbón
coloquen no mercado por non os
como a das Pontes, o maior foco
necesitaren.
emisor de CO2 da Península IbéO devandito plano tamén estarica, son enormes “fábricas de
randes
belece medidas xenéricas para a
cambio climático”.
centrais
O funcionamento por moito
redución das emisións de todos os
tempo máis de térmicas de carbón
gases con efecto invernadoiro nos
térmicas
como as galegas, que van queimar
sectores difusos (transporte, doméstico, residuos…), cuxa aplica- de carbón como nun futuro próximo só carbón de
importación, transportado, por
ción depende non só do goberno
a das Pontes, exemplo desde Indonesia, ao loncentral senón tamén dos gobernos
de miles de quilómetros (o que
autonómicos e dos locais.
o maior foco go
emite un CO2 tan nocivo como o
A asignación dos dereitos de
resto mais que non conta para o
emisión ás centrais térmicas de car- emisor de CO
2 protocolo), é tan incompatíbel coa
bón de Meirama (Unión Fenosa) e
As Pontes (ENDESA) centrou as
da Península, defensa do clima como o é a permanencia da celulosa de ENCE en
reaccións no noso país ao reparto
son enormes Lourizán coa recuperación da ría
provisional para o 2005-2007 sode Pontevedra. Producir electricimetido a consulta polo goberno
‘fábricas
dade de forma altamente contamicentral. Finalmente, o recorte a resnante (o CO2 é só un dos moitos
pecto das emisións actuais foi subsde cambio
contaminantes que emiten as tértancial, aínda que menor do inicialclimático’”
micas de carbón), en parte para a
mente proposto. Practicamente só
exportación e en parte para consuorganizacións ecoloxistas como
mo no país, acentuando a depenADEGA ou a FEG defenderon menores dereitos de emisión gratuítos para as cen- dencia enerxética, e sen practicamente compentrais térmicas de carbón no noso país. A elas su- sacións para o país pola electricidade exportada,
máronse profesores e investigadores das univer- non parece un bo negocio, nin para o clima
sidades que asinaron, a iniciativa de ADEGA, un mundial nin para Galiza. Por non falarmos do
manifesto “Pola redución das emisións de CO2”. impacto ambiental das minas nas que se extraeO ecoloxismo ten claro, en todo o mundo, rá ese carbón, que non será menos importante
desde Alemaña ou Galiza até o Brasil ou os porque non o vexamos, ou do dos portos exteEE UU, que o carbón é un combustíbel cuxo riores da Coruña e de Ferrol, que teñen boa paruso na xeración eléctrica debe diminuír pro- te da súa razón de ser no tráfico de carbón.
gresivamente, como xa está acontecendo no
Continúa na páxina seguinte
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Cartas

Resposta de ERC
a Sarille
Non entrarei na intencionalidade
última do artigo de opinión de
X.M. Sarille publicado no número
1.171 de A Nosa Terra, dito sexa de
paso, semanario que respecto profundamente pola súa longa traxectoria ao servizo do nacionalismo
galego. En calquera caso, o escrito,
titulado ben explicitamente “Simpatizantes de Esquerra”, contén un
erro de vulto que como responsábel
político de ERC, non podo por
máis que sinalar. Irei ao gran. Contra o que afirma este articulista, ningún alcalde nin concelleiro de ERC
votou a Francisco Vázquez como
presidente da Federación Española
de Municipios e Provincias
(FEMP). En ERC somos perfectamente conscientes das características ideolóxicas do alcalde da Coruña e, en consecuencia, non tería
ningún sentido darlle o noso apoio.
É de lamentar que Xosé Manuel
Sarille esqueza no seu escrito, é de
supor que por puro descoñecemento, que os representantes de CiU si

votaron a favor de Vázquez. Por
unha razón ben simple: a obtención
dunha praza na comisión executiva
da FEMP. Non sei que pensarán diso os simpatizantes galegos da
mentada coalición.♦
JAUME OLIVERAS, SECRETARIO
DE POL. MUNICIPAL DE ERC
(BARCELONA)

Ao falarse dunha empresa
cultural (non lucrativa) é de xustiza citar os nomes das persoas
pioneiras e mantedoras de tal empresa e non silenciar a quen foi e
continúa a ser elemento activo
dos movementos que tal agrupación vén desenvolvendo.♦
Mª DO CARME NOVOA
(DACÓN-MASIDE)

Corrección
a Miguel Losada

Eleccións vascas

Quero referirme á entrevista feita ao
poeta Miguel Losada (nº 1.171)cunha aclaración. A chamada Cátedra
de Estudos Galegos do Ateneo de
Madrid (rexistrada como Agrupación de Estudos Galegos) é a continuación da que fora Aula de Estudos Galegos, creada por Celso Emilio Ferreiro e recuperada por iniciativa de quen escribe estas liñas (a
quen o autor de Longa noite de pedra distinguía coa súa amizade).
Transmitida a miña idea de recuperación desa aula a Miguel Losada,
ambos os dous lle comunicamos o
proxecto a Lauro Olmo (daquela vicepresidente do Ateneo).

Discrepo da análise das eleccións vascas feito por moitos comentaristas da maioría dos medios de comunicación, na que se
afirma que fracasou o Plan Ibarretxe, polas seguintes razóns:
1º) En Euskadi segue gañando o nacionalismo:
–39 deputados claramente nacionalistas: PNV-EA, Aralar e PCTV
–3 deputados dunha posición
intermedia: EB-IU
–34 deputados de posicións
centralistas: PSOE e PP
2º) A forza política que proporcionalmente máis descendeu foi o
PP, que representa a posición máis
conservadora e antinacionalista.

3º) É certo que a suma dos partidos estatais teñen un deputado máis
que na anterior lexislatura, e ese deputado pasou do PNV ao PSOE, –os
outros catro que gañou o PSOE perdeunos o PP–, mais tamén é certo
que os outros tres deputados que
perdeu o PNV-EA pasaron a posicións nacionalistas máis extremas,
un a Aralar e dous ao PCTV.
4º) Non cabe dúbida de que
pretendendo obter máis votos, as
mensaxes de Patxi López e María
San Gil, foron menos antinacionalistas que os do dúo Jaime
Mayor Oreja e Nicolás Redondo,
sirva de exemplo que nos actos
públicos de María San Gil non se
permitían as bandeiras españolas.
5º) Fracaso da lei de partidos
políticos auspiciada polo PP e
PSOE. HB tiña sete deputados e
a formación que agora apoiou
ten nove deputados, e
6º) Engadir algo que se pretende obviar: En Euskadi é un pouco
enganoso o resultado porque Álava
que ten moitos menos habitantes
que Guipúscoa e Biscaia, –a terceira parte menos que Biscaia– elixe
os mesmos deputados que estas
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Vén da páxina anterior

As nosas emisións per cápita de CO2, o
principal gas implicado no cambio climático
inducido pola especie humana, eran no ano
2000 de 12,1 toneladas, ben máis próximas das
dos EE UU (19,7) –onde tamén a produción de
electricidade a partir de carbón é moi importante–, que das do Brasil (1,8). A media mundial foi de 3,9 toneladas, cifra superior a aquela á que habería que chegar para previr un cambio climático catastrófico. Para iso, estímase
que as emisións que contribúen ao cambio climático dos estados industrializados deberían
reducirse nun 80% en 2050. Se Galiza asume a
súa responsabilidade na loita contra o cambio
climático e, de forma solidaria co resto do mundo, cumpre a parte que lle toca, deberá reducir
moito as súas emisións nas próximas décadas.
Que as nosas emisións per cápita de CO2 sexan máis elevadas que as doutros países europeos máis consumistas e industrializados ten
moito que ver coas centrais térmicas, responsábeis no ano 2000 de nada menos que dun 45%
do total das emisións galegas. O seu papel na
nosa xeración e consumo eléctrico non é precisamente menor, se se pechasen agora deixariamos de ser un país excedentario en electricidade. No reparto estatal de dereitos de emisión de
CO2, as centrais térmicas de carbón, non só as
galegas, foron penalizadas en comparación coas de gas natural. Producir electricidade en centrais de ciclo combinado a gas natural non é limpo mais si bastante menos contaminante que facelo en vellas centrais de carbón como a das
Pontes e a de Meirama. En Galiza están previstas dúas destas centrais, unha en Sabón e outra
nas Pontes, que se construiría perto da de carbón e sería tamén propiedade de ENDESA. A
primeira xa ten dereitos de emisión para o 2007.
O comercio de emisións non é rexeitado en
si mesmo pola xeneralidade do ecoloxismo. Por
exemplo, as 8 principais organizacións ecoloxistas europeas (Greenpeace, a federación ecoloxista europea, a rede ecoloxista mundial Climate Action Network…), nun informe sobre a
aplicación da Estratexia Europea de Desenvolvemento Sostíbel, valoran positivamente que se
estea a implementar o sistema de comercio de
emisións que, sen dúbida, contribuirá ao cumprimento do Protocolo de Quioto en Europa, o
tempo dirá en que medida. O que se critica desde o ecoloxismo son outras cousas, como que o
goberno español lle atribuíse dereitos de máis
ao sector eléctrico, que a Xunta crease un (insuficiente) imposto sobre as emisións de SO2 das
térmicas mais non sobre as de CO2, ou que, no
conxunto da UE, non haxa prazo para eliminar
as cuantiosas axudas públicas ao carbón, que
non exista unha fiscalidade adecuada sobre a

enerxía que fomente máis a eficiencia e as renovábeis, que o transporte por estrada, por
exemplo a través de peaxes urbanas, siga sen internalizar os elevados custos sociais e ambientais que provoca, ou que non haxa máis investimento público en transporte e en vivendas sostíbeis e menos en autovías e autoestradas.
O comercio de emisións non pode ser o único instrumento para loitar contra o cambio climático. Nin a necesaria substitución de carbón
por gas natural a única medida para reducir as
emisións no sector eléctrico, mesmo antes que as
renovábeis, a prioridade debe ser o aforro e a
eficiencia, na produción, no transporte e no consumo. Nin tampouco pode ser o sector eléctrico
o único sobre o que actuar, aínda que é onde se
poden conseguir maiores reducións a curto prazo e de forma menos traumática para o conxunto da sociedade. En particular, é moi importante
incidir sobre o sector do transporte, que é onde
máis están a medrar as emisións. Neste senso,
como sinala o propio Plano de Asignación de
Dereitos de Emisión, habería que integrar a variábel do cambio climático en planos de infraestruturas como o Plano Galicia ou o Plano Estratéxico de Infraestruturas e Transporte, actualmente en discusión. Porén, parece que o Ministerio de Fomento e o Ministerio de Medio Ambiente non forman parte do mesmo goberno.
O cambio climático ten unha importante dimensión social. A través da protección social e
da xeración de alternativas de emprego, cóm-

pre compensar efectos negativos a nivel sectorial e local de medidas imprescindíbeis para reducirmos as emisións. Por outro lado, o reparto
da carga da redución das emisións ten que ser
máis equitativo, tanto entre países (pensando
non só a escala da UE senón tamén mundial, e
dándolle maior peso ao criterio das emisións
per cápita), como dentro de cada país (as consecuencias sociais serán diferentes dependendo, por exemplo, de que parte asumen as eléctricas e de cal asume o sector doméstico). Tampouco hai que esquecer que os custos de non
actuarmos agora recaerán, multiplicados, nos
nenos de hoxe e nas xeracións futuras, nomeadamente nas dos países empobrecidos do sur,
os máis vulnerábeis. Ou que sectores económicos importantes para o noso país, pouco ou
nada responsábeis do cambio climático, como
o agroforestal (por certo, afectado xa hoxe pola contaminación ácida das térmicas) ou o pesqueiro, poderían verse seriamente prexudicados polas consecuencias do cambio climático.
O Protocolo de Quioto e a loita contra o cambio climático non son só un imperativo. Pode ser
tamén unha oportunidade para construírmos un
país con mellor calidade de vida, enerxeticamente máis eficiente e polo tanto máis competitivo,
con máis emprego en actividades con futuro. Ou
isto ou un futuro negro como o carbón.♦
XOSÉ VEIRAS GARCÍA é secretario executivo e
vogal de enerxía da ADEGA.

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

provincias, vinte e cinco, e como todos sabemos esta provincia é moito
menos nacionalista que as outras.♦
XOSÉ-BIEITO COELLO
(AS PONTES)

A lexitimidade
do PCTV
A base fundamental dun sistema
democrático céntrase na participación da poboación no nomeamento de representantes para o
exercicio do poder lexislativo e
executivo. Para o correcto exercicio deste dereito é necesario que
exista liberdade para que calquera
opción política poida ser elixida
pola poboación e, polo tanto, permitir que as distintas sensibilidades e ideoloxías existentes na sociedade teñan a súa canle de influencia na xusta medida que o
apoio recibido lle permita dentro
dun contexto políticos concreto.
Se unha opción política recibe
o 12% dos votos significa exactamente que esta porcentaxe da poboación, soberana, deposita nela a
súa representación para que actúe

segundo o seu proxecto político. Se
esta opción política non existe significa que este 12% non está representada adecuadamento no seu parlamento. Se ademais esta opción
política non existe por mor dunha
decisión política doutro partido significa que esta representación inadecuada vén dada por unha deturpación tendenciosa da democracia.
Neste caso non estariamos ante unha democracia plena, cos seus defectos e virtudes, atopariámonos
nun sistema político teledirixido co
obxectivo de marxinar parte da poboación por motivos ideolóxicos.
Agora ben, se este 12% do
electorado pode exercer o seu dereito ao voto porque a opción política que mellor coincidía coas
súas sensiblidades foi quen de
presentarse ás eleccións, como se
pode considerar que este proceso
electoral está contaminado por esa
opción que recibiu os votos? Debemos entender que esta fracción
do electorado non debería poder
exercer o dereito ao voto? Non
son cidadáns de pleno dereito?♦
RENATO NÚÑEZ
(TEO)

Camarada Mariano
Na memoria, cada paso, máis recordos, nos ollos, cada pouco,
máis ausencias, o saúdo sorridente, o xesto amábel, o porte
xeneroso e nobre.
Asomo aos meus recordos e
véxome ao pé do Cruceiro dos
Meniños, na encrucillada de
Abuín a Brión, na parroquia de
Leiro. É unha mañá de sábado
luminosa. Ao pouco chega Mariano. Encamiñámonos a Compostela, a reunión do Consello
Nacional do BNG.
Quen comparte camiño,
comparte vida, procúranse ilusións que unen, entregánse
azos, intímase na confianza de
tristuras que van arrombando o
noso ser.
Foron moitas as veces que
Mariano e quen vos fala compartiron este camiño dende
Rianxo a Compostela. Foron días de esforzos, de moitos sacrificios, pero sobre todo de moita
ilusión. Sempre repasabamos o
que cumpría facer, había pouco
tempo á queixa e ao lamento,

aínda que non faltaran razóns
para iso.
Foron moitos os sábados
que esperei a Mariano ao carón daquel Cruceiro dos Meniños, testemuña, seguro que benévola, dos nosos proxectos e
preocupacións. As nosas preocupacións que compartían
moitos compañeiros e compañeiras do Barbanza e de toda a
nación.
Amigo e camarada Mariano,
coma tantos compañeiros son
herdeiro da túa xenerosidade, do
teu traballo, da túa entrega grande e abondosa.
Amigo e camarada Mariano,
é para min unha honra, un orgullo o teu saúdo, agora que poucos se queren ver proletarios,
agora que tanta xente quere ser
señor, vestir de señor, pasear
coma un señor, o teu saúdo comunista e proletario é para min,
amigo Mariano, un orgullo, unha honra e tamén un compromiso. Amigo e camarada Mariano,
saúde e terra.♦
TOBÍAS BETANZOS
(RIANXO)

Opínese o que se
opine, dentro do
nacionalismo, sobre o
caso Beiras, é precisa
unha aperta pública
Quintana-Beiras antes
do inicio da
campaña.
Demostraría madurez
e sentido
económico.

Están de moda as
camisetas con frase.
Velaí a última: “Cres
no amor á primeira
vista ou teño que
pasar outra vez?”

Anda o PSOE á
caza de
personalidades da
cultura, con pedigrí
galeguista. En
Iniciativas 21, a
fundación para estes
menesteres, só
asinaron Ramiro
Fonte, Luís Rei
Núñez e Fabiola
Sotelo, que xa eran
da casa cando
Felipe se facía
chamar Isidoro. As
posíbeis novas
adquisicións teñen
un problema: falar
galego nun local
socialista causa a
mesma estrañeza
que un traxe de
lagarterana nunha
tenda de Adolfo
Domínguez.

Unha nena pequena
ten un tren de
xoguete. A nena
pregunta: “porque as
estacións de verdade
teñen todas as fiestras
pechadas?”

O efecto Zapatero
pode ser decisivo.
Pero, esquecendo o
cliché, quen é o ZP
galego, por idade e
talante? Fácil:
Quintana!♦
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Cacharela
BIEITO IGLESIAS

A

idiosincrasia popular galega, tan cruamente
naturalista, relaciona a sazón outoniza co limpeiro de anciaos –cae a folla e levedan as defunciós– e non cos amores crepusculares, a luz reveladora (tan afastada da néboa invernal como do sol
veraneiro que disolve os perfís) ou as paisaxes de
tonalidade violino. Tamén é certo que outubro evoca

os días máis perigosos do século XX, aquel pulso do
62 entre Kruschev e Kennedy co gallo da crise dos
mísiles, cando o mundo lle viu o cu á curuxa en forma de armas tácticas nucleares. A Fraga talvez lle
pese a memoria ferida por outubro de 1917, co asalto ao Pazo de Inverno. Da que encabelas unha tranza
de anos vólveste supersticioso, regresas ao
pensamento simbólico do neno e do home primitivo.
Así, un teólogo ferreño como Guerra Campos seica
se interesou polo esoterismo contra o final dos seus
días e Fidel Castro ateu destapou parellas coitas en
conversa con Torrente. O Presidente evitou a cita coas urnas prevista pra outono aconsellado por

Xosé Manuel Beiras, José Luis Rodríguez Zapatero e Suso de Toro.

O caso Beiras
Alfredo Conde escribe en El
Correo Gallego (23 de abril)
sobre “o chamado caso Beiras”. “Non me explico –di o
escritor– que durante tantos
anos o ilustre profesor poidera
turrar do carro que tirou, facéndoo en solitario, sen contar
coa anuencia e aprobación de
toda a cúpula directiva e asamblearia do BNG e mesmo da
UPG, que disque é quen en realidade manda en colectivo nacionalista de tan amplo espectro como o que vai desta UPG
ao PNG. ¿Realmente a xente
pensa que unha política que
move a tanta xente, a colectivos tan amplos e nalgúns casos
diverxentes, se pode levar a ra-

funestos presaxios. Os mal pensados apóñenlle falta
de espírito desportivo: adiantar os comicios co cerello do Bloque en lardo vivo é como chutar á porta co
garda-redes lesionado, arrebollado na herba. Don
Manuel confía no mes de San Xoán, igual que os
fregueses de moitas parroquias colocadas baixo a
advocación dese santo, que consideran a vida
prorrogada un ano, só con asistir á festa do Patrón.
Aos opositores réstanos queimar os inquéritos desfavorables en cacharela ao berro de meigas fóra. ¿Touriño ou Touro adoecido (Toro salvaje pra Garci e
Touro enraivecido nos cinemas lusos)? ¿Quintana de
vivos ou Quintana de mortos?♦

Galicia Hoxe, o único diario en galego, destacaba, o pasado domingo 24, na súa
portada que o Papa non utilizase o castelán.

mo se non é consentida e propiciada, amparada por alguén
máis que por unha soa persoa
por moi aureolada que esta se
pretenda? ¿Realmente é serio
pensar que unha manda de inútiles, dos que por outra parte se
di que o manexan todo no seo
do BNG, se deixan mangonear
durante tantos e tantos anos
por unha soa persoa que se
pretende carismática e que resulta que só é apoiada por un
tres por cento de seguidores
fieis?”. “A imaxe de Xúpiter
tonante —continúa Alfredo
Conde—, adominizando a uns
e outros, zapateando taboleiros, berrrando entolecido dedo
en ristre ¿era a imaxe de moderación que se afirma e se recorda? ¿E a deste Quintana
que non levanta a voz máis do

xusto e necesario, que se amosa comedido e dialogante, educado e respectuoso cos contrarios é a dun Savonarola escasamente florentino?”.♦

ZP cartéase con
Suso de Toro
O carteo é a través do correo
eléctronico, pero o certo é que
Zapatero e Suso de Toro se envían cando menos un par de
misivas por semana. Son confesións do presidente recollidas por ABC (23 de abril).
“Atopámonos e trabamos amizade –dixo Zapatero nun coctel celebrado en Alcalá de Henares co gallo da entrega do

premio Cervantes–, cruzamos mensaxes por e-mail cando menos un par de veces por
semana...”. A obra que está a
ler o presidente é: “Outra idea
de España” (Xerais) que tamén conta con versión en español. Zapatero viu na obra “a
máis consistente idea sobre a
plurinacionalidade do noso
país” dos últimos tempos.
Nesta obra, segundo o ABC,
“Suso de Toro fuxe da idea de
nación vella e caduca que propugna o PP, lonxe de argumentos históricos transmitidos
por ideólogos, entre os que inclúe a Menéndez Pidal ou
García de Cortázar”. Na opinión do escritor galego “en
Madrid hai unha guerra civil
ideolóxica” e “non existe un
espazo común de encontro”.♦

Fraga critica
a Quintana
En rolda de prensa celebrada o
25 de abril, segundo recolle La
Voz de Galicia ao día seguinte,
o presidente da Xunta respondeu á petición de Quintana de
que se celebrase un debate público entre os candidatos. “Sei
as ganas que ten o señor Quintana —afirmou Fraga— de facerse unha foto con alguén para demostrar que é algo máis
que o señor que tomou pola
forza o Concello de Allariz e
que botou pola borda a un home de bastante máis categoría,
como é o señor Beiras. A foto
vaina facer cos seus concelleiros de Allariz”.♦

A política económica da Xunta de Galicia
MANUEL CAO
Cando persiste o debate público para lograr un maior desenvolvemento
da autonomía de Galicia, Manuel Cao percorre todos os fitos da súa
implantación política e administrativa, desde os tempos da primeira
Xunta preautonómica á plena institucionalización do autogoberno.
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O Código
da Vinci
X.L. FRANCO GRANDE

C

onfeso que lin O Código Da Vinci, novela
moi afastada da
literatura que me interesa.
Unha obra que está máis perto da mercadoría ca da literatura. Trátase dunha obra de
ficción e non dun traballo
histórico, por máis que teña
en conta realidades
históricas, certas ou incertas,
ou case sempre máis ca dubidosas –que a historia tamén
pode ser así.
Tería esquecido esta
novela se non fose porque o
Vaticano, e certos elementos
eclesiásticos católicos, se están poñendo histéricos con
algunhas das referencias históricas, ou máis ben fábulas
con incertas posibilidades de
demostración, que hai nesa
obra. Custa admitir que se
poidan confundir ficción e
realidade e, máis aínda,
atacar a novela como se dunha obra histórica se tratase.
Por exemplo, sorprende
que o bispo de Barcelona
afirme que “no canto de dar
luz, dá fume” ou que
“desorienta os lectores”. Peor
aínda se pronuncia o cardeal
Tarsicio Bertone, quen pide o
boicot ao libro de Brown e
exhorta ao público a que
“non compredes o libro, non
o leades, porque é un froito
podre” no que “a verdade é
falseada”. Exhortacións ás
que se sumou a Igrexa
ortodoxa rusa e, por suposto,
o prelado do Opus Dei,
Javier Echevarría.
A xente, na súa ignorancia, vén confundindo
realidade e ficción. E, aínda
que se trate dunha novela,
como é o caso, arremete
contra a falta de base histórica do relato; pero, entón,
tería que arremeter tamén
contra a Ilíada ou a Eneida
e tantas outras obras de ambiente histórico, das que está chea a historia da literatura universal, que hai que
xulgar só pola súa magnitude literaria e nunca pola posible inexactitude dos seus
datos históricos. Penso que
tiña razón o meu lembrado
amigo Faustino Rey
Romero, cando me dicía
que, no Seminario, a
literatura rematara con
Gabriel y Galán.
A Igrexa ben puido atacar
certos datos históricos da novela de Brown, e sen dúbida
con bos argumentos; pero
nunca descualificala porque
sexa “froito podre” ou careza
de “datos obxectivos”: desa
maneira, como dicimos,
eliminariamos unha boa parte
da literatura universal. E, como produto comercial que é,
máis ca literario, non estaría
mal que a Igrexa deixase oír
a súa voz. Pero isto non o viron as autoridades eclesiásticas. Vai ter razón Faustino
Rey Romero...♦

As listas de espera na sanidade ou os atrasos nos
pagamentos das expropiacións tamén preocupan os galegos

A escaseza de residencias para
maiores, principal queixa ao Valedor
PERFECTO CONDE
Os galegos demandan máis
prazas nas residencias para
maiores, máis compromiso nos
pagamentos das expropiacións,
meirandes investimentos en
gardarías e sanidade. Así o di o
informe do Valedor do Pobo do
2004, xa contestado pola Xunta.
Segundo se desprende do informe
do Valedor do Pobo correspondente ao ano 2004, o comportamento da cidadanía galega respecto ás distintas administracións públicas permanece estábel dende
hai varios anos. O número de
queixas presentadas diante do citado organismo, 1.400 durante
2004, é parecido aos dos anos precedentes. As expropiacións forzosas polo que levan consigo de tardanza nos pagamentos chamados
de xustriprezo, a escaseza de prazas na residencias públicas da terceira idade, os atrasos en prestar
atención médica na sanidade pública, os problemas do ambiente e
a falta de prazas de gardaría infantil son os principais prpoblemas
que lle chegaron ao valedor, Xosé
Ramón Vázquez Sandes, en forma de denuncias procedentes dos
cidadáns galegos.
Prazas para persoas maiores
O citado informe institucional cifra en 7.340 as prazas novas que
farían falta para atender a lista de
espera que hai nas residencias públicas de Galiza, e, aínda con ese
aumento, só ficaría cuberta unha
mínima parte da poboación que
está na terceira idade. Dende o
2001, no que había 2.142 persoas
na lista de espera destas prazas, o
déficit das residencias públicas
non parou de medrar até chegar á
situación actual. A administración
pública galega ofrece menos de
dúas prazas por cada cen persoas
maiores, unha proporción que está
“moi afastada das 3,5 recomendadas no Plano Xerontolóxico Na-

Ramón Vázquez Sande, Valedor do Pobo, entrégalle o informe referido ao 2004 a X.Mª
García Leira, Presidente do Parlamento.
PEPE FERRÍN / AGN

cional”, segundo afirma o valedor.
Trece das comunidades autónomas están por riba de Galiza na
prestación deste servizo social. A
finais de abril do 2004, na lista de
espera para acceder a unha praza
nas residencias públicas estaba
formada por 3.425 persoas maiores, 725 persoas inválidas e 2.700
persoas asistidas. Aínda que se
cubrisen de golpe estas necesidades, soamente se atendería o 1,25
por cento da poboación da terceira idade, e non o 1,4 como está
previsto no devandito plano.
Esta deficiencia pública faise
máis dramática nos 2.700 casos
de persoas que precisan unha
praza asistida, polo que “é máis
urxente o incremento de prazas”,
segundo o valedor, quen opina
que “Galiza precisa un grande
impulso investidor, destinado a
incrementar o número de prazas
residenciais públicas e privadas”.
Arestora, entre públicas e pri-

vadas, Galiza ten 11.687 prazas
destinadas á terceira idade. Algo
máis da metade, 5.416, están nos
grandes centros residenciais que
teñen máis de 120 prazas cada un.
Outras 2.951, en residencias de tipo medio, e 2.433 en residencias
pequenas. Tamén hai 731 prazas
en vivendas comunitarias e 156
en apartamentos tutelados. A
maior parte das residencias disponíbeis son privadas, en concreto
8.333. Da Xunta só dependen
3.062, e dos concellos 292.
Expropiacións e vivenda
A Xunta de Galiza debe 13 millóns de euros por pagamentos
que están pendentes por distintas
expropiacións efectuadas no territorio da comunidade. O valedor
fixouse especialmente na “tardanza no pagamento do xustiprezo
nas expropiacións”, que a Administración vén arrastrando dende

hai varios anos. Para facerlle fronte a esta débeda, a Xunta só dispón de catro millóns de euros, o
que significa que outros nove millóns ficarán aínda pendentes.
En materia de medio ambiente, a catástrofe do Prestige deulle
orixe a quince queixas. Tamén foi
obxecto de queixa, coma sempre,
a problemática da vivenda e no
soamente no tocante a reparacións, deficiencias de construción,
etc, senón tamén polo que está a
pasar coas casas, cobertos, etc.
que se constrúen no rural e que teñen moito que ver co que se deu
en chamar “feísmo” de Galiza.
Gardarías, sanidade, etc.
Galiza tampouco anda ben en materia de gardarías, segundo reflecte o informe. A cidadanía reclama
máis prazas, e o valedor do Pobo
cifra o déficit entre 6.000 e
10.000 para escolas infantís. Debido, ademais, a gran dispersión
poboacional galega, a situación é
aínda máis difícil de resolver sen
a existencia de equipos e niveis
de apoio a domicilio.
Outra queixa importante refírese ao considerábel tempo que teñen
que agardar os pacientes para seren
atendidos nos hospitais e consultas
da sanidade pública. Entre quince e
trinta días para casos urxentes. De
tres a seis meses nos casos que teñen preferencia, e un ano para os
menos graves. Ademais, houbo
queixas sobre excesos de ruído,
plantación de eucaliptos, tamaño
das explotacións agrarias, etc.♦

‘Os datos son incertos’, responde a Xunta
Contra todo isto, a Xunta di que
o Valedor do Pobo está enganado. Segundo a Consellaría de
Familia, entre 2005 e 2006,
acadaranse os “ratios idóneos”
en prazas residenciais para persoas da terceira idade e, coas

actuacións que están en marcha, lograranse ofrecer 1,28
prazas por cada cen persoas
maiores de 65 anos neste mesmo ano, e 1,4 para o 2006.
Seguindo a mesma fonte, no
tocante a prazas de gardaría, a fi-

nais do 2005, haberá entre 19.000
e 20.000 prazas coas que se garantirá o ratio recomendado a nivel euroepeo. Segundo a conselleira Pilar Rojo, as cifras do Valedor do Pobo “distorsionan unha
realidade moito máis positiva”.♦

Ferrol
Un edificio do século XVIII
completamente rehabilitado e
adaptado aos seus novos usos.
Dende o mesmo día da súa apertura o inmóbel que alberga a
Fundación Caixa Galicia na cidade encherase de arte grazas á
obra de creadores como Tàpies
ou Martín Chirino.
A nova sede da Fundación
Caixa Galicia aspira a converterse
nun dos principais focos culturais
da comarca. Neste principio da
súa andaina, e mentres non chegan reinauguración do Jofre e do
Museo de Herrerías, deberá asumir o seu papel case en solitario.
O edificio que anteriormente
ocuparan as dependencias do goberno militar, no corazón do Cantón de Molíns, foi adquirido por

Unha cita coa cultura
MARTINA F. BAÑOBRE

A Fundación Caixa Galicia inaugura este
venres, 29 de abril, a súa sede na cidade. A
entidade ocupará o antigo goberno militar.
Caixa Galicia no ano 1999. Dende entón pasou por un longo proceso de rehabilitación no que se
investiron seis millóns de euros.
Agora, adaptado aos novos usos,
disporá entroutros espazos dun
auditorio con capacidade para
200 persoas e de case mil metros

cadrados de superficie expositiva.
Dende a mesma data da súa
inauguración poderá visitarse na
sede da Fundación unha mostra de
Antoni Tàpies, integrada por case
60 obras. Xunto a elas, o público
poderá contemplar por vez primeira a monumental escultura de Mar-

tín Chirino que presidirá a entrada
ao recinto, así como unha mostra
que compila a obra de diversos artistas ferroláns contemporáneos.
Todo iso dende o venres, e o
sábado, máis... Os actos inaugurais da nova sede da Fundación
Caixa Galicia contarán coa presenza do grupo Els Comediants.
Máis de cincuenta artistas desta
formación intervirán nun espectáculo gratuíto que se vai desenvolver, a partir das 20:00 horas, no
Cantón de Molíns. A montaxe, segundo adiantaron os seus responsábeis, homenaxeará os lazos que
unen a Ferrol co mar. Que mais se
pode pedir? Pois que se manteña
o nivel. Esta fin de semana, cando menos, a comarca ten en Ferrol unha cita coa cultura. ♦
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Pretos e
ciganos
XOSÉ MANUEL SARILLE

N

o lugar de Lety, en
Chequia, vaise
desmantelar unha
granxa porcina construída enriba dun antigo campo de
concentración da Gestapo. Alí
exterminaban tipos de raza
cigana, fichados como criminais, que tiñan a curiosa
característica de non acadaren
a idade de doce anos.
Todas as persoas que
morreron exterminadas polos
nazis durante a Segunda Guerra
Mundial son vítimas, mais
algunhas son máis vítimas que
outras. O pobo cigano
dificilmente logrará recuperar
esa parte esquecida da súa memoria, simplemente porque forman parte dos condenados da
terra, e non contan nin para facer o cálculo da matanza nazi.
Porque para ser lembrado
como vítima cómpre que a
humillación sufrida faga sangrar tan ben e tanto a ferida
colectiva, que con ela floreza
o odio e o resentimento, e
que estes leven finalmente ao
desquite e á vinganza.
A humillación é moi
importante na historia, ou na
Historia, se vostedes prefiren
pórlle maiúscula ao capirote.
O nacional-socialismo é un
fruto requintadísimo do
desprezo instituído polos vencedores da Primeira Guerra
Mundial, e o Estado de Israel,
cos antecedentes que se queiran, é sobre todo un nacemento cociñado no sangue dos
millóns de xudeus exterminados na Europa.
Mais para que este ciclo
infernal se reproduza, son precisas certas condicións (resortes culturais e económicos)
que posúen os alemáns ou os
xudeus, non os ciganos. Nin
os pretos africanos tampouco.
O xenocidio nazi ocupa o
primeiro nos crimes colectivos
porque o sufriron os poderosos,
non porque o sexa. A pesar da
intensidade asasina durante
eses anos, dista moito do masacre perpetrado polos estados
europeos e americanos contra o
pobo africano ao longo dos últimos oito séculos. Os pretos
foron deportados e asasinados
en masa e irremediabelmente
humillados. Levan a marca do
dogal até nos trazos da xeografía política, cavilada por criminais. Na costa occidental, as
fronteiras conforman estados
que non foron outra cousa que
estreitos corredores para a
penetración do xenocida, á
busca de escravos e riquezas.
Ningún lugar do mundo coñece semellante agresión, caos
nin pobreza, nin un estigma racial como o deles, tan interiorizado que os ten simbolicamente destruídos. O maior crime da
Historia. Pobres inocentes os
activistas da Reparación do
Holocausto Cigano. Non saben
con quen tratan.♦

Xosé Blanco
‘O PP non ten ningunha posibilidade de gobernar en Galiza’
AFONSO EIRÉ
É hoxe quen move a organización do PSOE, o auténtico “número dous do partido”. Pero tamén un home de grande olfacto
político, como o demostrou desde que en 1978 se afiliou ao
PSOE. Secretario xeral das Xuventudes Socialistas, presidente
do Consello da Xuventude, senador, deputado, tecedor de
maiorías, como a que levou a
José Luis Rodríguez Zapatero
á secretaría xeral dos socialistas. Cre que en Galiza chegou a
hora do cambio e mostra as enquisas que confirman as súas
palabras. Tan rápido nas contestacións, tanto que non deixa
sequera rematar as preguntas,
como cauto á hora de respostar.
Como analiza o adianto electoral
que se vén de producir na Galiza. Entre as xustificacións dadas
polo presidente Manuel Fraga
está a marxinación coa que o goberno central castiga a Galiza.
Se Galiza está hoxe marxinada, cando gobernaba o PP estaría
logo dobremente marxinada. Hoxe os recursos públicos duplican
o investimento que tiña previsto
o goberno do PP en Madrid.
Fraga adianta as eleccións
porque perde apoios semana a
semana. Queren cortar esta hemorraxia electoral. Pero con esta convocatoria o cambio político na Galicia está máis perto.
Son testemuña de que vostede manexa datos fiábeis, unha
semana antes das eleccións xerais mostroume unhas enquisas
que xa daban como vencedor ao
PSOE. Colleu este adianto electoral ao PSOE con mal pé? Falábase de que tiña o goberno central preparado unha batería de
proxectos para o mes de setembro relacionados con Galiza...
O PSOE non só está preparado
para afrontar esta campaña, senón
para gobernar na Galiza. Voulle
confesar algo: eu tiña un escenario
electoral no que estaba previsto
que as eleccións fosen no mes de
xuño. Outra cousa é que me convise dicir publicamente que Fraga
ía cumprir coa súa palabra.
Os datos que temos poñen de
manifesto que hai unha baixada
espectacular do PP. Ao día de hoxe non ten ningunha posibilidade
de volver gobernar en Galiza. As
enquisas tamén lle dan un incremento considerábel ao PSOE, que
está practicamente nun empate
técnico co PP en intención de voto. E un lixeiro descenso do BNG.
Está previsto algún “xesto”
do goberno central para demostrar que as acusacións de
Fraga de paralización das infraestruturas e da marxinación de Galiza non son certas?
Cando hai unhas eleccións
autonómicas, o electorado vota
polo que fixo o seu goberno. Así
que vai valorar tanto o que fixo
o Goberno Fraga como as expectativas de futuro. Fraga é calquera cousa menos unha expectativa estimulante de futuro.
Nós afrontamos estas elec-

PACO VILABARROS

cións desde Galicia, valorando o fala de paralización e até de
que se fixo en Galicia, propoñen- roubo...
Vostede di ben: é propagando alternativas para resolver os
seus problemas. Xa chegará o da. A xente sabe distinguir a
momento para que os cidadáns mentira da verdade, como se pugalegos e de España valoren a xo de manifesto no 14 de marzo
pasado. Daquela,
xestión de gobermalia o engano
no de Zapatero.
raga é calquera masivo do goberAí equivócase
no do PP, a xente
Fraga: trata de
soubo diferenciar
esconder a súa cousa menos
a mentira da verxestión atacando unha expectativa
dade. O PP ten
o goberno de
que procurar na
Madrid.
Pero de futuro”
mentira unha das
non vai coar. Os
causas da súa degalegos saben
rrota. Iso é o que
que Fraga ten absolutamente abandonada a Gali- lle vai pasar en Galicia.
Xa sei que me vai dicir que
za. Non foi capaz de darlle un impulso suficiente. Iso é o que se vai o PSOE quere gañar en Galivotar. O goberno socialista ten za, ser a primeira forza, goprevisto executar un orzamento bernar en solitario. Iso é o que
no 2005 na Galiza que é o maior pretenden todos os partidos.
da súa historia en canto a investi- Pero, se non fose así, como
mento público do goberno estatal. contempla as perspectivas dun
Pero a propaganda do PP goberno cos nacionalistas?

‘F

En España non temos maioría absoluta e temos un goberno
en solitario os socialistas. Así
que hai moitas posibilidades derivadas da ausencia de maiorías
absolutas. Pode haber unha
maioría do PSOE en relación ao
PP e pode non habela. Non temos descartado nada a priori.
Queremos ter o mellor resultado
para facer posíbel o cambio en
Galicia. Logo xa se verá.
As relacións co BNG
O exemplo da ruptura do goberno municipal en Vigo dise que
lle afectou a esas perspectivas...
Afectoulle ás perspectivas
do BNG, que baixou moito. Non
ás do PSOE que, nas xerais, tivo
os mellores resultados que nunca en Vigo.
E o BNG tamén medrou en
catro mil votos.
Creo que o exemplo de Vigo
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é malo. Estes días ten unha con- políticos. Cando votaron, votatestación social moi importante ron unhas listas, un programa e
por causa do PXOM. En todo o un candidato.
caso, eu deséxolle ao BNG éxito
O famoso PXOM contou
nas próximas eleccións, acertos co total apoio do PSOE na súa
na súa estratexia
redacción
e,
e no proceso de
agora, trocaron
raga trata
renovación.
a posición.
Vostede conO PSOE non
de
esconder
a
súa
fía en Pérez Mamudou a súa posriño coa historia xestión atacando
tura en relación
que
ten
co
ao PXOM de ViPSOE, aquela ao goberno central” go. Estase vendo
marcha...
que temos razón
Confío pleporque é o plano
namente. Así de
que máis alegaclaro. Porque, sobre todo, hai cións tivo na historia de España.
que confiar na vontade dos ci- Non se coñece un proxecto nundadáns. Non se pode solivian- ha poboación semellante que setar a súa vontade por amaños xa tan contestado.

‘F

Alegacións tipo, fotocopias, mado... Pero deixemos Vigo se lle
perdoe...
parece e vaiamos a Pontevedra.
Pero son alegacións que pre- BNG e PSOE están en contra
sentan os cidadáns.
de que se perpetúen as CeluloMoitos asinaron á saída sas na ría. A presión do PP...
dos supermercaCreo que hai
dos...
que procurar solueséxolle
Non coñezo.
cións que permiSó sei que hai untan compatibilizar
ao
BNG
éxitos
ha gran contestao interese da cidación social. O ou- nas próximas
de de Pontevedra
tro día saíron
coa permanencia
15.000 vigueses eleccións”
dos postos de traen manifestación.
ballo. Así de claro.
Non, 2.400,
Xa sei que
contados.
vai procurar esEu só digo o que lin na pren- capar, pero a miña obriga é
sa. E a prensa non é moi favorá- preguntarlle como olla, desde
bel ás teses do PSOE.
o seu cargo de máximo responVostede é un home ben infor- sábel da organización, a postu-

‘D

ra de Francisco Vázquez. Existe unha liña maioritaria do
PSOE na Galiza que se define
como galeguista e o alcalde da
Coruña, semella ir por libre: o
topónimo, a capitalidade...
Aínda acaba de dicir onte que
Fraga non é tan malo.
É un amigo persoal meu e teño por costume falar ben dos
meus amigos.
Os ministros cataláns cando
van ao seu país falan na súa lingua. Na Galiza dise que agora
Xosé Blanco non fala galego.
Falo galego ou castelán indistintamente, segundo quen sexa o interlocutor. Esta entrevista, por exemplo, estamos a realizala en galego, non?♦

‘Apostamos por un acordo en Euskadi’
Estase a discutir sobre a reforma do Estado. Onde fixa o
PSOE os límites desta reforma?
Non se está a propor a reforma do Estado. Iso significaría
reformar amplamente a Constitución. O único que pretendemos é perfeccionar aquelas cousas que, ao noso xuízo, non funcionan de xeito razoábel. Como
é o Senado. Ou tratar de impulsar reformas dos estatutos para
mellorar a capacidade de autogoberno e facer posíbel que unha administración máis próxima
lle poida prestar mellores servizos ao conxunto dos cidadáns.
Os mesmos que negaban o
Estado da Autonomías cando se
fixo a Constitución, agora teñen
idéntica postura a respecto da
capacidade de profundizar no
autogoberno. Penso que se equivocan. Nós temos o compromiso de actualizar o Estado autonómico e ímolo facer.
Que significa? Que non se
lle vai tocar á Constitución? O
PSC acaba de aprobar en Catalunya a definición de “nación...”

Esa definición non obriga a ser unha reforma por consenso.
modificar a Constitución. Nós en Polo tanto, temos que chegar a
ningún caso imos modificar o ar- un acordo con todas as forzas
tigo 2 da Constitución, que é o políticas que operan en Galicia e
que define á nación española. As buscar un común denominador
modificacións que imos impulsar para que esa reforma vaia adianda Constitución son aquelas que te. Dá igual o que pensemos cateñen que ver coa
da un de nós,
reforma do Senapois ten que ser
do, coa incorporafroito do consenn ningún caso
ción de determinaso das tres forzas
dos preceptos da se vai modificar
políticas. Nós
Constitución Eupuxemos un dona
Constitución
ropea, coa posibicumento para do
lidade de acceso á a definición de
debate.
xefatura do Estado
Pero é o docuda muller e coa ‘nación española’”
mento do PSOE
enumeración na
ou non o é?
Constitución das
É o docuComunidades autónomas.
mento de Iniciativas 21 que o
A proposta de reforma do candidato á presidencia da XunEstatuto de Iniciativas 21 na ta, asumiu como seu.
Galiza tamén fala de “ nación”.
Emilio Pérez Touriño asumiu- A reforma estatutaria
na como súa. É asumida tamén
polo PSOE en Madrid?
Na reforma estatutaria o deEsa é unha proposta para a bate sobre o financiamento
reflexión e o debate. A reforma preséntase como dos máis prodo Estatuto de Autonomía de blemáticos. Como pensan enGaliza, que é necesaria, ten que focalo desde o PSOE?

‘E

Queremos reformar a financiación autonómica pero sempre
baixo dous principios: que a lei
garanta a suficiencia financeira
das comunidades autónomas,
pero sen quebrar o principio da
solidariedade para evitar unha
España con máis recursos que
outra, de dúas velocidades.
Pero seguen sen resolver o
chamado problema da débeda
histórica de algunhas comunidades. Concretamente o de
Galiza. Por exemplo, a Andalucía xa se lle pagou...
Existe unha débeda con Galiza
en relación ao seu progreso e ao
seu desenvolvemento. É necesario
corrixir os desequilibrios que se
producen en Galiza co investimento público. Desde logo, o goberno
socialista, como puxo de manifesto nos orzamentos do 2005, ten vocación de corrixir os desequilibrios
para favorecer o completo desenvolvimento de Galiza.
Xa entraremos máis polo
miúdo no caso galego. Sigamos coa política estatal. Á vista dos resultados que se deron

nas eleccións vascas, cal é a
postura hoxe do PSOE tanto
no apartado da gobernabilidade como na pacificación?
O Partido Socialista de Euskadi é hoxe unha forza determinante. Queremos superar a actual
situación de división, crispación e
enfrontamento. Apostamos polo
acordo e o entendemento. Pero
ten que facerse aceptando as regras de xogo. O PSOE, a priori,
non estabelece condicións previas máis que o respecto ás regras
de xogo para profundizar nese
diálogo e nese entendemento.
O presidente Zapatero está a falar da súa aposta pola
pacificación afirmando que
está disposto a mover ficha.
Podería darse un dialogo co
PNV no que entrase tamén
HB, ou o Partido Comunista
das Terras Vascas?
A única exclusión para facer
posíbel o diálogo é a de aqueles
que non aceptan as regras de xogo, a Constitución , o Estatuto de
Autonomía. Se aceptan as regras
de xogo o diálogo é posíbel.♦

‘Se non fose galego non me chamarían Pepiño ou Blanquito’
Vostede entrou moi novo en des da xerarquía eclesiástica.
política, e, ademais, fíxoo di- Pero iso non ten que ver coas
rectamente no PSOE, cando a conviccións persoais de cada un.
esas idades se adoita ser máis
Francisco Vázquez afirma
contestatario...
que o máis que se pode ser é
Entrei no Partido Socialista alcalde da súa localidade. Vosna época en que se estaba a facer tede non pasou de concelleiro
o referendo sobre
en Palas.
a reforma polítiRealmente
entaron
ca, motivado por
nunca vivín en
un profesor do
Palas. Fun de catiinstituto de Lugo, enzoufarme cando
vo para Lugo e
Xosé
López a condena do meu
non era da vila,
Orozco, que hoxe
senón dunha alé alcalde da cida- sucesor no Consello dea. O que sucede
de. Seguramente,
é que no 1991,
tamén pola in- da Xuventude”
sendo eu xa senaquedanza da actidor, os compañeitude política que
ros de Palas dixétivera o meu avó
ronme que se lles
paterno en tempos da República. botaba unha man seguramente
Mesmo deixou unha súa casa mellorarían os seus resultados.
para que instalasen a escola do Aceptei aquel reto pensando que
lugar. E alí estivo até que cons- podiamos pasar de un a tres contruíron a concentración escolar. celleiros, pero conseguimos seis.
Vostede tamén se declara Quedamos ás portas, pero puidecristián. Sitúase en Cristiáns mos gañar. Aínda así, foi unha expara o Socialismo...
periencia moi positiva porque me
Son crente e penso que é to- permitiu estar en contacto coa retalmente compatíbel ser socia- alidade e coa problemática que
lista e crente. É verdade que, ás viviu toda a miña familia. Síntoveces, un ten discrepancias con me moi orgulloso de ter sido conalgunha interpretación ou actitu- celleiro en Palas.

‘T

Que recordos ten agora do
seu paso pola presidencia do
Consello da Xuventude, por
así dicilo, a súa posta de longo
na política?
Foi unha etapa interesante.
Cando marchei sucedeume unha
persoa que tivo unha atuación
condenada polos tribunais, pero
interesadamente
quixéronse
confundir as cousas para tentar
mostrar que a miña xestión non
tiña sido todo o transparente que
debería. Cando a verdade é que
nese proceso a min nin sequera
se me chegou a pedir unha declaración por parte do xuíz que
investigaba o caso e que condenou o meu sucesor.
A miña etapa foi a da posta
en marcha do Consello e foi vivida de xeito entusiasta polo
conxunto do movemento xuvenil de Galicia.
Cando Zapatero ocupa o
cargo de secretario xeral e
vostede pasa a ser o número
dous do PSOE os xornais comezan a falar de Pepiño, de
Blanquito. Como viviu esta
etapa? Pensa que se non fose
galego tería o mesmo trato?
Eses cualificativos parecían-

me unha agresión a Galicia. Trataban de minosvalorar o papel
dun galego en Madrid. Non tanto
por unha cuestión persoal, porque eu sabía desde un primeiro
momento que tiña que demostrar,
tanto aos meus compañeiros como ao país, que era capaz de asumir con eficacia esa responsabili-

dade. O tempo puxo as cousas no
seu lugar. Creo que ninguén dubida do traballo que está a facer o
Partido Socialista e do traballo
que desempeñou a miña secretaría neste proceso de impulso político, de renovación e de conseguir que o PSOE sexa hoxe hexemónico en España.♦

Rúa Estocolomo 8, baixo
Santiago de Compostela
Telf.: 981 578 175
Móbil: 605 126 170
www.centroarnela.com
centroarnela@centroarnela.com

Tradución en todos os idiomas
Textos comerciais, litararios, publicitarios, xurídicos e técnicos.
Todo tipo de formatos. Revisión e corrrección en galego.
Servizo de interpretación: feiras internacionais. Asesoramento
lingüístico a empresas exportadoras. Centro de Estudos.
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O Padre Silva, dinamizador histórico de Benposta.

P. CONDE

A especulación inmobiliaria e as desavinzas co poder político
causas da grave crise de Bemposta

Adeus ao Circo dos Muchachos
PERFECTO CONDE

Durante décadas foi unha das estrelas que levou o nome de Ourense e de
Galiza por todo o mundo. Benposta, a Cidade dos Muchachos, a Nación dos
Muchachos, o Circo dos Muchachos, eran recibidos por reis, princesas e
presidentes de varias nacións. Dende oriente a occidente. Hoxe, Benposta languidece nas aforas da capital das Burgas. O padre Silva bótalle a
culpa a Manuel Fraga e o seu goberno. Esta é a historia de Benposta.
Manuel Feixóo, bisavó de Xesús Silva, aínda que chegou a
cuarto de Teoloxía, non puido
ordenarse sacerdote porque lle
faltaba a falanxe dun dos seus
dedos. Era un gran compositor
e un bo intérprete musical, e
fundou unha orquestra de cámara. Tamén lle regalou un órgano á parroquia de Vilanova
dos Infantes, e el mesmo ía tocalo sempre que podía. Percorreu gran parte de España e de
Portugal e, cando estaba actuando coa súa orquesta en Sevilla, o seu fillo, Secundino

Feixóo coñeceu unha bailarina
do Circo Alegría coa que casou. Naqueles tempos a farándula non estaba ben vista, pero
o avó de Secundino, que era
banqueiro e tiña unha fábrica
de calzado e unha axencia de
viaxes en Vilanova, regaloulle
un circo completo, coas súas
dilixencias, os seus cabalos e
carromatos, para que puidese
gañar a vida. Chamábase Gran
Circo Feixóo, e debutou na
Alameda de Ourense cando se
celebraron as festas do Corpus
de 1836. Por outra parte, unha

irmá de Secundino Feixóo casou con William Parish, un inglés que fundou o célebre Circo
Price en Madrid, instalado durante moitos anos no solar onde
está hoxe a sede do Ministerio
de Cultura.
O cura Silva, descendente
directo desta saga circense, dixo a súa primeira misa o 15 de
agosto de 1957, debaixo da carpa do Circo Americano, cando
estaba instalado no barrio de
La Casilla en Bilbao. Foi a primeira vez que se fixo algo así
nun circo. Días despois reuniu-

se no mesmo lugar con todos os
artistas circenses que andaban
pola zona, e acordaron crear a
que acabou sendo a primeira
escola de circo de Europa e a
segunda do mundo, despois da
de Moscova. Ao propio Silva
corríalle o sangue do circo polas veas. Cando era mozo, o famoso Tonetti regaloulle un traxe de pallaso, un par de zapatos
e unha perruca, cos que fixo
durante algún tempo unha parodia dos irmáns Cape por terras de Ourense.
Redención e cambio
Un ano antes, o 15 de setembro
de 1956, en Ourense, na casa da
súa nai, María Méndez, mestra
de escola, Xesús Silva e quince
rapaces (Xan o Feo, Alfonso Neves, Aníbal Freire, Norberto Tabares, Xanetas, Oliveros, Chusquián, Camilo Balsa, etc.) fun-

daron Benposta. Logo de reunirse no parque da Alameda e de
pasar por varios locais que lles
foi prestando Acción Católica e
o Bispado, tamén polo domicilio
da súa nai, no número 55 da rúa
Progreso, Silva foi vendo como
se plasmaba pouco a pouco a súa
idea de constituír “un movemento xuvenil de redención e de
cambio, comprometido coa
transformación do mundo”.
Na casa de María Méndez,
cando vivía en Progreso 55, Silva creou unha escola de primeiro ensino e unha escola obradoiro para ensinar electricidade
e mecánica de torno e axuste.
Daquela, os rapaces que chegaban ao que logo se chamou
Benposta, salvo a primeira fornada, que eran todos da cidade
das Burgas, procedían do medio
rural e moitos deles eran fillos
de emigrantes que quedaran ao
cargo dos seus avós.
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Un irmán do cura, Xosé
Manuel Silva, regaloulle a finca que hoxe ocupa Benposta
nas aforas de Ourense. Alí empezaron a construír pensando
en facer algo que garantise o
autofinanciamento. Montaron
unha granxa de polos, onde
agora está o taller mecánico, a
primeira nave industrial e unha
gasolineira que agora está
momentaneamente pechada.
En 1963, o taller escola converteuse en centro autorizado
de oficialía industrial. En
1964, o padre Ánxel, daquela
párroco de Allariz, creou a Cidade dos Muchachos que chegou a ter máis dun cento de rapaces e acolleu por primeira
vez en Benposta a presenza de
rapazas. En 1966, concéderonlle a posta en marcha de catro
unidades dunha escola-fogar e
os primeiros curos de promoción profesional obreira na especialidade de zarrallaría.
1966 foi tamén o ano no que
debutou o Circo dos Muchachos. Na praza de Catalunya de
Barcelona.
Un ano despois, comezou a
construción das edificacións

Imaxe da manifestación a prol de Benposta que percorreu Ourense en xuño do 2000.

ecolares definitivas e, en setembro de 1967, Benposta emprendou unha interesante expe-

riencia académica no antigo
mosteiro de San Rosendo de
Celanova mediante un conve-

A.N.T.

nio co Auxilio Social da época.
En 1968, ademais de construír
dous chalets, montar unha im-

prenta e iniciar a construción
dun hotel, Benposta foi declarada asociación benéfico-social e viu medrar a súa proxección exterior coa marcha de
varios “bemposteños” a Mozambique.
En 1969, experimentou cambios estruturais moi importantes
ao comezar a impartir integramente o ensino nas súas instalación de Ourense. O Ministerio
de Educación declarouna obra
de interese social nese ano, no
que se puxeron en marcha obradoiros de panadaría, cerámica,
tricotadora, etc.
Coincidindo co debilitamento e a morte do franquismo, Benposta foi participando
nos cambios da época. Chegou
a Ourense un grupo de profesores que procedían do espírito
revolucionario do “68” e que
estaban comprometidos cos
movementos sociais de esquerdas. Remataron integrándose
moi ben na comunidade que tiña Silva. Nesa época empezou
a chamarse Nación dos Muchachos, e seguiu recibindo rapaces prodentes de África e de
América Latina.♦

Do Madison Square Garden ao Vaticano
Mentres tanto, o Circo, que xa
viaxara a Portugal e fora presentado pola firma Feixóo-Castilla
no Price de Madrid, foi o único
do mundo autorizado a actuar no
Gran Palais de París, en 1970.
No ano seguinte, actuou en varias cidades de Suíza, Alemaña,
Luxemburgo e Austria. En 1972
estendeu a súa xira a Holanda e
Bélxica e foi persoalmente felicitado pola entón raíña dos belgas, Fabiola de Mora y Aragón.
No 73, dende o Madison
Square Garden de Nova York,
onde debutou o 11 de setembro,
o mesmo día en que o golpe de
estado de Pinochet asasinou en
Santiago de Chile a Salvador
Allende, o Circo dos Muchachos
empezou a conquistar o público
norteamericano que lle ofreceu
admiración despois en Washington, Philadelphia, Las Vegas,
Los Angeles, etc. Da actuación
en Nova York, o cura Silva lembra o guía que lles mostrou as
Torres Xemelgas con estas palabras: “Estas torres están tan ben
construídas que nin a bomba atómica podería destruílas”. Non
sabía que outro 11 de setembro
ía cotradicilo totalmente.
Avalado polo éxito de Norteamérica, no ano seguinte, o
circo de Benposta actuou en
México, Brasil, Venezuela,
Colombia... Neste último país,
o goberno local pediulle ao cura Silva que fundase unha cidade en Bogotá, e non fixo unha senón que acabou habendo
Benposta en Bogotá, Villavicencio, Montería, Tierra Alta e
Puerto Libertad.
En 1975, o Circo dos Muchachos foi convidado pola
princesa xaponesa Michiko a
realizar unha xira de seis meses
no país do sol nacente, de onde
volveron cargados de cámaras e
material electrónico para mon-

Agrigento, en Sicilia e Roma. De
aí en diante, paga a pena lembrar
que o Circo dos Muchachos non
parou de percorrer os escenarios
en gran parte do mundo. No
2001, foi especialmente convidado polo Vaticano para participar
no Xubileo dos Artistas.
Perigo en Ourense

Un aspecto do estado actual da Cidade dos Muchachos.

tar unha emisora de televisión,
Televisión Benposta, para a que
Eduardo Blanco Amor escribiu
un guión baseado no seu libro
Os biosbardos, do que só se
chegou a gravar un capítulo. O
cura socialista Celso Montero
facía un comentario semanal
nesta canle televisia local que,
de acordo co Museo do Pobo
Galego, quixo facer unha serie
documental etnográfica, pero
só se realizaron dous documentais: A romaría de Santa Marta
de Ribarteme e A malla.
Beiras en Benposta
En Benposta, o 17 de febreiro
de 1976, Xosé Manuel Beiras
deu unha conferencia titulada
Pensando sobor de Galiza, denominación que escondía asi
iniciais do Partido Socialista
Galego. En realidade, o acto foi
unha presentación pública dunha organización política que
daquela aínda era clandestina e

tivo como consecuencia que o
goberno civil de Ourense lle
prohibira a Benposta seguir facendo conferencias. Naquel
mesmo ano, o 4 de abril, Silva
tamén fixo de anfitrión para
que se presentase publicamente
o Consello de Forzas Políticas
de Galiza, nun acto que tivo lugar na capela de Benposta.
Outras organizacións políticas e a maior parte dos persoeiros galegos pasaron por Benposta. O Partido Comunista de Galiza fixo alí varias das súas reunións, co seu secretario xeral,
Santiago Álvarez, recén chegado do exilio. Ramón Piñeiro,
Manuel María, Luís Seoane,
Isaac Díaz Pardo, Lourenzo Varela, García Bodaño, Rego Nieto, Xosé Ramón Barreiro, Celso
Emilio Ferreiro, Joaquín Ruiz
Giménez, o cura roxo Paco García Salve e moitos outros ergueron a súa palabra en Benposta.
E o circo seguía viaxando.
En 1976, estivo na China, Indo-

P. CONDE

nesia, Corea, Tailandia... Ao regresar a España, os seus compoñentes foron recibidos pola raíña
Sofía, antes de que volvesen emprender viaxes que os levaron a
Barcelona, as Illas Baleares e
Bélxica. No ano seguinte percorreron gran parte de América Latina. Dous anos de xira continua.
En Buenos Aires e Mar del Plata
foron obxecto das pesquisas e
das inquinas do servizo secreto
da ditadura do xeneral Videla,
así como en Chile. E de América
saltaron ao medio oriente. Israel
acolleu o Circo dos Muchachos,
con admiración e cariño, en
1981, ano no que o Circo instalou o seu “poliedro” en Madrid
para iniciar unha tempada de
presentacións que se prolongou
durante 24 meses.
En 1983, outra vez éxitos en
Alemaña, onde se publican varios libros sobre a experiencia
educativa de Benposta. En 1984,
nova visita a Bruxelas e actuacións nos carnavais de Venecia e

A estela de toda esta nutrida
traxectoria fica agora, ademais
dos xa citados lugares de Colombia, en Venezuela (La Guaira, Maracaibo, La Laguna de
Sinamaica e Isla de Sapara), en
Mozambique (Maputo), en Bolivia (Cochabamba), en Nicaragua (El Jilguero, Managua), en
Santo Domingo, ou nas embaixadas que ten Benposta no Xapón, Nova Jersey (Estados Unidos) e Bruxelas.
Mais todo isto foi posto en
perigo en Ourense. Unha operación inmobiliaria bendicida pola
Xunta de Manuel Fraga, personaxe do que non pode nin ouvir
mentar o nome o cura Silva, está
na base dunha “persecución demonizadora” da que, segundo el,
está sendo obxecto Benposta
“por parte dos gobernantes do PP
e coa preitesía dos medios de comunicación que se prostitúen
servindo a quen lles paga mediante unha transmisión continua
de mentiras e manipulacións”.
Xesús Silva está convencido
de que “é tal o número de deshonestidades que se cometeron con
Benposta que, se se desen a coñecer debidamente, poderían motivar a caída dun goberno”. Verdade ou non, o que é evidente é que
estamos diante de medio século
de historia dunha organización
que paseou o nome de Ourense e
de Galiza por todo o mundo e que
agora está atravesando o peor
momento da súa existencia.♦
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Hai que botalos...
e algo máis
CARLOS AYMERICH
Finalmente, Manuel Fraga convocou as eleccións para o
19 de Xuño. Adiantando, deste xeito, a súa saída do poder
e inaugurando, contra a súa vontade, unha nova etapa para Galiza. Porque enviar a Fraga e o PP á oposición é o obxectivo principal do BNG. E vai ser precisamente o BNG,
cada un dos seus homes e as súas mulleres, o que derrote
todo o que o PP e Fraga representaron para Galiza.
Mais iso non abonda. Hai que botar o PP do poder.
Certo. Máis cómpre tamén sabermos que é o que queremos facer con ese poder e a quen pomos á súa fronte. Sabermos se nos contentamos cun novo delegado gobernamental, a sumar ao que xa temos na Coruña, ou se queremos un presidente de verdade. Se nos contentamos con
sermos sucursal, aínda que sexa dunha matriz distinta, ou
se de verdade queremos exercer de capital de nós proprios e tratarmos de igual a igual cos demais.
Hai que botalos. Certo. Mais non de calquera xeito.
Porque Galiza non é, non pode ser, un mero chanzo na carreira de Raxoi ou de Zapatero cara a non se sabe onde. Os
galegos non somos, non podemos ser, carne de canón nas
guerras de outros. Nós valemos por nós propios. Servimos
por nós propios e non en función de ninguen. Xa temos experiencia e sabemos que por moito que os visitantes nos
pretendan asombrar, ao día seguinte volven para a súa casa. E a factura, coma sempre, terémola que pagar nós.
Hai que botalos. Por suposto. Mais tamén temos que saber a quen votamos. Porque, abonda cun cambio calquera,

Emilio Pérez Touriño nunha visita a unha granxa en Silleda o mercores 27.

AGN

cun mero recambio? Contentámonos cun candidato que xa ña que emigrar. No que os recursos cos que o país conrenunciou, antes da campaña, a pór a Galiza no mesmo ni- ta sexan explotados dun xeito sustentábel e en benefivel que Cataluña ou Euskadi porque “non hai que caer en cio das maiorías sociais. Un país orgulloso de si prodebates nominalistas”? Chéganos cunha alternativa que es- pio, acolledor e solidario, mais tamén firme na defensa
gota os seus argumentos en
dos seus intereses e na esiagradecer o que veña de Maxencia dos seus dereitos.
onformámonos
cun
Touriño
que
drid, no canto de esixir o que
Hai que botalos. Sen dúpor dereito lle corresponde a
Mais tamén votar o prenon pode encabezar a lista da súa bida.
este país? Conformámonos cun
sidente que queremos para
Touriño que non pode encabe- provincia, A Coruña, porque esa lista Galiza. Se preferimos presizar a lista da súa provincia, A
dentes caducos que se agavailla facer Francisco Vázquez?” chan ou un presidente novo
Coruña, porque esa lista vailla
facer Francisco Vázquez?
que dá a cara e non ten medo
Hai que botalos. Claro
a debater coa xente. Se prefeque si. Mais tamén hai que votar a alternativa que su- rimos, en fin, o BNG e a Anxo Quintana.
pón un cambio de goberno e un cambio real de polítiEu, pola miña parte, téñoo claro (e, á vista das encas. Un cambio galego. A que aspira, desde o goberno quisas, non estou só: cada vez son máis os galegos que
e contando co maior consenso social, a construír un pa- tamén xa decidiron apostar por Quin e polo BNG). Ániís novo onde pague a pena vivir. Do que a xente non te- mo, pois, e adiante.♦

‘C

Lugo
A patronal de Lugo sigue revolta
e non semella nada doado que as
cousas volvan normalizarse en
datas próximas.
Hai uns días, varias das asociacións que formaban parte da
Confederación de Empresarios
de Lugo (CEL) e que decidiran
abandonala hai dous anos logo
da fonda crise pola que pasou,
cinco sectoriais por outra banda con importante peso como a
do automóbil, hostalaría, Asociación de Transporte de Viaxeiros por Estrada ou a de talleres, mantiñan reunións encamiñadas á posíbel creación
dunha nova entidade patronal
na provincia.
Ante este novo anuncio, que
puxo de novo en alerta a patronal
lucense, o presidente da CEL,
Eduardo Jiménez, fixo o posíbel
para frear o intento mantendo
unha xuntanza co presidente dos
construtores para tentar de novo
a unidade aínda que este, a pesar
das boas palabras, decidiu non
decantarse de momento.
Para o sector rebelde, como é
coñecido polos oficialistas os
que se manteñen á marxe, a
unión resulta de momento nada
doada de levar a cabo porque de
entrada, negaríanse a pagar nin
un euro dos despidos improcedentes e multimillonarios que tivo a CEL nestes dous anos, e
moito menos a pagar as débedas
“polos devaneos de secretarios e
presidentes de confederacións
galegas empeñados en mercar
catedrais como sede” segundo
matizou o presidente de Aprevar,
Luís Abelleira.
Por outra banda, o sector disidente ou non integrado, formula a pregunta de que se para
as negociacións laborais existen
diferentes sindicatos, que postu-

Revolta na patronal
ANTÓN GRANDE

Os empresarios da provincia seguen divididos. Hai voces que
consideran normal que haxa varias organizacións patronais.
Outras avogan por unha reunificación que semella difícil.
lan a defensa dos traballadores
pero con diferentes matizacións,
por qué non poden existir dúas
patronais, que postularían a defensa dos empresarios pero ta-

Guisa e Napo

mén cos seus puntos de vista diferentes.
De momento, o presidente
dos construtores, Hipólito Trinidad, que semella que vai xoUXÍA E BRAIS

gar o papel de mediador, solicitoulle á Xunta de Galicia a súa
autorización para tentar xestionar unha xuntanza entre os oficialistas e os rebeldes para che-

gar a un acordo no que non se
desbotaría, mesmamente, a posibilidade de convocar novas
eleccións á presidencia da confederación.
Así as cousas, as espadas
seguen en alto pero todo fai
prever que, de momento, non
se vai producir tal fusión posto
que ás diverxencias económicas xa apuntadas, habería que
engadir outras de tipo persoal e
mesmo de enfrontamento con
algúns membros da CEL, cualificados no sector máis conservador, e representantes das
sectoriais non integradas na
patronal.♦

Subliñado

Xa empeza
LOIS DIÉGUEZ
Aínda non tivo tempo a enfundar o anel do Papado e Ratzinger
xa empeza a nos mostrar as credenciais. Animados polo seu credo, os fieis purpurados ármanse de frechas e corren ao monte á
caza das parellas do mesmo sexo que andan a bicarse. Vade retro, Satanás! Aínda por riba, o parlamento do Estado atrévese a
aprobar o matrimonio deses “viciosos”, e os fortalecidos guerreiros claman desde o monte recentemente conquistado para
que os abnegados funcionarios se neguen a oficiar tal depravación. Imaxinen o que serán, a partir de agora, os mitins da misa
dos domingos. Quen verá a don Xosé, que leva reprimíndose
desde o 77, e aos do “bigotito” da manchiña, que nunca soportaron tanta mariconada. Os aliados de Ratzinger andan a pregoar a nova e, xa non sabemos, se ansiada Cruzada. Os madamais
do PP, con Paco Che á cabeza, xa que logo, faranse todos sancristáns, por iso de axudar a darlle mellor á campaíña e airear
con dinamismo o incensario. E nós matinamos na actitude que
terá ese exército de católicos que se esconden ou gozan do froito prohibido; é dicir, os cardeais, bispos, curas, xentes do común
e executivos de tal partido: condenarán tamén, desde as alborozadas tribunas, o que eles mesmos senten ou, no seu caso, practican? Acaso mentirán? Pero o seu credo non llelo permite...
Aquí vai haber outro cisma!♦
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Isidro Lago
‘ENCE ten que marchar da Ría
porque en ningunha casa o váter está no salón”
RUBÉN VALVERDE

Foi un dos fundadores de Alianza Popular en Pontevedra. Defínese como “militante histórico” e formou parte das corporacións locais como
concelleiro entre os anos 1973 até 1979 e, xa na democracia, entre
1983 e 1987. Asegura que toda a vida “opúxenme a instalación de ENCE na Ría e por iso aplaudo a decisión do alcalde Fernández Lores”.

pros e contras e decidir cal é a liña. o sombreiro ante o alcalde porque
Iso non se fixo. O que hai son des- apostou polo ben dos pontevedretacados membros do partido que ses aínda sabendo que lle ía chover
entran no xogo dos intereses eco- de todas partes. Agradézolle a súa
nómicos dunha determinada em- postura e firmeza como cidadán
presa privada. Porque non hai que porque o que é medíbel non é opiesquecer que non se trata xa dunha nábel. A quen diga que agora me
empresa pública, que aínda tería vendo, lémbrolle que cando fun
unha mínima xustificación. O que concelleiro defendín o traslado de
pasa é que os afiliados teñen medo. ENCE, e aí están as actas para comA represalias por parte do probalo. Incluso negueime a pepartido?
dirlle camisetas á empresa por coDo partido e doutras cousas herencia cando fun presidente do
máis, como traslados de traballo Club Ciclista de Pontevedra, aínda
ou despedimentos. Pero é algo que sabía que todos os que alí van
do que non quero falar porque levan os equipamentos deportivos
hai moita xente atenazada.
que queren.
Por que a Xunta está a faDestacado dirixentes do PP
vor da consolidación de ENCE? afirman que a súa actitude poPois deberían explicalo clara- de deberse a que non foi eliximente. Eu son unha persoa sen es- do presidente da xunta local do
tudos superiores, pero pido que se partido.
faga unha cousa. Quero que a
Cáusame graza cando os diriXunta colla a calquera persoa pre- xentes do PP pontevedrés afirman
parada de calquera parte do mun- que me gañaron. Eu preparei a mido e que a traian aquí e lle pregun- ña candidatura un mes antes das
ten se a Ría é lugar para instalar eleccións. Da xente que metín na
unha fábrica. Estou seguro de que miña lista só avisei a seis, os detodos estarán de acordo en que ese mais eran xente da miña confianza
non é un sitio axeitado. O que pa- que eu considerei que estaban presa é que para a empresa é un ne- parados e aos que non tiña nin que
gocio redondo porque están nun avisalos porque me apoian plenalugar privilexiado
mente. Os que espolo que non teñen
tán agora pensameirande parte ron que non ía
que pagar nada. É
como concederlle
acadar as 75 sinaa unha persoa o dos afiliados e
turas precisas para
monopolio de ven- dos votantes do PP
poder presentarme
der cervexa. O
e logrei máis de
mellor de todo é de Pontevedra
cen eu só, sen axuque despois conda de ningúen.
pensan
coma
min”
vocan unha maniEles en cambio
festación a prol da
eran a corporaconsolidación e
ción, e contaban
traen douscentos
co apoio das instiautobuses de fóra de Pontevedra. tucións galegas e, sobre todo, da
Viñeron tamén camioneiros que dirección de Madrid. De feito, altampouco son de aquí e que es- gún dos que asinaron a miña canquecen que a central da fábrica es- didatura chamáronme aos poucos
tá en Madrid e para alí levan os días para dicir que non podían
cartos. O máis escandaloso da apoiarme porque recibiran preXunta é que colabora con esta sións e entón tiven que buscar a
pantomima dicindo que a Ría aín- xente que non puxera en perigo os
da que se vaia ENCE non se pode seus postos de traballo. Deixei cladragar. En que sitio pon iso de que ro tamén que aínda que fose presiunha Ría non se pode limpar? Que dente da xunta local non ía ser candeixen de pagar notas en xornais e didato porque quero a miña cidade
que expliquen cales son as vanta- e non me sinto capacitado para ser
xes de ter unha papeleira na Ría. alcalde. O que quería é que se busQue opina de que a Xunta casen persoas que coñecesen a ciintente perpetuar o complexo dade e que saiban ir a Madrid a remediante unha lei de supramu- clamar cousas para Pontevedra.
Entón pensa que eles non o
nicipalidade?
Iso non se atreven a facelo nin deixaron gañar pola súa oposinunha república bananeira. Saben ción a ENCE?
O que sei é que fixeron todo o
que non teñen razón e por iso intentan cambiar a lei. É como se ti posíbel dende a dirección de Santiveses unha leira e houbese unha tiago e de Madrid do partido para
lei que recoñecese que o terreo é que eu non saíse. O mesmo Mariateu pero que o ten que usar o veci- no Raxoi estivo chamando a xente
ño. Non señor, se a leira é miña dicindo que a presidenta tiña que
úsoa eu e ninguén máis. A supra- ser Teresa Pedrosa. Toda a maquimunicipalidade é burlarse dos ci- naria do partido mobilizouse condadáns porque ao lado de ENCE hai tra min. Incluso fixeron o congreunha vila con igrexa e todo. Non so o venres, en lugar de celebralo
poden dicir que aí non hai nada e un sábado ou domingo, que é o
que polo tanto é supramunicipal. O normal nestes casos porque saben
que hai é que ter un pouco de sen- que a masa forte do partido está
satez. Aínda que recoñezo que todo traballando. Aquilo non parecía o
isto que digo eu non se atreve a di- Congreso do PP, senón a inauguracilo moita xente preparada porque ción da tempada de ópera. Estaba
saben que despois para un empre- todo cheo de garabatas, abrigos de
go público nunca o van chamar.
visón e bos peiteados. Aos paisaQue lle parece a postura do nos xubilados de aldea que viñealcalde?
ron colocáronos detrás e incluso a
Quero deixar claro que non algúns nin os deixaron votar aduson do Bloque, pero hai que saber cindo que non estaban ao corrente
que os políticos non fan todo ben do pagamento. Por iso se eles pennin todo mal. Eu estou en contra, san que gañaron, eu admítoo. E tapor exemplo, da peonalización tan mén por este motivo sei que hai
radical que se fixo no centro, que moita xente que non se quere proimpide que se faga carga e descar- nunciar sobre o de ENCE, por mega nos comercios de xeito adecua- do, non porque a dirección do pardo. Pero no caso de ENCE quítome tido teña razón.♦

‘A

PACO VILABARROS

Por que se opón á consolidación
de ENCE na Ría de Pontevedra?
Xa cando se instalou a fábrica
o propio Franco preguntou se non
había outra ubicación mellor para o
complexo. Foi un erro dende o
principio que hai que corrixir canto antes, por iso me opoño á súa
perpetuación. A Ría está moi danada. Por riba de calquera fábrica,
aínda sendo legal, que non é o caso, está a saúde de máis de 120.000
cidadáns. Ninguén se atreve a dicilo publicamente, pero polo que me
comentaron expertos de todo tipo,
a fábrica orixina conxuntivite, cancros e alerxias. Non digo que non
teña que existir, pero como acontece en todo, cada cousa no seu sitio.
O váter dunha casa non está no comedor. A Ría é un contorno natural
dunha beleza e dunhas posibilida-

des económicas fóra de toda dúbida. De non estar ENCE, esta Ría daría millóns de euros ao ano sen
gastar un só céntimo. Ademais,
Pontevedra tería crecido moitísimo
e chegaría a fusionarse con Marín
de non estar aí a fábrica.
Os que se opoñen ao traslado alegan que acabarían con
douscentos postos de traballo.
Dicir iso é facer demagoxia.
Ninguén fala de que a fábrica peche, senón de que se vaia a outro
lugar, co cal os postos poden
manterse. Eu sería o primeiro en
colaborar co meu tempo e cos
meus cartos no traslado. O que
non se pode é mentir e finxir que
polo que están preocupados os
da Xunta son polos douscentos
postos de traballo porque en Ferrol acabaron de golpe con máis

de mil e ninguén dixo nada.
Malia ser vostede un histórico do PP, a súa opinión vai en
contra da maioritaria no seu
partido.
Non vai en contra da opinión
maioritaria. A meirande parte dos
afiliados e dos votantes do PP de
Pontevedra e de Galicia pensan coma min porque é algo de pura lóxica. O que ocorre é que quen se
opón ao traslado son os dirixentes
do partido. Eu fun un dos fundadores de AP na cidade, xunto con outras seis persoas. Non había nada
aquí e acadamos dezasete concelleiros nas primeiras eleccións. O
meu compromiso co PP está fóra
de toda dúbida. Pero isto non é un
criterio do partido, porque para ter
un criterio habería que facer unhas
xornadas internas, debater, mirar os
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Os ecoloxistas pídenlle a Cristina Narbona que manteña a palabra dada hai cinco anos

O Ministerio de Medio Ambiente
aproba a ampliación da central de Frieira no Miño
H.V.
A falta dun recurso potestativo de reposición, o Ministerio
de Medio Ambiente aprobou
a ampliación da explotación
hidroeléctrica do encoro de
Frieira no río Miño, que implica aumentar en máis do
dez por centro a produción.
Nestes momentos está a piques de
concluír un proceso para aumentar a produción eléctrica no encoro de Frieira, ao que se opuxera
hai cinco anos a que hoxe é ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona. O 24 de febreiro de
2005 este Ministerio resolveu favorabelmente a petición de ampliación da concesión de Frieira,
contra o que se manifestou a Asociación Ecoloxista Coto do Frade.
O proceso de ampliación deste encoro comezou o 26 de xuño
de 2000 e a súa conclusión non
se cumpriu nos dezaoito meses
que marca a lei, senón que se demorou até a actualidade. O pasado oito de abril a Asociación
Ecoloxista Coto do Frade presentou un recurso potestativo de re-

O encoro de Frieira é o derradeiro antes da desembocadura do río

posición contra esta decisión. O
Ministerio deberá fallalo no prazo dun mes desde o momento da
súa presentación. Tal e como ac-

tuou este ministerio, aceptando
as posturas de Unión Fenosa Xeración, os ecoloxistas dubidan de
que se bote atrás e unicamente

confían en que Cristina Narbona
manteña a súa palabra e acepte as
posicións que fixera súas cando
se reunira cunha representación
de Coto do Frade hai cinco anos,
mentres estaba na oposición. “É
unha cuestión política”, resumiu
Nacho González Torres, da directiva do Coto do Frade, que probabelmente terá que recorrer a un
contencioso administrativo ante
o Tribunal Superior.
Cuestións políticas aparte, os
ecoloxistas sinalan que hai dous
incumprimentos capitais neste
proceso: nin se pode turbinar o
caudal ecolóxico do encoro nin é
posíbel eludir o trámite dun novo
concurso para unha ampliación
que implica aumentar máis dun
dez por cento do caudal.
O proxecto pretende ampliar
a concesión actual de 650 metros
cúbicos por segundo até os 730,
80 metros cúbicos máis, o que
implica máis dun dez por cento
máis. A Lei de Augas e o texto refundido do Real Decreto 1/2001
obrigan nestes casos a que a ampliación sexa polo procedemento
de concurso, polo que poderían

participar outras empresas distintas da que explota a central, din
os ecoloxistas. A mesma Lei sinala que o caudal ecolóxico non
se pode turbinar, como pretende
o proxecto. Porén, tanto a Confederación Hidrográfica do Norte
como o Ministerio ignoraron estas circunstancias e realizaron a
mesma interpretación da Lei que
empregou Fenosa, a pesar de que
os ecoloxistas sinalan que o texto
é inequívoco.
Cando se presentou o proxecto, o encoro carecía dun sistema
para permitir que as especies piscícolas puidesen remontar o río.
Os ecoloxistas reclamaron que
se situase unha escada na parte
dereita da presa, pero a empresa
respondeu que non era posíbel
sen comprometer a seguridade
do encoro, de modo que construíu un ascensor que cumpre a
legalidade pero que non serve
para as especies remontaren o
río. De todos xeitos, o lugar onde a empresa dixo que non se podía facer a escada é o reservado
para situar a tobeira do novo
aproveitamento hidroeléctrico.♦

Ourense
Xesús Silva, o crego que fundou
en Ourense hai máis de 40 anos
Benposta-Ciudad de los Muchachos, anunciou a morte desta institución nesta cidade coincidindo
coa retirada da tutela dos últimos
11 menores que vivían nas instalacións de Seixalbo. O Cura –como lle chaman desde sempre os
seus seguidores– colleu unha cámara de vídeo doméstica e púxose a gravar aos xornalistas ao
tempo que lles recomendaba que
chorasen porque Benposta morría
naquel mesmo momento. Como
se a prensa fose a responsábel.
Histrionismos á parte, o certo
é que desde que os ourensáns saíran á rúa para dar o seu apoio ao
Padre Silva cando a Xunta o acurrunchaba co proxecto ‘Ourense
cara ao novo Milenio’, todo
cambiou moito nesta cidade.
Malia contar co respaldo dunha

A fin de Benposta?
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

A Cidade dos Muchachos do Padre Silva pode estar a vivir as súas últimas horas. Aquel refuxio de liberdade e indepdencia de outrora está nunha fonda crise.
maioría de cidadáns e das forzas
políticas e sociais “agás o PP”,
Xesús Silva pechouse na marxinalidade cando víu que tanto
compromiso podía derivar nunha
apertura da institución á sociedade e viceversa. Unha parte significativa de benposteños liderados polos profesores da escola
de Benposta, demandaron máis
democracia e implicación de todos na defensa dunha terra que
vive ameazada desde 1999 polo
proxecto-pelotazo que promoven

Seguros estamos de que todas as forzas
políticas (PP, BNG e PSOE) contan con
enquisas varias, desde as que pretenden
vaticinar a súa sorte e fundamentar as súas esperanzas cara ás eleccións autonómicas do 19 de xuño deste ano.
Pero posibelmente a realidades electoral veña mais determinada pola tesitura
política con que uns e outros encaran as
eleccións que polas intencións de voto
que agora revelan as enquisas.
Cinguíndonos, pois, a esa tesitura, que
sen dúbida marcará a campaña electoral,
podemos observar que o PSOE de Emilio
Pérez Touriño, á parte de coas críticas
propias dun aspirante, achegarase ao día
electoral con dúas obrigas políticas.
A primeira, tratar de convencer os galegos de que o goberno central cumpre
con Galicia e executa, en consecuencia,
en tempo (por certo, marcado polas Cortes Xerais) o Plano Galicia, arbitrado como elemento imprescindíbel de equilibrio
territorial dunha autonomía xeografica-

Xunta, Concello e Deputación
(PP). Agora todos desconfían de
todos. Os profesores despedidos
e unha boa parte de cidadáns de
Benposta unidos nunha asociación, din que o Cura e o seu
irmán baleiraron de contido a
institución para vender as terras
e solucionar os seus problemas
económicos. E o Cura e o seu irmán din exactamente o mesmo
dos seus acusadores.
Pero o certo é que unha investigación técnica da situación

na que se atopaban os rapaces
deu como resultado que non vivían nas condicións óptimas para o seu desenvolvemento psicolóxico e educativo. De feito, vivían nun ambiente de constantes
agresións verbais e ameazas, xa
que un grupo de mozos maiores
de idade ocupan o hotel da Cidade dos Muchachos contra a vontade do Cura Silva. As pintadas
nas paredes da moi deteriorada
Benposta deixaron constancia
dos enfrontamentos internos. A

Enquisas e realidades
VÍTOR M. VÁZQUEZ PORTOMEÑE

mente periférica e, ademais, como xusto
resarcimento pola catástrofe do Prestige.
A segunda, convencer tamén os galegos de que é capaz de crear co BNG unha
alternativa críbel, non só numérica, senón
política (con programa común e entendemento mutuo), ao PP.
A primeira obriga, o Plano Galicia, tena
verdadeiramente difícil, porque calquera
afirmación de cumprimento choca coa mesma realidade tanxíbel, que revela ostentosamente a ausencia de obras, e ademais coas
posturas discriminatorias do goberno de José Luis Rodríguez Zapatero, conducidas
abondosamente pola ministra de Fomento.
A segunda, a alternativa conxunta co

BNG, non só non se advertiu nos ensaios
de certos gobernos municipais, senón que
tampouco se esgrimiu nunca cara a un goberno autonómico, nin tan sequera como
mero esbozo dunhas cantas ideas e uns
cantos principios programáticos. Nada diso hai, de xeito que os galegos non poden
adiviñar que farían o PSOE e o BNG cos
intereses xerais de Galicia.
O BNG parte co lastre da ausencia do
meu amigo Xosé Manuel Beiras, envexábel parlamentario, feraz de ideas e de dialéctica, que levou a esa forza política desde o cuasimarxinalismo até ser a segunda
forza política de Galicia.
Polo demais, arrinca ultimamente

Fiscalía de Menores recomendoulle á Consellaría de Familia
que se fixese cargo da tutela dos
11 menores, pero houbo que
agardar varios días para que Xesús Silva accedese a facelo, xusto cando se estaba pensando en
solicitar o amparo xudicial ante
a desobediencia reiterada do
crego. Os cativos foron trasladados finalmente a centros de acollida da Coruña.
Así as cousas, empeza a ser
verosímil que, como dixo Silva,
a institución que fora refuxio de
comunistas e escola de democracia no franquismo, esmorece.
Distanciado da realidade e comprometido por lastres familiares,
o crego mira xa cara ás outras
benpostas do mundo. Entretanto,
os voitres sobrevoan os terreos
de Seixalbo, un caramelo urbanístico irresistíbel.♦

dunha tesitura que, en principio, asómase
como intelixente.
O seu líder, Anxo Quintana, dixo textualmente: “Estou aberto a pactar con todos, e cando digo todos, son todos”.
Significa iso que intencionalmente xa
non estariamos na dialéctica electoral, que
se vén suxerindo, de dous contra un (BNG e
PSOE versus PP). Ou sexa que a alternativa
conxunta é algo tan incerto que nin sequera
ten por que existir. E isto contribuíu a incrementar a falta de credibilidade do PSOE como tal alternativa, sobre todo se engadimos
que, dese xeito, o BNG reafirmou a súa autonomía como forza política, lonxe de todo
matiz de aliado incondicional e cuasi porteador do PSOE, como frecuentemente quixeron consideralo durante a difícil cohabitación de ambos nos concellos.
O PP arrinca desde a unidade de ideas
e de programas e, guste ou non, ten claro
o seu galeguismo, dentro de España, e en
aras deste mantén a tesitura de non renunciar a nada que favoreza a Galicia.♦

O concello da Coruña gastou millóns en avogados
na súa campaña do L
H.V.
O concello da Coruña leva gastados centos de milleiros de euros en avogados e procuradores
para incumprir a Lei de Normalización Lingüística e empregar o topónimo deturpado.
O proceso xudicial para esixir o
cumprimento da Lei de Normalización Lingüística comeza en
1991. Durante todos estes anos,
o concello tivo que comparecer
diante do Tribunal Superior, do
Tribunal Supremo e do Tribunal
Constitucional. Nese período
chegaron a producirse un total
de trinta e cinco actos relacionados cos xulgados; entre eles
estaban peticións, demandas,
alegacións, autos, sentenzas, recursos, providencias e requirimentos. A maioría dos actos xudiciais obrigaron ao concello a
presentarse diante do xulgado
correspondente, moitas veces
en máis dunha ocasión por cada
acto xudicial relevante.
Se ben cando as actuacións
foron diante do Tribunal Superior
o concello empregou avogados
municipais para defender a postura de Francisco Vázquez, fronte
aos Tribunais Supremo e Constitucional tivo que contratar os servizos do coñecido despacho madrileño de García de Enterría. Os
gastos neste caso multiplicáronse.
O feito de ser persoal municipal quen se encargase de levar
adiante o proceso mentres tivo
lugar na Galiza, isto non implica
que non se producisen gastos. Os
traslados ao Tribunal Superior e
as horas de traballo para preparar
cada acto implicaron uns gastos
moi elevados pero que figuran
nas partidas de asesoría xurídica
sen especificar conceptos.
As xestións do despacho de
García de Enterría significaron
partidas moito maiores que a
asesoría xurídica propia do concello. Compre ter en conta que
un recurso ante o Supremo ou o
Constitucional obriga a moitas
horas de traballo, aínda que a

Pintada a prol do galego. Á dereita, Francisco Vázquez.

priori se saiba que se vai perder,
como acontecía no caso coruñés.
Porén, durante os quince
anos que o concello mantivo o litixio, non deu unha cifra acerca
da cantidade que investiu a cor-

poración municipal nesta defensa. A oposición municipal formulou en varias ocasións esta
pregunta, mais nunca tivo unha
resposta satisfactoria.
Na Mesa pola Normaliza-

ción Lingüística tampouco teñen coñecemento directo dos
gastos que realizou o concello
nesta defensa, pero estiman que
estes foron moi elevados, a teor
do prolongado do proceso xudi-

cial e do número de instancias
ás que o concello tivo que recorrer, aínda que unha tras outra as
resolucións xudiciais déronlle a
razón á Mesa e quitáronlla ao
concello.♦

Tampouco respecta a microtoponimia rural
O concello da Coruña non respecta a microtoponimia rural
das zonas de Breogán, Urbanización Breogán, A Zapateira e
Peñarredonda a pasar das reiteradas solicitudes dos veciños e
máis do BNG.
Un acordo plenario do sete
de abril de 2003 tomou a decisión de cambiar os nomes tradicionais das rúas de varias zonas
da cidade. Contra el só se opuxo
o BNG, aínda que hoxe o PP
maniféstase a prol da posición
dos veciños de manter a toponimia que xa se empregada.
Posteriormente, en novembro
de 2003, o concello procedeu a
poñer as placas cos nomes e instou aos veciños a colocar a nu-

A rola ou rula é unha ave benquerida na
tradición popular galega, que fai dela un
símbolo do amor polo feito de se emparellar de por vida e máis polo seu canto suave, repetición dun ro-ro ou ru-ru e orixe do
nome do paxaro. Do afecto que se lle ten
dá testemuño o feito de que se lle chame
garimosamente á persoa querida miña rula/ meu rulo (ou miña rola/meu rolo),
maiormente en diminutivo e principalmente dirixido aos pequenos e pequerrechos..
Ese ro-ro/ru-ru é o arrolo que emiten
os machos das rolas ou das pombas para
atraeren as femias, un canto de amor, de
namoro, con que as arrolan.
Tamén as nais arrolan os seus pequerrechiños para que acouguen e durman.
Son tamén arrolos que moitas veces se expresan en cantigas (Dúrmete, meu neno, /
dúrmete, meu sol, / dúrmete, anaquiño/ do
meu corazón) nas que con frecuencia aparece a onomatopea (Arrú, arrú, meu meniño,/ arrú, arrú, meu rapaz,/ arrú arrú,
meu meniño, / ben arruadiño vas).

meración das súas vivendas.
Contra esta decisión manifestáronse os veciños, que utilizaron, entre outros argumentos,
que a toponimia tradicional era
a que figuraba no enderezo postal e que cambiar o nome da rúa
implicaba importantes trastornos, porque había que cambiar
os enderezos en numerosas bases de datos. O concello ignorou esta petición, aínda que empregou o mesmo argumento que
os veciños cando se demandou
ante o concello o cambio de nome de rúas franquistas.
As contradicións na política
de toponimia de Francisco Vázquez non quedan aí. Hai tres zonas na cidade nas que se recolle

a toponimia tradicional nas súas
rúas: trátase de Mesoiro, Feáns
e Eirís. Mentres, o concello non
aplica o mesmo criterio coas zonas do contorno da Zapateira a
pesar de seren unhas e outras de
características semellantes.
Unha das vías que empregaron os veciños para demandar o
uso da toponimia histórica no nomenclátor local foi o Valedor do
Pobo. Entre as respostas que o
concello deu a esta institución figuran que “a actuación municipal
é respectuosa cos topónimos tradicionais”, que “non é o mesmo a
toponimia rural que a urbana” e
que “os nomes de tradición rural
(...) non son apropiados para a súa
inclusión nun rueiro urbano”.

O Fío da lingua

Rola
HENRIQUE HARGUINDEY
Rolo é tamén a denominación que se
lle dá a un tipo de berce, aquel que permite o acaneo, o doce bambeo co que a
nai o move ao tempo que arrola.
E a rolada é o conxunto das crías que
un animal, maiormente unha ave, ten
dunha vez, a niñada que nace dos ovos
dunha posta que a femia choca.
Falando de chocar referirémonos ao
uso metafórico do verbo co sentido tamén de ‘incubar’ mais referido a outros
ámbitos, por exemplo en “Esa rapariga
está chocando a gripe”. E o de ‘estarse
preparando unha cousa sen se ver’ ou
‘ter os preparativos na mente’. –Fixé-

chesme o que che encarguei? –Está no
choco.
Naturalmente, este choco non ten
nada que ver co cefalópodo do mesmo
nome, saboroso froito do mar que se
converteu en emblema de Redondela,
denominando aos seus habitantes, os
choqueiros.
E mais tampouco debemos confundir estes choqueiros con outros choqueiros, máscaras de Entroido moi populares nas vilas e
cidades galegas até finais do século XIX.
Era unha figura ridícula, vestida de
muller cunha colcha raída e un antiface
de pel de coello, ou mesmo unha filloa,

Francisco Vázquez participa
dunha filosofía na que o criterio
para establecer os nomes das rúas non é moi claro. Un obxectivo marcado por el foi darlle a
algunhas rúas nomes europeos
porque “pretende integrarse no
espazo europeo”. Porén, nunha
das zonas destinadas a dar nomes de vías a cidades europeas
incluíu a urbe norteamericana
de Nova York. Deste xeito, a
Estrada da Zapateira pasou a ser
a Avenida de Nova York. Esta
vía está situada próxima ás rúas
de Belgrado, Londres, Bordeos
ou Zürich. A decisión tomouna
Vázquez despois de visitar a
cuadra de Manhattan na que se
atopaban as torres xemelgas.♦

e levaba unha vara da que pendía un
chourizo, figo ou calquera lambetada
que facía saltar para impedir que os rapaces a pillasen. Entraba nos bailes e
zoupaba na concorrencia, podendo
choutar e berrar pero non falar, o que
non lle debía costar moito esforzo xa
que a súa característica era ir medio ou
enteiramente bébedo. De aí, que –motivado por esta máscara– usemos o adxectivo choqueiro para denominar algo ridículo, extravagante, mal composto e de
escaso gusto, que tamén podemos caracterizar como chocalleiro. Non é difícil,
daquela, ver na orixe da palabra a choca
ou chocallo que aínda pervive en máscaras coma os cigarróns, a quen tamén
chaman choqueiros.
Por iso, cando queremos caracterizar
negativamente dúas persoas que son “tal
para cal” dicimos con frase ben galega:
Choqueiro e choqueira sempre fan feira.
E non queremos dicir que sexan de
Redondela♦
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Chegou a contratar un caro despacho madrileño
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O gran na rocha

PATRICIA PENA

Lecer
na mocidade,
un exercicio
de empatía
Cando se fala da adolescencia e da mocidade parece que todo son complicacións,
se a isto lle engadimos o apelido de “en
risco social” todo parece enredarse máis.
Ao incluir “en risco social” cambiamos a
nosa maneira de achegarnos ao tema, xa
que condutas e actividades que entendemos e vemos como normais na mocidade en xeral, pasan a ser miradas con receo se as asociamos a adolescentes “en
risco social”. A nosa percepción complicase e dificulta esa visión integral para
poder reflexionar, analizar e sacar conclusións de xeito construtivo.
Dende a intervención social, dende a
educación, tanto formal como non formal, deberiamos intentar potenciar esa visión integral. Ter presente todo o que se
aprende de experiencias anteriores, de
compartir boas prácticas e de incluír as
persoas protagonistas nos proxectos e

procesos que lles van a afectar directamente e ser capaces de ter empatía con
elas e eles, de ter presentes as súas opinións, demandas, experiencias, intereses.
Por que temos que organizarlles o ocio?,
gústanos a nós que nos organicen o noso
tempo libre?, con que criterios podemos
intervir neses espazos sen ter presentes as
persoas participantes e destinatarias das
nosas accións?. Estas son algunhas das
preguntas que nos deberiamos facer antes,
durante e despois de cada proxecto e proceso para non perder a referencia de que
se queremos traballar a autonomía, a capacidade de escoller, o sentido crítico, temos que crer que poden achegar opinións,
demandas, experiencias, intereses… Temos que darlles espazos e ser conscientes
de que a nosa perspectiva non é a única
nin necesariamente a máis completa.
Cando abordamos o tema xorden preguntas do tipo estruturado ou non?. Antes de contestar, debemos ter en conta
unha das características, propia desta
etapa, a importancia do grupo de iguais,
xa que isto vai ser determinante no uso
que fan os mozos do seu tempo libre e
das súas preferencias para relacionarse.
Á hora de reflexionar sobre o uso que fan
adolescentes do seu tempo libre partimos
normalmente, por unha banda, da perspectiva de persoas adultas e por outra,
da perspectiva de quen quere exercer un
control, influencia ou intervención den-

de un punto de vista marcado por un rol
profesional ou familiar, isto fai que en
moitas das ocasións non se teña en conta
a perspectiva das persoas protagonistas.
Se partimos da perspectiva de persoa adulta, a pesar de ter unha experiencia previa como adolescentes que fomos, tendemos a facer unha valoración
subxectiva e parcial en función do que
fomos ou non, fixemos ou non, vivimos
ou non. Isto fai que nos acheguemos a
analizar estes temas non dende unha visión integral senon subxectiva e parcial.
Isto tamén ocorre cando partimos dende
un punto de vista profesional ou marcado por determinados roles, especialmente cando o noso papel é de referente
familiar. Como profesionais: educadores, profesorado, médicos, policias, políticos, ás veces o que hai previo ao noso
achegamento é unha necesidade de cadrar nunha política concreta unha determinada acción. Cando o rol é de referente familiar: pai, nai, avoa, ás veces,
inconscientemente ou non , partimos da
necesidade de encaixar no noso esquema mental as novas formas de relacionarse, os novos espazos.
Entrado o sécullo XXI sería bo comezar a contar cos mozos, dándolles voz
real e darlles paso a accións integrais onde as e os profesionais se acheguen á
mocidade, nese exercicio proposto de
empatía, traballando con elas e eles nos

espazos que asumen como propios: por
unha banda, os espazos públicos, a rúa, e
por outra, espazos pensados para adolescentes, que reproducen modelos de consumo das persoas adultas (aquí a nosa
marxe de acción é menor ). Debemos ter
en conta que parte da mocidade non ve
como propios outros espazos onde a súa
participación está suxeita a determinadas
normas, non se contou con eles para o
deseño de actividades, ou non están afeitos a utilizalos por asocialos a espazos
“aburridos”, propostas anticuadas ou por
descoñecer as súas potencialidades.
As persoas que nos adicamos a traballar con adolescentes debemos ser flexíbeis, capaces de escoitar, preguntar, de
asumir responsabilidades compartidas
con eles e querer atopar camiños onde
todos saiamos gañando, fomentando a
participación, a educación en valores e o
sentido crítico a pe de rúa. Para isto fai
falta que se aposte pola educación, tanto
a formal, na escola, como a non formal,
na familia, en espazos de ocio, na rúa, se
invista en recursos humanos e materiais
e se parta dunha concepción positiva e
creativa, contando cos adolescentes como parte activa da solución e nunca entendidos como xeradores do problema.♦
PATRICIA PENA MONELOS é licenciada
en Filosofía e CC. da Educación, monitora
e directora de actividades de tempo libre

Que bo ser grande.
Porque só os grandes sabemos sumar: un a un, hora a
hora, a SER en GALICIA suma 389.000 ouvintes diarios,
fronte aos 158.000 da COPE, aos 147.000 da Radio Galega
e aos 102.000 ouvintes de Onda Cero.
Pero os grandes tamén saben restar: cada día a SER en
GALICIA ten 231.000 ouvintes máis ca COPE, 242.000
máis ca Radio Galega e 287.000 máis ca Onda Cero.
¡Mami, eu tamén quero ser coma a SER en GALICIA!

CADENA SER GALICIA
389.000 ouvintes

Homenaxe no Berbés
Bandeiras republicanas e cartaces coas fotografías das dez vítimas
do fascismo en 1937 no peirao do Berbés de Vigo. A Comisión Viguesa pola Memoria do 36 recordounos o día 23 e pronunciou os
seus nomes no lugar do suceso: Manuel Rodríguez Castelao, Xosé
Losada Castelao (curmáns de Castelao), Anxel Nogueira e Carme
Miguel, os irmáns Xosé e Fernando Rodríguez, Luís Álvarez, Manuel Fernández, Camilo Méndez e Ignacio Iglesias. O presidente da
Asociación de Amigos da República, Celso López, leu o poema do
libro de Xosé María Álvarez Cáccamo “De Mañá que Medo” que
cita os nomes dos protagonistas da represión na comarca de Vigo.
Lois Pérez Leira lembrou os versos de Dieste “Non se entregaron/non se entregaron/ viron uns nos ollos doutros/ como o ceo da
noite/ cada tiro unha estrela”. Laura Quintillán acompañou co seu
violino os congregados cando deitaron cravos vermellos ao mar.♦
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Hai máis de un millón no Estado español

Piden un estatuto do pobo xitano
MARIA ÁLVARES
Cargados de prexuízos despectivos, rexeitados e marxinados
polas sociedades paias, os xitanos teñen unha idiosincrasia
moito máis complexa e rica do que os estereotipos sobre eles
aínda nos fan crer. A revista Festa da Palabra descobre a complexidade desta etnia e os seus esforzos por manter intactas as
sinais de identidade en tempos difíciles onde o pensamento único e a globalización tratan de homoxeneizar todas as culturas.

nizacións feministas paias. Pero
elas non fan caso e mostranse a favor das tradicións e valores xitanos demandando unha actualización daquelas tradicións que atentan contra a dignidade da persoa.

solidariedade grupal e o reforzamento dos seus vínculos. Perante o
acoso, foron quen de manter un
código moral e unhas leis propias
ademais dun peculiar orgullo de
seren xitanos e unha prominente
valoración da liberdade, que sitúan
por riba de calquera ben material.
Abondosos trazos da cultura
xitana, mais conscientemente silenciados pola cultura dominante, están presentes no idioma e
na música das sociedades paias,
o caso mais relevante é o do flamenco inxerido plenamente na
cultura andaluza.

A maior parte dos documentos que
falan da historia dos xitanos foron
elaborados por estudosos non pertencentes a esta etnia, deste xeito
asociacións xitanas denuncian que
a súa historia está feita con trampa,
unha historia contada por quen non
a viviu. O que máis se coñece é a
parte penal, as leis persecutorias e
antixitanas, a penas hai referencia
ás orixes, as relacións interétnicas
e ás migracións desde a India cara
Europa. Para solventar estas carencias, na actualidade estanse a facer
verdadeiros esforzos para recuperar rigorosamente estes aspectos de
vital importancia no coñecemento
deste colectivo. Estas investigacións comezan a dar os seus froitos
ao empregaren a lingua xitana como guíadas pescudas. A través da
lingua trazouse o camiño seguido
polos Rroma ate chegaren a Europa e descubriuse o modo de vida
das primeiras sociedades xitanas.
É importante ter en conta, para
decatarse do complexo que resulta
coñecer as orixes do pobo xitano,
a carencia de elementos básicos
que definen a maioría das identidades colectivas tais coma unha
adscrición territorial estábel, unha
tradición relixiosa normativa, organizacións institucionalizadas ou
espazos económicos propios.
Estudando o Romanó descubriuse a importancia do presente
no modo de ser xitano, o desapego pola materialidade das cousas,
a prevalencia do grupo sobre individuo ou a importancia da familia.
Estas investigacións teñen un
valor engadido xa que grazas a elas
os xitanos comezan a pensar que a
súa cultura ten cabida no mundo.
Son unha inxección de esperanza
que lles fai crer que non está lonxe
o día en que sexan equiparados ás
sociedades paias mantendo os trazos que os fan distintos e gozando
do respecto coma pobo.♦

Os Rromipen, que así se denomina
en lingua xitana ao conxunto dos
xitanos espallados polo mundo,
empezan a reclamar o seu dereito
a ser tratados como pobo diferencial con cultura e lingua de seu,
froito dunha toma de conciencia
colectiva, mais por riba de todo
esixen un trato de respecto e igualdade das sociedades dos países onde teñen presenza. Están fartos de
enfrontarse a diario cos tópicos da
chabola e da droga que os perseguen de xeito implacábel e son estendidos conscientemente coa
axuda dos medios de comunicación e a complicidade dos poderes
públicos. Así, a súa realidade cotiá
transcorre entre o sufrimento polo
rexeitamento que provocan e as
consecuencias deste: pobreza, desemprego, racismo, fracaso escolar das crianzas...
Para achegarnos un pouco
máis a eles A Festa da Palabra
silenciada analiza de xeito pormenorizado o devir desta etnia
no Estado español, busca as razóns da súa marxinación e detense no nacemento do asociacionismo xitano e nos trazos definitorios da súa cultura tais como a
música e a lingua.
Orixes e costumes
A cerca das súas orixes especulouse moito, mais hoxe sábese
con certeza que proveñen do noroeste da India do mesmo xeito
que o seu idioma, o romanó. O
caracter errante, as costumes e
xeito de ser dificultaron a asimilación nos diferentes lugares por
onde pasaron. Así ao longo da
historia foron obxecto de persecucións sendo expulsados do Reino de Castela polos Reis Católicos e exterminados polos nazis.
Produtos resultantes deste rexeitamento, son o apoio mutuo, a

Rexeitamento e persecución
na actualidade
A comezos dos oitenta, a extensión do Estado do Benestar obriga ás administracións a atender as
necesidades básicas daqueles grupos de xitanos máis desfavorecidos e estas familias acceden ás vivendas sociais dos barrios céntricos das cidades, escolarizan os
seus fillos masivamente e introdúcense no mercado laboral explota o racismo. Baixo a escusa
do tráfico de droga e a delincuencia, que as asociacións veciñais
din que os xitanos provocan nos
seus barrios, xorden numerosas
manifestacións que rematan nun
estoupido de violencia de masas
contra este grupo. Casos de mobilizacións veciñais coma os da
Mancha Real ou Martos coparon
numerosos titulares na prensa.
Soportan un acoso policial
case permanente e a presión que
exercen sobre eles as institucións
públicas e os medios de comunicación presentános como canalizadores da delincuencia, a drogadicción e a marxinalidade.
Denuncian ademais, que a
maioría das asociacións xitanas
existentes son entes auxiliares das

Descubrindo a historia

A.N.T.

administracións, alleas á realidade
da inmensa maioría da sociedade
xitana e que se aproveitan das
subvencións multimillonarias
procedentes da administración pública. Este é o caso da Fundación
Secretariado General Gitano, tutelada pola Conferencia Episcopal
que recebe máis de corenta e dous
millóns de euros anuais en concepto de subvención públicas, sen
que se faga un balanzo do resultado da súa acción e do alcance das
súas actividades entre a poboación xitana máis necesitada.
O camiño da esperanza xitana:
Alianza Romaní e as
organizacións de mulleres
Pese haber un millón de xitanos no
Estado español, non se senten representados por unhas institucións
políticas que en vintecinco anos
non remataron coas situacións de
desigualdade social nas que continúan a moverse. Defraudados coa
política institucional non acharon
mellor xeito para darlle cabida as
súas demandas nas Cortes, que
crear o seu propio partido: Alianza
Romaní. Esta formación política
nacida hai pouco máis dun ano está composta integramente por xitanos e o seu obxectivo prioritario é
a creación dun Estatuto do Pobo
Xitano que lles outorgue o recoñe-

cemento constitucional coma un
pobo máis dos que conforman o
Estado Español. A través de Alianza Romaní queren chegar a acordos coa administración central para elaborar conxuntamente políticas sociais de inserción social. Tamén demandan do goberno axudas económicas que lles permitan
crear un Instituto Cultural Romanó para salvagardar a súa lingua,
música e literatura e uns medios
de comunicacións propios que divulguen a súa cultura.
Outro capitulo no tocante ao
proceso de asociacionismo xitano
é o escrito polas organizacións de
mulleres, que xorden nos noventa.
Unha auténtica revolución silenciosa que comezou en Granada e
máis tarde se estendería polas
principias cidades do Estado. As
labores máis destacadas destas
asociacións son o apoio psicosocial e económico ás estudantes xitanas que non dispoñen de medios
para rematar os seus estudos e a
sensibilización dos organismos
institucionais na problemática da
muller xitana en toda Europa.
Máis mérito se cadra, teñen estas asociacións ao estar expostas
ao rexeitamento publico dos homes xitanos sobre todo dos máis
maiores, que as desprezan por
“desxitanizar” a cultura ao apropiarse de reivindicacións de orga-

N o v i d a d e s
Eduardo Blanco Amor

Reimundo Patiño

Xosé Carlos Ruíz Silva

Antón Patiño

Eduardo Blanco Amor é unha das grandes
figuras da literatura galega. Foi poeta,
narrador, ensaísta e en todas esas facetas
deixou obras de enorme valor. A súa vida
mantén un elo máxico que o encardina co
seu propio mundo literario até converterse
nun atractivo e contraditorio mosaico vital
que desenvolveu intensamente entre
Galiza e Bos Aires.

Existiu un pintor que quixo situar a
arte galega na vangarda e no seu
labor bebeu nas tradicións máis
milenarias de Galiza. Reimundo
Patiño bateu coa pintura,
o cartelismo, o cómic e a literatura
até converterse, nos anos 60 do
século pasado, nunha referencia
certa para as novas xeracións.

A NOSA TERRA - ESENCIAS
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Un plano pretende dotala de servizos

Un incendio na área industrial
da Pasaxe en Gondomar
acelera a regularización
H. VIXANDE
A situación de desamparo do
polígono industrial da Pasaxe, en Gondomar, levou a que
se producira un incendio nunha das súas naves. Non había
bocas de lumes e o suceso acelerou a súa regularización.
Na nave incendiada estaban localizadas máis de dez empresas
que se dedicaban a actividades
distintas sen amparo legal de licenza de actividade. É unha nota
común nun polígono con 85
compañías que dan traballo a
2.500 persoas e que agora afronta a ordenación despois de trinta
anos de existencia sen regulación de ningún tipo.
O lume, que se produciu o
mércores vinte de maio, obrigou
aos bombeiros a empregar os camións para fornecerse de auga e
a procurala en varias localizacións, pois no parque non hai bocas de incendios nin moitos outros servizos. É máis, a subministración de enerxía eléctrica é tan
precaria que algunhas empresas
non poden facer funcionar toda a
súa maquinaria ao mesmo tempo.
A situación é tal que a Asociación de Empresarios A Pasaxe
iniciou cando se fundou en xullo
de 2004 un proceso para urbanizar e ampliar un polígono industrial que, cando remate a segunda fase a finais de 2006 ou principios de 2007, terá medio millón de metros cadrados.
O proxecto avanza con rapidez e, aínda que unha enxeñería
viguesa redacta un parcelario, a
situación do plan xeral de Gondomar esperta dúbidas sobre o seu
futuro. O municipio de Gondomar
non se caracteriza por un urbanismo exemplar e o Tribunal Superior vén de fallar a suspensión do
plan xeral. O concello asegurou
aos empresarios que este feito non
terá repercusións sobre o desenvolvemento do plan especial da
Pasaxe, para o que xa existe unha
xunta de compensación, pero unha actuación decidida do alcalde
podería garantir aínda máis que a
legalización siga adiante. O fallo

As bocas de incendio carecían de auga.

do Superior debe publicarse nos
próximos días no Boletín da Deputación; isto concede marxe de
tempo ao concello para presentar
algún tipo de recurso que permita
gañar seis meses, nos que se podería legalizar o parque industrial.
Con independencia do procedemento para legalizar o parque,
o tempo é vital neste caso porque
se non se conclúe o proceso antes do vindeiro mes de xaneiro
de 2006, a zona quedará como
área forestal sen posibilidade de
regularizar a situación das naves
e garantirlles condicións de seguridade e servizos acordes cos
tempos que corren.
Se a lei pon dificultades ao
parque da Pasaxe e Administración someteuno ao abandono desde que naceu, as perspectivas de
futuro son, con todo, boas. O proxecto que manexan os empresarios locais pretende que chegue a
ocupar medio millón de metros
cadrados cando se complete a segunda fase. A primeira fase consistirá fundamentalmente en urbanizar e dotar de servizos ás naves
existentes. Para a segunda fase hai
un feixe de solicitudes de terreo

DP / AGN

industrial. Compre ter en conta
que a súa localización nas proximidades de Vigo e a carón das
principais infraestruturas viarias
da comarca fan da zona un bocado apetitoso para a industria.

Claves do adianto
electoral
MANUEL CAO
O presidente da Xunta, Manuel Fraga, sempre tivo como obxectivo declarado o esgotamento das lexislaturas pero, por esta vez,
optou por anticipar en catro meses a celebración das eleccións.
Probabelmente, son moitas e diversas as razóns de tipo político
e económico que aconsellaron o adianto electoral ao 19 de xuño.
Dende o punto de vista político, a razón principal está na
percepción dun cambio de tendencia nas expectativas de voto
dos partidos competidores. A crise de finais de 2004 entre boinas e birretes saldouse cun novo equilibrio de forzas con Fraga recoñecido como líder indiscutido mentres a febleza do PP
estatal facilita unha marxe de manobra inexistente nos tempos
de José María Aznar. O BNG, inmerso no proceso de asentamento dun novo líder, necesitaría tempo para consolidarse
mentras o PSdeG-PSOE, que aparecía como forza á alza polo
impulso derivado do efecto ZP, vese lastrado polas acusacións
de incumprimento do Plano Galicia. A perda da maioría absoluta do PP parecía inevitábel pero agora pódese agoirar unha maior incerteza sobre os resultados dos comicios.
A clave principal dende o punto de vista económico radica
na xestión dos orzamentos. En efecto, cara a outubro estaríase
presentando o novo orzamento do Estado, que lle podería dar a
Galicia unha chuvia de recursos en forma de promesas fáciles
de transformar, co aparato mediático e propagandístico, en ideas favorábeis ás expectativas de voto dos socialistas. Este aspecto semella fundamental á hora de levar a iniciativa política,
pois é na capacidade de presentarse como interlocutor privilexiado diante do goberno central onde reside o activo máis valorado dun político en Galicia. A estratexia da busca de rendas está asumida na forma de actuar dos individuos e colectivos socioeconómicos galegos e aquel que sexa percibido como o intermediario principal diante dos decisores exteriores terá moito
gañado diante dos electores. Este “nacionalismo” reivindicativo
delata á vez a desconfianza nas propias forzas e a dependencia
dos recursos alleos pero non é moi diferente dos procesos que
se dan nas demais autonomía. O aparente paradoxo reside aquí
en que é un partido estatal e de corte moi centralista o que recolle esta bandeira reivindicativa e goza da rede de poder e interacción autónoma que lle permite dotar de credibilidade esta
política. A función e estratexias de Fraga e do PP é a mesma que
noutros lugares levan adiante Juan Carlos Rodríguez Ibarra ou
Manuel Chaves, pois son aquelas áreas moi parecidas dende o
punto de vista da dinámica económica e social.

Un mal endémico
O caso do polígono industrial da
Pasaxe en Gondomar é especial
porque a situación de desamparo
está arraigada, pero moitos outros parques padecen circunstancias análogas. A falta de planeamento para a industria fixo que
agromasen numerosas naves en
concentracións desordenadas e
falta absoluta de servizos por todo o país. Mesmo a política da
Consellaría de Política Territorial
de implantar polígonos por todo
o país paliou só relativamente a
situación. A especulación en torno a estes parques levou á acaparación de chan industrial para a
súa venda posterior. As consecuencias en moitas ocasións foron que os parques quedaron baleiros e a industria tivo que recorrer ás vellas prácticas de instalarse en solo non programado.♦

Obreirismo ferrolán
ELISEO FERNÁNDEZ
Nos últimos anos rexurdiu o interes pola historia dos
novidade
movementos sociais, tentando o recoñecemento das
organizacións dos traballadores na transformación da
sociedade nun sentido democrático. E antes do dramático
período de 1936-39 e nos anos da loita clandestina contra o
franquismo, o obreirismo de Ferrol mantén unha traxectoria
obrigada de salientar.

PRENSA E CRIACIÓN / A NOSA TERRA

J.L. Rodríguez Zapatero e Manuel Fraga.
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‘A

quel que sexa percibido
como o intermediario principal
diante dos decisores exteriores
terá moito gañado diante dos electores”
A presentación dos orzamentos do Estado para o 2006
coincidindo coa campaña electoral suporía unha arma letal
contra Fraga e o PP e permitiría presentar os novos dirixentes
socialistas como orixe e garantía de cumprimento dos proxectos e fondos prometidos. Aínda máis, na actualidade estase en plena discusión sobre as Perspectivas Financeiras
2007-2013 para a UE na que están en cuestión os fluxos de
fondos para Galicia. O financiamento europeo foi o pear no
que se asentaron as principais iniciativas e obras de carácter
infraestrutural que alimentaron o crecemento da economía
galega, polo que un corte dos fluxos ou unha redución significativa levaría consigo unha caída inexorábel na capacidade
de investimento e dinamización económica inducida por parte do sector público. Non é difícil aventurar a posibilidade
dalgunha medida ou promesa de apoio financeiro en plena
campaña por parte duns aliados da ”vella Europa” que teñen
motivos sobrados para mostrarse agradecidos con Zapatero.
O adianto electoral ten como obxectivo rachar cos efectos negativos para o PP do calendario de elaboración dos orzamentos do
Estado e da UE dado o papel decisivo das achegas exteriores para financiar a burocracia e os investimentos en infraestruturas.♦

Ibarretxe pendente dos socialistas
para decidir se goberna en minoría
CÉSAR LORENZO GIL
A composición do novo parlamento de Vitoria parece un
xogo de tetris mal resolto. A
aritmética ofrece poucas saídas maioritarias e o lehendakari podería optar por arrancar a lexislatura en minoría,
agardando acenos dos seus posíbeis socios, os socialistas ou os
comunistas das Terras Vascas.
Acabada a rolda de contactos con
todos os grupos parlamentarios,
Juan José Ibarretxe ten unha dura
tarefa por diante. Das súas primeiras entrevistas só tirou tres conclusións prácticas. Poderá contar
con Ezker Batua (EB) para revalidar o tripartito (o que lle dá 32 votos na investidura. A maioría absoluta sitúase nos 38); os socialistas non teñen nin pensado entrar
nun gabinete presidido por el e incluso apostan pola candidatura alternativa de Patxi López e o Partido Comunista das Terras Vascas
(PCTV) mantén a incógnita sobre
o sentido do seu voto.
A opción que máis lle gusta ao
PNV é manter o tripartito con EA e
EB. Este goberno funcionou moi
ben durante a pasada lexislatura e
conseguiu ese ideal de “transversalidade” entre nacionalistas e constitucionalistas que tanto lle interesa
a Ibarretxe para desmontar a estratexia dos bloques que flamexa o
PP e unha parte do PSE. O problema é que o retroceso electoral do
PNV fai moi feble esta alternativa
e só conseguindo o apoio de Aralar
lograrían empatar a votos cunha hipotética coalición PP-PSOE.
Esta coalición volveu á axen-

da política logo de que Mariano
Raxoi anunciase que o seu partido
apoiará o socialista Patxi López
como lehendakari. Na mesma semana na que o presidente do PP
insistiu na necesidade de que o
goberno de Madrid iniciase o proceso de ilegalización do PCTV,
parece un paradoxo ese ofrecemento. En realidade, é un regalo
con trampa, un anaco de turrón
que tronza os dentes. Raxoi sabe
que esa avinza en Euskadi desmonta a campaña polo cambio de
Emilio Pérez Touriño para as eleccións galegas do 19-X. Ver do
ganchete a María San Gil e Patxi
López sería verter ácido no cartel
electoral do PSdeG.
Mais esta xogada popular xurdiu grazas ao anuncio de López de
se presentar como candidato alternativo a lehendakari no próximo
debate de investidura. Nin pensan
na posibilidade de negociar un goberno conxunto co PNV. Os socialistas seguen coa mesma idea que
defenderon na campaña: ou gobernamos nós ou non negociamos con
ninguén. “Sería ridículo que gobernase un candidato dun partido esta-

Juan José Ibarretxe, á dereita, ve lonxe o acordo co socialista Patxi López.

tal cando o nacionalismo ten maioría absoluta en Vitoria”, dixo Begoña Errazti, presidenta de EA.
O papel do PCTV
Esa maioría absoluta do naciona-

lismo tería plasmación posíbel
nun goberno de concentración
“autóctono” que unise PNV, EA,
Aralar e PCTV. A idea parece remota por acción pero si que sería
posíbel que o PCTV permitise a
investidura de Ibarretxe sen par-

Os populares contra o uso do galego no Congreso
A.N.T.
Após o anuncio do presidente
do Congreso dos Deputados de
que volvería aceptar o uso das
linguas cooficiais no Estado
español no hemiciclo se había
unha declaración unánime, o
PP xa dixo que se opuña. “O

castelán é a lingua común a todos os españois, o galego, o
vasco e o catalán está ben que
se usen nas súas comunidades
pero non nas institucións de
todos”, explicou o portavoz
dos populares na cámara,
Eduardo Zaplana.

A minoría catalá (ERC e
CiU) xa anunciou que non permitirán ningunha medida “de
consenso informal” e reclamaron que se reforme o regulamento para que se consigne por escrito a posibilidade de usar as
linguas distintas do castelán.♦

ticipar directamente no goberno.
A reunión coas tres cabezas de
lista comunistas xirou en torno
aos problemas de Batasuna para
se integrar na vida política.
Segundo algunhas análises,
non é certo que o PCTV sexa unha marca branca da esquerda
abertzale de sempre senón que
os comunistas pactaron con Batasuna servirlles de altofalante,
de “amigo íntimo” que lle fai un
“favor” para que no futuro poida
remar cos seus propios recursos.
O interese principal do PCTV
sería, polo tanto, servir de ponte
cara ao entendemento institucional que Arnaldo Otegi deseñara
na Declaración de Anoeta. Seguindo esta liña estratéxica, o seguinte paso tería como protagonista a ETA, que podería anunciar unha tregua que tirase lastre
no parlamento de Vitoria e fixese
posíbel un acordo de lexislatura
entre todos os nacionalistas, unha
opción que se explorou sen éxito
durante a última tregua do grupo
armado, no 1998.
O gran perigo desta vía é a
perda de peso específico do PNV,
que se vería arrastrado por un
proceso político que non protagoniza e do que quizais non tire rendemento ningún. Por iso é factíbel que os acontecementos se dean pero que non se produza a visualización social do achegamento entre jeltzales e abertzales. Se
os cambios fosen o suficientemente profundos, Ibarretxe podería adiantar os comicios tras un
período de goberno en minoría
que pactase co PCTV en temas
chave como os orzamentos.♦

L O R E N Z O VA R E L A
LETRAS 2005
Lorenzo Varela
Marga Romero

Unha biografía armada
con paixón e un fondo
coñecemento da figura
dun poeta excepcional
que mantivo intacto
o idioma e o amor
pola terra.
Coleccion Esencias

Unha historia
que nos pertence
A poesía en galego de
Lorenzo Varela
Carlos M. Callón Torres

Un ensaio que restaura o
papel decisivo e pioneiro
da poesía en galego escrita
por Lorenzo Varela.
Colección Nós os Galegos
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O apoio do PP a López na investidura ataca a estratexia do PSOE en Galiza

GUSTAVO LUCA

L

ucio Gutiérrez chegou á
presidencia do Ecuador
co apoio decisivo do movemento indíxena, finais do
2002. Dirixentes
respectadísimos coma Nina
Pacari e Luis Macas
aceptaron formar parte do
seu goberno. Pola primeira
vez dende a independencia
de España (1840) as once nacións indíxenas do país andino podían sentirse
representadas nos que
mandaban.
Non ben xurou o cargo,
Gutiérrez correu á beira do
presidente norteamericano.
Para os ecuatorianos, o ex
coronel viaxaba a
Washington igual que
Francesc Cambó a Madrid,
cun cartapacio de agravios
baixo do brazo e todos eles
materia de promesa durante a
campaña para a presidencia:
recusar a inclusión do país no
Plano Colombia (aceptada de
feito polo presidente anterior)
para evitar que os
norteamericanos declarasen
por eles a guerra contra a resistencia colombiana; pór
condicións terminantes ao
Tratado de Libre Comercio
cos do norte, vistos os resultados deste tratado en
México.
Que lle darían os de Washington ao presidente, que
marchou de tigre e volveu de
gato nun saco. Díxolle si á libre importación de tropa
mercenaria para atacar
Colombia e pola súa man os
norteamericanos apuñalaron
polas costas o clamoroso soño bolivariano das Forzas Armadas Ecuatorianas.
Se a militarización baixo
mando imperial anulaba un
exército fascinado polo
proxecto de Hugo Chávez, a
traizón do movemento
indíxena (o 25% da
poboación) e das
organizacións de base que lle
deran os votos é unha bomba
colocada no centro do máis
rebelde e organizado da
sociedade ecuatoriana. Para
que ningunha promesa eleitoral quedase sen escarnio, Lucio Gutiérrez regresou de
Washington como campión
do libre cambio e do
pagamento da débeda e
fomentou a corrupción que
prometera combater.
O tempo que vai do compromiso electoral ao chasco é
a cada máis curto en toda
América o que significa que
o ciclo acelerado do
beneficio capitalista ten unha
réplica máis viva. Gutiérrez e
o terceiro presidente expulsado por man dos indíxenas unha onda de indignación que
lembra o Caracazo de 1989.
Xa saben o que veu
despois.♦

Vinte e cinco anos sen Monseñor Romero
VÍTOR E. RODRÍGUEZ BARCA
Hai agora vinte e cinco anos, o 24 de marzo de 1980, unha bala remataba coa vida de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, mentres celebraba
a eucaristía na capela da Divina Providencia de San Salvador. O arcebispo desta cidade convertérase na voz dos sen voz, un incómodo elemento subversivo para o réxime militar que gobernaba en El Salvador.
Na su derradeira homilía, pronunciada vinte e catro horas antes de
ser executado, incitou os soldados
a desobedeceren as ordes dos superiores: “Irmáns, formamos parte
do mesmo pobo, vos matades os
vosos irmáns. Fronte á orde de
matar dada por un home, é a lei de
Deus a que debe de prevalecer, a
lei que di: non matarás. Un soldado non está obrigado a obedecer
unha orde que vai contra a lei de
Deus. As leis inmorais non deben
de ser respectadas. No nome de
Deus e do pobo que sofre, pídovos, prégovos, ordénovos, no nome de Deus, que cese a represión.”
Pedro Ramos –nome ficticio
co que aínda hoxe prefire ser identificado– viviu eses momentos que
cambiaron para sempre a vida do
pequeno país centroamericano
desde o seu posto de xefe de prensa da Comisión de Dereitos Humanos. “Cando en 1977 Óscar Romero é nomeado Arcebispo de San
Salvador,” -conta- “a xente que estabamos no movemento popular
víamolo como a alternativa da dereita, un cura conservador e moi
ben relacionado coas forzas armadas. Pero Monseñor Romero foi
pouco a pouco separándose das posicións do goberno e dándose a coñecer coma un home xusto e converterse nun líder social que acabou dando a súa vida polo pobo”.
A finais dos anos 70, a Teoloxía da Liberación estaba en pleno apoxeo. En El Salvador, este
movemento, moi cercano ás chamadas bases católicas e aos máis
desfavorecidos da sociedade, tiña no padre Rutilio Grande, xesuíta e amigo persoal de Romero, unha das figuras máis coñecidas en El Salvador.
O 12 de marzo de 1977, só un
mes despois da designación de
Óscar Romero como arcebispo da
capital, foi asasinado o padre Rutilio Grande. Pedro Ramos lembra
que “a morte do padre Rutilio

Grande marcou o inicio dos peores tempos da represión en El Salvador, coa desaparición e o asasinato de catequistas e de todo aquel
que tivese algo que ver co movemento da teoloxía da liberación”.
A partir dese momento, monseñor Óscar Romero endurece o
seu discurso até convertelo en loita constante contra a represión.
“Desde a Comisión de Dereitos
Humanos viamos as súas homilías
como a única fonte de información
veraz sobre o estado de El Salvador”, sinala Pedro. “Cando asasinaron a monseñor Romero, eu estaba en unha reunión na Universidade Nacional. De pronto, unha
moza entrou na sala onde nos atopabamos berrando que mataran a
Romero. A sala quedou en absoluto silencio, porque niguén podía
crer que se atrevesen a matar un
símbolo coma Romero. Saímos
correndo cara á capela onde o mataron e cando chegamos atopamos
xa unha multitude que non podía
crer o que estaba pasando”.
O enterro de Monseñor Romero, celebrado o 30 de marzo, converteuse nun verdadeiro masacre.
“A pesar do ambiente de guerra e
da tensión, ao enterro eu calculo
que acudirían máis de 100.000
persoas. Eu estaba na esquina sur
da praza da catedral de San Salvador cando, desde os tellados dos
edificios cercanos, comezaron a
disparar. Nunca saberemos con
exactitude cantos morreron ese

ANTONIO REYES ZURITA
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Caracazo
en Quito

Os seus asasinos foron indultados polo goberno salvadoreño

Masacre durante os funerais polo arzobispo Romero, a quen ollamos arriba, á esquerda.

día, vítimas dos disparos e da avalancha humana que provocaron.
Durante tres días, as rúas da capital quedaron desertas, inundadas
de zapatos abandonados e sangue.
O masacre provocou que a xente
se botase á montaña e foi o desencadeante da verdadeira guerra”.
Pedro continuou a traballar, na
clandestinidade, coa Comisión de
Dereitos Humanos até 1983. Nese
ano, a presidenta da Comisión,
Marianela García Díaz, foi asasinada. “A miña tarefa era a de saír
a facerlles fotos aos cadáveres que
aparecían cada día e levar a prensa estranxeira até o lugar onde se
cometeran masacres. Despois do
asasinato de Marianela, a miña vida corría evidente perigo. O día
mesmo do seu enterro, varios xornalistas estranxeiros sacáronme
con eles do país. E grazas a eles

vivo para contalo”.
A Comisión da Verdade da
ONU que analizou a violencia en
El Salvador, concluíu que a responsabilidade directa do asasinato
de monseñor Romero recaía sobre
Roberto D’Aubuisson fundador de
ARENA, partido de extrema dereita que ostentou o poder durante
moitos anos e hoxe na oposición.
A pesar desta conclusión, os responsábeis da morte de Romero seguen libres vinte e cinco anos despois. Pedro Ramos sinala este como un dos aspectos máis difíciles
á hora de pasar páxina, “en todos
estes anos que pasaron desde a firma dos acordos de paz, unha das
cousas que me máis me doe é que
non teñamos sido capaces de levar
a xuízo os responsábeis da morte
de Óscar Romero, por non falar xa
dos de milleiros de asasinatos ”.♦

‘Explícalles aos da rúa o que viches aquí’. Mercedes Núñez toma nota da
encomenda dunha compañeira de prisión e, no exilio de París, escribe este
Cárcere de Ventas. As memorias plurais dunha manchea de mulleres
torturadas logo de 1939. Cando sae da cadea, fuxe a Francia e alí participa
na resistencia contra a ocupación nazi. Ao pouco, un tren de morte vaina
conducir ao campo de exterminio de Ravensbrück, a estación máis
próxima ao inferno imaxinábel. Será liberada o 14 de abril de 1945,
aniversario da proclamación da II República.

Mercedes Núñez
Cárcere de Ventas
MULLERES 6 - A NOSA TERRA
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A Belle époque de Tony Blair, como antes doutros dirixentes tanto no Reino
Unido como no exterior, resulta da combinación de estratexias encamiñadas a
contentar a máis ampla base de electores,
nun equilibro complexo de liderado –onde se lle dá un uso estratéxico ás polémicas que afianzan a imaxe do líder aos
ollos da opinión–, bonanza económica e
control do propio partido.
Blair, que coa súa chegada acuñou o
que el chamou a terceira vía, é froito do
especial contexto británico. Un caldo de
cultivo que é moi difícil por non dicir imposíbel, de recrear en calquera outro estado europeo. Dicimos isto, en vista da percepción excepcional que se ten nas illas
do contexto económico e social, e dun
sistema político moi distinto, onde prima
a satisfacción do local e da estabilidade.
Dunha banda, o entendemento do publico e do privado, no Reino Unido, non
ten punto de reflexo en ningunha parte
do continente, e son obvias as influencias
transatlánticas, aínda que é certo que os
británicos compartiron con alemáns, en
maior grao de afinidade, a entelequia do
mercado, a concepción da competitividade e incluso do mercantilismo, do que
cos franceses, os seus eternos rivais.
Asemade, aspectos concretos como a
flexibilidade laboral, mecanismos como
o salario mínimo, ou o uso dos contratos
temporais ou de tempo parcial, nin se utilizaron nin se entenderon da mesma maneira. O dinamismo da economía británica e o afán emprendedor é maior que no
continente, e iso non hai quen llo negue.
Froito disto, Tony Blair, que dende uns
ollos profanos non parece moi distinto dun
“progre” militante do Partido Popular, é, a
pesar do idilio iraquí con Bush, un socialdemócrata británico que gañará con toda
probabilidade de novo as eleccións.
Dende 1997, levou adiante un amplo

Aquí fóra

Vitoria cantada
de Tony Blair
XOSÉ MANUEL FIGUEIRAS
Blair, durante estes anos, só tivo unha
programa de reformas sen que dende fóra sexa amplamente perceptíbel, tapado prioridade: o crecemento. A campaña de
por políticas macroeconómicas que im- imaxe de José María Aznar, co famoso
pulsan o investimento, o “boom” urba- “España va bien”, era froito dos spin docnístico e a especulación. Pero tamén un tors británicos. Blair sabe que sen creación de recursos só
innegábel crecemento
poden agromar proque repercutiu en
maiores ingresos nas
n bo exemplo que blemas. Por iso só foi
esta a súa prioridade.
arcas do goberno da
seguir para outros
A partir de aquí trasúa maxestade, o que
concede, polo tanto, pretendentes do poder no touse de innovar.
Asegurado o creposibilidades de investimentos e de re- contorno da democracia cemento, que ademais contou cun ciformas nos servizos
liberal moderna: contar clo de expansión insociais, na educación
ternacional que favoe na sanidade –os piacos teus votantes
receu as pretensións
res da política laborista–, sen grandes in- tradicionais, atacando a laboristas, e rodeado
de eficientes econocrementos no nivel
impositivo. É dicir, base de votantes alleos” mistas como Gordon
Brown –que viaxa
sen atacar a masa de
polo país xunto co
votantes que apoiou
tradicionalmente a Margaret Thatcher e primeiro ministro facendo campaña e
provocando algunhas risas–, conseguiu
os conservadores que a seguiron.
Sendo así as cousas, resulta que Blair neste anos unhas cotas de crecemento
conseguiu algo que ninguén no laboris- que bateron marcas.
Unha mestura de pragmatismo e creatimo acadara e que representa un bo exemplo que seguir para outros pretendentes vidade levou os laboristas a crearen axendo poder no contorno da democracia li- cias que combinan o público e privado
beral moderna: contar cos teus votantes dunha forma intelixente. E os resultados
tradicionais, atacando a base de votantes danlle a razón, pois non é só que o gasto en
alleos. O que lle permite o luxo de re- sanidade se incrementase nun 7,25% ou o
nunciar a unha importante cantidade de de educación nun 5,75%, senón que a medesencantados, sen medo de sentir na ca- llora destes servizos parece real aínda que
a día de hoxe, sexa mellorábel. A inseguriluga o alento da oposición.

‘U

dade nas escolas xa non é portada habitual
dos xornais, e as listas de espera reducíronse, ao igual que os accidentes de tren.
En definitiva, nestes anos o goberno
Blair, fixo unha campaña daquilo que un
amigo meu chama “marketinismo”, non
sen razón. É dicir, identificou as demandas
dos usuarios, que alí enténdense como
clientes que pagan –aínda que nas empresas españolas como Renfe lles pareza infumábel–, e intentou satisfacelas con imaxinación, sabendo que había recibir o pagamento ao final da lexislatura. Polo visto
identificáronse 122 necesidades, das que
22 foron persoalmente seguidas polo Prime Minister, e seguiuse a máxima de que
os servizos non poden ser xulgados mais
que pola calidade coa que se ofrezan.
A lóxica para entender este sistema de
detección de necesidades cidadás non é
doutro mundo. Baséase no uso do parlamento, das demandas dos colectivos sociais
e das presións das portadas da prensa diaria.
Calquera que asistise a unha sesión do
Westminster (o parlamento británico) verá,
non sen sorpresa, que se fala de asuntos
que por veces parecen rozar a estupidez. E
que se afastan do interese xeral. Eu mesmo
escoitei unha discusión sobre a xestión dun
hospital concreto na rexión centro de Inglaterra, onde se falou de que era necesario
un mellor acceso. Por pouco falan do menú, até chegar á conclusión de que facía falla renovar o equipamento. Tamén se tratou
dunha escola noutro dos condados.
Entre as dificultades para entender algúns parlamentarios de marcado acento escocés, deducíase que o importante non é a
fame en Somalia nin o último atentado en
Bagdad, senón o servizo de recollida de lixo
nos Highlands, porque para algo falamos da
política interna dun estado. O resto tende a
clasificarase todo como solidariedade.♦
XOSÉ MANUEL FIGUEIRAS é analista do IGADI

PREMIO

MANUEL COLMEIRO 2005
Obxecto:
A EGAP premia estudios e traballos inéditos sobre a Administración Pública de Galicia realizados desde unha perspectiva
xurídica, económica, sociolóxica, etc.
Dotación económica:
4.510 euros
Prazo de presentación dos traballos:
ata o 10 de outubro de 2005
Bases da convocatoria:
DOG nº 157, do 23 de marzo de 2005
Información:
Escola Galega de Administración Pública (EGAP)
Rúa de Madrid, 2-4. 15707 Santiago de Compostela. Teléfono: 981 546 040 / 6249. http://www.egap.xunta.es
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Xurxo Deza publica o primeiro volume adicado á traxectoria do Rácing

Un pouco de historia ‘verde’ de Ferrol
CÉSAR LORENZO GIL
Por que o Rácing de Ferrol se
chama Rácing? Por que a escolla da cor verde para a camisola? A estas preguntas e a outras
moitas dálles resposta Historia
do Racing Club de Ferrol
(Edicións Embora), de Xurxo
Manuel Deza Rei, cuxo primeiro tomo xa está nas librarías.
Que o Rácing está a escribir páxinas épicas no presente é obvio. A
súa loita por sobrevivir na competición profesional seguro que
merecerá páxinas no cuarto volume da serie que Xurxo Deza acaba de iniciar co primeiro tomo,
que lembra a historia do equipo
ferrolán entre o 1919 e o 1939.
O autor, que foi fundador do
Círculo Racinguista, pescuda nas
escuras orixes do club con rigor e
gran profusión de fontes documentais, e páxina a páxina vai
debullando a evolución dun equipo con moitas dificultades que,
malia todo, logrou facerse un sitio, primeiro no fútbol galego, e
despois no español. A historia do
club futbolístico discorre entrelazada coa propia evolución da cidade e do país e está intimamente ligada a fenómenos como o
obreirismo ou a Guerra do 36.
A principal pregunta que contesta Deza é a orixe do Rácing e
os porqués de que se chame así
ou de que vista de verde. Desmentindo algunhas teorías sen
fundamento, o autor remonta ao
1919 o primeiro partido dun novo equipo que se autodenomina
Racing. A meirande parte dos
seus xogadores participaran en
dous clubs bautizados con nomes
de barcos, o Jaime I e o Giralda.
Para Deza, nome e cor da ca-

O Rácing no campo de Caranza, o 1 de agosto do 1920. Á dereita, trofeo do subcampionato de España do 1939, o maior éxito na
historia dos ferroláns. Abaixo, Xurxo Manuel Deza, autor do libro sobre o club ferrolán.

misola teñen a ver coa presenza
de xogadores británicos en Ferrol. O de Rácing sería unha
achega dos traballadores irlandeses da cidade. Daquela, moitos
equipos tomaban o inglés como
lingua (sporting, team, club…) e
Racing era o favorito polos naturais de Irlanda. Deza explica a relación entre os tres Racing do

norte, o de Ferrol, o de Irún e o
de Santander visten de verde. Por
que? Pois tamén por causa de Irlanda. Naquela altura, Eire vivía
un momento político especial, de
loita total pola independencia. A
cor verde da bandeira era un símbolo que se levaba en calquera
lugar onde un irlandés estivese
vivindo. Os ferroláns tomarían a
cor como elemento solidario cun
país que lles aprendeu, xunto cos
traballadores do cable inglés, a
xogar ao foot-ball.
Os inicios do Rácing foron difíciles mais en poucos anos conseguiron ser o equipo máis representativo da cidade e converterse
no terceiro grande club galego, só
por detrás do Deportivo da Coruña e do Celta (creado no 1923).
Xustamente, diante dos vigueses
tiveron os verdes o seu primeiro
gran partido. Perderon contra os
celestes na final da serie A galega.
Na década do 1920 apareceu
xa a rivalidade entre o Rácing e o
Deportivo. O club coruñés apare-

ce na historia dos ferroláns como
o equipo grande que lle rouba ao
Rácing as súas estrelas. Algúns
ex racinguistas fichados polos
branquiazuis tiveron graves problemas ao voltaren á cidade e
certo rancor se foi impoñendo
entre as poboacións veciñas.
Mais o Rácing non só foi un
equipo “galego”. Na tempada
1928-29 consegue debutar no
Campionato de España após vencer
a final de Galiza diante do Dépor.
Nos 30, as tensións políticas
afectáronlle moito ao desenvolvemento do equipo. De mandar
xogadores ás competicións
obreiras internacionais, o Rácing
pasou a ser un equipo represaliado pola Falanxe, que tomou conta do fútbol federado a partir do
1936 e impuxo un modelo terrorífico que obrigaba a convocar
falanxistas en cada club. Con España en borrallas, o Rácing conseguiu ser subcampión de España tras perder co Sevilla por 6-2
en Montjuïc no verán do 1939.♦

Ídolos
MANUEL PAMPÍN

E

stamos asistindo á
irrupción de novos
campións, de estética
e comportamento
normais, e que
aparentemente non andan
inmersos nese mundiño de
falsidade que se rexe por
palabras coma “luxo”,
glamour, “prepotencia” ou
similares.
Ao lado dos tótems
galácticos que viaxan en
Ferrari, Rafael Nadal ou
Fernando Alonso son a
punta de lanza dunha
xeración que parece
recuperar unha
característica que valoro
especialmente: a
humildade; o tránsito pola
vida dun xeito normal, sen
ostentación nin vaidades.
Nos casos máis
recentes do tenista e o
piloto, imaxínanse o que
podería ser que Raúl e
compañía gañasen unha
Eurocopa ou xa non
digamos un mundial?;
serían elevados á
categoría de deuses
viventes, sobre todo por
eles mesmos e os
xornalistas corifeos que
desde Madrid alentan
eses monstros mediáticos
que logo lles lamben o cu
aos políticos no poder
(sexan da cor que sexan)
e son incapaces de
asumir e pelexar por
causas xustas.
Teño certa debilidade
por Fernando Alonso por
un pequeno detalle; nun
gran premio (co desastre
do Prestige recente), quixo
poñer no seu bólido un
adhesivo do Nunca Máis;
pero os inmobilistas
dirixentes do mundial
impedíronllo. O asturiano
demostrou personalidade
e compromiso, non como
soen facer outros
insolidarios, sexan
futbolistas, cantantes ou
presentadores de
televisión.
Oxalá os triunfos de
Nadal ou de Alonso
sirvan para que os nenos
teñan outros referentes
na mitomanía popular;
pero non só pola súa valía
deportiva, se non pola súa
actitude, moi lonxe do
egocentrismo desmedido
que mostran outros máis
mediocres ca eles. E un
rogo a eses pais que teñen
os rapaces á porta dos
hoteis agardando varias
horas polos ídolos;
mándenos facer deporte,
ver unha boa película ou
ler algún libro; non
alimenten máis ese
patético circo.
Posto a elixir, prefiro
que os nenos admiren a
Alonso ou Nadal antes que
a Beckham, Bisbal ou
Anne Igartiburu. Pero
que idolatren as persoas,
non pallasos sen
dignidade.♦

Chano Piñeiro.

Baixo o título Galiciale abriuse o pasado
22 de abril o primeiro festival de cine galego en Berlín coa proxección da curtametraxe O camiño das estrelas, dirixida por
Chano Piñeiro. O festival, que se celebrará
na cidade xermana até o venres 29 de abril,
ten como obxectivo mostrar a través do cine, que Galiza ten os seus propios sinais de
identidade, como indica o director do certame Damián García Correa. Por este motivo ademais do pase de curtas e longas galegas ofreceranse actividades complementarias como exposicións e debates.♦
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Festival de cine
galego en Berlín

VERNE
VIAXA A
GALIZA

Pedrón de Ouro para
Xosé Manuel Beiras
A Fundación Pedrón de Ouro acordou o pasado 16 de abril concederlle o galardón que
leva o seu nome na edición 2005 ao profesor e político Xosé Manuel Beiras Torrado,
como recoñecemento ao “seu compromiso
co país”, destacando ademais a “súa xenerosidade e honradez”. O Pedrón de Honra,
que se dedica a subliñar o labor desenvolvido por entidades ou persoas dende o exterior a prol de Galiza recaeu este ano en
Fernando Pérez-Barreiro Nolla, residente
en Gran Bretaña, tradutor de autores universais como Ionesco ou Shakespeare.♦

Ilustración dunha das
edicións da obra de Jules
Ve r n e D a Te r r a á L ú a .

Lobato en Ourense,
Milán e Tokio
O fotógrafo coruñés Xurxo Lobato presentou en Ourense a exposición Galicia Camiño Celeste, que se poderá contemplar
até o 1 de maio no Museo Municipal do
concello. Esta mostra itinerante, que xa foi
vista por setenta e dúas mil persoas, exporase durante o mes de xuño en Carballo.
Paralelamente, o autor coruñés participa
en Milán na mostra colectiva Lestasi della
cose, producida polo Fotomuseum Winthertur de Suíza, así como na colectiva Dez
miradas de España, que se presenta en Tokio, formando parte da Expo Aichi 2005.♦

xiliado e escritor, así se definía, e por
esa orde, o finado Augusto Roa
Bastos. O autor de Yo, el supremo,
unha das grandes novelas de ditadores, faleceu en Asunción (Paraguai)
aos 88 anos. O novelista dixera que entrara na
literatura por culpa do exilio, que o fixo fuxir
das ditaduras, primeiro a Arxentina e logo a
Francia. E dun escritor que morre consagrado
á presentación dun premio que busca novos
valores literarios. Ao tempo que edita a nove-

E

la gañadora do último certame ‘Blanco Amor’
de narrativa longa –Dentro da illa, de
Dolores Ruíz– o Concello de Neda fai público que se encarga da ortganización do certame do próximo ano. E outro premio, neste
caso de poesía, cambia. O Pérez Parallé que
convoca o Círculo Mercantil e Industrial
‘Unidad’ de Fene pasa a ser un certame dedicado a poemarios inéditos. O prazo de presentación de orixinais remata o 30 de setembro.
Espiral Maior publicará a obra gañadora.♦
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Verne en galego
Os seus catro títulos de máis sona foron vertidos ao noso idioma
CÉSAR LORENZO GIL
Catro das principais novelas de Jules Verne, autor do que
se cumpre o centenario, foron traducidas ao galego. Trátase de Vinte mil leguas baixo dos mares, Viaxe ao centro
da Terra, Da Terra á Lúa e A volta ao mundo en oitenta días, todas elas obras emblemáticas da literatura xuvenil.
M. Pacheco e L. Perozo foron os
tradutores de Vinte mil leguas
baixo dos mares. As outras tres
obras foron vertidas ao noso
idioma polo profesor Valentín
Arias.
Vinte mil leguas
baixo dos mares
Editada en dúas partes (18691870) é a máis famosa das novelas que escribiu. Na obra
aparece por primeira vez o
misterioso Capitán Nemo e o
seu submarino Nautilus, que
conseguirán tanta sona que
volverán en posteriores libros.
Nas súas páxinas faise unha referencia ao tesouro mergullado
dos galeóns de Rande. Disque
o autor estivo en Vigo e creou a
Nemo baseándose nun mariño
galego. A edición galega é de Ir
Indo, na colección ‘Clásicos
universais’.
Viaxe ao centro da Terra
Este é un dos poucos libros que
saíu do prelo directamente como único volume, en novembro do 1864. É unha das obras
máis imaxinativas do autor e
inspirou a outros escritores, como o Arthur Conan Doyle de O
mundo perdido. Un investigador consegue encontrar unha
porta cara ás profundidades do
planeta nun volcán de Islandia.
Alá embaixo, a el e aos seus
compañeiros de expedición,
espéraos un mundo cheo de pe-

rigos e aventuras. Editado por
Xerais, na colección ‘Xabarín’.
Da Terra á Lúa
A obra máis “profética” de Verne publicouse por entregas no
Journal des Debates Politiques
et Littéraires antes de saír nun
só volume en outubro do 1865,
cun simpático subtítulo, Traxecto directo en 97 horas. Moito antes de cosmonautas, o autor vincula a carreira espacial á
artillaría. Os membros do Gun
Club de Baltimore queren
aproveitar o desenvolvemento
que esta arma para lanzaren un
foguete con destino a lúa. Na
cara oculta do satélite hai agochada toda unha civilización.
Editado por Do Cumio.
A volta ao mundo en 80 días
Esta novela é unha das máis
populares, algo que lle encantaría a Verne, que converteu o
excéntrico e cabaleiro Phileas
Fogg no seu alter ego perfecto.
Des que apareceu no 1873,
moitos dos seus lectores quixeron facer realidade a ficción de
Verne. No 1928, un grupo de
admiradores cumpriu as etapas
do libro e voltou a Londres en
só 40 días. Hoxe segue a celebrarse un encontro quinquenal
de fans que fan o percorrido seguindo os tempos e as dificultades daquel primeiro. Seguen
a chegar antes ca Fogg. Tamén
está en ‘Xabarín’ (Xerais).♦

Centenario do aventureiro que non saíu da casa
Os historiadores da literatura
consideran a Jules Verne o creador das novelas para a mocidade. Coa súa prosa un tanto recargada de descricións e imaxinación apurada, o escritor francés
superou a técnica do folletín melodramático, de historias policiais ou de épica histórica para
facelo máis “práctico” ás novas
xeracións que procuraban unha
literatura que combinase a aventura coa fascinación polos avances científicos e técnicos que a
Revolución Industrial fixera
máis visíbeis na segunda metade
do século XIX. El é o primeiro
que proclama que a aventura estase a vivir nos titulares dos xornais. Nas súas obras, cada acontecemento histórico que vive
sérvelle de inspiración.
Verne nunca quixo ser un
“escritor” senón un “viaxeiro”.
E conseguiuno. Nado en Nantes
(Bretaña) no 1828 nunha familia
de burgueses ilustrados –o seu
pai era avogado–, o pequeno Ju-

les medrou enfeitizado polo
misterio dos buques que atracaban no porto da cidade. Aos 14
anos tentou sen éxito embarcarse nun barco que ía para a India.
As consecuencias daquela trasnada foron terríbeis. O pai obrigouno a xurar, após un duro castigo, que nunca viaxaría máis
que coa imaxinación. Cumpriu a
promesa a medias.
A ansia polas letras tíñaa
Verne un pouco desbravada.
Cando chegou a París para estudar Leis, intimou con algúns
escritores de éxito e considerou
a literatura como un bo medio
de ingresar algúns cartos. Probou sen éxito como dramaturgo. As súas obras, bastante mediocres, representáronse entre
bocexos, a pesar de contar co
apoio de figuras tan senlleiras
como Alexandre Dumas.
Convencido de que escribir
non o ía tirar de pobre, organiza a súa vida. Casa e faise
axente de bolsa. Mais entre os

títulos de accións e os compromisos de compra-venda, Verne
non deixa de ler todo canto cae
nas súas mans sobre viaxes e
avances da técnica.
Nesas está cando coñece o
editor Pierre-Jules Hetzel, auténtico mestre e descubridor de Verne. Hetzel pretendía editar unha
revista adicada aos mozos da
burguesía que gostaban de entretérense con lecturas instrutivas.
A Magasin d’Education et de
Recreation precisaba de alguén
que falase de viaxes cun ton literario. Verne preséntalle ao editor
unha historia inverosímil a bordo
dun globo, un dos inventos máis
en boga naquel ano de 1863.
Hetzel ve que hai madeira naquel escritor de 35 anos, pero
moi pouca técnica. Mándalle
que practicamente reconstrúa a
novela mais acaba por publicarlla por entregas. Máis tarde sairía nun só volume. Era Cinco semanas en globo, a primeira dunha serie de novelas que anual-

mente chegaban aos lectores.
Luz na escuridade
O acerto histórico de Verne,
amais de saber ver, guiado por
Hetzel, que había un gran mercado para as historias xuvenís,
foi saciar a ansia de coñecemento do seu tempo. As Misións
Xeográficas triunfaban en toda
Europa e as grandes potencias
coloniais, á parte de baterse en
guerras en África e Asia, competían entre sí para ver que bandeira flamexaba antes nas fontes do Nilo ou no curuto dos
principais cumios do Himalaia.
O escritor, incapaz de poder
saír fisicamente cara a esas
aventuras, inventaba maxistralmente explicacións para os
grandes misterios do seu tempo.
Nun momento no que non se coñecía que había fóra da terra, o
autor explica como é a cara
oculta da lúa (Da Terra á Lúa);
ignorado o contido do planeta,

os seus atoliscados aventureiros
de Viaxe ao centro da Terra descobren un mundo fantástico nas
entrañas dun volcán islandés.
As súas obras discorren fascinadas pola velocidade dos novos medios de locomoción, as
posibilidades do vapor, o “máis
lonxe” dos exploradores, desde a
selva do Orinoco até os polos.
Os lectores devecen por cada entrega e personaxes como o Capitán Nemo ou Phileas Fogg son
xa famosos na época do escritor.
Cando Verne morre no 1905
talvez nin imaxinara que o home
acabaría viaxando ao espazo ou
que só 35 anos despois, moitos
capitáns Nemo, ben menos poéticos, inzarían o seu Atlántico
con submarinos áxiles coma linces. As obras do atípico broker
tomaron unha nova dimensión
coa chegada do cinema, que volveu poñer de moda as aventuras
que narrara. Hoxe, os seus libros
seguen a venderse e a adaptarse
para as pantallas.♦

Nº 1.173
Do 28 de abril ao 4 de maio de 2005
Ano XXVIII

Nai
PILAR PALLARÉS

A

gora, despois de
tanto tempo,
atrévome a enviarche
esta foto, nai. É a que saíu
en case todos os xornais de
aquí, unha desas que aí
nunca han amosar. Non
tiven ocasión de fotografar o
meu neno con vida. Foi
medrando dentro de min
durante a viaxe, parino
baixo o sol do inferno do
deserto e aínda non
comprendo agora como
sobreviviu durante meses,
como podían incharse cada
día os meus peitos de leite
para el. Porque eu xa estaba
seca no meu corazón, nai,
tan morta coma a area, tan
cansa coma ela de agardar.
Na foto vense unhas
monxas católicas que me
ollan con mágoa. Presidíuno
un bispo, como se o meu
fillo fose tamén importante
para eles. Quero dicir,
presidíu o enterro. A que
leva o cadaleito é
Fatoumata. No seu país non
podería facelo. Tería que
ficar na casa, chorando coas
outras mulleres. No seu país
terían soterrado o meu neno
de inmediato, para non
adiar nen por un minuto a
súa entrada no Paraíso.
Fatoumata chorou case
tanto coma min.
Lembrábase dos cativos que
deixou lonxe. A xente de
aquí ollábanos un pouco
sorprendida. E eu, no medio
do desconcerto e dunha dor
que me facía sentir a min
orfa do meu fillo, non
entendía a causa da
sorpresa. Agora coñézoos
algo e sei que pensan que
nós parimos tantas veces e
estamos tan afeitas ao
sofremento, que somos
practicamente insensíbeis.
Non se decatan de que eu
son aínda unha adolescente,
de que ti me mirabas, de
que até as pedras se van
desgastando coas arroiadas.
Tamén fican atónitos
cando descobren que eu fun a
un liceu na nosa cidade, que
coñezo toda a música que eles
bailan e devezo polos zapatos
bons. Parécelles un
despilfarro enfeitearmos
tanto o cabelo. Que é o que
interpretarían se lles conto
que pola noite ti rascas
sixilosamente o arroz do
xantar pegado na tarteira,
case queimado, para os
viciños non saberen que non
tedes outra cousa que comer?
Poderían comprender que
para ti é unha humillación?
Sei igualmente que esta
foto alporizou a conciencia
duns e tranquilizou a
doutros. Non, non me
equivoco no que digo.
Souberon poñerlle faciana á
mamá da patera, a do bebé
morto, condescenderen até
facela humana –a min, un
ser indistinto, unha casepersoa– e oferecer ao seu
fillo un final algo digno.
Non lle has amosar esta
foto a ninguén.♦

Circo, caricaturas e espectáculos de rúa
na IV Semana do Humor de Silleda
MAR BARROS
Coa convicción de que a risa
abre cancelas arranca a
cuarta Semana do Humor de
Silleda o 29 de abril cun programa destacado que dá cabida á ilustración, á caricatura, o circo e os espectáculos de rúa. Unha importante
presenza galega entre os profesionais convidados e a intención de converterse nun
festival de referencia en Galiza así como de contribuír
na potenciación económica
da comarca do Deza son os
eixes centrais desta nova cita.
Pallasos, ilustradores, caricaturistas, investigadores do humor e
defensores da risoterapia, ilusionistas, actuacións destacadas e
moito espectáculo de rúa. Con
estes reclamos dá comezo o venres 29 a cuarta edición da Semana do Humor de Silleda, cita que
se quere converter en referente
galego no que a este tipo de eventos se refire. De momento, a nova edición presenta un programa
amplo e para todos os públicos,
con actividades tanto de sala como de rúa, no que se inclúe a participación de profesionais destacados, como o debuxante Kiko
da Silva, que impartirá un curso
de banda deseñada ou o pallaso
belga e membro do dúo Les Founambules, Josep Collard, que dará algunhas claves acerca do
mundo do clown.
Coa intención de que “a xente empece a educarse no humor,
consolidar a cita e contribuír á
potenciación económica da co-

PACO VILABARROS

marca”, esta cuarta edición reaparece cun maior número de espectáculos de rúa a cargo de estatuas viventes e da escola madrileña de circo Carampa, con
acróbatas, ilusionistas e trapecistas. Mais unha das actividades destacadas do festival terá
lugar no auditorio Semana Verde o 29. Baixo o título El jardín
de los Bonsais, avalado polo
éxito de audiencia no programa
radiofónico en Protagonistas de
Luis del Olmo, novos valores da
imitación ofrecerán un número

no que desfilarán personaxes como a Duquesa de Alba, Zapatero, Mariano Raxoi ou Jesulín de
Ubrique e no que a temática xirará ao redor da comarca do Deza. Do mesmo xeito, o actor e
humorista Moncho Borrajo presenta o 30 de abril Cosas Mías,
un espectáculo no que dá vida a
cinco personaxes diferentes.
O Festival súmase ademais
aos actos benéficos en favor dos
afectados polo tsunami, cunha
gala na que estarán presentes
Pepe Viyuela, o Mago Teto, Tor-

tell Poltrona e Joseph Collard,
entre outros. O programa complétase con diversas exposicións
como a mostra Can de palleiro,
na que participan máis de corenta ilustradores galegos ou a protagonizada por Omar Pérez.
A consolidación desta semana súmase ao crecente número
de citas relacionadas co humor,
a banda deseñada ou a maxia e
a crecente profesionalización do
sector, tanto a nivel de humoristas gráficos como de actores cómicos. “O que acontece co tema
do humor –comenta Antonio
González Aval- é que o ser humano tende a buscar un medio
de supervivencia”. “Cando aparece unha dificultade a súa natureza tende a recorrer a risa para
superala. Dados os problemas
que vivimos a xente decátase de
que hai que rir un pouco”, engade. Ao seu ver “o humor é clave
para contrarrestar algunhas das
enfermidades que nos afectan
actualmente, aliviando os seus
síntomas”.
Agustín González,
sorriso de ouro
Co premio Sorriso de Ouro, o
festival quere renderlle homenaxe ao recentemente falecido actor Agustín González nun acto
presentado por Andoni Ferreño.
O galardón será entregado a
Maite de la Cruz, viúva do actor,
nominado en catro ocasións aos
premios Goya e premio Max das
Artes Escénicas ao mellor actor
de reparto pola súa interpretación en o Alcalde de Zalamea.♦
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Lembranzas
de cinema

Crítica do conformismo
Seis relatos de Ramón Caride
Título: Dedre.
Autor: Ramón Caride.
Edita: Xerais.

No título que hoxe traemos a estas páxinas, Dedre, Ramón Caride dispón seis relatos en dous
apartados (“Da razón lóxica” e
“Da razón impura”) aparentemente distintos.
Os relatos Salienta a
desta segunda axilidade
revisión que
narrativa,
Caride fai da
súa narrativa característicurta (despois ca que soe
dos Negros es- acompañar
pellos, 2001) a escrita do
poden adoptar de Cea,
aparencia de autor pouco
mímese realisdado ao
ta, inclusive xenérica, e de fei- virtuosismo
to fano sen titu- pirotécnico.
beos, non de
xeito casual senón intencionado: trátase de ofrecer bocados de realidade xustamente para que reflexionemos
sobre ela, para que pensemos no
que hai detrás, no que subxace.
Así os tres relatos da primeira
parte achégannos ao apodrecemento interno en tres fases, en
tres historias nas que os protagonistas abandonan a loita polo que
é xusto. O primeiro relato conta
como Pepe Carrera deixa de investigar e se convirte nun satélite
do cacique, acolléndose á razón
práctica. Do mesmo xeito que fará o cámara protagonista do segundo, relato que nos achega un
importante dato: ninguén ouse
pensar que a cousa non vai con el
porque se arriscará a sorpresas
desagradábeis. E no terceiro, cunha historia de tráfico de drogas
por tras, vén máis outro dato imprescindíbel: a autocompracencia

Ramón Caride.

(quen non se consola é porque
non quere) é grotesca e non resolve absolutamente nada. Estes son
os camiños/consecuencias da razón lóxica, estes son os camiños
polos que Caride critica a razón
lóxica. Unha crítica que se establece á vez que se reflexiona sobre o caciquismo, sobre a precariedade laboral, sobre a aculturización e o conformismo, desde
tres relatos moi diferentes nos que
a análise sociolóxica está presente en todos (especialmente o primeiro), e que se poden aproximar
ao xénero do terror (o segundo)
ou mesmo ao cómico extremo
oposto (o terceiro).
Logo desta crítica da razón
lóxica, dispoñense os tres que
conforman a crítica da razón impura, tres relatos que agora semellan centrarse a redor do
mundo da escrita, e de feito fano, moi claramente son relatos
metaliterarios. Mais non quere
isto dicir que pertenzan a un
mundo diferente dos tres primei-

ros, que a razón lóxica sexa algo
diferente da razón impura. Todo
o contrario. Todos os mundos
son o mundo, lóxico e impuro, e
este non é nin máis concreto nin
máis abstracto que o primeiro.
Deteñámonos agora nestes
tres do segundo apartado. O primeiro e o terceiro desenvólvense
en ambientes literarios, e o segundo no xornalístico. No primeiro relátase a procura do literario, no obradoiro que un afamado autor brasileiro dá a tres
escritores participantes. Constátase aquí que as personaxes seguen rexendo os seus actos por
motivos semellantes aos da primeira parte, é dicir: pola razón
práctica. Un desacougante panorama nos propón Caride, no que
os escritores resultan ser funcionarios da palabra ocupándose
máis das súas “carreiras” que do
que realmente é “literario”; desolador porque, se ambos camiñan, os escritores e a vida, camiños distintos, algunha realidade

ha ficar alterada. Convite á reflexión que non debe ser obviado.
O segundo non é menos incisivo.
Mentres se conta unha historia
que remata no eido do terror,
ponse o dedo na chaga do xornalismo, facendo denuncia das presións (chantaxes, se queremos
falar con propiedade) que sofren
os profesionais deste medio para
vivir de costas ao galego.
E remata o volume “A culpa
foi de Max Weber”, onde o de
menos é a identidade de Pepe
C.C. Se ben son lícitas as especulacións, máis interesa o contundente ataque á deconstrución,
vista como un procedemento
alleante, pura destrución da personalidade. Asemade, nesta invocación ao pensador alemán,
concílianse tanto a definitiva crítica razón (mantiña Weber que o
excesivo racionalismo era moi
prexudicial para o individuo) como a esperanza no espírito nacional como axente liberador da
realidade opaca e fría que nos
atenaza. Lémbrese que a finalidade da ficción é precisamente
tratar de dar sentido á realidade.
Formalmente, nestes relatos,
salienta a axilidade narrativa, característica que soe acompañar
sempre a escrita do de Cea, autor
pouco dado ao virtuosismo pirotécnico, que conta o que quere
contar, sen que iso supoña renunciar a xogos lingüísticos, coidando que ao lector lle sexan proximas as historias que relata porque
procura dotalas de intensidade,
con personaxes facilmente recoñecíbeis, diálogos, vivos e algunha sorpresa para o remate, porque,
xa se sabe, saber narrar é saber insinuar e a revelación dos segredos
que temos diante dos ollos.♦
XOSÉ M. EYRÉ
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EDICIÓNS A NOSA TERRA

MARTES 3 DE MAIO ÁS 20 HORAS
CASA DO LIBRO COA INTERVENCIÓN
MARGA ROMERO
CARLOS L. BERNÁRDEZ e
XAN CARBALLA.

FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. VEU VISITARME O MAR.
Rosa Aneiros.
Xerais.

1. A ESTRELA NA PALABRA.
CONVERSAS CON
X.M. BEIRAS.
F. Pillado e M.A Fernán Vello.
Espiral Maior / Laiovento.

2. AS GALERAS DE
NORMANDÍA.
Ramón Loureiro.
Xerais.

“LORENZO VARELA”
DE

N

DE

3. ERA NA SELVA DE ESM.
Xosé Luís Méndez Ferrín.
Espiral Maior.
4. OS OLLOS DA PONTE.
Ramiro Fonte.
Xerais.
5. A REPÚBLICA DOS SOÑOS.
Nélida Piñón.
Galaxia.

Capitol, última sesión, de
Miguel Anxo Fernández, consta
de trece relatos cuxo fío condutor é a
lembranza
dos vellos cines. O autor,
bo coñecedor
das salas de
proxección,
describe o microuniverso
que agroma
cando a pantalla
se ilumina.
Páxina de microhistoria, da
educación sentimental de case
todo un século (1917-2001).
Edita Galaxia.♦

A Galicia
de Mahiloc
Xerais publica As galeras de
Normandía, de Ramón Loureiro. O libro constrúe un mito
nas costas do
mar do norte
de Galiza,
fronteira
perfecta coa
primeira e segunda Bretaña.
Na Terra de
Escandoi mora
o Príncipe de
Dúas Cabezas
acompañado
dun Merlín xa
vellote co que comparte unha
abraiante experiencia de encontros con vivos e mortos.♦

Radio Piratona
Radio Piratona é unha experiencia de ondas libres e rebeldes
que xa forma parte da nosa historia recente. Xurxo Estévez,
que formou parte daqueles tempos, conta as súas vivencias en
Espiral de
lideiras, un libro multifacético, de moitas
voces encadeadas e un
ánimo
libertario na
expresión
literaria. Viaxes
en Galiza e no
Mediterráneo, o
engado do Brasil e unha prosa
apegada á realidade. Edita Espiral Maior.♦

2. OUTRA IDEA DE ESPAÑA.
Suso de Toro.
Xerais.

Non coñecer
as mulleres

3. CÁRCERE DE VENTAS.
Mercedes Núñez.
A Nosa Terra.

Manuel Jorge Marmelo é un
dos escritores máis prometedores das novas letras
portuguesas.
Agora, Txalaparta traduce
ao español a
súa terceira novela, Las mujeres deberían
llevar libro de
instrucciones,
un relato que
mestura
xornalismo, memorias e ficción cunha prosa
desenvolta e sarcástica.♦

4. UNHA HISTORIA QUE NOS
PERTENCE. A POESÍA EN
GALEGO DE LORENZO VARELA.
Carlos Callón.
A Nosa Terra.
5. AS BIOINVASIÓNS NA GALIZA.
Xurxo Pérez - Xosé Bouzó.
A Nosa Terra.

LIBRARÍAS CONSULTADAS: Cartabón (Vigo). Couceiro (A Coruña).
Michelena (Pontevedra). Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense),
Central Libreira - Dolores 2. (Ferrol)

Nº 1.173
Do 28 de abril ao 4 de maio de 2005
Ano XXVIII

Grial
Nº 165. Xaneiro-marzo do 2005. 12 euros.
Dirixen: Vítor F. Freixanes e Henrique Monteagudo.
Edita: Galaxia.

Arturo Casas, Beatriz Suárez,
Walter Mignolo, Susana Pajares, Burghard Balrusch, Vítor
Vaqueiro e Helena Buescu reparan, desde diferentes enfoques, no tema da “autoría, autoridade
e
identidade(s)”.
Xosé Manuel
Núñez
Seixas e
Dolores
Vilavedra
entrevistan
a AnneMarie
Thiesse, especialista en identidades europeas. No eido da
creación, preséntanse novos
retallos dos diarios electrónicos de Anxos Sumai e os poemas de Miguel Anxo Mato
Fondo. Miguel Anxo Fernández dá conta do papel da animación galega na vangarda
audiovisual.♦

Compostelán
Nº 146. Abril do 2005.
Dirixe: Pilar Comesaña.
Edita: Finisterre.

A portada dedícaselle a Jorge
Drexler, cantautor de longo
percorrido. Pilar Comesaña e
o fotógrafo Luís Otero percorren unha tarde as paradas
de
autobús
de Santiago
para traernos
unha estampa
cotiá dos
usuarios do transporte
público. Dáse conta do cartel
da XIII Feira do Teatro de Galicia. Inclúese unha reportaxe
sobre varios médicos que estiveron presentes no Salón
Internacional da Saúde.♦

Encrucillada
Nº 142. Marzo-abril do 2005. 4 euros.
Dirixe: Andrés Torres Queiruga.

O editorial deste número está
dedicado á morte de Xoán
Paulo II. Xosé Miguélez relaciona a Lorenzo Varela co
Cristo da Liberdade. Peter
Berger reflexiona sobre as relacións entre
relixión e
globalización. Pilar
Pena fai
un bosquexo
biográfico
sobre Martiño Lutero,
fundador do
protestantismo no século XVI. Celia Castro repara
no 25º aniversario do asasinato de Monseñor Óscar Romero, a Ilustrísima dos pobres
de El Salvador.♦

Os inventores do soneto, en galego
Galaxia presenta unha antoloxía do Doce Estilo Novo
nunha edición de Darío Xohán Cabana
Título: Antoloxía do Doce Estilo Novo.
Autor: Varios. Edición e tradución a cargo

de Darío Xohán Cabana.
Edita: Galaxia.

Hai pouco máis dun ano que
Xerais tivo a ben reunir nun só
volume a poesía de Darío
Xohán Caba- Este estilo
na, Vinte Ca- non renova
dernos (Poe- só a
mas
1969- expresión
2002). No pró- senón
logo, Moncha
Fuentes
fai tamén
unha mención a forma e
específica ao a estrutura
traballo
do lírica, cun
chairego no enorme
eido da tradu- grao de
ción, nomea- experimendamente da
vertida dende tación que
o italiano, dos terá como
que son exem- resultado os
plos o Cancio- versos de
neiro de Pe- sete e once
trarca e A Di- sílabas.s
vina Comedia
de Dante, o
gran poema europeo, tamén na
consideración de Harold Bloom, a obra que, séculos máis
tarde, ilustraría William Blake
cun cento de magnificas acuarelas convertendo en imaxes as
palabras do florentino. Estes
feitos son como ben di a prologuista “de capital importancia
para o devir das nosas letras e
da propia obra do autor” que
recibiu como recoñecemento
ao seu labor de tradución a
Medalla de Ouro del Comuni
di Firenze. O certo é que dentro da obra de Cabana hai tamén dous poemas en italiano,
que mostran un achegamento
máis fondo aínda con esta lingua romance.
Agora, o autor de Galván
en Saor, agasállanos outro fer-

Darío Xohán Cabana.

moso libro de poemas, Antoloxía do Doce Estilo Novo, nunha edición bilingüe, encadrado
na Colección Clásicos Universais, o poemario é un libro belo, nomeadamente para aqueles que aman a lírica. A escola
poética bautizada polo autor

de A Divina Comedia considerábase á súa vez un representante senlleiro desta, que nos
mostra unha nova maneira de
poetizar. Este estilo non renova só a expresión senón tamén
a forma e a estrutura lírica, cun
enorme grao de experimenta-

ción que terá como resultado
os versos de sete e once sílabas
ou os poemas de Jacopo de
Lentini, quen abre esta antoloxía e que a súa vez foi o inventor do soneto. Sonetos que Darío Xohán Cabana recollerá en
herdanza no seu poemario A
fraga amurallada, confluencia
e punto de encontro dun territorio poético común entre o
presente e o pasado.
O doce estilo novo inaugura unha nova expresión poética
na Europa do s. XIII, co rei Federico II de Sicilia á cabeza. A
poesía escrita aquí non foi
composta para ir acompañada
de música, o seu obxectivo era
a lectura privada. Este modelo
siciliano vaise exportar creando outras escolas alicerzadas
nestas mais que desenvolverán
características propias –Escola
Sículo-Toscana– na que atopamos o gran Dante.
Os temas tratados evoluén á
súa vez, deixando de ser só
amorosos, para seren sociais,
políticos e morais. Guido Guinizzelli e Bonaguitta Orbicciani son algúns exemplos do dito.
O novo estilo de expresión
lírica creba a tradición poética, nomeadamente nas formas
que van ser exportadas aos demais países europeos, inaugurando deste xeito unha nova
xeira de expresión poética,
unha forma nova forma de escribir que agora nesta tradución minuciosa, precisa, elegante e fermosa do autor de O
cervo na torre permítenos ler
un gran número de poetas que
estaban adormiñados no tempo (Cavalcanti, Guittone
d´Arezzo,…) na nosa lingua.
A antoloxía está complementada por un apéndice biográfico dos poetas.♦
XOSÉ FREIRE

Sabela R. Oxea e a confesión da dor
Título: Contra o silencio roto.
Autora: Sabela Rodríguez Oxea.
Edita: Edición da autora.

Precedidos dun interesante
prólogo de Marica Docampo,
Sabela Rodríguez Oxea entrega 25 poemas,
con outros tantos “epígra- Hai algúns
fes”, case to- poemas nos
dos de autoría que a autora
propia,
que consegue
son como un- universalizar
ha explicación o obxecto.
de como ou
por que naceu
o poema que
segue. Nunha “Nota aclaratoria”, escribe a autora: “A natureza dotoume da intelixencia e

da sensibilidade necesarias para recoñecer a Poesía./ Por iso
adianto que neste libro só hai
berros, súpricas e pensamentos
ditos coa urxencia dun sentimento que mancaba demasiado”. Xa no prólogo Marica Docampo advertira que o libro é
“unha confesión a media voz,
nada retórica, moi transparente, moi en carne viva, malia
non exhibir con morbo a crueza das feridas. Unha exploración da dor, a anguria e o medo, quizais para exorcizalos
dándolles nome”.
Talvez non sería necesario
dicir máis, pero o libro de Rodríguez Oxea pon diversos problemas no tapete –problemas
que non imos dilucidar aquí: o

problema do eu lírico, do eu
manifesto e do eu latente. Dá a
impresión que nestes poemas é
o eu manifesto (ou empírico)
quen fala, de aí esa falta de retórica. Mais tamén estaría por
ver se o eu empírico, a súa participación, como dicía Adorno,
“é, como quería o topos da autenticidade, o lugar da autenticidade”. É, evidentemente, o lugar da sinceridade. Unha sinceridade que se manifesta nestes
poemas, case sempre faltos de
ritmo e de débil metaforización,
polo que a anédota (terríbel)
nunca se universaliza, e por tanto a privada e respectábel emoción da autora, así como os seus
sentimentos, non acadan obxectivarse no texto. Berros, súpri-

cas, sentimento que mancaba
demasiado. Iso son estes poemas. Mais, en verdade, hai algúns en que a autora consegue
“universalizar” o obxecto, e o
eu lírico, consegue transmitir a
dor, o sentimento, ou mesmo a
alegría agochada tras da mágoa:
Como un diamante/ Incrustado
na carne/ Derrámase o sangue/
Que tinxe o pano/ Da sombra
de Penélope/ E da Edith desolada./ Cando tornen os herois/
Mirarán o vermello/ Da dor feminina/ Na inútil espera.
Cun amplo traballo de metaforización, Sabela Rodríguez
Oxea pode dar nunha poeta
máis que interesante.♦
X.G.G.
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A Asociación de Escritores homenaxea o Museo do Pobo
Congreso Lorenzo Varela en Monterroso
A.N.T.
O 30 de abril a Asociación de
Escritores en Lingua Galega
entregara nun acto solemne a
placa que recoñece ao Museo
do Pobo Galego coa homenaxe
“os bos e xenerosos”, inaugurada pola AELG o ano pasado
no que se glosou a figura de
Avelino Pousa Antelo.
No acto do sábado, que se
abrirá ás 12 da mañá, lerase a
acta de recoñecemento pola secretaria da AELG, Mercedes
Queixas, e intervirán para glosar a traxectoria do MPG, Carlos García Martínez, Felipe
Arias e Tucho Calvo. A laudatio pronunciaraa Xose Ramón

Barreiro e terá a resposta de
Xusto González Beramendi.
O acto finalizará coas intervencións do presidente da
AELG, Cesáreo Sánchez Iglesias e de Isaac Díaz Pardo,
pondo o ramo un acto musical
a cargo do trío de corda Clásica, previo a un xantar no Hotel
Palacio do Carme.
Monterroso
e o Día das Letras
Catro días ocupan as sesións
do Congreso que en Monterroso, a vila da súa infancia, se
adican a Lorenzo Varela. O
congreso, organizado pola

Consellería de Cultura, inaugúrase cunha conferencia de
Xesús Alonso Montero sobre o
poema Ofrenda aos franceses.
Carlos López Bernárdez
–compilador da poesía de Varela en galego… e Pablo Quintá García, que tratará de encadrar o escritor no contexto da
poesía galega do seu tempo,
pecharán xunto a Carlos Callón a rolda de intervencións
na xornada inaugural. Poesía
contra homofobia e misoxinia
é a tese que defendera Callón
para quen os textos incluídos
por Varela nos seus Catro poemas para catro grabados supoñen un dos primeiros exem-

plos da lírica galega en tomar
posicións contra a homofobia e
a misoxinia, nunha actitude
que coloca o escritor na vangarda social do seu tempo.
O Congreso concluirá o sábado coa intervención de Gregorio Ferreiro, que analizará o
traballo de Varela nas Misións
Pedagóxicas; Xosé Anxo García, que se ocupará dos seus
poemas esquecido; Xosé Ramón Brea e Alfonso V. Monxardín.
Para o venres, no máis extenso programa do congreso,
está prevista a mesa redonda
Os amigos, na que participarán algunhas das persoas que

máis próximas estiveron de
Lorenzo Varela en distintos
momentos da súa vida: Inés
Canosa, Isaac Díaz Pardo, Xosé NeiraVilas, que compartiu
co escritor parte do seu exilio
e Fernando Scornik, fillo de
Marika Gerstein, a derradeira
compañeira de Varela.
Ademais, esta xornada do
venres inclúe as intervencións
de Daniel Salgado, Xosé Antonio Ponte, Carmen Blanco e
Antón Lopo, autor d’As tres
mortes de Lorenzo Varela. David Otero, Fernando Salgado e
Xosé Luís Axeitos, participarán tamén na segunda xornada
do congreso.♦

de proxecto persoal, traxectoria
que podemos testemuñar os que
o coñecemos desde moi perto.
Xosé Manuel Beiras é, en xusto
retrato dos autores deste libro de
conversas, “un político atípico,
nun país atípico e nun contexto
histórico, en certos aspectos,
igualmente atípico”. A súa figura contrasta, en opinión de Pillado e Fernán Vello que comparto,
coa dos “políticos de deseño,
elaborados e programados en
axencias de imaxe” e os seus posicionamentos públicos “suscitan o lóxico rexeitamento por
parte de sectores nada proclives
a facer uso da sensibilidade e da
intelixencia como vehículos de
creación ideolóxica e política.”
Ao longo das dez sesións en
que se desenvolveu a construción do substancioso coloquio
tecido para A estrela na palabra,
entre o 19 de decembro de 2001
e o 26 de marzo de 2003, autores e protagonista percorreron
un delongado territorio temático, organizado en unidades monográficas. Entre elas, alén da
distendida e valente confidencia
en autorretrato que ocupa as primeiras páxinas, quero seleccionar algún fito histórico e determinadas reflexións de urxente
actualidade. Dos primeiros destaco o relato da etapa formativa,
anos 50 e 60, en grande medida
fundamentada nos alicerces da
omnipresente “mesa camilla” de
Ramón Piñeiro, aquel moble de
real e simbólica circularidade
centrípeta arredor do que arderon os amores e desamores do
galeguismo e do nacionalismo
de posguerra. Cumpriría artellar
unha escolma de textos evocativos e reflexivos que abordasen, desde o testemuño contrastado dos que alimentaron as súas primeiras procuras ideolóxicas nas ribeiras daquel perímetro circular, a fundamental historia da inicial fidelidade e os centrífugos rumbos posteriores.
En distintas páxinas insiste
Xosé Manuel Beiras en declarar
a súa convicción, certeza que

nos vai invadindo a todos, sobre
o desarme ideolóxico da esquerda institucionalizada mentres
manifesta a súa confianza na
enerxía dos movimentos sociais,
entre outros os convocados polo
Foro de Porto Alegre, dos que
pode surxir un modelo de sociedade alternativa e mesmo as
pautas para a organización política da sociedade futura. O nacionalismo emancipador ten un
papel crucial nese proceso como
ponte entre a sociedade e os aparatos de estado. En opinión de
Beiras, o BNG, formación atípica no conxunto das forzas nacionalistas do Estado español,
proclive a recoller as demandas
dun novo suxeito histórico plural, desempeñaría acaídamente
esa función. Permítaseme incorporar a miña sombra de desconfianza, que é a de moitos, a respeito dese soño. Sospeito que o
BNG anda na fase de incorporación ao proceso de desarme ideolóxico da esquerda institucionalizada que denuncia Beiras.
A esmagante ofensiva dos
medios de comunicación galegos contra o nacionalismo, en
grande medida responsábeis da
parálise social e política de Galiza; a necesidade de acadar masa
crítica nun proceso inconcluso
de descolonización interna do
país; o relato das conversas con
Fraga -e o custo íntimo de cesión
persoal que implicaron- como
estratexia destinada a facilitar
unha imaxe normalizadora do
BNG através do diálogo institucional; a tentativa de crear unha
nova cultura política en España
desde a plataforma da Declaración de Barcelona, ou a crónica
da revolta do movimento Nunca
Máis, escrita sobre a marcha dos
acontecimentos, conforman outros núcleos de sentido que emanan da luz viva desta Estrela na
palabra, a intensa, apaixonante,
intelixente conversa con Xosé
Manuel Beiras, a conversa que
non cesa, que non pode cesar.♦

Beiras: a conversa incesante
Título: A estrela na palabra. Novas conversas

con Xosé Manuel Beiras.
Autores: Miguel Anxo Fernán Vello / Francisco Pillado Maior.
Edita: Laiovento/Espiral Maior. A Coruña,
2004.

Non cesa, non pode cesar (do latín cessare, derivado de cedere,
“ceder”), non pode nin quere
acougar, descansar, deterse, a
vontade discursiva e analítica,
memorística e
crítica de Xosé
Manuel Beiras, Insiste
portavoz per- Beiras
manente do en declarar
p e n s a m e n t o a súa
nacionalista
máis luminoso convicción
e necesario, sobre o
creador dun desarme
corpus persoal ideolóxico
de ideoloxía da esquerda
substantiva do- institucionatada de peso e lizada
brillo, densidade de estrela na mentres
cerna da pala- manifesta
bra. A nación a súa
i n c e s a n t e confianza
(1989) e A es- na enerxía
trela na pala- dos
bra
(2004) movimentos
constitúen un
tratado conver- sociais.
sacional en dúas entregas que
contén –como extensión da fundamental bibliografía do autor,
incluída a do discurso de mitin e
intervención urxente– as matizadas e sedutoras certezas de Beiras. Miguel Anxo Fernán Vello e
Francisco Pillado, intelectuais de
recoñecida traxectoria, editores
ambos, bos coñecedores e asiduos degustadores do verbo e da
razón de Xosé Manuel Beiras,
son os responsábeis da escrita
dos dous libros, obra en marcha,
coloquio aberto e asentado na interacción de tres voces, no centro a reflexión, a interrogación, a
confidencia do líder máis carismático do BNG.
En A estrela na palabra medra en ondas de marea enchente a
fala oral de Beiras e non se extra-

Xosé Manuel Beiras visto por Roi Cagiao.

vía nunca a raíz do pensamento,
o núcleo xerador da resposta, diversificada en fugas de caste barroca. Pero o mar atinxe os lindes
últimos do seu curso en cada intervención coa substancia enteira
da réplica ofrecida en síntese final. Sintaxe de densa intelixencia
resolta en dicción de laboriosa
claridade, que non é transparencia senón primor de complexa
pedagoxía, norma ofensiva para
os que desprezan o difícil ángulo
da razón e prefiren a liña recta do
eslogan inocuo. O idiolecto de
Beiras asenta no edificio dun
pensamento versátil, inquisitivo,
profundo, insatisfeito, pescudador. A disposición íntima desas
conviccións, nunca dogmáticas
nin sinxelas, alcanza a concien-

cia do receptor, que entende e
aplaude o pouso ético do seu texto, oral ou escrito, ademais das
claves ideolóxicas. O seu poder
de sedución nace desa fonte natural, que, na intervención pública, flúe polo canle dunha apaixonada xestualidade tan inevitábel
como a atractiva figura física dun
líder que, segundo declara no libro que nos ocupa, se sente “en
permanente tránsito na política”.
Tránsito obrigado, por razóns de respecto á súa propia
persoa, o que agora o sitúa voluntariamente como ex-presidente do BNG, formación que
colaborou decisivamente a cohesionar e pilotar, sen terse movido nunca, como declara en A
estrela na palabra, por intereses

XOSÉ Mª ÁLVAREZ CÁCCAMO
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Que importancia ten o estudo
biográfico para comprender
a obra dun escritor?
Hai escritores, como é o caso de Lorenzo Varela, no que
eles mesmos acaban por converterse en personaxes literarios. Podes ler a súa obra independentemente. Dos Catro poemas para catro gravados obtés
unha imaxe de Galiza. Pero é
máis interesante se ademais de
lelos sabes por que os escribiu e
onde, que razóns o impulsaron
a facelo en 1940, cando este tipo de literatura non existía e el
estaba exiliado. Para min a biografía é importante en xeral.
Relacionado con iso, e a que lle
adican as Letras Galegas non
sen polémica, penso que se non
se lle fixera esta homenaxe seguiría sendo un grande descoñecido. E tamén quero dicir que
tanto neste caso, como antes no
de Avilés de Taramancos, foi a
quen menos atención e festa
oficial se prestou nunha figura
homenaxeada.
Por que?
É unha sensación miña, pero penso que o seu compromiso político é determinante. Hoxendía seguen sendo percibidos como moi militantes. E a
min gústame a biografía de Varela, do que agora sabemos
máis e iso motívanos a coñecer
o exilio galego. Hoxendía podemos ler a biografía de Maruxa Mallo, os epistolarios de
Rafael Dieste... pero aínda non
somos quen de facermos unha
imaxe real de como era esa atmosfera de transterrados na
que eles desenvolvían a súa vida e o seu traballo creativo.
A vida de Lorenzo Varela
está continuamente amputada: marcha de Galiza, marcha
de España e cando está exiliado tampouco pode regresar.
Dame pena a súa traxectoria
porque sempre parece que estivo a punto de. Cando estivo en
Lugo estivo a piques de ser un
cidadán galego integrado, pero
ten que marchar fuxindo de Lugo por razóns da súa militancia
comunista. Unha militancia que
xa lle empeza a pasar prezo sendo moi novo. Chega a Madrid e
atópase coa efervescencia republicana e comunga con xentes
chegadas de todas partes, de
García Lorca a Carlos Velo. Esa
é a súa inmersión intelectual e
tennos deixado textos fermosísimos da ilusión que lle produciu aquel tempo. Considerando
aquel tempo asómbrame que
axiña se fai coa amistade de tanta xente e coas claves literarias e
ideolóxicas, apesar de ser case
un rapaz que comeza a escribir
nos grandes xornais da época
como El Sol. E no mellor momento estala a guerra.
Na guerra ten grandes
responsabilidades con apenas
23 anos.
Cústame moito imaxinar a
toda esa xente empuñando un
arma pero as circunstancias e a
súa decisión metéronos sen remedio. Sánchez Barbudo escrebe contando como Lorenzo Varela estaba na primeira liña da
frente bélica, e trataba de tranquilizar a todos os soldados. O
chamativo daquel momento,

Marga Romero
‘Lorenzo Varela pagou co ostracismo
literario a súa militancia política’
XAN CARBALLA

Marga Romero ven de publicar na colección Esencias de A Nosa Terra, un ensaio biográfico sobre Lorenzo Varela. Na súa análise, que
mistura a visión poética co rigor do dato, trata de resgatar a figura do escritor e do militante comprometido, imposíbel de separar.

PACO VILABARROS

quizais dito xa mil veces, é como se forxou ao pé das batallas,
toda unha frente artística. O
Congreso de Escritores de Valencia produce asombro, máis
alá das discusións ideolóxicas
que mantiñan, porque custa imaxinar como se puido galvanizar
a todos eses escritores e que acabase sendo o antifascismo un tema de toda a literatura universal.
E moitos daqueles escritores deles combinaban a pluma e a pistola no campo de guerra.

A obra de Lorenzo Varela
é polas circunstancias maiormente en castellano. Neste 17
de maio vaise recuperar só
unha pequena parte do total
do que escribiu.
Isto pásalle moito aos escritores galegos que escribiron en
español. Un libro como Historias e invenciones de Felix Muriel de Rafael Dieste é magnífico e non se estuda na literatura
española. Igual lle pasa a Varela. Non eran nacionalistas pero

dalgunha maneira a súa literatura pagou o prezo de ser galegos. Sempre falamos dos Catro poemas, de Lonxe... pero en
México xa escribira Varela en
galego cando lle chega a noticia –que resultou falsa– de que
asesinaran a Ramón Piñeiro. E
iso amosa que para el Galiza
era o galego, porque cando escrebe en lembranza “Eramos
tres irmáns, / mariñeiros os tres
cada un no seu mar / Tiñamos a
mesma pel de péxegos novos, /

cada un dos tres no seu albre lixeiro, / a navegar polas augas
do tempo...”, está falando con
Piñeiro e Fole en Lugo e non
pode escribir senón en galego.
Quizais sexa a clandestinidade ou a súa militancia comunista, pero arredor del teceuse
un misterio, case unha lenda.
Hai niso moito da militancia
de grande compromiso que tivo,
e habería que relacionalo con esa
viaxe trunca que fai a Galiza, moi
curta e na que case o deteñen.
Dame a impresión de que só
imos saber o que queren que saibamos e quizais é tarde xa. A idea
que temos de Dieste é maiormente a través de Carme Muñoz, sobre todo, ou no caso de Luís Seoane a través de Maruxa Fernández, e elas decidiron dar unha
imaxe de quen eran os seus maridos. Iso pode ser un exemplo e
tampouco é un xuízo de valor.
Pero no caso que nos ocupa da
vida sentimental de Varela ou dos
seus problemas co alcohol supoño, que en moitos casos derivados do sofrimento de perda e
frustración que é constante na
súa vida, apenas se coñecía.
O regreso dos exiliadosfoi
lento e anónimo, cando moitosdeles eran figuras de enorme
recoñecemento nos países que
os acolleran. Tamén Varela,
que tiña espazo fixo na prensa
como crítico de arte e un programa de radio semanal.
A Varela, a Dieste, a Seoane... ou a María Zambrano ou
Rosa Chacel, que lembro que a
Ministra de Cultura moito choraba no enterro pero antes non
fixo nada para rehabilitala. E
cito os nomes ao chou. Lorenzo Varela regresaba en certo
sentido novamente expulsado
polos militares que impoñían o
terror, desta volta na Arxentina.
O que atopa aquí non lle gostaba nada, e se algúns dos seus
coetáneos consegueron adaptarse el de ningunha maneira.
Penso que Lorenzo Varela non
aceptou os pactos baixo os que
reconstruiu a democracia.
E profesionalmente non
foron atendidos.
E que despois de tantos anos
ter que explicar quen es, ser
completamente anónimo no teu
país, é moi duro. Parece que tiñan que pedir permiso para vivir. Coñecíanos catro persoas e
non podían falar moi alto.
Que significado tivo para
a cultura en xeral que esas
xeracións perderan contacto
cos que viñan despois?
Interrumpiuse o diálogo.
Ves que Lorenzo Varela escrebe
un poema a Roi Xordo e despois ves outro que lle adica
Méndez Ferrín. Son propostas
isoladas entre sí e a riqueza que
podía proporcionar ese diálogo,
máis alá da literatura, non se
deu. O silenzo que había aquí, e
o descoñecemento, era tan profundo que non houbo posibilidades de comunicación. Foi
mágoa que non chegasen antes
e aquí se soubera quen eran. É
verdade que eles actuaban como illas de sofrimento persoal,
porque chegaba maiores, vían
todas as súas esperanzas da mocedade destruídas e non lles
queda tempo para axudar.♦
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Seguro Azar

Vodas
DAMIÁN VILLALAÍN

Pedro Otero, o fotógrafo da música, C
a vangarda e o compromiso
A.N.T.
A Fundación Eugenio Granell
acolle baixo o título Pedro Otero. Fotografías, unha selección
das obras tiradas polo artista
arxentino, fillo da emigración
galega de primeiros de século.
A obra fotográfica de Pedro
Otero ten un fondo contido social sempre vencellada ao facer das vangardas, porque ao
seu ver, unha obra sen mensaxe perde sentido e se converte nun mero xogo esteticista.
Fillo dun carpinteiro de Pontedeume, Pedro Otero foi un dos
artistas que marcou coa súa
obra o devir da fotografía arxentina contemporánea. Unha
aposta arriscada, que coqueteou coas vangardas que axitaban Bos Aires na primeira metade do século pasado na que
non pasa desapercibido o gusto
do artista pola música e o seu
fondo compromiso social.
Estes días, a Fundación
Granell recupera parte da produción fotográfica de Pedro
Otero nunha mostra que se pode contemplar até o vindeiro 9
de maio, organizada polo
CGAI, e que se presenta como
pequenas pinceladas dunha
traxectoria marcada pola investigación plástica.
Con máis de corenta obras,
a exposición da que é comisario Xosé Enrique Acuña, preséntase como unha retrospectiva da obra do autor nacido na
Arxentina a primeiros do século pasado, fillo dunha parella
de exiliados galegos, que deixaron Pontedeume por terse
enfrontado ao sistema monárquico. Nun primeiro momento
Pedro Otero quixo testemuñar
a historia da súa familia e da
emigración a través das súas
imaxes. Mais o que definiría a
súa traxectoria non foron tanto
estes retratos clásicos, de liñas
limpas senón a experimentación coas imaxes e as fotomontaxes, que el prefería chamar
sobreimpresións.
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da España Republicana. O feito de traballar dende tan novo
no estudio dun retratista comercial permitiulle coñecer de
primeira man a fotografía e familiarizarse co mundo da óptica e da química.
Non permanece á marxe
dos cambios tanto na linguaxe
como na edición gráfica que
estaban a sacudir a fotografía
na Arxentina. Deste xeito, os
retratos convencionais que
marcan a súa primeira época
foron deixándolle paso á investigación plástica que abriu o
obturador a todo un mundo
simbólico e creativo.
Influído polas vangardas
artísticas que circulaban por
Bos Aires mostrábase prudente á hora de avaliar o papel
dos fotoclubs. “Apoio os fotoclubs, mais como o que teñen
que ser. Pasei pola academia
de pintura e eu sei que a academia non pode deixar de
existir, pola contra ten que estar. Mais despois vén o outro
problema, cortar o cordón
umbilical do academicismo e
fuxir para ser un mesmo”. E
esa diferenza atópaa na fotógrafa Grete Stern, cando autora comeza a ilustrar soños
con fotomontaxes na revista
Idilio, tralo seu paso pola
Bauhaus. A súa pegada deixará marca na obra de Pedro
Otero.
O fotógrafo, que gustaba
de que o definisen como artista moderno, consideraba que
unha obra sen mensaxe perdía
o seu sentido e se convertía
simplemente nun exercicio estético. E el plasmou, como indica o seu fillo Osvaldo Otero,
os labirintos do seu pensamento nunha obra simbólica, con
cadros nos que ningún elemento é superfluo.
Dende as primeiras imaxes
a estas últimas fotografías, Pedro Otero evolucionou e transcendeu coas súas obras, deixando pegada propia dentro da
fotografía moderna.♦

“Serenata do Arlequín”, Pagilacci-Leocavallo, 1955.

Neste sentido, na exposición pódense contemplar fotografías da súa primeira etapa pero tamén do cambio de
linguaxe que experimenta na
década dos cincuenta, cando
entra en contacto coa revista
Galicia Emigrante, de Luis
Seoane e cando coñece os traballo doutros artistas tamén
na emigración que queren situar a Galiza na modernidade.
Deste xeito están presentes na
mostra imaxes da serie A fotografía e a música, quizais o
conxunto máis coñecido do
fotógrafo. Como o mesmo artista recoñeceu nos seus escritos “se quixen interpretar a
música fotograficamente, foi
unha escusa para facer fotografía. Claro que buscaba saír
do tema mallado, do eterno
paisaxe bonito e do sorriso estereotipado”.
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Pedro Otero.

Pedro Otero comezou a
traballar con pouco máis de
dez anos e con tan só vinte e
tres xa era un dirixente activo
das loitas pola paz e a defensa
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“UNHA HISTORIA QUE NOS PERTENCE.
A POESÍA EN GALEGO DE LORENZO VARELA”

“DISCURSO E TEMPO.
NA PROCURA DUN SOCIALISMO PARA GALICIA”

CARLOS M. CALLÓN TORRES
DE EDICIÓNS A NOSA TERRA

XOVES 5 DE MAIO ÁS 20,30 HORAS
COUCEIRO COA INTERVENCIÓN

NA LIBRARÍA

ELÍA TORRES,
CESÁREO SÁNCHEZ IGLESIAS e
CARLOS M. CALLÓN TORRES.
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MIGUEL BARROS
EDICIÓNS A NOSA TERRA

XOVES 5 DE MAIO ÁS 20 HORAS NO CENTRO
CULTURAL DA DEPUTACIÓN COA INTERVENCIÓN DE
XOSÉ HENRIQUE RODRÍGUEZ PEÑA,
FRANCISCO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ e
AFONSO EIRÉ e
MIGUEL BARROS.

on moita alegría e mesmo soltando un pouco
de pluma engádome á
celebración lesbigai das vodas
homosexuais. Prefiro escribir
vodas antes que matrimonio,
aínda que esta preferencia non
indique comunidade de
criterios cos que, baixo o pretexto de manteren o rigor da
definición matrimonial, se
manifestan contrarios á igualdade de dereitos entre homos
e heteros. Pero ocorre que vodas é unha palabra amigábel,
da que semella emanar un
erotismo primaveral e
cunqueiriano, unha brisa de
festa e auga perfumada.
Lonxe, moi lonxe das adustas
e aburridas connotacións de
matrimonio, severo palabrón
que parece inventado para
darlles gusto a notarios e arcebispos. O meu desexo é que a
partir de agora os
homosexuais, e por suposto os
heterosexuais, fagan bo uso
do xoguete novo e, en vez de
contraeren matrimonio,
celebren vodas.
Atrapado na férrea ditadura do relativismo, da que agardo non me ceibe o Papa
Ratzinger, confeso que son
proclive ao sempre pecaminoso liberalismo e mesmo a unha
moderada libertinaxe. Que mal
hai na liberdade humana? Se
acaso, a liberdade maligna é a
inhumana, esa liberdade
despótica e indiferente da
natureza que nos oprime con
enfermidades horríbeis e con
tsunamis, ese xogo libre e
indeterminado do azar que nos
cobre arbitrariamente con fortunas ou desgrazas. A Igrexa
Católica, ensoberbecida intérprete da vontade de Deus, cala
diante deses inescrutábeis
designios da divina liberdade.
Porén, fala e ditamina
minuciosamente e en nome de
Deus sobre os párvulos
desexos das humilladas criaturas humanas, empeñadas en
contrarrestar a súa esencial e
tráxica pequenez non con mortes nin crimes, senón cun algo
da alegría nacida da liberdade,
do amor e do pracer.
Hai algo fondamente triste,
ruín e resentido, contrario a toda caridade, froito da represión
dos afectos, do descoñecemento da vida e da ansia de poder
nesa feroz e crispada oposición
eclesial á vida en liberdade dos
homosexuais. A chamada vaticana á insubmisión
funcionarial, que non se produciu coa soldadesca levada ao
Irak co único fin de matar, deixa enxergar unha actitude fronteira co histerismo. E, se cadra,
volve poñer de manifesto os
estragos que o celibato obrigatorio opera nos espíritos dos
que o padecen. Dos que, matrimoniados co Señor (unha
forma pseudomística de homosexualidade), nunca poderán
experimentar o gozo xovial, a
vibrante expansión dos
corazóns e dos corpos que
celebran a vida celebrando as
súas vodas.♦

Núñez e Luar na Lubre
Premios da Música
MAR BARROS

Se todo apuntaba que Bebe, a nova compositora estremeña, e o seu álbum Pafuera telarañas ían arrasar na gala de entrega dos Premios da Música 2005, non
estaba tan claro que galegos dos nominados ían acadar estatuíña. Mais ao longo
da noite do 21 de abril fóronse desvelando as incógnitas e os premios instituídos
en 1996 pola Sociedade Xeral de Autores e Editores tamén tiveron acento galego.
Un deles foi o gaiteiro vigués Carlos Núñez, que recibiría do cantautor Quique González o galardón
ao mellor álbum de música tradicional polo traballo Carlos Núñez e
amigos. Este disco que saíu á rúa
en decembro é o resultado do directo que o gaiteiro ofreceu no parque de Castrelos o 18 de xullo de
2004 para conmemorar dúas datas, dunha banda celebrar o seu
trinta e tres aniversario e doutra,
recordar o seu debut en Vigo, había xa vinte anos. Ante trinta mil
persoas Carlos Núñez interpretou
os temas máis coñecidos da súa
discografía rodeado dalgúns dos
grandes artistas que o acompañaron en todo este tempo. Imprescindíbeis eran The Chieftains, grupo
irlandés do que moitos dan en dicir
que Núñez e o seu sétimo membro. Aínda que o gaiteiro foxe de
definir este novo traballo como un
disco de memorias, nel fai un repaso por toda a súa traxectoria, incluíndo ademais un recordo a Matto Congrio, a formación viguesa
coa que Núñez se deu a coñecer.
Ademais dos seus mestres, para a
gravación o gaiteiro quixo rodearse tamén doutros grandes da
world music. Deste xeito, Castrelos tamén acolleu a actuación de
León Gieco, a acordeonista irlandesa Sharon Shanon, a banda de
gaitas escocesas The National
Youth Pipe Band ou o dúo canadense Pilatzkes, grupo destacado
do claqué celta.
Pero esta non foi a única vez
que soou o nome de Carlos Núñez entre os convidados. O gaiteiro abriu o apartado de cine interpretando unha parte da banda sonora de Mar adentro, premio que
recaeu nas mans do director Alejandro Amenabar. Este galardón a
mellor autor de banda sonora orixinal cinematográfica tamén viría
a premiar, en certo sentido, a participación de Carlos Núñez na elaboración desta música, gabada incluso pola crítica internacional.
Paraíso con premio
Os outros gañadores da noite foron os membros de Luar na Lubre,
que se fixeron co galardón de mellor canción en galego con Hai un
paraíso, fronte ao tema de Susana
Seivane, Segredo, e o de Los Limones, Camiño das estrelas. Este
convértese no sexto premio que
recibe a formación da Academia.
Esta canción de Luar na Lubre inclúese no disco homónimo,

Canto da
emigración

A actual formación de Luar na Lubre. Abaixo, Carlos Núñez.

co que o grupo busca “recuperar
o espírito da aldea para proxectalo cara ao futuro”, tema escollido
ademais como sintonía principal
da pasada campaña do Xacobeo.
Este novo álbum preséntase ao
público como un disco diferente
no que ademais se inician novas
vías de traballo, unha delas abrir
as portas a músicos alleos a formación para facer revisións
dos temas do grupo, como a
que fixo para este disco Carlos
Jean, precisamente do tema
premiado.
Aínda que non son moi partidarios de premios, para o grupo estes galardóns “teñen un
valor especial porque son concedidos polos propios socios da
SGAE e porque o que estes profesionais premian é unha traxectoria consolidada”.
Aínda que neste traballo a
voz principal era a de Rosa
Cedrón, os de Luar na Lubre
quixeron contar con Sara Vidal, a actual vocalista da formación. Xunto a ela tamén
participaron Nani García, o
laude de Wafir Gibril, alfonso
Morán e Elías García.
Ao ver de Bieito Romero,
estes premios “son moi impor-

tantes para o noso idioma, son
un reflexo de que a música galega está viva e se recoñece no
Estado”. Como el mesmo explica, ademais do apartado estritamente galego existen outras categorías nas que en moitas edicións compiten grupos de Galiza
“e isto dálle saúde á nosa música e mide o pulso que teñen as

formacións galegas en España”.
Pero, segundo o músico, esta
canle de difusión non é suficiente e
para solucionar os problemas que
atravesa o mundo discográfico galego, especialmente no que se refire a facerse un oco fóra das nosas fronteiras e colocar os traballos noutros mercados, “temos que
potenciar outras canles cara o Estado e o mundo”. “Mentres non
sexamos capaces de poñer orde na nosa casa non solucionaremos nada”, comenta. “A música galega é un xigante con pés
de lama, parece que é o que
non é, hai moito potencial pero
non vai máis alá de Galiza”. Segundo Bieito Romero a solución
pasaría “polo traballo conxunto,
creando un movemento musical
galego forte e unitario, unha etiqueta, que estivera por riba de
inimizades persoais”. Destaca
ademais que existe fóra de Galiza unha importante falta de sensibilidade pola nosa música, pero que non “podemos ficar laiándonos”. “Facemos unha música
de calidade, pero ten menos
transcendencia que o flamenco,
por exemplo, máis que por que
nos marxinen, é por falta dunha
aposta común”.♦
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Para Luar na Lubre este
premio semella un paréntese no labor de preparación do que será o
seu noveno traballo e o
debut discográfico da
lisboeta Sara Louraço
Vidal como vocalista
principal da formación
folk. Este novo álbum,
que se gravará en setembro e que está previsto que saía a rúa en
novembro, ten como eixo central a emigración,
especialmente cara Latinoamérica, facendo fincapé nas persoas que
marcaron musicalmente
dunha e doutra banda
do Atlántico. “Quixemos
trazar un percorrido por
Latinoamérica e pola influencia que moitos galegos tiveron en países
como Arxentina, México
ou Venezuela e a pegada que deixaron na nosa
música co retorno”, indica Bieito Romero. Para
a gravación Luar na lubre contará coa colaboración de artistas destacados como Rubén Blades, Adriana Varela, Pablo Milanés ou Lila
Downs, entre outros.
Como avanzou Bieito
Romero o disco incluirá
unha versión da Pandeirada do Che, escrita por
Farruco Sexto e musicada por Xulio Formoso, un
tema con versos de Lorca
e outro adicado á figura
de Castelao así como pezas nas que se recollen
todas aquelas influencias
musicais. Por todo, este
novo traballo ten visos de
presentarse como algo
máis que un disco, achegándose a unha sorte de
arquivo do patrimonio
musical galego espallado
polo mundo♦
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O ‘NENO MAIO’ DE COMPOSTELA,
as flores da virxe e a poesía de Vilar Ponte
X. ENRIQUE ACUÑA
Moito se ten perdido e dilapidado
e, de algo máis que o paso do
tempo, viría a culpabilidade. Dos
nosos costumes, os que estabamos a celebrar desde a noite dos
tempos a conta dos ritmos da natureza, queda ás veces escasamente o deturpado por graza e
causa da relixiosidade opulenta e
da modernidade vergoñante.
Da conmemoración dos
Maios, antes participados en man
común por tantos lugares, aldeas e
parroquias de Galiza, seguramente
chegou a nós o que salvaron aqueles bos e heterodoxos que non se
renderon aos cantos de serea dun
progresismo mal dixerido. Os
mesmos homes que non se deixaron engaiolar por mensaxes liquidadoras ditadas en nome unhas veces da relixiosidade integrista, e
outras, do desdoro clasista.
Os impugnantes abateron os
ritos e as celebracións con reiterado éxito até conseguir reconducir
ou limpar dos eirados, rúas e prazas os máis solemnes e arraigados
xeitos de saudar a chegada da primavera. Mesmo, até facelos caer
nun esquecimento do que só os libramos desde os escasos e agachados sinais que etnógrafos e axitadores culturais deron en recuperar.
Paradoxalmente, un libro titulado “La canción del olvido” serve
para espantar a desmemoria. Trátase dunha novela prerromántica impresa no estabelecemento tipográfico coruñés de Puga en 1863. O
seu autor, Ramón Segade Campoamor, xornalista e axitador ligado á
curia catedralicia, recolle, en prosa
primaria e con talento xusto, diversos cadros propios dunha cidade
levítica e artesá. E con eles as
aventuras polo rueiro dun grupo de
rillotes que, naquela altura do século XIX, xa se atopan co rexeite de
certa xente de pompa e orde cando
queren manter vivo os costumes

lles de esta villas, derramando
cos que, outros nenos como
sobre nuestros corazones el
eles desde a noite dos temsuave y confortador perfume
pos, recibían o espertar da
de sus celestiales gracias”.
primavera.
Descrición tan certeira como
Por Segade Campoamor
cursi mais que, pola contra,
podemos reconstruír o que
narra meridianamente a adopacontecía naquelas rúas de
ción primeiro e falsificación
Compostela que aínda cruzadespois do ciclo de maio pola
ban carros de bois. En “La
igrexa católica celanovense.
canción del olvido”, O Chato
Co pintor Dionisio Fierros
é o xefe dunha tropa que lle
e a súa extraviada obra “O
axudaba a vestír primeiro e o
Maio” podemos imaxinarnos
arrodeaba despois. A vesticomo eran aqueles maios humenta era unha ramallada de
manos, no seu caso os de Rifiúnchos que cubría todo o
badeo. E por unha nada coñeseu corpo até compor unha
cida poesía de Antón Villar
capa vexetal que resaltaba a
Ponte, escrita co título “Flor
súa figura. Logo de colocada
de Maio” para o xornal Galisobre a súa fronte unha coroa
cia de Vigo en 1924, temos o
de flores, a orde de partida sasinal e o rexistro literario da
ía da boca de O Chato a xeito
O
Maio,
gravado
baseado
no
óleo
do
mesmo
título
pintado
por
Dionisio
Fierros
a
finais
do
s.
XIX.
presenza das nenas no ciclo do
dunha cantiga que sempre inimaio, desta vez si desposuídas
ciaba coas mesmas palabras:
Cantarán o Maio E máis ben can- servíalles para recolectar a piedade estragar en clave divina o que pro- de entramado relixioso e mariano:
viña do paganismo máis panteísta.
tado! A tropa infantil, conta Segade, monetaria dos composteláns.
Contouno tamén polo miúdo o De branco vestidas –¡pombiñas humanas!–
Xa nada queda do maio humarepetíaa e de seguido o Maio neno
puña en marcha a procesión pagana no de Santiago e tampouco da ma- poeta Cástor Mendez Brandón Á roda as meniñas brincaban galanas.
seguido da rillotada e facendo co nobra da igrexa por cristianizar os cando en 1913 saudaba os actos Fermosa era a sera ¡ou serás do Maio!
seu corpo unha serie de bailes, sem- maios. Foi a que aparece retratada que “el digno escolapio director es- A praza reía do sol baixo un raio,
pre acompasados á música das súas fielmente noutra novela de Segade piritual de la Hijas de María” orga- as ledas meniñas de son arxentino
coplas, as máis das veces improvi- Campoamor editada esta vez en nizaba desde había anos en Cela- cantaban a berros, chouteando sin tino,
sadas. Un percorrido por prazas e Madrid no 1881 baixo o título de nova. A esencia dos maios fora as doces historias de encantos e amores
rúas á procura de cartos entre os ve- “Francisca”. Un cadro de costu- substituída e agora Méndez Bran- que garda o romance… Recendo de frores
ciños que recollían nunha caixa es- mes galegos que repara, desta vez dón deleitábase con aquelas nenas chiar de anduriñas no ar acougado,
tendida até os fuciños dos viandan- rememorando de seguro os seus “tocadas sus cabecillas con níveos nun tallo de pedra un vello sentado
te compasivos e tamén dos que cri- anos de estudante na cidade, a ce- cendales, ceñidos a las sienes por coas barbas de prata e o porte xentil.
lebración universitaria das “Flores lindas coronas de blancas flores; ¡Na praza brincando cicais ten a neta
ticaban a súa insolencia idólatra.
A fin de cauterizar tal impieda- de Mayo”. Tempos nos que as in- cubiertos los tiernos cuerpecillos e agrada el que asalte, xa cansa e inquieta
de, as instancias arcebispais se con- ternas das Orfas se reunían no sa- con albas vestiduras, emblema de seus fracos xoenllos con pulo de tola
fabularon en desfigurar a voluntaria lón principal do seu colexio para su incocencia y pureza, y portado- traguendo as meixelas da coor da mapola!
festa dos nenos e pasaron a impul- ensaiar a salmodia e as letriñas das ras de los simbólicos atributos y Ollei pro velliño de xeito de abóo
sar para o primeiros días do mes “flores de mayo”. As que días des- distintivos de las virtudes que tanto E vin nos seus beizos o triste quebranto
das flores a construción de “altares pois cantarían en honor da virxe avaloran y enaltecen el alma, for- O rictus que deixan marguexos e pranto…
de mayo”. O Chato e a súa rapaza- nun acto social ao que acudía o maban aquella interminable fila de Carón del me achego; tras pausa discreta
da tamén aparecen na novela de Se- resto do estudantado. Unha sorte alados ángeles, que precedía y ro- Pregúntolle amabel: –¿Ahí tendes a neta?–
gade erguendo un deles co apoio de –descrebe en “Francisca” Segade– deaba en brillante y seráfico corte- —¡Ña neta –responde o abó sin recelo,–
nenas e veciños. Sobre unha caixa de exercicios “consagrados a la jo la imagen adorada de toda la pu- ña neta fai tempo que xoga no ceio!
de madeira cuberta cun mantelo virgen por más que los motejan de ra y sin mancha alguna entre todas De branco vestidas –¡pombiñas humanas!–
branco, cravos, dalias, rosas e tuli- semi-paganos y a los que las jóve- las criaturas, cuando amorosa des- As nenas seguían seus xogos ufanos
páns cal xardín erixido a unha virxe nes sólo concurren para ver y ser cendía de su divino trono para re- No ceio da sera, tranquila, azul, bela,
que, como o maio neno de fiúncho, vistas”. Todo un exemplo de como correr en procesión solemne las ca- O vello e eu vimos brincar unha estrela.♦

E nxeños e criaturas
Santo André
de Xeve
Un destes días estiven parolando (encantado) cos nenos do CEIP Santo André de
Xeve, Pontevedra, e fixéronme chegar,
magnificamente encadernadas e tituladas
O que en Xeve se contaba cando os animais falaban algunhas pezas narrativas
recollidas por eles. Paso a expoñelas. Carlos Acuña, de 6º curso, recolle da súa avoa
Pura de Couso o relato A Rocha da Moura: Contan os meus avós que nun lugar
perto de onde viven hai unha rocha xigantesca na beira do río, á que chaman a Rocha da Moura. Contan que polos seus devanceiros ían co gando a pastar e miraban
sobre a rocha unha fermosa muller loira
moi parecida a unha serea. Contan que
peiteaba o seu longo cabelo loiro, pero desaparecía en canto te achegabas para falarlle. Era un misterio para todos, pero tamén din os meus avós que se alguén ou-

Xosé Miranda
saba quedar a durmir sobre a rocha pola
noite podía quedar sen pelo.
Rita Valiño, de 5º, recolle da súa tíaavoa Carmen da Bouza o relato O Cachote da Moura: “No río Lérez, á altura de
Couso, hai un sitio chamado a Bouza. Meu
bisavó tiña alí unha casa máis unha granxa
con tres muíños dos que moían coa forza
do río. Alí hai un sitio que chaman “Pozo
Negro”. Non se sabe que profundidade ten
e é un sitio moi perigoso. Din que nesa poza desapareceu moita xente cando se ían
bañar e que tamén morrera alí unha mociña loira e moi bonitiña que logo, todos os
días ás 12 da noite, aparecía convertida en
serea e peiteábase cun peite de prata nun
penedo grande que hai na beira. Cóntase
que uns canteiros quixeron romper a pena
facendo unhas fendas e cando o intentaron
quedaron cegos. Agora esa pena é coñecida polo nome de ‘Cachote da Moura’”. Finalmente, Débora Fariña, de 5º, recolleu
dúas pezas. A primeira, As covas do Castro, á súa nai, Patricia de Santa María: “Na
veiga do meu bisavó hai un outeiro no que
se poden ver unhas covas, as Covas do
castro. Di a lenda que hai moitos anos ninguén se atrevía a entrar nelas, porque dicían que quen entraba non volvía saír. Uns

homes fixeron unha proba por ver se era
certo. Atáronlle unha corda moi longa a un
can moi fiel e metérono dentro das covas.
Despois, ao ver que o can deixara de facer
forza, sacaron a corda e non atoparon nada atado a ela. Esperaron dous días a ver
se saía, pero como o can non aparecía por
ningures, cerraron as entradas ás covas
con pedras para que así ninguén entrara
nelas”. A segunda peza recolleuna do seu
tío Paco de Verducido e chamouna O Outeiro da Pedra Furada: “No Outeiro da
Pedra Furada, había un bacelo que a vella
plantara. Veu a cabra e comeu o bacelo do
Outeiro da Pedra Furada que a vella plantara. Veu o pau a bater á cabra porque comeu o bacelo do Outeiro da Pedra Furada
que a vella plantara. Veu o lume e queimou o pau porque batera á cabra que comeu o bacelo do Outeiro da Pedra Furada
que a vella plantara. Veu a auga e apagou
o lume porque queimara o pau que batera
á cabra que comeu o bacelo do Outeiro da
Pedra Furada que a vella plantara. Veu a
vaca a beber a auga porque apagara o lume que queimou o pau que batera á cabra
que comeu o bacelo do Outeiro da Pedra
Furada que a vella prantara. Veu o boi e
matou a vaca porque bebera a auga que

apagara o lume que queimou o pau que batera á cabra que comeu o bacelo do Outeiro da Pedra Furada que a vella plantara.
Veu o lobo e comeu o boi porque matara a
vaca que bebera a auga que apagara o lume que queimou o pau que batera á cabra
que comeu o bacelo do Outeiro da Pedra
Furada que a vella prantara. Veu o cazador
e cazou o lobo porque comera o boi que
matara a vaca que bebera a auga que apagara o lume que queimou o pau que batera á cabra que comeu o bacelo do Outeiro
da Pedra Furada que a vella plantara”.
O lector avisado xa recoñecería, madia leva, os motivos das tres primeiras
lendas, que identificaría con moitas outras
de toda Galiza, e os do último conto, un
conto acumulativo en verso similar ao da
amora na silva, que se corresponde co tipo 2030B de Aarne-Thompson. A min só
me falta agradecer o desvelo e o bo traballo dos alumnos e dos mestres do estupendo colexio público de Santo André de Xeve, lembrando que de Verducido provén
unha das primeiras cantigas recollidas en
galego, en 1872 polo cura de Fruíme, Cernadas e Castro: Verdusido, Verdusido, con
todos teus arredores, non te chames Verdusido, chámate xardín de flores.♦
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MAIOS DE PONTEVEDRA
CONTRA A CELULOSA
As coplas denunciaron a desfeita ambiental da factoría pasteira desde o franquismo

Luís Henrique
Correa Piñeiro
‘Estamos
en contra de que
se impartan clases
con gaitas de fóra’
A.N.T.
Compoñente d’Os Carunchos, Luís Henrique Correa
Piñeiro é membro da Asociación de Gaiteiros Galegos,
que é unha das partes implicadas na polémica da creación de cinco escolas de gaita
en Pontevedra. Volveu estoupar a guerra das gaitas?
Non é que volvese, é que
continúa dende que hai máis
de dez anos Xosé Luís López
Foxo iniciara a controversia
introducindo para as os grupos galegos de gaitas os xeitos escoceses. Agora a Deputación de Pontevedra asinou
un convenio coa Asociación
de Bandas de Gaitas da provincia para crear cinco escolas de gaitas. Feito co que a
Asociación de Gaiteiros Galegos está en desacordo porque
se impartirán clases con gaitas
de fóra e percusións de plástico que non son tradicionais de
Galiza. Estamos en contra de
que se marxina o que é de
aquí, sobre todo cando se fai
con cartos públicos. Ademais
hai unha descompensación
entre as subvencións que se
entregan para este proxecto e
para os restantes.
Dende a Asociación de
Banda de Gaitas dise que a
súa oposición responde a
unha cuestión de ciumes.
A min non me importa
que fagan o que queiran,
sempre e cando sexa tradicional. Eles apóianse en
cuestións simplemente estéticas. Pouco a pouco están a
acabar coa nosa cultura. Os
nosos grupos de gaitas nunca tiveron esa composición
nin ese carácter marcial que
lle queren imprimir. É como
se desaparecese a nosa cultura e a quixesen suplantar.
Que pensa agacha todo
este conflito?
Seguramente intereses
económicos, pero o que non
entendo é que coa riqueza cultural que temos se tomen estas
decisións. Paréceme moi pobre ter que copiar de fóra cando aquí podemos argallar propostas máis orixinais.
Por onde pasaría a solución?
É bastante complicalo.
De entrada terían que suprimir toda a percusión que non
tivera carácter galego. Dende a asociación estamos a recoller firmas e realizaremos
actividades en protesta.♦

X.E.A
Xa o dicían os de Marín a poucos meses da instalación da fábrica en Lourizán. Un dos seus
maios-barcos, a “Embarcación
Dos de Copas” xa o avisaba:
“Ahora con Selulosas non se
pode mariscar que a sincuenta
millas fíxonos gomitar”.
Era o deixe de Marín para denunciar a recén baptizada como
a “Fedorenta”. Unha fábrica que
xa estaba a poluír intensamente
a ría de Pontevedra e a encher
de mal cheiro a capital. E foi esa
illa de liberdade de expresión
que ás veces deron en ser os
maios quen se encargaron, ano
tras ano da ditadura e logo na
democracia, de perpetuar a denuncia dun agravio medioambiental impune.
“Los Cinco Latinos” era un
grupo musical de moda á altura
de Maio de 1963; o seu nome
foi tomado por uns rapaces da
parroquia de Marcón que cantaron as súas coplas na Praza do
Teucro:
Xa temos a Celulosa
que é unha peste das máis grandes
cando empeza a traballar
xa non hai bicho que aguante.
Cando veñen aquí os turistas
a esta bella capital
con ese cheiro que hay
xa non queren volver mais.
Mentres o lendario e xa desaparecido Maio da Seca levaba
nun ano tan conflitivo como 1972
a seguinte mensaxe:
A industria de Celulosas
que temos na capital
tamén fai o imposibre
pra poder “polucionar”.
Mata os mariscos da ría
manda o cheiro pra ciudá
e nas praias da ribeira
xa non se pode un bañar.
O mesmo maio, no recuperado
certame de 1974 de man da Asociación Cultural “Amigos da Cultura” insistía con contundencia:
Pois por algunhas empresas
a nosa fermosa ría
quedóu toda transformada
nun canle de porquería.
Disminuien os mariscos
e o peixe tamén morre
debido a todo o veneno
que por cheo a percorre.
Uns din que é polo mercurio
outros que é polo serrín
pero o caso é que ós peixes
non os deixan nin vivir.
O máis triste desta historia
que causa a admiración
é que non tomen medidas
que lle poñan solución.
Entre o cloro e o tablex
o papel e máis a sosa
toda a vidña na ría
ficará morta na fosa.

cursos da Ferrería, evocaba o
pasado:
Según contan nosos vellos
esta vila cheiraba a rosas
pero dende fai uns anos
soio cheira a Celulosas.
Cando é que sopla o vento
dende Marín para aquí
chégannos os seus aromas
e dá ganas de fuxir.
O Maio dos Estudiantes, pola
súa parte, avisaba de novos problemas na Ría á altura de 1983.
Agora os demais países
Veñen á ría galega
Pro non é pra nada bó
Soio pra bota-la merda.
No mesmo ano, os rapaces
de San Antoniño continuaban a
insistir no agravio:
Celulosas sigue eí
votándonos a porquería
imos a afogar na merda
se non pecha a fatoría.

E aínda no franquismo, os
escolares integrantes do Maio da
Xunqueira cantaron en 1974:
Co aroma do fiuncho verde
o coas laranxas fermosas
vamos mirar si afogamos
o feder de Celulosas.
Chegaron os combativos
anos da transición e aqueles primeiros de maio os do Club Xerme destacaron na denuncia:

non. Os do Maio do Cruceiro así
o certificaban:
Có axuda de Filgueira
truxeron a Celulosas
desde entón non sabemos
cal é o cheiro das rosas.
Dixeron, en Celulosas
non hay contaminación
teñen a cara moi dura
feita toda de hormigón.
Si esto non asemella
terrorismo do Goberno
que nos leven das ourellas
dereitiños ao inferno.

Mais Celulosas seguía a ser
a estrela crítica de todos os
maios mesmo sabendo que os
xuris penalizaban ano tras ano a
todas aqueles letras que se metían coa polución de ENCE. O de
Mourente cantou en 1981:
Ai, Ría de Pontevedra,
quen te viu e quen te ve;
antes eras xardín ledo,
hoxe cloaca de feder.
Xa non hai peixe nas augas
nin marisco no areal,
nin turismo nas pousadas;
só porcallada no mar.

Non hai río non hai ría
xa non se pode pescar,
entre “ELNOSA” e “CELULOSAS”
cedo vannos enterrar.

Desde o Maio do Lérez queixábanse en 1980 da cativa resposta da corporación municipal
de Pontevedra á afrenta de Celulosas e Elnosa

Membros dos xuris integrados por afíns á UCD, AP e logo
ao PP manexaron durante anos
ao seu gusto os premios do certame de maios pontevedrés.
Aínda así, os rillotes e quen
compuña as coplas non perderon o medo. Eis o caso dos da
Seca en 1977:

Celulosa ainda cheiraba
e fomos a prostestar,
mais co “gris” da ferreiría
nos tivemos que alambrar.

Da Cheirosa nunca falan,
nen do gas cloro mortal
ou da Tafisa asesina...
Moito deberon mamar...!

Polas fábricas que temos
a todo o longo da ría
estamos cheos de fumes
un tras doutro cada día.

Desde o barrio dos Salgueiriños os rapaces chegaron á Ferrería e reclamaban ao novo concello que saía das eleccións:

Os da Seca chamaban a
atención do pouco que xa se vía
a Ría desde Pontevedra en 1981
cando na Alameda se celebraban as festas da Peregrina:

Nós non lle vemos apaño
e o pensalo arrepía
é todo o que fixeron
na nosa fermosa ría.

Adiós ríos, adiós fontes,
dixo un día Rosalía,
como siga “celulosas”
imos pola mesma vía.

Traballo non há falltarlle
pra compor o esnacado,
e que peche as Celulosas
que de cloro estamos fartos.
Pois non vaia a ser o conto
que algún tolo asesiño,
faga estoupar unha bomba
e voemos os veciños.
O ruín papel do alcalde franquista Filgueira Valverde era
lembrado con críticas, ano si ano

Neses días señalados
disfrútase alí dabondo
si non fora polo fume
que fai de telón de fondo.
Érguense sobre da ría
dúas moles fabulosas
que enchen todo o paseo
co cheiro de Celulosas.
E no 1982, o mesmo maio,
tantas veces premiado nos con-

Os responsábeis da pasteira
tentaron nalgunha ocasión esquivar críticas e mesmo, como
noutros campos, comprar vontades e coplas. O seu ridículo máximo chegaría cando en 1978
impulsaron a presentación dun
maio que, na súa construción, na
vez da tradicional figura cónica,
optaron por unha maqueta vexetal e amorfa da factoría de Lourizán. Cubrírona de fiúncho, mais
aínda fedía.♦
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Dous dos cadros de Xaquín Marín.

MAR BARROS
Nun momento no que a banda
deseñada feita en Galiza goza
de mellor saúde que nunca, a
península do Morrazo descobre
novamente o seu lado máis creativo e tanto o concello de Cangas como o de Moaña volven
convocar os seus respectivos certames de cómic, citas que se celebrarán nos
meses de maio e de xullo.
Aínda que con diferenzas
entre ambas, as dúas teñen
aberto o prazo para a presentación de traballos a concurso.
Xa pola sétima edición e
cunha participación na pasada
de máis de trescentas obras, o
Certame de Banda Deseñada de
Moaña centrarase este ano no
tema do medio ambiente. Organizado polo Servizo de Normalización Lingüística e a Oficina de
Información Xuvenil, en colaboración coa Concellería de Medio
Ambiente, o concurso amplía o
seu prazo de presentación até o
10 de maio e só admitirá traballos realizados en galego, xa que

O
E
V
L
O
V
O
Z
A
MORR
VERSE EN
CADRIÑOS
un dos obxectivos deste concurso é a potenciación do idioma. O
fallo, a cargo dun xurado especializado, farase público o 19 de
maio nas tres categorías que
contempla o certame e os traballos seleccionados formarán parte dunha mostra que se poderá
visitar entre o 23 de maio e o 3

de xuño no IES As Barxas. Este
mesmo centro acollerá do 9 ao
20 de maio a exposición 25 anos
de medio ambiente, unha mostra
editada por ADEGA na que se
percorren os últimos anos e a
xeografía galega e na que se
abordan diferentes temas ambientais. Esta exposición empre-

ga como material gráfico obras
de Xaquín Marín, un dos máximos representantes da banda
deseñada galega.
Pola súa parte Cangas presenta novidades para o seu certame, un concurso que dará a coñecer os gañadores no Salón do
Cómic que se celebra no conce-

O Bardo na Brêtema

llo entre o 18 e 24 de xullo. Por
primeira vez, a organización admitirá obras escritas en castelán
rachando coa tendencia dos
últimos anos e non permitirá a realización de obras
conxuntas. Mellor dotado
economicamente que o
moañés, o concurso contempla tamén diversas
categorías e, do mesmo
xeito que o seu veciño, xa
abriu o prazo para a presentación de obras.
A pesar de todo, o programa do
Salón do Cómic de Cangas aínda
non está pechado, mais contará
como nas pasadas edicións coa
presenza de autores e debuxantes consagrados, que presentarán
os seus novos traballos e que exporán os seus orixinais. A pasada
edición, este festival pechou cunha destacada afluencia de público, atraído polos diferentes talleres de cómic e caricaturas, charlas a cargo de artistas invitados
así como a proxección de varias
películas relacionadas co mundo
da banda deseñada.♦

Rudesindo Soutelo

Habemus Dadam
“Dadá é a vida sem pantufas e
sem paralelas, é pró e contra a
unidade e decididamente contra o
futuro”, porque “a arte não é séria”, dizia Tristan Tzara (18961963) rejeitando os valores sociais e estéticos que desembocaram na I Guerra Mundial. Um
movimento antiburguês contra
do aparato da arte estabelecida. O
dadaísmo cria palavras pela sonoridade, quebrando as barreiras
do significado, porque o importante é o grito, o urro contra o capitalismo burguês e da total falta
de perspectiva diante da guerra.
Hugo Ball, poeta místico anarquista alemão, queria realizar “coisas bonitas” no seu Cabaret Voltaire da cidade velha de Zurique, e
convocou lá artistas plásticos e poetas que se encontravam exilados
na Suíça por causa da guerra. Procediam dos movimentos da vanguarda europeia –expressionismo,
futurismo, cubismo– e contestavam radicalmente a tudo e todos.
Surgiu assim um diálogo interdisciplinar que tirou as amarras estabelecendo uma nova forma de en-

xergar a expressão artística. Em 5
de Fevereiro de 1916 teve lugar o
primeiro “serão” ou florescência
oficial de Dadá. O nome “dada”,
que em francês quer dizer cavalinho de madeira, é fruto do acaso ao
abrir um dicionário com uma faca.
Mas quase simultaneamente também floresce em Nova Iorque, e ao
acabar a guerra e retornar os artistas aos seus países de origem, espalhou-se por toda Europa.
Junto a Ball e Tzara no grupo
de Zurique estava Hans Arp,
Marcel Janko, Richard Hü e Hans
Richter. Também colaboraram
Apollinaire, Kandinsky, Marinetti e Picasso. Francis Picabia foi o
elo de ligação com o grupo de
Nova Iorque –Marcel Duchamp,
Man Ray, Edgar Varesse– e mais
o de Barcelona –Albert Gleizes e
Arthur Cravan (poeta boxeador)–
e em conjunto publicavam a revista Dadá. Na Alemanha, liderados por Max Ernst, constituem-se
grupos dadaístas em Berlim,
Hannover e Colónia. André Breton constitui um grupo em Paris
que é o germe do surrealismo.

Erik Satie, que já trabalhara com
Jean Cocteau no ballet “Parade”,
compõe a música do ballet “Relâche” (Pausa) ideado por Picabia,
e no entreacto projectava-se o filme de René Clair “Entr’acte”
com Satie, Picabia e Duchamp.
A eloquente revolução fragmentária do dadaísmo, como movimento artístico, não podia durar
muito e considera-se 1922 como a
data de auto-dissolução, mas a sua
proposta já assentara uma nova
percepção do mundo que impregnou todo um século. Depois da II
Guerra Mundial surgem o New
Dada em Usamérica e o Nouveau
Réalisme na Europa que são os
frutos maduros de Dadá. Christo,
Deschamps, Manzoni, Rauschenberg, Jasper Jhons, e os compositores John Cage e David Tudor
que durante anos leccionam nos
encontros de Darmstadt (Alemanha) às novas gerações de criadores
de todo o mundo. Também a expressão Pop é filha dos postulados
dadaístas e hoje a pegada de Dadá
está presente em todos os âmbitos
estéticos e sociais.

Em John Cage (1912-1992)
confluem o misticismo Zen com o
radicalismo Dadá. Em 1952, como consequência dum longo processo de experimentação com novas sonoridades tímbricas, a utilização do azar e aleatoriedade, e a
tensão distensão sonora do ambiente, Cage escreve a provavelmente mais famosa e importante
obra das vanguardas do século
XX, 4’33”, estreada por David
Tudor ao Piano, e que marca uma
quebra na história da música ocidental já que a sua proposta é que
o acto primordial da função musical não é fazer música senão escutá-la. A execução de 4’33” consiste em que os intérpretes permanecem durente 4 minutos e trinta e
três segundos em posição estática
enquanto o auditório se converte
no protagonista sonoro da obra.
Na Galiza deu-se por primeira vez
num concerto das Juventudes Musicais de Vigo em 1973 com o
guitarrista José Ramón Encinar
–hoje afamado director de orquestra– e recebido com certo cepticismo pelo público, ainda que um as-

sistente razoou publicamente que
aquela música era para ser escutada pelos ouvidos da alma e não
pelos do corpo. Da escola de Cage surgiram muitos movimentos
como o poliartístico Fluxus ou o
madrileno ZAJ que em 1967 representou um revulsivo na ancilosada sociedade franquista. E na
Galiza aparecera o quadrado de
Pi, que deixo para outro artigo.
A receita poética de Tristan
Tzara é esclarecedora: “Apanhe
um jornal / Agarre uma tesoura /
Escolha um artigo do jornal da dimensão que queira dar ao seu poema / Recorte o artigo / Depois recorte as palavras do artigo e ponha-as numa bolsa pequena / Sacuda-a suavemente / Tire cada palavra uma após da outra / Copie
honestamente na ordem em que
saíram da bolsa / E o poema estará pronto e semelhante a você / Eilo Você será um poeta original e
de fascinante sensibilidade, ainda
que a plebe não o compreenda”.
Habemus Dadam, ainda que
um mal Bento nos corte o ar.♦
ant@soutelo.com
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Política e
valores
FRANCISCO CARBALLO

S

e levabamos meses
de campaña
electoral, ahora
estamos en campaña.
Cada día decide moita
xente o seu voto.
Parece que as opcións
están moi
determinadas, xa que o
número de votos
cabalga pouco duns
partidos a outros, mais,
ollo! Hai varridos de
votos moi
significativos.
A visión individual
traslada o voto cara ao
partido que máis
seguridade lle ofrece ao
votante de responder aos
valores persoais. Que
valores mobilizan?
Os inquéritos son
transparentes: un tras
outros requiren a
solución do desemprego
e da inseguridade
social. Mais hai valores
menos formulados que
están aí: sentido de
pertenza ao propio
país, saúde,
solidariedade, respecto
ao colectivo, etc. Un bo
programa e unha boa
campaña expresan con
feitos e sensibilidade os
desexos sociais.
Teño á vista uns
manifestos de Frei
Betto, este escritor
brasileiro de afiada
intelixencia. Di: “adote
o criterio de Roberto
Bobbio, a direita
considera a
desigualdade social tão
natural quanto a
diferença entre o dia e
a noite. A esquerda
encara-a como uma
abarraçâo a ser
erradicada. Cuidado:
você pode estar
contaminado pelo virus
social-democrata, cujos
principais síntomas são
usar métodos de direita
para obter conquistas
de esquerda e, em caso
de conflito, desagradar
os pequenos para não
ficar mal com os
grandes”.
Frei Betto pídelles
aos votantes seriedade:
“Seja riguroso na ética
da militância. A
esquerda age por
princípios. A direita por
intereses. Um militante
de esquerda pode
perder tudo –a
liberdade, o emprego, a
vida. Menos a moral.
Ao desmoralizar-se,
desmoraliza a causa
que defende e encarna.
Presta um inestimável
serviço à direita.”.
Bos reparos de Frei
Betto, non? Boa
invitación que leve a un
varrido de votos cara á
dignidade.♦

A Ucha das Horas

Felipe Senén

Mercadeo coa dor allea
Os asuntos mundialízanse, incluso os temas locais traspasan barreiras xeográficas e de tempo se
se envolven na conseguinte dieta
de horror ou esperpento. Mandan
os audiovisuais. A foto que pode
desenmascarar ou tamén disfrazar un conflito obsesiona un espectador que comeza a saber interpretar imaxes. A fotografía
momifica momentos para a historia. En algo e nalgures se notará
que, dende sempre, fumos educados coas imaxes das Hazañas
bélicas ou dun crucificado.
O fotoxornalismo madurou a
partir dos anos corenta, axudaron a
isto os reporteiros da guerra incivil
española, os que tamén documentaron fotograficamente os desbaraxustes nazis en campos de concentración e outros experimentos, fosas comúns, moreas de cadáveres... pasando até o presente por
Hiroshima, Vietnam, Bangladesh,
Palestina, Armenia, o Kurdistán,
Chile, a Arxentina, Guatemala, El
Salvador.... fame na India, en Etiopía, Namibia... Afganistán, o
Irak... A guerra é a norma e a paz
a excepción. Asistimos no noso
tempo ao espectáculo de ver batallóns de soldados disparando con
sofisticadas armas e nunha banda
outro batallón de arriscados periodistas apuntando á terribilitá con
máis aínda sofisticadas cámaras e
teleobxectivos. Turismo bélico informativo para facérnolo chegar
ao interior da casa. Puidérase entender como un xeito de “guerra
contra a guerra”, pero non sempre
é así, aínda hai quen xustifica a
morte. A fotografía, a iconografía
do sufrimento perde o valor documental do martiroloxio. Os templos están cheos de imaxes de santos que sufriron persecución e
morte... para ter hoxe outra significación. Velaí que a obra “protesta”
de Goya, a de Castelao, canto rolda o Che, adquire nos mercados
valores estéticos e económicos.
Buscar a beleza no bélico é unha

DON

F. SENÉN

crueldade que existe e ignorantemente compartimos. As intencións
do fotógrafo –pese a identificarse
coas vítimas, co soldado caído ou
cos que erguen a súa bandeira vitoriosa– poden non determinar a
significación da fotografía, a que
seguirá a súa mesma andaina tomando outros valores no seu decorrer de espacios e tempos. Os problemas sociais son maleábeis, e a
noticia sérvese ao gusto do consumidor. A guerra xa non é unha batalla campal, ten moitos outros

matices dentro e fóra dos despachos, incluso informativos, nos
que se move un competitivo negocio que usa os periodistas como
soldados mercenarios. O atentado
do World Trade Center do 11 de
setembro do 2001 e as conseguintes guerras de Afganistan e o Irak,
televisadas en directo, supoñen un
fito, un “punto cero” de partida.
Ante a dor dos demais é o título dunha obra recomendada sobre o
caso. Produto do cavilar da ensaísta, crítica de arte estadounidense,

QUIXOTE

E

recentemente finada, Susan Sontag,
nacida no 1933. Escritora que, dende moi atrás e analizando nosos
tempos, nos que culminan matanzas tan cruentas, vén afondando sobre as guerras e os seus autores, sobre a ética e o uso da estética no poder, especialmente da arrogancia
dos fascismos, tan amigos da seducción polas formas. Escritora
comprometida cos problemas do
noso tempo. Traballo aproveitábel
para matinar nun tempo no que se
negocia con todo, coa miseria, coa
pornografía, coas catástrofes, masacres, agonías, cos dramas, coa
violencia... Vende o sensacionalismo, o sangue. Móstranse as máis
íntimas miserias, chegando tanto a
banalizarse, como a acender os ánimos e provocar xenreiras. Desaparece a identificación e a compasión
coas vítimas e conformámonos con
ser temporalmente sobreviventes,
deshumanizados espectadores, desapiadados monstros. A lixeireza
das novas cámaras dixitais portátiles, sen trípode, nin pesados trebellos, a audacia, destreza dos periodistas, os trampeos e trucos con cámaras ocultas, fan que semellantes
herdeiros e admiradores do reporteiro de guerra Robert Capa superen o mestre. Agora aguilloados polo poder dos cartos que facilitan furar e entrar en calquera parte e que
as noticias transmítense axiña a unha e outra banda da Terra polas canles internáuticas... e en directo. Sábese que a información pesa nas
conciencias e que as fotos conmoven e conxélanse nas lembranzas e
incluso nas vitrinas do museo poden ter valor estético. A conmoción
vende e a realidade televisada supera calquera guión ou efectos especiais de Hollywood. Dende o sofácama séntese medrar o complexo
de superioridade, e todo semella resultar entretida retórica florida para
os consumidores de violencia. Os
que deseñan e trucan, os que teñen
ética e estética móstranse mesturados no mercado.♦

BREOGÁN

NA AVENTURA
DOS MUÍÑOS

O EXÉRCITO
DE OVELLAS

A POUSADA
ENCANTADA

DULCINEA,
A NENA CABALEIRA

Breogán descubriu un libro
marabilloso na biblioteca. Alí
coñeceu a Don Quixote e con el
e Sancho Panza marchará de
aventuras. Mais uns muíños
sairanlles ao paso.

Indo de aventuras con Don
Quixote e Sancho Panza,
Breogán participou nunha
batalla moi rara. Nela
combateron un exército de
carneiros contra outro de ovellas.

Breogán, Don Quixote e
Sancho Panza visitan un castelo
encantado no que acontecen
cousas máxicas co ogro
Pelellón e os Pelelliños
que alí vivian.

Don Quixote visita a súa amada
Dulcinea do Toboso e, alí
mesmo, Breogán, tamén,
descobre a súa Dulcinea.
A nena que o salva do ruín
Furandón.

A NOSA TERRA

Nº 1.173 ● Ano XXVIII ●
Do 28 de abril ao 4 de maio de 2005

O Trinque
Ricardo III
Un personaxe malvado capaz
de calquera acto, por perverso
que sexa, para acadar o poder,
unha obra que se cinxe ao teatro coma unha luva. Ricardo III
é unha das obras máis actuais

de William Shakespeare. Unha
montaxe de Manuel Guede para o Centro Dramático Galego
que estará en Compostela perto dun mes. A partir do 29 de
abril no Salón Teatro.♦

Cea
■ EXPOSICIÓNS

MOSTEIRO DE OSEIRA
O Antigo Comedor do ilustre
edificio acolle, até o verán,
unha mostra de fotografías.

O Centro
Cívico de
Monelos, na
CORUÑA,
acolle unha
mostra
sobre o
cantor
portugués
José Afonso.

Cerdido
■ EXPOSICIÓNS

UNHA OBRA,
UNHA MIRADA

O Barco
Barco
■ EXPOSICIÓNS

Acrílicos e collages de Renata Otero que podemos
ollar durante abril no Concello, no Centro de Saúde e
no Colexio Público.

XELO DE TREMIÑÁ

Cervo

A sala de Caixanova acolle
unha mostra das súas terracotas de pequeno formato.

■ EXPOSICIÓNS

Betanzos
■ EXPOSICIÓNS

JUAN CARLOS MESTRE
O artista berziano presenta
na galeria CIEC unha mostra de augafortes e augatintas, pletóricas de forza, até
o 30 de abril.

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

ICONOS RUSOS
O museo Massó exhibe, até
o 15 de maio, a colección
Santos-Illueca.

Cambados
■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ MANUEL CASTRO
Podemos gozar das súas esculturas até o 3 de maio na
galería Borrón 4.

Cambre
Cambre

ROSALÍA ILUSTRADA
Podemos visitar durante abril
esta mostra na Casa da Administración de Sargadelos.

O Corgo
■ EXPOSICIÓNS

SONIA RIELO VILA
Na Casa Grande da Fervenza exhíbense até xuño
as súas pinturas.

A Coruña
■ ACTOS

SEDUCIDOS

Cangas

SOMBRAS

POLO ACCIDENTE

Podemos visitar esta mostra do fotógrafo estradense
Anxo Cabada na sala do
Auditorio Municipal.

Parellamente a esta mostra,
que se desenvolve na Fundación Luís Seoane, durante todos os venres reputados especialistas aportan a
súa opinión sobre o tema.
Este venres 29 ás 20 h. vai
falar o Historiador da arte e
profesor Jean-François
Chevrier.

ECOS DA CREACIÓN
As fotografías de Manuel
Lemos poden ollarse na casa da cultura Ángel Botello
até o 3 de maio.

COMO MARCO

Dentro do III ciclo de cinema Arte no celuloide de arquitectura e arquitectos, o
Museo de Belas Artes acolle, o venres 29 ás 20 h, a
proxección de El vientre
del arquitecto (1987), de
Peter Greenaway.

CGAI
O ciclo Hammer Films presenta, este xoves 28 ás 20:30
h, Dr. Jeckyll y su hermana
Hyde (1971), de Roy Ward
Baker; e o venres 29 á mesma hora outro magnífico traballo de Terence Fisher,
Frankenstein and the
monster from hell (1974). A
serie Terra Brasil adicada ao
cinema brasileiro terá como
expoñente Carlota Joaquina, princesa de Brasil
(1994), de Carla Camurati,
este sábado 30 ás 18 h. No
espazo protagonizado por
Errol Morris pódese ollar,
o venres 29 ás 18 h, The thin
blue line (1988); e o sábado
30 ás 20:30, Stair to Heaven
(1998) e Fast, cheap & out
of control (1997). O ciclo
Cinema francés 1945-1960
proxecta. Máis información
en www.cgai.org.
■ DANZA

THE BEST OF MOMIX
O teatro Rosalía de Castro

D E

C U L T U R A

acolle este espectáculo o venres 29 e sábado 30 ás 20:30 h.

E

E S P E C T Á C U L O S

Lamatumbá

■ EXPOSICIÓNS

JOSÉ AFONSO
O Centro Cívico de Monelos
acolle, até o sábado 7, esta
mostra organizada polo colectivo Urbano Lugrís, na que se
poden escoitar as cantigas
máis famosas do cantor da revolución portuguesa de 1974,
ademais de ollarse diversos
vídeos sobre a súa figura.

Mª JESÚS PÉREZ
CARBALLO
Os seus traballos máis recentes amósanse na galería
Pardo Bazán.

A banda ourensana presenta o seu
novo disco Lume (para que saia o
sol), este xoves 28 na sala Gruta 77
de MADRID; o vindeiro venres 6

estarán no festival A mocidade coa
lingua-Memorial Brocos, que se
vai celebrar na pista polideportiva
do C.C.R.D. de Perlío, en FENE.♦

Fangoria
Olvido Gara e Nacho Canut celebran os seus 15 anos de existencia como proxecto cunha xira que os leva,
este xoves 28 ás 21 h, á sala Nova
Olimpia de VIGO, onde estarán
acompañados por Las Nancys Rubias e La Prohibida. O venres 29 actuarán no Playa Club da CORUÑA.♦

BOENTE
A súas obras pódense ollar
até o sábado 30 na galería
Atlántica.

BRIGADAS
INTERNACIONAIS.
IMAXES RECUPERADAS
Até 28 de abril, a Fundación
Caixagalicia acolle a reconstrución, a través de
imaxes de reporteiros gráficos da altura de Robert Capa, David Seymour e
Agustí Centelles, da grande
aventura das Brigadas Internacionais na Guerra Civil.
As imaxes, moitas inéditas,
evocan a vida e loita destes
voluntarios, así como a repercusión que o conflito tivo
en todo o mundo.

Pedro
Pedro Granell
O recoñecido músico, ex compoñente das bandas Los Eskizos e Kozmic Muffin, está de xira para presentar o seu novo traballo titulado SilsMaría, cun estilo musical variábel e
inclasificábel e un son anovador e
independente. Este venres 29 vai
dar un concerto electro-acústico na
sala Clan de XINZO DA LIMIA; e o
sábado 30 ás 22 h. no pub Nigromante de BRIÓN. Máis información
en www.pedrogranell.com.♦

SEDUCIDOS
POLO ACCIDENTE

A Fundación Luís Seoane
acolle, até o 19 de xuño, esta mostra na que unha trintena de pezas teñen un mesmo
fío condutor, a sedución que
mostran os creadores contemporáneos por acontecementos accidentais ou catastróficos. Os accidentes móstranse matizados pola intencionalidade dos artistas que,
ás veces, supón unha vía de
escape fronte ás traxedias.

LI ZHENSHENG

G. ADRIO BARREIRO

MATERIAS DE

O coro e a orquestra desta
formación interpretarán a
Misa de Requiem KV 626
en re menor, de W.A. Mozart o sábado 30 ás 21,30
na igrexa de Santa María.

A ARQUITECTURA

Presentación das liñas programáticas do BNG en materia xuvenil coa intervención de Ana Pontón e Xosé Lois Seixo, proxectándose, ademais, o documental Ferreiros du mundo
mellor, da CIG, este sábado
30 ás 12 do mediodía na sala de Caixa Galicia (Médico Rodríguez esquina con
J. Flórez).

■ EXPOSICIÓNS

ARS NOVA

■ CINEMA

EMPREGO XUVENIL

O que foi presidente do
PSP de Galiza, xurista comprometido e referente na
loita pola democracia presentará o seu libro Sin odio,
sin rencor, pero el recuerdo vivo, este venres 29 ás
20 h. na sala de Caixa Galicia (Médico Rodríguez).
Memorias de gran valor
histórico: crónica familiar e
persoal, narración de acontecimentos da preguerra,
postguerra e transición...

■ MÚSICA

Arquitecturas
ausentes
continúa na
Fundación
Barrié da
CORUÑA.
Na imaxe,
proxecto de
cuberta
para o
Velódromo
de Anoeta.

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

Podemos ollar as súas fotografías no Quiosque Alfonso.

ARQUITECTURAS
AUSENTES DO S. XX
Esta mostra organizada pola
Fundación Barrié e o Minis-

terio de Vivienda amosa 21
obras que foron proxectadas
pero non construídas, ou que
foron construídas e perduraron un breve espazo de tempo,
ben polo seu derrubo ben por
ser concebidas como temporais. Proxectos de Alvar Aalto, Wales Gropius, Le Corbusier, El Lissitsky, Adolf
Loos, Mies van der Rohe,
Alejandro de la Sota, Giuseppe Terragni ou Frank
Lloyd Wright, que poderemos admirar até o 15 de maio.
Obradoiros didácticos para escolares e visitas guiadas para
adultos. Máis información en
www.fbarrie.org.

GOBISSAUROS
Pormenores da fauna e flora de hai máis de 65 millóns
de anos no Parrote.

A Fundación
Luís Seoane
acolle a
mostra
Seducidos
polo
accidente.
Na imaxe,
Derradeiros
desexos,
videoproxección
continua de
Antoni Abad
no teito.

Carteleira
Carteleira

☞

ALGO MÁIS QUE
UN XEFE (IN GOOD
COMPANY). O cambio de donos dunha revista implica a degradación do xefe de publicidade, substituído por un rapaz ao
que lle dobra a idade e que vén
con novas ideas. Comedia facilona sobre a nova economía.

☞

A INTÉRPRETE. Unha intérprete da ONU escoita unha conversa que anuncia un atentado no plenario de
Nacións Unidas contra un líder
africano xenocida, mais, cando
o conta, a policía dubida dela.
Intriga maniquea.

☞

ALFIE. Un solteiro
golfo e canalla gusta de
conquistar mulleres como diversión e non quere comprometerse. Aproveita o feito de
ser novo, pero a todo o mundo
se lle pasa o momento. Comedia con moralina.

☞

BE COOL. Un ex mafioso promove a unha

cantante pop e ten que enfrontarse aos métodos dun mundo
musical que tamén é mafioso.
Desfile de famosos nunha película que pretende ser de culto
pero que non se sabe onde vai.

o escritor James Barrie e a familia Davies, relacións que lle dan
pé a crear a historia de Peter Pan.
Personaxes pusilánimes e sentimentalismo a esgalla nunha obra
con sete nominacións aos Óscar.

☞

HABANA BLUES. Benito Zambrano, despois
do éxito de Solas, reaparece con
forza. As peripecias dun grupo
de músicos cubanos para facer
un contrato cunha discográfica
española, permítelle radiografar
a sociedade cubana sen maniqueismos. Moi recomendábel.

KINSEY. Historia de
Alfred Kinsey, o biólogo
que revolucionou a sociedade
norteamericana ao estudar os
seus usos sexuais á marxe dos
convencionalismos sociais e
que loitou contra numerosos tabús. Película que dá todo o que
pode dar de si unha biografía.

☞

A DAMA DE HONOR.
Na voda da súa irmá, Philippe coñece a dama de honor.
Trátase de Senta, unha moza
con gusto polo melodrama que
tinxe a súa vida de misterio e
que pretende que el lle demostre
o seu amor con actos absurdos.
Intriga de Claude Chabrol.

☞

☞

LONGO DOMINGO
DE NOIVADO. Unha
parella sepárase porque o noivo

DESCUBRINDO
NUNCA XAMAIS. Película que narra os vínculos entre

☞

A MEMORIA DOS
MORTOS. Un home
dedícase a montar películas sobre a vida dos mortos despois
de retirarlle un implante que
grava todas as súas experiencias desde a nenez. Mais hai un
movemento que trata de rematar con estas prácticas.

☞

ten que ir combater na I Guerra
Mundial nas filas francesas. Intenta desertar e é condenado a
morte. A súa moza nunca cre a
versión oficial e comeza unha
investigación para saber se
continúa vivo. Grande interpretación de Audrey Tautou (Amelié). Recomendábel.

☞

O AFUNDIMENTO.
Berlín, abril de 1945.
Nun búnker os delirios de Hitler ante un fin inminente atopan a adhesión fanática dalgúns
dirixentes nazis e a oposición
máis racional dalgúns xenerais,
que procuran unha rendición
que evite sufrimentos á poboación civil. Un tanto agónica.

☞

OS PAIS DEL. Non é
preciso contar o argumento desta película chea de
famosos (De Niro, Hofman,
Sarandon, Streissand, Stiller).
Ningún deles se cre o papel
que interpreta. Diversión a base de sal gorda. Xa saben: protese mamaria, peidos, etc.♦

Podemos visitar esta mostra na Facultade de Veterinaria até o venres 29.

JAVIER TORRÓN
O artista amosa as súas xilografías na galería Augatinta.

MANUEL DEL RÍO
Na sala da Deputación Provincial amósase a obra deste pintor até final de abril.

HOMENAXE Á
TORRE DE HÉRCULES
Mostra conmemorativa dos
60 anos da publicación deste libro de Luís Seoane que
podemos contemplar na súa
fundación até o 25 de maio.

Fene

Lugo
■ ACTOS

IX XORNADAS
DO NACIONALISMO
Os CAF organizan unha
nova edición deste ciclo,
no que Mª Xesús Souto
Blanco vai falar, este xoves 28 ás 19 h. na aula 24
da Escola de Maxisterio,
sobre A represión franquista na Galiza, caso
concreto: Lugo.

■ EXPOSICIÓNS

O GRAVADO
COMO EXPRESIÓN
É unha mostra, promovida
polo obradoiro municipal
Un paseo polas Artes, dirixido por Verónica Mtnez.
Delgado, que podemos contemplar na Casa da Cultura
e que pretende achegar o
gravado, medio flexíbel e
cheo de recursos, como xeito de manifestación artística.

CLÁSICOS DO S. XX
O II Festival de Teatro,
adicado ao dramaturgo
Bertolt Brecht, remata este venres 29 ás 20:30 h. no
Salón de Actos de Caixa
Galicia coa proxección, de
balde, da fita de Fritz
Lang, Los verdugos también mueren (1943).
■ EXPOSICIÓNS

■ ACTOS

Kince intimidades interrompidas e máis un paso
cebra titula a súa mostra fotográfica que podemos contemplar no Mesón do Forno
(Río Ser 12) durante abril.

A fundación, con sede na
rúa Travesa de Batallóns 7,
programa para este xoves
28 ás 20,30 a conferencia de
Julem Arzuaga sobre Repressom em Euskal Herria,
organizada por BRIGA. O
venres 29 ás 19 h. realizarase unha mesa redonda sobre
Raíz e significado do 1º de
maio; o sábado 30 ás 22 farán unha festa ska co DJ
Costrojam; e o domingo 1,
despois da manifestación,
xantar en Pedroso.
■ EXPOSICIÓNS

PATRIMONIO DO ATENEO
Podemos ollar esta mostra
até o sábado 30 no Ateneo
Ferrolán.

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural abre ao público o seu museo, no que
se poden contemplar esque-

O ciclo de conferencias sobre
os medios de comunicación e
a súa influencia na visión da
realidade conta este venres
29 ás 22 h. na Casa da Cultura coa presenza do xornalista
da Voz de Galicia Luís Cristobo que vai a aportar a súa
opinión sobre Onde estamos? Novas tecnoloxías: conectados e excluídos.

Monforte
Monforte
■ EXPOSICIÓNS

CARMEN GALLEGO

X. MARRA

A Fundación C.J. Cela acolle esta mostra sobre Pío
Baroja até o 30 de abril.

mos gozar, no teatro Principal, con Reelaborasons, espectáculo do Conservatorio
de Música Tradicional e
Folque de Lalín, no que se
integra a música, a imaxe, a
danza e a palabra, coa participación de 25 músicos, entre
alunos e profesores, o VDJ
pontevedrés Isaac Cordal, e
a colaboración de Guadi Galego e Quim Farinha. Entradas á venda por 3 e 5 euros.

tra no Museo do Gravado
en Artes.

O Porriño

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

INSTRUMENTOS
TRADICIONAIS

ESPECIMEN 0.5

Mostra que se pode visitar durante abril no Centro Cultural.

Pontevedra

Mostra do graffiteiro valenciano Hanem, que lle supón
o salto dos valados a lenzos
e soportes plasticoestéticos,
até o 6 de maio no Liceum.

■ EXPOSICIÓNS

■ TEATRO

O PAPAGAIO: A

A FACTORÍA TEATRO

PEGADA DOS SENTIDOS

Os máis cativos poderán
gozar coa peza Iesi cebola
contra a doutora Rabia
Rabiña este xoves 28 ás 19
h. no C.C. Municipal.

Mostra de fotografías de
Maribel Longueira e textos de Luísa Villalta que
podemos visitar no Pazo da
Cultura até o 15 de maio.

NANDO LESTÓN
O pintor expón a súa obra
na sala Teucro até este venres 29.

ISAAC DÍAZ PARDO
O Café Moderno da Fundación Caixa Galicia exhibe as
pinturas deste importante intelectual, artista e empresario, fundador de Sargadelos,
pertencentes a colección da
entidade. Até o 22 de maio.
■ MÚSICA

TRAD
Este ciclo é unha viaxe polo
amplo abano da música galega de vangarda, no que se
mesturan as formas da música tradicional con influencias
europeas e americanas. Este
sábado 30 ás 21 h. podere-

CARLOS BLANCO
Por segunda vez consecutiva e debido ao éxito, o actor
e grande monologuista estará este venres 29 ás 23 h. no
Liceum. Entrada á venda por
5 euros (2,5 para socios)

Ribadavia
■ EXPOSICIÓNS

PEGADAS DE SEFARAD
Podemos visitar esta mostra até o 21 de maio no Local Social da Madalena.

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

LOS CAPRICHOS
DE GOYA DE DALÍ
Podemos admirar esta mos-

Podemos ollar a súa obra
no centro comarcal Expo
Lemos até o venres 29.

Ourense
Ourense

LUÍS FEGA
A galería Marisa Marimón
acolle a obra deste pintor
até o 13 de maio.

Mostra de láminas na asociación xuvenil Mencer até
este venres 29.

ÁNGELES BELLO
Os seus óleos están na Casa
da Cultura até o sábado 30.

San Sadurniño

Santiago
■ ACTOS

OS BOS E XENEROSOS
A Asociación de Escritores en
Lingua Galega homenaxea ao
Museo do Povo Galego como institución galega, que
desde o ano 1976 vén realizando un significativo labor de
recuperación e posta en valor
das formas culturais próprias e
a súa presenza activa no proceso de normalización da cultura galega e a defensa dos
seus valores identitarios. Para
isto organiza un acto que se vai
celebrar este sábado 30 no Auditorio do museo, e que dará
comezo coa leitura da acta da
asemblea da AELG por parte
de Mercedes Queixas Zas,
seguindo coas intervencións
de Carlos García Martínezb
Felipe Arias Vilas e Tucho
Calvob a Laudatio pronunciada por Xosé Ramón Barreiro, á que responderá Xusto
Beramendi González, e a intervención de Cesáreo Sánchez Iglesias, coa entrega á
institución homenaxeada dunha placa conmemorativa. Rematará o acto coa intervención
de Isaac Díaz Pardo e a música ao cargo do trío de corda
Clásica, dirixido por Mijail
Moriatov, que interpretará pezas tradicionais galegas, para
despois celebrar un xantar no
hotel Palacio do Carme.

Fotografías de Juan M.
Gómez Segade, doutor en
Htra. da Arte e profesor da
U. de Granada, autor de varios libros sobre arquitectura contemporánea, crítico
de arte, pintor e, desde
1977, especializado en fotografía do patrimonio artísti-

DE CORES EN CADROS

Mostra do colorista pintor
Leandro, que podemos
ollar na galería Visol.

LEMBRANDO
O QUIXOTE

■ EXPOSICIÓNS

GALICIA LUZ

SALTEADO

Esculturas de Luis Borrajo
até o 30 de xuño nos exteriores do Campus.

Sada

■ EXPOSICIÓNS

■ EXPOSICIÓNS

HUECO VIRTUAL

Ferrol
Ferrol
FUNDAÇOM ARTÁBRIA

Qoyllur Rit’i
no Perú,
historia
gráfica da
peregrinación
a este
santuario no
Museo das
Peregrinacións en
SANTIAGO.

■ CINEMA

Padrón
AMIGO E MESTRE

VENRES CULTURAIS

letos de diferentes animais
e unha colección de pegadas e de minerais, entre outros elementos.

Expón a súa mostra fotográfica Galicia, camiño celeste no Museo Municipal.
Máis de 70.000 persoas xa
a visitaron en Santiago, A
Coruña, Lugo e Pontevedra. Até o 1 de maio.

SEMANA DO CORPUS

■ ACTOS

As imaxes do máis coñecido
concurso internacional de fotografía sobre a natureza, na
súa edición correspondente
ao ano 2005, poderanse contemplar no Aquarium Finisterrae até o 17 de xullo.

XURXO LOBATO

■ EXPOSICIÓNS

Mesía

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER

Podemos ollar a súa pintura
no Ateneo até este venres 29.

■ MÚSICA

O festival de música Cidade
de Lugo presenta este venres
29 ás 20:30 h. no Círculo da
s Artes o concerto Mahler e
os Rückert-Lieder, a cargo
da orquestra da Escola de
Altos Estudos Musicais, dirixida por Maximino Zumalave, e co tenor Manuel
Cid; o martes 3 gozaremos
do Tempo de Lied: A noite,
a primavera, a natureza...
coa mezzosoprano Anna
Grevelius e Roger Vignoles
ao piano. Entrada de balde
para todos os espectáculos
até completar aforo.

As fotos de
Maribel
Longueira e
os textos de
Luísa Villalta
homenaxean
o barrio do
Papagaio
coruñés,
nunha
mostra que
podemos
ollar no
Pazo da
Cultura de
PONTEVEDRA

LINO LAGO
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O VOTO FEMININO
EN ESPAÑA

Lhasa
canta en
SANTIAGO,
dentro do
ciclo
Sons da
diversidade,
o domingo 1.

IV Semana do Humor en Silleda
Con multitude de actividades para todos os públicos. Este venres
29 na Casa da Xuventude, Kiko
da Silva imparte un curso de
Banda Deseñada, de 10 a 12 h,
para escolares de secundaria; de
10 a 14 h. o Doutor en Ciencias
da Información e investigador do
humor, Luís Muñiz, e o recoñecido actor e cómico Pepe Viyuela, desenvolven un curso de Risoterapia para profesionais da medicina, enfermería e educación; o
mesmo día e máis o sábado 30, de
10 a 16:30, o pallaso belga Joseph Collard, do dúo Les Founambules, aportaranos as claves
do Clown; no venres 29 os escolares do municipio gozarán no
auditorio Semana Verde ás 10:30
h. co espectáculo Big-Show de
Truqui Chan e os seus amigos,
dos creadores dos bonecos de Barrio Sésamo, que presentan, en
primicia para o Estado, as súas
novas mascotas; ás 22 h. chega El
Jardín de los Bonsais, espectáculo radiofónico de imitacións
avalado polo seu éxito no programa Protagonistas, de Luís del Olmo; o Mago Teto aprenderanos,

o venres e sábado de 12 a 14 e de
16:30 a 18:30, sinxelos trucos de
maxia; o sábado 30 e o domingo
1, desde as 13 h, polas rúas ollaremos as estatuas viventes do
Festival Statics; ás 16:30 na praza da Feira Vella estará a escola
de circo Carampa; e desde ás 17
h. teremos o espectáculo Insolits
coas súas bicicletas máxicas; o
sábado ás 19:30 haberá unha con-

ferencia de Tortell Poltrona e
Donald Lehn, na que contarán a
súa experiencia en Sri Lanka co
colectivo Pallasos sen Fronteiras, despois do desastre do tsunami e, ás 22:30 no Auditorio,
Moncho Borrajo presenta o espectáculo Cosas Mías; o domingo 1 ás 19 h. celébrase a Gala Benéfica pro vítimas do tsunami,
coa participación de Tortell Poltrona, Joseph Collard, Pepe Viyuela, Donald Lehn, Mago Teto, escola de circo Carampa, Insolits, Viravolta, Diego Spano
Charlot, Os Quinquilláns e Os
Picompé. Ademais, durante estes
días haberá obradoiros e pasarrúas para cativos; Concurso de
Chistes nos bares coa presenza e
animación de Paco Mivida; exposicións de Pallasos sen Fronteiras; caricaturas de Omar Pérez; e a mostra de 43 ilustradores galegos Can de Palleiro, na
Casa da Cultura. Entradas anticipadas para os grandes espectáculos á venda no telf. 902 434
443 e en www.caixagalicia.es.
Máis información en www.concellodesilleda.com.♦
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co. Até o 8 de maio mostra
as súas fotografías sobre
Galicia na Fundación Araguaney (Montero Ríos 25)

PEDRO OTERO
(1911-1981) é un dos fotógrafos arxentinos máis importantes do pasado século.
Fillo de galegos, estivo moi
vencellado aos movementos
vangardistas e sociais durante toda a vida. A Fundación Granell expón corenta
traballos da serie A fotografía e a música. No Pazo de
Bendaña até o 9 de maio.

QOYLLUR
NO PERÚ

RIT’I

A onde viaxan os deuses.
Unha peregrinación ao
Qoyllur Rit’i aproximanos
á festa indíxena máis multitudinaria de América, unha
das manifestacións máis
profundas da relixiosidade
andina na que miles de persoas de todo o Perú peregrinan, a través de abruptas
paraxes, a este santuario.
No Museo das Peregrinacións até o 19 de xuño.

QUIXOTES

Convocatorias
REVELA
O Concello de Oleiros organiza un foro
de encontro entre a fotografía e os cidadáns, co obxectivo de promover fotoreportaxes que sirvan para denunciar
situacións de violencia, desigualdade,
marxinalidade, perigo ou dano ecolóxico, ou calquera situación de inxustiza
no mundo. Establécese unha bolsa de
12.000 euros para a realización dun proxecto de fotoreportaxe que cumpra as
características anteriores. Poderán participar no concurso persoas físicas, sexan
ou non profesionais da fotografía, del
calquera país ou, de xustificalo o proxecto, poderíase admitir un traballo dun
colectivo de fotógrafos, quedando excluídos os presentados por empresas. O
tema será libre e os traballos presentaranse en galego ou castelán, en sobre pecho con seudónimo no exterior, e cos
dados persoais do autor, fotocopia do
DNI, pasaporte ou cédula de identificación do país de residencia, e unha declaración xurada da autoría do proxecto, de
estar en posesión dos dereitos de autor e
de que, aínda, non se realizaron as fotografías da reportaxe. Ademais haberá
que incluír coma documentación do proxecto, identificándoa unicamente co
seudónimo na portada e sen máis dados

sobre a autoría, unha sinopse de non
máis de dous folios; unha explicación e
proceso de desenvolvemento, dun mínimo de 5 e máximo de 10 páxinas, cunha
letra corpo 12 a un espazo, no que se
describa o tema, o conflito representado
e o tratamento fotográfico, en papel, disco ou CD, como documento de Word xp
ou compatíbel; 10 fotografías de formato 18x24 cm. dalgún traballo anterior e
que serva para certificar a calidade conceptual e técnica do autor, con seudónimo na parte superior, que tamén se incluirán nun CD-R en formato Photoshop, cunha resolución de 200 ppp, compresión jpg media e 2.000x13.000 píxels
de tamaño; e un currículo de 800 palabras como máximo, identificado con
seudónimo. Os traballos presentaranse,
con data límite de 31 de maio, directamente na Casa do Concello de OLEIROS,
sito na Praza de Galiza 1, 15173, por correo certificado, ou a través de mensaxería. Máis información en revela@oleiros.org e no teléfono 981 610 000.

II PREMIO CENTRO RAMÓN
PIÑEIRO DE ENSAIO BREVE
Convocado para homenaxear a figura
do ilustre galeguista, no que poden participar aqueles autores que o desexen

con textos orixinais e inéditos, escritos
en lingua galega e axustados á normativa oficial, sobre calquera tema referido
ao ámbito xeral do pensamento humanístico (lingua, literatura, antropoloxía,
filosofía ou historia). Os traballos, dunha extensión mínima de 50 páxinas e
un máximo de 60, impresos ou mecanografados en Din A4, con letra corpo
12 e un máximo de 32 liñas por páxina,
enviaranse por quintuplicado e só cun
lema ou seudónimo nun sobre pecho,
no que se aportará o nome e apelidos,
enderezo, documento de identidade, teléfono e enderezo electrónico, antes do
2 de setembro, ao Centro Ramón Piñeiro para a investigación das Humanidades, Estrada Santiago-Noia km 3, A
Barcia - 15896, Santiago de Compostela. O autor premiado recibirá 3.000
euros e o traballo publicarase na colección Cadernos Ramón Piñeiro.

SEMINARIO
DA FUNDACIÓN BARRIÉ
Reputados especialistas participan, o
vindeiro luns 9, no Clube Financieiro de
VIGO na xornada Mercados de dereitos
de emisións contaminantes: Análise
comparada e situación actual na UE;
sobre as consecuencias económicas da

Colectiva de pintura e escultura de 23 artistas até o
sábado 30 de abril na galería Auriol Arte.

NAVEGANDO
ENTRE CULTURAS
Mostra interétnica que permanecerá na Aula Sociocultural de Caixa Galicia
até o 5 de maio.

ROSTROS

No Salón
Teatro de
SANTIAGO,
do 4 ao 22
de maio,
poderemos
ver a nova
representación do CDG:
Ricardo III.

O retrato no umbral do século XXI é o fío condutor
desta mostra que podemos
visitar até o 8 de maio, na
Igrexa da Universidade,
onde se presentan fotografías, esculturas, pinturas ou
vídeos de 35 artistas contemporáneos da talla de
Cindy Sherman, Thomas
Ruff, Vik Múniz ou Thomas Shütte, entre outros.

NOT RED LABEL
Podemos ollar as fotografías de Manu Lago até o mes
de xullo na sala Galán.

A PESCA DO BACALLAU
EN TERRANOVA

Defendiendo
al
cavernícola
é a obra
que
protagoniza
Nancho
Novo, na
imaxe, este
xoves 28 no
teatro
Principal
santiagués.

Colección de imaxes, baixo
o título Barcos de xeo, do fotógrafo Lucien Giradin-Dagort. Crónica dos pescadores
españois de bacallau na illas
francesas de Saint-Pierre e
Miquelon (chegou a haber
150 barcos), de importancia
singular desde os anos vinte
do pasado século que xerou
unha gran relación comercial
e humana, na que os mariñeiros galegos teñen un protagonismo especial. A dureza
das condicións de traballos
dos mariñeiros que faenaban
nos bous e nas parellas cercadas polos xeo en contraste
coa calidez das relacións humanas. No Museo do Pobo
Galego até o 8 de maio.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA

Tui

Gloria Isabel Ramos terá a
batuta este xoves 28 ás 21 h.
no Auditorio de Galicia, nun
concerto no que estará ao
piano Marta Zabaleta, e no
que se van interpretar pezas
de J.Mª Sánchez Verdú, A.
Ruiz Pipó, e F. Mendelssohn.

■ EXPOSICIÓNS

O Teatro do Noroeste está
na sala Yago con esta peza
de Eduardo Alonso, dirixida por Luma Gómez, desde este xoves 28 ao domingo 31. (Máis información
en www.salayago.com).

EMERXENTES
A Casa da Parra acolle esta colectiva de 6 novos artistas galegos até o sábado
30 de abril.

ISABEL E
CURRO ULZURRUM
Mostra que podemos ollar na
galería Trinta até o 1 de maio.

INTERIORES, EXTERIOR
A galería Espacio 48 exhi-

ARTURO HERRERA
O CGAC organiza a primeira retrospectiva europea
deste artista venezolano,
que vive e traballa entre
New York e Berlín, cun to-

OOOPS...!
I DID IT AGAIN!

3’

JOANNA DOMANSKA

O CGAC presenta esta
mostra de traballos de 10
videoartistas que teñen en
común a súa duración máxima de 3 minutos.

UN MUNDO DE
FORMAS E CORES

O Colexio de Fonseca
acolle esta mostra organizada polo Museo de Historia Natural Luís Iglesias
da USC, na que podemos
ollar a colección malacolóxica Rolán.

VELA ZANETTI
Historia dunha amizade é a
mostra que acolle a Fundación Granell durante abril.

NICOLÁS LAIZ
Micropaisajes macroeconómicos titula a súa mostra
de estruturas de cartón, cartografías, maquetas... que
poderemos contemplar na
galería DF (Rúa de San Pedro 11) até o 14 de maio.

D.O.G.
CONSELLARÍA DE CULTURA,
COMUNICACIÓN SOCIAL E TURISMO
Convócanse axudas a entidades sen ánimo de lucro
para a adquisición de equipamento audiovisual e
multimedia e para crear medios de información electrónica. Poderán optar a estas subvencións aquelas
entidades legalmente constituídas, que teñan como
finalidade a realización de actividades de carácter social, cultural e outras de interese xeral non empresarial, que dispoñan dun establecemento aberto para a

Vídeo-instalación de Christian Jankowski no CGAC.
A surrealista polaca amosa
o seu traballo na Fundación
Granell até o 9 de maio.

DE-CONSTRUCCIÓN
Obras de Carlos Meaño na
galería C5 Colección até o
sábado 30.
■ MÚSICA

SONS DA DIVERSIDADE
O ciclo continúa coa II edición
retomando as diferentes tendencias da creación musical
actual no mundo. O domingo
1 ás 21 h. poderemos escoitar
a Lhasa, filla dun mexicano e
unha estadounidense, música
nostálxica e emotiva con influencias que van de Chavela
Vargas a Amalia Rodrigues ou
María Callas, presentando o
seu segundo disco The Living
Road. Entradas á venda no 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, ou
o mesmo día até a hora de comezo do espectáculo.

DEFENDIENDO
AL CAVERNÍCOLA
A versión de Eduardo Galán da obra de Rob Becker,
protagonizada por Nancho
Novo e dirixida por Marcus Von Wachtel, represéntase este xoves 28 ás 21
h. no teatro Principal.

ÚTERO TEATRO
A compañía lisboeta estrea
Amor Crú, de Susana Vidal e Eric Costa, desde este xoves 28 ao sábado 30 ás
22 h. na sala Nasa.

LA CAPERUCITA ROJA
Títeres Luna representa
esta peza, para crianzas a
partir de 3 anos, o domingo
1 ás 12:30 h. na sala Yago.

RICARDO III

SON EU?
Esculturas de Ramón Conde na Área Panorámica.

Vigo
■ ACTOS

VIGO:
O HOME E A CIDADE

A II edición deste ciclo de
conferencias, organizado pola Fundación Carlos Casares
que se desenvolve no C.S.
Caixanova, conta coa intervención, este xoves 28 ás 20
h, do profesor de Economía
Aplicada da Universidade de
Vigo, Albino Prada, que vai
falar Sobre estratexias e políticas supramunicipais.

AS CONVERSAS
DO AXEXO

O ciclo de conferencias e mesas redondas sobre temática
mariña que se celebra no Museo do Mar de Galicia conta,
este xoves 28, con Emilio
Louro, Director Xerente da
Confraría de Lira, falaranos
do proxecto Mar de Lira, comunidade pesqueira artesán
que busca de dignificar o traballo dos mariñeiros e garantir a súa viabilidade.
■ CINEMA

CICLO
LATINOAMERICANO

No Centro Cultural Caixanova ás 20:30 h este xoves
28 poderase ver a produción
colombiano-estadounidense
María eres de Gracia
(2004), de Joshua Marston.

A banda viguesa conságrase
con Intro, o seu terceiro traballo que poderemos escoitar en directo este xoves 28
ás 21:30 h. na sala Capitol.

A obra de Shakespeare é levada ao teatro polo CDG, baixo
a dirección de Manuel Guede
e con X.M. Olveira Pico,
Marcos Viéitez, Manuel Areoso, Artur Trillo, Muriel Sánchez, Miguel López Varela,
Maxo Barxas, Miguel Pernas,
Xulio Lago, Luísa Merelas,
Toño Casais, Rodrigo Roel,
Agustín Vega, Elina Luaces e
Pancho Martínez no elenco.
A estrea farase no Salón Teatro desde o venres 29 ao domingo 1 (con invitación) e do
4 ao 22 de maio para o público en xeral. Máis información
e reservas no telf. 981 581
111, de 9 a 14 h.

BABEL

Sober

O ciclo monográfico continúa este xoves 28 ás 20 h. no
salón de actos do MARCO
no que se vai proxectar Tira
tu reloj al agua, de Eugeni
Bonet (2004); o sábado 30
ollaremos o Tríptico Elemental de España, que inclúe as curtas Acariño Galaico/De barro (1962-1995),
Fuego en Castilla (1960), e
Aguaespejo
Granadino
(1955). Máis información en
www.marcovigo.com.

■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

PRIMAVERA MUSICAL

ALBERTO FANDIÑO

Este sábado 30 ás 20 h. no
Centro Sociocultural podere-

Até o venres 6 na sala da Casa da Xuventude podemos

KANNON
realización das devanditas actividades e teñan o seu
domicilio social na Comunidade Autónoma de Galicia, en concellos cunha poboación, de dereito, igual
ou inferior a 30.000 habitantes. A solicitude farase
mediante instancia dirixida ao conselleiro de Cultura,
Comunicación Social e Turismo, segundo o modelo
que figura como anexo desta orde, e presentarase no
rexistro xeral da Consellaría de Cultura, Comunicación Social e Turismo ou nos rexistros das delegacións provinciais, até o 23 de maio. Toda a información está recollida no DOG de 12 de abril de 2005.♦

Ao premio de investigación histórica,
cultural, artística, económica, etnográfica, etc sobre o medievo en Galiza,
que convoca a editorial Toxosoutos e a
Fundación Comarcal Noia, poderán
concorrer todos os autores de calquera
nacionalidade, que presenten os seus
traballos inéditos en lingua galega ou
portuguesa. A extensión deberá ser dun
mínimo de 150 folios, a duplo espazo,
e enviarase o orixinal e 5 copias, antes
do 30 de setembro, á Editorial Toxoutos, Cruceiro do Rego, 15217 - NOIA
(A Coruña). Con cada orixinal, que deberá presentarse baixo lema, xuntarase, en sobre pecho, o nome completo,
enderezo e teléfono do autor, así como
o título da obra. Valoraranse o rigor, a
innovación metodolóxica e o interese
para a sociedade. O gañador recibirá
un premio de 3.000 euros e o finalista
1.200, e a publicación dos traballos por
Toxosoutos na colección Trivium.♦

mos escoitar ao cuarteto vigués de clarinetes Di Vaseto.

CONFESIÓN

be a obra minimalista do
pintor abstracto Joaquín
García-Gesto até o sábado
30 de abril.

HISTORIA MEDIEVAL
DE GALIZA 2005

co, o soul ou o folk, encabezado por Cuchús Pimentel.

■ TEATRO

tal de 50 obras nas que se
mesturan elementos do modernismo, o expresionismo
abstracto, o surrealismo e a
linguaxe visual da cultura
popular. Até o 19 de xuño.

recente entrada en vigor do Protocolo de
Kioto e do mercado europeu de emisións
precursoras de fenómenos de cambio climático. Os interesados deben inscribirse
previamente en www.fbarrie.org.

Este venres 29 e sábado 30
ás 22 h. no teatro Galán poderemos escoitar o repertorio deste colectivo formado
por músicos de tendencias
tan distantes como o flamen-

JOSÉ VAL DEL OMAR

na Fundación Laxeiro até o
15 de maio, o seu proxecto
Coexistencias pacíficas, no
que, valéndose de soportes fotográficos, debuxos dixitalizados e a proxección dun vídeo,
nos fala da súa preocupación
pola relación do individuo cos
medios de comunicación.

BELLO HABILIS

As mellores imaxes pertencentes á Colección de Telefónica exhíbense até o 5 de
xuño no MARCO.

O Museo Liste presenta, até
o 14 de maio, unha colección
privada de cascos de combate do s. XX, pertencente a
Guillermo Martínez Baz.

FOTOGRAFÍA
CONTEMPORÁNEA

COLECCIÓN CAIXANOVA

ISABEL MATO LANDEIRO

A planta primeira do Centro Social da entidade acolle unha escolma de máis de
120 obras da súa colección
particular, entre as que destacan as adquisicións máis
recentes, onde a fotografía
ten un lugar relevante.

Até este venres 29 a Casa das
Mulleres acolle a súa obra.

20 DESARRANXOS

RAMÓN MANZANO
Até o 18 de maio podemos
visitar, na galería Chroma, esta mostra individual, de martes a sábado e de 18 a 21:30 h.

O MANANCIAL DA VIDA
Obras de Laxeiro até o 12
de xuño na Fundación Caixa Galicia.

A GUERRA
DA INDEPENDENCIA
O Pazo de Castrelos acolle
esta mostra de miniaturas e
bandeiras até o 5 de xuño.

A MIRADA DE GOYA

O MARCO acolle unha mostra sobre o Panorama da arte brasileira, formada por 57
obras en todo tipo de soportes, como instalacións, intervencións, obxectos, pinturas, gravados, esculturas, videos, etc... concebidas a partir da idea do desarranxo artístico de estruturas, materiais, da dimensión formal
ou do contido das mesmas.

No Museo Municipal Quiñones de León (Castrelos)
até o 1 de maio.

■ MÚSICA

LAXEIRO

O homenaxe concerto, o sábado 30 ás 20:30 h. no C.C.
Caixanova, servirá para presentar o musical Moxenas,
que agrupa os mellores valores musicais das trinta e tres
asociacións da Federación
Veciñal Eduardo Chao. Con
Susana Seivane e, como
presentador Xurxo Souto.

O centro de arte Alpide acolle a mostra sobre a súa obra
gráfica até final de abril.

A Rede

MOXENAS.
DEZ ANOS DESPOIS

CABARET
Eladio Santo, vocalista do
grupo Medusa, chega coa
súa guitarra, voz e bases
programadas este xoves 28
ás 19:30 ao Univérsitas
Café, na Cidade Universitaria.

SUSANA SEIVANE
www.susanaseivane.com
Páxina electrónica da gaiteira Susana
Seivane. A web contén información sobre
as novidades na súa carreira, unha biografía, a discografía completa, un álbum
de fotos, un taboeiro informativo, artigos
de prensa, a axenda de concertos e enlaces. Moi ben elaborada.♦

M-CLAN
O popular grupo de pop
inaugura, este venres 29 ás
23 h. a programación da
discoteca A! (Avda. de Beiramar 113), na que presentan o seu último traballo
Sopa Fría. Entrada anticipada por 15 euros (18 na
billeteira).

NDNO
EIRAVELLA
A sala III do C.S. Caixanova
acolle, até o 1 de maio, unha
retrospectiva da súa obra

TONO CARBAJO
Mostra a súa obra máis recente na galería Vgo até o 5
de maio.
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

SILVERIO RIVAS
O C.C. Caixanova acolle
até o 8 de maio unha mostra
deste artista.

MASIÁ

A Iguana Club acolle este
concerto o sábado 30 ás
00:30 h. (entrada anticipada
á venda en Elepé, Columna,
Tipo e Gong por 6 euros, e
por 8 na billeteira).

■ Véndese apartamento no antigo Gran
Hotel de Mondadiz. Tefl. 986 211 287.

■ Música clásica para vodas. Chamar
ao 650 829 491 ou ao 981 507 925.

■ Véndese dúplex de 90 m. en Bertamiráns (perto de Santiago) con 3
cuartos, cociña amoblada, sala, 2 baños, xardín e piscina. Exterior. Menos
de 80.000 euros. Telf. 605 548 848.

■ Véndese piso de 120 m en Viveiro. Tres cuartos, dous baños, salón,
cociña, terraza, luminoso. A 50 m. da
praia, do paseo marítimo e do parque.
Telf. 982 562 498 polas noites.

■ Alúgase casa para fins de semana
ou vacacións en Nogueira de Ramuín, na Ribeira Sacra. Totalmente
equipada e con garaxe. Telf. 986 376
022 ou 661 642 070.

■ Mozo de 34 anos, en Vigo, ofrécese para traballar como conserxe de comunidade, na construción como peón,
ou para traballar como peón en serraría.
Preguntar por Alberto no 616 870 908.

■ En Lira-Carnota alúgase apartamento ao carón da praia, con terraza e vistas ao mar, completamente equipado para 4 persoas. Semana Santa 300 euros,
1ª quincena de xullo 420 e a 2ª, 500. Dispoñíbel todo o verán. Interesados chamar
ao 981 761 114 ou ao 666 843 997.

■ Alugo cuarto a moza en Santiago.
Zona Avda. de Lugo - Fontiñas. Piso
novo con dereito a cociña e televisión.
Tel. 652 885 048.

■ Técnico con experiencia en produción gandeira e leiteira busca
emprego en explotacións agropecuarias en toda Galiza. Teléfono de contacto 686 513 125.
■ A actualidade do deporte da billarda na Galiza e no mundo está no Varal
Dixital: www.ovaral.blogspot.com. Achégate á LNB e coñece os outros galácticos e galácticas, ponte en contacto con
nós se queres que organicemos un torneo onde ti vives: ovaral@hotmail.com.
■ Vendo piso en Vigo, na urbanización As Palmeiras, con 100 m2 de
garaxe e trasteiro por 34.000.000 pta.
Interesados chamar ao 639 134 041.
■ Xa tes un novo medio de comunicación ao teu alcance na rede galega: www.xente.mundo-r.com/arroutada. Entra e entérate do que pasa en
Galiza. Contacta con nós en arroutadainforma@mundo-r.com.
■ Alúgase apartamento en Viveiro (en
xullo e agosto) con dous cuartos, baño,
salón, cociña, ampla terraza, luminoso. A
50 m. da praia, do paseo marítimo e do
parque. Telf. 982 562 498 polas noites
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■ Véndense traballos de artesanía
en pedra do país: fontes, pías, pináculos, cruceiros, etc... Chamar ao telf.
686 482 967.
■ Clases de Ikebana (arte floral xaponés) en Santiago ou na Coruña, para
descubrir unha forma distinta de valorar
as flores e a natureza. Telf. 654 834 280.
■ Mozo de 34 anos ofrécese para
traballar en Vigo como conserxe,
peón para a construción ou para
empresas de limpeza. Preguntar por
Alberto no telf. 616 870 908.
■ Alugo piso na Coruña de 100 m2, todos os cuartos con vistas ao mar, totalmente equipado e reformado, por 500 euros ao mes. Perguntar por Xulia no 660
278 534 ou, ás noites, no 981 606 273.
■ Ofrécese, gratuitamente, Instalación ou
Montaxe para sá de arte, colexio, museo,
etc. Elementos estruturados en ángulo
recto. Materia-soporte de madeira tratada
con xeso. Aplicación de cores polo procedimento de action painting. Técnica mixta
con aglutinación de pó de mármore. A instalación conforma un recinto con pequeno

■ Véndense escudos da Galiza de
Castelao feitos en madeira de cedro
e cocobolo. Económicos.Tlfs:699 103
510-687 315 234
■ Ofrécese rapaza responsábel para coidar crianzas por horas en Vigo. Tlf: 687 315 234.
■ Psicólogo galego-arxentino atende consultas de emigrantes. Crise
na reintegración, na familia, na escola. Primeira consulta de balde. Psicoterapia breve. Organización de grupos de reflexión en cidades galegas.
Pedir cita no tel. 981 134 144.
■ Coidanse nenos e anciáns e faise
limpeza de fogar en Vigo a calquer
hora. Chamar ao 655 976 180 ou ao
986 403 492.
■ Busco unha muller solteira e sen
compromiso, preferibelmente entre 25
e 35 anos, que sexa honesta, sensíbel e
teña uns ideais progresista e galeguistas,
para amizade e compatir momentos, aficións e o que xurda. O meu correo electrónico é galizanacion1965@yahoo.es
■ Alúgase cuarto en Vigo, na Travesía de Vigo. Telf. 670 528 678 / 986
250 144.♦

sos ámbitos artísticos (pintura, escultura, arquitectura, cinema, fotografía, literatura, teatro e deseño)
1916 e 1936, pretendendo
provocar a reflexión sobre
o ritmo que marcaron os
feitos culturais e acontecementos históricos no devir
da Galiza.

Camargo
■ EXPOSICIÓNS

LEANDRO SEIXAS
O escultor galego, que mudou a madeira pola pedra
(maiormente seixo), móstranos a súa obra na sala La Vidriera do concello cántabro
até o 15 de maio. As pezas
axustanse unhas con outras
nunha xeografía perfilada
por unh horizonte en zig zag.

Lisboa
■ EXPOSICIÓNS

GULBELKIAN
A galería de Exposições
Temporárias do edificio da
sede da Fundação C. Gulbelkian acolle 7.000 anos de
Arte Persa. Obras primas
do Museu Nacional do
Irán, até o 5 de xuño; a mostra fotográfica de Eduardo
Nery, titulada Metamorfoses, até o 20 de xuño. No
CJAMP está Desenho e Pintura 1984-2004, de Manuel
Botelho, até o 8 de maio;
Fragment d‘espace, de
Mark Lammert, até o 8 de
maio; os deseños de Ana
Hatherly até o 20 de xuño; e
as gravuras de Mully Possoz
até o 13 de xuño. De 10 a 18
h, fecha as segundas feiras.♦

Non vos riades que o conto é triste

Teatro de Ningures presenta o clásico de Molière,
baixo a dirección de Etelvino Vázquez, este venres
29 ás 22:30 h. no C.C. Caixanova.

CARLOS
RODRÍGUEZ-MÉNDEZ

Amosa as súas esculturas
na sala Rivas Briones até o
5 de maio.

O artista compostelán amosa,

corredor de aceso. Para os nenos: as táboas permiten ver, desde dentro, o que hai
fóra. Telf. 986 482 540 (Xesús).

TARTUFO

Vilagarcía
ilagarcía

ANTÓN CABALEIRO

■ Solicítase perruqueira na Coruña
para atender perruquería. Chamar ao
981 122 112.

■ TEATRO

Até o 8 de maio, na sala II
do C.S Caixanova podemos
ollar esta retrospectiva; até
o 1 de maio a sala III acolle
a obra de Eiravella.

Até o 19 de xuño poderemos contemplar as creacións deste artista no Espazo Anexo do MARCO. Esculturas de turba, fotos de
obras, espazos abandonados... nos que aparece a
súa figura ou de si mesmo
co corpo deformado.

Anuncios de balde
■ Quixera manter correspondencia
con muller progresista galega, de
35 a 40 anos. Chámome Antón Robledo Pérez e o enderezo é Centro
Penitenciario de Villabona. Finca Tabladiello Alto 33271, Llanera-Gijón.

■ EXPOSICIÓNS

GRANJEL

Madrid
■ EXPOSICIÓNS

A GALICIA MODERNA
O Círculo de Bellas Artes
(Alcalá 42) acolle, até o 22
de maio, esta magnífica retrospectiva que aborda o
traballo creativo nos diver-
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ollar as súas esculturas en
madeira. O mesmo lugar
acollerá, desde o martes 10 e
até o venres 20, a mostra Xogos Interactivos, que pretende achegarnos ás matemáticas mediante traballos realizados polo alumnado de secundaria do IES Politécnico
de Vigo, o IES de Salvaterra,
e o CPI do Rosal.

Coma todo o churrasco que poida pero despois visite ao seu médico de cabeceira. Oferta
dunha churrascaría en Oleiros.

Leandro
Seixas
mostra as
súas
esculturas
na
localidade
cántabra de
Camargo.

A

déullelo e correrá cos gastos.
Igual que en Xeorxia e Ucraína. Coma nun espello, en
Latinoamérica sucede outro
tanto, a unha rebelión sucede
outra, as últimas en Ecuador
e Bolivia. Así, conforme

oposición bielorrusa
pediulle permiso a
Rice para tumbar o
Goberno. Dixéronlle que polas urnas non o ían conseguir
nunca. Condolezza, a Secretaria de Estado dos EE UU,

Bush lle pon cerco a Rusia,
en América reventan as costuras da doutrina Monroe, as
do patio traseiro. É coma se
estivésemos na Guerra Fría,
pero sen comunismo e sen
ouro de Moscova.♦
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Xosé Mª Fonseca Moretón
‘O albariño é un viño para amantes’
RUBÉN VALVERDE
É presidente da adega de albariño Terras Gauda, que vén de recibir un premio en Nova York.
Presume de ter o mellor viño
branco do mundo, aínda que
confesa que tamén é bo bebedor
de tintos. Gran Bretaña, os países nórdicos, Alemaña, Estados
Unidos ou Xapón son algúns
dos lugares de destino deste albariño que porén segue a ter o
seu maior mercado en Galicia.
Por que ten tanto éxito o albariño?
É bo e con persoalidade.
O Abadía de San Campio, un
viño da súa adega, vén de gañar
un premio internacional.
O viño que dá nome á adega,
Terras Gauda, non se presenta a
concursos porque é o mellor
branco que existe e tería que gañalos todos e como iso é imposíbel pensamos en que era preferíbel acudir con outro viño. A verdade é que os resultados están a
darnos a razón porque temos levado moitos premios.
Pero recoñeza que moitos
deses concursos están apañados.
Si home, non temos outra
cousa que facer que andar polo
mundo pagando xurados. De todos os xeitos os premios hai que
relativizalos moito. Hai que capitalizalos cando gañas, pero sabendo cal é o seu xusto significado.
Outras das cousas que se di
con retranca é que si se plantara todo o albariño que se bebe
non quedaría espazo nas Rías
Baixas para nada máis.
É un grande erro. Acontece
xustamente o contrario. Estamos
nunha onda de triunfalismo enorme na que todos os partidos, sindicatos e consellos regulamentadores e outras institucións gábanse de que temos o mellor viño do

PACO VILABARROS

mundo, que a produción é enorme e que se bebe en todo o planeta. Isto é só verdade en parte porque nos mercados internacionais
hai que facer de picapedreiro para
que se beba o noso viño. O ano
pasado o prezo do viño baixou
polas dificultades de comercialización que existen porque a realidade é que se trata dun viño caro.
O que acontece é que ao lado dos
albariños está medrando unha industria de viños da casa que non
se sabe de onde veñen nin con
que se fan e que son vendidos como albariño. Non obstante vou
dar un dato cuantitativo significativo. No 2004 houbo unha collei-

ta máis grande en quilos de uvas
na zona das Rías Baixas que na
do Ribeiro.
Cando un vai a un bar e pide un albariño da casa que viño che dan?
No 99,9% dos casos ese viño
só viu o albariño porque o camión
que o trouxo cruzouse con un que
traía o das Rías Baixas que levaba
os palés para outro sitio. En España hai un excedente grande de viños brancos dos que gran parte van
para destilado de alcohol xenérico.
Moita de esa uva de Castilla-La
Mancha logo utilízase para embotellar viños para vodas de medio
pelo. Pero iso non é albariño da ca-

sa nin rabos de gaita. O malo é que
aínda queda xente que prefire
beber viño matador en abundancia,
de ese que hai que acabar botándolle gaseosa, e comer centolas de
Francia ou de Marrocos, que tomar
unha botella de bo viño e comer
unha nécora da Ría.
Falando de vodas, na do
Príncipe din que serviron un
albariño xenérico.
Non o sei porque non estaba.
De todos os xeitos nos aperitivos
os encargados do bufete declararon
que o albariño era Terras Gauda.
Por que se di tan habitualmente que o albariño sóbese
moi rápido á cabeza cando a
súa graduación é semellante á
doutros viños?
O que pasa é que hai pouca
cabeza e pouco aguante. Quen
ten moita, grande e boa cabeza
non di iso. O albariño é o viño
máis amante que hai. Comezas
ás oito a beber albariño e tíraste
toda a noite con el.
Si, pero outras cousas nin
as cheiras entón...
Como que non. Vas para cama ás cinco da mañá co puntiño
do albariño e ao día seguinte érgueste ben amado e até mamado.
Para cando un albariño para facer botellón.
O albariño está para o que está. Hai que deixar que os rapaces
vaian adestrándose con outro alcohol que, co tempo, saberán
apreciar a calidade e pasaranse
ao albariño. Todos comezamos
bebendo viño envelenado e estamos aquí. Á xente moza non hai
que dicirlle o que ten que facer
porque é a máis creativa e non é
parva. O malo é a persecución
que estamos a vivir por parte dos
poderes públicos que están demonizando todo. Non deixan
beber, nin fumar... A este paso só
imos poder morrer de pena.♦

MEMORIA DE FERRO
Antón Patiño Regueira

R

elatos dun home que quere salvar a memoria e non esquecer a
liberdade. Para devolvela con flores. E se puidera ser, daquelas
que había no xardín dos Boedo. Na casa leda do pai e a nai de
Pucho Boedo. Roseiras, xeranios vermellos, alhelís brancos,
begonias e margaridas sempre na conta dos que defenderon a
liberdade coa cultura e o ferro.

PRÓLOGO

DE

MANUEL RIVAS

A NOSA TERRA

Atando
cabos
XOSÉ RAMÓN POUSA

S

er director dun medio
de comunicación non
é tarefa doada. Sobre
todo cando se está baixo a
presión dun réxime tiránico
que, a golpe de telegramas,
de chamadas telefónicas e
sancións, impón o seu criterio e, ademáis, como sucede actualmente, andan
detrás outros poderes acostumados a amoldar a realidade aos seus intereses.
Nesta situación é fácil que
a vida dun xornalista coherente coa profesión e coa
sociedade á que serve acabe tropezando nunha arañeira de intereses, como lle
sucedeu a Francísco Pillado Rivadulla, un dos xornalistas máis interesantes
do século XX en Galiza ao
que a Universidade de Santiago vén de homenaxear
publicamente coa edición
dun libro, Atando cabos.
Título que recupera o nome
da sección do ilustre e maltratado director de La Voz
de Galicia que, apartado da
profesión, renunciou á
oferta económica dun banco para, a través do seu fillo
Pancho Pillado e da súa familia, doarlle, sen nada a
cambio, a sua inmensa biblioteca de 15.000 libros á
Facultade de Ciencias da
Comunicación.
Nun país tan cainista
como o que habitamos, onde os maiores perigos proceden dos máis próximos,
dos máis veciños, dos que
contribuímos a criar, e case
que nunca do inimigo natural, Pillado sufriu nas súas
carnes este estigma histórico que actúa como un sinal
de identidade na Galiza. Semella que só a morte e o
tempo nos reconcilian con
figuras deostadas. Pasoulles
en vellos tempos a Rosalía,
Curros, Castelao, Valle-Inclán e, en tempos máis próximos, a Cunqueiro, Celso
Emilio… e en tempos presentes a líderes irrepetíbeis
que temos na cabeza e no
corazón, pero que sufrirán o
ostracismo máis cruel por
parte de quen se alimentaron das súas ideas.
Todo isto aconteceu
tamén con Francisco Pillado. Un home que loitou
contra toda caste de dificultades, ademais de imprimir a súa rexa personalidade ao xornal que dirixía, facendo agromar nas
páxinas de La Voz de Galicia a esencia dun país
que espertaba da longa
noite de pedra e recuperaba a súa personalidade negada durante décadas.
Despois dunha ignomiosa expulsión do paraíso, a figura de Pillado volve brillar no firmamento
e, moitos dos que calaron
durante décadas, agora retoman a palabra do eloxio. Cousas de galegos.♦

