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Desde 1990 marcharon case 200 mil persoas

PACO VILABARROS

O

PROBLEMA NON É QUE

Manuel Fraga teña 82 anos.
Nin que o PP decida reasegurar nove dos 14 conselleiros
como parlamentarios. Tampouco que o goberno central
do PSOE cumprise máis ou
menos que o “goberno amigo”
do PP. O gran problema é que
estamos de novo instalados na
emigración endémica comparábel aos períodos de maior
sangría da nosa historia. Pero
cunha agravante: agora dáse
unha emigración cualificada,
cuxa formación custoulle moito a cada familia e ao erario
público. Trátase dun grave
problema, como recoñecen os
dirixentes bancarios galegos, e
tamén dun problema de percepción do país. Na Galiza
úsase o sistema autonómico
como un feito administrativo,
pero non como unha aposta
política. O PP, que detentou
case en exclusiva o goberno da
Xunta, asumiu a autonomía,
pero nunca creu nela. A emigración é froito dunhas condicións que seguen situando a
Galiza en todos os derradeiros
indicadores de benestar do Estado (desde o PIB, aos salarios,
pensións, bolsas, camas hospitalarias, residencias xeriátricas...). Pero tamén da falta dun
proxecto de futuro que ilusione, que aposte polas propias
forzas, rexeitando o vitimismo
e a subsidiación. Esa debe de
ser a proposta dos nacionalistas e dos socialistas se aspiran
a desbancar o PP da Xunta.♦

Un galego
vota por correo
17 veces
desde Suíza

DENTRO DA ILLA
Dolores Ruíz

(Páx. 11)

PREMIO BLANCO AMOR 2004.

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.

Carga policial
o 1º de maio
(Páx. 18)
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MÁIS EMIGRACIÓN

(Páx. 9)

Pepe Carreiro

O entorno
de Vázquez
redactará
o programa
de Touriño
(Páx. 10)
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Máis de 175.000 persoas marcharon de Galicia dende 1990

Tres galegos emigran cada hora
RUBÉN VALVERDE

“Case tres galegos emigraron cada hora en busca de traballo no 2003”. Esta é unha das conclusións
dun estudo elaborado pola CIG sobre a emigración nos últimos quince anos. Os datos facilitados
pola Consellaría de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións Laborais son aínda máis alarmantes xa
que indican que no 2003 case 65.000 galegos desprazáronse en busca de emprego. Dato que
significa que máis de 175 persoas, tres autobuses enteiros, abandonaron o seu fogar cada día.
Ou o que é o mesmo, sete galegos desprázanse cada hora en busca de mellores oportunidades.
Entre 1990 e o 2003 emigraron
máis de 175.00 galegos, o que
suporía a terceira cidade do país. Ademais, a cifra é moi superior á poboación da Costa da
Morte (comarcas de Bergantiños, Xallas, Fisterra e Muros),
lugar de orixe de gran parte dos
que marchan, que é de 125.000
habitantes. O 70% das persoas
que marcharon tiñan entre 16 e
44 anos. Moitos deles son estudantes universitarios de alta
cualificación que non atopan
saídas laborais en Galicia. A
maior parte da emigración diríxese a outras comunidades autónomas. A emigración ao estranxeira é residual e ten que
ver sobre todo coa cualificación
técnica das persoas que marchan. Así por exemplo, no 2003
marcharon fóra do Estado 2.251
persoas.
“Hai que ter en conta que estes datos son orientativos, porque a cifra real é moi superior xa
que o noso estudo toma as cifras
dos padróns municipais pero hai
que ter en conta que moita xente
que marcha non varía o seu lugar
de residencia. Por exemplo, na
Costa da morte é moi frecuente
que haxa rapaces que emigran
durante seis ou nove meses a Canarias ou ao Levante que manteñen o seu lugar de residencia e
polo tanto non aparecen nas estatísticas”, explica o secretario
confederal de Migración e Formación da CIG, Manuel Mera.
Os últimos datos que hai
son do 2003, pero Manuel Mera indica que “polas cifras que
dispoñemos até agora podemos
dicir que esta situación agravouse no 2004”. Os propios datos facilitados pola Xunta aumentan os publicados pola
CIG. Concretamente sinalan
que só no 2003 marcharon
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64.784 persoas, o 37,73% da
poboación parada e o 2,6% da
poboación total de Galicia. É
dicir, segundo o Goberno galego, case tres galegos de cada
cen tiveron que emigrar. A diferenza está en que para a Consellaría de Asuntos Sociais e Emprego “non falamos de emigración senón de mobilidade xeográfica por motivos laborais”.
Segundo a Xunta, “neste datos
están incluídas tamén as persoas que se desprazaron dentro

Redacción:

Edita:

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

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

Edicións Especiais:

SOCIEDADE:

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

Xosé Fernández Puga.

Xosé Enrique Acuña.

X. Vázquez Pintor, Xavier
Queipo, Henrique Harguindey.

Deseño de Maqueta:

ECONOMÍA:

Xoselo Taboada.

VOGAIS:

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

Coordenación Humor Gráfico:

SECRETARIO:

GALIZA:

Xan Piñeiro.
Director:

Afonso Eiré López.

A CIG argumenta que a emidas provincias da mesma comunidade. De todos os xeitos, a nosa gración actual é unha das máis
grandes de todos
media é inferior á
os
tempos.
española”. Non
“Existe a imaxe
embargante, se70%
de que a emigragundo datos do
ción é doutra
Instituto Galego das persoas
época, pero agode Estatística, os que marchan teñen
ra é unha das etasaldos migratorios
interprovinciais entre 16 e 44 anos” pas nas que máis
xente está a marson case nulos, pochar”, explica
lo que a mobilidaManuel Mera. As
de interna tampouco se pode considerar excesiva. razóns hai que buscalas, segun-

Picho Suárez.

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

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

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

MUNDO:
Colaboradores:

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

DEPORTES:

Manuel Pampín.

Ramiro Fonte, Vítor Vaqueiro,
Pilar Pallarés, Carme Vidal, Celso López

CULTURA:

‘O

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

FIN

DE

LECER:

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

ÚLTIMA PÁXINA:

Redacción e Administración:

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

Fotografía:

Andrés Panaro, Xosé Marra.
Ilustración:

Edición Electrónica:

www.anosaterra.com

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

Teléfonos:
REDACCIÓN:

Xefe de Publicidade:

CORREO ELECTRÓNICO:

Carlos Martínez Muñoz
publicidade@anosaterra.com

ADMINISTRACIÓN, SUBSCRICIÓNS

SEMANA:

Xesús Vaamonde Cid.

do o responsábel da CIG, “na
falta de traballo e nas malas condicións do mesmo. Moitos dos
salarios dos menores de 35 anos
roldan os 600 euros. Este é un
indicador de sociedade precarizada xa que con estes cartos non
se pode pensar en construír unha
familia e pensar no futuro. Ademais, o 65% dos contratos dos
menores de 35 anos son temporais. Todo isto provoca os problemas de falta de natalidade de
avellentamento”.♦

Xefa de Administración:

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

PUBLICIDADE:

986 433 830*

Blanca Costas

Imprenta:

Subscricións:

Depósito Legal:

Lola Fernández Puga
subscripcions@anosaterra.com

ISSN:

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

0213-3105.

Nº 1.174 ● Do 5 ao 11 de maio de 2005 ● Ano XXVIII

O 74% dos que marcharon
vivían na costa
Un dos datos que desmitifica o
progreso económico do chamado
eixo atlántico é o de que o 74%
dos galegos que emigran marchan das zonas costeiras. É a primeira vez que se dá o caso de
que marchan persoas procedentes das zonas supostamente máis
ricas. As comarcas máis afectadas son Ferrolterra, o Barbanza,
a Costa da Morte e O Morrazo.

Un dos exemplos máis ilustrativos é que en Fuerteventura hai
traballando uns 14.000 galegos,
ou o que é o mesmo, o 18% da
poboación da illa. Segundo as
autoridades insulares, o seus lugares de procedencia son basicamente as comarcas do Barbanza
e o Salnés, a Costa da Morte e
Bergantiños.
Moitos destes emigrantes

non o fan por primeira vez. “Isto fai supoñer que moitos retornan a Galicia para intentar atopar un traballo e diante da ausencia de alternativas optan por
volver emigrar”, explica Manuel Mera. De feito, a cifra dos
emigrados por segunda vez
(54,96%) é superior aos que
emigran por primeira vez
(45,04%).♦
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Emigración cualificada A inmigración está a producir
precarización salarial,
segundo a CIG

Unha das diferenzas entre a úde, con case un 13% de trabaactual emigración e a doutras lladores fóra e un 65% dos que
épocas está na cualificación da fican aquí traballando no que se
poboación que marcha. “Pode- titularon.
En total, no sistema univermos falar de dous tipos de
emigrantes: os que teñen unha sitario están matriculados
cualificación de formación 86.000 alumnos. Isto supón
profesional ou similar e os uni- que 31 de cada mil habitantes
versitarios”, explica Mera. cursan estudos superiores. UnMoitos dos emigrantes que ha porcentaxe máis alta que a
marchan traballan en hostale- catalá (24 universitarios por
ría ou a construción. Iso non cada mil) e moi próxima á maquere dicir que non teñan unha drileña (35 por cada mil). Coa
formación adecuada. O que salvidade de que en Madrid o
acontece é que teñen que tra- 25% dos titulados son de fóra.
ballar doutras cousas para po- O que pasa é que as ofertas de
der vivir, aínda que é certo que emprego son nove veces supeen determinados casos só te- riores en Madrid en porcentañen unha formación escolar xes e por iso moitos dos nosos
elemental. Porén, unha gran titulados están traballando alí.
Dáse pois o paradoxo de
parte da xente nova que marcha está altamente cualificada. que o sistema universitario gaO que pasa é que o poder polí- lego inviste cartos en titulados
tico escúdase dicindo que non que se queren exercer a súa
teñen suficiente formación co- profesión van ter que traballar
mo estratexia para converter as fóra “O máis curioso é que os
poderes públicos e algúns ecovíctimas en culpábeis”.
O dato que ilustra a incapa- nomistas seguen dicindo que a
cidade de inserción laboral da preparación é mala cando moipoboación cualificada é que tos dos nosos licenciados van
malia ser a autonomía con traballar a países como Alemamaior taxa de universitarios do ña, Francia ou o Reino Unido
onde a preparaEstado, máis do
ción debe ser pe80% dos contraor para querer os
tos que existen en
metade
nosos estudanGalicia son de
dos
licenciados
tes. Algo que se
peón ou categoríve claramente
as semellantes debe emigrar
vendo a mala
sen cualificación.
tecnoloxía que
Os datos facilita- se quere traballar
empregan as súdos pola Axencia
as empresas e o
para a Calidade na súa profesión”
pouco que se indo Sistema Univiste en I+D neversitario de Gases países comlicia (Acsug) inparado connosdican que a metade dos licenciados teñen que co”, ironiza Manuel Mera.
Os expertos quéixanse de
emigrar se queren traballar na
que non hai mercado laboral
súa profesión.
Un recente estudo de Acsug, suficiente para absorber un núque analiza a inserción laboral mero de titulados tan grande.
dos titulados nas universidades Por exemplo, cada ano saen
galegas entre 1996 e o 2001 indi- das universidades galegas
ca que o 35% dos titulados está máis de 1.100 licenciados e disen traballo e dos que si o teñen o plomados na rama de econó47% non exercen do que estuda- micas e empresariais dos que
ron. Porén, os datos indican que a máis da metade terán que emisituación empeorou dende 1996. grar por falta de saídas. Os
Se naquel ano o 76% atopaba tra- contratos en practicas, bolsas e
ballo, no 2001 a cifra diminuíu licenciados que traballan como
até o 51%. O estudo pon de rele- auxiliares están á orde do día
vo ademais que o 15% dos titula- en Galicia. “Unha das cousas
dos neste período en ensinanzas que tamén nos preocupa é que
técnicas (enxeñerías e arquitectu- moitos dos que quedan van
ra) buscaron acomodo fóra de traballar en postos que non esGalicia. Dos que fican, só o 65% tán de acordo coa súa cualifitraballan de algo acorde coa súa cación ou por un salario claracualificación. Séguenlle de preto mente inferior ao que lle coos licenciados en Ciencias da Sa- rresponde”, explica Mera.♦

‘A

Entre 1990 e o 2003 Galicia recibiu arredor de 110.000 inmigrantes estranxeiros. Destes, unha
gran parte correspóndense a emigrantes retornados de lugares como Suíza. Outra parte correspóndese con emigrantes procedentes
en gran medida de sudamérica. A
CIG advirte do efecto substitución que está a ter esta chegada
de persoas de fóra. “Mentres
noutras partes do Estado os inmigrantes son un engadido á
man de obra propia, en Galicia
están cumprindo un efecto de
substitución. É dicir, os nosos
traballadores marchan fóra porque non atopan onde empregarse
e veñen inmigrantes que aceptan
postos a cambio de salarios moi
baixos e condicións, en moitos
casos, sen regular. Precarizan
polo tanto o emprego de todos”,
explica Manuel Mera.
“Nós entendemos que os inmigrantes son vítimas. Reclamamos que se regularice a súa situación e que se controle a súa chegada. Hai que entender que aquí
non hai sitio para todo o mundo.
As chegadas descontroladas están a propiciar un deterioro enorme no noso mercado laboral xa
que son persoas dispostas a traballar por debaixo dos salarios
asinados en convenios. Isto fai
que os galegos teñan que emigrar
porque os salarios non lles dan
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para vivir e que chegue xente que
se adapta ao que hai porque veñen de situacións moito peores.
Hai que ter isto moi en conta por-

que a chegada indiscriminada está a producir deterioros económicos, laborais, lingüísticos e
culturais”.♦

Madrid xa é o segundo lugar
de destino despois das Canarias
A etapa de concentración económica vivida nos últimos anos en
torno á capital do Estado, provocou que se convertese no segundo lugar de destino elixido polos
galegos, copando un 15,35% da
emigración. Cómpre lembrar
que dende 1980, co inicio do
chamado Estado das Autonomías, Madrid foi a comunidade que
máis medrou, pasando de representar o 14,02% do PIB español
a un 17,3%. Unha concentración
que se deu, sobre todo, no período 1995-2003, cando pasou dun
15,28% a un 17,3%. Esta crecente concentración converteu a
Madrid nun destino altamente

atractivo nos últimos anos, substituíndo a lugares tradicionais de
emigración como Cataluña, o
Levante, Baleares ou Euskadi.
“Madrid é un lugar de destino escollido polas persoas novas
máis preparadas. Non podemos
separar o proceso de concentración económica do poder político. Non é casualidade que hai
vinte anos a renda máis dentro
do Estado fose a de Euskadi e
agora sexa a de Madrid. Por iso a
xente nova que remata de estudar en Galicia marcha a traballar
para alí”, explica Manuel Mera.
En semellantes termos explicaba
a situación o economista e ex-

presidente da Xunta, Fernando
González Laxe: “o proceso de
concentración de empresas de
base tecnolóxica en torno a Madrid motivou a marcha de numerosos técnicos saídos das nosas
universidades”.
Así e todo, Canarias segue a
ser o primeiro lugar de destino
escollido polos galegos dentro
do Estado. Logo de Madrid, sitúase Cataluña e a continuación, curiosamente, volve aparecer despois de un século, Castilla y León. No lado oposto, os
lugares menos atractivos son
Estremadura, Ceuta e Melilla,
Navarra e Murcia.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Despiste. Na TVG
din que Miguel Ángel
é o pintor da Capela
Sixtina. Por que
Miguel Ángel? O
nome haberá que
poñelo no galego da
canle ou no italiano
orixinal.

Comentario da
cadea SER en Vigo:
“Se Touriño chega a
presidente, non
aprobará o plano
xeral da cidade”. O
que traducido
significa unha década
máis de demora e un
parón da cidade.

O PSOE pídelle a
Fraga que debata con
Solbes. Por qué
provincia se presenta
ese señor?

O

s que dende hai anos traballamos nos
movementos sociais e á vez militamos nalgunha forza política sabemos
dos desencontros que se producen ás veces
entre a organización política na que militas e
o sindicato, asociación veciñal, organización
ecoloxista ou calquera outra na que realizas a
túa “outra” militancia.
Moitos queren ver nesta dupla militancia,
unha especie de traizón a algunha das organizacións ás que pertences. Ou ben es fiel a unha
ou a outra. Descártase a fidelidade compartida.
É certo que se a organización “social”
(non quero dicir que as organizacións políticas
non son “sociais”, pero todos non entendemos) á que pertences ten un determinado ideario político eses desencontros son pouco frecuentes, xa que por ideoloxía pertencerás á organización que máis se achege aos postulados
políticos que defendes na organización política. Os problemas
xorden cando a
organización “soon hai
cial” na que traincompatibilidade
ballas é unha organización sen
entre ou meu
ideario político,
como pode ser o
pensamento
movemento vecina organización
ñal ou as asociacións de pais.
política e
Sempre defendín, e creo
na
organización
profundamente
niso, que non hai
social.
incompatibilidaSon
ámbitos
de entre ou meu
pensamento na
diferentes
organización política e na organipero co mesmo
zación social. Son
obxectivo”
ámbitos diferentes pero co mesmo obxectivo.
Pero a diferenza da organización política que ten un claro
ideario político, a organización “social”, poñamos por caso a asociación veciñal, é un movemento asembleario, de composición moi plural,
onde os consensos en materia ideolóxica son
case imposíbeis, e como se soe dicir: ás veces
gañas e ás veces perdes.
O movemento veciñal, a diferenza dos
anos setenta onde eran unhas organizacións
abondo ideoloxizadas, xa que eran os militantes dos partidos de esquerda os que traballabamos nelas, son na actualidade organizacions sen ningún ideario político, abondo masivas no ámbito xeográfico de traballo, e cun-

‘N

Neste país hai
políticos (corruptos
ou estalinistas) e
despois hai
demócratas (que non
son políticos). Como
se distingue un
demócrata? Pois é
aquel que considera
antidemocrático que
Fraga goberne co
52% dos votos ou

XOSÉ SÁNCHEZ

Moitas veces os militantes de partidos políticos que tamén forman
parte de organizacións sociais deben vivir coa suposta contradición
de apoiar unha cousa nun ámbito e rexeitala no outro. Diálogo e compromiso son bos alicerces para facer compatíbeis ambos os labores.
ha composición ideolóxica que abranxe o es- máticos se sabemos entender a cada unha das
prectro político dende o PP até o BNG, pa- partes.♦
sando polos apolíticos (que tamén son do PP).
Nese ámbito, cal é o traballo dos que teXOSÉ SÁNCHEZ é vicepresidente da Confederación
mos dupla militancia? Teño claro que o obGalega de AA VV Rosalía de Castro.
xectivo é o mesmo:
transformar a sociedade
Daniel
e o país no senso que
penso. O meu esforzo
irá sempre nesa dirección.
Pero que acontece
cando a decisión asemblearia da asociación
veciñal ante unha reivindicación que non cadra coa decisión do grupo municipal? Goberne
ou non. En tempos vaticanistas... problemam
habemus.
En termos ideolóxicos non hai que temer as
contradicions. Todo o
contrario. Da confrotación no traballo político
xorde o avance. Non hai
que demonizar nin deSE A XENTE
sautorizar. Nin a uns nin
NOVA EMIGRA, A MIN
a outros. Cada quen non
NON
ME QUEDA MÁIS
seu posto, traballando a
REMEDIO QUE
prol no que cremos. DeREXUVENECERME.
bate, información, coordinación e cooperación
seguro que axudan. Pero
temos que acostumarnos
que, se queremos seguir
incidindo socialmente,
eses dencontros van seguir producíndose. Serán máis ou menos trau-

Cartas

Política marítima
Familia. Como un
invento, que non
funciona nunca, pode
ter tanto éxito?

A militancia política nos
movementos sociais

Co Libro Verde da Política Marítima de Galicia, a Consellaría de
Pesca quere devolverlle ao pobo
galego a “Ilusión do Mar”. A
Xunta parece ser consciente da
necesidade de ir estabelecendo as
liñas directrices dunha nova política marítima, non embargante, o
feito de que a pesca e o mar sexan tan esenciais na nosa economía non sempre propiciou actitudes coherentes coa devandita importancia na sociedade galega.
Galicia achégase a unha época
onde ten que ser capaz de articular
políticas que lle permitan actuar
cos seus propios medios, sen depender da asistencia financeira do
exterior. Ofrécese agora unha
oportunidade histórica de nos integrar no novo deseño da política
marítima europea. Co Libro Verde, a Consellaría e Pesca inicia un
proceso aberto de reflexión integrando todas as partes implicadas
para un debate de ideas de cara a
elaborar o futuro Libro Branco da
Política Marítima de Galicia.
En Galicia é evidente que a

pesca de baixura ten unha indubidábel importancia social que
se concreta tanto no número de
xente empregada en dito sector
como na súa estrutura familiar,
que é unha excelente escola de
profesionais do mar. Dado o seu
carácter de microempresas son
unha fonte de emprego, pois
24.000 persoas traballan directamente na baixura, podendo ser
considerada como unha das empresas máis grandes de Galicia.
Por outra banda, segundo se
especifica no Libro Verde, é necesario recuperar a historia marítima de Galicia como parte da nosa
cultura e como unha parte inevitábel da nosa historia económica.
Cultivamos pouco o noso patrimonio histórico e por iso non sabemos moito da nosa historia e
Galicia está obrigada a desenvolver toda a potencialidade cultural
que a súa situación costeira privilexiada lle ofrece, dende celebracións, actividades, museos, rutas
marítimas, escolas de verán, turismo de calidade en zonas de
praias, pesca deportiva, recuperación de vilas costeiras e pe-

quenos portos pesqueiros, etc.♦
XOSÉ MANUEL PENA
(RIBEIRA)

Beiras-Quintana
Se Anxo Quintana cre que só queda pasar páxina e xa está, non temos futuro ningún. Comparto a decisión que tomou Xosé M. Beiras,
pois dende hai tempo, penso que
era tratado coma un floreiro, que
despois de lucir estorba en todos os
lugares da casa, e o final acaba na
bolsa do lixo. Con Beiras o Bloque
medrou até cotas que será difícil
igualar, e teremos tempo a miralo.
O ex presidente, a quen considero a persoa que máis traballou
polo nacionalismo galego, tivo
sempre unha mensaxe que chegou
clara e nítida e, persoalmente máis
dunha vez se me humideceron os
ollos escoitándoo, un verdadeiro líder! Estes días leo nos xornais declaracións de cargos intermedios
que sinceramente prodúcenme pena, e outras cousas que non vou dicir por respecto. Dun tempo a esta
parte un vai mirando a xente que

quedou polo camiño e pregúntase
se será verdade o rumor que di que
cando alguén xa non interesa simplemente se abandona a súa sorte.
Considero que no BNG teñen
que cambiar moitas cousas, empezando dende arriba até abaixo, porque aquí non sobra ninguén. É fundamental darlles verdadeiro protagonismo aos militantes, e por que
non, aos simpatizantes. Por outra
banda, penso que algo haberá que
facer para que o discurso do candidato chegue claro e sexa capaz de
convencer, tanto os afíns como a
todos os cidadáns. Tamén sería desexábel que non se menosprezase a
ninguén polo feito de discrepar.♦
LUÍS CHAPELA
(MOAÑA)

Tratamentos
alternativos
para o cancro
Os días 14 e 15 de maio vai ter lugar en Madrid un congreso de tratamentos alternativos e complementarios para o cancro. Este feito
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n sinte ao seu arredor as queixas, protestas, a frustración de persoas que teñen unha ideoloxía política de esquerdas, maiormente nacionalista. Xusto
cando está aí diante a posibilidade dun cambio político é cando máis amargo lle está a
ser a moita xente; o seu desacordo coas relacións de poder dentro das organizacións, a
composición das listas, estalles a pesar máis
que a esperanza dun cambio político. Parece
paradóxico, mais está a ser así.
Iso parece indicar que na Galiza hai unha
forte ideoloxización, frente a actitudes cínicas
e desleixadas frecuentes noutras sociedades
aquí abundan as persoas que acreditan na política, que teñen ideoloxía clara e que queren
que os partidos expresen esa ideoloxía. Parece
indicar tamén que os partidos conseguiron ideoloxizar a camadas de persoas, transmitiron a
súa visión das cousas a moitas persoas que
agora son moi esixentes ideoloxicamente e entran en conflito coa organización que os educou, queren que esa organización os exprese.
Iso acontece co PSOE que ten unha ferida
en Vigo e outra na Coruña, feridas que desmoralizan á súa propia militancia. Con todo, a
confianza nun éxito próximo fai que se deixe a
cura da ferida para máis adiante. E acontece
sobre todo co BNG. A militancia e o círculo de
simpatizantes activistas do Bloque está desconcertado e pídelle á organización que se
axuste máis á súa expectativa. Sen embargo os
dados xa están botados na mesa e os números
para arriba. Aparece o perigo da frustración
que conduza á desactivación deses activistas.
Sen quitar razón a ninguén nas súas demandas e recriminacións, suxiro que na vida
política, que é un intento de racionalizar a vida social, tamén ten moito senso a utilización
dos partidos como un instrumento sen máis.
Non sempre os partidos expresan aos sectores sociais aos que din representar, para min
que case nunca. Non sempre os partidos están abertos á sociedade, frecuentemente son
organizacións pechadas e que ollan cara dentro dun mundo hermético e hiperideolóxico.
E qué se lle vai facer, hai que seguir vivindo.
E, sobre todo, cando existe a oportunidade
dun cambio político que é necesario para a
sociedade hai que relativizar a propia frustración e ollar con visión de conxunto.
A nosa sociedade padece unha frustración nacional que a moitos nos parece innegábel, esa frustración é a fonte dos seus principais problemas sociais. Con todo o que hoxe temos diante é que está absolutamente
afogada por un poder político abafante que
penetrou o tecido social e controla todo, as
nosas mesmas vidas. O que temos diante é

Pola liberdade
SUSO DE TORO

O autor considera que moitas persoas, vendo a súa comprensíbel frustración política, esquecen o esencial: loitar pola liberdade. A liberdade persoal úrxenos máis que a ideoloxía.

Comentario de tres
mozos, despois do
movido 1 de maio,
no pub vigués A
Revolta: “Vaia a que
lle metemos aos da
CIG!”. Escachaban a
rir.

PACO VILABARROS

unha loita pola supervivencia social, se o PP dos, valentes, a que nos fai soñar soños libres.
Deixemos por un mes e medio o amor polas
continúa e establece unha nova xerazón de
dirixentes non haberá esperanza, a Galiza se- ideas e movámonos todos, todas por cada voto.
rá unha batalla perdida. Non seremos un pa- Relacionémonos cos partidos dun modo utilitaís, seremos unha leira definitivamente, sen rio, xa que non sempre pode haber identificación, mais ninguén dubide de que os dous partinervo e sen rumbo. Sen esperanza.
A batalla política que temos diante non é dos da oposición, con todos os seus defectos internos, son as ferramentas para
polo trunfo dunha ideoloxía, povencer a un verdadeiro réxime polo avance dun proxecto político
lítico que nos esmaga. E, lembreconcreto, é unha batalla pola ligora
mos isto, non é que esmague “a
berdade. Por vivir respirando ainación galega”, “a nosa patria”,
re fresco, aire que se mova.
non toca
“ao pobo traballador galego”... É
E a min paréceme que moitas
moverse
que nos esmaga a cada un de nós e
persoas, vendo a súa comprensíesmaga os nosos fillos e esmaga
bel frustración política, esquecen
por unha
calquera vida digna.
o esencial: loitar pola liberdade.
Agora non toca moverse por
Iso faime pensar na educación
ideoloxía,
unha ideoloxía, toca moverse por
política que tivemos: temos
toca moverse unha necesidade: vivir libres.
aprendido a cultivar o amor por
Non o facer por idealismo ou por
un soño ideolóxico, por unha
por unha
convencimento, facelo por amor
ideoloxía, e temos deixado de lapor orgullo, carallo. Que
do amar a liberdade. A liberdade
necesidade: propio,
ninguén se distraia, que ninguén
persoal. A primeira e verdadeira.
A que nos fai alegres, destemivivir libres” deixe de loitar por cada voto.♦

‘A

Correo electrónico: info@anosaterra.com

que por primeira vez sucede no
Estado español, levanta unha expectación sen precedentes incluso
alén das fronteiras. Nunca na historia se xuntaron tantos investigadores de diversos países. Coido
que é unha oportunidade única
non só para xentes afectadas pola
doenza que non conseguiron resultados coa medicina convencional,
senón tamén para moitos menciñeiros interesados na solución das
doenzas graves e na mellora da calidade de vida dos seus pacientes.
Vivimos en un país colonizado pola industria farmacéutica.
O ensino universitario atópase
fortemente influído a servila. A
oncoloxía baséase nun concepto
militarista da vida e da sociedade. As células cancerosas son o
“inimigo” a bater aínda que sexan células do corpo do doente
sometido a tratamento. Para destruílas usan todo tipo de “armas”
ateigadas de velenos tóxicos,
produtos que impiden o funcionamento natural das células...
Seran os oncólogos razoabelmente capaces de olvidar os seus
prexuízos e ir escoitar outros cole-

que Quintana lidere
o BNG despois de
vencer na asemblea
nacionalista co 65%
dos sufraxios. É o
democratismo
ilustrado.

gas, que no seu día se reformularon
o que lles ensinaron na universidade? Oxalá que así sexa. Estar en
posesión de rango de “sabio” “experto” en cancro, e ter que recoñecer a incompetencia na solución
das doenzas, leva consigo un déficit de sinceridade, autoestima e nobreza perante a cal é máis doado
seguir negando evidencias que recoñecer que a enfermidade se pode
afrontar doutro xeito compartindo
experiencias alternativas ou complementarias con outros colegas.♦
MANUEL GUERRA
(VIGO)

O futuro de Vigo
A nosa cidade, que creceu nun
lugar privilixiado do país, con
grandes recursos naturais tiña o
seu principal valor engadido nas
súas xentes traballadoras. Os arquitectos querían devolverlles a
pedra das canteiras en verdadeiras obras de arte, logrando así
unha harmonía con visión de futuro para unha poboación que
non deixaría de medrar.

Pero co franquismo chegou o
silencio e os especuladores fixéronse con Vigo, colocando os seus
políticos corruptos. Así naceu unha
“nova cidade” que nada tiña que
ver coas ideas de Antonio Palacios,
Jenaro de la Fuente, Pazcevich,
etc.. E así, coa invasión destes depredadores que viñan “cansando
de ver tanto verde” empezaron por
construír vivendas que convertían
as rúas en túneles con alturas a capricho do presuposto, destruíron
patrimonio cultural como o edificio Rubira como sinal da nova intelixencia, logo para advertir os nosos visitantes marítimos de quen
manda na cidade, levantan unha
fortaleza en Toralla, sen descuidar
que unha vez en terra poden dispor
de hotel Bahia para ver como imos
achicando a ría.
Hoxe ofrécesenos un novo
Plano Xeral que pretende poñer un
punto e á parte no futuro urbanístico e como é lóxico o número de
afectados son moitos, seran tantos
como os días de atraso que levamos na ordenación do territorio.
O plano este ou calquera outro
será sempre discutíbel pero debe

haber acordo en que fai falta unha
planificación para o futuro. Obviamente, estou a prol dos dereitos dun traballador ao que lle queren tirar a casa que acaba de construír con moito esforzo. Hai que
negociar para buscar acordos satisfactorios para ambas as partes.
Queremos unha cidade respirábel, con postos de traballo, servizos, lugares para o ocio, para a
cultura, unha cidade que permita
que os nosos fillos non teñan que
emigrar, ou ter que buscar a súa
vivenda a 30 quilómetros.
Necesitamos viais que substitúan as corredoiras, polígonos industriais e non currunchos de naves mesturados coas vivendas,
necesitamos zonas de encontro
como as que fixo o anterior goberno no Calvario... en definitiva
necesitamos crecer, crecer de outra maneira, con calidade de vida,
e para iso é imprescindíbel que
gobernantes e movemento veciñal asuman (sen demagogos no
medio), ese compromiso futuro.♦
HENRIQUE PÉREZ
(VIGO)

ZP interviu en
Santiago no acto
organizado por
Iniciativas 21. O
presidente dixo:
“Vostedes son galegos
e polo tanto
españois”. Fixo unha
pequena pausa e
engadiu: “Vexo a
cara de satisfacción
de Paco Vázquez
cando digo isto”. A
gargallada foi xeral.

Atención aspirantes
á sucesión no PPdeG:
pode haber atrasos.
Fraga vén de
prometer a creación
de 60 mil novos
empregos “en cinco
anos”.

O carteiro leva a
correspondencia nun
carriño. Até hai
poucos anos
esmaiolaba o lombo
todo o día cun
pesado carteirón.
Metáfora de Galiza.
Inventos sinxelos que,
non embargante,
tardan anos en
impoñerse.♦
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Versos satánicos
BIEITO IGLESIAS

C

ampo Vidal, destacado palmeador da claque
socialista, afirma que Abel Caballero perdeu as
autonómicas no seu día porque non gusta do
polbo nin do albariño. Seguro que tal balanzo procede
do mesmo Abel, convencido de que un electorado
camponio, comellón e provinciano na bebedela non
estaba á altura dun candidato peralta, incapaz, por

Críticas
a un debate
Pedro Arias critica en La Voz
de Galicia (3 de maio) o único
debate habido até agora entre
candidatos, en concreto o organizado pola cadea SER. “Convidaron a Núñez Feixoo polo
PP, a Méndez Romeu polo
PSOE e a Anxo Quintana polo BNG. Representación política democrática, mais en tempo
radiofónico, dous contra un. A
composición do público estaba
manifestamente nesgada cara o
BNG, que considera que interromper os adversarios, boicotealos e corear os propios é militar en pro da historia. Os do
PSOE fixeron a segunda voz
no coro. Como prefacio emitíronse gravacións selectas onde
poñían a Fraga a caer dun burro. Non houbo selección sonora adversa para os do PSOE e
BNG, que como é ben sabido
son políticos perfectos. Por se a
escenificación intimidatoria
non abondara, os promotores
convidaron o escritor Suso de
Toro, aínda que ese día non o
asistiron as musas. Arremeteu
contra a idade de Fraga e descualificou sen estilo a un candidato que foi elixido catro veces por un pobo cando menos
tan listo como a pluma aúlica
de ZP. En fin, todo un modelo
da pancarta e os seus voceiros
como Nova Vía cara o poder.
Claro que a vida dá sorpresas,
como a Pedro Navajas, e Núñez non achantou senón que se
gañou o respecto en plena boca
do lobo”.♦

Quintana,
as listas e
o novo BNG
Luís Pousa comenta en El
Correo Gallego (4 de maio)
as listas do BNG. “Anxo
Quintana pode afirmar sen
temor a trabucarse que, seña
cal seña o resultado que arroxen as urnas o 19-X, o grupo
parlamentario do Bloque estará renovado na súa práctica
totalidade –hai un par de excepcións–, e cunha proporción moi semellante de mulleres e homes. Ese salto espectacular, do continuismo
de 2001 ao remozamento case completo do 2005, debería
provocar algunha que outra

O fracaso
neoliberal
na Galiza
Xavier Vence

CAMPUS -

fiscoso, de mougar cefalópodes. Estoulle oíndo os
discursos daquela irrisoria campaña –¡Vamos a
gañar!–, chiantes, como de marrá que vai á ganancia
(a que a monte o castizo). Con efecto, o pobo galego
é máis retorto que a pirola dun porco, así se explica
que Caballero extraviase de vez as papeletas nun
meeting de Ourense en que González anunciaba a
retirada. Enténdase a índole dalgún sufraxio felipista,
eu desde logo comprendía ben á Maruja do Moure en
paz estea, que votaba polo Felipe na crenza de que lle
debía o subsidio de vellice. Prá imprensa hispana os
íncolas destas partes somos un molde de bonitura
moral defrontado a catalaos intereseiros e vascos

A NOSA TERRA

Anxo Quintana.

análise menos recorrente que
un cambio de menús cociñado pola UPG e presentado
polo maitre Quintana a unha
clientela xa coñecida e con

puxilistas. E vaise Blanco Valdés e cualifica o
tripartito de Maragall de baldón prá esquerda. A
consigna da Generalitat reza: Todo o poder ao
parlament. Calquera diría que a de Blanco retruca:
Todo o poder aos soviets. Non é por aí, ser
esquerdista na España hodierna redúcese a ler El
País. Nunca foi fácil a etiqueta de nacionalista. Hai
trinta anos, diante do cinema Metropol de Santiago,
indicábame Suso de Toro –entón no MC– que o
nacionalismo era andazo romántico. Era pior, puro
noxo aos anfibios urodelos: Salamántiga lisa e
envisgada, iso é pra nós, irmao, Hespaña (Poesía
Enteira de Heriberto Bens, Ferrín).♦

alto grado de fidelidade á casa. Obviamente, a substitución de caras vellas por caras
novas non foi do agrado de
quen case sentían o escano
tan seu como o seu traseiro.
Mais, nominalismo aparte, o
BNG culminou un ciclo no
que Xosé Manuel Beiras
acaparou o protagonismo escénico e o traballo de trastenda correu por conta da UPG,
e inicia outro no que a Beiras
o substitúe Quintana e este
rodease dun novo equipo,
que individual e colectivamente o recoñece como xefe
de filas. O cal, todo hai que
dicilo, non tería sido posíbel
cunha “U” á contra (...). En
certa medida, a nova etapa do
nacionalismo galego presidida por Quintana responde a

VENTURA & COROMINA. La Vanguardia, 4 de maio do 2005

un proceso interno, no que o
anterior status quo, co que se
fixo o reparto de cargos públicos xa caducado, foi substituido por outro, distinto e
que avanza na dirección de
que o BNG funcione como
un partido”.♦

‘Hai que meter
medo
en Madrid’
Fernando Onega escribe en
La Voz de Galicia (28 de
abril) sobre a reunión entre
Quintana e Zapatero no Senado. “Si que hai autonomías
de primeira e de segunda.
Pensando no eco que atopan
en Madrid, até hai nacionalismos de terceira. Anxo
Quintana conseguiu levar a
Zapatero a un debate sobre o
autogoberno galego. Xa é algo. Mais, dá a impresión de
que Zapatero acudiu e respondeu con máis desgana
que se tivese que falar das
especies de cangrexo que hai
nos ríos españois. Contestou
con todos os lugares comúns
que acumulou este ano. E este cronista, ante o complexo
que lle produce o vasco e a
desgana presidencial, quedouse con esta perigosa impresión: para ter algo de impacto na capital de España,
só hai dous camiños: Ou se
manda ao Real Madrid a segunda, ou se inspira algo de
medo. Na zona templada,
non hai nada que facer”. ♦

A pesar da arrogancia que lle permite toda a fanfarria
de medios de adoutrinamento de masas, o
neoliberalismo está a fracasar e levando á ruína
aquelas sociedades que o abrazan. Á periferia, o elo
máis feble e vulnerábel, tócalle a peor parte. O
segundo fracaso histórico do neoliberalismo está xa á
vista de calquera que se atreva a correr o veo da
propaganda. Galiza é un bon exemplo. O
neoliberaslimo está a converter o proceso de
modernización da economía e da sociedade galegas
nun calvario máis que nun ascenso na escada do
benestar. O seu corolario máis rechamante é a desfeita
demográfica, o diario estado de malestar de amplas
capas da poboación. A iso únese a depredación de
recursos e do medio natural. Toda esta experiencia do
neoliberalismo no noso país é sometida a escrutinio
neste libro: modelo económico, políticas de
desregulación, privatizacións, política clientelar,
concentración de empresas, paro, condición de vida,
desigualdades, destrución do medio...
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¡Xa está
ben!
X.L. FRANCO GRANDE

X

a está ben de culpar a
Ramón Piñeiro dos males do noso país. Piñeiro, aínda tendo feito ben mal
algunhas cousas, foi toda unha
forza transformadora, máis revolucionario ca ninguén e con
verdadeira visión de futuro. ¿E
quen son, digo eu, os que
poden dicir semellante babecadas? Pois, nin máis nin menos,
que os babecas que nas
eleccións nin chegaron a
seiscentos votos. Porque xa se
ve que non dan para máis.
Xa está ben da crítica sen
cancelas (ou sexa, o contrario
de toda idea crítica) que, un
día e outro, temos que
padecer neste país acrítico e
que, por iso mesmo, converte
o que debera ser actitude crítica en verdadeiras
alucinacións, cando un
pensaba que a luz eléctrica
fixera desaparecer a Santa
Compaña. Pois non, agora resulta que nela cren os nosos
intelectuais e os nosos políticos, os primeiros
suxeríndonos outra idea de
España e os segundos
aceptándoa, crendo nela –na
Santa Compaña.
Xa está ben do Día das
Letras Galegas se os
lembrados son do nivel do
deste ano. (E algúns outros,
tamén hai que dicilo). ¡Triste
literatura a nosa se non dá para máis! Si que dá para máis:
dá para que nos mintamos uns
aos outros, para que sigamos
inventando, en alucinación
permanente, unha persecución
que impediu que o xenio
homenaxeado acadase todo o
seu esplendor, para desa
maneira ocultar a verdade por
sabela chea de emanacións
etílicas cun fedor que alcatrea.
Xa está ben que a Academia entre neses xogos que a
desprestixian e nos fan
dubidar de que realmente sexa o templo da cultura
galega. Non se pode dicir que
sexa moi exquisito o gusto literario e artístico dunha boa
parte dos seus académicos,
como se a cultura lles resultase cousa allea. Neste país noso semella que ninguén dá
para máis. Consultade, por
outra banda, a lista dos
últimos nomeamentos. ¡A
Academia de Murguía!
Xa está ben, digo eu, de
tanto recuar no noso nivel cultural. ¿Temos reparado algunha vez no devalar deste dende
os anos cincuenta e tantos aos
nosos días? ¿Que pensará a
xente que pense e que aínda
teña un mínimo de sentido
crítico, ou a máis nova que algún día terá que seguir no
empeño ou na teima de levar
algunha racionalidade a este
miserento país? É como para
pensar se non estaremos
recuando na escada zoolóxica,
volvendo ao mono. Ou ao
macaco –nunca mellor dito.
¡E xa está ben!♦
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O apoio das asembleas locais ás listas superou o 85%

Só dous deputados do BNG repiten
A. EIRÉ
O BNG presentou as súas listas
electorais nas que só repiten
dous dos anteriores deputados.
Aínda así acadaron nas asembleas máis apoio que obtiveran
os cabeceiras de cartel, superando o 85% dos votos a favor.
A outra nova desta aposta electoral nacionalista é a paridade
total entre homes e mulleres.
A perda dun deputado hai catro
anos levou ao BNG a unha reflexión interna para analizar as
causas deste descenso. Entre as
máis importantes aparecía que
repetisen todos os deputados.
Comezaba a poñerse en marcha
a renovación demandada polas
bases. En dúas asembleas nacionais procedíase ao cambio
case total da dirección orgánica.
Agora, coa confección das listas
electorais, semella ter rematado
o proceso.
E tanto. Poucos poderían
pensar que dos 17 deputados actuais só repetisen os dous máis
novos, Bieito Lobeira e Ana
Pontón. Os dous, precisamente,
forman parte da actual dirección
Executiva.
Unhas listas que acadaron un
amplo apoio da militancia, superando o 85% de votos a favor.
Destacan zonas como Allariz-A
Limia; Lugo Centro ou Monterrei onde non existiron votos en

contra. O mesmo ca en Vigo,
aínda que se presentou outra lista con algún cambio puntual que
acadou o 8,69 de apoios. O mesmo ocorreu na Coruña, onde a
lista alternativa obtivo o 38,38%,
fronte ao 58,58% da oficial. Segundo fontes consultadas, a disputa producida na Coruña, con
cambio nalgúns postos, tería unicamente unha lectura local.
Loxicamente, tamén existe
un certo descontento interno,
pois como recoñece a mesma dirección, “é moi difícil levar
adiante un proceso así sen que
haxa persoas que non se consideren damnificadas”. Xa que logo, ese descontento habería que
buscalo entre as persoas ou colectivos que quedaron desprazados nas listas.
A primeira evidencia que se
atopa ao analizar as candidaturas
é que se trata de listas paritarias
entre sexos, cun efecto cremalleira que intercala homes e mulleres. É froito da “aposta decidida pola participación activa da
muller”, representando un “salto
cualitativo tanto con etapas anteriores como en referencia a outros partidos”. Quintana anuncia
que esta mesma aposta pola muller vai ter reflexo nun futuro goberno, que pretende que tamén
sexa paritario.
A dirección nacionalista tamén resalta das súas listas a

“pluralidade interna”. As listas
foron confeccionadas pensando,
como hai catro anos, que se poden conseguir 21 deputados. Con
esta referencia, aparecen nas listas actuais nove futuros parlamentarios que están adscritos a
colectivos e 12 que figuran como
independentes. Nas listas anteriores, 18 dos 21 primeiros postos pertencían a colectivos e só
tres eran independentes.
Un reflexo do BNG
Estas listas reflecterían “o que é
hoxe o BNG”, pero tamén o
mandato das últimas asembleas:
“máis BNG e menos partidos”.
A dirección nacionalista pon
de manifesto que fronte ás anteriores listas electorais, confeccionadas e pactadas entre as distintas organizacións que integran
o BNG (que reflectían, en parte,
a correlación de forzas da fundación, pero non a actual composición) as listas que veñen de presentar foron froito da reflexión
da militancia elaborándose tendo
en conta o ámbito comarcal e as
propostas das distintas asembleas. Aínda así, Anxo Quintana incide en que se “manteñen as cotas de pluralismo interno”.
Outro aspecto que resalta a
dirección nacionalista das súas
listas e que estas foron realizadas
“pensando na sociedade e non na

Os protagonistas do cambio
A Coruña

Lugo

1. Anxo Quintana González.
2. Ánxela Bugallo Rodríguez.
3. Carlos Aymerich Cano. Deputado do BNG
no Congreso na pasada lexislatura.
4. Ana Pontón Mondelo. Deputada na pasada
lexistatura.
5. Fernando Blanco Parga. Membro do Comité de Empresa de ENDESA.
6. Ana Luísa Bouza Santiago. Empregada de
banca. Membro do Consello Nacional.
7. Paulo González Mariñas. Foi voceiro e conselleiro da Presidencia da Xunta no tripartito (1987-1989).
8. Rosana Pérez Fernández. Portavoz do BNG
na Pobra do Caramiñal.
9. Xoán Carlos Bascuas Jardón. Profesor Universitario. Secretario de Finanzas da Executiva Nacional.
10. Miragres Lantes Seara. Pertencente ao goberno municipal de Carballo.
11. Manuel Antelo Pazos. Portavoz do BNG en
Vimianzo.
12. Ana Mª Vérez Gómez. Concelleira en Ferrol.
13. Antonio Blanco Guerra. Membro do goberno municipal de Arzúa.
14. Mercedes Díaz Mayán. Membro do goberno municipal de Carnota.
15. Manuel González López. Concelleiro do BNG
na Serra de Outes.
16. Dominga Brión Sanmiguel. Portavoz do BNG
en Ribeira.
17. Abel López Soto. Alcalde electo de Sada,
foi relevado por unha moción de censura
18. Noela Otero Radío. Responsábel de Organización de Galiza Nova.
19. Xosé Emilio Vicente Caneda. Secretario
Xeral de Galiza Nova.
20. Xulia Guntín Araúxo. Profesora titular de
Economía Aplicada na USC. Pertencente
ao Consello Nacional.
21. Xesús Gómez Antelo. Secretario do Sindicato
Interprofesional de Traballadores suízo.
22. Silvia Seixas Naia. Concelleira en Arteixo.
23. Xesús Veiga Buxán. Deputado do BNG na
pasada lexislatura.
24. (*) Pendente de definición pola Executiva
Nacional.

1. Fernando Blanco Álvarez.
2. Mª Xosé Veiga Buxán. Concelleira de Facenda en Monforte
3. Manuel Parga Núñez. Portavoz do BNG en
Burela.
4. Cristina Ferreiro López.Enfermeira no Hospital Xeral de Lugo. Sindicalista.
5. Xosé Chorén Vázquez. Membro do Consello Nacional do BNG.
6. Raquel Abraira Sobrado. Foi Responsábel
Comarcal de Galiza Nova en Lugo.
7. Xoán Carlos González Basanta. Membro
de Nunca Máis.
8. Mª Luz Álvarez Lastra. Pertencente ao goberno municipal de Ribadeo.
9. Xulio Rodríguez Bermúdez. Membro da Executiva do Sindicato Labrego Galego. Labrego.
10. Carme Pernas Bermúdez. Portavoz do BNG
en Vilalba.
11. Xosé Antón Ledo Pan. Presidente da Cámara Agraria Provincial de Lugo.
12. Maruxa Bardasco Pérez. Portavoz do BNG
en Cervantes.
13. Xosé Paleo Rodríguez. Presidente do Comité Empresa de Alcoa
14. Xosé Manuel López Trelles. Responsábel
local do BNG en Venezuela.
15. Alberte Rodríguez Feixóo. Deputado na pasada lexislatura. Membro do Consello Nacional.

Ourense
1. Iago Tabarés Pérez-Piñeiro.
2. Tereixa Paz Franco. Deputada provincial do
BNG e Portavoz municipal en Barbadás.
3. Antucho Espinosa Suances. Responsábel
comarcal do BNG en Monterrei. Membro
do Consello Nacional do BNG.
4. Teresa Devesa Graña. Prof. do Instituto de
Celanova. Vencellada ao movemento cultural.
5. Xosé Luís Doval Conde. Médico. Presidente do Colexio Médico de Ourense.
6. Marta Arribas González. Enxeñeira Técnica.
Vencellada ao movemento cultural.
7. Xosé Carballido Presas. Concelleiro en
Ourense.
8. Noa Fernández Gómez. Responsábel Nacional da Muller de Galiza Nova.
9. Alfonso Mascuñana Bordás Concelleiro no
Barco de Valdeorras.
10. Concha González Otero. Sindicalista da
CIG-Ensino.

11. Bieito Seara Formoso. Portavoz Municipal
do BNG en Maceda.
12. Áurea Francisco Lorenzo. Concelleira no
Carballiño.
13. Mª Pilar Gallego Cid. Concelleira de Cultura en Allariz.
14. Alfredo Suárez Canal. Coordenador do Grupo Parlamentar do BNG na pasada lexislatura

Pontevedra
1. Carme Adán Villamarín.
2. Bieito Lobeira Domínguez. Deputado do BNG
na pasada lexislatura.
3. Carme Da Silva Méndez. Tenente Alcalde
de Pontevedra.
4. Xosé Ramón Paz Antón. Colaborador do
Goberno municipal do Porriño. Músico.
5. Modesta Riobó Dios. Pertencente ao Goberno municipal de Moaña.
6. Gonzalo Constenla Bergueiro. Portavoz Municipal do BNG na Estrada.
7. Ana Miranda Paz. Responsábel da Oficina
do BNG no Parlamento Europeu.
8. Roberto Fernández Lores. Portavoz Municipal do BNG en Sanxenxo.
9. Cecilia Pérez Orxe. Pertencente ao Goberno municipal de Redondela
10. Roberto Mera Covas. Portavoz do BNG en
Ponteareas
11. Mª do Carme Martínez Rodiño. Portavoz
do BNG en Meis.
12. Uxío Benítez Fernández. Responsábel Local de Tomiño.
13. Ánxela Sobral González. Portavoz do BNG
en Soutomaior.
14. Francisco Lores Mascato. Presidente da Federación de Sociedades Galegas en Arxentina.
15. Iria Aboi Ferradás. Responsábel Nacional
de Organización dos CAF
16. Francisco Verea Arxibai. Responsábel Comarcal do Morrazo.
17. Carme Fidalgo Colmeiro. Portavoz do BNG
en Silleda.
18. Xosé Lois Martínez Blanco. Concelleiro de
Cultura en Poio.
19. Montserrat Prado Cores. Concelleira en
Cambados.
20. Santiago Domínguez Olveira. Portavoz do
BNG en Vigo.
21. Ana Mª Gandón Menduíña. Foi concelleira
en Vigo
22. Bautista Álvarez Domínguez. Deputado do
BNG na pasada lexislatura.

correlación interna de forzas”.
En primeiro lugar, terían en
conta a inclusión de “persoas capaces para poder facerlles fronte
aos retos que se nos presentan”.
En segundo lugar, resaltan a
“pluralidade no que atinxe ao aspecto social”.
Así, destacan persoas con
ampla experiencia no traballo
institucional (Anxo Quintana,
Carlos Aymerich, Fernando
Blanco, Bieito Lobeira...) con
persoas do ámbito sindical, como o presidente co comité de
empresa de Alcoa, Xosé Paleo, o
integrante do comité de empresa
de Endesa, Fernado Blanco, o
presidente da Cámara Agraria de
Lugo, Xosé Antón Ledo, e outros relaccionados sobre todo
coa CIG-Ensino.
Os movementos sociais
Tamén estaría representado o
movemento cultural e veciñal,
así como o ecoloxista, con atención ao que foi Nunca Máis. Ao
mesmo tempo quixeron conectar
co galeguismo, incluíndo a Paulo González Mariñas. O ex conselleiro non só foi fundador do
PNG senón que é o relator principal do proxecto de Estatuto
que o BNG fixo seu. Igualmente
coa esquerda non nacionalista,
coa inclusión do ex militante de
EU e presidente do Colexio Médico de Ourense, Xosé Luís Doval. Así mesmo, en cada lista
provincial inclúen representantes
da emigración.
Por último, no BNG apuntan
que nas listas están presentes
militantes “que podan levar
adiante unha forte intervención
política nos distintos eidos, conectando o traballo parlamentario coa sociedade”. Os nacionalistas pretenden darlle un “impulso político ao traballo parlamentario, cuns deputados que
non só traballen na cámara senón que sexan axentes políticos
no ámbito social”. Nesta aposta
semella translucirse unha eiva
no traballo político desenvolvido polo grupo parlamentario na
lexislatura pasada. As críticas ao
traballo parlamentario nesta última lexislatura estiveron presentes en diversas reunións da dirección nacionalista, segundo
puido saber A Nosa Terra.
Desde a dirección do BNG
negan a acusación de que poida
resultar un grupo parlamentar
sen experiencia. “Non partimos
de cero, senón dun traballo de
anos e duns ex parlamentarios
que van a seguir a colaborar. Por
outra parte, moitos destes ex parlamentarios terán a bo seguro labores de goberno. É desde o goberno desde onde imos impulsar
as leis e a actividade parlamentaria”, afirma o coordinador da
Executiva, Francisco Jorquera.
O BNG pretende significar
esta continuidade incluíndo ex
parlamentarios nos últimos lugares das listas.♦

Ao feito
rogo e peito
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Nove dos 14 conselleiros nas listas e queda fóra Pérez Varela

XOSÉ MANUEL SARILLE

O PP opta polo ‘reaseguro’ parlamentario D
A.E.
Manuel Fraga nega que as listas do PP representen un “reaseguro” parlamentario, para
o caso de que perdan as eleccións. Pero o certo é que a batalla se deu nestes termos con
nove dos 14 conselleiros en
postos de saída. Fraga sacrificou a Xesús Pérez Varela, pero o sector autóctono imponse
claramente ao español. Son
unhas listas para a sucesión.
Teoricamente, o PP aínda non ten
candidato á presidencia da Xunta.
Elixirao esta fin de semana. Pero xa
presentou a nova cara electoral de
Manuel Fraga como presidenciábel.
Non lle foi fácil poder pechar
as listas. Nove dos 14 conselleiros aparecen como candidatos. O
mesmo Fraga recoñeceu que foi
difícil encaixar tres conselleiros
na lista da Coruña. Pero aínda
así, aclarou que non significa un
“reaseguro” para os membros do
Executivo, no caso de que perdan
as eleccións. Fraga considerou
que estas críticas de nacionalistas
e socialistas son unicamente “unha estupidez e unha calumnia”.
Fraga tamén advertiu de que

“hai bastantes mulleres na candidatura”, aínda que nos postos de
saída non representen nin o 20%.
Destacou, así mesmo, a elevada
renovación estabelecida a respecto
das listas do 2001: 84% na Coruña;
73% en Lugo; 70% en Ourense e o
66% en Pontevedra. Unha porcentaxe moi inferior ao 20% se se ten
en conta os postos con posibilidades de saír deputados.
Pero Fraga tamén foi realista
ao recoñecer que as inclusións
dalgúns conselleiros creou malestar nas bases e argumentou que
facer as listas “é o máis difícil que
hai”. En primeiro lugar o PP necesitaba dar unha imaxe de renovación. As apostas de Alberto
Núñez Feixóo como primeiro de
Pontevedra, Xosé Manuel Barreiro encabezando a lista por Lugo,
a decisión de Xosé Luís Baltar de
colocar por Ourense a Amparo
González e a aposta por Carlos
Negreira como número dous pola
Coruña, daríalle xa ese imaxe renovadora para conseguir “unha
súper Galicia para os próximos
25 anos”, como sinalou Fraga.
Pero os problemas veñen despois. No PP dan por feito que perderán escanos. Así que hai menos

postos a repartir e máis aspirantes.
Porque a posibilidade da perda do
goberno, tamén está presente, sen
que un goberno no Estado poida
funcionar agora de amortecedor.
Así as cousas, agora ninguén
quere acreditar nas promesas de
postos na Xunta, que antes funcionaba a xeito de compensación
para aqueles que non conseguisen entrar no Parlamento. A
situación agrávase para aqueles
conselleiros que pretenden seguir
en política. Quedando fóra das
listas electorais o seu poder dentro do partido, no caso de todos
aqueles que non ostenten territorio, vólvese totalmente nulo. De
aí as tensións existentes para atopar un posto de saída máis ou
menos seguro. Como o PP necesita levar un certo número de mulleres nos postos de saída, a situación agrávase para moitos dos
que tiveron gran predicamento
nos últimos anos no PPdeG.
Porque estas listas electorais
dos populares non son unicamente un salvavidas de sobrevivencia política para moitos, senón o auténtico senedrín que,
finalmente, decidirá o relevo de
Fraga.

Entendeuno así Xosé Cuiña
que, malia ser relegado ao quinto posto da lista pontevedresa,
decidiu aceptar, contrariamente
ao que lle aconsellaban algúns
dos máis próximos. Cuíña sabe
que só así vai ter posibilidades
de seguir optando á sucesión.
Non poderá se culpado dun
posíbel revés electoral que os deixe fóra da Xunta. Moi ao contrario, Cuíña presentaríase como o
salvador do partido logo da dimisión de Fraga e disposto a chegar
a acordos do goberno cos socialistas ou con algún dos seus sectores.
O papel decisivo coñéceo moi
ben Baltar. O seu enfrontamento
interno púxollo de manifesto, por
iso decidiu volver confiar nos
seus “cinco magníficos” incondicionais na pasada lexislatura.
Tamén o sabe Xosé Manuel
Romai Beccaría, que intentou até
última hora conseguir unha acta
de deputado no parlamento galego para ter peso na loita sucesoria. Os seus intentos foron vans.
Unha lista encabezada por dous
ministros franquistas non era a
mellor carta de presentación.
Con Fraga chega, seica lle dixo o
mesmo Mariano Raxoi.♦

Será conselleiro e portavoz parlamentario ou substituto de Touriño

Méndez Romeu, estrela emerxente do PSdeG
A.E.
As tensións internas dos socialistas para confeccionar as listas
electorais están sendo acaladas pola euforia e as expectativas da súa
probábel chegada ao goberno.
Mesmo Emilio Pérez Touriño está
a ter maior capacidade de manobra
do agardado, pero, ao mesmo tempo, o partido prepárase para o día
despois, sexa cal sexa ao resultado. Xosé Luís Méndez Romeu vai
ser o home de Madrid en Galiza.
As expectativas electorais dos
socialistas están a permitir unha
elección dos candidatos cunha
tensión mínima se a comparamos
coas disputas realmente existentes
no partido. O equipo de Emilio
Pérez Touriño está a ter unha marxe de manobra máis grande do
agardado, pero, ao mesmo tempo,
tamén medran os perigos.
O 20 de xuño vai ter que dar
conta dos resultados ante o partido. Se Touriño non acada a presidencia da Xunta terá que asumir toda a responsabilidade e dimitir. Se o consegue, a súa tarefa
de casar as distintas correntes internas non lle vai ser nada fácil.
Antes de pechar as listas xa
existe un amplo descontento interno por máis que quede afogado coa
perspectiva dun triunfo electoral.
O corpo de ideólogos que arroupaban a Touriño, nucleados ao carón
da Fundación Iniciativas 21 están
francamente doídos ao quedar relegados na confección do programa.
Son as persoas próximas a Francisco Vázquez as encargadas da súa
coordinación, con algunha incor-

Xosé Luís Méndez Romeu.

poración como a de Ana Míguez,
unha viguesa próxima a Ventura
Pérez Mariño. Xosé Luís Méndez
Romeu, ex concelleiro coruñés, actualmente secretario de Estado para as administracións públicas será
o seu coordinador.
Iniciativas 21 preparou o seu
borrador do programa pero non
tivo a acollida que tiveran outras
iniciativas anteriores, como as
bases para a reforma do Estatuto,
que Touriño fixera súas. Agora
estas só se converteron nun “instrumento máis de traballo”.
A disputa, que pode semellar
académica ou de loita polo poder
interno, ten máis transcendencia,
como recoñecen varias fontes socialistas. O que está en xogo no PSdeG-PSOE é a política que van levar a cabo se os resultados electorais lles permiten formar goberno.
De momento, só parece que
teñen definida a dispoñibilidade
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necesaria a entenderse cos nacionalistas para desbancar o PP.
O sector de Francisco Vázquez
abandonou, de momento, a súa
aposta política dun entendemento
co sector de Xosé Cuíña logo da
suposta ruptura dos populares.
Mesmo barallaban tamén o apoio
dalgúns deputados nacionalistas.
A base do entendemento co
BNG para un goberno conxunto
non está aínda definida. Ninguén
dubida de que a postura do PSdeG-PSOE vai ser determinante
para a formación dese goberno,
senón que están no aire as posibilidades deste e das relacións
internas cos seus futuros socios.
Entre os socialistas que apoiaron a Touriño fronte a Miguel Cortizo, ao que caracterizaron coma
un home de Paco Vázquez, lémbranse aínda do goberno tripartito
e do boicot que sufriu polo sector
coruñesista do seu propio partido.

Ou do apoio dado por Vázquez a
Fraga en pleno debate televisivo
con Antolín Sánchez Presedo.
A aposta feita polo partido en
Madrid non os gorenta nada. Romeu preséntase como o home forte socialista nun próximo goberno. Non quería deixar a corte pero
aceptou trasladarse a Galiza como
candidato ante a promesa de que
ocuparía o cargo de conselleiro da
Presidencia e voceiro parlamentario se conseguían formar goberno.
Doutro xeito sería o relevo de
Touriño á fronte do PSOE.
Pero hai máis que se sitúan
pensando no día despois do 19X. Pachi Vázquez, o alcalde do
Carballiño, tamén aceptou encabezar a lista socialista por Ourense. Non paira no ambiente só
a promesa dunha consellaría, senón a posibilidade de postularse
como o relevo de Touriño se as
cousas veñen mal dadas.
Neste senso tamén anda a manobrar Carlos González Príncipe.
O ex alcalde vigués foi un dos que
propiciou a paz en Vigo para que
finalmente Touriño pechase as listas ao seu gusto. Se os resultados
son bos, está disposto a pasarlle a
nota polos servizos prestados. Se
fosen malos en toda Galiza, Príncipe presentarase como alternativa.
Pero, de momento, o que impera de portas a fóra é o optimismo e
a disputa de se o candidato debe
aparecer como un apéndice de José
Luis Rodríguez Zapatero ou non.
Finalmente será Xosé Blanco quen
impoña a estratexia de campaña, á
vista das distintas enquisas.♦

in todas as normas
profilácticas contra o
queime público que
cando un mete o zoco e lle
responden, o mellor é ficar
calado e agardar a que pase o
temporal. Deste xeito a
memoria pública amolece e a
noción do problema bórrase
axiña. Din tamén esas
normas que calquera resposta
sitúa nunha posición de
inferioridade o que errou,
porque amosa unha debilidade que se relativizaría se
ficase en silencio. As miñas
contas non se miden con eses
réditos e doulle a razón a
quen a ten, neste caso a
Esquerra Republicana de Catalunya. Porque ERC non votou por Francisco Vázquez
para presidente da
Federación Española de Municipios e Provincias.
Naqueles días de
eleccións fixei na mente unha
primeira información, na que
ERC valoraba a posibilidade
de votar polo candidato do
PSOE e agora tiven a imprudencia de non consultar os
datos na arañeira.
Os cargos de Esquerra
abstivéronse e menda mangou
un extraordinario discurso, no
que se incluía unha mirada
oblícua para Josep Lluís
Carod Rovira, por vir falando
en galego e no entanto votar a
favor do maior inimigo deste
idioma. E aconsellei como
debían proceder os
nacionalistas galegos que
consideran que o independentismo sería a súa opción en
Cataluña. Recomendeilles facer unha carta e enviarlla a
Esquerra. Que agonía!
Desculpas a todos.
Despois destas
disciplinas case de sangue,
tecleadas mentres escoito
versos de Salvador Espriu e
miro para aquela terra co
agarimo que sempre me
levou, debo facer un matiz. E
perdoen polo sarillo.
Que eu lle fose á chepa coas ganas que lle fun a
Esquerra non me sitúa para
nada nas proximidades de
CiU. Sitúame como antagónico de Vázquez. A miña simpatía pola coalición, á marxe dalgúns amigos que militan nela,
é francamente morna. Por iso
o secretario de política
municipal de ERC non debe
deducir que o meu artigo
posúe un fondo do que carece.
Polo demais, para botar o
canalla da presidencia da
FEMP penso que sería ben informar os grupos feministas,
gais, de defensa das culturas
minorizadas e os partidos progresistas, para que lles advirtan
aos concelleiros e alcaldes de
quen é en realidade o socialista
da Coruña. Que coñezan a súa
postura sobre o aborto, as
vodas de homosexuais, os símbolos fascistas, as linguas
minorizadas. E de paso
informalos tamén sobre as
prácticas de corrupción e enriquecemento persoal que aos
poucos se van coñecendo.♦
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Vostede leva a voz cantante no
tema das infraestruturas, segundo puidemos comprobar os
asistentes á presentación da
precampaña do BNG. Que é o
máis urxente nese eido?
Pois precisamente que as infraestruturas deixen de ser un tema
electoral. É un tema que se está
utilizando como arma electoral entre o PP e o PSOE. O caso é que
segue sen haber unha proposta
consensuada no parlamento con
respecto a este tema. Nós pensamos que é necesario que o tema se
racionalice e se pase a formular
cales son realmente as necesidades
cara ao 2020. É necesario un acordo para que os diferentes planos
sectoriais que van concretar as infraestruturas a nivel do Estado recollan todas as necesidades que
ten este país e que, por suposto,
son moi diferentes ao que propoñía o Plano Galiza. Van moito
máis aló nalgúns casos e precisan
infraestruturas que non aparecen
recolleitas nese plano. Dada a situación, a media da porcentaxe
que lle corresponde neste tipo de
inevestimentos a Galiza está entre
o 4,5 e o 5,5 por cento. Simplemente a nivel poboacional nós significamos o 6,7 por cento, é dicir,
xa hai aí unha necesidade de compensación de todo o que foi o déficit, á parte de todo o déficit histórico anterior. Pero é que, ademais,
dado o que ocorreu coa catástrofe
do Prestige e todas as características que nós temos –exclusión de
poboación, unha orografía diferente, etc.– pensamos que é necesario compensar eses anos e por
iso consideramos xusto un 8,7 de
porcentaxe de investimentos.
Dígame como vai enfocar o
BNG a campaña electoral, partindo dos principios que acaba
de expoñer.
Nós centrámonos moito nas
ideas de cambio galego e respecto por Galiza. Pode parecer unha
cuestión de mercadeo, pero é algo
ao que lle damos moito significado. Respecto por Galiza significa
que hai que tomar en serio os planos deste país. Hai que poñer sobre a mesa os acordos necesarios
para que eses planos teñan solución. Iso, para nós, é unha parte
fundamental do respecto do que
falamos. Nós cremos nas potencialidades de Galiza, e iso é fundamental para as decsisións que
tomemos nos próximos meses.
E iso de cambio galego, que
quere dicir?
Está claro que o ciclo do PP e
de Manuel Fraga está rematado e
este país necesita un cambio, pero
un cambio auténtico despois do
cal non sigamos nesta situación na
que somos a pelota que vai variando segundo quen goberne en
Madrid. Precisamos un cambio
que signifique que as persoas que
se poñan ao fronte do goberno da
Xunta estean dispostas a crer neste país, a formular as cousas que
son necesarias e a defendelas até
as derradeiras consecuencias. Hai
unha terceira cuestión, tamén fundamental. Se non fose pola intervención de Anxo Quintana no Senado, Galiza estaría desaparecida
na reforma constitucional e do
que poden ser os novos estatutos
para as nacionalidades históricas.
O que é a idea dun novo estatuto
formará parte do noso traballo

Ánxela Bugallo
‘Gustaríame facer algo práctico
polas mulleres e pola mocidade’
PERFECTO CONDE

Segunda na lista electoral do BNG pola provincia da Coruña, profesora de
Bioloxía da Universidade de Santiago, Ánxela Bugallo tén sona de ser boa
xestora. “Ninguén, coma ela, sabe organizar unha exposición, por exemplo”,
díxonos un amigo común antes de encontrármonos para esta entrevista.

PEPE FERRÍN / AGN

máis inmediato. Estamos no peche dun cilco e na apertura dunha
segunda transisión.
Cales deberán ser as grandes preocupacións desa segunda transición?
Deberemos ser capaces de pasar os atrancos que non se pasaron
na primeira polas ciscunstancias
políticas que existían no seu momento. Como di Paulo González
Mariñas, Galiza tén que ser a medida de todas as cousas. O que ten
que quedar ben claro é que a proposta que se faga dende aquí estea
feita a partir do que precisamos e
do que queremos. Non a partir do
que se nos concede.
Vostede é unha das máis indicadas para preguntarlle sobre o papel da muller galega en
todo isto.

O BNG aposta claramente polo protagonismo da muller no tratamento político de Galiza. E non
só porque as mulleres esteamos
presentes nas listas electorais ou
nos cargos políticos, senón porque
as ideas das mulleres que neste
momento conformamos o corpo
social deste país esteamos presentes na vida do noso tempo e sexamos capaces de abrirnos paso nesta sociedade galega que, desgraciadamente, ten aínda índices moi
preocupantes sobre a participación da muller. Ás mulleres preocúpannos os temas da educación,
da sanidade, e todos aqueles que
están directamente relacionados
coa vida diaria. As mulleres do
BNG, ademais, temos moi claro
que cremos neste país e sabemos
que, cando teñamos responsabili-

dades de goberno, imos ser capaces de darlle unha volta a Galiza.
Ademais destes criterios, en
que baseou o BNG a súa renovación electoral?
Eu son relativamente nova,
pero levo 24 anos traballando nesta organización. Buscouse certa
coherencia no traballo político.
Tamén se aplicaron criterios de relación coa sociedade. Unha poersoa como Carme Adán é un referente claro do que pode ser a conexión con todo o mundo da cultura que se move neste momento.
Tratamos de manexar unha visión
moi global da Galiza na que nos
movemos. Case todos os candidatos somos persoas que teñen un
traballo profesional que levamos
realizando moito tempo e no que
demostramos as nosas capacida-

des. Sempre digo, ademais, que
somos xente con moita ilusión e
moitas ganas e ideas frescas, que
case sempre é o que lle fai falta a
unha organización a partir dun determinado momento.
Sei que se lle pregunto quen
vai gobernar Galiza a partir de
xuño, vostede vai dicir que é o
BNG. Pero, se non abondase
cos votos que reciba o nacionalismo, que condicións mínimas
terían que darse para formar
goberno co PSOE. Porque imaxino que non haberá posibilidade ningunha de facelo co PP.
É evidente que un dos nosos
obxectivos neste momento é que o
PP pase á oposición. Nunca aceptaremos gobernar con el. Agora
ben, preguntarme agora por esas
condicións que esixiriamos coido
que é adiantar os acontecementos.
Evidentemente, nós saímos a gañar. Confiamos plenamente nas
nosas posibilidades e imos traballar até o final para que este país
teña un presidente nacionalista.
Fóra diso, todo depende do que
decidan os electores e do mapa político que resulte do 19 de xuño.
Hai elementos clave dos que xa falamos. Sempre defenderemos
cuestións básicas como o novo estatuto e que as propostas se fagan
dende Galiza e para Galiza. Nunca
imos aceptar ordes dende Madrid.
Se vostede formase parte
do próximo goberno de Galiza,
cal sería o primeiro decreto
que lle gustaría asinar?
É unha pregunta realmente
difícil.
Refírome a que realidade
lle gustaría poñer en marcha
inmediatemente.
Varias. Seguramente, unha
das primeiras sería traballar nun
plano de emprego feminino. Gustaríame porque me doen moito os
índices dos que partimos. E tamén da mocidade. Normalmente,
eu teño a oportunidade de darlle
clase a xente que acaba de licenciarse e dóeme, mesmo persoalmente, ver a falta de esperanza
que ten que sufrir a xente nova.
Xente moi preparada e con moitisimas posibilidades pola que me
gustaría facer algo práctico.
Vostede vese para toda a
súa vida na política?
Non. Unha non ten o don de
saber de todo e doume un prazo
de tempo, catro, oito anos, para
volver ao contacto diario co que
é a miña vida profesional.
De que maneira vai influír
a suposta crise pola que atravesou o BNG?
Eu non falaría crise nin sequera suposta.
O feito real é que Xosé Manuel Beiras está onde está.
Eu lamentei no seu momento a
súa decisión, que agora volvo respectar. Acabamos de pasar un proceso de renovación, difícil como
todos, pero é como o porpio país.
Nun momento determinado, todo
precisa un cambio que se sexa capaz de levar adiante a renovación.
Eu coido que se fixeron as cousas
con máis ou menos acertos, estou
segura de que Beiras vai compartir
con nós esta campaña da que pode
ser un referente fundamental, pero
hai unha cuestión que é clave: as
cousas non se poden parar. O
mundo avanza e é preciso que tamén o BNG avance.♦
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Zapatero-Quintana, un significativo encontro
A. EIRÉ
José Luis Rodríguez Zapatero mostrou a
“mellor disposición” para que o goberno
central e os socialistas negocien co BNG
a reforma do Estatuto galego. Respondíalle así ao voceiro nacional do BNG, Anxo
Quintana, durante unha sesión de control
do Senado. Ademais, fóra da propia cámara, o presidente do goberno español recibía do dirixente nacionalista a proposta
do BNG para a reforma estatutaria.
Tanto a aceptación do diálogo para reformar o Estatuto por parte de Zapatero,
como a reunión informal ante as cámaras
con Quintana, teñen un evidente valor político. Supoñen unha mensaxe de que os
socialistas apostan por entenderse cos nacionalistas para gobernar Galiza.
Pero non hai que esquecer outras cuestións que poden quedar acochadas baixo a
sombra da colaboración necesaria entre
ambos os partidos.
Zapatero non entrou a clarificar cal é a
aposta do seu goberno e só puxo de manifesto o seu “talante”, pero sen fixar claramente unha postura política. Aínda así,
existe unha diferenza no discurso do presidente español cando se refire á reforma
do Estatuto galego e a do catalán e vasco.

José Luis Rodríguez Zapatero e Anxo Quintana tiveron un encontro a semana pasada no Senado.

Zapatero contestoulle a Quintana que é
necesario o consenso na Galiza (algo evidente porque se necesitan dous terzos no
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parlamento para a reforma), pero tamén
nas Cortes Xerais. Pola contra, manifestou que aceptará as propostas consensua-

das nos parlamentos vasco e catalán para
a reforma dos respectivos estatutos.
Pero existe outro aspecto significativo
na interpelación de Quintana e na entrega
do proxecto de Estatuto do BNG: a falta
total de interese dos medios estatais, que
non consideraron relevante o feito para
incluílo nas súas novas. Non digamos xa
dar a coñecer cal é a proposta dos nacionalistas galegos, aínda que fose para
descualificala ou deturpala.
A diferenza de atención entra na categoría e esencia se a comparamos coa atención a calquera proposta que proveña de
Euskadi ou Catalunya. Sexa do partido que
sexa e, mesmo aínda que se trate exclusivamente de calquera brincadeira electoral.
Temos que concordar, xa que logo,
con alguén tan pouco dado aos extremismos como o xornalista Fernando Onega
cando escribe que “para ter algo de impacto na capital de España, só hai dous
camiños. Ou se manda ao Real Madrid á
segunda ou se inspira algo de medo. Na
zona morna non hai nada que facer”.
O medo na Corte, dicímolo nós, vai en
función do peso que representen electoralmente os nacionalistas.♦

A esquerda independentista non se presentará unida

A FPG concorrerá en solitario ás autonómicas
H.V.
A escasa marxe para organizar
unha candidatura conxunta da esquerda independentista que trae
consigo o adianto electoral, levou
á Conferencia Nacional da Fronte
Popular Galega a decidir concorrer en solitario ás autonómicas.
A Conferencia Nacional da
FPG celebrouse o sábado trinta
de abril nun hotel vigués e tivo
un perfil moi discreto. Os me-

dios de comunicación non recibiron aviso e a organización
non ofreceu datos de asistencia
nin do resultado das votacións
celebradas no decurso da reunión.
De todos xeitos, o secretario
xeral da FPG, Mariano Abalo,
adiantou que a Conferencia analizou a situación dada tras a
convocatoria anticipada das
eleccións autonómicas para o 19

de xuño. “O PP trata de cortar a
perda de apoio porque agardar
até outubro implica a descomposición física de Fraga e a descomposición política do propio
PP”, sinalou Abalo.
O líder deste partido tamén
indicou que o “adianto tamén se
dá no marco dunha crise evidente do BNG e impide que o PSOE
poida recoller o voto que non
forma parte da súa base social”.

Respecto á esquerda independentista, Abalo dixo que “a
data impide artellar unha alternativa para a liberación nacional e
social de Galiza, o que dá escasa
marxe de manobra electoral”.
Ante esta situación, Abalo dixo
que “a FPG decidiu concorrer ás
eleccións da mesma forma que
se presentou en ocasións anteriores”, é dicir, en solitario. A este
respecto, Abalo sinalou que “un-

ha Comisión elixida por nós encargarase de ver a operatividade
do proceso”.
En círculos próximos a NósUnidade Popular víase con interese a concorrencia conxunta ás
eleccións autonómicas desta forza coa FPG e máis co Partido
Comunista do Pobo Galego. Así,
a decisión da FPG implica que
esta coalición formulada dese
xeito non é posíbel.♦

Vigo
Créanme. Asegúrolles que non
quería volver escribir sobre Ventura Pérez Mariño, pero este home
ten unha habilidade especial para
suscitar a polémica e erixirse como centro de atención da vida política local. Nin sequera Corina
Porro coa súa nova pose de viguesa aldraxada, o seu renxente discurso de indignada defensora da
cidade e os xenerosos espazos
promocionais que lle ofrecen os
medios públicos galegos consegue concitar tantos comentarios
como o xuíz do rostro inmutábel.
Aínda non asinara Manuel Fraga
o decreto no que lle pon data ao
seu exame de reválida cando, en
Vigo, Mariño xa conseguira contaminar a carreira electoral levándoa ao terreo das súas batallas
persoais. O ideólogo independente do socialismo vigués puxo sobre a mesa o que pretende que sexa obxecto central de debate na
campaña que, por suposto, non
coincide con ningún dos enunciados por Touriño, o candidato ao
que supostamente apoia. Para Mariño, nestas eleccións o que está
en xogo, máis que calquera outra
cousa, é o Plano Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Vigo.

A campaña electoral de Mariño
XOSÉ MANUEL AÑEL

Ventura Pérez Mariño quere converter as eleccións galegas nun
plebiscito sobre o Plano Xeral de Vigo. Se os socialistas aumentan votos na cidade, el considerarase o meirande responsábel.
Abraiados deixounos Mariño
co seu anuncio de que se o PSOE
consegue a presidencia da Xunta
o goberno galego non aprobará o
novo PXOM. Ao parecer, o profeta Mariño xa coñece o documento definitivo antes de que se
introduzan nel as correccións
que, sen dúbida, seguirán ao estudo das alegacións presentadas.
Froito desa capacidade adiviñatoria colexiu que o texto definitivo que aprobará o Concello vai
vulnerar algunha lei e que, polo
tanto, a administración autonómica non terá outra opción que
rexeitalo. Deduzo que ese será o
razoamento que manexe, porque
a un xurista de tanto prestixio
non se lle pode escapar o feito de

que é o Concello de Vigo o que
ten a capacidade legal de elaborar o PXOM, mentres que á Xunta só lle corresponde velar pola
legalidade do documento remitido pola corporación municipal.
Tamén é de supoñer que un letrado de tanto predicamento saiba
botar contas e chegar á conclusión de que, por moito que invoque o “milagre Zapatero”, a Touriño non lle van chegar os votos
para dispoñer dunha maioría absoluta. Pero quizais na mente de
quen deu exemplo de olímpico
desprezo polos seus socios de goberno en Vigo, gobernar en necesaria coalición non constitúa límite ningún para obrar a vontade.
Máis dunha vez escribín que

Pérez Mariño comete erros pero
non é nada parvo. Por iso atrévome a afirmar que é ben consciente de que a súa proclama é unha
boutade, aínda que cadre perfectamente cos seus desexos. Máis
ben penso que o que Mariño pretende é patrimonializar o relativo
éxito das súas nada disimuladas
chamadas a alegar contra o
PXOM e reforzar ante a opinión
pública a imaxe de paladín fronte
á especulación urbanística que
demagoxicamente se está a crear.
Nas sesenta mil alegacións rexistradas ve Mariño un celeiro de
votos que poden levar ao PSOE a
obter uns bos resultados en Vigo,
que el se encargaría de presentar
como mérito propio. Desa ma-

neira consolidaría a súa posición
ante os que, no seo do PSOE, hai
xa tempo que o ollan máis como
un problema que como un valor.
Faría ben Mariño en relativizar a oposición xerada polo Plano Xeral e tamén os seus efectos
nos comicios. A experiencia ensinounos que, sobre todo nas cidades, os votantes saben distinguir a natureza de cada proceso
electoral actuando de maneira
diferenciada segundo sexa a finalidade da consulta. E tamén faría ben Emilio Pérez Touriño en
atender o revolucionado curral
do seu partido en Vigo para evitar que se repitan episodios esperpénticos como o vivido na última sesión plenaria da corporación. Alí vimos os concelleiros
do PSOE votar a prol dunha modificación de crédito artellada
para que o Concello poida pagarlle a Portos do Estado os terreos
onde se construirá o Pazo de
Congresos. Só uns días antes os
socialistas reclamaran no parlamento do Hórreo que a Xunta
asumise ese gasto e incluso chegaran a anunciar que así o disporían cando acadasen a presidencia da Xunta.♦
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O mellor servizo postal do mundo non impide a manipulación do sufraxio

Un colaborador de A Nosa Terra
vota dezasete veces por correo en Suíza
H.V.
O voto por correo no exterior
nas eleccións non é libre, secreto e directo. A manipulación é
posíbel e habitual e continuamente danse casos de persoas
que votan por outras, xa que
para certificar o envío postal
non hai que identificarse. Isto
acontece até en Suíza, onde un
colaborador de A Nosa Terra
votou por dezasete persoas.
O voto delegado ao que nos referimos tivo lugar con ocasión
das pasadas eleccións ao Parlamento Europeo do 13 de xullo
de 2004. Esta persoa enviou o
voto de dezasete persoas xunto
coa correspondente certificación censual ás Xuntas Electorais Provinciais da Coruña,
Ourense e Granada. Na oficina
de correos de Zürich, en Suíza,
non lle solicitaron que se identificase; é máis, realizou todos
os envíos ao mesmo tempo. De
todos xeitos, esta persoa respectou o votos de cada un dos
electores e non substituíu a papeleta.
Os números de certificado
destes votos van desde o
98.00.802200.10033926 até o
98.00.802200.10033943, a data
de envío é o once de xuño de
2004, a hora as oito e trinta e cinco a mañá e o importe cero francos suízos. O voto por correo en
Suíza é gratuíto grazas a un acordo que La Poste asinou co Goberno español, a quen lle carga o
custe. Por esta razón, nos recibos
de envío, tras sumar o franco
trinta de franqueo normal e os
seis francos polo certificado, réstanselle 7,30 francos en concepto
de “franqueo libre de gastos”, co
que o resultado é de cero francos.
En Suíza existen tres procedementos habituais para votar
por correo en lugar doutras persoas nas eleccións españolas,
agás nas municipais –onde é o
procedemento é distinto. O pri-

Na ilustración a primeira e a última factura dos envíos.

meiro deles é simplemente solicitarlle aos amigos e coñecidos a súa certificación censual

e ir á oficina de correos a emitir o sufraxio na súa vez. O segundo é organizar festas, mi-

tins ou banquetes nos que se invita a distintas persoas e nos
que se lles ofrece xestionarlles

Multiplícase por cinco
o Censo de Residentes Ausentes
Desde 1986 multiplicouse
por cinco o Censo de Residentes Ausentes (CERA) en
Galiza. Se naquel ano tiñan
dereito ao voto 66.474 galegos no exterior, en 1996 eran
149.846, en 2001 sumaban
267.846 e en 2004 ascendían
a 305.000. Deste xeito, a pesar de que a emigración rexistrada xa tiña como destino
outras comunidades de España, desde 1986 a 2004 multiplicouse por cinco o voto dos
residentes no exterior. Con
isto, Galiza conta co 27,3%
do CERA de todo o Estado.
Ademais, o 13% dos

2.301.953 electores galegos
forman parte deste censo.
O recente nomeamento de
Miguel Cortizo como embaixador especial para América
Latina espertou a indignación
do Partido Popular. A consecuencia desta designación
PSOE e PP cruzaron acusacións veladas de tentar manipular o voto da emigración.
A pesar desta situación, nin
o PP nin o PSOE votaron a
prol dunha proposición de lei
do BNG presentada recentemente no Congreso para modificar a Lei Electoral e garantir
así o voto libre e secreto dos

residentes ausentes. Os nacionalistas demandaban o voto
presencial, é dicir, que os votantes exercesen o seu dereito
en consulados, embaixadas ou
outros locais públicos, coa
presenza de interventores de
todas as forzas, pero non a través do voto por correo pola facilidade coa que se pode dar a
súa manipulación.
Concretamente, ante os comicios autonómicos do vindeiro 19 de xuño, moitos analistas
políticos coinciden en sinalar
que o voto da emigración pode
ser determinante na formación
dunha maioría parlamentaria.♦

o voto por correo, para o que
lles solicitan o certificado censual e un sobre coa papeleta correspondente, que naturalmente
cambian se non se corresponde
coa do partido que organiza o
acto –en Suíza só as grandes
organizacións poden preparar
este tipo de encontros. A terceira posibilidade é a compra da
certificación censual aos electores, pola que en Suíza se paga a irrisoria cantidade de 50
francos, uns 35 euros.
Se nun país como Suíza,
que se gaba de contar co mellor
servizo postal do mundo, é posíbel manipular e suplantar o
voto por correo, esta opción tamén está presente noutros países non tan rigorosos como este. Por suposto, os cidadáns
suízos que votan desde o estranxeiro non poden facelo por
correo para evitar suplantacións, só poden emitir o sufraxio presencialmente nos consulados e embaixadas do país,
unha vella reclamación do nacionalismo galego para os comicios celebrados na Galiza.♦
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Aulas de portugués e brasileiro
XOSÉ MANUEL SARILLE
Infórmanme os meus amigos José Ramom Pichel e Valentim Faxim que o ensino do portugués está moi estendido na
comunidade autónoma de Extremadura.
Por prudencia máis que por dúbida consultei a arañeira para confirmar. Sen facer unha busca precisa atopei unha noticia do ano 2001 que confirma a existencia de seis mil alumnos de portugués no
ensino primario e secundario durante ese
curso escolar. A metade dos estudantes
de portugués existentes naqueles días no
Estado Español.
Leo tamén que o goberno extremeño,
presidido por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, incorporou o portugués ás escolas de
idiomas e fixo que se convertese no segundo idioma en número de matriculados,
só por detrás do inglés e por diante do
francés, o alemán e o italiano.
Curiosa situación. Non a deles, senón
a nosa. Porque non cómpre un grande esforzo para imaxinar que ese fluxo de estudantes se produce polas expectativas de
traballo, como tradutores, facendo de
ponte entre as dúas culturas, xestionando
o propio acercamento, canalizando as iniciativas que se derivan dese acercamento.
Parece que o goberno extremeño está
sabendo aproveitar a nova realidade que
vai configurando a desaparición da fronteira, a unidade europea e as sinerxías que
se derivan.
Se miramos para Extremadura, nós
non podemos catalogar como un soño, como unha utopía, a desexada incorporación
do portugués ao noso ensino primario e

secundario. Non podemos admitir que seSinto volver dicilo, pero as traduxa para nós un soño o que para eles é un cións de obras portuguesas e brasileiras
trámite burocrático, porque daquela moito ao galego reforzan sen excepción os preterían enmagrecido os nosos soños, preza- xuízos e a distancia da cultura galega a
do Xavier Alcalá.
respecto das outras que pertencen ao
O problema, aquí tamén, é de atraso tronco lingüístico do galego-portugués.
puro e duro. Non sucederá que se nos E hai que dicilo. Aínda que debamos
atrapallan os compleapreciar as novas opixos e os prexuízos á
nións que a ritmo xearadoxal situación olóxico galego van
hora de propór medidas que sirvan para
nos xoresta na que o goberno aparecendo
facer unha promoción
nais e van abrindo un
decidida do ensino do
dunha rexión sen máis horizonte máis lumiportugués entre os nonoso que o da realidasos escolares? Non se vinculación con Portugal de actual, o cal non é
nos cruzará o vello
moi difícil.
que a da cercanía
imaxinario ultraesEsta lonxanía de
querdista cheo de
Portugal e o Brasil inxeográfica,
decide
abrir
guerrilheiros e revodicaba unha pobreza de
luçom galega e anti- as portas, mentres Galiza miras absoluta hai vincastrapistas e agires
te anos. Hoxe, despois
vive sen estímulos
varios? Non será que
da configuración da
proxectamos a diglonova rexión entre Galipara
o
achegamento”
sia, máis presente que
za e o norte de Portununca entre nós, a exgal, simplemente non
tensións culturais inten nome. Non nos
tocábeis, tabús, que
afasta moito da realidason a do portugués e a
de galega que nos amodo brasileiro? Non nos estará matando un- sa o alcalde de Negreira nas súas obras comha visión etnográfica da lingua galega, li- pletas. Exaxerando algo, son preferíbeis os
gada ao máis estático e negadora de cam- aforismos do rexedor ciceroniano que as rebios nesta nosa sociedade? Non aboiará servas que seguen a producirse nalgúns círpor todas as partes o paraíso perdido da culos sobre o achegamento ao Brasil e Poraldea? Non será que o poder teme, ou te- tugal. Que co alcalde aínda rimos.
mía, os propios intelectuais, cando se puiMais ollo, porque o ensino do portudo ter decidido a abrir esa vía de coopera- gués nas aulas galegas non debe converción transfronteiriza?
terse nunha reivindicación, nunha bata-

‘P

lla inconformista, cargada de lugares sabidos, argumentos sobados que a ninguén lle interesan e que os iniciados manexan con gran soltura para guindarllos
na cara ao poder de turno, se algún día
hai turno. De converterse nunha reivindicación, daquela si que sería un soño e
non unha iniciativa interesante para todos, un trámite necesario, que canto menos demore menos retardará outros beneficios. Estaba ben que, sen exhibición
de pancartas, os partidos políticos escoitasen e propuxesen unha actuación global no referente á relación cos países lusófonos.
Paradoxal situación esta na que o goberno dunha rexión sen máis vinculación con Portugal que a da cercanía xeográfica, decide abrir as portas, mentres
Galiza vive sen estímulos para o achegamento. E os poucos que hai non se coñecen. Mais hainos. Non é preciso ir a Braga mercar libros en portugués. Hai librarías que por sensibilidade e até por elegancia, venden libro en brasileiro e portugués na Galiza. Como para andar non
hai nada mellor que comezar a dar pasos, vou nomear as que coñezo. En Santiago e A Coruña están as librarías Couceiro. Tamén en Santiago poden visitar a
Libraría Pedreira e A Palavra Perduda;
Torga en Ourense, Andel do Libro Galego-portugués en Vigo. Biblos Clube de
Lectores envía cada dous meses aos seus
socios unha interesante e renovada oferta. Nelas atoparán as mellores obras orixinais, sen traducir.♦

Santiago
Aínda non sabemos cando nin se
finalmente haberá ou non unhas
comunicacións ferroviarias que
merezan nome de paxaro, pero
estes días en Santiago o debate
rolda sobre unha hipotética conexión dese hipotético AVE co
aeroporto de Santiago.
Sae o asunto da man do futuro PXOM da capital, o documento que deberá guiar o crecemento da cidade deica o 2020 e que
vén de informar de xeito bastante favorábel a Xunta, con precisións ou suxestións en aspectos
referidos ás reservas de solo para
cubrir as necesidades da Administración autónomica e da Universidade, ou en demanda de
maior concreción nas previsións
referidas ao enlace ferroviario
entre Santiago e Lavacolla.
O grupo do BNG no Concello amosou a súa sorpresa polas
demandas da Xunta sobre este
último aspecto. O enlace contémplase no documento grazas
a unha alegación do grupo cogobernante, e agora no Concello agárdase un maior compromiso da Xunta e do Ministerio
de Fomento para tentar que o
enlace ferroviario co principal
aeroporto de Galicia poida ser
realidade.
Co futuro plano cocendo, no
que non debería caer o Concello compostelán é na tentación
de deixar de facer á espera de
que as outras administracións
públicas se comprometan a
apostar polo proxecto. Que ese
posíbel compromiso colla o
plano con reservas máis que suficientes para poder levar o
AVE até o aeroporto, se algún
día fose posíbel.

AVE a Lavacolla?
XAVIER LÓPEZ

O Plano Xeral formula a necesidade de crear unha vía de alta velocidade até
o aeroporto. Para logralo, cómpre o apoio de San Caetano e de Fomento.
De non ser así, o único tren
que se podería levar no futuro
sería o xoguete que move os turistas pola cidade durante o ve-

Guisa e Napo

rán, un xoguete que ben podería
facer rotas até Lavacolla pola estrada vella, agora máis libre de
tráfico grazas á autovía.
UXÍA E BRAIS

É claro que ese tren de xoguete non abondaría, no caso de
a chamada do Xacobeo seguir
en crecente, de ser necesario

traer os turistas nese airbús xigante acabado de nacer. Para
facer iso, habería que contar tamén co apoio do goberno central para ampliar as pistas de
Lavacolla trescentos metros
máis, coa fin de que puidese
aterrar.
Nin unha cousa nin a outra,
se antes houbese consulta aos
taxistas. Unha conexión do
AVE tiraríalles moitas baixadas de bandeira –se non todas–
nun dos traxectos máis desexados.♦

Subliñado

Cumpridas renovacións
LOIS DIÉGUEZ
Non é certo que o BNG estexa a facer un grande esforzo na renovación das súas candidaturas. Coidamos que lle está a gañar
o PP, pois acaba de presentar a un Fraga tan rexuvenecido que
apaixona, e nada menos que con gravata de suave avermellado.
Mágoa que non lle amañasen o mareante bambaleo de Semana
Santa. Se non fose por isto, o arranxo ficaría óptimo. E non nos
referimos aos inconvenientes da idade. Nós atopámonos arreo
con vellos de vinte anos e novos de oitenta. É a cabeza quen nos
goberna, o maxín, a mentalidade, a idea. O PP, portanto, coa foto do seu eterno candidato, optou por modernizar a imaxe, o envoltorio, mais tamén se arrimou a novas linguaxes e reivindicacións. Galiza xa é para eles unha colonia da Corte. O goberno do
Estado, a vasoira que nos está a levar dereitos e riquezas. O desfile eleitoral de ministros anunciando lotarías, unha campaña indigna que os galegos non podemos permitir. Con tal revolución
popular, Quintana fica sen discurso. Copiáronlle até a garabata.
Así que tranquilos todos, pois o 19-X teremos un goberno galego de verdade, soberano como o coñac, e autovías e fábricas, e
mozos que xa non se nos irán. Só atoparon un problema os da
campaña do PP: esa teimosa nostalxia de Franco que Fraga aínda conserva na mirada. Por moito que os publicistas rillaron no
renovado cartaz, non deron conseguido disimularlla.♦
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MANIFESTACIÓN CONTRA A CELULOSA
O autor deste texto elixe a formulación
tan literaria e combativa, como ficticia
dun documento para asinar, o clásico
“abaixo asinantes”. Xosé María Álvarez Cáccamo, con todo, exime de es-

tampar sinaturas. É un chamamento
persoal, que quere colectivo, ante a
manifestación contra a presencia de
Celulosas na Ría de Pontevedra prevista para o vindeiro sábado, 4 de xuño.

Un manifesto para reconstruir a luz do horizonte

ENCE fóra da Ría
de Pontevedra
XOSÉ MARÍA ÁLVAREZ CÁCCAMO
Os abaixo asinantes declaramos que, desde tempo
inmemorial, vivimos co horizonte clausurado por
unha inmensa columna de fume podre.
Que, desde as orixes da memoria de dúas xeracións, unha corrente escura de fedor abismal ocupa as
casas, invade os corpos, aniña no peito todos os días.
Que o mar, inoculado de veleno, anda sen folgos, camiño da cloaca.
Que foi un ditador e os seus súbditos máis obedientes quen mandaron erixir sobre as areas brancas a
fábrica ignominiosa do Fume, do Fedor e do Veleno.
Que as chimeneas do forno perpetuo comunican directamente cos foxos onde se fabrica o diñeiro, a pasta de papel moeda que non se reparte.
Que trinta anos despois de morto o ditador na
súa cama blindada, sen arrepentimento e deixando
en herdo os hábitos da mentira, a vasalaxe e a trampa, os veciños e veciñas desta boa vila e de toda a
contorna en ducias de millas arredor continuamos a
sufrir a sombra do fume podre, a coitelada do fedor
inaturábel, o bombardeo químico do veleno.
Que, en representación nosa, o alcalde e a súa
corporación, traballan contra a senrazón para alon-

xar de nós a epidemia de fume, fedor e veleno e para reconstruír a luz do horizonte, tal como lles permete a lei.
Que, no nome dos cidadáns, o goberno da cidade de Pontevedra leva anos afanándose en restaurar
os costumes da convivencia e da cultura con logros
singulares.
Que nunca como agora a cidade se ten entregado aos seus habitantes en diálogo tan feliz e sereno, coas rúas e prazas vivas de xente e limpas de
motores e bocinas.
Que, aínda así, os da memoria fraca, os da vontade indecisa e acomodaticia, en colaboración cos
herdeiros daquel que morrera sen arrepentimento,
teiman en dificultar desde os altoparlantes do seu
poder o proceso imparábel de restauración de todas
as luces do horizonte.
Os abaixo asinantes declaramos o noso compromiso de contribuír, coa razón democrática a favor de nós, na consolidación dos bos costumes cidadáns, no establecimento decidido da verdade como norma, na recuperación da saúde pública e na
defensa da igualdade, a liberdade e a cultura.♦

Obreirismo ferrolán
ELISEO FERNÁNDEZ
novidade

Nos últimos anos rexurdiu o interes pola historia
dos 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

A voz da ría
XESÚS CONSTELA
Hoxe non veño falar por min. Non vou contar nada que saíse da
mente miña. Quero ser a voz da ría, a voz de todos eses que nunca
falan, de todos eses que aturan unha existencia sempre silenciada.
Mentiría se dixese que son o autor de tan sequera unha soa destas
palabras...
O único que fixen foi achegarme á beiramar un día calquera, a
unha praia calquera, tanto ten o nome que lle poñades. Cando estaba a dous ou tres pasos da auga deiteime no chan para poñer a testa con todo coidado a rentes das areas. Quería sentir o corazón do
mar, ese que impulsa as ondas no seu xogo co vento, ese latexo que
turra das augas para provocar as mareas.
Foi entón cando escoitei a súa voz...
Quen se atreve a dicir que as criaturas o mar non teñen fala, se
foron elas quen ditaron todas estas palabras?
Falo polas miñocas que furan na terra incesantemente por debaixo da auga,
Falo polas ameixas, polos caramuxos, polos berberechos, polos
mexillóns e polas navallas,
Falo polos xurelos, polas sardiñas, polas sollas, incluso polos
muxos, e como non polos polbos, polas luras e polas raias,
Falo polos lumbrigantes e polas nécoras, por todos e cada un
dos caranguexos e polas centolas. Quen se atreve a dicir que por seren crustáceos non falan?
Erguín a testa da area sorprendido, un pouco desconcertado, por
todas as cousas que contaban.
Chegou entón aos meus ouvidos o chío incesante das gaivotas.
Faláronme do ar, do ar limpo e transparente, de todas e cada unha das súas moléculas.
Quero falar entón por elas, e tamén polos araos, e polos corvos
mariños, que manteñen na ría as máis interesantes conversas,
Quero falar polas criaturas que esvaran ceibes pola inmensidade
do ceo, por todas, dende as máis grandes até as máis pequerrechas,
Quero falar polas cousas que oín que comentaban entre elas...
Decateime nese intre de que a illa de Tambo andaba a moverse
dun lado para outro coa elegancia dunha señora marquesa, debuxando nas montañas a escuridade verde da súa silueta.
Movíase con pudor, case con vergoña, coma alguén que intenta
ocultar aquilo que máis o atormenta.
Vogaba lentamente, coa parsimonia dunha vella gamela.
Intentaba agachar coa súa inmensidade a un dragón fedorento de
varias chemineas.
Un dragón de varias bocas a botar o bafo irrespirábel dunha halitose inmensa.
Un dragón de boca mal aseada e cheirenta que ten ás criaturas
todas sometidas baixo a súa gadoupa porcalleira.
Onde está a cidade, que ninguén pode dar con ela?
Anda quizais adurmiñada, aparvada, atordada, submisa...
Anda lela ou anda cega?
Preguntáronme indignadas as criaturas todas da ría ese día en
que falei con elas, logo de deitarme na praia para poñer a orella
na area.
Onde están as xentes de ben de Pontevedra?
Onde están as xentes todas?, repetían con impaciencia...
Por que non corren a botar abaixo esas noxentas chemineas?
Por que non corren a botar abaixo esas noxentas chemineas?
E xúrovos que eu non escribín nin unha soa de todas estas letras!♦
Texto lido polo propio autor no encontro literario “En voz alta, pola
recuperación da Ría”, celebrado no Teatro Principal
de Pontevedra o pasado 29 de abril.

Rúa Estocolmo 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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Só destina tres millóns a financiar os danos padecidos en 2004

O Goberno central non aumentará as partidas
para indemnizar os afectados do Prestige
H.V.
O Decreto de medidas para paliar o danos causados polo Prestige durante ano pasado limita a
tres millóns de euros unhas axudas cuxa cantidade o Goberno
central non vai aumentar, dixo a
vicepresidenta do Executivo,
Teresa Fernández de la Vega.
Respondía así de forma negativa a unha esixencia do BNG.
A negativa do Goberno central a
aumentar os cartos para as indemnizacións do Prestige en
2004 –os efectos aínda subsisten– choca co feito de que hai
20.000 reclamacións polos danos causados nas especies pesqueiras en 2004 e só tres millóns
de euros para palialos. “O Executivo actúa máis ben movido
pola pura aparencia que por impulsar o sector pesqueiro”, denunciou o deputado do BNG no
Congreso pola Coruña, Francisco Rodríguez.
Os nacionalistas consideran
que “sería bo que o Goberno
asumise nos Orzamentos do Estado a necesidade de cubrir os
danos mentres duren os efectos
da catástrofe”. Para o Bloque,
os problemas non só están relacionados coa falta de axudas,
tamén detecta que os prazos para solicitalas son moi curtos e
que no ano 2004 descenderon

O afundimento do Prestige segue a causar efectos negativos.

de forma significativa as capturas de peixe.
Fronte a escasa contía das
axudas para paliar os danos provocados en 2004 polo Prestige, a
vicepresidenta de la Vega sinalou que abordar este naufraxio
xa lle custou ao Goberno central
942 millóns de euros, é dicir, 25
euros por cada cidadán español.
Aínda que os tres millóns de
euros para afrontar os danos cau-

sados polos efectos do Prestige
en 2004 representan unha cantidade exigua, a vicepresidenta do
Goberno central lembrou que “a
Xunta nega que se teñan producido perdas”.
A colaboración entre a Xunta entre o Goberno central para
abordar esta catástrofe segue a
ser deficiente. A Xunta, pola
súa banda, asegura que o Executivo de Madrid non asumiu

PACO VILABARROS

os custes de tratamento dos residuos. A resposta de Fernández de la Vega non consistiu en
xustificar a posición do Goberno, senón que se centrou en
glosar os gastos realizados por
Madrid que lle correspondían,
segundo ela, a Galiza. Estas
cantidades ascenden a 18 millóns de euros na limpeza das
praias e a 24 millóns na retirada dos residuos.♦

A Coruña
Cando as augas revoltas do
asunto do Papagaio non están
ainda abracadas, un novo caso
de urbanismo salvaxe, incardinado na voracidade depredadora
da construción, salta á actualidade e estase a converter en motivo de atención pública dentro do
espazo doméstico da zona das
Atochas, no barrio de Monte Alto e, por extensión, de toda a cidade, xa que é noticia permanente na prensa diaria. O xoves
14 de abril, mentres se estaba a
celebrar a homenaxe republicana no cercano Campo da Rata,
un muro da casa número 8 da
rúa de Orillamar tómbase por
mor das obras de adondado nun
terreo colindante e os veciños
son desaloxados e, como é costume, inténtase tranquilizalos
coa promesa de que nun curto
espazo de tempo voltarán aos
seus fogares.
A culpa do sinistro, como dixemos, aplícase á devandita obra
por derrubar un edificio ruinoso
e o achado posterior do perímetro para procederen a unha nova
construción. Pero todo isto, denuncian os veciños, estábase a
realizar sen apontamentos, así
como cun evidente perigo de que
se producise o accidente e sen
que se tomasen medidas adecuadas para previlo. Tanto é así que
ao seguinte día, ten lugar unha
reunión co alcalde da cidade e o
Concello toma a determinación
de responsabilizar o construtor e
instalo a que repare os danos

Urbanismo salvaxe
en Monte Alto
MANUEL LUGRÍS

O desaloxo de varios veciños do barrio por causa
de desperfectos ocasionados por unhas obras pon
de manifesto a voracidade de moitos construtores e
o seu desleixo no coidado dos edificios colindantes.
producidos e, mesmo, que se estuden indemnizacións aos afectados que están, desde o día de
autos, aloxados en centros hostaleiros próximos, aínda que paseniño se van cansando desta situación e queren pasar a vivendas
alugadas polo período de obrigada ausencia, xa que o prazo para
o retorno parece que se vai converter en dous ou tres meses como mínimo e, por outra banda, a
disxuntiva de levantar un novo
edificio ou reparar os danos do
actual estaos a dividir porque
non son quen de porse de acordo
na postura definitiva que adoptar, que debe ser unánime, xa que
cada un deles ten o dereito a veto nesta resolución.
Todo isto, evidentemente,
favorece a posición do culpado
que está a desviar a atención sobre aspectos secundarios e vese
libre da presión que, noutras cir-

cunstancias, deberían exercer os
interesados, e abre, asemade, un
horizonte de negocio co que
lonxe de ser prexudicado pola
súa infracción, veríase recompensado materialmente. O que
nos leva, unha vez máis, a volver ao principio destas liñas e
cualificar o caso de Orillamar
como de habitual urbanismo
salvaxe. Ese xogo especulativo
que se considera como normal
entre o gremio da construción e
que xoga coas limitacións formais da Administración aproveitando todo tipo de lagoas legais e recunchos burocráticos
tenta sacar talladas nese principio de primar os intereses privados por riba do ben común. Como no asunto do Papagaio que
denantes estabamos a comentar
e que logo de celebrarse, á
tantas veces demorada, entrevista co concelleiro de Urbanis-

mo está nun compás de espera
para avaliar os danos e tomar
unha solución definitiva que
moito nos tememos que rematará sen acordo entre as partes.
O barrio de Monte Alto está
convulso con todos estes acontecementos e para que non falte
nada, temos a tala das árbores do
Campo de Marte baixo o suposto
de que estaban enfermos. Os residentes alporizáronse e convocaron unha manifestación que
obrigou a suspender a anunciada
remodelación do xardín sito a escasos metros do inicio das obras
no terreo do Asilo de Adelaida
Muro, no que a vixilancia cidadá
está á espreita de ver cantos andares terá o aparcadoiro e cal vai
ser a entrada e saida deste, xa
que mesmo o ruxe-ruxe fala de
que pode perigar o colexio infantil de Zalaeta.
Pero baixo todo este panorama de incidencias está o tantas
veces socorrido e denunciado
deterioro da parte vella coruñesa.
Deterioro que ten un referente no
abandono político da zona, que
aínda está a ser moeda de troco
actualmente no debate e na confrontación, pois, por pór un
exemplo, algo tan simple como é
a oficina municipal de rehabilitación é cuestionada polos mandatarios locais e non acaba de formalizarse como está a demandar
hai moito tempo o grupo do
BNG na corporación. En troques, o interese público queda
supeditado á especulación.♦

Plebiscito
sen ideas
XESÚS VEIGA

P

or se facía falta unha
–derradeira?–
demostración do
talante fraguiano,
tomemos nota das doses de
pedagoxía democrática
destiladas co gallo da
convocatoria electoral
para o 19 de xuño.
Primeiro foi o trasacordo a
respecto da data: unha
proba contundente da
absoluta perda de valor da
palabra presidencial.
Despois fíxose evidente o
rexeitamento de calquera
debate cos demais
candidatos mediante
escusas de mal pagador e
peor administrador de
recursos públicos. Para
completar a nómina de
despropósitos, o PP
celebrou “obradoiros de
ideas” a menos de dous
meses da consulta electoral
e publicitou un interesado
vitimismo ante a Moncloa
para agachar o balance de
resultados dos seus
gobernos.
Convocar unhas
eleccións sen ter
preparadas as ideas
programaticas básicas coas
que se vai comparecer
podería ser considerada
como unha frivolidade
incompatíbel coa seriedade
e racionalidade que debería
presidir a vida política. Se,
ademais, o presidente que
toma esa decisión non
quere discutir sobre a súa
xestión gobernamental,
estamos ante unha fraude
dificilmente superábel. Ou
ante un exercicio de
despotismo moi pouco
ilustrado: promover un
plebiscito sobre a
continuidade dun caudillo
que pretende a
perpetuidade no poder.
Cando non hai ideas só
fica o marketing: cal é a
cara máis adecuada do
candidato e que vocablos
poden suscitar mais
propensión a consumir o
produto. E aí estamos:
discutindo sobre o lifting
fotoxénico de Fraga e
analizando as mensaxes
subliminais que se conteñen
nese “máis...” que pretende
fixar a marca electoral do
PP. No marketing, os
problemas xorden cando o
produto que se quere
vender xa non provoca o
mesmo nivel de aceptación
entre os consumidores.
“Vostede é o que vostede
compra”: velaquí un dos
vectores que explica,
teoricamente, o
comportamento dos
consumidores. Xa que logo,
se falamos do mercado
político: Fraga é a solución
ou é o problema do actual
PPdG? E se resulta ser
unha solución, por canto
tempo? En menos de
sesenta dias comezaremos a
elaborar a respostas.♦
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Máis de 30.000 rapaces participarán
no Correlingua 2005
A.N.T.
O pasado luns 2 de maio daba comezo en Lugo unha nova
edición do Correlingua, as carreiras lúdico-educativas que se
realizan por todo o país en prol da lingua, organizadas conxuntamente pola Mesa pola Normalización Lingüística, a
CIG-Ensino, AS-PG e os Equipos de Normalización Lingüística. A Coruña, Burela, Pontevedra, Baixo Miño, Vigo, Santiago e Ourense serán as próximas paradas do Correlingua 2005,
que agarda superar os 30.000 participantes de anos anteriores.
Centos de escolares déronse cita
en Lugo, O Grove e en Narón o
2, 3 e 4 de maio respectivamente
para poñer en marcha unha nova
edición do Correlingua co lema
“galego: un bico na lingua”. Con
esta iniciativa os organizadores, a
Mesa pola Normalización Lingüística, a CIG-Ensino, AS-PG e
os Equipos de Normalización
Lingüística, pretenden convidar á
reflexión sobre a lingua á mocidade e aos centros de ensino a
través dunha proposta de carácter
lúdico e educativo que sirva ao
mesmo tempo de acto reivindicativo “do dereito a medrar en galego”.
Estas novas carreiras celébranse nun momento no que os
datos que se desprenden dos diferentes estudos realizados son cada
vez menos favorábeis no que se
refire a número de falantes. Como
indica María Xosé Jamardo, secretaria xeral da Mesa, “non existe reflexión por parte dos máis novos de se o galego é unha lingua
de futuro. Como son competentes
nas dúas linguas, prodúcese un
proceso de desleixo que leva aparellada a perda de falantes. Por iso
consideramos que é necesario incitar a esta reflexión coa participación activa da mocidade”.
Os actos centrais do Correlingua desenvolveranse até o venres
13 de maio en dez localidades galegas. Ademais de Lugo, O Grove
e Narón, onde xa tiveron lugar as
primeiras carreiras, as rúas da Coruña Burela, Pontevedra, Baixo
Miño, Vigo, Santiago e Ourense
serán os escenarios polos que correrán miles de rapaces galegos e
nos que actuarán o grupo de rap
Dios ke te crew e O Caruncho.
Cado concello, pola súa banda
ofrecerá toda unha serie de actividades específicas que completarán os actos centrais.
Se anualmente o Correlingua

acadaba uns índices de participación que roldaban os trinta mil
rapaces, este ano as previsións
apuntan a un incremento das cifras.
Móbil a debate nas aulas
Por vez primeira o Correlingua inclúe entre as súas actividades programadas, unha unidade didáctica
para que o alumnado reflexionen
sobre o teléfono móbil, cando preto do 80% posúe un destes aparellos. De todas as empresas de telefonía só Alcatel presenta entre as
opcións de selección de idioma o
galego, mentres que o catalán
adoita aparecer na maioría.
Como explica María Xosé Jamardo, a iniciativa partiu do IES
Esparís de Viceso (Brión) a comezos de xaneiro. Coa pregunta
“por que non temos opción en galego?” comezaban os alumnos do
centro as cartas que dirixiron as
respectivas empresas. “O que non
esperaban é que estas compañías
ignorasen a demanda dos seus
clientes”, comenta a secretaria
xeral da Mesa. “Ante a contestación recibida dirixíronse a nós pedindo axuda e recollemos a luva
que nos lanzaron”, engade. Con
esta actividade complementaria, a
Mesa quere facer un chamamento
a todos os centros para que realicen a mesma solicitude.
Entre os organizadores da
actividade tamén se atopan os
concellos de Compostela, Lugo,
Pontevedra e de Vigo aos que se
suman máis de vinte concellos
subvencionadores. Como se sinala dende a organización “cada
ano aumentan as empresas colaboradoras pero tamén se constata que a Xunta non ten en conta
unha preocupación palpábel nas
organizacións sociais de base,
cando é a institución que ten a
capacidade de desenvolver esta
iniciativa”.♦

Borra é unha palabra que en galego ten
distintas acepcións. Citamos polo dicionario: 1) Sedimento que deixa o viño e outros líquidos. 2) Restos de ferro e carbón
que quedan no fogar da forxa. 3) Desperdicios que solta a la e outros téxtiles ao
fialos. 4) Substancia negra que se desprende do fume e se adhire aos obxectos e
ás paredes. 5) Residuos dunha combustión. 6) Secreción que algúns cefalópodos
utilizan como defensa. 7) Excremento dos
meniños de moi curta idade, meconio. 8)
A parte máis basta da seda e doutros téxtiles. 9) Derramamento de cera ao arder.
Borro coincide con borra nas acepcións 1, 4, 6 e 9, a mais de ter o significado específico de “denominación xenérica de distintos tipos de fungos que atacan os cereais”.
Estes significados teñen máis que ver
entre eles do que parece. O latín serodio
borra significaba ‘la groseira” e ‘peluxe

Na Corrrelingua de Lugo participaron, o pasado día dous, máis de 1.500 escolares de ensino secundario.

O Fío da lingua

Borra
HENRIQUE HARGUINDEY
que se desprende dela’, o que explica que
se aplique tamén á feluxe do carbón e os
residuos de ferro, e mais aos residuos da
combustión, a cinza, a borralla, ou mesmo
a outros que se desprenden como a cera
dunha candea. Os fungos diminutos que
aparecen nos cereais lembran ese tipo de
residuos. E outro residuo máis é o meconio dos meniños ao naceren. Tamén os sedimentos dos líquidos lembran esa peluxe, e o feito de se volver turbio o líquido
explica que se lle chame borro ou borra á
tinta do choco, da lura e do polbo.

Todo isto explícanos outra serie de palabras como borrea ‘montiño de terróns e
broza que se queiman antes de labrar as terras para fertilizalas’, emborrar ‘manchar,
lixar’, borrón e borrancho ‘mancha’ e o
verbo tirado deste esborranchar, borroso
‘que non se ve claramente’, etc.
Canto ao verbo borrar co sentido de
‘limpar, facer desaparecer algo escrito’,
contrario ao antes anotado, deriva do feito de ser utilizada para ese fin la groseira
ou material similar.
E xa que borra é lá, é doado percibir-

EP / AGN

mos a relación da palabra con borrego
‘año, carneiro de menos dun ano’.
Parece ser que a palabra, latina borra ten
que ver con outra da mesma lingua, o adxectivo burrus ‘vermello, rubio’, que noutras linguas románicas deixou derivados referidos ao gando vacún. Reparemos en que
a nosa vaca nacional é a rubia galega.
E tamén ten que ver con ese burrus
‘vermello, rubio’ o burro ou asno. Só que,
contra o que parece, borrico non deriva de
burro senón ao revés: burro de borrico.
Para rematar, lembremos o burel, un tecido groseiro de la. A palabra tamén vén de
bura a través do francés burel/bureau, onde o nome do tecido chegou a denominar
unha mesa ou moble de despacho parcialmente gornecidos con ese tecido, e logo o
propio despacho, e máis tarde ‘oficina, departamento’. A palabra espallouse universalmente co inglés por medio do poderoso
F.B.I (Federal Bureau of Investigation).♦
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Varios actos reclaman sumarse ao manifesto ‘Unir voces en defensa do ensino público’

A maioría dos mestres e pais apoian
a campaña a prol da escola pública da CIG
H.V.
A resposta que está a ter a campaña en defensa do ensino público da CIG é masiva. As asembleas celebradas nos centros e as
reunións coas asociacións de pais
e nais están a ter moi boa acollida e xa hai numerosas sinaturas do manifesto “Unir voces
en defensa do ensino público”.
O pasado 28 de abril tiveron lugar nas sete cidades do país e
máis en Burela distintas concentracións no marco desta campaña. Eran reunións simbólicas ás
que acudiron máis de mil persoas, ensinantes fundamentalmente, e nas que se deu lectura ao
manifesto.
Días antes, o 14 de abril, os
máximos representantes da CIG
Ensino, co seu secretario xeral
Anxo Louzao á cabeza, mantiveron reunións con dirixentes do
BNG e do PSOE. A estes encontros tamén estaba convocado o
PP, pero non asistiu. Mentres que
o PSOE agradeceu a invitación e

Aínda que a Lei Orgánica de
Educación modificará unha LOCE que a CIG considera moi negativa, a central tampouco está
de acordo con algunhas fórmulas
que recolle o novo marco regulador, sobre todo no que se refire á
consagración dos concertos educativos cos centros privados no
caso da educación infantil e nos
outros treitos post obrigatorios.
Neste sentido, a CIG pretende
que se erradiquen estas prácticas
para que o novo marco xurídico
que despois se aplique en Galiza
non permita os concertos en tramos non obrigatorios.
As denuncias do manifesto

A CIG celebrará mil asembleas entre maio e principios de xuño.

recolleu a información pero sen
comprometerse a nada, o Bloque
foi máis receptivo e dixo que fa-

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

cía súas as reivindicacións, ademais de anunciar propostas e accións concretas nesta mesma di-

PACO VILABARROS

rección nas distintas instancias
lexislativas e municipais nas que
ten representación.
Entre os apoios que está a
recoller a Federación de Ensino
da CIG están os das asociacións
de pais e nais e os Consellos
Escolares Municipais, aos que
pedirá proximamente un pronunciamento en defensa do ensino público.
A pretensión da CIG-Ensino
é celebrar mil asembleas en todos os centros durante o mes de
maio e principios de xuño. De
momento, os representantes desta central xa visitaron o 50% dos
colexios e institutos galegos.
Unha vez que recollan todas
as sinaturas e que haxa distintos pronunciamentos, o sindicato levará as súas propostas á
Consellaría de Educación para
que as tome en consideración.
A central estima necesario que
se produza un cambio de Goberno para que se atendan as
súas demandas de reforzar o
ensino público e rematar coa
discriminación que demostra a
Xunta en favor do ensino privado concertado. Ademais, a
central nacionalista amosa a
súa preferencia por un novo
Goberno nucleado en torno ao
BNG, toda vez que esta forza
manifesta de forma inequívoca
as súas simpatías cara as proposicións da CIG.
Antes da formación do novo
Goberno da Xunta que saia das
eleccións autonómicas do dezanove de xuño, a CIG tamén tratará de modificar as posicións
do Executivo de Madrid acerca
do ensino privado concertado.
Así, o 26 de maio asistirá ao
Consello Escolar do Estado e
levará como proposta o que recolle o seu manifesto a prol do
ensino público. A intención que
mostran os nacionalistas é conseguir un cambio no borrador
de proxecto de Lei Orgánica da
Educación, que modificará o
marco regulador que agora determina a Lei Orgánica de Calidade Educativa.

O manifesto “Unir voces en defensa do ensino público” denuncia o constante incremento de
subvencións ao ensino privado
“mentres desatende necesidades
e servizos no ensino público”, o
incremento nun 421,4% do diñeiro público desviado a este
sector privado desde 1989, o aumento nun 10,5% dos cartos para a privada en 2005 mentres os
orzamentos da Consellaría de
Educación só subiron un 6,01%,
que máis do 11% do gasto total
da Consellaría en 2005 sexa para o ensino concertado, que se
dea prioridade ao ensino privado e que este teña máis alumnado en infantil e primaria en Santiago, A Coruña, Ferrol, Ourense e Vigo, que desde 1998 a
Consellaría pechase 1.236 unidades de primaria e infantil na
pública e só 32 na privada, que
o ensino público non absorba
máis de mil unidades da privada
cando está en condicións de facelo, que se consintan as actuacións fraudulentas do ensino
privado e que se manteñan os
concertos educativos no ensino
non obrigatorio na nova Lei Orgánica da Educación do actual
Goberno central.
Ante esta situación, as persoas asinantes do manifesto reclaman un cambio de rumbo que
defenda o ensino público, a modificación da lei para tender á
desaparición dos concertos e a
supresión inmediata dos que hai
nos treitos non obrigatorios, a redución do alumnado por aula,
máis profesorado, gratuidade do
transporte escolar, o comedor e
as actividades extraescolares na
pública, unha formación profesional que cubra todas as necesidades e demandas, a asunción
por parte da Consellaría do ciclo
de cero e tres anos, un sistema
público e transparente de elección do profesorado dos centros
concertados e un ensino público
de máxima calidade.
Por último, o sindicato lembra que é posíbel adherirse ao
manifesto non só nos centros de
ensino ou nas sedes da mesma
CIG Ensino, senón tamén na páxina web deste sindicato
(www.cig-ensino.com) ou no correo electrónico defensaensinopublico@cig-ensino.com.♦
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Só un terzo das afectadas pode interromper o embarazo no centro

Piden que o Hospital Xeral vigués se faga cargo
de todos os abortos que se lle solicitan
MARIA ÁLVARES
A concelleira do BNG de Vigo,
María Méndez levará ao próximo pleno unha iniciativa na lle
que pide ao SERGAS que garanta a interrupción voluntaria do
embarazo para todas as mulleres da área sur que a soliciten.
Méndez denuncia que na actualidade esta circunstancia non se
dá, xa que no 2004 dos cento
trinta e un casos de mulleres
que se atopaban dentro dos parámetros legais para poderlles
interromper o embarazo soamente a corenta e cinco se lles
puido practicar o aborto no Xeral - Cíes. A maioría dos casos
foron desviados ao Complexo
Hospitalario de Ourense e seis
destes, dirixíronse a clínicas
privadas de Madrid por superar
as dezaseis semanas de xestación que require a lei. Moitas
das mulleres que viviron esta
situación, segundo a concelleira, son portadoras do VIH, toxicómanas ou padecen algún trastorno psiquiátrico.
A concelleira di que o feito
de que as mulleres teñan que
desprazarse ao hospital público
de outra cidade “supón en si
mesmo unha desigualdade e unha discriminación”. Ademáis
engade que a encargada de reconducir esta situación debe ser
a propia Xunta e solicita que o
Sergas leve a cabo as medidas
oportunas para que todas ás
mulleres ás que lles correspon-

da esta área sanitaria e que
cumpran os requisitos legais
podan ter acceso ao aborto no
hospital público.
Aborto nas clínicas privadas
As únicas cidades galegas onde
se pode abortar nun centro público son Vigo e Ourense e os
desprazamentos a outros centros prodúcese pola obxección
de conciencia.
Segundo datos de Méndez, o
ano pasado o 97% dos abortos
que se produciron en Galiza fixéronse en clínicas privadas o
que nos sitúa nun 45,8% por debaixo da media estatal na práctica de abortos realizados na sanidade pública.
Interronper o embarazo nunha
clínica privada custa ao redor dos
seiscentos euros, polo que as máis
perxudicadas son as mulleres con
menos recursos podéndose pór en
grave perigo a súa saúde.
Nesta demanda o BloqueNacionalista Galego non está só, a
Federación de Asociacións de
Veciños de Vigo xa manifestara
en marzo a través da súa voceira
Dolores Casariego que “o único
xinecólogo en toda a sanidade
pública galega que acepta realizar abortos dentro dos supostos
legais é o doutor Doval, en Ourense”, feito que calificou de
“moi triste” e solicitan ao Sergas
a presenza dun xinecólogo por
provincia que atenda todos os
casos de abortos legais.♦

Hospital Xeral de Vigo.

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

Unha historia
que nos pertence

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

A poesía en galego de
Lorenzo Varela

Coleccion Esencias

Colección Nós os Galegos

A NOSA TERRA

Carlos M. Callón Torres

Un ensaio que restaura o
papel decisivo e pioneiro
da poesía en galego escrita
por Lorenzo Varela.
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ENCE divide a CC OO e a UGT en Pontevedra

Os sindicatos piden un cambio
de goberno o 1 de maio
MARIA ÁLVARES
A esixencia dun cambio de goberno para frear o exódo de
mozos cara outras partes do
Estado e a temporalidade laboral centraron os discursos dun
Primeiro de Maio marcado pola baixa participación .
Cerca de dez mil persoas déronse
cita en Vigo nas tres manifestacións convocadas para celebrar o
primeiro de Maio, día internacional da clase traballadora. A cidade volveu ser o escenario escollido polos sindicatos para celebrar
os seus actos centrais. Mais o bo
tempo, o partido do Celta e o clima de paz social que se respira tras
a convulsión dos anos anteriores
marcados polo Prestige e a guerra
no Iraq fixeron que as convocatorias tiveran un nivel de asistencia
moi por debaixo do habitual.
As altas tasas de emigración
dadas a coñecer nos últimos meses e a proximidade das eleccións marcaron os discursos de
todos os líderes sindicais, así as
alusións ao cambio de goberno
foron o fío condutor das tres
convocatorias que percorreron a
cidade olívica.
Os máis madrugadores CUT
e CGT, reuniron a cerca de cincocentas persoas que corearon
berros contra Fraga e o PP. No
discurso que pechaba a manifestación denunciaron a política de
contención salarial así coma “a
hexemonia do sindicalismo pac-

tista español” en clara alusión a
CC OO e UGT.
Xusto despois de finalizar
esta, arrancaba a manifestación
da CIG baixo a lenda “Emprego
na nosa terra, contra a perda de
poder adquisitivo”que conseguiu ser a máis numerosa contando con máis de dous mil traballadores. O secretario Xeral da
CIG, Suso Seixo denunciou a
política económica e laboral da
Xunta e do Partido Popular aos
que responsabilizou das elevadas cifras de emigración que se
rexistran cada ano e demandou
un aumento do poder adquisitivo “porque segundo estudos da
CIG os galegos e galegas temos
cada vez máis dificultades para
chegar a fin de mes”. O discurso
non puido ser rematado pola
carga que levou a cabo a Policía
Nacional no momento en que se
estaba lendo.
Anxo Quintana, que participou no acto da CIG, anunciou
que de acceder a presidencia da
Xunta apostará por unha política
de igualdade salarial entre homes e mulleres.
Pola súa banda os líderes de
CC OO e UGT coincidiron nas
súas demandas de cambio de goberno nun acto que contou con
mil cincocentos asistentes. Xesús Mosquera, secretario xeral
de UGT, animou aos traballadores a movilizarse “para que se
produza un cambio de políticas,
un cambio de orientacións”e

apostou por “superar o modelo
económico baseado na precariedade e nos baixos salarios”.
Xan María Castro de CC OO
criticou que Galiza sufra uns índices de temporalidade que a sitúan “en cinco puntos máis que a
media estatal”. Ademáis lembrou que “medio millón de galegos están no paro ou teñen un
contrato precario”.
A Internacional serviu de peche dos actos de cada sindicato
que remataron na Porta do Sol.
Participación nas outras vilas
O resto de convocatorias galegas
tamén se viron afectadas pola baixa participación en comparación
a anos anteriores. Os actos de Ourense e Pontevedra reflectiron os
conflitos laborais existentes en
cada unha destas vilas. O peche
de Valeo con cento sesenta e oito
traballadores sen recolocar marcou o discurso de CIG en Ourense e serviu para escenificar a división entre CC.OO e UGT.
Ence foi a protagonista dos desencontros sindicais en Pontevedra onde cada sindicato marchou
polo seu lado. A CIG anunciou a
intención de concorrer a manifestación do catro de xuño para pedir
o traslado da pasteira. En Ferrol, a
incerteza ao redor do asteleiro de
Fene congregou un total de mil
douscentos traballadores repartidos entre a manifestación da CIG
e a de CC.OO e UGT.♦

Carga policial contra a CIG en Vigo
A.N.T.
A celebración do Día da Clase
Traballadora tinguiuse de polémica ao cargar a policía contra a manifestación da CIG en
Vigo, cando o seu secretario
xeral, Xesús Seixo se estaba
dirixindo aos presentes na
Porta do Sol.
A CIG acusa á Subdelegación do Goberno dunha actuación policial que considera “innecesaria e desproporcionada”.
Xesús Seixo considera que “se
na mobilización individuos que
estaban perfectamente localizados e identificados cometeron
unha serie de actos delitivos, o
normal era que agardasen a que
rematase para detelos e non que
fixese unha carga indiscriminada”. O dirixente sindical tamén
desvinculou os detidos da CIG,
considerando que os incidentes
“forman parte dunha campaña
contra o sindicato e o nacionalismo nas vésperas electorais”
O subdelegado do goberno
na provincia de Pontevedra,
Delfín Fernández xustificou a
actuación policial porque “un
grupo minoritario que entraba e
saía da manifestación atentou
contra bens privados e contra
un policía municipal que aca-

bou cun traumatismo cráneoencefálico”.
Despois dunha entrevista
entre o dirixente sindical e o
subdelegado do goberno, seguen as discrepancias.
Os feitos
Desde case o comezo da manifestación tres persoas encapuchadas situadas ao final da manifestación viñan realizando
actos vandálicos contra papeleiras, contedores de lixo e vidros de oficinas bancarias. A
CIG non contaba cun servizo
de orde nesta manifestación.
Cando tentaron rachar o vidro da oficina do banco de Santander, xa ao remate da manifestación, un policía municipal
interveu para impedilo e deter
os protagonistas. O axente foi
golpeado e xa no chan pateado,
tendo que ser asistido e evacuado ao hospital.
Os autores agocháronse entre os manifestantes, mudando
de roupa para non ser recoñecidos. O suboficial da policía de
Vigo, de paisano, impediu que
os axentes municipais se adentrasen na manifestación para
previr altercados.

Non tardaron en chegar os
efectivos antidisturbios de dúas
furgonetas que baixaron polo
medio da manifestación sen
que se producise ningún altercado nin fosen molestados.
Cando chegaron ao fondo
da praza da Porta do Sol si que
foron increpados e abouxados
por algunha xente, que se mesturaba entre familias con carros
de nenos e persoas maiores.
Esta actitude non lle gustou ao mando policial, que
mandou formar a ducia de policiais en fileira de ataque.
Arreciaron os abouxos e increpacións. O mando policial
ordenou, de seguido: “despéxenme esta zona”. A xente négase a abandonar a manifestación e comezan os tirapuxas
entre policiais e manifestantes. Aquí é cando se produce a
carga policial, que se salda
con varios feridos entre os
manifestantes e tres detidos.
Segundo fontes policiais,
os autores dos altercados pertencen a grupos independentistas. En diversos foros,
membros de Nós-UP xustificaron estas accións, arremetendo contra a actitude da
CIG, Galiza Nova e BNG.♦

Proposta fiscal
dende Catalunya
MANUEL CAO
O goberno tripartito catalán (PSC-ERC-IC) vén de presentar a
súa proposta de financiamento autonómico con importantes
cambios a respecto do modelo actual. Por unha banda, a Axencia Tributaria de Catalunya será a responsábel de recadar os
impostos propios e cedidos, quedando por determinar o grao
de participación nesta da Generalitat e do Estado. Por outra
banda, preténdese determinar explicitamente un fluxo de achegas ao Estado, cuantificado de inicio no 50% do rendemento
fiscal, pero que irá decrecendo até producir uns resultados fiscais semellantes aos do concerto económico vasco.
A salvo de ulteriores modificacións, esta proposta representa
un punto de inflexión no financiamento das comunidades autónomas pois aféctalle ao seu grao de autonomía na vertente referida á obtención de ingresos, tanto dende o punto de vista cuantitativo como cualitativo. No referente ás cantidades, as autonomías máis ricas tenderán a reducir as aportacións ao fondo común
xestionado polo goberno central, polo que en total haberá menos
recursos a repartir, o que lles afectaría ás comunidades menos desenvolvidas, que se verían obrigadas a acadar fondos por outras
vías ou reducir as expectativas de gasto. Mais é no ámbito cualitativo onde se producirían os principais cambios debido a que os
dirixentes autonómicos terían que dar conta ante os cidadáns dunhas prioridades políticas das que agora terían unha maior responsabilidade tanto nos gastos como nos ingresos. Agora, as autonomías terán que especificar, incurrindo no custo político correspondente, cantos e cales son os recursos fiscais que lles piden aos
cidadáns e en que van utilizalos, e despois darán conta dos resultados obtidos. A capacidade para cada elector de medir o rendemento institucional do goberno da súa comunidade verase facilitada, o que contribuirá a clarificar as decisións colectivas e axustar as preferencias da cidadanía ás políticas gobernamentais.
Globalmente, a proposta da Generalitat permite avanzar
nun modelo federal en España. Para iso é necesario que Estado e comunidades autónomas acorden a creación de axencias
tributarias propias para coñecer a recadación autonómica e
cuantificar espacialmente os ingresos fiscais. Así, serían transparentes os fluxos intercomunitarios e poderíanse obxectivar,
dalgún xeito, as relacións sempre conflitivas e cambiantes entre as entidades territoriais. A disposición de datos territorializados fiábeis permitiría avanzar na determinación dun nivel
mínimo de bens e servizos públicos garantidos no conxunto do
Estado, na clarificación e vencellamento dos fondos de solidaridade a obxectivos avaliábeis e na instauración de restricións
financeiras á expansión burocrática e ao rent-seeking.
En paralelo ao sistema de financiamento, é predicíbel unha
reformulación do sistema de atribución de competencias autonómicas e a creación de institucións de coordinación estatal e
europea que fagan compatíbel a estabilidade das competencias
asignadas coa garantía duns mínimos de provisión de servizos
públicos e coa necesaria flexibilidade para a redefinición das
funcións e ámbitos de actuación en sociedades dinámicas.

Castells (PSC), Saura (IC) e Huguet (ERC).

‘A

proposta fiscal da Generalitat trata
de respostar á percepción de case todos
os poderes cataláns de que o sistema
actual prexudica as expectativas de
crecemento da súa economía”
A proposta fiscal da Generalitat trata de darlle resposta á
percepción compartida por case todos os axentes políticos,
económicos e sociais de Catalunya de que o sistema actual
prexudica as expectativas de crecemento da súa economía e a
prestación de servizos en situación de equilibrio orzamentario.
Outras autonomías con déficit fiscal veranse tentadas a aceptaren estas propostas pese ao control político dos partidos estatais mentres que aquelas que se senten beneficiarias do sistema vixente tratarán de defender os seus intereses con igual
enerxía e vigor. É de esperar que de todo este proceso contraditorio xurda un novo modelo de financiamento cooperativo,
flexíbel, con regras transparentes e incentivos que premien o
bon goberno e penalicen os comportamentos parasitarios.♦

Ibarretxe proponlle a Zapatero iniciar unha
negociación de paz para Euskadi
CÉSAR LORENZO GIL
Por que se reuniu o lehendakari
en funcións con representantes
do partido Batasuna, ilegalizado? De que falará Ibarretxe con
Zapatero na Moncloa? O motor
da nova lexislatura vasca será a
posta en marcha dun proceso de
paz que remate co terrorismo.
A conversa entre Juan José Ibarretxe e os representantes de Batasuna Arnaldo Otegi e Pernando
Barrena espertou pantasmas en
Madrid e en Pamplona. O PP
considera “esperpéntico” o encontro e culpa o presidente do
goberno central, José Luis Rodríguez Zapatero, de permitir que “a
ETA marque a política vasca”, en
palabras do portavoz popular no
Congreso, Eduardo Zaplana.
O alto comisionado para as
Vítimas do Terrorismo, Gregorio
Peces Barba, tamén cuestionou a
“lexitimidade” do encontro e
cualificouno de “insulto á memoria dos que sofren o terrorismo”. Para o presidente de Navarra, Miguel Sanz, “Ibarretxe quere venderlle a ETA a Navarra co
consentimento do PSOE”.

Otegi con Ibarretxe a pasada semana.

En realidade, o lehendakari
recibiu os membros de Batasuna consciente de que esta lexislatura debe ser a do inicio da fin
do terrorismo da ETA. Otegi
mostrou de novo o seu compro-

miso con utilizar só vías políticas na loita pola independencia
e subliñou os requisitos que pon
o contorno abertzale para aceptar a renuncia ás armas. O principal atranco político é, segun-

do Batasuna, a “integridade territorial de Euskal Herria”, que
inclúe Euskadi, Navarra e os territorios vasco-franceses. A
cambio de escoitar a Otegi, Ibarretxe podería recibir nos próxi-

mos meses algunha boa noticia
en forma de tregua etarra.
Como xestionar esa tregua e
coñecer se existen negociacións entre dirixentes socialistas e a cúpula
etarra será un dos temas que se tratan no encontro de Ibarretxe con
Zapatero o 5 de maio. O lehendakari, ademais de saber cal é a postura socialista de cara ao próximo
debate de investidura, quere saber
até que punto está disposto o goberno central a transixir na procura
da apertura dun proceso de paz.
En Euskadi consideran que a situación actual é a ideal para acabar
coa violencia. Moitos dirixentes do
PNV consideran que a minoría parlamentaria de Zapatero obrígao a
ser máis flexíbel en temas como o
terrorismo e que o presidente español estaría disposto a tomar a serio
unha tregua da ETA, na liña de
Tony Blair en Irlanda do Norte. Para os nacionalistas vascos, cómpre
que o Estado español estea disposto a negociar en firme para superar
as dúbidas do contorno terrorista,
temeroso de que o silencio das armas acabe prexudicando a súa posición tal e como ocorrera durante a
tregua do 1998.♦

Barcelona
Pasqual Maragall puxo sobre a
mesa de José Luis Rodríguez Zapatero o espiñento tema do financiamento. O govern tripartito catalán presentou o xoves, 28 de abril
a súa proposta para mellorar o financiamento de Catalunya e desde
entón puxéronse en pé de guerra
os dirixentes do goberno central e
os baróns do PSOE, que desempoaron os seus mellores traxes para
os lucir novamente ante as pretensións de Catalunya. Amosan as
unllas e os dentes porque hai que
deixalo todo no seu lugar. Non pode formularse un cambio, como
fai Catalunya. As alternativas non
son aceptadas, a disconformidade,
tampouco. Catalunya non vai contra o Estado actual senón que formula, sinxelamente, un pacto por
unhas relacións diferentes, por un

Xaqueca financeira na Moncloa
A. MARQUÈS

O Goberno Maragall presentou a súa proposta para reformar o financiamento para Catalunya. Esta contempla que unha axencia tributaria propia
recade todos os impostos e non lle ceda ao Estado máis do 50 por cento.
Estado máis aberto. Pero iso, xa
sabemos, levanta boxegas.
Sobre o Madrid político paira
un inmobilismo extremo cara a
cambios estruturais que, non hai
que se enganar, deberán aceptarse
tarde ou cedo. Trátase, agora que
estamos na primavera, dunha certa
alerxia aos movementos que poidan levantar pos vellos e deixar ao

aire algunhas vergoñas. Falo nin
máis nin menos do déficit fiscal
dalgunhas comunidades autónomas respecto a outras. A forma doada de sabelo e de pechar segundo
que debates é publicar as balanzas
fiscais… un extremo que a pesar
de ter o apoio, agora, de Zapatero,
aínda non se materializou.
A cuestión, á marxe das ba-

lanzas fiscais, é que Zapatero ten
que esperar a tomar decisións importantes sobre o modelo de Estado e financiamento. Vénselle traballo de socato e tamén algunha
que outra dor de cabeza. A Zapatero véñenlle á cabeza unhas palabras súas que os cataláns teñen
ben gravadas. Rezaban que aprobaría o novo Estatut tal e como

saíse do parlamento catalán. Mais
dentro dese Estatut está a proposta do modelo de financiamento
que tanta espiña chanta. O presidente do goberno central está entre a espada e a parede. Ten que
decidir se cumpre o seu compromiso e o seu talante ou se pola
contra non fai caso e outra vez
lles di “non” aos cataláns. Iso si,
desta vez sorrindo. Hai que pensar que a xaqueca do presidente
aumenta por causa da presión que
supón ter 21 dos seus 164 deputados no Congreso que pertencen
ao PSC e que, sen eles, o PP tería
gañado as eleccións. Canta dor de
cabeza pensar en que eses deputados son os máis necesarios para
aguantar a lexislatura e de cara a
unha posíbel reelección. Unha aspirina e horas de sono.♦

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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A xuntanza con Otegi procuraba obrigar a ETA a dar algún paso
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Ian Bould, T.G. Clark e Joseph Matthews constituíron
en San Francisco un grupo de estudos co nome de Retort que se define como “crítico do Imperio e o Capital”.

No número de abril pasado da London Review of Books
publicaron este artigo sobre a orixe económica da
guerra do Iraq que aquí se ofrece en versión resumida.

Sangue por petróleo
ÍAN BOULD, TG CLARK, JOSEPH MATTHEWS
Algunhas materias primas non perderon
nestes últimos anos nada da súa importancia básica para o funcionamento do capitalismo e seguen a ser tanto motores da
produción como patrón de cambio para o
comercio mundial. O acontecido con estas
mercadorías estratéxicas é unha demostración prática do protagonismo central
das materias primas que non se corresponde co pretendido ascenso da economía
post-industrial, da información e dos servizos ao primeiro plano da economía.
Pola importancia que teñen, as materias
primas son obxecto de toda clase de mistificacións. Hai quen ve o petróleo coma un veleno que altera o devir natural da historia e
dispara o consumo até o delirio; que o petróleo estorba o funcionamento da democracia e produce despotismo e clientelismo no
canto de garantías legais e disciplina capitalista. Algo de certo hai nestas razóns pero
non deixa de ser unha visión superficial dos
feitos, un determinismo estreito da mercadoría que non nos deixa ver o que hai de
verdade na acumulación primitiva: a combinación mortal de armas, petróleo e diñeiro. Dick Cheney.
“Non queremos sangue por petróleo”
foi un lema común nas manifestacións con- millóns de euros, unha miseria se a comtra a guerra de febreiro e marzo de 2003. En paramos cos activos da sociedade que ancada marcha viamos cartaces con variantes dan polos 18 mil millóns de euros.
desta idea e perante o edificio da petroleira
Agora sabemos que a misión de Baker
Chevron-Texaco en San Francisco foi onde non consistía en facer concesión sobre a déo coro de protestas berrou máis forte.
beda senón en asinar un contrato de 1.200
Non lles faltaba razón. Acaso non é cer- millóns de euros entre Kuwait e o Grupo
to que intermediarios financeiros, executi- Carlyle a cambio de reestruturar a débeda
vos e oportunistas vado Iraq a beneficio de
rios do mundo do peKuwait e de determiai quen ve o petróleo nadas compañías petróleo coláranse na política aproveitando a
troleiras a conta das
dependencia norteame- coma un veleno que altera compensacións pola
ricana do crú barato? o devir natural da historia Guerra do Golfo de
Exxon-Mobil, Royal
1991 por valor de miDutch Shell, British e dispara o consumo pero les de millóns de euros.
Petroleum-Amoco, ToNon é ruín o negocio.
tal-Fina-Elf e Chevron- o importante é ver o que
Con estas evidenTexaco son cinco emcias na man, quen duhai
de
certo
na
presas xigantes do pebida que o motivo
tróleo que posúen poacumulación primitiva: principal da guerra
zos, oleoductos, refinecontra Saddam era
rías e firmas delegadas a combinación mortal de apoderarse do petróleo
en todo o planeta con
e que a ocupación ten
cifras de negocio que armas, petróleo e diñeiro” como fin asegurar que
superan os seiscentos
a explotación do patrimil millóns de euros,
monio estratéxico dos
dúas veces o PIB de toiraquianos vai facerse
da a África subsahariaa beneficio dos Estana. As cinco escalaron os muros da Casa dos Unidos? Pero a esencia do argumento
Branca. Nos axitados anos de comezos dos Sangue por Petróleo aspira a interpretar a
90 nos que foi director xeral de Halliburton, historia nunha sentenza mais non deixa de
a empresa de gas e petróleo máis grande do ser parte dunha historia do mundo de bos e
mundo, Dick Cheney cobraba 50 millons de malos. Queda cos feitos e a perniciosidade
euros por ano a fronte dun negocio que se- dunha mercadoría e esquece o cadro máis
gundo a súa propia admisión brechtiana complexo, e en parte desligado dos feitos,
consideraba a guerra coma unha oportuni- dos imperativos da acumulación de capital.
dade para o desenvolvemento. A empresa
O habitual é que esta liña de argumentaacordou compensar a súa dedicación á tare- ción nos conduza a unha conspiración na
fas de goberno con millóns de dólares.
que aparecen as grandes petroleiras, o GoEn decembro de 2003, a Casa Branca berno e os grupos de presión, a amizade endespachaba a James Baker, conselleiro da tre as casas de Bush e de Seud, as accións da
familia Bush e consumado especialista do familia de Ben Laden no grupo Carlyle, o
mundo do petróleo, como embaixador es- poder do embaixador seudí Príncipe Bandar
pecial co cometido de rescriturar a débeda en Washington os contratos públicos concede Iraq, de 150 mil millóns de euros. Da didos a dedo etc. Mais son precisas as consrepresentación legal de Halliburton encár- piracións? A comezos do mandato de Bush,
gase o despacho de avogados de Baker a Casa Branca constituira un Grupo de Traque tamén ten unha compañía de loxística ballo sobre a Enerxía (“Energy Task Force”)
petroleira, Baker-Hugues. Esta sociedade dirixido por Dick Cheney e formado por
recibiu a encarga de restaurar campos de empresarios do petróleo e altos cargos da
petróleo do Iraq. Baker forma parte do Administración. En maio de 2001 presentapolitburó do Grupo Carlyle no que se cal- ron un informe que xustifica e mesmo anuncula que ten dietas anuais por valor de 190 cia que será preciso verquer sangue por pe-

‘H

de petróleo seudita.
Estados Unidos distingue o trono de
Seud entre os seus aliados polo seu papel
de bombeiro en todas as crises do petróleo.
Os seudíes aumentaron a produción para
contrarrestar a subida de prezos de 1973 e
durante a guerra do Golfo de 1991. Para
manter os prezos do petróleo, vintecatro
horas despois dos atentados do 11 de setembro os seudíes forneceron nove millóns
de barrís a maiores da súa produción regular. Non se podía contar co Irán, o outro
grande aliado para a política enerxética dos
Estados Unidos despois da II Guerra Mundial, pasado había tempo a fronte islámica.
Agora, a situación de Arabia Seudita
preocupa o goberno de Bush. O Informe sobre o Desenvolvemento Humano dos Países Árabes do ano 2002, indica que o país
rexido pola familia Seud é o derradeiro nos
índices de democracia e avances sociais.
Non é pouco, coñecidos os seus competidores. A renda por cabeza que fora en 1981 de
30.000 euros ano baixaba no 2002 a 8.500.
O censo multiplicouse por catro dende
1970 e un carto de millón de mozos e mozas entran cada ano no mercado de traballo.
tróleo. A partir dun consumo anual por ca- A cifra oficial de paro é do 10% pero calbeza nos Estados Unidos de case cinco mil cúlase que pode ser o triple entre os que aclitros de gasolina (máis dun cuarto do que ceden ao primeiro emprego. Máis da metagasta todo o planeta) calcula un aumento de de do programa do ensino medio consiste
máis do 30% para o ano 2020. O informe en clases de relixión. Máis da metade da
asume que o aporte das reservas fóseis dos mocidade declara a intención de emigrar.
Estados Unidos a ese incremento da deman- Non hai no país institución seculares de cada non iria alá dun cuarto do total mesmo ridade, partidos políticos ou organizacións
contándo coas perforacións de Alaska. O non gubernamentais que non sexan relixioaumento asignado neste traballo ao Oriente sas. Un embaixador occidental asegura que
Próximo para a contribución ao consumo de se houbese eleccións arrasaría Ben Laden
petróleo do mundo vai dun 25% a un 60%. sen necesidade de facer campaña.
No Iraq é ben diferente. Até a guerra so
Para contrarrestar o exemplo funesto de
Saddan e combater “a súa probada inten- tiña en explotación 15 dos seus 74 campos e
ción de usar o petróleo como arma”, o in- calcúlanselle unhas reservas de 112 mil miforme apuntaba que “podía ser precisa un- llóns de barrís pero así que se dispoña de noha intervención armada”. Un comunicado vas tecnoloxías para prospección a cifra de
restrinxido do Consello de Seguridade Na- reserva pode elevarse a 300 mil millóns de
cional (“National Security Council”) recla- barrís. Contando cos investimentos precisos
ma a plena participación de altos cargos da para a recuperación (por exemplo os 70.000
Administración co Grupo de Traballo so- millóns de euros da factura de reparación da
bre a Enerxía co obxectivo principal de co- infraestructura petroleira estragada por dúas
nectar “a loita contra os estados delincuen- guerras) o cálculo máis pesimista sitúa o
tes” coa “captura de xacementos de petró- prezo do cru do Iraq en tres billóns de euros.
A esta riqueza hai que
leo, novos ou xa exisengadir os 110 billóns
tentes”.
Grupo de Traballo de metros cúbicos de
Por que aparecía
gas natural que darían
Iraq entre as prioridades
do Grupo de Traballo sobre a Enerxía dirixido para atender a demanda dos Estados
sobre a Enerxia? Porque
por Dick Cheney e
Unidos durante dez
existía o temor de que
Arabia Seudita non pui- formado por empresarios anos polo menos.
Prevense contradese seguir cumprindo
o seu papel de produtor do petróleo e altos cargos tos de reconstrución
sen fondo do Estado
de reserva, sempre disda Administración
para empresas coma
posto a abrir as súas billas de petróleo cando o presentou un informe no Bechtel, Kellog,
Brown e Root. A Sorequerían os intereses
2001 no que xustifica e ciedade Norteameriestratéxicos dos Estados
cana para InvestiUnidos. Esta desconfianza procedía das pro- mesmo anuncia que será mentos Privados no
(USOpias tensións internas da
preciso verquer sangue Estranxeiro
PIC) deulle un nome
casa real seudita arredor
delicado a este negoda sucesión do rei Fahd;
por petróleo”
cio: “o próximo
da influencia medrada
Klondike” (en lemdos wahabitas no país,
branza das minas de
cun fío directo nos atenouro do río Klondike,
tados do 11 de setembro; dos sinais dun achegamento entre seu- no Canadá, en 1896) No 2003, os contratos
díes e iranianos; do novo protagonismo crí- de Halliburton no Iraq representaban o 22%
tico doutros socios da Organización de Pa- do negocio que só ten como condición a esíses Exportadores de Petróleo (OPEP); do tabilidade e a aceptación da situación imdesastroso Informe Simons que descobreu posta pola forza para que os contratos a deo esgotamento dos principais xacementos do podan prosperar.♦
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Aquí fóra

Cuestión
de fe
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

A

agonía e morte de
Xoán Paulo II
ocupou un espazo
desmedido nos medios de
comunicación. A
proclamación do novo
monarca abriu tamén os
informativos e ocupou as
capas dos xornáis.
Inmediatamente veu a
polémica polo aprobado
no parlamento español
referido ás vodas entre
homosexuais. Antes a
xerarquía eclesiástica
mandou as espadas para
denunciar a
minusvaloración da
materia de relixión nas
escolas.
O que isto asina non
ten a imaxinación ou o
medo preciso para crer en
Deus. Pero tamén sabe
distinguir.
Hai un importante
número de crentes que
non se identifica coa
xerarquía católica, cunha
grande importancia na
América latina e
indíxena. Está máis perto
do sermón da montaña
que dos discursos
terroríficos do Vaticano.
Relacionan os mercaderes
expulsados do templo co
Fondo Monetario
Internacional e os
gobernos que seguen o
Banco Mundial.
Na Nicaragua
sandinista berrábase que
entre cristianismo e
revolución non había
contradición. Alí vivían
compartindo, en tempos
de Somoza, en
Solentíname, onde estaba
Ernesto Cardenal, ao que
pretendeu humillar o
papa polaco que viña de
bendicir no Salvador a
quen mandou asasinar a
monseñor Romero. Hai
crentes que predican,
vivindo coma a xente, a
revolución. Que falan da
propiedade da terra. Que
buscan as causas dos
problemas e non esmolas
para as consecuencias.
É a teoloxía da
liberación, que foi
duramente reprimida polo
cardeal Joseph Ratzinger,
nun momento no que os
seus seguidores loitaban
contra as ditaduras
latinoamericanas.
A quen non cremos, a
quen estamos bautizados
do mesmo xeito que de
nacer 1.000 kms máis ao
sur seriamos musulmáns
na infancia, quédanos
tamén o recurso da
apostasía. Para que
cómicos coma Gea
Escolano representen
menos cos seus monólogos.
Que así sexa.♦

Entre chineses
XULIO RÍOS
A habilidade con que Hu Jintao deu a volta
ao que foi presentado por moitos como un
salto cualitativo na dinámica de enfrontamento entre a China e Taiwán, isto é, a lei
antisecesión que o parlamento chinés aprobou o pasado 14 de marzo, é certamente notoria. A iniciativa continental tivo dúas
frontes. En primeiro lugar, o Xapón. Por detrás da polémica sobre os manuais escolares
e o rexeitamento da demanda de inclusión
no Consello de Seguridade da ONU, a China esixe de Koizumi unha actitude mais respectuosa cos compromisos contraídos en
relación a Taiwán. O intercambio de visitas
de alto nivel e sobre todo, as simpatías expresadas cara ao movemento do ex presidente Lee Tenghui, fillo de xaponés segundo algúns, líder hoxe da Alianza Solidaria
de Taiwán que aposta pola independencia
da illa, provocan un fondo malestar en Pequín. Despois da entrevista do pasado 23 de
abril en Iakarta entre os líderes de ambos os
países, o apoio de Tokío podería quedar
mais neutralizado. Con todo, o Xapón será
sempre o mais prexudicado por unha hipotética unificación e sempre fará por impedila ou retardala.
En segundo lugar, a neutralización de
Chen Shuibian, o actual presidente de Taiwán, chega da man desa visita histórica que
iniciou o presidente do Kuomintang (KMT)
e rival nas polémicas eleccións presidenciais de 2004, Lien Chan. A visita de quen
fora vicepresidente con Lee Tenghui, é se-

guida doutra de James Soong, líder do Par- beis redes creadas co mundo empresarial
tido o Pobo Primeiro (PPP), escisión do taiwanés, por milleiros de residentes no
KMT, pero tamén partidario do diálogo que continente e, o mais difícil, a neutralidade
conduza a unha hipotética unificación co das grandes potencias influentes no contencontinente. Entre estas
cioso (o Xapón e, sodúas forzas, KMT e
bre todo, os EE UU),
PPP, a maioría do Parson bases moi poderoon moitos
lamento ou Iuan lexissas para que o diálogo
os
que
contemplan
lativo está en mans da
flúa con naturalidade e
oposición e polo tanto,
unha linguaxe común
con malos ollos
poden impedir que o
poida afianzarse en
programa de signo sopouco tempo.
a posibilidade dunha
beranista de Chen se
Pero son moitos os
Gran China que controle que contemplan con
aplique segundo o previsto: inicio da reforma
ollos e maiores
un estreito tan decisivo malos
constitucional en maio
reservas a posibilidade
que alente expresións para a economía mundial dunha Gran China que
formais dunha indecontrole un estreito tan
pendencia mais acendecisivo para a econocomo o de Taiwán”
tuada aínda que non
mía mundial como é o
declarada.
de Taiwán. Jiang ZeEsta evolución dos
min, con ocasión do
feitos é a probábel antesala dunha nova eta- cincuenta aniversario da proclamación da
pa nas relacións entre a China e Taiwán, China Popular, situaba o limite da unificapresidida nos últimos anos polo dominio ción de toda China no final do século XXI.
político do PDP na illa, un período de ten- É tempo dabondo e de mais para que se prosión que arranca esencialmente algo antes, duza. Antes, mentres poida, haberá quen
canda a vitoria presidencial de Lee Tenghui intente fixar condicións para que a súa reaen 1996, e agravado polas torpezas da Chi- lización sexa aceptable. Ou non será. E por
na, cunha dirixencia política insegura e te- iso sobrarán riscos aínda.♦
merosa da política taiwanesa, que a levou a
privilexiar a militarización do problema, reXULIO RÍOS é director do IGADI, www.igadi.org,
forzando así a quen pretendía illar. As pone autor de La política exterior china
tes tendidas cara a oposición, as innumerá(Edicions Bellaterra, 2005).
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Luísa Villalta

—
Libro das Colunas
Libro das Colunas reúne o que
deitou Luísa Villalta, coa maior
das sensibilidades e a máis clara
das contundencias, nas colunas
que escribira no semanario A Nosa
Terra entre o 4 de xaneiro de
2002 e o 4 de marzo de 2004.
Xusto dous días antes da súa
morte. Lendo agora a Luísa
disípase a covardía. Coas colunas,
como cos seus ensaios, a súa
poesía e prosa, abre toda unha
aventura xeracional e un desexo
certo de idioma. Nelas serviuse
para afastar a indolencia,
perseguir a patria, preseverar na
creación e acudir aos chamados
dos que exaltaron a man común.
Alistouse Luísa Villalta desde a súa
pel de escritora e muller en todos
os combates, e moitos deles son
os que aquí aparecen.

A NOSA TERRA
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Os grandes torneos volven dominar a Liga dos Campións

Liverpool-Milán, historia contra aristocracia
CÉSAR LORENZO GIL
Despois dun ano no que as grandes ligas non estiveron presentes
na final da Liga dos Campións (Porto e Mónaco xogaran en Gelsenkirchen), a competición volve estar dominada por Italia e Inglaterra. O Milán pode gañar o seu sétimo título, o segundo en tres
tempadas. O Liverpool quere reverdecer os loureiros do pasado.
Un PSV valente, traballador e
ofensivo non puido cun Milán
coma sempre, onde o fútbol non
ten ningunha graza até que calquera marca no minuto 90 e gaña a eliminatoria. Os holandeses
fixeron o máis difícil, remontar
un 2-0 e acabar coa marca de imbatibilidade de Dida. Mais ao
seu dominio faltoulle agresividade, o instinto cruel que cómpre
para pasar a unha final europea.
O Milán non dubida, non atemoriza, faise o durmido até que
morde. E a súa trabada é mortal.
O triunfo italiano converteu a
final nunha loita das grandes ligas pero con diferentes roupaxes. A aristocracia de Carlo Ancelotti deberá enfrontarse na calor turca ao peso da historia do
Liverpool.
Na guerra das dúas rosas inglesas, gañou a encarnada, o Liverpool; a supervivencia diante
da opulencia. Os vermellos teñen
nesta Liga dos Campións a única
posibilidade de facer destacábel
unha tempada ben gris. Aínda
que desde España se quere converter o adestrador Rafa Benítez
nunha especie de meigo, capaz
de “cambiar a historia dun club”
en dez meses, o certo é que o
equipo inglés non é ningún neófito no fútbol de elite. O técnico
madrileño aférrase ao título europeo para salvar o seu proxecto.

É máis, se a Premier League non
o remedia, aínda que gañe a final
de Istambul, o Liverpool non estará na vindeira Liga dos Campións e si o estará o seu rival da
mesma cidade, o Everton.
O pesar do Chelsea quedou
ben alixeirado grazas a ter conseguido o título inglés. É certo que
José Mourinho non pode conseguir novamente unha marca
mundial. O seu talismán europeo
non funcionou pero o seu equipo
ten un potencial económico e deportivo que o vai manter na elite
cando menos por uns anos máis.
O presidente do club londinense,
Roman Abramovich, xa anunciou que investirá 200 millóns de
euros para reforzar o equipo o
ano que vén e xa se perfilan as fichaxes do brasileiro Adriano (Inter de Milán) ou Mark Van Bommel (PSV), entre outros.
6-4
A final de Istambul non vai ser
cousa de novatos. O Milán gañou seis veces a Copa de Europa
e ten aínda recente o éxito do
2003. O seu éxito está baseado
na filosofía italiana en defensa e
unha eficacia atacante case incomparábel, grazas a Shevchenko, Kaká ou Tomasson. Carlo
Ancelotti deulles aos rossoneros
ese aire aristocrático que mar-

Luis García celebra o gol do Liverpool diante do Chelsea, que lle deu o pase á Final da Liga de Campions.

chara de Milán des que Arrigo
Sacchi deixara de comandar o
equipo de Silvio Berlusconi.
Chega á final europea a escadra milanesa nunha tempada moi
complicada no scudetto, onde non
consegue impoñer a súa superioridade diante da Juventus que dirixe
Fabio Capello, unha auténtica escola de fútbol defensivo. Mais o
esforzo doméstico non influíu para nada no rendemento continental e a vitoria en Eindhoven deixa
ben claro que a síndrome de Riazor (a tempada pasada caeu por 4-

0 diante do Deportivo nos cuartos
de final da Liga dos Campións) xa
está superada.
O Liverpool xa ten nas súas vitrinas catro copas, mais os seus
éxitos xa forman parte da historia.
O seu obxectivo foi rachar as estatísticas e esquecer definitivamente
a horríbel final de Heysel diante da
Juventus que se saldou con moitos
mortos e o afastamento dos clubes
ingleses das competicións europeas durante anos. O título do Manchester United no 1999 rompeu o
complexo británico en Europa e

EXERCICIO E SAÚDE

abriu as fronteiras ao mellor do
fútbol mundial, mais o Liverpool
só apostou decididamente pola Liga dos Campións esta tempada.
Rafa Benítez gañou o ano pasado
a liga española e máis a Uefa e
deixáronlle cumprir os vicios de
levar a Inglaterra a Luis García,
Xabi Alonso e o descoñecido Antonio Núñez. O primeiro foi o único que rendeu a grande altura nunha escadra onde a meirande parte
dos dianteiros caeron lesionados e
ten como estrelas a Steven Gerrard
e o finés Hyppia.♦

XURXO LEDO

A necesidade de movemento
Na sociedade actual estanse a
producir fenómenos ao menos
curiosos e profundamente paradoxais: cada vez hai máis culto
ao corpo e ao mesmo tempo aumenta a obesidade na poboación infantil.
Sedentarismo e alimentación deficiente conflúen para
darlle orixe a unha longa serie
de patoloxías que, sumadas ao
estrés, configuran un amplo espectro de enfermidades e problemas de saúde.
Aparentemente, as autoridades están preocupadas polas
consecuencias, o que non queda
claro é se o problema o sitúan
nas repercusións económicas ou
no mandato constitucional. Pero
o que se pode constatar é que as
baixas por enfermidade repercuten directamente na produtividade laboral e, como gustan
de dicir os especialistas, na
competitividade empresarial.
Se facemos unha análise do
mundo laboral e a súa incidencia no estilo de vida, podemos
comprobar como as horas adicadas a traballar son cada vez

máis e moi especializadas, sobre todo no eido industrial, hai
que engadir que en moitas empresas trabállase a quendas rotatorias que poden ser mañá-tarde-noite ou mañá-tarde. Isto relaciónase ademais co prezo da
vida e particularmente da vivenda, prezo que aumenta ano tras
ano por riba do incremento salarial. Consecuentemente o poder
adquisitivo vese reducido pero
non as necesidades de consumo.
Que relación ten isto coa saúde?, pois que ao traballar cada
vez máis horas para poder pagar
as hipotecas, os alugueiros e as
múltiplas novas necesidades engadidas (teléfonos móbiles, cafés, equipos informáticos, etc)
temos menos tempo para adicarnos a facer exercicio. A organización de quendas impide ter
un ritmo estábel e unha adaptación coherente con desaxustes
permanentes e múltiplas consecuencias na saúde. A especialización leva consigo movementos repetitivos estereotipados
que empobrecen a bagaxe motriz. O endebedamento e as esi-

xencias novas, como manexo de
idiomas, realización de masters,
experiencia profesional previa
para traballar e idade máxima
(35 anos) fixada para desempeñar un labor profesional, contribúen a incrementar o nivel de
estrés de forma alarmante pero
asumida como normal.
Noutros países estase a incorporar a realización de exercicio nas empresas de forma
sistematizada porque consideran que desta forma reducen os
problemas de absentismo derivados da carga de traballo e das
condicións deste. Incluso en
empresas que fan traballos repetitivos como cadeas de produción, reducen a xornada, xa
que deste xeito protexen o traballador e con iso o rendemento da empresa.
O movemento é intrínseco
ao ser humano, facilita os procesos vitais como a circulación,
a eliminación, a dixestión e a rexeneración. Moitos estudos testemuñan o seu valor na prevención e tratamento da depresión,
na recuperación e prevención de

problemas cardíacos ou na eliminación de excesos propios da
alimentación. Se aos problemas
mencionados lle engadimos a
utilización indiscriminada de
vehículos, ascensores e aparellos mecánicos varios, temos
unha situación altamente preocupante que incide directamente
na calidade de vida da comunidade e, claro está, na súa evolución económica.
Na última Enquisa Nacional
de Saúde os galegos que manifestaron satisfacción coa súa saúde foron o 61,17%, dez puntos
menos que a media do resto do
Estado. Un de cada dez galegos
amósase insatisfeito situando a
Galicia como a comunidade que
ten a peor percepción sobre o
seu estado físico.
A ministra Helena Salgado
afirmou que “é extraordinariamente preocupante” que un
54,5% dos cidadáns españois
afirme que non realiza ningunha
actividade física. O mesmo estudo reflecte que as mulleres se
declaran máis sedentarias en todos os grupos de idade.

Como é lóxico, este sedentarismo está moi relacionado coa
obesidade pero curiosamente, a
maior nivel de renda e maior nivel educativo, rexístranse menores índices de obesidade. Como vemos, a explicación anterior xustifícase con estes datos.
Nunca é tarde para empezar
a realizar actividade física regular e sistematizada, a falla de
hábito pode dar lugar nun primeiro momento a un pequeno
aburrimento pero ao pouco de
empezar, a sensación de benestar, lixeireza ao camiñar, maior
resistencia ao realizar as actividades cotiás ou a superación das
trabas e inconvenientes dunha
xornada longa con enerxía, reconfortan e animan a continuar.
Non é imprescindíbel acudir a un ximnasio, pódese facer
exercicio na natureza ou no barrio, o que si é aconsellábel é
acudir a unha persoa especializada, con formación en Educación Física, que nos asesore
acerca das mellores condicións
en función das nosas características.♦

Rosa Aneiros.

Darío
na Academia

Fállase o premio
Losada Diéguez
Antón Costa e Rosa Aneiros foron os gañadores do Antón Losada Diéguez nas
modalidades de investigación e literaria
respectivamente. O premio que organizan
anualmente de forma alternativa os concellos do Carballiño e Boborás, recaeu nas
obras Historia da educación e da cultura
en Galicia (Xerais), na que Antón Costa
analiza a evolución educativa galega desde o século IV até o XX, e no libro Veu visitarme o mar (Xerais) de Rosa Aneiros,
na que se aborda a problemática da mocidade a través das catástrofes ecolóxicas.♦
Teresa Salgueiro

Madredeus presenta
disco en Ourense

Xosé Neira Vilas.

O grupo portugués Madredeus presenta o seu
novo traballo discográfico o próximo 9 de
maio no Auditorio do Palacio de Congresos
de Ourense, o único concerto que darán no
país. A formación, que dende o comezo hai
dezasete anos quixo transmitir a música tradicional e o seu gusto pola poesía, trae a Galiza
Un amor infindo, fiel ao seu estilo, co que
quere obsequiar os seus seguidores. Ademais
dos temas do novo traballo, o quinteto interpretará unha serie de cancións, compostas
para este concerto, dedicadas a Lisboa.♦

Ciclo sobre
emigración
en Pontevedra
Do 10 ao 12 de maio desenvolverase un ciclo de conferencias, organizado pola Aula
Castelao de Filosofía e a Universidade de
Vigo, sobre a emigración na facultade de
Belas Artes de Pontevedra, que contará coa
participación de X. Neira Vilas, Anisia Miranda e de Antonina Rodrigo entre os relatores. O escritor da novela Memorias dun
neno labrego abordará xunto con Anisia Miranda a emigración cara América e o exilio,
tema no que afondará Xosé M. García Crego. O ciclo concluirá co relatorio de Antonina Rodríguez, sobre as mulleres e o exilio.♦
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XOSÉ MARRA

a Coruña xa afinan os instrumentos e acomodan as
poltronas para a pronta estrea do Festival Mozart
deste ano. O 19 de maio érguese o
pano coa ópera Don Giovanni, en
versión do británico Jonathan Miller.
Esta obra, inspirada no mito de Don
Xoán, é unha das máis famosas do
autor austríaco. Da música á arte. O
pontevedrés Manuel Rodríguez
Moldes ingresou o sábado, 30 de

N

abril na Academia de Belas Artes.
E proseguen as celebracións do
XXV aniversario da editorial Sotelo
Blanco. O seu director, Olegario
Sotelo Blanco, vén de anunciar a
creación dun Museo da Emigración nas instalacións da editora en
San Marcos (Compostela). Ademais, o editor xa adiantou a reedición de obras fundamentais e unha
exposición que recolle a historia deste selo xa clásico nas nosas letras.♦
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A súa elección serve para
substituír a vacante deixada
en setembro pasado por Manuel María.
Reemprazar a vacante de
Manuel María é algo especial,
porque para min era un irmán
maior. É recibir unha herencia
simbólica que me honra. Teño
contado, anecdóticamente, que
cando hai máis de trinta anos
traballaba en Vigo na libraría de
Xosé María Álvarez Blázquez,
eramos camaradas, tomabamos
viño xuntos e traíamonos unha
coña a conta das cousas que el
me contaba das reunións da
Academia . Xosé María dicíame
que tiñamos que argallar algo
para que eu entrara e ao final foi.
A Academia, como a bandeira ou o himno, son institucións nacionais surxidas na
emigración. Cumpriu a Academia co país?
Tivo moitas etapas, algunhas delas de vida non moi saudábel. Nos últimos anos, a partir da presidencia de Paco del
Riego, continuada despois por
Xosé Ramón Barreiro, mellorou moito e hoxe é un organismo máis activo e máis vivo.
Cumpre os do dous papeis, o
simbólico como institución e o
real relativo ao galego.
Que labor debe ter hoxe a
Academia?
Ese traballo modifícase co
tempo e as circunstancias. Non
é o mesmo ser a academia dun
país independente que a dun
idioma no que esté en xogo a
supervivencia da lingua. A nosa
é en parte academia da lingua,
pero ten engadida a función de
defensa e esta cumpríndoa con
gallardía, con manifestacións
matizadas e medidas que son
útiles para o combate. Pode servir de exemplo a recepción dos
académicos do galego exterior.
Nas academias hai filólogos pero a cada se incorporaran máis escritores.
Os escritores tamén somos
filólogos dalgun xeito. Temos
unha función na conformación
da lingua, sexa boa ou mala a
nosa aportación. A lingua, dicía
Ánxel Fole, é a que se fala pero
tamén a que se escribe. O de
menos é que as palabras procedan dun erro, porque se se consolidan poden incorporarse perfectamente, non nos pode paralizar o purismo, porque moitas
veces hai desprazamentos semánticos. As palabras de Pondal, Curros e Rosalía, agás os
castelanismos ou erros prescindíbeis, non poden ser excluídas
da lingua. Poño sempre moitos
exemplos, pero quédome agora
coa palabra saudade. Pensouse
nun momento en excluila por
soidade, pero ademais de que
xa estaba en Sarmiento, aínda
que fose inventada xa Ramón
Piñeiro escribira un libro de
grande influencia sobre a metafísica da saudade e foi usada na
poesía… aínda que alguén pensase que era un disparate xa estaba incorporada á lingua.
A que tema vai dedicar o
seu discurso de ingreso?
Vai ser unha homenaxe. Titulareina De Manuel María a
Ferrín: a gran xeración. Para
min toda esa xente, Bernardino

Autobiografía
Vén de ser elixido para a Academia Galega

Darío Xohán Cabana
‘Homenaxearei a gran xeración, de
Manuel María a Ferrín’
XAN CARBALLA

O 30 de abril o plenario da RAG elexía como académico ao poeta, narrador e tradutor Darío Xohán Cabana. Apadriñaron a súa candidatura Antón Santamarina,
Francisco Fernández Rei e Ramón Lourenzo, e o escritor chairego xa pensa no
seu discurso de toma de posesión que se calcula que terá lugar pasado o verán.

X. MARRA

Graña, Uxío Novoneira, Xohana Tores, Franco Grande, María Xosé Queizán, Mourullo,
Camilo Gonsar, García Bodaño,… foron o grupo de autores
máis importante desde o tempo
dos Precursores, que son os
Deuses. O discurso será necesariamente unha peza breve,
pero tratarei de explicar esa

convicción miña sobre a importancia que tiveron.
Por que nunha época tan
difícil se concentrou tanta
potencia creativa?
Téñomo preguntado porque
é algo misterioso. Sempre hai
épocas nas que un conxunto de
individualidades se conxuntan e
multiplican. Quizais foi a nece-

sidade de xuntar unhas enerxías
na literatura que tiñan impedidas
noutras direccións, aínda que tamén a política foi unha ocupación de moitos deles, pero en
condicións extremas. Os da Xeración Nós tiveron actividades
máis diversas, pero este grupo
tivo que facer esforzos de xigante con grandes resultados.♦

Nacín en Roás (Terra Cha de Lugo) o 19 de abril de 1952. Son fillo de labradores pobres. A xente
máis vella da miña familia, tanto
da paterna coma da materna, pertenceu á Frente Popular, e eu
crieime e procuro vivir dentro do
ideal comunista, que era o de
meu pai; desde o 1968 milito,
mellor ou peor, na esquerda nacionalista que pretende unha república independente e socialista
pra Galicia.
Cursei o Bacharelato en Lugo; en 1970 marchei pra Vigo,
onde vivín cinco anos, traballando con Xosé María Álvarez
Blázquez nas Edicións Castrelos.
Xosé María foi pra min a Universidade, e creo que non saín
perdendo no cambio. Con el
aprendín a amar, entre outras
moitas cousas, a poesía galega
medieval e a historia vella e nova do meu país. Os outros meus
grandes mestres foron e son Manuel María e Méndez Ferrín.
En 1974 casei cunha rapaza
de Bueu, vila mariñeira da Ría
de Pontevedra. Temos unha filla
de 27 anos e un fillo de 21.
En 1975 volvín pra Lugo, onde
botei catro anos traballando como
vendedor de libros a domicilio. En
1978 fun liberado pola Central sindical nacionalista, e nela traballei
deica 1982. En 1983 tiven que
marchar pra Corcubión (Costa da
Morte, Coruña), onde botei cerca
de catro anos como garda municipal. Despois, tendo opositado outra
vez con éxito, volvín pra Lugo como funcionario deste concello, nun
posto diferente (dentro da escala
operaria). Teño colaborado bastante en prensa, e desde 1987 fago diariamente un crucigrama galego pra
La Voz de Galicia. Vivo na parroquia de Romeán, a dez quilómetros
de Lugo.
Durante moitos anos publiquei
case exclusivamente poesía. A partir de 1984 adeiqueime intensamente á traducción de poetas italianos –traduccións en verso que
respectan rigorosamente a métrica
e a rima dos orixinais–. Pola de A
Divina Comedia fun galardoado
co Premio Otero Pedrayo en Galicia; e o Concello de Florencia outorgoume a súa Medalla de Ouro,
considerando a miña traducción
como “la più pregevole della dantesca Commedia finora disponibile in area galego-portoghese-brasiliana”. A traducción da Vida nova
recibiu o premio Ramón Cabanillas. Recén publicada por Galaxia
está unha Antoloxía do Dolce Stil
Novo, formada e traducida hai xa
bastantes anos. Ocasionalmente
teño traducido tamén poemas franceses e cataláns, e publiquei unha
versión de Os Tres Mosqueteiros,
que se a memoria non me engana
foi a primeira novela que lin, aló
cando tiña nove anos.
A partir de 1989 publiquei
principalmente narrativa, con certo éxito de crítica, e principalmente de público; a novela Galván en
Saor vai na duodécima edición,
con máis de 40.000 exemplares
vendidos. Sen embargo, o favor
do público parece terme abandonado coas dúas últimas novelas, O
cervo na torre e Morte de rei, que
ó meu parecer son as mellores.♦
Texto autobiográfico de Darío Xohán
Cabana, na Biblioteca Virtual Galega da
Universidade da Coruña (www.bvg.udc.es)

Tradicións
para
o futuro
MARTA DACOSTA

L

evo todo o mes pasado a
preguntarme a conto de
que se organiza unha Feria de Abril en Gondomar, de
onde lle vén a este concello a
proximidade con esta actividade festeira, porque non temos
Casa de Andalucía nin outros
motivos que o xustifiquen.
Confiaba en que fose unha
idea puntual do ano 2004, mais
ameaza con converterse en
tradición, e andan as nenas con
flores no pelo recollido e abanos
nas mans a improvisar
reviravoltas de brazos, sen saber
recoñecer unha muiñeira. Iso
por non falar dos traxes de lunares e volantes, que de todo hai.
Todo isto pode ser máis ou
menos choqueiro e dar para
moita risa, mais o que xa non
dá risa ningunha é que nesta
festa anacrónica e
descontextualizada se gaste
cinco veces máis ca o que se
gasta en subvencións a todas
as bandas de gaitas do concello e que entre as entidades
colaboradoras da antedita Feria estea a Asociación
Cultural Taurina; só falta que
un día destes queiran traer
touradas. Rían, rían, que en
máis concellos ca este andan
con estas andrómenas.
E así nos vai. Uns vestidos
de flamencos e os outros,
como a Deputación de Pontevedra, asinando convenios que
nos poñen os pelos de punta
polo moito que nos recordan
ás gaitas da Deputación de
Ourense. O modus operandi é
o mesmo, grandes cantidades
para unha actividade que nos
fai reclamar a seguridade de
que será respectuosa coa
tradición dos nosos
instrumentos e sons e unha
miseria para tantos grupos e
escolas de música que adican
tempo, esforzo e os cartos que
non teñen a apredernos os segredos dos instrumentos que
deseñaron os nosos devanceiros. Iso por non falar de por
que se asina un convenio e
non se fai unha convocatoria
pública ou por que se fai con
esta persoa e non con outras.
E chegamos a maio, e desta volta a reflexión que me fago é que os antigos arcos de
xestas que adornaban os
cruces dos camiños e as portas
das casas perdéronse en favor
das alfombras estilo
Ponteareas. O tempo vai
pasando e o que un día foi tradición esmorece, mentres
innovacións que nada teñen
que ver con nós ameazan con
asentarse. Non quixera ter que
explicarlles ás miñas netas celebrar a Feria de Abril e que
houbo un tempo en que a xente animaba as festas ao son da
gaita e o pandeiro, instrumentos de noso feitos de madeira e
coiro polos nosos artesáns.
Tempos en que a música carecía da marcialidade das bandas
militarizadas que nos impoñen
a golpe de talonario.♦
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A maior solta de libros do Estado en Vigo
M.B.
Con motivo da celebración, o
28 de maio, do Día do Mozo,
en Vigo realizarase unha solta
de libros para o público infantil
e xuvenil de 1.000 exemplares,
unha cifra que a converte na
primeira cita destas dimensións
que ten lugar non só en Galiza
senón en todo o Estado.
A iniciativa, que parte do
colectivo de Bookcroossing de

Vigo, ten como obxectivo fomentar a lectura entre os máis
novos así como dar a coñecer o
movemento Bookcrossing, que
se está a desenvolver a través
de internet a nivel internacional e que pretende liberar libros, previamente rexistrados
na rede, en lugares públicos para que os interesados os lean
devolvéndoos posteriormente.
Este proxecto, no que co-

laboran conxuntamente a
Asociación de Veciños Camiño Vello de Coia e a Concellaría de Xuventude de Vigo,
non é a primeira solta que se
realiza en Galiza. O grupo
ourensán de bookcrossing, o
de Compostela ao igual que o
doutras cidades galegas xa teñen realizado liberacións deste tipo, mais o xeito masivo e
o público infantil ao que vai

dirixido fai a de Vigo singular.
Para levar a cabo o proxecto, a comunidade viguesa está a
contar coa cesión de libros por
parte de editoras galegas, como
Xerais, Baía, A Nosa Terra, Ir
Indo ou Nova Galiza, entre outras, o Consello da Cultura Galega así como outros colectivos
relacionados coa solta de libros
de ámbito estatal.♦

Amparanoia, Orishas, Macaco, Sidonie e
Carlos Jean en Vilagarcía
MAR BARROS
Despois dun ano de parón, case
obrigado pola abrumadora oferta
cultural do Xacobeo, o Festival
do Norte retoma a súa andaina
cun fin de semana ateigado de
concertos a cargo de artistas consagrados no panorama internacional. Amparanoia, Orishas,
Macaco, Bunbury e Lamatumbá,
entre outros, serán os encargados
de acender a mecha en Vilagarcía da explosión de festivais que
animarán o verán galego.
Por primeira vez este ano, a
cita celebrarase no recinto feiral
exterior FEXDEGA, en dous escenarios, o principal, o Estrella Galicia, e o que quere servir de plataforma para os novos talentos galegos, o Caixa Galicia. Por eles,
dende o venres 13 ao domingo 15,
pasarán algunhas das bandas máis
destacadas de todo o Estado así
como as que comezan a despuntar
no panorama galego, como Lamatumbá, Pedro Granell, Vado
Permanente, Cornelius, Capitán
Sonoro ou Overlook.
O ferrolán Carlos Jean co seu

Amparanoia.

último traballo Back to the earth
non só regresou ao mercado despois dalgún tempo centrado en
colaboracións, senón que con el
toma terra en Vilagarcía o venres
13. Así comeza un festival no
que a saia de volantes de Amparo Sánchez (Amparanoia) non
parará de xirar no escenario ao
ritmo dunha música que comeza
soando a sambas ou a rumbas
para virar cara e Chiapas e quedarse co rock máis contundente,
un estilo inclasificábel que xa se
converteu na carta de identidade
do proxecto que ela mesma lidera. Esa mesma noite subirá ao es-

cenario o veterano Kiko Veneno,
La Excepción así como Los Delincuentes, a proposta que botaron a andar Miguel Benítez xunto con ‘El Canijo’.
O sábado 14, e xa con varios
discos en solitario, o que fora
vocalista de Héroes del Silencio,
Enrique Bunbury, deixará no recinto feiral algunhas das súas últimas cancións, nas que non pasa desapercibida a devoción que
o artista sente polo circo, o cabaré e pola bohemia canalla. A
Fundación Tony Manero, os Sidonie, e o ex-Enemigo Josele
Santiago completarán a oferta

pop do cartel. “Aquí a xente é
moi sibarita e temos que apostar
pola variedade. Fóra os festivais
teñen un carácter máis sectorial”, comenta un dos organizadores do evento Toño Caneda.
Como en calquera cita musical que se prece, non podía
faltar o hip-hop e o funk e para
esta ocasión incluíronse algúns
dos grupos máis seguidos do
panorama internacional, como
son os cubanos Orishas, que veñen de publicar novo disco, o
proxecto cosmopolita que botou a andar El Mono Loco en
1997 co nome de Macaco e coa
máxima de que o natural é a
mestura, O’Funk’illo e Pereza.
Tras unha participación
media de público de 9.000 persoas na última edición, os organizadores agardan que deste
ano as cifras sexan moi parecidas. Como indica Toño Caneda
“queremos converternos nun
festival de referencia en Galiza
pero tamén no resto do Estado.
Fóra de anos xacobeos penso
que xa o acadamos”.♦
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Margarida Gautier

Novela de sentimentos marcada pola música
Sinfonía cíclica de Paulino Pereiro foi finalista do Lueiro Rei
Título: Sinfonía cíclica.
Autor: Paulino Pereiro.
Edita: Sotelo Blanco.

Hai dúas manieras de ler esta novela: a convencional (con eixo no
desenvolvemento das peripecias,
das personaxes) e outra na que a
audición das numerosas referencias musicais
ofrecidas axude É unha
a entender as
novela
sensacións que
os protagonistas axeitada
experimentan. para
Isto se confesa posuidores
na “Nota bene” dunha
inicial, onde ta- discoteca
mén se asegura clásica
que a segunda é
selecta,
a opción aconsellábel nunha capaces de
novela como recoñecer
esta, sobre mú- os estados
sica e músicos. de ánimo
Eis unha pro- que
posta interesan- transmiten
te, nun momenas pezas ás
to no que as artes manifestan que se fai
unha hibrida- referencia.
ción e a música
adoita estar, como referente, en
moitas obras literarias. A exploración do triángulo que conforman
música, psicoloxía e lectura, resulta atraente. Con todo, a perspectiva que guía estas liñas non
vai máis alá da observación da súa
valía como texto literario.
A novela foi finalista do Lueiro Rei na edición de 2004. O primeiro a dicir de Sinfonía cíclica é
que dificilmente pode ser considerado como novela breve un
texto como este, que ultrapasa
considerabelmente as 200 páxinas. E non é unha simple cuestión
de números, aínda que finalmente estes se revelen como determinantes. O conto reduce drasticamente o número de personaxes e

Paulino Pereiro.

céntrase nun único acto. A novela
breve sitúase no medio, sen tanta
capacidade como a novela e sen
tanta concreción narrativa coma o
conto. Admítasenos este simplificador esquematismo, pois é suficiente para comprobar que, xa
desde a súa concepción, a de Paulino Pereiro presenta intencións
de novela e non de novela breve.
É esta unha obra de sentimentos moi matizados, sentimentos utópicos organizados
con sons e palabras en fugas e
imaxes interpostas, un leixa-pren
entre atraccións e desencantos,
un xogo de magnetismos entre o
pasado e o presente que conforma unha estrutura que podemos
definir como gótica polo que ten
de labiríntica, na que as personaxes se adentran na procura do
sentimento que as salve da vulgaridade e as tranforme en seres
especiais. De aí a insistencia en
que as personaxes se xunten en
tríos, acios de tríos mixtos (dúas
mulleres e un home) e nunca de
homes ou mulleres unicamente.
Tríos entre os que se van tensando as cordas do suspenso, tríos
que se desfían combinando elementos entre eles de xeito que a

fuga se volve incesante, cíclica,
que na acepción musical indica
unha forma de movementos
independentes mais interconectados por material temático común. De aí o título, Sinfonía cíclica, aínda que se centre nun
único movemento de fugas.
Sentimentos que para moitos
lectores beirearán perigosamente
a fronteira do comprensíbel, do
verosímil. Semella que as personaxes están tocadas polas frechas
do amor, mais nunca están verdadeiramente namoradas aínda que
todo indique que si, lémbrese o
carácter utópico destes sentimentos. Sentimentos que, por outra
banda, actualiza a voz do narrador máis que as personaxes a través dos seus actos. Do que non
cabe dúbida é de que viven intensamente o sexo, tema recorrente
no autor, lémbrese aquela novela
a dúas mans escrita con Victoria
Salgado (Entre dous), do mesmo
xeito que a estrutura labiríntica
xa a empregara nos relatos de
Desde unha mesa de café.
Sinfonía cíclica devén así unha arte combinatoria de sentimentos e múltiples suxestións musicais, variación en fugas narrativas

especialmente axeitada para melómanos posuidores dunha discoteca clásica selecta, e capaces de
establecer ou recoñecer os diferentes estados de ánimo que incitan ou transmiten as diferentes pezas a que se fai referencia. Novela, pois, protagonizada por xentes
que viven no mundo da música,
seres aplastados pola beleza que
senten asombro ante unha realidade distinta. Só Blanche (e non totalmente) e as personaxes marxinais se salvan desta condena. O
que se bota moito en falta, sendo
moi poucas as novelas (no noso
sistema, ningunha que coñezamos) nas que a música estea tan
presente, é que non se quixese
afondar máis no tratamento das
posibilidades rítmicas que a escrita posúe. Non é que sexa unha novela plana, neste senso, mais si
pouco rica, dado que non se vai
máis alá da primaria alternancia
entre períodos breves e longos,
con tendencia a usar os breves
cando hai que botar man do resumo. Alén diso. a escrita –outra arte combinatoria– ademais de posibilidades rítmicas tamén ofrece
unha rendibilidade sonora que
aquí foi moi infrautilizada.
Aliás, estando, como dixemos, dotada dun amplo catálogo
sentimental, tamén é certo que,
cando se chega a eles, o narrador
resolve a situación máis mediante a descrición que mediante a
análise narrativa, deixando claro
que tamén o narrador é outro deses seres aplastados, pasmados,
pola beleza (aquí propóñemos o
mundo dos sentimentos, do sexo, e da música como especialmente portadores de beleza) de
tal xeito que ante a súa grandiosidade sente que, en xustiza, mal
que ben, non pode facer outra
cousa alén de describila.♦
XOSÉ M. EYRÉ
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ELISEO FERNÁNDEZ

XOVES 12 DE MAIO ÁS 20 HORAS
SARGADELOS COA INTERVENCIÓN
ELISEO FERNÁNDEZ
XERMÁN CASTRO e
CESÁREO SÁNCHEZ IGLESIAS.

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

3. A REPÚBLICA DOS SOÑOS.
Nélida Piñón.
Galaxia.

EDICIÓNS A NOSA TERRA

NA GALERÍA

FICCIÓN
1. VEU VISITARME O MAR.
Rosa Aneiros.
Xerais.
2. AS GALERAS DE
NORMANDÍA.
Ramón Loureiro.
Xerais.

“OBREIRISMO FERROLÁN”

DE

N

DE

4. OS OLLOS DA PONTE.
Ramiro Fonte.
Xerais.
5. DIARIO DE COMIDAS.
Xavier Rodríguez Baixeras.
Galaxia.

2. OUTRA IDEA DE ESPAÑA.
Suso de Toro.
Xerais.
3. UNHA HISTORIA QUE NOS
PERTENCE. A POESÍA EN
GALEGO DE LORENZO VARELA.
Carlos Callón.
A Nosa Terra.
4. GUÍA DAS AVES DE GALICIA.
Xosé M. Penas e outros.
Baía.
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)

A dama das camelias, de Alexandre Dumas fillo, é unha
novela que homenaxea a figura real de
Marie
Duplessis,
trasunto do
personaxe de
Margarida
Gautier, unha
cortesá amada
pola clase alta
de París que se
namora de Armando. O
romance entre ambos estará
cheo de problemas. A obra inspirou a ópera La Traviata, de
Giuseppe Verdi. A tradución
ao galego é de Antonia Vega.
Edita Toxosoutos.♦

Inglesas rebeldes
Sotelo Blanco publica dúas novas obras dentro da colección
‘As letras das mulleres’. Orgullo e prexuízo, de Jane
Austen
(traducida por
Xosé Díaz) é
un dos
clásicos da novela inglesa,
fresco das relacións sociais e
persoais de
principios do
século XIX. Un
cuarto de seu,
de Virginia Woolf
(traducida por Iria Sobrino) é
unha das primeiras historias da
literatura de mulleres, un
chamamento á liberdade de
pensamento.♦

Contra o
esquecemento
A literatura como condena, os
recordos, o relato como materia no
laboratorio
experimental
do autor. A
guerra, o
amor, a
doenza, o
fracaso, o
medo, a loucura… Francisco
Castro
desenvolve nas
nove historias de
Río Leteo estes temas. Edita
Espiral Maior.♦

Misterio
en Leboreiro
Inma López Silva é unha das
autoras máis novas e
premiadas das
letras galegas.
Agora reedita
Neve en abril,
a súa primeira
obra, coa que
gañara o premio
Biblioteca Nova
33 con 17 anos.
Unha historia de
misterio, de
crimes e falsas identidades, de
recordos e esquecementos sobre o gume da guerra e da
emigración. Edita Galaxia.♦
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Murguía
Nº 5. Setembro-decembro do 2004. 10 euros.
Dirixe: Uxío-Breogán Diéguez.
Edita: Asociación Galega de Historiadores,
Colectivo Murguía e Pontenotempo.

O tema de portada é a Misión
Biolóxica de Galiza, que
inclúe un texto de Cruz
Gallástegui no que esboza un
programa agrario para o país e
unha semblanza do propio Gallástegui, a quen Avelino Pousa Antelo define como “o
home dos millos galegos”. O
entrevistado deste número é o
historiador e escritor Xerardo
AgraFoxo.
Entre as
investigacións, destaca o percorrido da
historia do
Dolmen de
Dombate,
de Xurxo
García e o
asociacionismo en Pontedeume antes da
guerra, de Bernardo Máiz.♦

Planeta Lingua
Nº 7. Abril do 2005.
Edita: Equipo de Normalización Lingüística
do IES Sofía Casanova de Ferrol.

Miguel Neira reivindica o valor da toponimia no
patrimonio galego. Gabriela
Cebral fai unha crónica da
obra Clon-Fathercristo, de
Darío Fernández, que se
representou neste
pasado
Nadal. O
propio

Fernández
e máis Sara Veiga
inclúen
cómics.
Sandra Rego entrevista a cantante María
Manuela. María Yáñez fai un
traballo na memoria de
Manuel María.♦

O Bugallo
Nº 30. 2005. 1,20 euros.
Edita: Colectivo Ecoloxista do Salnés.

Este número especial repara
no estado da costa da Enseada
Umia-O Grove. Separando o
informe por tramos, os
membros do colectivo van definindo os problemas ambientais que presenta
o litoral
do
Salnés.
Puntos
de
vertidos
fecais, recheos,
muros privados
invasivos,
plantas
acuícolas, construcións
contrarias á Lei de Costas,
pantaláns e especies vexetais
invasoras, entre outros
problmeas. Tamén se dá conta
das melloras dos últimos tempos e das posibilidades de
rehabilitación.♦

Galegos chegados da outra beira do Miño
Zap e Balada solitaria, proxectos literarios
que relacionan Galiza e Portugal
De cando en vez convén botarlle
unha ollada ao que se está a facer na outra beira do Miño. Do
país irmán chegáronme dous libros cecais de difícil localización nas librarías. Son dúas experiencias senlleiras dentro da
literatura de irmandamento A
entre as dúas monotonía,
culturas e entre
os dous idio- a deconsmas. A primei- trución, o
ra, Zap (Um seriado da
livro de histó- fotografía
rias e poemas de Roque
pela Paz) co- só
rrespondente á remarcan
Colecção Instante Inicial o texto
onde a paz é o sintético
idioma que se de Alonso.
emprega nesta
experiencia
que ten como resultado o libro
mencionado no que as arelas
dalgúns dos nosos escritores e
os seus-nosos irmáns lusos “loitan” por medio da palabra para
acadar un troco de conciencia,
como escribe Ana Saldanha en
Contra os canhões, “A guerra
não está a correr nada bem”. A
carón da devandita Ana Saldanha atopamos a João Pedro Més-

Fran Alonso.

seder, Luisa Ducla Soares, Teresa Guedes, José Viale Moutinho,
Manuel Lourenzo Gónzalez e
Antonio Garcia Teixeiro.
Zap é un libro que devala
entre a poesía e a narración pero cun obxectivo claro: bater
nas conciencias e viralas, coma
o título, converter zap en paz
axudado tamén polo non textual de Acácio de Carvalho e

Manuela Bronze, nun todo que
busca un territorio común para
a fraternidade.
O segundo libro vén da man
de Edições Eterogémeas,
pertencente á súa Colecção
Curtocircuíto. Balada Solitaria
é o título deste libro interdisciplinar onde Fran Alonso comparte co fotógrafo luso Renato
Roque a autoría do libro, no que

o non textual é un reforzo para a
palabra, que esvara entre a delicada liña que separa a incomunicación do silencio, alimentadas ámbalas dúas pola monotonía cotiá que nos leva irremediabelmente a outras obras do
escritor vigués, como a alienante e popularmente coñecida Tortillas para os obreiros. A monotonía, a deconstrución, o seriado
da fotografía de Roque só remarcan o texto sintético de
Alonso “na súa contradición,
disfrazado, o tempo é asasino/
estático, un mentirán, un finxidor que engana./ Eu non me
movo./ El si, co seu imperceptíbel minuteiro envelenado, co
seu fastío, que me devora” para
pechar de novo o círculo tal e
como comenzou Eu, individuo.
Balada Solitaria garda no
seu seo moito en común con
Males de cabeza, o desacougo,
o aborrecemento, o inmutábel e
no cerne o silencio, a incomunicación, a ditadura da rutina
froito do illamento duna sociedade e dunha cultura desenvolvida. O poemario é, coma sempre, unha visión inconformista
e crítica de nós mesmos.♦
XOSÉ FREIRE

Emilio Ínsua, tenrura e racionalidade
Título: Acontece ás veces a ternura.
Autor: Emilio Xosé Ínsua.
Edita: Espiral Maior.

Con Acontece ás veces a ternura Emilio Xosé Ínsua gañou o
IV premio de poesía Antonio
Prados Ledesma (2002) outorgado polo Concello de Viveiro.
Sobran comentarios, mais que
un libro vexa lume tres anos
despois de ser
galardonado, Un
non di nada a poemario
favor de ninde escrita
guén. Con todo, congratu- nobre e
lémenos
de ás veces
que por fin se vigorosa,
publicase.
outras
O libro di- tópica, que
vídese en catro non trasloce
partes: Cántico
ambigüiroto (10 poemas), crónica dade.
dun amor malfadado; Termemos dos soños (13
poemas), integrado por composicións contra as inxustizas, os esquezos, a opresión, etc.; Palabras ao vento contra o olvido (19
poemas), en que alternan poemas
máis o menos pesimistas con poemas nos que se aposta por un
sentido positivo da vida, dando
estes paso aos poemas que se in-

Emilio Ínsua.

clúen na última parte Acontece
ás veces a ternura, que son como
a crónica dun renacemento e
dunha aposta pola vida e a alegría, vida e alegría baseadas, precisamente, na ternura, cara aos
seres e ás cousas.
A terceira parte ábrese cun
poema, “Poética”, que entrega
as claves da poesía de Emilio

PACO VILABARROS

Xosé Ínsua: Por riba dos meus
semellantes non levito/ cando
escribo./ Non me creo/ dono
das palabras que me asaltan e
utilizo./ Esfórzome só en contar/ coa man inmersa no corazón/ e os labios virados á vida/
os soños e medos que sinto.
Eis, xa que logo, de que vai o
poemario. Un poemario de es-

crita nobre e ás veces vigorosa,
outras tópica, que non trasloce
ambiguidade ningunha nin
transfondo de ningún tipo. Estase perante un pensamento realista e racionalizante. Neste libro hai unha vontade permanente de ser intelixíbel, de expresar asuntos que teñan repercusión na maioría, usando dunha linguaxe que, sen se rebaixar, evite hermetismos e ambiguidades. Acontece, porén, ás
veces, demasiadas, que o prosaísmo e a falta de metaforización se adonan dos poemas e
quedan demasiado discursivos:
Este non é o tempo das furias./
Lograron que remoésemos/ caladamente e a soas/ as nosas
xustas rabias./ Abriron innumerábeis prostìbulos/ en que se
revolcan procaces/ as vellas
palabras/ antes puras e sagradas, etc. Outras aparece o verso iluminador de tan sinxelo:
Non sempre estarei contigo ou
O arrecendo desconcertante
do nada/ instálase en todos os
corpos na hora definitiva.
Un poemario desigual en
que o prosaísmo acaba por tapar completamente os acertos
do poeta.♦
X.G.G.

Nº 1.174
Do 5 ao 11 de maio de 2005
Ano XXVIII

Construír literatura con ferros do pasado
Sobre os retratos de Antón Patiño Regueira
Título: Memoria de ferro.
Autor: Antón Patiño Regueira.
Edita: A Nosa Terra.

O estraño deste libro (e doutros
semellantes) é que tivésemos
que agardar tantos anos para
coñecer algunhas das cousas
que nel se contan. O que poderiamos denominar “materia do
36”, ao xeito da materia de
Bretaña, dos clásicos, acada
nestas páxinas de Antón Patiño
Regueira un fulgor poético que

só ocasionalmente se atopa na
nosa prosa.
Patiño ten o O libro
don da poesía,
ofrece unha
é capaz de ver
en imaxes, algo descrición
que se lle esca- doméstica e
pa a moitos po- ao tempo
etas de oficio. apocalíptica
En Memoria de da mocidaferro abrollan de do 36.
poderosos textos que son epifanías, instantes de inflexión on-

Para os psicoanalistas o Monstro é sempre o pai. De ser certo isto, o monstro é
o doutor Frankenstein e non o seu enxendro, o monstro é o pai de Mary Shelley e non a filla, o monstro é a escritora e non a súa creación…
Como acontece con todas as grandes
obras literarias, despois de ler o conto de
Mary Shelley o leitor fica perdido. E calquer camiño que escolla leva a unha interrogante. Aquí todos os camiños levan a
unha interrogante esencial: Que cousa é un
monstro? En que consiste a monstruosidade? Segundo escribíu a propia autora, estando ela co seu marido, Percy B. Shelley,
e o doutor Polidori, médico persoal de Byron, pasando unha tempada na casa do admirado Lord, propuxo este a escrita dun
conto de medo por parte de cada un dos
convidados. Despois duns días de angustiosa esterilidade, Mary Shelley, que contaba daquela dezaoito anos, escoitou o seu
marido e Byron comentaren unha experiencia do doutor Darwin, avó do evolucionista, e sentíu un chispazo no cerebro que
daría á luz o marabilloso conto. A tal experiencia consistira en que un fragmento dun
verme que o doutor gardaba no laboratorio
comezou a moverse en por si, inexplicabelmente. Segundo os psicoanalistas, o
verme, igual que moitos outros elementos,
pode ser un símbolo fálico, e a súa súbita
“resurección” pode interpretarse como unha erección. Mary Shelley, excitada polas
posibilidades literarias que lle suxire a conversa dos amigos, rompe a escribir con veemencia e comeza o seu relato polo que hoxe é o capítulo cuarto, volume I, da obra. O
primeiro parágrafo é, de certo, a descripción sublimada dunha erección, da explosión da sexualidade feminina, temida polos
homes e proscrita polo puritanismo da épo-

de a historia se nos volve reveladora de todo o que o resto do
tempo oculta.
Hai aquí crónica verídica
dos fusilados do Campo coruñés da Rata (ver O lapis do carpinteiro), fálasenos da fuga
frustrada do Portiño que o autor
e algúns dos seus irmáns coñeceron moi de perto, do deputado
socialista mudado en esmolante
(ao xeito de Alonso Ríos), do
pistoleiro Pedrosa Latas (que
todos os lugueses ouvimos

mencionar en tantas ocasións
formando parte das “forzas vivas” da provincia), bonitas e cinematográficas historias de xudeos perseguidos, e todo sen
deixar de man a descripción doméstica con potencia universalizábel, a precisión expresiva e a
forza evocadora do texto, o que
o volve antes que nada literatura, por riba mesmo da súa función de crónica histórica.
As historias brevísimas de
Memoria de ferro ubicanse nun

A man rota
XESÚS PISÓN
ca. Neste caso, xa que logo, o monstro non
é o pai, senón a iniciativa sexual da muller.
Na vida e na obra de Mary Shelley encontramos numerosas pistas que nos sitúan nese camiño. As influencias paterna e materna, por exemplo. Lembremos que o pai da
escritora foi o filósofo libertario William
Godwin, por quen a propia autora confesa
sentir unha atracción excesiva e de quen só
recebe desprezo, igual que o Monstro por
parte do seu creador. A nai de Mary Shelley, Mary Wollstonecraft, pioneira do feminismo anglosaxón, exerceu tamén unha
notábel influencia sobre a filla. O propio
marido desta, Percy B. Shelley, contribuíu
a moldear a alma de Mary coas súas ideas
de liberdade sexual. Mesmo existen “imaxes” que sexualizan a xénese e o desenvolvemento do conto. Unha delas, mui freudiana, é a colaboración de Percy na escrita
do mesmo que, segundo os investigadores,
afectou á propia esencia da obra. Aquí “colaboración” é sinónimo de coabitación:
Mary preséntalle ao marido a primeira redacción do conto, un diamante en bruto (o
propio corpo adolescente), e o experto en
letras (e en mulleres) púleo até conducilo á
plenitude. Dúas “imaxes” máis do drama
preséntanse con atavío edípico: unha delas
é un pesadelo do doutor Frankenstein no
que encontra a noiva na rúa e, ao bicala, esta convértese no cadáver da nai. A outra é a
voda do doutor coa prometida, a nai simbólica do Monstro, voda que provoca neste uns celos tan violentos que o levan a matar a rapaza no leito nupcial.

O que levamos visto amosa un forte
vínculo entre monstruosidade e sexualidade, tanto na vertente incestuosa desta como
na vertenta canónica. En ambos casos, a
monstruosidade preséntase como xeración
de vida, como creación. Nesta última categoría instálase a monstruosidade de Mary
Shelley, en tanto que esta crea un monstro.
Nai e fillo son monstros. Da natureza de
Mary xa sabemos algo. O que sabemos da
natureza da Criatura? A autora preséntaa
como un ser inocente, desprezado polo seu
creador (igual que aquela) debido á súa horrenda aparencia física. Entón a monstruosidade tampouco é aquí a paternidade, senón o feito de ser diferente (o propio participio latino monstratus significa “diferente”). Para o creador, Nai ou Pai, o que se diferencia, o que se afasta da norma é monstruoso e, polo tanto, debe ser destruído. Sabemos que o Pai, inventado polo xudaísmo
e reforzado polo calvinismo inglés, é o
símbolo da orde, da civilización. Pois ben,
cal dos dous é o Monstro, o Pai ou o Fillo,
a Civilización ou o Individuo? O tempo
transcorrido entre a publicación do libro e
o momento presente, responde mesturando
a identidade de ambos, e así hoxe asimilamos o Monstro ao nome Frankenstein, pois
o doutor non “bautizou” o fillo. Consiste a
monstruosidade, contra o que vimos de
afirmar, en non termos un nome, un rasgo
distintivo que nos extrañe da tribo? Así o
ilustra Verne ao lle chamar Nemo (“Ninguén” en latín) á súa monstruosa criatura.
Mais, á contra, Homero lémbranos que o

setenta por cento na Coruña, o
resto en Monforte de Lemos,
quedando algunhas puntuais para Bueu, Ribadavia e Vilagarcía.
O libro pode ser considerado tamén unha homenaxe aos
mozos dos anos trinta que, como o propio autor, sufriron o
rigor das primeiras armas do
fascismo europeo.
Non é esaxerado dicir que estamos ante unha das obras do ano.♦
M.V.

fillo, Ulises, burlou a monstruosidade facéndose chamar Ninguén...
Como vemos, canto máis exploramos
a cuestión, máis nos perdemos. Debemos
aceitar, xa que logo, a mestura das identidades como a saída do labirinto. O Pai e o
Fillo non son elementos encontrados, o
Individuo e o Rabaño non son incompatíbeis. “Mestura de identidades”: unha outra encrucillada que nos devolve ao comezo da historia, ao comezo da vida. Calquer
camiño que escollamos fará, máis unha
vez, que nos perdamos, que vivamos. Que
mellor! Todos os camiños son lexítimos,
todas as interpretacións do mito son válidas. Mesmo esta que estou a riscar cunha
man rota por causa dun accidente, ao tempo que a rixidez do xeso que a recobre me
lembra comicamente unha erección. Un
simples incidente fisiolóxico condicionou
o meu enfoque do conto de Mary Shelley.
Outra circunstancia diferente provocaría
un enfoque diferente. Eis a riqueza da
obra e da natureza humana.
Chegados ao final, a pregunta clave
que cousa é un monstro? en que consiste a monstruosidade? continúa sen resposta. É talvez a resposta de Mary Shelley ao desprezo paterno? O retrato da
sociedade que calificara de libertina á
nai da autora? A pegada da dualidade do
ser humano? O reflexo da manipulación
do proletariado por parte da burguesía
inglesa? O embrión da sociedade tecnolóxica, que non combate a morte, senón
que a estimula? Por que creou Mary
Shelley un monstro? Necesitamos enxendrar fillos-bomba contra o Pai? Necesitamos ser destruídos polos fillos para que a vida continúe? A obra de Mary
Shelley non dá unha resposta. Non serei
eu o monstro que a profane.♦

‘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

Nº 1.174
Do 5 ao 11 de maio de 2005
Ano XXVIII

Todos os seus libros parecen conectados por un fío común, mesmo por un territorio narrativo.
Hai unha xeografía común
que vai medrando. N’O corazón
portugués había unha comarca,
no sentido de Benet ou Faulkner,
que era a Terra de Escandoi, e
agora n’As galeras de Normandía hai un país enteiro, que é a
Terceira Bretaña, delimitada no
xeográfico desde a Ría de Ferrol,
na que desembarcaron os primeiros cristiáns nos séculos V e VI,
con Maeloc como grande figura,
até a desembocadura do Eo. Ahí
conflúen moitas realidades. No
caso de Escandoi está a cidade de
Ferrol, racionalista e tecnolóxica,
a ribeira sur da ría que xa é un
mundo completamente máxico e
despois está o monte Marraxón,
que coroa Fene e é o ponto máis
alto da comarca, e que para min é
unha terraza fronte o mar desde a
que enxergas Ortegal ou a Costa
da Morte. Ese é o epicentro do territorio.
Ademais desa xeografía
hai unha mistura na propia
escrita do máxico e o real, cal
é o seu proxecto narrativo?
É algo intuitivo. Digo o que
dicía Casares, non son un intelectual e o meu pensamento explícase mediante relatos e non con
formulacións teóricas. Esa convivencia entre real e máxico cualifícase de fantástica, pero coido
que non ten nada que ver coa fantasía, no sentido de Fole. Aquí as
cousas que veñen do trasmundo
non sorprenden senón que conviven. Esa herdanza do imaxinario
bretón de convivencia das parroquias de vivos e mortos é o cristal a través do que ver estas historias. A irrupción do que vén do
máis alá non sorprende. Vivo rodeado de xente que non se estraña de que exista o que non vemos. Ademais sempre diferencio
entre mortos e difuntos: son fondamente crente e penso que os
mortos ou están con Deus ou non
están en ningunha parte pero...
por que non habían deixar unha
sombra que está dando voltas polo mundo? Sombras que algúns
din que penan pero que eu véxoas indo dunha festa a outra.
Pódese falar na súa obra
dunha materia de Cunqueiro?
Teño devoción pola obra de
Cunqueiro, que é un refuxio permanente, e a poucos libros volvo como ao Merlín. Mais penso
que o que fago non ten nada que
ver. Cunqueiro coida que o soño
pode redimir o home e eu non o
penso en absoluto: os soños
nunca me levaron á felicidade.
N’As galeras de Normandía están as sombras de Cunqueiro,
Torrente e Casares, pero non as
súas literaturas. O que está é o
desexo de que os mortos de un
non se vaian para sempre, sexan
os parentes, os amigos ou os escritores aos que amei. Se tivese
que identificar unha influencia,
ou un camiño, é sobre todo o de
Juan Benet. Para min foi un narrador importante ao que empecei a ler xa de adulto.
Derrotar a morte sería o
obxectivo?
O cardeal Carlo Maria Martini, hoxe o mellor biblista vivo da
Igrexa, que fixo un libro moi bonito de conversas con Umberto

Ramón Loureiro
‘Escribo para que os meus mortos
non se vaian para sempre’
XAN CARBALLA

Ramón Loureiro (Sillobre-Fene, 1965), é xornalista, fotógrafo e autor de
libros como os recentes As galeras de Normandía (Xerais) e O peixe de
pedra (A Nosa Terra). Nesta conversa percorre as súas conviccións literarias na procura dun mundo no que conversen vivos e mortos, “o reto
da literatura é o mesmo que o da fotografía: buscar a alma do home”.

PEDRO BLANCOLLANO

Eco, ten dito que en nós hai dúas
metades, e unha delas sempre
pregunta, e se pregunta é porque
dubida. Dubidamos ante o que
descoñecemos e aínda que para
quen somos crentes a teoloxía é
un camiño polo que achegarnos a
aquelo que, aínda se vísemos,
non poderíamos entender en toda
a súa dimensión, non deixamos
de estar sumidos na máis absoluta das dúbidas. E canto maior es
máis conscente te fas de todo o
que ignoras. Iso é un medo que
me devora continuamente. Penso
que detrás de todo o que vemos
está o que non vemos, pero nunha fracción de segundo dubido, e
se non houbese nada? E se a todos os que se foron non os vamos
ver máis? Horrorízame.
Iso motiva a súa literatura?
Repítome que os meus
mortos non marcharán para

sempre mentres alguén recorde
as súas palabras. Todo aquelo
que eu quixen é o que está nos
meus libros. Non aspiro a ser
un autor moi vendido, aínda
que agradezo que a xente compre os libros, pero o meu afán é
plantarlle cara á perda e á fuxida das cousas. É unha literatura sen ningunha concesión.
Non resultan os seus libros de lectura sinxela.
Nunha presentacion d’O corazón portugués Armando Requeixo dicía que non son libros
parar ler na praia, para o lecer.
Tampouco son libros para rapaces nin divertidos. Pero é que vivindo nun século saturado de información e de imaxes requírese
un lector moi activo. Fronte a iso
está a polisemia: lectores diferentes fan lecturas diferentes. O peixe de pedra é un conto infantil no

que os nenos van cara á esperanza facendo o camiño contrario ao
que fan as tropas do Príncipe de
Caldaloba n’As galeras de Normandía, que viñan, por terra, cara o mar procurando a esperanza
e topan a decepción; os nenos
d’O peixe de pedra van voando
cara o nacente e toparán alí cunha voz inspirada na miña bisavoa
Carme, que era unha grande narradora de historias. Nese conto
para nenos outros poden topar o
símbolo daqueles bretóns que
chegaron desde o mar, que non
labraban cruces senón peixes.
Cando escrebo unha novela, fágoo co meu propio sangue e necesito estruturas sintácticas complexas, cheas de subordinacións,
con frases que ás veces rozan o
aloxicismo, aquelo que non se
pode interpretar nunha lectura lineal. É un mecanismo que está

na poesía. Tratas de acceder a
planos de conciencia que non son
os máis superficiais e iso pode
esixir máis esforzo do lector, pero son os lectores os que fan vivir
un libro e mesmo quen o pechan.
Pero iso ademais de atención require coñecer as claves
a priori?
O libro é a punta dun iceberg, e eu como escritor tampouco o sei todo. Igual lle pasa á fotografía. Na cuberta d’As galeras de Normandía hai unha foto
de Vari Caramés que busca máis
alá, non se interesa no aspecto
das cousas, porque hai que buscar a súa alma. E o reto da fotografía é o mesmo que o da literatura: buscar a alma do home. Este libro pode ser un fracaso, pero
o seguinte que faga teimará no
mesmo, en tratar de camiñar entre as sombras o que non significa necesariamente iluminalas.
Plasman os seus libros unha visión do mundo explicitamente relacionada coas súas
conviccións relixiosas, algo
non moi habitual nos escritores do noso tempo.
Pero non tanto coa crenza da
fe profunda como da súa expresión popular, que a min me conmove. Emocióname a muller
que reza en calquera capela convencida de que a súa oración pode trocar o curso do mundo. Entre as crenzas populares desta
Galicia, góstame a de que Deus
anda polos camiños adoptando
diversas figuras e aqueloutra,
presente na miña obra, de que
Deus está nos ollos dos vencidos. Sempre estou esperando
que polo horizonte chegue navegando unha barca de pedra.
Ratzinger foi un dos teóricos da inculturación no Concilio Vaticano II, e na Igrexa
galega parece unha asignatura pendente.
Penso que non é a maior delas. A verdadeira mensaxe evanxélica, e a misión principal da
Igrexa, é colocarse a carón dos
probes e dos desfavorecidos. Colocarse incondicionalmente, sen
esixir nada a cambio. Esa é a
grande asignatura por aprobar. En
canto á inculturación, os católicos
formamos a nosa fe, partindo da
revelación de que o Noso Señor
lle fala ao home coas palabras do
home; é unha fe inspirada e maniféstase a través dunha grande literatura, que está no Antigo e no
Novo Testamento. Sabemos que
Xesucristo coñecía o latín, falaba
a lingua litúrxica da época, o hebreo, pero que o seu idioma era o
arameo. A nosa crenza require
unha inculturación forte, porque
se a palabra para os crentes é tan
importante, que maior expresión
da palabra que a lingua? A lingua
é a maior construción que fixemos como pobo e eu non podería
escribir literatura en castelán. Dicía Atxaga que a maiores doutras
explicacións, el escribía en euskera porque é o seu amor, o seu corazón. Asumo esa razón e engádolle outra: porque é a única na
que eu recordo a voz da miña nai,
que morreu cando eu era pequeno. Creo en algo inamovíbel que
me gostaría que cando falte sexa
o meu epitafio, “non deixou de
crer nin un só día nin en Deus nin
no futuro da lingua galega”.♦
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Libros embarcados
O difícil achegamento entre a literatura galega e o mar
CÉSAR LORENZO GIL
Galiza é un país cunha longa
historia de mariñeiros e barcos mais a nosa literatura
achegouse con dificultades
ao mundo dos embarcados.
Por que é tan difícil escribir
historias con recendo a sal?
A vida a bordo dos barcos forma parte do imaxinario mundial. O mar tomouse como
metáfora da liberdade, da
independencia e da tolerancia.
Mais tamén os barcos son cárceres onde cada onda fai por
cen muros. A convivencia da
tripulación, a aventura das rotas descoñecidas ou as batallas navais son material apetecíbel para a literatura ou o cinema. Autores como Herman
Melville, Joseph Conrad ou
Patrick O’Brien fixeron dos
barcos escenarios das súas
exitosas obras.
En Galiza, o achegamento
das letras ao mundo mar foi
máis difícil aínda que case
sempre afortunado. O feito de
que moitas das nosas figuras
fundamentais da narrativa fosen de terra adentro afastounos do mar, caso de Ramón
Otero Pedrayo, que falou dos
portos e dos barcos simplemente como a plasmación material da emigración ou da actividade pesqueira. Outros autores máis apegados ao litoral
contaron polo miúdo a vida
mariñeira na costa mais temeron o mareo de entraren nos
barcos.
Un galego que viviu sempre emigrado, Lino Novás
Calvo, deixounos unha grandiosa novela de mar, Pedro
Blanco, el negrero, que conta
a rutina dos derradeiros tra-

DON

Esta opinión compártea
Xabier Paz, autor de Follas do
bacallau, aparecido este mesmo mes en Xerais. “A vida e
traballos a bordo préstanse
mal ao seu tratamento desde
fóra, a forza unicamente de
documentación, e non sendo
mariñeiro non é doado ter experiencia da vida e dos traballos do mar”, explica. No seu
libro, Paz conta en primeira
persoa as súas vivencias a
bordo dun bacallaeiro. Diario
de bitácora, nestes tempos nos
que tomaron este xénero os
navegantes da internet. O autor culpa da falta de títulos
con esta temática á incompatibilidade entre navegación e literatura. “As tripulacións teñen abondo con aturar, mes a
mes, a súa vida de desterro
como para poñerse a escribila.
Así que estamos sen man que
nos guíe e sen libros mariñeiros”.
Parella de arrastreiros do bacallau no noroeste atlántico. Capa do libro de Xavier
Paz, Follas do bacallau, recentemente editado.

tantes de escravos no Atlántico. O propio Novás aseveraba
que para escribir do mar non
servía con vivilo desde o es-

critorio, que había que sentir
o mar a través das cadernas
para saber realmente que estaba a suceder fóra.

Piratas, mariñeiros e
descubridores
Contodo, non existe tal ermo
na nosa literatura de títulos
vinculados ao mar. Xavier

Versos de camarote
A poesía tamén se achegou á
vida no mar. O máis famoso
poemario inspirado polos sentimentos e emocións do barco é
De catro a catro, de Manuel
Antonio. Esta obra, considerada a máis importante do movemento de vangarda poética en
Galiza, sitúa a voz narrativa
dentro dun paquebote. “Fumos
ficando sós, o mar, o barco e

máis nós” é un dos seus versos
máis famosos. O rianxeiro estivo embarcado e é posíbel que
escribise durante a travesía.
O propio Xabier Paz compuxo moitos dos poemas de Sedimentos (Espiral Maior) durante
as campañas do bacallau. Algúns
dos seus versos evocan aquela
experiencia. “Dicindo Terranova se convocan/as tres nacións

QUIXOTE

E

do mar bogando ao norde”.
Outros autores como Antón
Avilés de Taramancos e Ramón
Cabanillas pousaron na súa poesía a experiencia mareira. Autores que viron o mar desde os
portelos das súas casas ou que
viviron a experiencia da emigración en carne propia, a bordo dos barcos de pasaxe que
unían Galiza con América.♦

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

Queipo cumpre os requisitos
de ter vivido a bordo de varios barcos e de ter vocación
literaria. Como biólogo arribou a moitos portos e deixou
nos seus libros a súa pegada.
A vida no mar transmitiuna
en moitos relatos, de entre os
que destacan Ártico (editado
por Positivas) e O paso do
Noroeste (Sotelo Blanco). En
ambas as novelas aparece a
maxia da costa norte, das súas paisaxes, a súa natureza e
os seus habitantes. Na segunda, Queipo viaxa ao século
XVIII para nos contar unha
expedición francesa na procura dun paso marítimo entre o
Atlántico Norte e o mar de
Bering.
Galegos, aínda que xa moradores de Cuba, son os protagonistas de Galegos no golfo
de México, de Xosé Neira Vilas
(Do Castro). Esas crónicas servíronlle de base ao escritor para construír Relatos mariñeiros
(Xerais), historias escoitadas a
pé de peirao, follas ditadas no
vaivén dos camarotes.
Co mesmo sistema, que se
quere testemuñal, de historia
contada é o recente Terranova. Memorias dun mariñeiro,
de Mario Franco (Toxosoutos), relato das vivencias dos
pescadores da década do
1950, que vivían entre Galiza
e as vilas mariñeiras do leste
do Canadá. O autor afirma
que as vivencias dos pescadores galegos de bacallau nas
frías augas boreais só é posíbel transmitilas a través dos
ollos destes traballadores.
Xurxo Souto tamén escoita
nos ancoradoiros e se empapa
da mitoloxía mariñeira. O retorno dos homes mariños ou
Contos da Coruña (Xerais)
son boa mostra dese compromiso.
E para coñecer ese labor, o
xornalista Valentín Carrera embarcou no Riosil, buque pesqueiro do Grand Sole, para escribir o volume de igual título
que gañou o premio ‘Blanco
Amor’ do 1990, editado por
Xerais. Se o libro de Xabier
Paz é o compendio de moitos
anos de experiencia como mariño, o de Carrera é a ollada do
reporteiro, do que descobre o
código do mar.
Á vida cotiá dos mariñeiros tamén a debuxou, con trazos máis líricos ca xornalísticos, Manuel Rivas, nalgúns
dos seus relatos de Un millón
de vacas.
Nas letras para os máis novos, as historias de pescadores
de baleas e de piratas conquistaron a Jaureguizar, que creou
o fareiro Vindeira, convertido
en capitán Thunderskin, capaz
de ir á caza da nova gran balea,
Dolly Dick ou elevar o pavillón
pirata, en A rutina corsaria ou
Balea morta ou lancha a pique! (Xerais).♦

Da canteira ao expositor
MAR BARROS

O granito posúe centos de variedades, con nomes por veces exóticos, que se atopan entre as preferencias de arquitectos e construtores, das que agora pode a toparse unha boa
selección na mostra permanente que ten aberta o grupo Marcelino Martínez en Porriño.
Con máis de cen variedades de
granito de todo o mundo en exposición, a mostra permanente que
está aberta no edificio Idi Granito,
do Grupo Marcelino Martínez, no
polígono industrial das Gándaras
de Porriño, tense convertido nunha caste de pequeno museo para o
público en xeral, no que se poden
atopar dende pedras nacionais,
como o gris mondariz, até outras
das máis diversas procedencias,
centos de pedras que se adaptan a
todos os petos, dende a máis barata, o rosa porriño, até un labrador
claro, procedente de Noruega, que
se vende a partir de sesenta euros
o metro cadrado.
O obxectivo é achegar o granito ao público en xeral. Como
explica Carlos López, director de
Idi Granito, “aquí hai un gran
descoñecemento tanto da gran
diversidade como dos seus usos
na construcións”. Arranca esta
iniciativa no ano 2003 dirixida a
particulares e pequenos compradores que queiran construír unha
vivenda ou empregar este material nos seus interiores.
As máis diversas texturas e cores é se cadra, xunto coa variedade
de prezos, o que máis chama a
atención ao entrar na nave de máis
de tres mil metros cadrados que
acolle a mostra. O camaleón que
decora a parede da entrada, unha
composición feita en pedra, dá boa
conta de que o granito é material
axeitado para a arte plástica grazas
aos diferentes aspectos que pode
adquirir e os colores máis inimaxinábeis que toma no fondo do solo.
Se cadra, un dos máis espectaculares sexa o vermello aguia, que se
extrae en Finlandia, ou o negro
zimbabwe, que provén de África,
ambos empregados habitualmente
para interiores. Pero ademais destes tamén se poden atopar na mostra granitos portugueses, indios,
brasileiros, venezuelanos, sauditas
e portugueses. Con todo, e a pesar
da vistosidade de moitos deles,
con cores que van dende o verde
até o dourado pasando por unha
ampla gama de grises e de encarnados, os que máis se consumen
en Galiza seguen a ser os nacionais, tanto o rosa porriño, como
o gris mondariz ou o gris perla, un
consumo que ascende até preto do
80% das vendas.
Mais, a pesar de todo, non son
tanto os escultores os que demandan esta pedra, senón máis ben os
arquitectos, que xa lle teñen un
lugar permanente entre as súas
predileccións. De feito, moitos
destes materiais que se poden
contemplar na mostra de Porriño,
atópanse, da man deste grupo empresarial, no metro de Toulouse e
en Henry Street de Dublin, no aeroporto de Istambul, no aeroporto
de Dubai ou no Palacio de Exposicións de Valencia.
Ademais da singularidade da
propia mostra en si, non existe
en Galiza outro proxecto seme-
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Cadalso de Vidrios.
Como indica Carlos López,
non existe un tipo específico de
granito para unha utilidade concreta, porque son moitos os que
se poden adaptar polas súas características a unha mesma función. “O que si se ten en conta
–comenta- son os acabados e os
espesores. Nunca un granito pulido estaría nas rúas nin ningunha
pedra bruta sería colocada nunha
cociña, por ser difícil de limpar”.
Bautizar granito

llante das mesmas dimensións, a
exposición presenta a particularidade de que nela poden contemplarse pedras que unicamen-

te son extraídas polo grupo Marcelino Martínez. Precisamente,
un deles, o gris cadalso, foi o
granito escollido pola adminis-

tración gala para a construción
do tranvía periférico de París,
unha pedra que a empresa recolle na localidade madrileña de
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Negro impala, verde marítaca,
verde eucalipto, vermello balmoral, verde ubatuba, blanco ártico... Como se explica dende Idi
Granito o tema da elección do
nome é curioso e non segue uns
criterios fixos. De feito, a mesma
tipoloxía pode ter diferentes nomes segundo quen a comercialice, a pesar de que, en principio, o
nome debe poñelo o grupo que
se encarga da súa extracción.
Habitualmente o primeiro termo
do nome fai referencia ao color e
o segundo ao lugar de procedencia, mais non é difícil atoparse
un índigo fantasy, que responde
a criterios máis comerciais.
Estados Unidos ou Canada,
produtores tamén de granito, non
están representados na exposición, porque en Galiza non se
adoitan empregar os seus produtos debido ao encarecemento dos
custes, nin tampouco os de China,
moi similares aos que se producen
aquí e de prezos máis elevados.♦

Nº 1.174 ● Do 5 ao 11 de maio de 2005 ● Ano XXVIII

Manuel
María,
pioneiro
MARICA CAMPO

N

on son doutora, nin
sequera licenciada.
Seguramente é unha
grande ousadía pola miña parte
escribir este artigo para rebater
a todo un catedrático universitario. Mais débollo a Manuel María, á súa amizade alén do tempo, e á verdade da súa obra.
O número 2 do Caderno de
Estudios Chairegos (novembro
de 2004) inclúe unha cálida homenaxe ao poeta que nos
deixou en setembro do mesmo
ano. Alí, o profesor Xesús
Alonso Montero lembra unha
anécdota por el protagonizada
en 1961 e escribe: “Foi un día
ou dous despois deste suceso literario cando conversei
longamente con Manuel María
nun café de Lugo. Daquela Manuel, que algún tempo despois
sería celebrado en Galicia como
poeta social, aínda non estaba
moi próximo aos postulados
desta poética. Non se esqueza
que Longa noite de pedra, de
Celso Emilio Ferreiro, sairía do
prelo un ano despois: en
outubro de 1962. En calquera
caso, a Manuel interesáballe
sinceramente a cuestión, razón
pola cal suxerinlle unha lectura:
a antoloxía de José (sic) María
Castellet Veinte años de poesía
española (1939-1959) (seguen
os nomes dos antologados que
non podo incluír pola limitación
de espazo). Boa parte destes nomes pertencían á nosa xeración,
a do 50. Penso que o libro de
Castellet contribuíu a modelar a
poética de Manuel María. A
aparición, un ano despois, de
Longa noite de pedra sería
decisiva para quen, en 1965,
publicou nunha revista galega
de Buenos Aires, o poema
‘Acuso á clase media’ ”.
Lonxe da miña intención
poñer en solfa canto afirma o
recoñecido profesor, mais hai
algo co que non podo estar de
acordo, o de que en 1961 Manuel María non estaba
próximo aos postulados da
poesía social. Só é social a
poesía que fala explicitamente
dos obreiros? ¿Non é verdade
que na data de publicación do
Terra Chá (1954) a clase
traballadora de aquí era
maiormente labrega? Non hai
reivindicación nestes versos?:
“¡Eu quero pedir os montes
prós labregos, / xa que, dende
sempre, o labrego os poseeu!
/ ¡Pido que a riqueza agrome
en novos regos / e que cada
labrego teña máis de seu...! /
¡Que os labregos sexan donos
do tractor / e que con el traballen o monte largacío!”
O espazo non me permite
referirme a Documentos persoais (1958). Conclúo: como
lectora de Manuel María, co
artigo de Alonso Montero as
contas non me cadran.♦

Polos Camiños da Terra

Xesús Torres Regueiro

Entroido na Ribeira
Escoitaramos falar do Entroido
Ribeirao, en terras chantadinas
onde os sucalcos abraian e ao
tempo aquecen o espírito, como
un dos exemplos máis populares
e tradicionais que fican no país, a
piques mesmo de desaparecer.
Domingo de Antroido, Entroido ou Entrudo, acudimos ás
ribeiras do Miño en Chantada
para coñecer o seu popular e peculiar Entroido. Na tardiña do
soleado domingo baixamos a ribeira chantadina, por Santiago
de Arriba e Vilaúxe até a parroquia de Nogueira de Miño. Á outra beira do río as terras do Saviñao: Diomondi, A Cova, tamén
de viños sonados.
Cómpre voltar a estas ribeiras miñotas chantadinas para
ollar os sucalcos en todo o seu
esplendor nos longos días de verán ou no ouridourado outono
cando os acios están a punto para os traballos da vendima.
O domingo corredoiro os
Volantes disque se concentran
nas parroquias de Santiago de
Arriba e Vilaúxe. O propio domingo de Antroido é a parroquia
de Nogueira a que recibe as
comparsas. Terras estas de ribeira que tiñamos ollado dende
a outra banda do río, na ribeira
do Saviñao onde o Miño se revira para agasallarnos cunha
paisaxe de ensoño coa península de Cabo do Mundo enfronte,
ideal para ollar dende a Adega
de Abadía da Cova saboreando
un viño dos seus.
Nogueira ten unha igrexa románica con fermosos canicelos,
presidindo o outarelo no que se
asenta o rueiro. Unha simple
ollada ao paso amósanos varias
vivendas pechadas, seguindo a
tónica do noso rural. Ollando cara á ribeira un pensa no difícil e
sacrificado que debe ser traballar
estas terras.
Mentres os Volantes non che-

PILAR VÁZQUEZ

gan a xente concéntrase arredor
da taberna que está a carón da estrada. Hai algunha comparsa e
mascaritas, os máis a mirar divertidos por libre pendentes da
chegada dos Volantes. Por fin,
media ducia de Volantes, algúns
deles nenos que serán o recambio de mañá, inician o seu desfile rítmico e sonoro dende o fondal dunha encosta que fai a estrada. De cando en vez un farandulo entrométese e é apartado a
vergallazos por unha especie de

axudante e protector dos Volantes que leva una pelexa e máscara de castrón por enriba dun buzo cunha choca por detrás do
cinto.
Visten os Volantes calzóns
bombachos e blusas de cor
amarela e vermella, medias negras ou brancas, e unha chambra vermella e floreada sobre os
ombros e cruzando o peito. Sobre a testa un pano floreado de
muller, tamén vermello ou amarelo, anoado ao pescozo. Os

maiores levan unha sinxela carauta e os nenos van sen ela e
con luvas brancas. No van levan un cinturón con dupla fileira de chocallos do gando toda a
volta, sobre tea de saco para
amortecer os golpes. Da man
levan un bastón de remate
redondeado, quizá símbolo de
autoridade.
Debe ser canso o choio dos
Volantes: as rítmicas carreiras
costa arriba facendo soar os
chocallos, a danza cos caxatos
en alto a dar voltas en redondo,
rematan esgotando o máis pintado. Cando o festexo decae,
por enésima vez os Volantes,
sufocados polo esforzo, voltan
retomar a encosta coa súa
acompasada carreiriña.
De remate, os Volantes volven desfilar coroados cunha
grande armazón con fitas de cores penduradas a remedar o Arco
da Vella, con flores de papeis de
cores e incrustacións de plumachos e mesmo de bonecas, conformando como unha enorme
pantalla ou pucho descomunal
que lles tapa o rostro. Algunhas
transpórtanas os propios nenos.
Resulta realmente espectacular e
semella como que os Volantes
quixeran impoñer a primavera ao
gris inverno con este derroche de
cor, animación e ledicia.
Un par de días despois, o
martes de Entroido, voltamos a
ver os Volantes, desta vez na vila de Chantada como unha comparsa máis no desfile do Entroido urbano ou vilego. Esta vez, a
media ducia tiña algunha baixa e
mesmo algún dos integrantes semellaba ocasional, sen o seu
atuendo completo, como para
cobrir o expediente. No medio
daquel batifundio urbano de carrozas e desfile de comparsas en
busca de premio, o puro e xenuino entroido ribeirán semellounos
fóra de sitio e lugar.♦

Porta de aire - Miguel González Garcés
antoloxía poética
Miguel González Garcés (1916-1989)
debeu nacer noutro tempo histórico.
Nun, talvez, no que a sensibilidade e
o seu libérrimo exercicio non estivesen tan coutados. Arquiveiro e bibliotecario de profesión, Garcés consagroulle á súa cidade natal moitas enerxías e por iso a retratou ao minuto en
fondos poemas e tamén en páxinas
máis prosaicas e efectivas. Escritor
bilingüe –como outros da súa xeración– entrégase desde os anos 60 á
escrita poética en galego cun feixe de
libros que retratan o escritor sensual,
culto, profundo, filosófico por veces.
Esencial e sincrético, o autor de Sede e
luz apreixa os grandes asuntos do oficio literario e celebra cos seus lectores
o latexar da vida, os límites inexactos

da beleza, a reflexión metaliteraria ou
a constatación da pasaxe do tempo. E
a cada paso deixa ver máis o cuartos
da súa íntima casa. Un escritor que
puxo en marcha a Asociación Cultural
Iberoamericana, que antologou a poesía galega e que estudou con paixón
obras tan cimeiras como as de Luís
Pimentel, Manuel Antonio ou Iglesia
Alvariño. Un poeta que impulsa
Atlándida e que pasea os seus soños
no lapis de Urbano Lugrís, que imparte
maxisterio na mítica Academia Galicia
e que soubo dialogar cos poetas máis
novos, aqueles que na súa mesma
amada cidade ampliaban e actualizaban os códigos da nosa poesía.

A NOSA TERRA
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X. MARRA

Manuel
Darriba
‘Escribir poesía
é falar
cun mesmo’
A.N.T.
O xurado da XIII edición
do Premio Espiral Maior de
Poesía decidía por unanimidade concederlle o galardón a súa obra titulada Vostede non sabe con quen está
a falar. Non lle parece un título un tanto ameazante?
Pode parecer algo prepotente nunha primeira lectura, porque sempre se pronuncia nun contexto deste tipo. Mais cunha segunda lectura descóbrese un novo significado, que se asocia á incerteza, ao descoñecemento
das persoas coas que nos comunicamos. Na obra hai unha estrañeza ante o mundo,
tinguida de ironía. Eses dous
elementos fundamentais tamén está recollidos no título.
En que consiste a obra?
Está composta por máis
de corenta poemas que foron
escritos en diversas épocas,
un tempo no que fun depurando o estilo e o discurso,
para pasar dunha poesía cada
vez menos inxenua até intentar chegar a unha máis fonda.
Que valorou o xurado
do seu traballo?
O discurso antirretórico
e a capacidade para a captación dos instantes, cunha
percepción, que din, se podería denominar fotográfica.
A pesar de que ultimamente publicou novelas, nin
este é o primeiro premio
que recibe nin o primeiro
poemario que redacta.
O primeiro poemario publiqueino tamén en Espiral
Maior hai oito anos co título
Calor. Neste tempo quedaron dous libros de poesía
inéditos, que por sorte non
chegaron a saír, aínda que
me valeron para me achegar
aos camiños polos que quero
transitar. No ano 2000 tamén
recibín o premio Manuel
Lueiro Rei pola novela Velada do billarista, da que estou moi satisfeito.
A quen vai dirixido este
libro?
A min mesmo, é unha expresión persoal. Cando o escribín non tiña na cabeza destinatario. Facer poesía é falar
cun mesmo. Os novelistas teñen que pensar nun destinatario ao que dirixir as súas historias, pero iso non acontece
sempre no caso dos poetas.♦
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SMS:
LORENZO VARELA
M.B.

Literatura por móbil, unha boa opción de cara ao 17 de maio, Día das Letras Galegas, que este ano está dedicado ao intelectual galeguista e poeta Lorenzo Varela.
Concellos como o de Porriño xa
se decataron de que os móbiles
deixaron de ser simples teléfonos sen cabo, ao outorgarlle,
por vez primeira en Galiza, protagonismo no certame literario
que anualmente se convoca
nesta localidade para festexar o
Día das Letras Galegas. A pesar
do extraordinario da proposta a
acollida está a superar as previsións iniciais. Con catrocentos
euros en premios a Concellaría
de Normalización quere demos-

trar que o galego e as tecnoloxías non teñen por que estar enfrontadas.
E literatura e teléfonos móbiles tampouco o teñen que estar. Por iso, nun momento no
que semella que a liña que separa a creación artística e as novas
tecnoloxías é cada vez máis difusa, mandar mensaxes literarias parece unha opción axeitada cando se aproxima o 17 de
maio, celebración que este ano
está dedicada á figura de Loren-

zo Varela, poeta e intelectual
galeguista.
Cunha ampla traxectoria como escritor e director de distintos
xornais e revistas antes e despois
da guerra, tanto na Arxentina como primeiramente na península,
a obra literaria e periodística de
Lorenzo Varela non se deu a coñecer no país até bastante tempo
despois do seu retorno da Arxentina na década dos setenta.
Entre as súas obras atópase
Catro poemas pra catro grava-

dos, na que o poeta transforma
en versos o álbum de Luís Seoane María Pita e tres retratos
medievais, o poemario Lonxe
ou Homaxes, libro no que se inclúen poemas editados na publicación que puxo en marcha
Arturo Cuadrado e Luís Seoane, Correo Literario, que desaparecería durante a primeira
presidencia de Perón. Delas poden tirarse centos de mensaxes
curtas, sms que levarán a sinatura de Lorenzo Varela.♦

Nº 1.174 ● Do 5 ao 11 de maio de 2005 ● Ano XXVIII

Ponte
nas ondas
MARGA ROMERO

S

er diferente é ser existente, fermosa máxima, que
convida a manter a diversidade coma riqueza. O saber
non fica pechado polas fronteiras, o pobo goza e sofre, crea e
constrúe, sen a limitación dunha liña administrativa trazada
nun mapa. A pantasma da globalización que percorre o mundo agacha as identidades e coñecementos comúns herdados
que nos sitúan na historia
como seres solidarios a
partillar pan e manxares,
alegría e ciencia para levar a
vida e ben morrer, con
palabras, que case sempre parten do mesmo étimo. A pantasma non consegue ocultar coa
súa capa de poder absoluto o
patrimonio oral e inmaterial
galego-portugués. Foi bo e é de
agradecer que nacese ‘Ponte
nas Ondas’, xa na 11 edición.
Grazas a ese grupo de mestres
que tivo a iniciativa e o voluntarismo para levalo adiante,
coa axuda única da súa ilusión
e traballo, que lograron
contaxiar. Atrás de Ponte nas
Ondas, 24 horas de programación de radio en directo, hai
moita xente, animada por unha
arela común, manter vivo o
que une unha banda e a outra
do Miño, avivar en cada
edición a cooperación e as relacións entre centros de ensino
alén das fronteiras. A orixe:
profesorado e alumnado
engaiolados polas ondas das
radios locais. Atrás, horas de
reunións e traballo incontábel.
Fóra das institucións. Esas son
as iniciativas que valen, que
hoxe espallan a idea máis alá
do continente, e as ondas
viaxan polo Miño, polo Val
Miñor polo do Fragoso, TrasOs-Montes, o Brasil e Cuba.
Desta vez, Ponte nas Ondas
agarda que a UNESCO proclame a cultura galego-portuguesa
como Obra Mestra do Patrimonio Oral e Inmaterial. Este venres, 6 de maio, o alumnado de
52 centros de ensino falará na
radio dos curros, das cantigas,
do maio, do entroido, dos
oficios, das bolachas, do
contrabando, dos remedios, dos
xogos, das treboadas, dos oleiros, dos cavaqueiros, das
regueifas e muiñadas, da música e dos sabores, dese tesouro
patrimonial que están a
vivificar e defender. Recomendo a visita a páxina (www.pontenasondas.org). Se esta candidatura que Ponte nas Ondas
presentou en outubro do 2004
en París, avalada polos
gobernos de Portugal e España,
obtén o recoñecemento internacional e o Patrimonio GalegoPortugués é proclamado Obra
Mestra do Patrimonio Oral e
Inmaterial, o mérito será só voso. Agora vós xa merecedes un
premio pola contribución á
Normalización Lingüística e á
defensa da cultura.♦

Catrocentas gaitas resoan en Madrid
MAR BARROS
Novamente as gaitas tomaron
Alcobendas, no cuarto Encontro
de Gaitas Tradicionais que se
vén celebrando na cidade madrileña nos últimos anos, unha
cita na que non faltou o marisco
e o baile e, sobre todo, a música.
Volveron a Alcobendas os xeitos
galegos. Comida típica, esmorga e
moita música foron os reclamos do
cuarto Encontro de Gaitas Tradicionais que se celebrou o pasado
fin de semana. Cita madrileña que
coincide coa polémica desatada en
Galiza entre a Deputación de Pontevedra, a Banda de Gaitas de Pontevedra e a Asociación de Gaiteiros
Galegos, un episodio que se podería definir como o último capítulo
da guerra das gaitas. Pero non só
cadran as datas, senón que ademais
as reivindicacións son semellantes.
Tanto a Asociación de Gaiteiros
Galegos como a Xuntanza de Galegos de Alcobendas, os organizadores do evento, avogan pola defensa dun instrumento tradicional,
que conserve os xeitos galegos,
“sen imitacións traídas doutros
mares” e cualifican ademais de
“andrómena montada ao redor das
nosas gaitas” o que se está a realizar co arremedo das bandas escocesas e o seu caracter marcial.
Por este motivo e co obxectivo
de que “a gaita e a percusión tradicional siga viva” tivo lugar entre
o 27 de abril e o 3 de maio este
cuarto encontro de gaitas no marco da décima Semana Gastronó-

mica do Marisco, que contou coa
participación de catrocentos gaiteiros procedentes de diferentes
puntos do Estado e na que se deron cita máis de 250.000 persoas,
segundo a organización.
Coa polémica enriba da mesa,
a Xuntanza de Galegos en Alcobendas quixo chamar a atención
xa no manifesto sobre “sobre o engano e confusionismo ao que continuamente estamos a ser sometidos todos os galegos dende hai xa
uns anos, tanto na nosa terra como
fóra, dunha serie de bandas que
din chamarse galegas e representar
a música tradicional de Galiza,
sendo financiadas por organismos

e institucións públicas”.
Cos mellores traxes tradicionais, máis de vinte grupos de todo
o Estado responderon á chamada
da festa rachada e interpretaron
durante varios días xotas, pasodobres e muiñeiras. Non faltaron o
Centro Galego de Ermua, o grupo
de gaitas Anaquiños, de Palma de
Mallorca, os centros galegos de
Móstoles e Alcorcón así como os
galegos Airiños do Frade, a banda de Gaitas Froima, grupo Donaire e o Xistra de Pedrafita do
Cebreiro, entre outros.
Como “un éxito rotundo” cualificou a organización a concentración, “para que vexan que os instru-

O Bardo na Brêtema

mentos tradicionais teñen moita
acollida e non fai falta facer ningunha filigrana para que teñan éxito”.
No transcurso do encontro tamén se denunciou “o engano que
sofren milleiros de gaiteiros e percusionistas que están a recibir formación musical nesas agrupacións
con información parcial e chantaxes
en forma de desprezo á tradición”.
Aproveitando a cita, dende a
Xuntanza reclamouselle aos gobernantes e a Xunta de Galicia
máis subvencións para o tradicional co fin de “que poidamos
escoitar os noso instrumentos
dentro e fóra de Galiza sen ningún tipo de ameaza”.♦

Rudesindo Soutelo

Quadrado de Pi
Raimund Meyer, responsável da
exposição “Dadá Global” de 1994
em Zurique diz: “Dadá é espatifar
aquilo que até então era válido,
quer dizer, não mais utilizar a tinta
a óleo para pintar, nem empregar a
língua do modo como era usada na
literatura. A arte deveria ficar ao
acaso da natureza. Como por acidente, combinavam-se palavras
achadas, letras, sílabas, produziamse colagens de cores, materiais, palavras, movimentos e sons.”
Dadá era ao mesmo tempo poesia, teatro, música e artes plásticas, e chegou ao extremo da provocação para romper a complacência de um público que vivia
dos valores tradicionais. Dadá foi
uma resposta carregada de ironia,
cinismo e nihilismo libertário
contra a crise moral e política que
pôs de relevo a I Guerra Mundial.
O grupo dadaísta de Colónia,
com Max Ernst à cabeça, organizou uma exposição em 1920 que
foi fechada pela polícia alegando
pornografia e atentado à moral.
Alugaram uma sala numa cervejaria à qual se acedia a través do
banheiro masculino, e um crítico
escreveu no jornal: “A falta de
luz exige muito esforço para decifrar o catálogo, de letras negras
em fundo vermelho. Quando começa a ficar mais claro, o problema são as goteiras e exige muito
heroísmo percorrer toda a exposição!”. A polícia reconsiderou a
questão artística e ao pouco tem-

po permitiu a reabertura.
Na Galiza, em Compostela,
apresentei o 26 de Maio de 1976 o
grupo Letrinae Musica no Salão
Artesonado de Fonseca. O grupo
fora criado no seio das Juventudes
Musicais de Vigo após uma noite
de conversa com Luís Rodrigues
Andrade e Joam Manuel Carreira,
no antigo Café Rosalia Castro, hoje Centro Cultural Caixanova. Ali
foi-se definindo um novo-neonew-dadá que demos em chamar
“Quadrado de Pi”, é dizer, “PiPi”,
um movimento irreverente mas fisiológicamente necessário para a
saúde do corpo social. O concertohappening-performance, uma homenagem pipiísta a Erik Satie no
cinquenta e um aniversário do seu
passamento, começou com um discurso deliberadamente incompreensível, absurdo e irracional seguido de um “Concerto para dois passarinhos de água e orquestra”. Manuel Forcadela, agora poeta, e mais
Enrique Macías, daquela noviço
compositor, eram os dois solistas
que eu acompanhava dirigindo
uma orquestra sem qualquer habilidade musical e seguindo uma
aparente partitura em papel higiénico que a modo de rolo das escrituras transcorria diante do pódio. O
público, jóvens universitários, sorria. Não faltou o 4’33” de John
Cage onde Kukas, o dos monicreques ou bonifrates, que se encontrava no público, teve uma destacada intervenção. A peça de Cage foi

gravada e a seguir o público ouviu,
com grande surpresa, a sua própria
interpretação. Carreira recebeu um
caramelaço na testa quando, impertérrito, interpretava o seu stockhausiano “Ut” entanto Dolores
Criado orientalizava a cena.
A efervescência política daqueles dias criara um ambiente
de confronto e boicote ao acto
que tardava em explodir. A sala
estava a rebentar e com as portas
fechadas, para que não entrassem mais nem tampouco pudessem sair. Após o caramelaço de
Carreira, um tímido ovo seguido
dum tomate maduro fez a sua
aparição na parede do cenário. O
público começava a reagir.
O cimo provocador chegou
quando se ouviu como três intérpretes, de costas para a gente, urinavam sossegada e placidamente
no penico que cada um tinha na
mão e, uma vez bem aliviadas as
águas, voltam cara ao público e
lançam o contido dos tres penicos
ao aterrorizado auditório. Escutouse um desgarrado grito de pânico
que chegou ao céu, mas o que por
cima lhes caía eram tão-só caramelos, confetes e serpentinas. A
partir daí os comandos de boicote
rivalizam no lançamento de ovos e
tomates e, sem o saber, iam formando na parede um quadro composto de detritos, o qual tornava a
anti-arte em arte. No entanto a
obra mais característica do movimento pipiísta, Tuba Mirum, ficou

in-audita por não chegar o instrumento a tempo. Consistia numa
pomposa e borbulhante recriação
do hino nacional para tuba preparada com água e detergente. Vou
tratar de recuperá-la para a edição.
Afinal, para aderir o ágrafo
manifesto pipiísta, acendemos uma
queimada e distribuímos palhinhas
ao público para que sorvessem o
espirituoso e flamifervente PiPi
num esplendoroso penico branco
de bordão azul. O tumulto de aderentes arredor do penico foi de
grandiosa apoteose. Mas o pipiísmo, como bem correspondia, autodiluiu-se após a segunda performance, celebrada em Vigo. Aproveito este artigo para agradecer aos
membros activos e demais colaboradores daquela experiência singular e histórica que foi Letrinae Musica na Galiza. Além dos já mencionados saíram a cena Benjamim
Mosquera Lavado, Ernesto Noceda, Isabel Areoso, Eva Fernandes
Zas e muitos mais de cujos nomes
não me lembro agora.
As excomunhões e anátemas
proferidas pelo reitor da Universidade de Santiago, Pablo Sanz
Pedrero, e mais outros vigias de
ocidente, estão nos jornais e formavam parte dos objectivos
pipiístas: agitar a decadente moral pequeno-burguesa.
Não só habemus dadam, também PiPi habemus ainda que os
Bentos sopram em contra.♦
ant@soutelo.com
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FRANCISCO CARBALLO

A

s manifestacións
do 1º de maio
foron desde 1890 o
sinal das tensións sociais.
Están a ser hoxe sinos de
menos volume. Tocan a
perigo, exhiben
consignas, dan roldas de
prensa. Ollando as
pancartas de París e de
Vigo, coinciden: solución
ao paro, mellor atención
sanitaria. Alí a
preocupación polo
referendo ao tratado da
UE, aquí a insistencia
por postos de traballo sen
emigración da mocidade.
Entre nós,
especialmente en
Pontevedra, coinciden cos
“maios” a cantar dos
nenos. Estes dan o
colorido, aqueles a
nostalxia. Estes deixan
nas coplas as queixas
populares e as críticas
sociais máis sentidas,
aqueles o testemuño de
loitas gañadas e de
esperanzas imposíbeis?
Mais, nenos e
obreiros, fillos e pais,
saben que a gran
preocupación deste
primeiro de maio está
nas eleccións do 19 de
xuño. Os nenos recitan as
coplas que lles escriben
os maiores e gozan coa
forza da primavera, as
eleccións están fóra da
súa atención. Os nenos
son a primavera e
chégalles ben cantar as
coitas dos maiores, e
sorrir. Os adultos
intentan reflectir cos
eslogans sobre o cambio.
Ningún día máis
cargado de emoción e de
trama: os sindicatos na
rúa e as escolas nas
prazas. Eis dúas
expresións ben diferentes
e ben converxentes.
Etnre os dous forman a
multitude en camiño
para algo distinto á
realidade que vivimos:
un país con afouteza para
sobrevivir e superar as
dificultades, mais
mergullado na creba das
súas arelas, dos seus
proxectos. Un país coas
pexas nos pés e nas mans
que o paralizan, pexas
debidas ás pragas dos
seus tiranos.
Porque se ben sabe
este país, os seus nenos e
adultos, que parte da
solución está a depender
do 19 de xuño, tamén
teme que ese 19 sexa
frustrado pola canga da
tiranía agochada no
poder e capaz dos
maiores esfarelamentos
antes de soltar a presa.
Mais, ánimo,
compañeiros! Agora toca
cantar os maios, logo de
estar na rúa cos
obreiros.♦

A Ucha das Horas

Felipe Senén

A modélica rehabilitación da Habana
“Desafio dunha Utopia” é o título
dunha nova e ampliada edición sobre a estratexia integral para a salvagarda e a xestión do patrimonio
cultural da Habana Vella. Acción
modélica para cantos traballan e
asumen a importancia da historia
para a identidade cultural dos pobos, para a súa formación humanística e tamén como recurso turístico. Plano mestre dirixido na
capital de Cuba polo doutor Eusebio Leal Spengler, Historiador de
la Ciudad de la Habana, que é como dicir Alcalde Maior desa urbe
sobre a que planea a dignidade e
certa nostalxia do seu pasado mestizo, tolerante, que con constancia
e saber dunha Penélope, se recupera día a día sobre o seu tear urbano... Obra sempre inacabada e restauradora da historia en todas as
ordes, guiada por este descendente
de Galiza e amante da nosa cultura, a que reborda en toda Cuba e
moi especialmente en cada recuncho desa capital que abre o seu patio de diante a un malecón de cemento para mirar as incertezas. Cidade con sabor a mojito de ron e
menta, con cheiro a fume de tabaco, con rítmicos sons de maraca,
tambor, mulatas, conversa, graza,
La Habana, onde a xente non anda, baila; onde non fala, canta.
Eusebio Leal é habaneiro, nacido no 1942, Doutor en Ciencias
Históricas pola Universidade da
súa cidade, arqueólogo bolseiro en
Italia para especializarse en restauración. Deputado da Asemblea
Nacional do Poder Popular. No
1967 é Director do Museo de Historia da Habana, no que sucede e
continúa o labor do seu mestre
Emilio Roig, creador da Oficina
do Historiador, obra respectada
polos líderes revolucionarios. Leal
asume a restauración do Palacio
dos Capitáns Xerais e a partir do
1981 conduce os investimentos
para a restauración e dinamización
da cidade, con todo o que leva
consigo de castelos, fortificacións,
prazas, edificios etc... A Oficina do
Historiador da Habana Vella, cun
complexo esquema organizativo
interdisciplinar, no que cadaquen

ten súa función e responsabilidade, comanda un plano de rehabilitación integral que presupón a secuencia dun minucioso estudo que
será documentado até atopar un
fin de vida dentro do tecido urbano, asumindo incluso o impacto
positivo e negativo do turismo.
Non convén quedar na superficialidade do feito, nas fachadas, senón no como se fai en todas as ordes: modélico plano de desenvolvemento local sostíbel, artellado
con recursos propios, tamén co
apoio e colaboración de varias universidades e institucións estranxeiras. Prototipo de participación
social, comunitario, descentralizado, que no seu mesmo proceso axuda a perfeccionar a lei e a maduración social e cultural, non só dos
cubanos, senón de calquera ser humano sensíbel cunha historia feita
pola confluencia. Obra solidaria
con todos os que queiran sumarse,
sorteando todo tipo de carencias e
limitacións, as que serán vencidas
pola constancia, o maxín e o traba-

llo. No andar do mesmo camiño, no
decurso do proxecto, os participantes adquiren experiencia e profesionalización, para resultar a mellor
escola dun cualificado artesanado e
xestor patrimonial.
Fondo traballo que estuda, analiza e pon de manifesto as raiceiras,
o sincretismo de culturas que debuxa a identidade de Cuba. Esforzo que necesita da colaboración do
aparato educativo, sensibilizador,
concienciador, implicador, o que
responsabiliza os cidadans co seu
patrimonio. Algo que tanto pasa
pola escola como polos medios de
comunicación e a difusión editorial
simple e especializada. Ética e estética que proclama que “soamente
se accede ao futuro dende o pasado... todo esquema de desenvolvemento que prescinda da cultura,
xerará decadencia”. Sentido común, equilibrio entre o material e o
intelectual, aquí feito con poesía.
Algo digno de ser aprendido por
todo amante e profesional da arquitectura e dun patrimonio que

non somentes é inmóbel, senón
móbel e intanxíbel, detrás do que
sempre hai unha filosofía e maxín.
O genius loci, o espírito dos lugares, noutrora desterrado, devólvese
aos seus espazos orixinarios.
Traballo o de Eusebio Leal recoñecido mundialmente. No 2001
recibe o Premio Europeo de Arquitectura ‘Philippe Rotthier’ para
a reconstrución da cidade e hoxe
por hoxe, moi no debate sobre “cidade, contemporaneidade e historia”. Leal, polígrafo, historiador e
poeta, incansábel defensor dunha
cidade aberta, remata dicindo na
presentación do libro referido á
súa obra rehabilitadora que “...cae
a tarde e un grande furacán avanza sobre as costas de Cuba...
abondaría que se inclinara uns
poucos graos e que, ao afastarse
as forzas da natureza, a cidade se
salvase de dorosas feridas. Pase o
que pase, estamos preparados para, sobre as ruínas, loitar e vencer... Xa unha vez o fixemos contra o esquecemento”.♦

O PEIXE
DE PEDRA
Ramón Loureiro
Xaquín Marín

NOVIDADES

NOVIDADES

A HISTORIA
INFINDA
Pablo F. Sepúlveda
Pepe Carreiro

A NOSA TERRA

Primeiro
de maio

Os Bolechas
van en ascensor
Os Bolechas
van de Entroido
O suceso
de Nigrán
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O Trinque
Um amor infinito

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

Um amor infinito é o nome do
último disco do grupo portugués Madredeus. O vindeiro
luns, 9 de maio estará no Auditorio do Palacio de Congresos de Ourense para dar un

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

O Barco
Barco
■ EXPOSICIÓNS

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

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

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

Cangas
■ EXPOSICIÓNS

MATERIAS
DE SOMBRAS

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

Cea
■ EXPOSICIÓNS

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

O Corgo
■ EXPOSICIÓNS

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

A Coruña
■ ACTOS

AÑOS INTERVENIDOS

Teresa
Barrós
mostra
a súa
pintura na
Asociación
de Artistas
da CORUÑA.

concerto. O conxunto, que revitalizou o panorama musical
portugués e conseguiu coaligar a música de cámara co
pop, comeza a actuación ás
8,30 do serán.♦

Conferencia a cargo de Joan E. Garcés e Antoni
Domènech, que serán presentados por X.M. Beiras,
este venres 6 ás 20 h. na
Aula de Cultura de Caixa
Galicia (Médico Rguez),
dentro do ciclo Da transición a 30 anos da morte de
Franco. Joan E. Garcés é
profesor de Ciencias Políticas e autor de distintos artículos e libros sobre teoría
política; Antoni Domènech
é catedrático de filosofía
das Ciencias Sociais e Morais na U. de Barcelona e
autor de numerosos traballos publicados en revistas
especializadas.

D E

OS SONS DA ARTE

C U L T U R A

Interesante
mostra sobre
dinosaurios no
Parrote
da CORUÑA.

O Museo de Belas Artes pretende achegar aos máis cativos o mundo da pintura mediante o emprego da música,
con dous obradoiros que se
van celebrar os sábados 7 e
14, ás 11 h. para crianzas de
4 e 5 anos, e ás 12,30 h. para as de 6 e 7 anos.

SEDUCIDOS

E

E S P E C T Á C U L O S

Quique González
O músico madrileño presenta, en
directo, o seu novo traballo La noche americana, este venres 6 ás
00:30 h. no Playa Club da CORU-

POLO ACCIDENTE

Clovis

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 6 ás
20 h. vai falar o sociólogo
Benjamín González.

A Fábrica de Chocolate presenta
estes concertos pseudoeléctricos
na Casa de Arriba de VIGO este
xoves 5 ás 22,30; no Marruco de
BAIONA o venres 6 ás 23,30; no
pub Torgal de OURENSE o sábado
7 ás 23; no Modus Vivendi de

ÑA;

o sábado 7 ás 22 h. tocará na
sala Capitol de SANTIAGO DE
COMPOSTELA. Entrada anticipada
por 12 euros e 15 na billeteira.♦

SANTIAGO o martes 10 ás 23; no
teatro Máxico de ARZÚA o mércores 11 ás 22,30; no Rock’n’roll da
CORUÑA o xoves 12 ás 23; na sala
Clan de XINZO o venres 13 ás 00;
e na Reserva de CARBALLO o sábado 14 ás 23 h.♦

■ EXPOSICIÓNS

TERESA BARRÓS
Na sede da Asociación de
Artistas da Coruña (Rego
da Auga 32) amósanse, até
o vindeiro venres 13, os
seus magníficos bodegóns
e escenas mariñas, de luns a
sábado de 20 a 22 h.

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.

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

nisterio 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 29 de
maio. Obradoiros didácticos
para escolares e visitas guiadas para adultos. Máis información en www.fbarrie.org.

■ MÚSICA

O RENACEMENTO
Este domingo 8 ás 12 h. no
Museo de Belas Artes celébrase o concerto Martín
Códax, como acompañamento da visita guiada á
mostra A pintura do s. XIV.

Real Filhamonía de Galicia
Pedro Halffter dirixe á Filharmonía o vindeiro xoves 12 ás 21 h. no
Auditorio de Galicia de SANTIAGO
DE COMPOSTELA, nun concerto no
que vai participar o solista Frank
Peter Zimmermann, considerado

Pormenores da fauna e flora de hai máis de 65 millóns
de anos no Parrote até o 5
de xuño. Fósiles, osamentas de dinosaurios, reproducións con movimento...

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
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.

HOMENAXE
Á TORRE DE

HÉRCULES

Mostra conmemorativa dos
60 anos da publicación des-

Carteleira
Carteleira

ARQUITECTURAS
AUSENTES DO S. XX

☞

FUNDAÇOM ARTÁBRIA
Esta fundación, con sede
na rúa Travesa de Batallóns 7, programa para este venres 6 ás 22 h. un
concerto de Tino Baz. O
sábado 7 toca Presência
Zero, con entrada solidaria dun euro. O domingo 8
ás 12 h. celébranse os
Maios; e o vindeiro venres
13 ás 22 h. escoitaremos o
concerto de Bitxabola.

■ EXPOSICIÓNS

O GRAVADO
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.

Ferrol
Ferrol

■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

LAMATUMBÁ

SGHN

A banda ourensana presenta o seu novo disco Lume
(para que saia o sol), este
venres 6 no festival A mocidade coa lingua - Memorial Brocos, que se vai celebrar na pista polideportiva do C.C.R.D. de Perlío.

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

SÁHARA. Unha médica da OMS investiga en
Malí unha epidemia descoñecida e un cazatesouros anda á procura dun barco cargado de ouro.
Os dous coincidirán ao enfrontarse a un ditador e os seus intereses. Para coller no videoclub.

☞

O GRAN GOLPE. Un
ladrón e a súa cómplice
retíranse despois de roubar varios diamantes, pero un policía
localízaos na illa na que están
porque vai chegar un barco coa
maior pedra do mundo e cre
que van roubala. Vaia paquete!

☞

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 es-

coita 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.

☞

un dos mellores violinistas do mundo, que interpretará pezas de David
del Puerto, S. Prokofiev e F. Shubert. O venres 13 ás 20:30 poderemos gozar deste mesmo concerto
no C.C. Caixanova de VIGO.♦

■ MÚSICA

Fene

COMO EXPRESIÓN

GOBISSAUROS

Podemos ollar as súas fotografías no Quiosque Alfonso.

Esta mostra organizada pola
Fundación Barrié e o Mi-

te libro de Luís Seoane que
podemos contemplar na súa
fundación até o 25 de maio.

HABANA BLUES. Benito Zambrano, despois
do éxito de Solas, reaparece con
forza. As peripecias dun grupo
de músicos cubanos para facer

Manuel
Rivas fala
este venres
6 en
Mañufe,
GONDOMAR

Gondomar
■ ACTOS

MANUEL RIVAS
O espazo O autor e a súa
obra terá como protagonista ao escritor galego, que
será presentado pola profesora Mª Xosé González
Chamorro, este venres 6
ás 20:30 h. no Pazo da Escola no barrio de Moreira
en Mañufe.

un contrato cunha discográfica
española, permítelle radiografar
a sociedade cubana sen maniqueismos. Moi recomendábel.

☞

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.

☞

DESCUBRINDO
NUNCA XAMAIS. Película que narra os vínculos entre 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.

☞

KINSEY. Historia de
Alfred Kinsey, o biólogo que revolucionou a socie-

dade 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 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.

☞

LONGO DOMINGO
DE NOIVADO. Unha
parella sepárase porque o noivo
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.♦

■ EXPOSICIÓNS

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

JAVIER TORRÓN
O artista amosa as súas xilografías na galería Augatinta.
ADEGA
organiza en
MOAÑA
unha mostra
de debuxos
de Xaquín
Marín.

ARTURO HERRERA

■ MÚSICA

SEMANA DO CORPUS
O festival de música Cidade de Lugo presenta este
venres 6 no Conservatorio
ás 20,30 h. o concerto En
busca dun tempo perdido,
con Amandine Beyer ao
violín e Laurence Beyer
no piano. O sábado 7 ás
18,30 h. no Círculo das Artes, os máis cativos gozarán co Entroido dos Animais de Saint-Saëns, a cargo dos Monicreques de
Kukas e a Camerata
Quiodi. O martes 10 ás
20,30 h. no Círculo teremos a L´Assemblée des
Honnestes Curieux no
concerto Stabat mater. Pergolesi, coa soprano Anne
Magquët e o contratenor
Jordi Doménech; e o venres 13 ollaremos Farinelli,
o Castrato, co sopranista
Jörg Waschinski e o Concerto Grosso Berlin. Entrada de balde para todos
os espectáculos até completar aforo.

Moaña
■ EXPOSICIÓNS

XAQUÍN MARÍN
Desde o luns 9 e até o venres 20 no IES As Barxas poderemos ollar a mostra 25
anos de medio ambiente,
editada por ADEGA empregando material gráfico dun
dos máximos representantes
da banda deseñada galega.

Mugardos
■ EXPOSICIÓNS

CERVANTES E O SEU

HUECO VIRTUAL
Esculturas de Luis Borrajo
até o 30 de xuño nos exteriores do Campus.
■ MÚSICA

MADREDEUS
O grupo portugués dá un
concerto o próximo luns 9
ás 20, 30 h. no Palacio de
Congresos co gallo da presentación do seu último disco Um amor infinito.

Pontevedra
■ EXPOSICIÓNS

ANTÓN SOBRAL
O recoñecido artista presenta
o seu traballo La mer, la mer,
toujours recomencé! até o
xoves 19 na sala de arte da
Escola de Restauración (Edificio da Facultade de Belas
Artes), de 20 a 21:30 h.

O PAPAGAIO: A
PEGADA DOS SENTIDOS

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

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.

TEMPO

Mostra de paneis informativos que se pode visitar no
baixo do Concello e no IES
Mugardos até o 6 de xuño.

O Porriño

Ourense
Ourense

NOITE DE CANS

■ EXPOSICIÓNS

SALTEADO DE CORES
EN CADROS

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

LUÍS FEGA
A galería Marisa Marimón
acolle a obra deste pintor
até o 13 de maio.
Madredeus
está no
Palacio de
Congresos
de OURENSE
o luns 9.

■ ACTOS

Este venres 6 ás 23 h. no Liceum preséntanse os contidos do vindeiro Festival de
Cans de curtametraxes, organizado pola A.C. Arela,
cun espectáculo de formato
circense cheo de humor
guiado polo actor Ricardo
de Barreiro, no que se
ollarán adiantos do que serán as curtas do festival nos
apartados de ficción e animación, como Jalpón Friki
ou do documental sobre o

festival Ciudadano Cans.
Xa confirmaron a súa presenza os actores Iria Piñeiro e Suso Cortegoso, o experto en maxia perralleira
Alberto Cunha e o grupo
Tanxarina, ademais da colaboración especial de Teté
Delgado. Entrada á venda
por 2 euros, e gratuíta para
os socios ou coa compra da
camiseta do festival.
■ EXPOSICIÓNS

ESPECIMEN 0.5
Mostra do graffiteiro valenciano Hanem, que lle supón o salto dos valados a
lenzos e soportes plasticoestéticos, até este venres 6
no Liceum.

rios libros sobre arquitectura
contemporánea, crítico de
arte, pintor e, desde 1977,
especializado en fotografía
do patrimonio artístico. 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 luns 9 de maio.

Ribadavia

QOYLLUR RIT’I
NO PERÚ

■ EXPOSICIÓNS

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.

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 mostra no Museo do Gravado
en Artes.

Santiago
■ EXPOSICIÓNS

XABIER CARRASCO
O fotógrafo presenta, na
galería José Lorenzo até o
domingo 15, a mostra de
imaxes de gran formato
Plantas, lotería e, por suposto, música. Desde o sábado 7 a galería acolle tamén a mostra de Alberto
Gulías El último sol, na
que o artista combina fotografía, pintura e escultura.

GALICIA LUZ
Fotografías de Juan M. Gómez Segade, doutor en
Htra. da Arte e profesor da
U. de Granada, autor de va-

O CGAC organiza a primeira retrospectiva europea
deste artista venezolano,
que vive e traballa entre
New York e Berlín, cun total 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.

3’
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.

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.

OOOPS...! I DID IT
AGAIN!
Vídeo-instalación de Chris-

tian Jankowski no CGAC.

JOANNA DOMANSKA
A artista surrealista polaca
amosa o seu traballo na
Fundación Granell até o
luns 9 de maio.
■ MÚSICA
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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 este domingo 8.

Lugo

THE SAINTS
O concerto deste grupo,
programado para o pasado
mércores 4 na sala Capitol,
tivo que ser cancelado. O
importe das entradas será
devolto nos puntos de venda onde foron adquiridas.

DAYNA KURTZ
A cantautora neoiorquina
móvese con comodidade
desde o jazz e o blues até os
sons urbanos de Lou Reed
ou Tom Waits no seu segundo disco Beautiful Yesterday, que poderemos escoitar en directo este domingo
8 ás 21 h. na sala Capitol
nun concerto no que tamén
estará Tarántula.

I ROCK NO SAR
Como festa previa ao festival
que se vai celebrar o venres
28 e sábado 29 de maio no
multiusos Fontes do Sar, e no
que estarán, entre outras moitas bandas, Los Suaves, Barricada, Saratoga, Sex Museum ou Fe de Ratas, este
sábado 7 no Campus Sur, e
con entrada de balde, van tocar as El último ke zierre,
Octubre 28, Icewind, Embracemeocean, Rever e The
Codename. Máis info en
www.rocknosar.com.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Este xoves 5 ás 21 h. no
Auditorio de Galicia, baixo
a dirección de Frans Brüggen e con Thomas Zehetmair ao violín, interpretarán obras de L.v. Beethoven
e J.Ph. Rameau.
O fotógrafo
arxentino,
de pais
galegos,
Pedro Otero
expón no
Pazo de
Bendaña de
SANTIAGO
até o luns 9.
Na imaxe,
Vacine
o can.

ROSTROS
O retrato no umbral do século XXI é o fío condutor
desta mostra que podemos
visitar até este domingo 8,
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
Colección de imaxes, baixo
o título Barcos de xeo, do fotógrafo Lucien Giradin-Dagort. Crónica dos pescadores
españois de bacallau na illas

Festival do Norte
Norte en Vilagarcía
ilagarcía
O recinto feiral exterior de Fexdega de VILAGARCÍA acollerá,
desde o vindeiro venres 13 ao
domingo 15, a IV edición deste
festival, no que van estar, en
dous escenarios, importantes
artistas galegos e internacionais. O venres poderemos
escoitar ao ferrolán Carlos Jean, Amparanoia, Kiko Veneno, o hip hop de La Excepción,
e a Los Delinquentes, e no escenario Estrella Galicia a Lamatumbá, Vado Permanente
e Heissel. O sábado no escenario principal estarán Bunbury,

Fundación Tony Manero, Sidonie, e o ex Los Enemigos,
Josele Santiago, ademais de
Steelwood, Pedro Granell e
Cornelius. O domingo escoitaremos aos cubanos Orishas
presentando o seu último traballo El Kilo, a Macaco,
O´funk´illo, Pereza, Capitan
Sonoro, Overlook e Niño y
Pistola. A organización dispón
de acampada gratuíta co abono
dos tres días, no parque Enrique Valdés Bermejo (O Castriño), a cinco minutos do recinto
de concertos. As entradas po-

den adquirirse anticipadamente
por 20 euros, un día; ou por 45
euros o bono para todos os concertos (25 e 50 euros na billeteira) a través de internet en
www.caixanova.es, no telf. 902
504 500 ou en Discoprecio e
Gong de Santiago; Portobello e
Noni´s na Coruña; en La Columna, Elepé, e Diskópolis de
Vigo; Peggi Records de Ourense; Vazquez Lescaille e Discos
Froiz de Pontevedra e Vilagarcía; ou en Escoita de Lugo.
Máis información en www.festivaldonorte.com.♦
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TOÑO OTERO QUARTET
En concerto no Dado Dadá
o martes 10 ás 23 horas. Ao
remate: repichoca.

Convocatorias

■ TEATRO

Convocado pola Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada para seleccionar un cartel para a XIX edición
da Feira do Moble, que se celebra en
setembro. Os participantes, con plena
liberdade creativa, deben presentar carteis confeccionados con técnicas manuais ou por ordenador, de 50 x 70 cm.
en vertical e sen marxes, realizados de
maneira que non presenten problemas
para a súa reprodución. Na composición do cartel obrigatoriamente debe
aparecer a lenda XIX Feira do Moble
de Galicia e A Estrada, 10 ó 18 de setembro de 2005; tamén se debe deixar
espazo na parte inferior esquerda para
introducir logotipos. Os traballos entregaranse montados sobre taboleiro ou
bastidor e, os realizados en ordenador,
irán, ademais, acompañados de copia
en soporte electrónico. O premio que se
establece é de 600 euros e un diploma.
Os orixinais teñen que ser enviados á
sede da fundación (zona deportiva s/n,
36680 A Estrada Pontevedra), antes
do 31 de maio, embalados, rotulados
no exterior con lema identificativo, que
tamén ha figurar nun sobre fecho, no
que se acheguen os datos do participante, incluíndo sinatura e data. Todos os
traballos serán expostos durante a celebración da feira. Para máis información
dirixirse a fecae@feiradomoble.com
ou chamar ao tefl. 986 573 406.

MONÓLOGOS
DA COCIÑA

Teatro do Noroeste e Noescafé Teatro, estarán na sala
Yago con esta peza de Lola
Correa, dirixida por Luma
Gómez, desde este xoves 5
ao domingo 8. Máis información en www.salayago.com.

RICARDO III
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 até o 22 de
maio. Máis información e
reservas no telf. 981 581
111, de 9 a 14 h.

CASAHAMLET

Primeira
retrospectiva
europea do
venezuelano
Arturo
Herrera no
CGAC de
SANTIAGO.

O teatro Galán ofrece o seu
espazo ao estudantado de
artes escénicas desta escola, que este xoves 5 ás 20 h.
amosará os seus traballos
de fin de curso: o venres 6
poderemos ollar os da escola Espazo Aberto; e o sábado 7 os de Sintart. O
vindeiro xoves 12, venres
13 e sábado 14 ás 22 h. Malalúa Teatro estrea Embalaxes, espectáculo multidisciplinar, dirixido por Eva
Lúa, no que se mestura teatro, poesía, e danza en pequenas doses.

CONCURSO FEIRA DO MOBLE

FOTOGRAFÍA DE
MEDIO AMBIENTE 05
O Ateneo Ferrolán organiza este certame para afeccionados e profesionais
que deberán presentar traballos sobre a
ecoloxía nos seus diferentes aspectos
(fauna, flora, paisaxe, agresións...).

Non se aceptarán fotografías de pitiños, niños, nin ningunha imaxe que
poda implicar sufrimento ou dano dun
ser vivo e, no caso de imaxes en cativerio, será necesario mencionar dita
circunstancia. Cada participante poderá enviar un máximo de 3 fotografías,
orixinais, inéditas e en branco e negro
ou cor, non sendo permitidas as colaxes, montaxes, e fotografías pintadas
ou manipuladas dixitalmente que alteren as imaxes máis alá do que se pode
chegar a modificar mediante os procesos de fotografía tradicional, dun tamaño que non poderá exceder de 40
cm, o seu lado maior, nin inferior a 24
cm. As fotografías, que terán que estar
montadas sobre unha cartolina con
dous tamaños únicos de 30 x 40 ou 40
x 50 cm, co pseudónimo do autor e o
título no reverso, enviaranse antes do
20 de maio, xunto cun sobre pecho no
que se indicarán os dados persoais do
autor, ao Ateneo Ferrolán (r/ Magdalena 202, 1º - 15402, Ferrol).

liza e que leven máis de 3 anos incorporados á actividade agraria desenvolvendo iniciativas de modernización da
nosa agricultura; Entidade Asociativa
Agraria; Calidade Alimentaria; e Distinción Honorífica, para aquelas persoas ou entidades que, de xeito relevante, dirixiran a súa actividade cara
ao mundo agrario ou alimentario galego. Para cada categoría concédese un
premio de 3.000 euros, e para participar os interesados deben presentar as
solicitudes, aportando a documentación correspondente, antes do 31 de
maio, na sede da consellaría, sita no
Edificio Administrativo San Caetano,
15771 de Santiago de Compostela,
ou a través de calquera dos procedementos previstos na Lei 30/1992, do
26 de novembro, de réxime xurídico
das administracións e do procedemento administrativo común. Máis información no telf. 981 540 023.

III PREMIOS AGRARIOS

Poderán participar neste premio de
gaita galega todos os gaiteiros que o
desexen, con gaitas grileiras, redondas
ou tumbais. Deberán enviar unha cinta
de audio ou CD gravada coa peza
Amodiño, de Xesús Vaamonde Manteiga, sen acompañamento e facendo
constar na mesma o pseudónimo adoptado, nun sobre pecho identificado co
mesmo. Este sobre introducirase dentro de outro repetindo outra vez o
pseudónimo no exterior, xunto cunha
partitura orixinal dunha peza inédita
composta expresamente para este concurso e unha copia da partitura da peza
tradicional ou de autor, e os dados persoais. Remitirase, antes do 12 de xullo,

A Consellaría de Política Agroalimentaria e Desenvolvemento Rural pretende recoñecer e valorar con estes galardóns ás entidades e aos profesionais
que traballan a prol do sector agroalimentario. Para isto estabelecen 7
modalidades de participación: Premio
ao Labor Informativo e/ou Divulgador, para os medios de comunicación
escrita, radio, televisión e internet; mellor Traballo de Investigación ou Experimentación sobre temas agroalimentarios de interese para Galiza; Muller Rural Emprendedora; Iniciativa
de Agricultor Novo, dirixida a persoas
menores de 40 anos, residentes na Ga-

crianzas do colexio de preescolar Monte do Alba traen os seus maios á cafetaría
do Centro Veciñal e Cultural de Valadares o venres 6
ás 12,15 h.

BOLOLO TEATRO

■ CINEMA

A compañía de Valladolid
representa El general bum
bum y el mago pesadilla,
peza destinada a cativos a
partir de 5 anos, o domingo
8 ás 12,30 h. na sala Yago.

JOSÉ VAL DEL OMAR

Tui
■ EXPOSICIÓNS

SON EU?
Esculturas de Ramón Conde que se amosan na Área
Panorámica até o martes 10.
■ TEATRO

OS PATIOS
DA MEMORIA
Teatro do Morcego actúa
este venres 6 ás 21:30 h. na
Área Panorámica.

Vigo
■ ACTOS

RADIACIÓNS
ELÉCTRICAS
Charla informativa a cargo do profesor de telecomunicacións da U. de Vigo, Íñigo Cuíñas, o luns 9
ás 20 h. no Centro Veciñal
e Cultural de Valadares.

VIGO:
O HOME E A CIDADE

A II edición deste ciclo de
conferencias, organizado
pola Fundación Carlos
Casares no C.S. Caixanova, conta coa intervención
de José Enrique Sotelo,
alcalde de Cangas que falará sobre Cangas e a
Área Metropolitana este
xoves 5 ás 20 h. O vindeiro mércores 11 celébrase
unha mesa redonda na que
van participar Norman
Pérez Orozco, Xerente da
Comunidade; Miguel Barros, polo PSdeG; Xosé
Henrique Rodríguez Peña, do BNG; Alfonso
Rueda de Valenzuela, do
PP; e, polo PG, Xosé Manoel Soto.

D.O.G.
CONSELLARÍA DE CULTURA,
COMUNICACIÓN SOCIAL E
TURISMO
Convócanse subvencións a salas
de exhibición cinematográficas
situadas en zonas rurais ou de baixa rendibilidade. Poderán optar a
estas axudas os titulares das salas
de exhibición sempre que cumpran os seguintes requisitos: que
estean situadas fóra de capitais de
provincias, en localidades con po-

XV CONCURSO
CONSTANTINO BELLÓN

boación inferior a 50.000 habitantes; que durante o ano 2004 tivesen actividade, cando menos, durante catro meses, obtendo unha
recadación anual bruta inferior a
60.100 euros e que estean inscritas no Rexistro de Empresas do
Instituto da Cinematografía e das
Artes Audiovisuais. As solicitudes deberán presentarse antes do
martes 31 de maio. Toda a información aparece recollida no DOG
de 21 de abril de 2005.♦

AS CONVERSAS
DO AXEXO
Dentro do ciclo de conferencias e mesas redondas
sobre temática mariña que
se celebra no Museo do Mar
de Galicia, este xoves 5 preséntanse os VII Encontros
de Embarcacións Tradicionais e a revista Ardentía.

CASA DO LIBRO
Dentro da programación
desta libraría destacamos o
espectáculo da Danza do
Ventre, co gallo da presentación do libro de Shorkry
Mohamed, El reinado de
las bailarinas este venres
ás 20 h; este mesmo día
Mario Satz asinara exemplares do seu libro El buda
de la risa, entre as 18 e as
19,30. O luns 9 haberá unha
tertulia literaria, dirixida
pola escritora Carmen
Sampedro, arredor da novela negra e de misterio ás
20 h. Galicia, sentimento e
luz é o espectáculo de música, fotografía e literatura do
fotógrafo Luís Lorenzo e
do poeta David Fernández
previsto para o martes 10 ás
20 h. E o mércores 11 ás 19
h. haberá un obradoiro de
manualidades, Sprinkles
for pupils, dirixido ao profesorado de inglés.

AÍ VÉN O MAIO!
Como todos os anos as

O ciclo monográfico continúa este xoves 5 ás 20 h.
no salón de actos do MARCO coa proxección de Vibración de Granada
(1935) e Fiestas Cristianas/ Fiestas Profanas
(1934-35); o venres 6 ollaremos a fita Ojalá, de
Cristina Esteban (1994);
o sábado 7 teremos Tira tu
reloj al agua, de Eugeni
Bonet (2004); o vindeiro
xoves 12 repetirase Vibración de Granada (1935) e
Fiestas Cristianas/ Fiestas Profanas (1934-35); e
o venres 13 preséntase o
Tríptico Elemental de España, formado polas curtas Acariño Galaico/De
barro (1962-1995), Fuego
en Castilla (1960), e
Aguaespejo Granadino
(1955). Máis información
en www.marcovigo.com.

■ EXPOSICIÓNS

CALABUIG-PRADO
O doutor en Belas Artes e
catedrático de debuxo ten
unha mostra da súa pintura
na sala da cafetaría Soportais, na Praza da Constitución, até o 15 de maio.

CARLOS RIAL
Inaugura este venres 6 ás
20 h. unha mostra dos seus
traballos na galería Vgo,
onde permanecerá até o 30
de xuño.

VER E TOCAR
A sala I do C.S. Caixanova
acolle esta mostra itinerante do Museo Tiflológico organizada pola ONCE.

TRADICIÓN Y FE
O museo Quiñones de León
exhibe importantes pezas de
arte sacro até o 5 de xuño.

ALBERTO FANDIÑO
Até o venres 6 na sala da Casa da Xuventude podemos
ollar as súas esculturas en
madeira. O mesmo lugar
acollerá, desde o martes 10 e
até o venres 20, a mostra Xogos Interactivos, que preten-

ao Ateneo Ferrolán, sito na rúa Magdalena 202, 1º - 15402 de Ferrol. Co obxectivo de promocionar a participación
da Galiza exterior, créase un apartado
específico, dirixido aos gaiteiros das
comunidades galegas da emigración,
chamado Gaiteiro de Soutelo, que deberán cumprir os mesmos requisitos
que os do certame anterior, e remitir,
antes do 30 de xuño, a fita e documentación requirida á Consellaría de Emigración. Na final actuarán, como máximo, un total de catorce gaiteiros. A interpretación no concurso constará de
unha peza inédita e mais unha peza tradicional ou de autor. Ademais establécese un Certame de Composición, no
que poderán tomar parte todos os compositores que o desexen, cunha partitura escrita para gaita galega solista, con
ou sen orquestra ou conxunto instrumental, que ten que ser inédita, non ter
sido estreada nin premiada anteriormente en ningún outro concurso, nin
ser obxecto encargo previo. Terá unha
duración mínima de, aproximadamente, 5 min. e máxima de 12. Farase chegar ao Ateneo antes do 28 de xuño.

CURSOS NO
CVC DE VALADARES
O Centro Veciñal do barrio vigués convoca á mocidade de máis de 14 anos a
un Curso de Teatro os martes e xoves
de 21 a 22,30 h. até o 13 de maio. Tamén hai un Curso de Ximnasia Chinesa para mellorar a saúde (Tai-Chi)
para persoas de todas as idades, os luns
e mércores de 19 a 20 h. por un prezo
de 15 euros, para os asociados, e de 21,
para quen non o sexa. Máis información na secretaría do CVC de Valadares ou no telf. 986 467 053.♦

de achegarnos ás matemáticas mediante traballos realizados polo alumnado de secundaria do IES Politécnico
de Vigo, o IES de Salvaterra,
e o CPI do Rosal.

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

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.

SILVERIO RIVAS
O C.C. Caixanova acolle
até o 8 de maio unha mostra
deste artista.
Carlos Rial
inaugura
este venres
6 unha
mostra na
galería Vgo
de VIGO.

baño, salón, cociña, ampla terraza, luminoso. A 50 m. da praia, do paseo marítimo e do parque. Telf. 982 562 498
polas noites.

■ 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.

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

■ 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 m2 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.

■ 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.

■ Técnico con experiencia en produción gandeira e leiteira busca
emprego en explotacións agropecuarias en toda Galiza. Teléfono de contacto 686 513 125.

A mostra da
Fundación
Telefónica
pode
contemplarse
no MARCO de
VIGO.
Na imaxe,
Sen título,
de Cindy
Sherman
(1982).

MASIÁ
Até este domingo 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.

CARLOS
RODRÍGUEZ-MÉNDEZ
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.

ANTÓN CABALEIRO
O artista compostelán amosa, 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 contemporáneo cos medios de
comunicación de masas.

A Rede

obras en todo tipo de soportes, como instalacións, intervencións, obxectos, pinturas, gravados, esculturas, vídeos, etc... concebidas a partir da idea do desarranxo artístico de estruturas, materiais, da dimensión formal
ou do contido das mesmas.
■ MÚSICA

ÑU
A Iguana Club acolle este
xoves 5 ás 22,30 h. o concerto da veterana banda heavy,
por 8 euros (10 na billeteira);
o venres 6 toca o grupo Brecha, cunha entrada única de
10 euros, podendo conseguila de balde ao mercar o seu
CD nas tendas Tipo de Vigo e
Pontevedra; o sábado 7 chega
o mellor punk da man de Fe
de Ratas (entrada anticipada
por 8 euros e 10 na billeteira).
O vindeiro xoves 12 ás 22 h.
estarán en directo os norteamericanos The Cherry Valence (entrada anticipada á
venda en Elepé, Honky Tonk
e Gong por 10 euros, e 12 o
día do concerto); o venres 13
ás 00,30 h. e por 8 euros as
bandas Mamá Ladilla e
Konflikto; e o sábado 14 ás
00,30 h. por 15 euros con
consumición gozaremos do
hip hop de Falsalarma.

AURORA BELTRÁN

CARLOS NÚÑEZ

www.trastenda.com
Páxina electrónica de tenda galega de
música en liña Trastenda. Con discos nacionais, estatais e internacionais, vídeos
e DVDs, publicacións, camisetas, chapas, cartaces, autocolantes, etc.♦

FOTOGRAFÍA
CONTEMPORÁNEA
As mellores imaxes pertencentes á Colección de Telefónica exhíbense até o 5 de
xuño na planta baixa do
MARCO.

COLECCIÓN
CAIXANOVA
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.

■ 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.

■ 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 m , 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.
2

A ex-Tahures Zurdos toca
este venres 6 ás 23 h. na discoteca A! (Beiramar 113). O
vindeiro venres 13 Juán Rivas vai presentar o seu traballo Un día es demasiado.

TRASTENDA

■ 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.

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

■ 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,

■ 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
corredor de aceso. Para os nenos: as táboas permiten ver, desde dentro, o que hai
fóra. Telf. 986 482 540 (Xesús).
■ Música clásica para vodas. Chamar
ao 650 829 491 ou ao 981 507 925.
■ 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.
■ Alugo cuarto a moza en Santiago.
Zona Avda. de Lugo - Fontiñas. Piso
novo con dereito a cociña e televisión.
Tel. 652 885 048.
■ 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♦

que non estamos habituados
a escoitar nos circuitos festivaleiros. Como Laurie
Anderson e Bill Lawel, por
exemplo. Laurie estrearase
no Porto con The end of the
moon, o seu segundo traballo en solitario; Bill liderará
o proxecto Abyssinia infini-

te, laboratorio de ritmos
africanos servidos pola prodixiosa voz da etíope Ejigayehu Gigi Shibbaw. No Teatro Nacional São João ás
22 h. (port.) o vernes 6 e sábado 7 (Abyssinia infinite
repite o xoves 12 no mesmo
lugar e hora).♦

Lisboa
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

O gaiteiro vigués dá un concerto este venres 6 ás 22:30
h. no C.C. Caixanova.

MATT ELLIOTT
O ex-líder de Third Eye
Fundation presenta o seu novo traballo Drinking Songs,
álbum intimista entre a electrónica e o folk neste concerto
do domingo 8 ás 21 h. no Vademecwm. Entrada 8 euros.

Camargo
■ EXPOSICIÓNS

LEANDRO SEIXAS
O escultor galego muda a
madeira pola pedra (maiormente seixo) nesta mostra
que podemos contemplar na
sala La Vidriera do concello
cántabro até o 15 de maio.

Por to
■ MÚSICA

20 DESARRANXOS
O MARCO acolle unha mostra sobre o Panorama da arte brasileira, formada por 57

CODEX.
FESTIVAL DE MÚSICAS
Outras músicas, aquelas ás
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Anuncios de balde
■ Busco casa con finca perto de
Pontevedra para todo o ano en aluguer cidade. Prezo razoábel. Telf. 986
767 187.

Todo un decorado para a serie de televisión Pratos Combinados, con guión de Xosé Cermeño, mais é a carísima e fracasada Casa das Palabras de Vigo.

O gaiteiro
Carlos
Núñez dá
un concerto
este venres
6 no C.C.
Caixanova
de VIGO.

A

tar con parte desa maioría
non hai cambio. A oposición
ten ás veces o defecto de relacionarse consigo mesma e
de defender o pobo, pero sen
o pobo. Quintana, talvez por
ter nacido en Vigo e goberna-

oposición leva anos
facendo caricatura do
fraguismo, esquecendo que o PP goza dunha
maioría social, non toda conservadora, que vota facendo
uso do seu criterio. Sen con-

do en Allariz, dá a impresión
de coñecer mellor as dúas
(ou máis) Galizas. O galeguismo ten a obriga de non
arremedar os clixés madrileños e de ir máis alá do duelo
entre progres e fachas.♦
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María Bouzas
‘Estas si que son heroínas
e non as que se baten con anacondas na xungla’
MAR BARROS
Iniciouse no teatro e fundou xunto con María Pujalte a compañía
As Marías, antes de dar o salto á
televisión, medio no que a actriz
dá vida a unha das personaxes
da serie Terra de Miranda. Agora, nos últimos meses de embarazo do que será o seu segundo
fillo, a actriz María Bouzas presenta Heroína, película que recrea a loita de Carme Avendaño.
Para ser unha película sobre drogas, non lle faltan axentes da CIA
e conspiracións entre mafias?
(Risas) Hai moitos tipos de
ficción cinematográfica. Hai a
puramente fantástica, máis achegada ao mundo norteamericano,
e a que está un pouco máis ligada
á vida e á realidade máis inmediata que é a que fala do que realmente pasa nunha familia e na
súa contorna na loita contra os
prexuízos sociais, xurídicos e
médicos que é o caso de Heroína.
Foi Carme Avendaño unha
heroína un simplemente un
personaxe molesto?
Para min foi unha heroína. As
nais coraxes poden ser molestas
nun determinado momento, especialmente para os que se lucran
con certos negocios. Evidentemente falamos dos narcotraficantes e, no seu momento, de xente
que non entendía todas as consecuencias que podía traer a heroína. Foi todo un labor de concienciación social. Para min estas son
as heroínas e non as que se baten
con anacondas na xungla.
Adriana Ozores ten comentado que para preparar o seu
papel estivo con Carme Avendaño e que das merendas que
facía na súa casa tirou unha

lección moi importante. Como
preparou a súa personaxe?
O caso de Fina, a muller que
interpreto eu, ten a referencia real da man dereita de Carme, a
súa amiga íntima, unha muller
impulsiva e visceral. Esta muller
faleceu pero entre o guión, as
conversas con Carme e con outras nais compuxen a personaxe.
Para estar a altura, tiraría
algunha conclusión.
É difícil imaxinar por onde
estas mulleres tiveron que pasar,
por iso, admiro a forza e o sentido de humor que teñen. Debido a
ese mito da muller galega vítima
resignada, un pode esperar mulleres deste tipo ante un conflito así.

Pero non, todo o contrario. Ultimamente estanse sorprendendo
bastante fóra do que hai no país.
O traballo de actor está ben
remunerado?
Non nos podemos queixar.
De todas formas non dá para pazos como o de Ouviña.
Para nada, iso pode ser un
entre cen.
Precisamente este edificio é
un dos escenarios da película.
Aquí rodouse o asalto ao Pazo de Baión, que efectivamente
xa foi expropiado. Quedei impresionada cando entrei alí, pareceume de mal gusto, sinceramente, é como Falcon Crest á
galega. Alégrome de que o ex-

propiasen, agora falta que se poida facer algo produtivo con el.
Cada vez veñen máis directores do fóra a gravar aquí. Está de moda Galiza?
Non é casual. As produtoras
xunto coas institución levan
moito tempo creando unha infraestrutura favorábel á rodaxe en
Galiza. Esperemos que isto siga
así non só para actores, senón tamén para técnicos, guionistas,
directores...
Pero pode falarse de cine
galego como etiqueta?
Qué é cine galego? Aquel que
conta cousas nosas aínda que estea dirixido por xente de fóra?
Non o teño nada claro. Coido que
é moi difícil ter en cada manifestación artística un selo propio, tal
como puido ser o neorrealismo
italiano. O importante realmente
é que se rode moito aquí porque
así tamén hai a posibilidade de
que poida xurdir esa marca.
Madrid ou Terra de Miranda?
Quedo con Terra de Miranda
porque me proporcionou moitas
satisfaccións. En tal caso escollo todo proxecto que me enriqueza algo xa sexa no Polo Norte ou en Galiza. Aos actores
sempre nos tiñan asociados a
carromatos e segue sendo así. O
que acontece é que agora en vez
de carromato e a cabra detrás ás
veces vamos en avión.
Cine ou teatro?
Non, é como ter que escoller
entre dous fillos.
Legalización si ou non?
Si, pero cun gran traballo social, educativo, médico e xurídico detrás.
Neno ou nena?
Con tal de que sexa san, calquera cousa. (Risas)♦

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

Atascos
XOSÉ A. GACIÑO

H

ai corenta anos que
Cortázar fabulara cos
atascos no seu conto
La autopista del sur para
describirnos un mundo de
relacións espontáneas e improvisadas entre os ocupantes dos coches bloqueados
durante días nun deses eixos
da comunicación viaria.
Nestes días, cos atascos sufridos polos madrileños na
ponte alongada (para eles)
do Primeiro de Maio e á falta de mellores informacións
que manexar, algúns medios (sobre todo de Madrid)
parecían evocar a Apocalipse, como se fose a primeira
vez que sucedían estes atascos extraordinarios, e a implacábel oposición (aínda
instalada na súa obsesión de
que lle roubaran as eleccións do 14-M) apresurábase a clamar contra e ineficacia do goberno, como se algún goberno puidese garantir a extensión axeitada de
estradas para absorber a circulación en datas e momentos concretos nos que a inmensa maioría de cidadáns
motorizados coincide en fuxir cara ás praias máis próximas o máis cedo posíbel
para aproveitar ao máximo
catro días de minivacacións,
tendo en conta, ademais de
que parten dun monstro urbano no medio da grande
estepa central, a máis de
trescentos kilómetros do
mar máis cercano.
Pero bastaría recordar o
déficit de infraestruturas viarias de Galiza, por exemplo,
sen necesidade de engadir os
doutras partes do Estado, e
mesmo recordar os propios
atascos diarios que sofren os
madrileños nas chamadas
horas punta, para cualificar
de monumental frivolidade
o rebumbio montado arredor
destes grandes atascos conxunturais.
Postos a desbarrar, poderiamos presentar este fenómeno tan molesto como
símbolo das distorsións que
produce o centralismo, cando ceba artificialmente un
núcleo de población concibido como embigo do Estado e por onde teñen que pasar todas as vías de comunicación e control, situado
nun punto xeográfico teoricamente equidistante, que
remata por ser un punto
afastado de todas as partes,
sobre todo porque as zonas
máis dinámicas se desenvolven nas periferias. E que
precisamente eses monumentais atascos de ponte en
ponte marcan a permanencia do seu poder e do seu
control sobre o conxunto
do territorio.
Porque, no conto de
Cortázar, todo o entramado
de solidariedades e tensións,
tecido na relación obrigada
polo atasco, dilúese rápidamente cando desaparece o
tapón central e todos os coches circulan libremente pola autoestrada.♦

