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POR VEZ PRIMEIRA
un presidente do goberno
central dedicou máis dunha
hora do Debate do Estado a
discutir as prioridades ga-
legas. Zapatero abriu as sú-
as intervencións e pechou-
nas apostando por unha co-
laboración máis frutífera
cos nacionalistas. O vocei-
ro do BNG, Francisco Ro-
dríguez, aceptou a proposta
e logrou arrancar compro-
misos do Goberno central
para que se cumpran os pra-
zos fixados polo parlamen-
to galego sobre do remate
das infraestruturas e para
que esa aposta teña un re-
flexo claro nos próximos
orzamentos. Tamén houbo
propostas para a recupera-
ción do rural. Esta concor-
dancia entre nacionalistas e
socialistas ten como evi-
dente pano de fondo as
eleccións autonómicas. Re-
presenta, de paso, a expre-
sión da vontade de cons-
truír unha maioría plural,
un pacto de goberno para
logo do 18 de xuño que su-
pere a parálise do PP. Aínda
así, tamén quedou eviden-
ciado que BNG e PSOE te-
ñen diferencias nas súas es-
tratexias e que a dirección
da política galega, se Fraga
perde, vai depender da co-
rrelación de forzas entre
ambos. Velaí o desmantela-
mento naval que continúa
eliminando postos de traba-
llo en Ferrol, a recente ini-
ciativa de suprimir a titula-
ción de filoloxía galega, a
negativa de Vázquez a
apoiar o matrimonio home-
sexual no senado e o posí-
bel bloqueo da iniciativa
que se pode derivar do seu
voto ou o envío de máis
soldados —moitos gale-
gos— a Afganistán, un país
onde se incrementan as ma-
nifestacións contra os ocu-
pantes. O mesmo Día das
Letras Galegas era saudado
polo alcalde da Coruña en-
galanando a cidade con
bandeiras españolas, ao
tempo que a responsábel do
programa cultural do PSOE
de Lugo incluía nos actos
do 17 de maio a lectura de
textos en castelán.♦

OUTRO IDIOMA É POSIBLE
Teresa Moure

PREMIO RAMÓN PIÑEIRO
DE ENSAIO 2004.
Teresa Moure propón unha lingua
artificial que favoreza os
intercambios culturais sen prexuízo
da lingua propia de cada
comunidade. As dificultades na
comunicación salvaranse só con
mecanismos que non respondan aos
intereses ideolóxicos da
globalización e o pensamento único.

DEBATE DO ESTADO
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O mércores 11 de maio foi un día
tráxico en Ferrol. Catro traballa-
dores de dúas empresas auxilia-
res do estaleiro de Navantia, an-
tiga Bazán, morreron asfixiados
despois de inhalaren os gases
que había nun tangue da fragata
Roald Amundsen, a segunda des-
te tipo que se contrúe en Ferrol
para a mariña de Noruega e que
está prevista a súa votación den-
tro de poucos días.

Minutos despois das oito do
citado día, Ana Belén Paz Vilari-
ño, traballadora da empresa de
limpeza Mainfer, entrou nun dos
tangues deste barco de guerra pa-
ra comenzar a súa tarefa. Cando a
súa compañeira Elisa Gacio Ca-
eiro lle estaba dando os utensilios
de traballo, Ana Belén caeu de
repente sen sentido. Elisa tratou
de axudala, pero mareouse e saíu,
polo que puido salvar a vida.

Xoán Carlos del Real e
Eduardo González, operarios ta-
mén de Mainfer, que traballaban
nun tangue contiguo, acudiron
aos berros de auxilio de Gacio e,
namais entraren no tangue onde
estaba, perderon tamén as súas
vidas polos efectos do gas.

Pero a traxedia aínda non re-
matara. Gacio seguiu pedindo
auxlio e acudiu Xosé Luís Veiga,
soldador da empresa Tecnymo,
que pasaba polo lugar para ir
buscar unhas ferramentas. Quixo
socorrer os tres traballadores que
estaban caídos no fondo do tan-
gue, e entrou a sacalos. Non lle
deu tempo nin a chegar onda
eles. Namais pisar o tangue, ta-
mén caeu el fulminado.

A cidade do mar ficou inme-
diatamente consternada. Ana Be-
lén Paz tiña 28 anos e era moi co-
ñecida no barrio de Caranza, on-
de vivía cos seus pais e catro ir-
máns. O seu contrato de limpado-
ra remataba catorce días despois

da súa morte. Durante as fins de
semana de toda unha década tra-
ballou de camareira nunha disco-
teca moi coñecida, na que desta-
cou pola súa simpatía e o xeito de
tratar a xente. Eduardo González,
30 anos, deixa viúva e dous fillos
pequenos. Xosé Luís Veiga, 25
anos, tiña noiva e acababa de
comprar un coche. O cuarto fale-
cido, Xoán Carlos del Real, era o
máis vello de todos, con 48 anos.
Deixa viúva e dúas fillas de 14 e
19 anos. Vivía no barrio de San
Xoán e fora compañeiro de estu-

dos do alcalde de Ferrol, Xoán
Xuncal. Era tenor do Real Coro
Toxos e Froles e persoa tamén
moi coñecida na cidade.

Gas argón

Do informe inmediato que levaron
a cabo os técnicos de Navantia des-
préndese que foi a existencia de
gas argón o que provocu a morte
dos catro ferroláns. O día anterior
do accidente, un operario estivo
soldando unha tubería que comu-
nica ese tangue da fragata. Para

evacuar o osíxeno e evitar que hou-
bese posteriores oxidacións dos
materiais, inxectou argón na tube-
ría e, cando rematou a soldadura,
cerrou a válvula da mangueira do
gas, pero non pechou a chave do
depósito do que saía o gas argón.

Segundo este informe, o que
debería ter feito o soldador era
pechar a chave da “nodriza” (de-
pósito de gas) e retirar as man-
gueiras cando acabou de soldar.
Son normas de seguridade que
figuran nos correspondentes pro-
tocolos de traballo. Ademais dis-

to, a desgraza foi preciptada ta-
mén por outros factores. Nin-
guén tomou a precaución de
comprobar se había gases no tan-
gue antes de que os traballadores
falecidos entrasen no que foi o
lugar da súa morte. Tampouco
había no barco un bombeiro con
equipo autónomo de respiración
que puidese loitar contra unha
fuga de gases ou contra o lume
que puidese orixinarse por unha
inflamación. Quen sabe se, de
habelo, se poderían evitar as ca-
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Vinte mortos en dez anos
A subcontratación incrementa

a inseguranza na construción naval
PERFECTO CONDE

O tráxico accidente laboral que causou catro mortes en Ferrol pon de manifesto a inse-
guridade laboral na que se desenvolve a construción naval. Vinte mortes en dez anos é
unha cifra alarmante. Unha das causas radica no incremento da subcontratación laboral
con empresas e traballadores indebidamente formados para as tarefas encomendadas.

Ría de Ferrol.



tro mortes o algunha delas.
Segundo fontes de Navantia,

o 28 de de outubro de 2004 tivo
lugar unha reunión para coordi-
nar todas as compañías auxilia-
res, esixíndolles o cumprimento
das normas laborais nos casos
que poden representar riscos es-
peciais e que requiren aviso e
permiso previos. Reunións pare-
cidas repetíronse o 1 de decem-
bro de 2004 e o 19 de xaneiro de
2005 para aplicar esta normativa
na fragata norueguesa na que
ocorreu a traxedia.

Vinte mortos en dez anos

Este tipo de accidentes mortais
non son infrecuentes na constru-
ción naval de Galiza, na que mo-
rreron polo menos 20 persoas nos
últimos dez anos. Até agora, o ca-
so máis grave é o que acaba de ter
lugar en Ferrol, pero, xa en 1990,
na mesma cidade rexistrouse ou-
tro suceso parecido. Tres tripulan-
tes da fragata Cataluña, que esta-
ba atracada no Arsenal, perderon
tamén as súas vidas.

O 20 de xullo de 1996, mo-
rreron os traballadores da coope-
rativa Iris Serxio Díaz e Felipe
Filgueira por unha explosión
ocorrida no petroleiro Elhani,
que estaba sendo reparado na en-
tonces factoría de Bazán. Daque-
la, o incendio, debido a unha
combustióm de gases, foi o cau-
sante das mortes.

Meses despois, o 15 de no-
vembro do mesmo ano, o traba-
llador de Bazán Luís Pazos Graña
perdeu a vida ao resultar engan-
chado polo cóbado na engranaxe
dun guindastre do obradoiro de
elaborados. Días máis tarde, o 21
de novembro, no estaleiro vigués
de Vulcano, Eloi López Rubial e
Xosé Guillermo Arias resultaron
abrasados cando traballaban con
sopletes no interior dunha cuba
de almacenaxe do atuneiro Mon-
telape. O primeiro faleceu ao día
seguinte, e Xosé Guillermo Arias
catro días despois do accidente.
Tamén en novembro de 1996, o
22, faleceu o mergullador Andrés
Dieste Meis despois de que se lle
enrolase o tubo de respiración
cando axudaba a instalar un siste-
ma de propulsión no buque FPSO
Captain, na factoría de Bazán.

Xa en 1997, Celso González
dos Reis e Rosendo Ríos Rocha
morreron o 13 de maio, días des-
pois de se queimaren nun incen-
dio de pinturas e disolventes que
foi producido pola chispa dun
soplete nun atuneiro que estaba
en reparación nos estaleiros vi-
gueses de Hijos de J. Barreras.
Antes de que rematase o mesmo
ano, o 3 de outubro, Xurxo Tron-

coso, traballador de Revesgal,
auxiliar de Barreras, faleceu a
consecuencia dunha caída dende
15 metros de altura.

O 15 de decembro de 1998,
morreu Francisco López Cabana,
traballador de Indunor en Ferrol,
ao caer dende oito metros de altu-
ra cando operaba na zona de blo-
ques planos da segunda platafor-
ma petrolífera que construíu Asta-
no para a Transocean Offshore.

Tres meses despois, o 16 de mar-
zo de 1999, un veciño de Ribadeo,
traballador de Estaleiros Gondán,
en Figueiras (Asturias), tamén
perdeu a vida ao ser golpeado por
un cabo que estaba cortando.

O 4 de setembro de 2000, un
mariñeiro grego morreu intoxi-
cado por anhídrido carbónico no
barco chipriota Precius cando
estaba a ser reparado en Bazán.
Só días despois, o 25 de setem-

bro, un xefe de máquinas de In-
dasa, compañía auxiliar de Asta-
no, Serafín Expósito, tamén ato-
pou a morte despois de caer dun-
ha altura de 17 metros cando
montaba a andamiaxe para repa-
rar o petroleiro Northsea Below.

O 21 de agosto de 2001, un-
ha explosión ocorrida no depósi-
to de fuel do Canarias Express,
que estaba reparándose no esta-
leiro vigués Metalships, matou a

Hixinio Alvite Moreno e feriu
outros 15 traballadores.

Poucos días antes da morte dos
catro traballadores ferroláns, o 25
de abril de 2005, tamén no estalei-
ro de Navantia en Ferrol, Anxo
Vázquez Pardo, de 33 anos, mo-
rreu un día despois de ser alcanza-
do por unha explosión orixinada
nun tangue no que a vítima estaba
soldando unha peza no obradoiro
de chapa fina.♦
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Vén da páxina anterior

Estará gafado Ferrol? Cando non é unha plataforma petro-
lífera que solta amarras e esnaquiza a ponte das Pías, un
atraso de varios anos en chegar á cidade a autoestrada do
Atlántico ou un desmarque da autovía do Cantábrico, ocó-
rrelle algo moito máis grave como é a irreparábel perda da
vida de catro traballadores por unha falta de seguridade la-
boral que clama ao ceo. A cidade do mar paga en vidas hu-
manas e precariedade social un prezo que non merece.

As sucesivas reconversións da industria naval teñen
castigado a Ferrol como ningún outro fenómeno econó-
mico ou político afectou a ningures. Xunto a perda de mi-
lleiros de postos de traballo, os ferroláns acumularon un-

ha frustración tras doutra até un límite que non lles im-
pediu seguiren sendo unha das área metropolitanas máis
vivas e concienciadas de toda Galiza.

Os ferrolterráns viron como os intereses da globaliza-
ción lles arrincaban, en vinte anos, aquilo do que estaban
máis orgullosos: a posibilidade de seguiren demostrando
que eran posuidores da máis alta sabedoría en facer bar-
cos. Era moita a tecnoloxía e a experiencia acumuladas
para resignarse sen máis a engrosar a lista das cidades de-
cadentes de Europa.

Constrtuíronlles a medias un porto exterior, para o
que nin sequera foi provisto a tempo o seu acceso nece-

sario, que só agora empeza a materializarse, cando xa es-
tá empezando a facerse outro porto exterior na Coruña.
Non abondaría co de Ferrol se se concibise coa vista pos-
ta nos intereses xerais? Proxectouse unha depuradora de
augas que evite seguir contaminando unha das rías máis
privilexiadas do mundo, pero a súa construción segue es-
perando. Menos mal que foi posíbel rehabilitar o teatro
Jofre ou que o desexado Auditorio estea en marcha.

Definitivamente, non. A Ferrol non o mirou unha fa-
da (dise do que polos seus resultados negativos parece
estar enmeigado). O que están é gafos (que causa dano)
os intereses que tentan domeñalo.♦

A Ferrol mirouno unha fada
P. C.

Se un fala con técnicos expertos
en construción naval, rapida-
mente tira a conclusión de que
son os barcos de guerra os que
esconden máis perigos, tanto
nas distintas fases da súa fabri-
cación como na súa posterior
vida útil. Fragatas e demais bu-
ques militares son embarca-
cións de espazos máis reduci-
dos e compartimentos máis es-
tancos co resto dos grandes bar-
cos que navegan polos mares.

Na construción dun buque
de guerra hai que facer soldadu-
ras en habitáculos moi reduci-
dos, e calquera descoido pode
ocasionar gaves consecuencias.
Debido a isto, os traballos que
se efectúan nos estaleiros e a vi-
da a bordo destes barcos teori-
camente están moi sometidos a
reglamentos e protocolos que
non sempre son cumpridos, por
ignorancia ou por indisciplina
laboral.

Para levar a cabo as solda-
duras de aceiro que se fan ac-
tualmente úsase osíxeno, anhí-
drido carbónico e gas argón. En
si mesmos non son letais, pero
o uso de argón produce o des-
prazamento de osíxeno e, cando
se trata de compartimentos es-
tancos e reducidos, as conse-
cuencias resultan altamente pe-
rigosas se non se toman as ne-
cesarias medidas de seguridade.

Antes das soldaduras mo-
dernas, o perigo radicaba espe-
cialmente na explosión de gases
como o acetileno que se empre-
gaba para cortar chapas metáli-
cas. Se antes non se comproba-
ba a esxistencia destes gases, as
chispas producidas ao inniciá-
rense as tarefas eran causa de
moitas deflagracións.

Outra cousa de accidentes
con resultado de morte nos esta-
leiros estaba relacionada cos
gases que levaban os petro-
leiros nos seus tangues cando
chegaban á súa reparación sen
seren antes desgasificados.

Seguridade deficiente

O que se deduce de todo isto é
que a seguridade laboral na
construción naval, lonxe de
perfeccionarse, parece estar
atravesando unha mala fase.
Durante a concentración de
protesta que tivo lugar en Fe-
rrol para protestar polas catro
últimas vítimas mortais, foron
moitos os traballadores que se
queixaron desta situación di-
cindo que se fala moito da pre-
vención de riscos, pero que ca-
da vez se relaxan máis as medi-
das de seguridade de obrigado
cumprimento. “Que nos digan
por que sempre lles toca aos
traballadores das companías
auxiliares facer o que ten máis
risco”, berrou un deles.

Hai un dato indiscutíbel, e é
que o estaleiro de Navantia en
Ferrol multiplicou por catro, en
catro anos, o número de com-

pañías auxiliares que traballan
na fabricación de barcos. Can-
do empezou a funcionar Izar,
no 2001, como integrante dos
estaleiros civís e
militares, en Fe-
rrol había 28 au-
xiliares contrata-
das, e agora hai
máis de 100.

Por outra par-
te, este notábel
incremento de
man de obra au-
xiliar non foi se-
guido da necesa-
ria formación e
información dos
traballadores das
empresas subcon-
tratistas que, se-
gundo moitos de-
les, vense obrigados a ocupá-
rense das tarefas que maior pe-
rigos representan.

A respecto da traxedia ferro-

lá do 11 de maio, representantes
de todos os sindicatros coincidi-
ron en reclamar que Navantia
lles esixa aos empresarios que

operan na cons-
trución naval que
formen debida-
mente os seus
traballadores. O
goberno estatal
avanzou o com-
promiso de con-
vocar de inme-
diato as empre-
sas auxiliares do
sector naval para
abordar priorita-
riamente as con-
dicións de segu-
ridade nas que se
debe desenvol-
ver o traballo en

Navantia. Enriba da mesa está o
reto de definir un novo modelo
de subcontratación nos estalei-
ros públicos.♦

O perigo dos buques de guerra

Fragata do modelo F-100, xemelga da nave onde ocorreu o accidente. 

Para levar
a cabo
as soldaduras
de aceiro que se
fan actualmente
úsase osíxeno,
anhídrido carbónico
e gas argón



Sen ningunha acritude nin moito menos
animosidade e co maior respecto teño
que dicir que o discurso de Suso de To-

ro no artigo publicado no nº 1.174 d’A Nosa
Terra é errado. E fronte aos discursos errados
é necesario reaccionar. En primeiro lugar, se
o que quere dicir o autor cando chama a vo-
tar pola liberdade é que está en perigo o ré-
xime de liberdades formais ou a Constitu-
ción, iso non é certo. Non é máis certo, polo
menos, ca en calquera outra elección. É cer-
to, si, que o PP está absolutamente dereitiza-
do, que é máis homologable aos unionistas
ca aos tories, que despreza as formas, que ten
electoralmente (e moralmente) cativa gran
parte da poboación, que impón un poder po-
lítico abafante, que penetrou o tecido social e
que o controla todo. Si. Pero tamén é certo
que en Madrid goberna o PSOE, que De To-
ro ten dereito á liberdade de expresión (polo
menos tanta coma min ou coma calquera),
aínda que o boicoteen nalgún medio de co-
municación –medios nos que, por certo, a
outros nin sequera nos boicotean–, que pode-
mos loitar polas nosas ideas e que existe un-
ha resistencia ideolóxica (aínda que feble).
Que estamos nun réxime no que as liberda-
des formais non corren risco serio. A non ser
que se refira á vaga de recorte das liberdades
que desde o das Torres Xemelgas percorre o
mundo. Pero non. De Toro fala da Galiza. Os
únicos antidemócratas son os do PP. Ventura
Pérez Mariño, Emilio Pérez Touriño e Fran-
cisco Vázquez son campións da democracia.
E o último, concretamente, non lembra a
Jörg Haider nin no forro das camisas nin nas
opinións nin nas formas.

Ademais, De Toro dá gato por lebre cando
di que non hai que moverse por unha ideolo-
xía, senón loitar pola liberdade. Como se loitar
pola liberdade non fose unha ideoloxía. Como
se o seu artigo, ou chamamento, non estivese
impregnado de ideoloxía. Porque el non des-
coñece que non por casualidade os principios
da revolución francesa eran liberdade, igualda-
de e fraternidade. Que son tres cousas distintas
e unha soa verdadeira. A liberdade é a primei-
ra cuestión ideolóxica. Hai ideoloxías liberta-
rias e ideoloxías liberticidas. Claro que si. E
hai ideoloxías que poñen a liberdade en pri-
meiro termo, e hainas que a poñen en segundo
termo. E el sábeo. Ergo, esquecer a ideoloxía e
loitar pola liberdade é toda unha declaración
ideolóxica (perfectamente lexítima). Pero que
é a liberdade? De que liberdade fala? Da liber-
dade persoal, a primeira e verdadeira.

Estamos de acordo. Por exemplo, eu, exer-
cendo a miña liberdade, quero que os meus fi-
llos estuden nun instituto no que as clases se
dean exclusivamente en galego, menos as de
idiomas, xaora. Ah, que iso non é liberdade
persoal? Pois andamos aviados. Por exemplo,

eu quero que os meus fillos non emigren can-
do rematen os estudos, quero que queden no
país. Ah, iso non é a liberdade! Pois logo, que-
ro que no meu país as cidades se chamen po-
lo seu nome, e non por un nome
estranxeiro. Pode haber maior
exemplo de falta de liberdade?

Existe a liberdade individual
sen a liberdade colectiva? É claro
que non. Para os galegos sermos
libres, ten que ser libre a Galiza. É
diso do que fala? Non, porque
opón textualmente ambos os con-
ceptos: Non é que o PP esmague a
nación galega, a nosa patria, o po-
bo traballador, é que nos esmaga a
cada un de nós. E eu que pensei
que todo iso era o mesmo...

A pensión da miña sogra é
ben inferior ás doutras partes do
Estado. A miña cuñada tivo que
vender a cuota láctea. Un meu
amigo do Ferrol perdeu o traballo
na última reconversión naval. A
miña sobriña está no paro. Meu
sobriño non pode mercar piso, é
imposible. Unha miña amiga tra-
balla sen seguro e sen nóminas. E
resulta que o problema é que non
hai liberdade individual.

Pero De Toro aínda sacou
outro gato da chisteira, e non precisamente
da de Manuel Murguía: en Galicia hai exce-
siva ideoloxización. Iso, cando o que pasa no
BNG é que hai banderías e non ideoloxías. E
se De Toro sabe cal é a diferenza ideolóxica
entre Xosé Manuel Beiras e Camilo Noguei-
ra, entre Nogueira e Anxo Quintana, entre
Quintana e Mario López Rico, entre López
Rico e Henrique Tello, entre Tello e Francis-
co Rodríguez, que o explique. No BNG pele-
xan por un: A que non me quitas esa palla!
Con todo, voulle admitir que no PSOE si ha-
xa ideoloxías: entre o nacionalismo español
máis zafio, dereitista e brutal (Vázquez, que

é o vencedor) e o galeguismo máis tibio,
amable e socialdemócrata (Miguel Barros,
que é o perdedor). Pero xa se ve quen manda
e como manda. Claro, convén predicar o cre-

púsculo das ideoloxías.
Xusto no momento no que o

país corre máis risco de desapa-
recer da súa historia. Xusto no
momento no que o PSOE inten-
ta absorber o nacionalismo.
Xusto no momento no que se
van poñer a andar as reformas
dos estatutos e, como sempre,
nós podemos quedar na esta-
ción. De Toro di: A batalla polí-
tica que temos diante non é...
polo avance dun proxecto políti-
co concreto...

Pois si, diso é precisamente
do que se trata, do sorpasso do
PSOE e da secundarización do
nacionalismo, que ninguén se
leve a engano. Trátase diso. Iso
busca o PSOE, e só hai que mi-
rar Vigo para velo. Vigo e A Co-
ruña non son dúas feridas aber-
tas no PSOE. Vigo e A Coruña
son o PSOE. O verdadeiro. As
catro mans que tocan o piano.

A batalla que se aveciña é
unha batalla polo poder. Hai que

dicilo ben alto. E por iso hai que dirixirse á
feble minoría ideoloxizada do país e dicir-
lles: Esquece de momento o xeito no que se
elaboraron unhas ou outras listas, agarda,
agora toca moverse pola túa ideoloxía, toca
moverse polo teu país, toca moverse para que
a Galiza non pase definitivamente á terceira
división, toca moverse para que non nos co-
man as papas na cabeza, loita por cada voto
e lévao a un partido galego, acaba coa era do
PP e non permitas a era do PSOE, reclama a
liberdade ... para o teu pobo.♦

XOSÉ MIRANDA é escritor.
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Confesa o xogador
de fútbol Samuel Etoo,
na súa autobiografía,
que o rei Juan Carlos
falou con el nun
restaurante de Palma
e ofreceulle mediar
ante o presidente do
Real Madrid para que
o fichase. É
interesante, pois se
hai que proclamar a
III República xa se
sabe que dedicación
darlle ao monarca:
intermediario
futbolístico. Aínda que
co camerunés non lle
saíu ben.

Quen di que a
Igrexa non se
moderniza? A virxe
da Franqueira,
sonada pola romería
que lle celebran, xa
admite pregarias
enviadas por SMS.
Dan número de
móbil.

Medran as
mobilizacións masivas
en Afganistán contra
as tropas estranxeiras.
Que vai facer ZP cos
soldados que enviou
alí, despois de
retiralos do Irak?

Touriño vetou a
Barros na lista de
Pontevedra por
“galeguista” e na
Coruña puxo de
primeiro a Méndez
Romeu, brazo
incorrupto, perdón,
brazo dereito de Paco
Vázquez. Como
arrase o PSOE pode
haber, como dixo
unha vez o

Vivimos no mellor

dos mundos posíbeis”
Felipe González

‘De Toro
fala da Galiza.

Os únicos
antidemócratas
son os do PP.
Ventura Pérez

Mariño,
Emilio Pérez

Touriño e
Francisco
Vázquez

son campións
da democracia”

Cartas

Un ramiño de xestas
Destacaba nun recuncho da vidrieira
daquela merzaría un cartel branco
cun ramo de xestas en flor de cor

amarelo, moi sinxelo, cun texto que
decía “maio mes da lingua”, a min
chamoume a atención pois non hai
outro motivo que exprese mellor a
beleza da nosa primavera que a xes-

ta na flor, na nosa cidade de antergo
e tradicón o primeiro de maio antes
nos carros e agora nos coches o levar
unha ramiña de xestas, lémbrome un
ano nunha das antigas rúas unha ve-

lliña de loito cun pano na testa case
que lle tapando a cara e no vestido de
festa unha ramiña de xestas, a min
lembroume a velliña de Mamasun-
ción, o filme de Chano Piñeiro.

Resposta a Suso de Toro

Reclama a liberdade
XOSÉ MIRANDA

O autor considera que non se pode pedir o cambio político
en Galiza para salvar a democracia. Cambiar a Fraga non se
pode facer de calquera xeito. O futuro dos galegos depende
da súa capacidade para escoller líderes que miren polo país.

COUSAS DO MUNDO                                                                           ROI CAGIAO



Inseridos na dinámica da precampaña
electoral todos os resortes comezan a fun-
cionar e a maquinaria, se cadra sen moito

tempo para ser engraxada, comeza a andar. A
intensidade coa que arranca esta campaña
electoral, agochada tras o prefixo, evidencia
que este proceso non é unha convocatoria,
normal e demóstraa como un feito trascen-
dental para este país. Unha oportunidade his-
tórica de cambiar o rumbo do país.

Dixen en reiteradas ocasións, a través de
diferentes artigos, que fico convencido, por
moitas razóns, de que Galiza precisa un cam-
bio político urxente. Nese punto serán multi-
plas as coincidencias, inda que matizadas. 

E eu matizo: defendo o cambio para Ga-
liza, mais debe ser un cambio real, efectivo,
profundo... e propiamente galego, pero ta-
mén nidiamente diferente. Non me valen
substitucións inertes, cambios de asento ou
de nome. Recla-
mo máis respec-
to por este país,
polas súas xen-
tes. Respecto que
se articule con
políticas que de-
fendan os intere-
ses do país por
riba dos intereses
dun ou doutro
lobby económico
ou mediático;
por riba dos dita-
dos das sedes
madrileñas de
PSOE e PP. 

Esixo un go-
berno galego que
exerza de tal, que
nos faga presen-
tes nos grandes
debates de esta-
do, nos que his-
toricamente sempre nos obviaron. Esixo un
presidente da Xunta de Galiza que devolva a
dignidade e o respecto ao decorrer diario do
parlamento, que escoite a cidadanía, que a
respecte e que lles dea solucións aos seus
problemas. Aposto por un goberno de pro-
greso pero en clave galega, nado por e para
Galiza e non para substituír o logotipo do
cartel de sucursal que o PP de Fraga nos col-
gou, como residuo colonial dun estado que se
recentraliza.

Fraga debe acabar nas bancadas da oposi-
ción. O PP debe ser derrotado o vindeiro 19
de xuño. Pero non por xenreira, non por odio,
non por afán de substitución mimética. De-
ben deixar o goberno galego porque defrau-
daron este país, porque nos venderon aos
brazos do goberno amigo de Aznar, porque

lle deron as costas a este país consentindo e
mesmo potenciando a desarticulación da for-
za produtiva, xa que logo económica, do no-
so país, calculando os beneficios desa políti-
ca tan lesiva (que lles pregunten aos 200.000
mozos que tiveron que emigrar do país) en
base ao número de quilómetros asfaltados.
Porque son unha indignidade.

A inalienábel reclamación dunha rede de
infraestruturas, non unicamente viaria, que
vertebre territorialmente o país, que o comu-
nique internamente e tamén co resto da pe-
nínsula e con Europa, non pode ser entendi-
da como moeda de troco; non a cambio de
converternos en país consumidor renuncian-
do á nosa potencialidade produtiva. Non va-
le o troco de autovías a cambio de cota lác-
tea, ou reconversión naval, porque saímos
perdendo. Sempre saímos perdendo. Galiza

debe comezar a gañar.
A moitos non nos vale unicamente un

cambio de cara. Non nos servirá a substitu-
ción dun nome por outro. Dun talante por ou-
tro. O cambio de formas é imprescindíbel,
pero os galegos queremos máis ca iso. Esixi-
mos outro talante pero cun cambio de fondo,
tamén no trato que recibimos por parte do
Estado. Esiximos respecto, e que se nos teña
en conta.

Fraga debe ser barrido da política galega,
porque supón un acto de traizón ao país, aos
seus intereses, e a súa cidadanía.

No nome da esperanza, cambio galego.♦

XABIER PÉREZ IGREXAS (www.contradiscurso.tk)
foi secretario xeral dos Comités Abertos
de Estudantes (CAE) e membro da súa

Executiva Nacional. 
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Comandante Cero de
Nicaragua, un
cambio “de 360
grados”.

Dentro dunhas
semanas comeza a
caza do fumador que
pasará a ser tratado
como un delincuente.
Iso si, as cidades
seguirán a ser
contaminadas
maiormente polos
gases dos
automóbeis.

Se vostede é
galego, pero leva un
ano censado, por
razóns de traballo, en
Canarias ou Madrid,
non pode votar. Se
vostede é fillo dun
galego que emigrou a
Bos Aires en 1950, e
aínda que nin
sequera coñeza
Galiza, si pode
votar.

Falouse moito da
foto de Fraga, pero
non dos botox de
Touriño, toxinas que
poñen ríxida a pel
para evitar as
engurras. O mao é
que os botox fan
perder expresividade
na cara e o home xa
non tiña moita.

Dixo ZP que habería
pacto co Bloque e
Touriño non tardou
dúas horas en
arremedalo como un
eco. O PSdeG é
como unha
franquicia: os
dependentes son
galegos, pero os
pedidos e a xestión
lévana desde
Madrid.♦

No nome da esperanza,
cambio galego

XABIER PÉREZ IGREXAS

O 19 de xuño, os galegos non só se xogan un cambio de
caras, senón unha oportunidade para que a política pa-
ra Galiza se faga desde Santiago e non desde Madrid.

Xosé Lois

‘A moitos
non nos vale
unicamente
un cambio

de cara.
Non nos servirá

a substitución
dun nome
por outro.

Dun talante
por outro”

Correo electrónico: info@anosaterra.com

O cartel era da rede de entidades
amigas da lingua “Real” unha máis
das moitas iniciativas dignas de ga-
banza que leva a cabo o Concello de
Pontevedra, no apartado da cultura
pola normalizacón lingüística. Eu
non quixera que a nosa fala fose co-
mo a xesta que florece só nunha
época do ano e despois murcha, o
noso idioma ten que estar florido to-
do o ano e non tiña que facer falla
que nolo lembrasen nunha data; o
17 de maio tiña que ser todo o ano.

Oxalá que os escolares que par-
ticiparon na fermosa iniciativa a
prol do noso idioma “Correlingua”
espallasen nas ás do vento o noso
idioma e agrome unha nova xera-
ción sen complexos que asuma que
somos un país cun idioma propio e
ao igual que vascos e cataláns o
normal e que o utilizásemos acotío
na fala e na escrita, un idioma que
está nas pedras, na historia, nas ár-
bores, no vento, que aos nosos de-
vanceiros custoulles moito preser-
var e nós temos a obriga de impli-
car os máis novos no uso da lingua.

Parabéns aos autores do cartel, pois
unha cousa tan sinxela como é un
ramo de xestas fainos imaxinar un
país con futuro, un país noso, cun
idioma e unha cultura propia, cheos
de ilusións nesta primavera chea de
esperanzas e ledicias, e entre todos
imos darlle un pulo ao galego.

Oxalá que todo o ano poida-
mos levar un ramiño de xestas.♦

ANTÓN ROEL VILLANUEVA
(PONTEVEDRA)

Afastar o minifúndio
Com as leis “actuais só tres partidos
tenhem possibilidades de obter re-
presentação o 19 de Junho nas
eleições ao parlamento galego. Co-
mo nacionalista digo que não se po-
de ter confiança ao 100% no
PSOE, ora bem o que ninguem du-
vida e que as difeenças entre este e
o PP são abismais. O PSOE está a
subir, por tanto o PP pode perder a
maioria absoluta, que é tanto como
perder o poder. Então, a questão es-
tá em que o BNG não ceda de graça

para permitir o cámbio de líder.
A FPG e Nós-UP também se

apresentam. Nengum deles ten-
hem nem a mais remota possibi-
lidade de alcanzar algum escano.
Então, porquê apresentar-se? Os
votos que puidessem alcanzar
poderiam inclinar a balança e fa-
cer-lhe perder a maioria a quem
leva toda a vida no poder. 

O 19-J devemos afastar o mini-
fúndio das nossas cabeças e canali-
zar o voto nacionalista no unico
partido que é galego e tem as possi-
bilidades de mudar o parlamento. O
BNG reune todos os males e todas

as virtudes. Este grupo recolheria
todo o voto que vai desde a esquer-
da independentista até a direita ga-
leguista onde cabem sectores de
muito e variado matiz. Será a fren-
te por uma causa comun. Penso que
no momento que nos vai tocar vi-
ver naã concentrar o voto nessa
opção unitária seria um acto de
irresponsabilidade como galegos.

A decissão de centralizar o
voto não quer dizer acreditar ao
100% na actuação e todo o pro-
grama desse grupo. Trata-se du-
ma decissão de inteligência e
responsabilidade nacional.

Todas as propostas discrepan-
tes devem de seguir fazendo base
social, pero fora da pugna electo-
ral. Devem-se fazer actos públicos
nos quais cada um trasmitir as suas
reivindicações, mas recomendan-
do o voto, para a única opção on-
de o voto não será perdido. Com
este acto ninguem estará renun-
ciando a nada das suas ideias.♦

SUSO DE LOIRA
(FEÁS-CARINHO)

A NOSA TERRA
Promocións Culturais Galegas 

Informámoslles que as ofi-
cinas de Promocións Cul-
turais Galegas SA adoptan
o novo horario de verán:

DE 8 A 16 HORAS.
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Con internet
a información
segue vindo
do mesmo sitio
“Internet non revolucionou o
xornalismo”. Esta é unha das
conclusións do III Congreso
Internacional de Comunica-
ción e Realidade, celebrado
en Barcelona e que este ano
se dedicou a estudar “a uto-
pía dixital nos medios de
comunicación” (La Vanguar-
dia, 18 de maio). Outra das
conclusións é a de que “hai
dez anos os teóricos agoira-
ron que coa irrupción de In-
ternet mudaría radicalmente
a vida dos cidadáns en xeral e
da forma de traballar dos me-
dios informativos en espe-

cial. Non embargante, para
moitos o que se produciu é
máis unha evolución que un-
ha revolución e que uns e
outros adaptaron as súas ve-
llas costumes ás posibilida-
des que ofrecía o novo me-

dio. As persoas cambiaron
de canal para recibir a infor-
mación, mais non da fonte
que lla facilita, e o que se-
mellaba que tiña que ser un-
ha burbulla dixital en boa
parte pinchou”.♦

Volve o muro
alemán: ningún
equipo do leste
na primeira
división
A Alemaña do leste queda, por
primeira vez desde a reunifica-
ción de 1990, sen equipos de
fútbol na Primeira División.
Xa se fala do novo “muro no
fútbol” (La Vanguardia, 18 de
maio). O descenso do Hansa
Rostock deixou os alemáns do
leste sen ningún club de fútbol
na máxima categoría por pri-
meira vez en quince anos. Non
é que a antiga Alemaña Orien-
tal, de 16 millóns de habitan-
tes, non dea bos futbolistas, o
que sucede é que os mellores
emigran á parte occidental, on-
de os equipos pagan mellor.
Ese foi, por exemplo, o caso
de Michael Ballack, a estrela
do Bayern. O ex xogador da
RDA, Ulf Kirsten, coida que
habería que prohibir a marcha
ao oeste dos xóvenes talentos.
En todo caso, o descenso do
Hansa Rostock evidencia “a
distancia, futbolística e econó-
mica, entre o oeste e o leste do
país”. Por exemplo, o paro no
leste afecta a case o 20% dos
traballadores e hai poucas
perspectivas de avance econó-
mico, en contra do anunciado
no momento da reunificación.
Eduard Geyer, derradeiro
adestrador da desaparecida
RDA, afirmou nun rotativo da
zona leste que “o fútbol é un
espello da economía. Quen

queira crear bos equipos debe
ter potencia financeira”.♦

Café amargo
BIEITO IGLESIAS

Hai unha enigmática frase na miña terra que, pra
significar te vas a enterar de lo que vale un
peine, ameaza: vaste encontrar coas faragullas.

Coas migas topei en Andalucía, prato de pobre malia
o aderezo literario que lle engadiu Vázquez
Montalbán citándoas en La rosa de Alejandría. En
Úbeda admirei evasivos outeiros peiteados con fiadas

de oliveiras, unha sumptuosa sancristía renacentista,
vodas pola vella (a principal arma andaluza non é o
flamengo nin o PSOE de Guerra senón a demografía)
e a gaia ciencia dos indíxenas. Celebraban unhas fes-
tas relixiosas chamadas cruces de maio con bambeo
de rumba e, no bar da comisión, ofrecían provocantes
consumiciós: Habemus papam, pescaíto y tinto de ve-
rano. De volta en Sevilla, pousei no Laredo. Neste
café de Sierpes informouse Javier Marías, ao abrir un
xornal, de que Nabokov expirara un dous de xullo de
1977 (cóntao en Vidas escritas). En tan funesta data
ignoraba eu a obra de mestre Vladimir –lino contra
1980, a tempo de namorarme de Ada–, porque no

meu ambiente primaba a cousa latinoamericana, trots-
kista e pornográfica, quer dicirse Cortázar, Mandel e
Miller. Unha desgraza coma outra calquera. Algún día
haberá que revistar o cánone de lecturas progres dos
setenta e o seu impacto na nosa educación
sentimental ou política. Verbi gratia, sería ben
lembrar que, daquela, os militantes nacionalistas ape-
nas micabamos un libro en portugués. Vou ao caso: a
revelación que tiven no café Laredo foi case tan fúne-
bre como a do Marías. Alí souben, por un inquérito
publicado no País, que Tutankhamón está á beira –a
un ou dous deputados– da maioría absoluta. Xa fede a
XVIII dinastía.♦

Os centos de especies que colonizaron Galiza:

a rola turca, o argazo, o visón americano ou a cotorra

arxentina. Tamén a mimosa, o eucalipto ou

a perca americana. Casos da ampla nómina de bioinvasións que

sofre a nosa terra e unha avalacion dos seus riscos certos.

As Bioinvasións na Galiza
Xurxo Pérez Pintos

Xosé Bouzó Fernández

NÓS OS GALEGOS – A NOSA TERRA

KAP / La Vanguardia, 16 de maio do 2005

PAREJA / El Progreso, 11 de maio do 2005 Non hai
máis violencia
escolar
que antes
Fernando Carrasco, orienta-
dor do IES de Teis, fala en Fa-
ro de Vigo (18 de maio) da
violencia nas aulas. “Hai uns
días a prensa publicou –afir-
ma– un estudo da Fundación
Encontros segundo o cal 4 de
cada 10 alumnos da ESO su-
friron unha agresión nas aulas.
Esta non é a realidade. Os ca-
sos de violencia son puntuais.
Parece que agora son máis ha-
bituais porque existe unha
meirande sensibilidade social
e cando se produce un suceso
violento todos os medios o re-
producen e crease alarma. O
que hai desde sempre é o con-
flito de baixa intensidade: pe-
lexas, envexas, chivateos... O
conflito non se pode negar na
vida diaria, polo tanto tam-
pouco na dos adolescentes”.♦

Fernando Carrasco.



Até o de agora os socialistas
sempre se negaran a recoñecer
publicamente a súa disposición a
pactaren cos nacionalistas se o
PP non conseguía a maioría ab-
soluta nas eleccións galegas.
Tanto Emilio Pérez Touriño, hai
catro anos, como Abel Caballe-
ro, hai oito, teimaron en refugar
de antemán calquera acordo no
goberno autónomo co BNG. A
insistencia de Abel Caballero,
declarando unha e outra vez que
ía conseguir maioría absoluta,
foi suicida. Pero, ao mesmo tem-
po, as dúas campañas electorais
dos socialistas eran a máis clara
expresión da súa política.

Que foi o que mudou entre os
socialistas? En primeiro lugar a
correlación de forzas co BNG.
Nos dous anteriores comicios os
nacionalistas aparecían como a
verdadeira alternativa a Manuel
Fraga. Polo tanto, os socialistas
deberían apoiar a Xosé Manuel
Beiras como presidente.

Era algo que unha parte do
PSOE, tanto na Galiza como en
Madrid, non vían cos bos ollos.
Para esta corrente, maioritaria,
significaba “crear outro problema
máis no Estado, ademais de Cata-
lunya e Euskadi”. Fraga, no go-
berno de Galiza, era un mal me-
nor para algúns, e , para outros,
como Francisco Vázquez, José
Bono, Juan Carlos Rodríguez
Ibarra, Manuel Chaves e o mes-
mo Alfonso Guerra, moito mellor
opción que un Beiras presidente.

Agora, cos socialistas en alza
no Estado, ollan a clara oportuni-
dade de superar o BNG nas elec-

cións autonómicas, relegando os
nacionalistas a seren terceira for-
za. Polo tanto, no futuro pacto,
serían os nacionalistas os que de-
berían apoiar a Touriño como
presidente. A dinámica, pensan,
é moi diferente.

Por outra banda, os intereses
do PSOE no Estado en desbancar
a Fraga están moito máis claros.
Por vez primeira o PSOE aposta
decididamente por facerse co go-
berno autónomo. É o xeito de de-
rrotar definitivamente o PP e ase-
gurarse Zapatero a reelección co-
mo presidente, mesmo se ten que
adiantar as eleccións. 

Tanto Fraga como Raxoi re-
coñeceron publicamente que un-
ha derrota na Galiza tería unha
forte incidencia a nivel estatal,
polo que chaman a “defender o
Estado desde Galiza”.

Esta actitude do PP, negándo-
se á reforma dos estatutos e a
Constitución, fai que o goberno
central contemple agora a Galiza
como unha autonomía necesaria
para eses cambios. Uns cambios
que demandan en Catalunya e,
sen os cales Zapatero perdería os
apoios no congreso.

Finalmente, non hai que es-
quecer que no PSOE se deu un
cambio de política logo de gañar
as eleccións o 14-M e necesitar
un pacto con ERC. Un cambio
de política máis a nivel estatal
que galego, pois Touriño gañara
cun discurso galeguista que nun-
ca foi capaz de aplicar, pero que
ten aquí un reflexo claro. En-
frontarase a Vázquez polo con-
trol partidario, para seguir sendo

o seu refén nos temas centrais.
Pero a chegada de Zapatero

ao goberno, sen que a vitoria
electoral fose asumida aínda po-
lo PP, non só o levou á necesida-
de de ter que pactar cos naciona-
listas, senón a verse na obriga de
abandonar o pacto polas liberda-
des ou antiterrorista. Unha au-
téntica alianza de socialistas e
populares contra os nacionalis-
tas, que o PSOE viña seguindo
tan entusiasticamente como o PP.
Este cambio de rumbo pode
ollarse claramente no último de-
bate do Estado.

O ofrecemento de Zapatero

Aínda que Xosé Blanco xa admi-
tira a posibilidade dun pacto co
BNG nunha entrevista n’A Nosa
Terra hai dúas semanas, Zapate-
ro escenificou a entente cos na-
cionalistas de xeito oficial no
congreso, mesmo aprobando
propostas conxuntas entre na-
cionalistas e socialistas.

Logo de agradecer o presi-
dente do goberno español o
apoio do BNG a súa investidura,
e de valorar a “comunicación
fluída” durante o último ano en-
tre socialistas e nacionalistas,
Zapatero deixou as cousas cla-
ras: “É unha invitación a unha
colaboración futura e, ademais,
teño a impresión de que imos co-
operar máis intensamente no ám-
bito da comunidade de Galiza”.

O voceiro nacionalista, Fran-
cisco Rodríguez, despois de reali-
zar unha lectura crítica do trato do
Goberno central a Galiza, apos-
tou por “lograr institucións dig-
nas” para rematar afirmando que
“o cambio de goberno é posíbel”.

As fotos do parlamentario
nacionalista co presidente Zapa-
tero, os acordos entre socialistas
e BNG en diversas resolucións,
onde o goberno central admitía
as propostas nacionalistas, fací-

an que se visualizase que o en-
tendemento e a alternativa políti-
ca ao PP na Galiza é posíbel.

Un día despois, era o candi-
dato socialista o que daba un pa-
so para que se puidese visualizar
unha alternativa entre os socialis-
tas e os nacionalistas. Por vez
primeira, Touriño, recoñecía pu-
blicamente que necesita “o esfor-
zo do BNG” para arrebatarlle ao
PP a maioría absoluta, “porque
non estamos nunhas eleccións
nas que o cambio se poida produ-
cir cos esforzos dun só partido”.

A contestación do candidato
do BNG foi rápida. Anxo Quin-
tana reafirmou a súa vontade de
“dialogar”para conformar un go-
berno plural” cunha “importante
participación do PSOE”.

Cumpríase así a demanda
dun sector do PSOE, dos na-
cionalistas e mesmo de moitas
persoas que están na “fronteira”,
que demandaban que ambas as
formacións desen a coñecer pu-
blicamente a súa disposición a
un pacto para derrotar o PP. 

Agora ben, o que o BNG nin
Quintana queren é aparecer como
a forza minoritaria dunha posíbel
coalición coas socialistas. Esta é a
mensaxe que tenta transmitirlle o
PSOE á sociedade, mentres que o
BNG afirma que “o mellor mode-
lo para Galiza é o dun goberno
cun presidente nacionalista que
non estea atado á estratexia dunha
dirección de Madrid”.

Malía os nacionalistas consi-
deran un paso adiante o anuncio
realizado polo PSOE, tanto estes
como sectores socialistas ollan
con preocupación non só as listas
electorais de Touriño, nas que non
aparece ninguén da corrente gale-
guista, senón que o candidato so-
cialista lle encargase a coordina-
ción do programa e a súa redac-
ción a persoas como Xosé Luís
Méndez Romeu que nunca aposta-
ron polo entendemento co BNG.♦
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Latexos

Pouca
cobiza
X.L. FRANCO GRANDE

Ao día de hoxe os elec-
tores galegos, agás
nos casos de

disciplina de partido, deben
de sentirse perplexos diante
das tres opcións partidarias
con que contan. Porque
calquera delas, ao meu ver,
aparece moito menos chama-
tiva ca noutras ocasións ante-
riores, por moi diversas
razóns, pero que veñen
converxer nunha semellante
situación  como de canseira
xeneralizada.

Non hai dúbida de que esa
é a situación do partido que
goberna, ou que temos no po-
der. O seu activo principal é o
seu vello líder. Pero os anos
non perdoan e a ninguén se
lle oculta que é candidato
contra natura, como el mesmo
dixo, cando as pasadas
eleccións, ao lle preguntaren
se pensaba nunha nova
oportunidade. Nela estamos
agora mesmo, despois de
catro anos –pero non lle pare-
ce contra natura a súa
candidatura como naquela
ocasión lle pareceu. As sonda-
xes proclaman que a xente
quere cambiar, anovar rostros,
explorar outras opcións. Non
lles fagamos moito caso...

A outra opción, a do par-
tido que en España temos no
poder, ten ese feito ao seu fa-
vor e, en contra, as moitas in-
coherencias e aínda parvadas
dos seus gobernantes, incluí-
do o presidente. Se aínda lle
engadimos que, entre nós, o
partido dispón de mentes tan
clarividentes como as do
alcalde da La Coruña ou
Pepiño de Palas de Rei, non
debera ser moita a cobiza que
esperte esta opción, fóra, cla-
ro é, do voto debido á
disciplina do partido. E ao
efecto dominó que xera o fei-
to de estar no poder.

Penso que tampouco o
BNG pasa polo seu mellor
momento. Haberá que ver que
consecuencias se van derivar
do cesamento político de Bei-
ras. Seica algunha sondaxe ex-
presa que o feito non vai
influír de maneira decisiva.
Ademais de contar co voto
que proveña da disciplina par-
tidaria, o BNG vai sumar o
dos que, dunha maneira ou
doutra, se sintan nacionalistas,
ou pensen que os votos
cómpre darllos a un partido
galego non tutelado dende fó-
ra e que case sempre vai servir
intereses alleos. Esta canteira
de votos, ben explotada, pode
ser inesgotable. 

En calquera caso, non pa-
rece moita a cobiza que se
poida levar, con ese
panorama, aos electores gale-
gos. Claro que isto está visto
dende unha lóxica que, ao
mellor, non ten nada que ver
coa realidade. Pois as cousas
poden ser lóxicas, pero, aínda
séndoo, poden non ser reais.
Velaí a cuestión.♦

ELECCIÓNS AUTONÓMICAS

Os nacionalistas tamén aceptan a colaboración cos socialistas

O PSOE admite publicamente
o pacto co BNG

A. EIRÉ
Por primeira vez nunha campaña electoral o PSOE acepta publica-
mente un pacto co BNG para formar goberno. Primeiro foi Rodrí-
guez Zapatero o que convidou os nacionalistas a unha “colaboración
intensa” logo das eleccións galegas no debate do Estado. Un día des-
pois, Pérez Touriño mostrábase disposto a pactar co BNG para des-
bancar a Fraga. As propostas foron ben recollidas polos nacionalistas
Francisco Rodríguez e Anxo Quintana e escenificadas no Congreso.

José Luis Rodríguez Zapatero e a vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega.                                                                                                              JUAN LÁZARO / AGN



A.N.T.
Só 16 formacións políticas lo-
graron cumprir os requisitos
para presentarse á eleccións
autonómicas, cando rematou
o prazo de inscrición de can-
didaturas ás 12 da noite do
16 de maio. Entre estas non
se atopa o Partido Galeguista.

A resurrección do Partido Gale-
guista (PG) aparecía como a no-
vidade máis importantes destas
eleccións autonómicas. Os inten-
tos do concelleiro vigués Mano-
el Soto de contar con diversos al-
caldes independentes e, mesmo,
con persoas procedentes do PP,
semellaba hai un ano que ían por
bo camiño para pór a andar unha
nova opción política.

Pero pouco a pouco as posi-
bilidades foron mermando, ma-
lia o optimismo que desprendían
os seus promotores.

A primeira gran labazada foi o
non poder contar con Xosé Luís
Barreiro Rivas. O ex vicepresi-
dente da Xunta declinou a invita-
ción. Pouco despois desmarcába-
se o alcalde de Oleiros, Ánxel
García Seoane. O peso pesado
electoral semellaba ser Xan Gato,
alcalde de Narón, quen finalmen-
te tampouco apostou polo novo
proxecto, ante as dificultades cos
seus compañeiros no concello.

A paz firmada na fileiras do
PP tamén incidiu moito na capa-
cidade de captación do PG. Só
Xosé Rivas Fontán, concelleiro
do PP en Pontevedra, semellaba
estar polo labor de apoiar o vello
partido renacido.

Pero, finalmente semella que
foron os problemas de financia-

mento os que decidiron á direc-
ción do PG a desistir de conco-
rrer ás eleccións autonómicas.
Xustificaron a decisión afirman-
do que o adianto electoral fora
determinante ao non poder levar
aos seus plenos a cabo e cumprir
co calendario que tiñan aproba-
do. Serían unhas novas vítimas
da estratexia de Manuel Fraga.
Pero tamén é certo, segundo fon-

tes da organización, que “moitas
promesas de apoio financeiro e
de implicación do proxecto, pou-
co a pouco, ante as presións, fo-
ron quedando polo camiño”.

Quen si se presentarán son a
Fronte Popular Galega (FPG) e
Nós-Unidade Popular (Nós-UP),
polo que o independentismo
concorrerá unha vez máis por se-
parado. Tamén desaparece do ma-

pa político Esquerda de Galicia
(EU), a organización escindida hai
catro anos de Esquerda Unida-Iz-
quierda Unida (EU-IU). Esta orga-
nización, liderada por Anxo Gue-
rreiro decidiu disolverse logo de
non poder reeditar o seu escano.

Quen si se presentará é Es-
querda Unida-Izquierda Unida.

As outras formacións que se
presentan, ademais do PP, BNG
e PSOE, son menos coñecidas,
agás Falange Española y de Las
JONS, que logra concorrer polas
catro provincias. Aínda pervive
tamén de xeito testemuñal o
Centro Democrático y Social
(CDS) que liderara o ex presi-
dente do goberno español Adol-
fo Suárez. O Partido dos Autó-
nomos e Profesionais tamén se
presenta con catro listas.

Ademais, destas nove forma-
cións, outras sete presentarán
candidatura nalgunhas das pro-
vincias. Son estas o Partido So-
cial Español Popular, o Partido
Social Democrático y de Dere-
cho, Democracia Ourensana,
Partido Humanista, Identidade
Galega, Democracia Nacional e
Esquerda Republicana Galega.♦
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H. VIXANDE
A Audiencia de Pontevedra ab-
solveu a varias persoas, entre
elas ao alcalde de Crecente e ao
seu fillo, por ter levado a votar
por correo a varios incapacitados
nas eleccións municipais de xu-
ño de 1999. A sala fala dunha
“lagoa legal”, critica o sistema
electoral e reclámalle ao Gober-
no central reformas penais para
garantir o dereito ao voto.

A sección primeira da Audien-
cia de Pontevedra sinala que “un-
ha lagoa legal” permite “aprovei-
tarse de persoas coas súas capaci-
dades intelectivas e volitivas seria-
mente afectadas [para] inducilas a
exercitar o seu dereito a voto por
correo e nalgún dos casos indicar a
formación política que tiñan que
votar” [o Partido Popular]. 

Esta situación levou a esta

sala a expoñer ao “Goberno as
razóns polas que debe ser obxec-
to de sanción penal” a “manipu-
lación da vontade dunha persoa
deficiente mental para alterar o
resultado da vontade xeral”.

A declaración da Audiencia
de Pontevedra está integrada
nunha sentenza do dez de maio
de 2005, que procede a absolver
a varias persoas.

Entre os absoltos están o alcal-
de de Crecente Xulio César García-
Luengo (PP) e o seu fillo, aínda que
o fallo establece diferenzas entre un
e outro. Segundo o fallo, “non
consta acreditado que o acusado
Xulio César García-Luengo Mon-
tero [alcalde de Crecente] tivese in-
tervido” nestes feitos levados “a ca-
bo polo resto dos acusados”.

Entre os restantes acusados
figura o fillo do alcalde de Cre-

cente, que naquel momento ocu-
paba o posto de tenente de alcal-
de do mesmo concello en repre-
sentación do Partido Popular.
Sobre el e os restantes acusados,
agás o seu pai, a sentenza decla-
ra “probado” que “con ocasión
das eleccións municipais que ti-
veron lugar o día 13 de xuño de
1999” os acusados “previo con-
certo entre eles, levaron a cabo
as accións” para que “determina-
dos internos da Residencia da
Terceira Idade San Pedro de Cre-
cente e do Centro Escravas da
Virxe da Dolorosa solicitasen o
voto por correo, algúns deles in-
capacitados xudicialmente”. An-
te isto, a sala sinalou que “nin-
gunha dúbida cabe que os feitos
que se declararon probados me-
recen a maior reprobación posí-
bel desde un punto de vista mo-

ral e ético”, por proceder “vio-
lentando así a liberdade e pureza
do acto de emisión do voto”.

Aínda que a Audiencia de
Pontevedra considera probados
os feitos e a pesar de que para ela
merecen a reprobación moral e
ética, sinala que “desde o punto
de vista penal os feitos son atípi-
cos”. Que os feitos sexan atípi-
cos levan ao tribunal a estudar en
profundidade se hai algunha vul-
neración do Código Penal. A
conclusión é que non hai delito e
que ten que decidir “a libre abso-
lución dos acusados” a “causa
dunha lagoa legal”.

Aínda que absolve a todos os
acusados, no caso dunha teste-
muña, a sentenza pide que se in-
dague se a declaración dela im-
plica unha “conduta constitutiva
dun delito de falso testemuño”.♦

Vese obrigada a absolver ao alcalde de Crecente e o seu fillo

A Audiencia de Pontevedra critica
a falta de seguridade do sistema electoral

Concorren 16 candidaturas, pero só nove nas catro provincias

O Partido Galeguista
non se presentará ás eleccións

Máis sobre
a liberdade
XOSÉ MANUEL SARILLE

Neste exemplar d’A No-
sa Terra non aparecerá
unha resposta de Suso

de Toro á miña columna da se-
mana pasada. Afirmaba eu que
De Toro pedía case
explicitamente o voto útil para
o PSOE nun artigo publicado
por el no número de hai dúas
semanas deste periódico.

Argumentaba o escritor
que a liberdade é o único ben
que debe preocuparnos até o
día da votación. Que esqueza-
mos ideoloxías, “a nación ga-
lega”... Agora deixémonos de
opresións partidarias e
conquistemos a liberdade. Iso
é o que dixo e quen volva ler
o texto non deducirá outra
mensaxe das súas palabras,
por moito que o intente coa
mellor das vontades. Outra
cousa é que a estas alturas Su-
so de Toro sinta vertixe cos
tronos e decida dicir que dixo
outra cousa. E non dixo outra
cousa, aínda que o xure na rúa
das Orfas de Compostela.

Pero é que ademais, facer
unha proclama en favor da
liberdade na Galiza de hoxe,
fundaméntase nunha grave
imprecisión. A ciencia políti-
ca usa conceptos que ás
veces son firmes e cos que
non se debe xogar
alegremente. En Galiza hai
liberdade, porque hai
democracia. 

Outra cousa é que en Ga-
liza se teceran unhas
relacións de clientelismo que
paralizan o desenvolvemento
social, e que mesmo
conducen a unha concepción
viciada e castrante da
sociedade. Carecemos diso
que se chama sociedade civil,
e a súa carencia desemboca
na hexemonía dereitista.
Temos tamén falta de medios
de información que plasmen
a pluralidade da nosa
sociedade. E máis cousas.

Mais cando se analiza hai
que ser serios e non facer
arengas de cuartel. Como di-
cía algún sociólogo, na
sociedade actual o poder é
polipétalo (perdoen o pufo),
ten varios centros e distintos
representantes. De entrada
son poderes en plural.

A presenza de Fraga é
abafante, mais vivimos en
democracia e debemos votar
pola alternativa que nos
resulta máis aquelada, sen
ambigüidades e sobre todo
dicindo cal é. 

Falar de loitar pola liber-
dade é pura demagoxia. É
traer polas orellas á Galiza
de hoxe un concepto que de-
fine un réxime fascista, e
aplicarlle a táctica dunha pla-
taforma democrática, e así
pedir o voto indistintamente.
Unha análise de sal gordo, se
non houbese máis intereses.
Mais a pregunta é: que vota-
rá Suso de Toro nas diferen-
tes eleccións democráticas?
Ao ser un home público e
comprometido, a pregunta
non é rosa nin indiscreta.♦

O 13 de maio realizouse en Vi-
go o lanzamento da “corrente
de esquerdas Traballadores ga-
legos polo socialismo”. O seu
voceiro e coordinador xeral é
Lois Pérez Leira, responsábel
de CIG-Emigración. Decláran-
se marxista-leninistas e piden o
voto “crítico” para o BNG nas
próximas eleccións. Demandan

que o BNG mude de política
para “liderar o proceso de cons-
titución dunha alternativa real e
de esquerdas que se identifique
coa loita obreira”. Reclámanlle
á FPG e Nós-UP que se sumen
á unidade de acción.

Ademais de Pérez Leira in-
tegran este colectivo Leopoldo
García Ortega, fundador do

PSOE en Vigo logo do fran-
quismo, Francisco Rodríguez
Mariño, militante de CC OO e
activista da solidariedade con
Cuba, Gómez Millán, Graciela
Alba, Ramón Pérez e Manuel
Cea Zaneta.

Contrariamente ao difundido
por algúns medios, esta corrente
non está integrada no BNG.♦

Nova corrente de opinión

Manuel Soto.                                                                             PACO VILABARROS



Como pasa a ser a cabeza de
lista por Ourense?

Era simpatizante do PP de
Ourense e fíxenme militante xa
hai algún tempo. O presidente do
partido na provincia, Xosé Luís
Baltar, fíxome unha oferta para
estar nas listas e aceptei confiada
en que podería facer un bo traba-
llo. O que non me imaxinaba é
que ía ser a primeira. 

É certo que ten un marido
que milita no BNG?

Dende que eramos mozos el
tiña as súas ideas e eu as miñas.
Levámolo moi ben porque nos
respectamos. Cremos na plurali-
dade. Convivir cunha persoa con
outras ideas é enriquecedor. No
meu partido sábeno e nunca tiven
ningún problema por isto. Só lle
pode parecer estraña esta situa-
ción a aqueles que se gaban de ter
liberdade de pensamento e logo
asústanse porque dúas persoas
que opinen de forma distinta poi-
dan convivir perfectamente.

Convenceuno para que vo-
tase polo PP nestas eleccións?

Non me cabe a menor dúbida
de que así será. 

O seu nomeamento ten que
ver cunha maior capacidade de
negociación co BNG?

Non. Supoño que Xosé Luís
Baltar viu en min a unha persoa
traballadora, leal e que coñece á
perfección a realidade ourensá.
A miña carreira profesional está
vencellada á Federación de Em-
presarios, o cal me leva a coñe-
cer as demandas deste sector. Por
outro lado son nova e tamén
comprendo os problemas da xu-
ventude e das familias. En tercei-
ro lugar son muller e polo tanto
coñezo as nosas necesidades. 

As enquisas indican que vai
perder a maioría absoluta e
que en Ourense tamén sufrirá
unha baixada.

O noso obxectivo é acadar
nove deputados. Nas anteriores
acadamos oito dos quince que se
reparten na provincia. As nosas
previsións son as de subir o teito
electoral e polo tanto non estou
de acordo co que afirman as en-
quisas. O 19 de xuño será a son-
daxe definitiva.

Foi fácil configurar as listas?
Coido que si. A candidatura

de Ourense está moi unida.
Combina renovación con expe-
riencia e polo tanto o resultado é
un completo equipo.

Non hai entón risco de exci-
sión tendo en conta as disputas
internas entre o sector de Bal-
tar e o de Núñez Feixoó?

O que me está preguntando é
un futuríbel. Cada partido ten as
súas conversas e reflexións inter-
nas. Non podo dicir o que vai
acontecer. O único que podo dicir
é que todos nos apoiamos e que
polo de agora estamos unidos.

Son boas as súas relacións
co alcalde de Ourense, Manuel
Cabezas?

Moi boas. Considero que o
seu traballo pola cidade está sen-
do estupendo, non hai máis que
vela. Pero non só é o seu mérito.
Conta a seu arredor cun grupo de
xente amplamente preparado.
Son das que confío máis nos
equipos que nas persoas. 

As sondaxes tamén afirman
que o maior hándicap de Ma-
nuel Fraga é o da idade. Temen

que lles pase factura este factor?
Paréceme moi reaccionario

cando alguén descualifica a ou-
tra persoa pola súa idade. O que
hai que valorar é a experiencia, a
capacidade e a entrega polo país.
Por todo isto penso que o presi-
dente Manuel Fraga é inmellorá-
bel como candidato.

Como valora até agora a
precampaña electoral?

Está indo moi ben. Temos
multitude de reunións con dife-
rentes sectores e asociacións pa-
ra configurar o noso programa.
O segredo do éxito do PP de Ou-
rense é que se trata dun partido
que sabe escoitar porque esta-
mos próximos á xente. Así é co-
mo nos decatamos do que preci-
san e preocupámonos polos seus
problemas. Por iso depositarán a
súa confianza en nós. 

Non obstante neste caso se-

mella que alternativa BNG-
PSOE parece máis factíbel que
noutros momentos, tendo en
conta o que din as sondaxes e
as intervencións de Zapatero e
Francisco Rodríguez no Deba-
te sobre o Estado da Nación.

O pacto entre o BNG e o
PSOE é contranatura. Son dúas
forzas políticas con programas to-
talmente diferentes e obxectivos
distintos. O único punto en común
que teñen é querer afastar o PP do
Goberno. En Vigo e noutros luga-
res demostrouse que o resultado é
un Goberno inestábel e que orixi-
naría unhas confrontacións inter-
nas enormes. Non hai que esque-
cer que o PSdeG é unha sucursal
do Goberno central e que Touriño
non actuaría como presidente da
Xunta senón como delegado do
Goberno. Dubido que o BNG es-
tivese disposto a soportar iso.

A nivel de Estado, o PP se-
mella que cada vez está apare-
cendo máis como un partido
illado. Como valora a actitude
de confrontación que está ten-
do o seu partido en Madrid?

Ser oposición consiste en ser
duro. Hai determinadas cousas que
o Goberno central non está facen-
do ben. Non me parece lóxico que
o presidente Zapatero queira falar
con terroristas porque lles está dan-
do un valor político que non teñen.
Por outro lado, o PSOE está in-
cumprindo numerosos compromi-
sos coa nosa terra. Téñennos mar-
xinados. Paralizaron o Plano Gali-
cia e néganse a dar explicacións. 

Non obstante, numerosas en-
quisas aseguran que os galegos
viron sempre o Plano Galicia co-
mo un elemento propagandístico.

O Plano Galicia non era pro-
paganda. É un programa que tra-

ta de mellorar as nosas infraes-
truturas. Os nosos sectores pro-
dutivos precisan desta moderni-
zación e polo tanto dende o PP
queremos que se cumpran os pra-
zos previstos. O PSOE paralizou
todo este proxecto e estalle dan-
do prioridades a outras comuni-
dades. Eles saberán o motivo.

Cales son as propostas que
fai o PP para esta lexislatura?

Aínda non temos configura-
do o programa, pero imos guiar-
nos polo Plano Estratéxico de
Ourense 2010. Mediante o mes-
mo pretendemos desenvolver va-
rias accións como a capitaliza-
ción humana, o reparto axeitado
dos recursos naturais, o fortale-
cemento da eurorrexión co norte
de Portugal ou o potenciamento
do turismo entre outras cousas.

Os expertos denuncian que
un dos maiores problemas é a
desertización da provincia.
Pensan poñer en marcha al-
gunha medida paliadora?

Temos en mente potenciar as
explotacións gandeiras, agrarias e
forestais porque é unha forma de
asentar alí a xente, xa que no rural o
despoboamento é un problema gra-
ve. Tamén faremos unha rede inter-
provincial de infraestruturas para
que a xente teña incentivos para se-
guir vivindo nas súas comarcas.

En que consiste o galeguis-
mo do PP?

O PP de Ourense é un partido
galeguista, de centro e moi próxi-
mo á xente. Eu considérome gale-
guista e tradúcese nunha preocu-
pación polo noso país. Considero
que temos as nosas costumes, a
nosa lingua e as nosas tradicións
que marcan aspectos diferenciais.
Porén, considero que isto non ex-
clúe que esteamos dentro dun Es-
tado que é España e dunha zona
más ampla que é a Unión Europea.
O galeguismo tamén consiste en
estar ao lado da xente deste país.
Somos un partido de proximidade.

Como se toma cando dende
os círculos intelectuais denomi-
nan clientelismo ou caciquismo
este sistema que vostede define
como de proximidade á xente?

O do caciquismo é un clixé
que utilizan as outras forzas polí-
ticas porque non son capaces de
gañarnos. Somos xente que es-
coita. Non hai máis que ver o ca-
risma que ten Xosé Luís Baltar
cando vai pola rúa. Moitas per-
soas se achegan a el e atende a
todo o mundo. O caciquismo é o
argumento dos perdedores.

Un dos temas que pretenden
abordar o BNG e o PSdeG na
vindeira lexislatura é o da re-
forma dos Estatutos. Comparte
a necesidade desta reforma?

Estou de acordo con afondar
no autogoberno de Galicia e de
reformar o Estatuto sempre e
cando se cumpran dúas premi-
sas. A primeira é que haxa con-
senso entre todas as forzas políti-
cas e a segunda é que estea en-
marcada dentro da Constitución.

Está de acordo coa necesi-
dade de cambiar o modelo de
financiamento?

Penso que hai que modificalo
sempre e cando exista un acordo
entre o Goberno central e as au-
tonomías. Tamén é importante
que se respecte o principio de so-
lidariedade e igualdade entre to-
dos os cidadáns.♦
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ELECCIÓNS AUTONÓMICAS

Cabeza de lista do PP por Ourense

Amparo González
‘O caciquismo é o argumento dos perdedores’

RUBÉN VALVERDE

O talante chegou ao PP ourensá. Amparo González é a cabeza de lista da provincia.
Combina xuventude, amabilidade e habilidade para eludir as preguntas comprome-
tidas. Vencellada a Xosé Luís Baltar, a súa carreira profesional está ligada aos
empresarios da provincia. Como curiosidade, está casada cun militante do BNG.

NACHO GONZÁLEZ / AGN
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O Concello de Vigo converteuse no
exemplo por excelencia que cita o
PPpara tentarlle trasladar ao electo-
rado a sensación de que BNG e
PSOE están incapacitados para go-
bernar xuntos. A alcaldesa esfórza-
se en cada unha das súas interven-
cións por transmitir a impresión de
que a súa xestión tansformou a axi-
tada vida municipal nunha especie
de edén de concordia, onde a au-
sencia de conflitos sitúa como má-
xima preocupación o deseño dos
xardíns e a elección das flores que
Corina Porro gosta de salferir por
toda a cidade. Non fai falta escara-
bellar moito para atopar cuestións
polémicas que desmenten ese bu-
cólico panorama (PXOM, depura-
dora, portos deportivos, vandalis-
mo, atrasos na xestión do presupos-
to, falta de diálogo co goberno cen-
tral...) Porén, o comprensivo trata-
mento co que os están abordando
os medios de comunicación difu-
mina as controversias e alimenta a
sensación de pracidez en torno ao
goberno de Corina Porro. A falta
doutros referentes municipais, Vigo
representa para o PP a súa “xoia da
coroa” como a bautizou Xosé Cuí-
ña noutro tempo. Manter ese espe-
llismo esíxelle non escatimar gasto
público, nin alento en acalar críti-
cas, agochar os problemas baixo as
alfombras e manter un retén perma-
nente de bombeiros presto para
apagar calquera conato de lume.

Moi despistado andaba o go-
berno municipal cando en plena
carreira electoral permitiu que al-
gún xornalista aleuto informase
sobre o proxecto de aumentar as
tarifas da ORA un 16 por cento e
estender o seu ámbito a moitas
máis zonas da cidade. Quizais o
concelleiro de Mobilidade, Anto-
nio Coello, non reparou no efecto
da súa proposta na opinión públi-
ca, engaiolado como estaba polo
entusiasta apoio recibido dende o
desnortado grupo municipal do
PSOE. Porén, alguén máis agudo
que o responsábel de tráfico deu a
voz de alarma e viu na filtración
da noticia unha gorentosa muni-
ción para dispararlle ao goberno.
Por iso a alcaldesa non tardou nin
un día en sair á palestra para ase-
gurar que tanto o prego de condi-
cións preparado para sacar a con-
curso público o servizo da ORA
como as ordenanzas que o regulan
non eran máis ca borradores, can-
do a realidade é que xa estaban
sendo tramitados polos correspon-
dentes órganos municipais.

O certo é que tras o proxecto
do goberno agóchase un auténtico
caramelo para a empresa conce-
sionaria do servizo. A ORA foi en
Vigo, dende a posta en marcha en
1990, unha auténtica pexa para o
Concello. Nunca cumpriu o seu
obxectivo de facilitar a rotación do
aparcamento no centro da cidade.
Pola contra, supuxo unha carga
económica para moitos automobi-
listas vigueses e un atranco para os
que non se resignaron a pagar. Os
que residen fóra do municipio
simplemente ignoran a ordenanza,
sabedores de que as multas non
lles chegarán. Para as arcas muni-
cipais constituíu unha sangría (non
para a empresa concesionaria, que
ten asegurado no contrato o seu
equilibrio financeiro).

A nova ORA que desexa im-

plantar o goberno vigués, disfra-
zada co nome de XER (Xestión de
Estacionamento Regulado), per-
mitiríalle á empresa concesionaria
multiplicar por dous os seus bene-
ficios e ao Concello recadar uns
800 mil euros anuais. Iso sempre
que se manteña un nivel de paga-
mento e ocupación semellante ao
actual. Pero para asegurar maiores
beneficios o goberno municipal
estabelece no novo contrato a
aplicación de medidas coercitivas
que buscan reducir a elevada por-
centaxe de infractores que se bur-
lan do sistema. Os vixiantes da
ORA, ou XER, terían, de prospe-
rar a iniciativa, o apoio de máis
policías locais, do guindastre e até
do “multamóbil” o coche que fo-
tografa coches mal aparcados e
elabora as sancións a través dun

aparello informático. 
No prego de condicións posto

en corentena pola alcaldesa asegú-
rase que o propósito da nova ORA
é “regular o estacionamento en su-
perficie para potenciar outros mo-
dos de transporte”. Loábel finali-
dade, sen dúbida, pero cabe pre-
guntarse se o obxectivo persegui-
do se fai máis accesíbel ampliando
o ámbito físico de aplicación do
regulamento e incrementando o
prezo do estacionamento nos espa-
zos públicos. Se a intención é
alentar a rotación nas prazas de
aparcamento en superficie nas zo-
nas máis comerciais da cidade,
que sentido ten implantar a ORA
en lugares como Hispanidade, a
avenida de Castrelos ou o paseo de
Granada?, rúas nas que apenas
existe actividade comercial. Por

que estender o estacionamento re-
gulado a zonas da cidade nas que
non existe a alternativa de aparca-
doiros públicos soterrados? Con-
tribúe o incremento das tarifas a
un mellor funcionamento do siste-
ma ou simplemente procura con-
vertelo nun bo negocio para a con-
cesionaria e para o Concello? Se o
equilibrio financeiro da empresa
concesionaria pode asegurarse co-
as actuais tarifas sen que o Conce-
llo se vexa obrigado a dar nin un
só euro, como se xustifica a nece-
sidade dun incremento dos pre-
zos? Son preguntas incómodas pa-
ra o goberno de Corina Porro, que
tería serias dificultades para de-
fender unha medida tan impopular
sen ver socavada a súa impecábel
maquillaxe electoral. Quizais por
iso Porro se apresurou a gardar o
proxecto nun caixón baixo chave.
O seu concelleiro de Mobilidade
non se atreverá a sacalo de alí até
que as eleccións diten sentenza so-
bre o futuro dos populares. Máis
adiante haberá tempo para modifi-
calo e suavizar os aspectos máis
polémicos sen amolar demasiado
a FCC, a empresa que con máis ar-
dor defende a conveniencia de que
aparcar na rúa sexa en Vigo tan ca-
ro como facelo nun aparcadoiro
público soterrado.♦

O PP aparca os seus planos para
a ORA até despois das eleccións

XOSÉ MANUEL AÑEL

Temerosa da reacción pública, Porro deixa na gabeta o proxecto para impul-
sar a ORA, que suporía subir o prezo e ampliala a rúas afastadas do centro.

Vigo

Teixo e caraveis
LOIS DIÉGUEZ

Facemos neste 17 de maio unha aproximación personalizada aos
feitos que deixan pegada firme no futuro do noso idioma, con
mentes de esquecer o teatro xa institucionalizado da hipocrisía.
Como fuxir da representación do odio ao galego nesa figura paio-
la e pequeniña que segue a representar sir Francisco Vázquez, di-
rixente do PSOE? Comezou a súa carreira política enfrontando
os galegos pola capitalidade da nación. Seguiuna borrifando ve-
leno sobre a cultura dos seus avós. Foi condenado por isto e con-
tinúa a burlarse da xustiza. Así que lle mandamos un anaquiño de
raíz de teixo moída para que a tome en infusión. Din que é re-
medio mortal contra os complexos e o autoodio. Mais queremos
contrapoñer ao negativo a esperanza e o traballo que nos festexa
a galegos e galegas. Chámase Carlos Callón, presidente da Mesa
pola Normalización Lingüística. Durante este ano animou e con-
venceu a directores de entidades bancarias, profesores, distribui-
dores de películas, empresas das novas tecnoloxías... para que fi-
xesen do noso idioma unha ferramenta imprescindíbel. El, cos
seus compañeiros e compañeiras, animou as leis e proxectos que
a Xunta esqueceu. É ben certo que só a sensibilidade nacionalis-
ta é quen de sacarlle flores até ao mesmo deserto. Para el, para a
súa equipa, os caraveis que onte recollemos das mans do noso
pobo. Porque o país novo constrúese así, co orgullo de nos sentir
donos dun idioma e do seu amelado acento.♦

SubliñadoGuisa e Napo UXÍA E BRAIS

‘Móvome’…
ao ritmo
da música militar
CARLOS AYMERICH

Tiña entendido que nun sistema democrático, os militares
–de existiren– son uns funcionarios máis. Cunha responsabi-
lidade e uns cometidos específicos, como tamén teñen res-
ponsabilidades e cometidos específicos (por certo, na miña
idea, moito máis beneficiosos para a sociedade) os médicos,
os profesores ou os empregados dos correos. Se as cousas
son así, se o exército está sometido en todo caso ao poder ci-
vil, por que razón co gallo do día das forzas armadas o Mi-
nisterio de Defensa español organiza un ciclo de conferen-

cias baixo o título de “Miradas sobre España”? Por que co
gallo da celebración do día das forzas armadas se engalana a
praza de María Pita con bandeiras españolas? Por que no
marco desa celebración o Con-
cello da Coruña organiza un ac-
to civil de xura desa bandeira?
Por que se adorna a cidade con
armas e máquinas de guerra?
Por que esta ostentación obsce-
na de armas e cabuxas polas rú-
as? Por que estes certames de
música militar, que xa se sabe
que ten coa música a mesma
lonxanísima relación que a xustiza militar ten coa xustiza?

Para alén de que moitos vivamos como unha provoca-
ción a celebración en Galiza dese desfile militar, para alén
de que as miñas conviccións pacifistas e nacionalistas me
fagan desconfiar dos exércitos (e aínda máis do español),
penso que calquera demócrata, mesmo que non sexa paci-
fista nin nacionalista, debería cuestionar esta celebración.
Porque, aínda que non sexa a miña, que ten a ver a bandei-
ra co exército? Ou, dito doutro xeito, porque a bandeira non
se vincula do mesmo xeito ás celebracións propias doutros

corpos funcionariais estatais? (e, por favor, que ninguén
pense que estou a dar ideas!). Por que sempre que hai un ac-
to militar a José Bono se lle inflaman as gónadas patrióticas

e clama contra a desmembra-
ción da “España una y libre”? 

Pois por que, ao fin, teñen
razón. O exército español, em-
barcado nos últimos anos en
misións de claro cariz imperial
(no Iraq, no illeu de Laila ou en
Afeganistán), non está real-
mente subordinado ao poder
civil. O rei, e non o goberno, é

o seu xefe supremo. O artigo 8 da Constitución encomén-
dalle directamente, mesmo sen pasar polo goberno ou polo
ministro de defensa de turno, o mantemento da unidade in-
disolúbel (sic) da nación (sic) española, na que ademais se
fundamenta (art. 2) a propia Constitución. Magnífico.

Deixemos pois a Bono e a Francisco Vázquez coa
suas bandeiras. Nós temos a nosa. Deixémolos cos seus
exércitos. Nós nin os temos nin os queremos. Mais, por
favor, señores do PSOE, non me digan que se moven po-
la paz. Móvense, como o PP, detrás do exército.♦

‘Por que no marco
desa celebración o Concello

da Coruña organiza un acto civil
de xura da bandeira?



“Calquera esforzo por ampliar a
alianza de clases é ilusorio xa
que deturparía e desencaixaría o
instrumento político que é o
BNG”, afirmou Xosé M. Beiras
en Vigo durante a presentación
do libro  O fraca-
so neoliberal na
Galiza” (A Nosa
Terra) do econo-
mista Xavier
Vence.

Para Beiras,
“o deseño fron-
tista do BNG é a
maneira de arti-
cular unha alian-
za de clases,
adiantándose en
decenios ao que
se están formu-
lando e debaten-
do nos foros in-
ternacionais co-
mo resposta ao
neoliberalismo”.

Tanto Beiras
como Méndez Fe-
rrín, outro dos in-
tervintes, coincidiron en resaltar
como definitoria a pasaxe no que
Vence afirma que “nos países re-
lativamente máis pobres a articu-
lación dun discurso nacional só
pode realmente apoiarse naque-
les sectores sociais defensores
dun maior e máis solidario prota-
gonismo do sector público, dos
sectores menos receptivos ao
discurso neoliberal”.

Ambos os tres coincidiron
en defender que existe unha
“antinomia entre o proxecto na-
cionalista e a ideoloxía neolibe-
ral” que fai imposíbel contar
con sectores que constitúen o

núcleo duro da
dereita, outro
cousa sería da-
queles que son
arrastrados ou
que son aliados
circunstanciais.

Os tres auto-
res negaron así
que poida existir
un nacionalismo
de dereitas na
Galiza pois, se-
gundo Vence,
“carecería real-
mente de suxeto
motor e de pú-
blico obxectiva-
mente motiva-
do”.

Para Beiras,
“un nacionalismo
que non sexa

transformador non pode recibir
tal nome”.

Méndez Ferrín engadiu ade-
mais que “todo o que non sexa
esquerda nacionalista é sucursal.
O PSdG-PSOE é unha franqui-
cia”. O político e escritor de Vi-
lanova dos Infantes tamén afir-
mou que “se retrocede o na-
cionalismo galego, a esquerda
está destinada a disolverse na

historia”. Ferrín sostivo tamén
que “non é posíbel tampouco un
socialismo de mercado”.

X.M. Beiras e Méndez Fe-
rrín coincidiron ao afirmar que
o Estado español “é o principal
atranco para calquera andaina
liberadora de Galiza”, en pala-
bras de Beiras. “A ameaza prin-
cipal non está nos EE UU, se-
nón no Estado español”, afir-
mou Ferrín.

O perigo de novas guerras

Se Beiras razoou na súa inter-
vención sobre as diferenzas entre
o liberalismo, o imperialismo e o
neoliberalismo, “porque o neoli-
beralismo non só é o capitalismo
con aditamentos, nin sequera o

imperialismo”, Xavier Vence
alertou de que “corremos o risco
de vivir a experiencia doutra
grande guerra”.

Para Vence non está come-
zando a fracasar agora o modelo
neoliberal, senón que xa fraca-
sou no século XIX e nos anos
vinte do século pasado: “un fra-
caso que se resolveu con dúas
guerras mundiais e con moita
violencia. Corremos o risco de
repetir a experiencia”, sostivo
Vence. O catedrático composte-
lán tamén afirmou que “as políti-
cas que se están aplicando agora
na Galiza foron as que fracasa-
ron en América Latina”.

Os tres intervintes coincidi-
ron ademais na necesidade de
que a sociedade reaccione e de

que a “esquerda nacionalista se
rearme e asuma os principios
que sempre a alimentaron”.

Para Ferrín o libro O fracaso
neoliberal na Galiza, “é un exer-
cicio de intelixencia”, necesario
para facer “política nacional e
internacional con el”.

“Se lemos o índice dos ca-
pítulos, poderíamos pensar que
se trata dunha obra mediática,
mesmo que saíra ex profeso pa-
ra este tempo electoral como
guía para un grande debate na-
cional. Certamente é un libro
moi actual, pero trátase, sobre
todo, do resultado do rigor aca-
démico transladado á divulga-
ción. É un exemplo de refle-
xión e acción”, afirmou Afonso
Eiré.♦
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Segundo Beiras, Ferrín e Xavier Vence

‘Non é viábel un nacionalismo á dereita do BNG’

De esquerda a dereita: Afonso Eiré, director de A Nosa Terra; Xavier Vence, autor de O fracaso neoliberal na Galiza; Xosé Manuel
Beiras e Xosé Luís Méndez Ferrín.                                                                                                                     XAN CARBALLA

A.N.T.
Non é viábel un nacionalismo de dereitas na Galiza; un xiro á de-
reita por parte do BNG é ilusorio e racharía a fronte; necesítase
un rearme do nacionalismo galego para plantarlle cara a un ne-
oliberalismo que pode levar o mundo a outra gran guerra. Estas
foron algunhas das ideas coincidentes expresadas por Xosé Ma-
nuel Beiras, Méndez Ferrín e Xavier Vence, na presentación do
libro deste último titulado O fracaso neoliberal na Galiza. O ac-
to estivo moderado polo director de A Nosa Terra, Afonso Eiré.

‘As políticas
que se están
aplicando agora
na Galiza
foron as que
fracasaron
en América Latina”
XAVIER VENCE



H. VIXANDE
Son entre sesenta e sesenta e cin-
co, votan a todos os partidos e te-
ñen todo tipo de profesións pero
un denominador común, están
pechados no concello de Beade
para esixir auga potábel, da que
carecen desde hai seis meses.

“Comezamos o peche o 28 de abril
pero xa levabamos seis meses sen
auga potábel”, conta Miguel Ca-
neiro, un dos dez veciños que á
mañaciña do dezaseis de maio ocu-
paba a planta baixa e o exterior do
concello de Beade, un pequeno
municipio do Ribeiro, cunha pobo-
ación de dereito de 607 habitantes,
gobernado polo Partido Popular.

Hai meses, a Delegación de
Sanidade da Xunta de Galiza in-
formoulle ao concello que a auga
estaba contaminada, que non era
potábel e recomendoulle realizar
outra captación de mananciais dis-
tintos. Nada diso colleu por sor-
presa aos veciños, aínda que a día
de hoxe, ninguén explicou a razón
da presenza de elementos conta-
minantes na auga.  “Só a douscen-
tos metros hai outro manancial
que non está contaminado, pero o
alcalde segue adiante co seu pro-
xecto de construír unha potabiliza-
dora usando a mesma toma de au-
ga que había”, denuncia Miguel.

Sanidade indicoulle ao con-
cello que a zona na que toma au-
ga da traída neste momento está
contaminada, pero non así a si-
tuada a cincuenta metros, de mo-
do que a solución, a xuízo dos
veciños, non é complicada. “Po-
día aforrar os 36.000 euros que
custa a potabilizadora máis o
mantemento dunha planta coma
esa, pero non, non fai caso do que
nós pedimos”, engade Miguel.

A planta potabilizadora está
practicamente rematada, pero non
acaba de entrar en funcionamento
por problemas sucesivos. “A bom-
ba ten dezaseis anos, está vella e
anticuada e por iso non se pode
adaptar ao tubo, tamén hai proble-
mas de electricidade...”, di Helena
Vázquez, outra das veciñas que
manteñen o peche no concello.

Hai un mes, os afectados re-
habilitaron a Asociación de Veci-
ños Ven Te Vexo, que había anos
que non tiña actividade. Desde o
mes de febreiro conseguiron ter
dúas entrevistas co alcalde, Senén
Pousa Soto (PP). “Só puidemos
estar tres persoas e non contou
máis que mentiras”, di Rita Raña,
a portavoz do grupo de pechados.
Malia as súas demandas, non
houbo unha nova reunión. “O al-
calde só admite que nos reuna-
mos con el tres persoas e que dei-
xemos o peche”, denuncia Marisa
Vázquez, outra das veciñas.

Ante a imposibilidade de
chegar a un acordo co alcalde, os
veciños solicitáronlle unha reu-
nión ao presidente da Xunta Ma-
nuel Fraga. “Vai reunirse con nós
o 25 de maio ás doce da mañá en
San Caetano, temos que ir ca-
tro”, conta Concepción Iglesias,
que forma parte do grupo dos pe-

chados. “A Fraga ímoslle levar
información do que está a pasar
–di Rita Raña, a portavoz dos
afectados–; el non pode solucio-
nar nada porque é algo que lle
corresponde ao alcalde, pero pre-

paramos
un infor-
me deta-
llado que
dá conta
do que
sucede”.

-Aca-
so pensan
que Fraga
non sabe
qué acon-

tece? “Temos que pensar que
non, temos que pensar que el é
unha figura no país e temos que
dicirllo”, responde Rita Raña,
que para co alcalde ten unha po-
sición ben distinta: “Non deixa-
remos o peche en tanto non fale-
mos con Fraga, a menos que o al-

calde solucione o problema ou
que faga unha manifestación
chea de xente dicindo que queren
que a auga saia contaminada”.

O alcalde, mentres, non asoma
o fociño polo concello. Despacha
no Bar Areal, nas oficinas da Man-
comunidade ou vai de acó para aló.
Mesmo para os xornalistas poder
localizalo é unha tarefa case impo-
síbel, non quere ver a ninguén.

A vida sen auga potábel

Para os veciños de Beade que
non teñen o seu propio pozo, a
vida desde hai seis meses é algo
máis complicada. “No meu caso
particular, teño unha filla de de-
zaseis anos que non se pode ba-
ñar sen que lle saian graos por
toda a pel, a min tamén me pasa,
pero non de forma tan grave”, si-
nala Marisa Vázquez.

Outros veciños si se poden
bañar, pero cando lavan a louza

teñen que aclarala toda con auga
potábel sen contaminar. “A lava-
dora hai que usala con auga da
billa, pero nunca sabes como vai
saír, ás veces sae manchada, ou-
tras non”, engade Marisa.

Para cociñar e beber, a auga
embotellada faise indispensábel.
“Se alguén ten un pozo ou un ve-
ciño que o teña, usa esa auga”,
engade Honesto Pousa Soto, un
beadense que, a pesar do que
poida parecer, non é irmán do al-
calde. “Familiares de lonxe si
que somos”, matiza.

A auga embotellada que
beben os veciños repártea o con-
cello desde o mes de febreiro a ra-
zón de oito botellas por casa can-
do hai dous ou menos persoas, en
caso contrario, de ser máis de
dous, entrega dezaseis. De todos
xeitos, ás veces as botellas están
caducadas. “Decidiu repartilas
despois dunha reunión, porque
antes non quería”, di Honesto.♦
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Os veciños de Beade levan case un mes pechados no concello

‘Coñécennos polo alcalde franquista e
pola auga contaminada, non polo bo viño’

Varios dos ocupantes do Concello de Beade en demanda da auga potábel. Abaixo, Rita Raña, portavoz do colectivo. PACO VILABARROS

Trinta anos
de paz
Esta é a primeira vez que se lle
revolucionan os veciños a Senén
Pousa. Leva trinta anos na alcal-
día, desde o franquismo, e sem-
pre foi como unha balsa de acei-
te. Agora, porén, todas son quei-
xas. “É un franquista autorita-
rio que non é quen de dialogar e
que insulta a todo o mundo”, re-
sume Miguel Caneiro.

Mais, se Senén Pousa é tan
ruín, como é que leva trinta anos
na alcaldía? Esta pregunta atra-
vésase na boca de moitos dos ve-
ciños que hoxe protestan contra
el. “O sobriño é capataz dos
grupos de limpeza do verán, o
xenro encárgase da maquinaria
da Mancomunidade, o irmán
ten a contrata do mantemento
do concello e o fillo as chaves do
polideportivo e das escolas: isto
é unha empresa familiar, a xente
tenlle medo e confunde dereitos
con favores”, resume Miguel.

Cun censo de 607 persoas,
que sesenta e cinco estean en
contra do alcalde representa
apenas o dez por cen, máis ou
menos a mesma cantidade de
votos que o PSOE consigue nas
eleccións municipais. O conce-
llo conta con sete concelleiros,
dos que seis son do PP; o outro
é socialista. “Isto é certo –ad-
mite Rita Raña–, pero coida-
mos que hai moita outra xente
que está con nós pero que non
se atreve a manifestalo”.

Á marxe disto, o alcalde é
famoso polas misas que celebra
anualmente a favor de Franco.
“Somos coñecidos por iso e po-
la auga contaminada, pero non
polo viño que temos; un branco
noso levou un premio europeo.
Ademais, á misa de Franco vén
xente de fora, os veciños do con-
cello non van”, conclúe Rita.♦

A auga da traída de Beade pre-
senta altos índices de ferro e de
manganeso. Cando é ferruxino-
sa, a cor da auga é negra; cando
ten manganeso, é laranxa. En
ningún dos casos se pode beber.

No concello de Beade os
veciños pechados no seu inte-
rior exhiben varias botellas con
todo tipo de augas, ademais da
ferruxinosa e da que ten man-
ganeso. “Esta de aquí, sae nor-
mal da billa, pero cando se lle
bota lixivia, precipita as partí-
culas que leva e que non eran
visíbeis e pasan a verse estes
puntiños”, sinala mentres
aguanta na man un bote de cris-
tal de tapa negra, Helena Váz-
quez, coñecida como “a quími-
ca”, non pola súa formación se-
nón polos coñecementos adqui-
ridos grazas a este problema.

“Estoutra que ves aquí é da
que nos subministra o concello,
é un auga comercial embotella-

da que está caducada, e esta ou-
tra transparente de tapa verde, é
a auga que sacamos dun pozo a

douscentos metros da captación
actual. Deste pozo a auga sae
en perfecto estado e cando lle
botas lixivia ou a ferves, conti-
núa como estaba, iso significa
que non está contaminada”, ex-
plica Helena.

Aínda que a proba é palpá-
bel, o concello de Beade segue
sen auga potábel. O alcalde ten
dito na prensa que el sabe o por
qué desta situación e que falará
cando estea solucionado o pro-
blema. Mentres, achéganse as
eleccións autonómicas, pero non
parece que isto importe moito ao
PP. Os trescentos votos que ten
non deben abondar para mobili-
zar os seus representantes. “É cu-
rioso, viñeron políticos do PSOE
e do BNG, pero do PP non veu
ninguén”, denuncia a portavoz
do colectivo, Rita Raña.♦

Auga de todas as cores

De todos os envases só o bote pequeno da dereita contén auga potábel. Pertence a un
pozo situado a 200 metros da captación de auga da traída do Concello. P. VILABARROS



RUBÉN VALVERDE
“Prometo un acceso privilexiado
e sen obstáculos ao mercado la-
boral español de todos os des-
cendentes de galegos que opten
por retornar á terra dos seus pais
e avós”. Deste xeito dirixíase
Manuel Fraga aos fillos dos emi-
grantes en Arxentina e Uruguai,
á vez que o PP criticaba dura-
mente en Madrid o “efecto cha-
mada” que supón, segundo eles,
o proceso de regularización pro-
posto polo Goberno central. O

presidente da Xunta comprome-
teuse tamén a cambiar a lei de
Estranxeiría (aprobada na etapa
de Goberno do PP) “para que
non haxa limitacións”.

Mentres 65.000 galegos mar-
charon do seu fogar o ano pasado,
segundo datos oficiais da Xunta,
en busca de traballo, o presidente
Manuel Fraga prometeu ante máis
de dez mil emigrantes no recinto
arxentino de La Rural que dará tra-
ballo a todos os que o desexen.
Consciente de que moitos dos fi-

llos de emigrantes non dispoñen de
nacionalidade española, Manuel
Fraga comprometeuse a mudar a
Lei de Estranxeiría “para eliminar
as limitacións legais que a norma-
tiva de estranxeiría lle impón aos
descendentes de galegos que non
dispoñan de nacionalidade”.

As promesas de Fraga foron
dirixidas aos máis de 330.000
emigrantes con dereito a voto que
hai na Arxentina, dos que só en
Bos Aires teñen dereito a voto
máis de 96.000. Convértese pois

na terceira cidade, despois de Vi-
go e A Coruña, con maior censo.
Pola súa banda, no Urugai hai
máis de 36.000 galegos que poden
exercer sufraxio, dos que máis de
26.000 residen en Montevideo.

“Xamais permanecerei indife-
rente mentres haxa un galego que
sufra fóra da nosa querida terra”,
asegurou Manuel Fraga. Non obs-
tante, o presidente da Xunta non
fixo mención aos 200.000 galegos
que tiveron que emigrar durante a
súa etapa de Goberno por falta de

saídas profesionais. O “efecto
chamada” que promoveu o presi-
dente galego choca frontalmente
coa realidade coa que se atopan
descendentes de emigrantes can-
do chegan a nosa terra.

“A maior parte dos emigrantes
non atopan un posto de traballo en
condicións. Recorren a empregos
de economía somerxida, por sala-
rios baixos fóra de calquera con-
venio”, asegura o secretario xeral
de Emigración e Formación da
CIG, Manuel Mera.♦
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Vázquez
xurará
de novo
bandeira
o Día
do Exército

H.V.
Tres asociacións políticas e an-
timilitaristas celebrarán distin-
tos actos para protestar contra a
convocatoria na Coruña do des-
file do Día das Forzas Armadas
o vindeiro 29 de maio. Francis-
co Vázquez convocou, ademais,
unha xura de bandeira na que
participará el xunto contra ou-
tros políticos socialistas e po-
pulares. Este acto terá lugar na
tarde do sábado 21 de maio na
Praza de María Pita.

Os actos contrarios á Sema-
na das Forzas Armadas están
convocados por Galiza Nova, a
Asemblea Aberta contra o Des-
file Militar e por unha Platafor-
ma integrada polos independen-
tistas.

Galiza Nova o sábado 21 de
maio, coincidindo coa xura de
bandeira organizada por Fran-
cisco Vázquez pero á unha do
mediodía, convocou un acto po-
la dignidade da bandeira na-
cional galega na Praza da Cons-
titución, xunto á antiga Capita-
nía. O mércores 25 de maio,
xuntamente cos CAF, convoca
desde as 11.30 un paro na Uni-
versidade e unha concentración
ás doce nos campus. O xoves
26 ás nove e media da noite do
pub Mardi Grass celebra un
concerto co grupo Ruxe Ruxe.
Por último, o 29 de maio pola
mañá chama a asistir a unha
concentración na Praza de Gali-
za xunto ao Tribunal Superior,
posteriormente haberá actos cí-
vicos e culturais.

A Asemblea Aberta contra o
Desfile está a recoller sinaturas,
xa celebrou un pasarruas con
máis de cen persoas e realizou
un acto no que despregou foto-
grafías alusivas á situación. Pide,
ademais, que a xente coloque nas
súas casas bandeiras galegas ou
sabas brancas. Este colectivo de-
nuncia un forte acoso policial
nos seus actos.♦

Fraga promételles traballo
a todos os fillos de emigrantes de Sudamérica
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A metade das augas residuais
dos composteláns acaban no río
Sar sen depuración previa, e así
seguirá o asunto ata o 2009, can-
do por fin poida funcionar a ple-
no rendemento a nova depura-
dora que veu prometer a minis-
tra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona, que tamén responsabi-
lizou os anteriores gobernos, do
PP, por non impulsaren unha ne-
cesaria obra para a que ela pro-
pia puxera o primeiro chanzo en
1995, nun convenio asinado co
concello cando era secretaria de
Estado do último goberno de Fe-
lipe González.

Uns 88,4 millóns de euros
farán falta para executar as rea-
lizacións requiridas, para darlle
a volta a unha situación abondo
vergonzante sen necesidade de
pensar nos versos de Rosalía de

Castro, nos seus paseos pola
beira do seu río, que desde logo
non era o que agora temos. O
financiamento correrá por con-
ta do goberno central nun 85%
e, para completar, estará o
apoio da Xunta, que xa amosou
a súa satisfacción porque o go-
berno responda a unha vella
demanda autonómica. Xa se
pediron fondos de cohesión pa-

ra o colector do Sar e está pre-
visto solicitalos tamén para a
depuradora. 

Como dixo a ministra duran-
te esta súa última estadía, a si-
tuación é gravísima. Haberá que
facer valer a cualificación de Ga-
licia como rexión europea nece-
sitada de atención perioritaria, se
cadra tamén a condición de San-
tiago como remate desa rota xa-

cobea tan pateada polos europe-
os doutros estados. A fin, neste
caso, ben xustificará os medios.

Mentres tanto, e á vista de
que os prazos non se poden acur-
tar para unha obra das dimen-
sións que requiere a nova depura-
dora –que deberá ir precedida de
novos colectores no Sar e no Sa-
rela–, se cadra o equipo de go-
berno local debería considerar
solucións de emerxencia, campa-
ñas de concienciación e chama-
das á solidariedade dos compos-
teláns e dos que só acoden á ca-
pital a traballar. A xente adoita
responder ben diante de situa-
cións de emerxencia, pero neste
caso non semella haber alternati-
vas válidas. Hai vertidos que non
poden agardar, moito menos ca-
tro anos. Catro anos nos que a si-
tuación seguirá a ser gravísima.♦

O vertedoiro do Sar 
XAVIER LÓPEZ

Até o 2009 non haberá unha depuradora en con-
dicións para as aguas fecais. Esta situación da-
na a saúde do Sar, moi afectado polos vertidos.

Santiago

A solución
federal
MIGUEL BARROS

Juan Luis Cebrián escribía
en El País de hai uns dí-
as un longo artigo para

estimular en serio as forzas
políticas a formular un
horizonte federal para España.

Certamente, a solución
federal estaba na mente dos
demócratas que prepararon a
transición da ditadura ao no-
vo Estado constitucional.

Todos perdemos plumas na-
quel proceso: comunistas e so-
cialistas renunciaron á república
como forma de Estado. Os
nacionalismos periféricos
aviñéronse á formulación das
autonomías como eufemismo
político e a dereita e mais o
exército aceptaron desmontar o
aparello franquista. No pacto
oposición-goberno do 1977
acordouse non mentar a vía “fe-
deral” na Constitución para po-
der así iniciar sen tensións unha
nova andadura democrática.

Pero ningunha sociedade
pode facer procesos eternos
porque o mundo gobérnano
os vivos. No mundo real
mandan os ocupantes do
territorio nun momento dado
e os programas e idearios
han de se axustar ás
necesidades e urxencias da
realidade presente.

Hoxe adiantariamos moi-
to abrinco luz cara a unha
fronteira común onde as dúas
beiras ideolóxicas que
defenden a concepción
descentralizadora do vello
Estado unitario e aqueles ou-
tros que propugnamos
encarar a construción dun
Estado federal.

A renuncia á violencia e á
forza sería o primeiro indicio
de racionalidade política. O
diálogo abriría a porta da
esperanza para acadar un acor-
do que estaría –coma sempre–
a medio camiño entre as dúas
concepcións extremas dos que
defenden unha patria indivisí-
bel e aqueloutros que
pensamos que a solución fede-
ral acomoda as diferenzas po-
líticas e facilita a viabilidade
das partes diferenciadas nun
mesmo todo estatal. A
experiencia de 25 anos permí-
tenos certo optimismo de cara
a un resultado positivo. En de-
mocracia debe fracasar a
violencia e triunfar o diálogo.

O goberno ten resistido o
asalto da violencia e tamén
resolveu con economía de
medios a proposta do Plano
Ibarretxe. Agora, ao aceptar o
Congreso dos Deputados que
o goberno inicie o diálogo
coa ETA, a democracia espa-
ñola culmina o duro camiño
que se impuxo para acadar a
paz: falar, razoar, buscar
solucións e non disparar. Ser
libres para acordar vivir xun-
tos é unha fórmula realista
para que ninguén se sinta hu-
millado.

A solución federal parece
un xusto medio entre as are-
las nacionalistas da periferia
e a obsesión centralista
dalgúns ultramontanos.♦

O 5 de maio a Autoridade Por-
tuaria da Coruña tomaba o acor-
do de retirar a licenza na conce-
sión outorgada á empresa Dárse-
na Deportiva, que xestiona, des-
de hai máis de catro anos, as cén-
tricas instalacións náuticas de-
senvolvidas nas dársenas coru-
ñesas por antonomasia; as que
están situadas a carón da milla
dourada do Parrote e fronte das
famosas galerías da Mariña, que
lles dan cobertura de fondo nas
postais e fotografías turísticas.

A noticia, aínda que prevista,
non deixou de causar impacto na
opinión pública. O proxecto do
porto deportivo naceu co pé tor-
to. A habitual parafernalia propa-
gandística oficial estaba a falar
de que o Concello lle daría un pu-
lo definitivo ao porto de invernía
con conexións internacionais
dende o aeroporto de Alvedro,
que sería o mellor de Europa.
Mais toda esa pomposa laricada
plásmase na constitución dunha
empresa con 200.200 euros de
capital inicial que, coas mellores
intencións de atención aos intere-
ses dos propios coruñeses, ponse
en marcha o 17 de febreiro do
2001 pero que concita, desde un
primeiro intre, as apetencias e di-

versificados degoros especulati-
vos que habían rematar coa deci-
sión tomada que comentamos.
Dividido o seu capital entre o
Consorcio de Turismo, integrado
polo Concello, a Cámara de Co-
mercio e a Autoridade Portuaria,
amais dos clubes Náutico e Casi-
no, como accionistas maiorita-
rios, o Club de Mar de Santo
Amaro, o do Puntal e 285 arma-
dores independentes, baseou o
seu obxecto social na constru-
ción, explotación e xestión do
porto deportivo coruñés e coa
perspectiva de ocuparse dos visi-
tantes de embarcacións de lecer
para enriquecer o turismo de cer-

to nivel na cidade. Pero, como di-
ciamos, as cousas empezaáronse
a torcer xa nos primeiros latexos
da súa existencia. A rigorosidade
do regulamento, ríxido a calque-
ra tipo de interese económico e
que soamente entendía de aspec-
tos deportivos, lúdicos e, mesmo
estritamente, do uso e gozo, cei-
bou os primeiros indicios de con-
flitividade. Logo, varios outros
aspectos secundarios remataron
por enguedellar o asunto con re-
clamacións, requirimentos e por
último as denuncias que foron o
motor, presumibelmente escusa-
do, da resolución final.

En xuño do 2003, á vista dun

informe do avogado do Estado,
ábrese expediente para anular a
concesión por mor de incumpri-
mento da folla de condicións ao
non estar construído un edificio
que figuraba no proxecto e que a
empresa considera que non pui-
do realizar por carecer da licenza
de obra. Os organismos implica-
dos pásanse a pelota dun ao ou-
tro, pero o expediente segue
adiante. Agora, case dous anos
máis tarde, chégase a este punto
final. Pero a instancia inmediata
que se esgrime por parte da Au-
toridade Portuaria é de que non
se retiraron as denuncias que es-
tán apresentadas polos armado-
res particulares, tal e como se in-
dicou nunha carta dirixida ao
presidente da sociedade. Ben, en
que quedamos?, era o factor
determinante ou non a carencia
do edificio polo que se abriu o
expediente? Trátase todo dun
simple pretexto para outra adxu-
dicación posterior? Os asuntos
do porto coruñés dan para moito
máis que para unha simple rese-
ña: San Miguel, Oza, terreos li-
berados, Palexco… Son moitos
temas de debate público que es-
tán enriba da mesa. E, de seguro
que teremos máis entregas.♦

Caduca a concesión
da dársena deportiva

MANUEL LUGRÍS

Após unha serie de irregularidades e conflitos,
Dársena Deportiva perde a concesión das instala-
cións e actividades náuticas do centro da cidade.

A Coruña

Xavier Vence

O fracaso neoliberal
na Galiza

A pesar da súa
arrogancia, o
neoliberalismo está
a fracasar e
levando á ruína
aquelas sociedades
que o abrazan.
Galiza é un
exemplo. O seu
corolario máis
rechamante é a
desfeita
demográfica e o
diario estado de
malestar de amplas
capas da
poboación.

CAMPUS - A NOSA TERRA



Vénse constatando ano tras ano
que a violencia de xénero exerci-
da contra as mulleres, lonxe de se
erradicar, acada cifras alarmantes
(máis de trinta mulleres morreron
a mans das súas parellas en todo
o Estado no que vai de ano). Sis-
tematicamente son violadas co-
mo estratexia nos conflitos béli-
cos. A pobreza extrema xa ten,
nun oitenta por cento, rostro fe-
minino e as condicións laborais
seguen virándolles ás costas á
muller. Por outra parte, tres mi-
llóns de nenas entre cinco e ca-
torce anos son incorporadas
anualmente ao mercado do sexo. 

Con estes datos enriba da mesa,
as delegadas da Marcha Mundial
das Mulleres aprobaron o 10 de de-
cembro de 2004 na cidade ruande-
sa de Kigali a Carta Mundial das
Mulleres para a Humanidade, un-
documento no que se reivindican a
paz, a igualdade, a solidariedade e a
liberdade como valores para “a
construción dun novo mundo”. 

Dende o 8 de marzo a Carta
das Mulleres está a ser presentada
por todo o mundo, pasándoa de pa-
ís en país, acompañada de toda un-
ha serie de actividades reivindicati-
vas e a confección dunha colcha
solidaria, composta polas achegas
de cada un dos territorios, na que
se ilustran os valores da Marcha. 

Esta viaxe que se iniciou en
Brasil, xa ten atravesado todo o
continente americano e diversos
países europeos e está previsto
que remate en Burkina Faso o 17
de outubro, Día Internacional pa-
ra a eliminación da pobreza. A es-
colla de Burkina Faso como pun-
to final da viaxe internacional da
carta non é casual. Na actualidade
Burkina Faso é un dos países
máis pobres do mundo, unha po-
breza que maioritariamente afecta
ás mulleres, vítimas ademais dun-

ha violencia xeneralizada.
Con este documento, a Marcha,

grupo feminista que xurdiu no ano
2000 en Canadá e que calou rapi-
damente por todo o mundo estable-
cendo unha rede internacional sóli-
da e activa, fai un chamado “a todas
as mulleres e homes e a todos os
grupos oprimidos do planeta a pro-
clamaren individual e colectiva-
mente o seu poder para transformar
o mundo e modificar radicalmente
as relacións existentes e transfor-
malas en relacións baseadas na
igualdade, na paz na liberdade, na
solidariedade e na xustiza”.

Da Guarda ao País Vasco

O venres 20 de maio chega a Galiza
tanto o documento como a colcha,
xa de nove metros e medio, da man
das mulleres portuguesas. O relevo
farase dende Caminha a través do
Miño por remeiras dos dous países.
Este paso simbólico tivo, como se
indica dende a coordinadora galega
da Marcha Mundial das Mulleres,
moi boa acollida entre as remeiras.
“Cómpre ter en conta que o mundo
do remo é eminentemente masculi-
no, mais hai moitas mulleres que es-
tán a loitar para atopar o seu lugar”.
As tripulantes que acompañarán o
relevo pertencen a clubs de ambas
beiras do río, que se sumaron a ini-
ciativa, entre eles o de Robaleira,
Coruxo, Náutico, San Bartolomeu,
Cangas, Cabo Cruz, Caminhense,
Bueu, Tirán e Vilanova.

Xa no peirao de Camposan-
cos ás seis da tarde terá lugar to-
da unha serie de intervencións da
Marcha Mundial de Galiza e de
Portugal así como diversas ac-
tuacións musicais a cargo Frole-
ada, Lorena Lores e Barafunda.

Os actos galegos continuarán
en Vigo o sábado 21. Unha expo-
sición fotográfica, a lectura da

Carta e os concertos de Cuadrilla
da Marola, Barafunda, Begoña
Fuentes, Cantareiras de Trasancos,
Adiquerando e Malvela compo-
ñen as actividades centrais organi-
zadas pola Marcha, que está pre-
visto se realicen na Praza da Cons-
titución, aínda que falta a confir-
mación por parte do concello.

Ese mesmo día a coordinadora
escollerá o anaco que vai represen-
tar a Galiza na colcha. De momen-

to xa se recibiron ducias de cadri-
ños tecido a gancho, punto de cruz,
calceta ou mesmo con rede (coren-
ta tan só en Vigo) procedentes dos
diferentes grupos que integran a
Marcha mundial das Mulleres de
Galiza. Ese día, coserase a tea ga-
lega ao resto da manta que xa leva
percorrido todo o continente ame-
ricano e algúns países europeos.

A despedida celebrarase en
Compostela, na praza da Quinta-

na para pasarlle o relevo a coor-
dinadora do País Vasco. 

Francia, onde se desenvolverá
a Mobilización Europea  das Mu-
lleres 2005, Bélxica, Países Bai-
xos, Dinamarca, Suecia, Romanía
e Bulgaria son os próximos pasos
dun relevo que despois de perco-
rrer Europa, tocará Asia e remata-
rá en África. O seguimento do re-
levo da carta e da manta pode rea-
lizarse a través de internet.♦
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Cardinais e non cardeais, aínda que as
dúas palabras teñen entre elas un fío que
as une.

Cardinal procede do latín cardo-car-
dinis ‘gonzo, charneira, eixo’ e empre-
gouse para os dous polos da terra antes
de denominar os catro puntos cardinais,
as puntas dos eixos vertical e horizontal.
Dese significado primitivo o latín ecle-
siástico tirou máis tarde o sentido de
‘principal’ (como nas virtudes cardinais)
e logo empregouno para denominar as
altas xerarquías da igrexa católica nome-
adas directamente polo Papa e que son os
principais, os príncipes da Igrexa.

Xa dixemos no artigo anterior que os
nosos nomes dos puntos cardinais (nor-
te, sur, este/leste, oeste) proceden do an-
glosaxón ou inglés antigo e que ao carón
deles tamén empregamos outros, deriva-
dos do latín, como oriente, levante ou

nacente para o leste. Os que correspon-
den ao oeste, norte e sur son occidente,
setentrión e meridión.

Occidente deriva de occidens, parti-
cipio presente do verbo occidere ‘caer no
chan’ e de aí ‘morrer, deitarse’ un astro.
É o poñente ou poente do sol. O que, co
substantivo derivado do participio pasa-
do de occidere, chamamos o ocaso. Si-
nalemos o fío entre occidere e ocasión. A
ocasión é ‘o que cae do ceo, o momento
propicio’.

Pola súa banda, a expresión latina
septem triones ‘os sete bois de labor’
aplicábase ás sete estrelas da constela-
ción da Osa Maior, o Carro, e a partir do
plural creouse o singular: setentrión, e
deste o adxectivo setentrional ‘relativo
ás rexións do norte ou situado nelas’. 

Meridión creouse, seguindo o mode-
lo de setentrión, a partir do adxectivo
meridional ‘relativo ás rexións do Sur ou
situado nelas’. Este, á súa vez, procede
de meridies ‘mediodía, sur’. Reparemos

en que nós facemos moi pouco uso da
acepción de mediodía como termo xeo-
gráfico en tanto que outras linguas da
propia área románica utilízana máis, ca-
so do italiano mezzogiorno ou do francés
midi.

E xa que antes falamos dun grupo de
sete estrelas, lembraremos o fermoso no-
me colectivo galegoportugués para as
Pléiades: o setestrelo. Unha variante,
atendendo a que son sete individualida-
des, desfai o nome colectivo e denomí-
naas os sete estrelos ou as sete estrelas.
E tamén nalgúns lugares estas denomina-
cións dánselles á constelación da Osa
Maior. E aínda noutros á Osa Menor.

En fin, despedirémonos antes de in-
fundirmos máis dúbidas:

Vámonos de aquí, que é hora:
ponse o carro das estrelas
e non quero durmir fóra.♦

Cardinais
HENRIQUE HARGUINDEY

O Fío da lingua

O 21 coseráselle a parte galega á gran colcha internacional

Chega a Galiza a Carta Mundial das Mulleres
para a Humanidade

MAR BARROS
O pasado 10 de decembro aprobábase en Kigali (Ruanda) a
Carta das Mulleres para a Humanidade, no transcurso do V
encontro Mundial das Mulleres. Este documento, que non ato-
pa semellante na historia, ten por obxectivo facer un chamado
á sociedade reivindicando  igualdade, paz, solidariedade e li-
berdade.  Dende o 8 de marzo a Carta estase a presentar por
todo o mundo nunha viaxe que o vindeiro 20 de maio toca Galiza.

Marcha Mundial das Mulleres celebrada en Vigo o pasado ano.                                                                            PACO VILABARROS



GUSTAVO LUCA
Cincuenta mil persoas corea-
ron lemas contra as fábricas
de celulosa de ENCE e da em-
presa finesa METSÄ-BOT-
NIA en construción na beira
oriental do río Uruguai. A
marcha de sete quilómetros de
longo fixo saltar todas as marcas
de mobilizacións ecolóxicas pre-
vias na Arxentina e no Uruguai. 

A protesta celebrouse na ponte in-
ternacional que une Gualeguay-
chú, no departamento arxentino
de Entre Ríos, coa localidade uru-
guaia de Fray Bentos, pero de on-
de está prevista a instalación das
fábricas de pasta de papel.

Sobre o mundo de xente con-
gregada víanse milleiros de glo-
bos vermellos coa lenda  No a las
papeleras; os automóbeis levaban
cartaces nos que se lía Si a la vida,
no a las papeleras e moitos mani-
festantes vestían camisa verde con
protesta impresa en branco contra
as celulosas. “Os habitantes das
dúas bandas do río Uruguai, vi-
mos abrazarnos sobre as súas au-
gas para mostrar a nosa decisión
de tomar nas nosas mans a súa de-
fensa –leu Delia Villalba, repre-
sentante da Fronte Ampla para o
departamento de Río Negro no
manifesto redactado por Jorge
Danieri, da Red Sociambiental de
Entre Ríos- O río Uruguai, os seus
afluintes, as terras que lle dan au-
ga, os bosques que o abrigan e to-
do o que nel nace, vive e morre,
son patrimonio de xeracións por
vir e toda agresión contra eles é un
crime contra a humanidade”.

Delia Villalba é unha popular
ecoloxista de Río Negro que fixe-
ra campaña contra o proxecto in-
dustrial das transnacionais e a prol
de Tabaré Vázquez. O seu prota-
gonismo na marcha é a mellor pro-
ba da preocupación e o debate dia-
rio que provoca entre a poboación
de ambas orelas o proxecto de fa-
bricar millón e medio de toneladas
de celulosa de eucalipto neste en-
clave da ribeira uruguaia de Río
Negro. O novo presidente da
Fronte Ampla sabe que debe moi-
tos votos aos que critican a exten-
sión galopante do eucalipto e aos
que temen os danos, comprobados
a partir de experiencias coma de
Pontevedra, das fábricas de quími-
ca pesada sobre o medio natural. 

Fábricas que violan a Lei

Villalba explica con estas pala-
bras a situación crítica do novo
Goberno, comprometido cos vo-

tantes e apurado polas empresas:
“O Goberno xa deu o sí (ás dúas
fábricas de pasta) como xa o de-
ra o denanterior pero ese sí non
está fundamentado na legalidade
porque neste caso violouse o tra-
tado internacional sobre o río
Uruguai, violouse a reforma ins-
titucional aprobada en outubro
de 2004 e non se cumpriu o que
a xente quer”. O tratado sobre o
río entre Uruguai e Arxentina
precisa con extremo rigor como
se deben procesar os estudos de
impacto ambiental, que polo de
agora non compracen no caso
das celulosas aos que viven na

área da instalación prevista; a
Lei da Auga, incluída na Consti-
tución do Uruguai esixe condi-
cións de control de verquidos
que ningunha fábrica de pasta de
papel cumpre no mundo.

O día da marcha, cen compro-
misarios de Río Negro foron can-
da o hotel bonaerense no que mo-
raba Tabaré Vázquez, durante a
súa primeira visita oficial a Arxen-
tina, para entregarlle un escrito no
que se lle pide que reconsidere a li-
cencia concedida polo partido Co-
lorado de Julio Batlle ás celulosas
galega e finesa. O ministro de In-
dustria declarou que se trataba

dunha decisión tomada con an-
terioridade pero os enviados de
Río Negro non se conformaron e
pouco despois, na hora do xantar
metéronse no comedor e deron por
fin entregado o escrito a Tabaré. O
presidente deulles as seguintes ra-
zóns na conferencia de prensa: o
proxecto continúa; son fábricas de
última fornada “dende o ponto de
vista tecnolóxico que contemplan
todos os parámetros que esixe a le-
xislación europea”. O executivo
de Tabaré comprométese polo de
agora a estudar a moratoria de 180
días que lle reclaman sobre os
dous proxectos.♦
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MANIFESTACIÓN CONTRA A CELULOSA O 4 DE XUÑO
Ao tempo que os pontevedreses preparan
unha manifestación contra a celulosa ins-
talada na ría e que está prevista para o 4

de xuño, no Uruguai miles de persoas
protestaron tamén contra o proxecto que a
propia ENCE ten previsto establecer alí.

Arxentinos e uruguaios recusan os proxectos de ENCE e da finesa
BOTNIA para a cidade uruguaia de Fray Bentos 

Cincuenta mil persoas protestan contra
a celulosa en construción no río UruguaiUn instituto

da Coruña
ofrece
portugués
como materia
optativa

MARIA ÁLVARES
O portugués no instituto da
Guarda (A Coruña) non é un
idioma descoñecido e estraño.
Desde hai catro anos está pre-
sente nos cursos que van de 4º
da ESO a 2º de bacharelato e
cada vez é máis o alumnado
que a escolle coma optativa.

O instituto da Guarda da
Coruña é un dos poucos en
toda Galiza que ofrece por-
tugués entre as materias op-
tativas. A iniciativa xurdiu
hai xa catro anos e partiu do
anterior director do centro,
Elisardo López, que tamén
daba aulas de galego; desde
entón aumentou considera-
belmente o número de alum-
nos que escollen esta materia
en vez de francés, sobre todo
nos cursos inferiores, nos que
hai unha media de quince
alumnos.

Segundo Beatriz Gonzá-
lez, profesora de portugués
neste instituto “os rapaces fi-
can sorprendidos da facilidade
con que aprenden e compren-
den o idioma”. Di ademais
que o galego lles resulta ta-
mén máis doado ao ver as si-
militudes co portugués, e dan-
se conta, engade a profesora,
“das orixes de moitas das pa-
labras galegas, rachando así
coa falsa crenza de que estas
son inventadas polos filólogos
de xeito arbitrario”. Os rapa-
ces descobren que unha lingua
que consideraban estranxeira
é practicamente igual a nosa,
salvo na grafía; mais segundo
comenta Beatriz González “se
adaptan moi rápido aos nh e
lh”. As maiores dificultades
da materia están na memori-
zación do vocabulario.

Tanto alumnos coma pro-
fesores están moi contentos
coa iniciativa e cada ano son
máis os que escollen portu-
gués en vez do francés.

Desde este instituto ani-
man a outros a que se sumen
a experiencia e que contem-
plen as posibilidades que
ofrece o portugués.♦

O escritor portugués Fernando Pessoa.

O presidente de ENCE e de Cai-
xa Galicia, Xosé Luís Méndez,
aseguroulle aos uruguaios que
as celulosas do seu grupo “nun-
ca agreden o medioambiente e
polo tanto son construíbles e
Ence cumpre relixiosa e siste-
maticamente as normas”.  

O que queren os habitantes
de Fray Bentos é que se cumpran
as normas do Uruguai. Están so-
bradamente documentados de
que o adverbio nunca na versión
particular de ENCE significa pre-
cisamente sempre e na propagan-
da dos numerosos grupos de base
que esixen a Lei aparecen as seis
sucesivas promesas de acabar a
contaminación publicadas pola
celulosa de Pontevedra que cul-
minan nunha sentencia polo De-
licto Ecolóxico e nunha cidade e
o seu entorno condenadas á peste
das chimeneas.

Neste precioso areal da bei-
ra oriental do río Uruguai sobre

a que están en construción as fá-
bricas da Ence e da Botnia, xa
están de volta sobre o sistema
de fabricación de pasta de papel
por ECF (dióxido de cloro). Ci-
tan as análises da prestixiosa
asesora Wales contratada pola
Xunta para determinar os niveis
de contaminación de Lourizán,
que resultaron ser os máis ele-
vados de toda a UE.

Con fundada desconfianza
sobre o que pode significar na
realidade a referencia actual a
unha norma europea para a con-
taminación industrial, refírense
tamén á famosa desfeita am-
biental da empresa finesa
UPM/Kymene, principal accio-
nista da Botnia de Fray Bentos,
que no verán do 2003 librou
7.500 metros cúbicos de licor
negro no lago Saimaa onde ten
unha planta coma a que proxec-
ta para Uruguai. Lembran que a
depuración completa deste den-

so composto de metais pesados,
procedente do lavado da pasta
branqueada con cloro, nunca se
dá conforme a lei pola repercu-
sión que tería no prezo final da
pasta. Por exemplo citan o caso
das extensas pías de decanta-
ción da celulosa de Pontevedra. 

Tamén se refiren a unha
planta de pasta ECF de Nova
Zelanda na que se localizaron
elevados niveis de compostos
clorofenólicos nos sedimentos
nun río á beira que non volve-
ron a seren normais até 20 qui-
lómetros río abaixo. 

O servizo de escolta do presi-
dente da Xunta non puido evitar
que un grupo de críticos do pro-
xecto de Ence manifestase duran-
te a súa visita a Montevideo que a
medalla de Galiza para Tabaré era
o pago por aceptar unha industria
desprezada. “A necesidade non
significa que teñamos que tragar
contaminación”.♦

O mal exemplo da celulosa de Pontevedra

Imaxe do río Uruguai. Na súa ribeira oriental Ence e Metsa-Botnia están a construir factorías de produción celulósica.
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Un euro
para o galego
e 240 para
o español

A.N.T.
O portal galego de internet, Viei-
ros, informa no seu especial para
as letras Coa lingua na maleta, da
situación dos investimentos públi-
cos para a promoción do galego no
exterior. Segundo esa información
por cada euro que un galego gasta
en promocionar a súa lingua, mete
240 en espallar o español.

A información complétase
con datos sobre a presenza de 41
centros de estudos galegos no
mundo, 28 deles con lectorado e
13 sen el. Son en total máis de
2.400 alumnos participan en ac-
tividades organizadas por estes
centros, pero só unha parte (non
a maior) en cursos de lingua.

O cálculo que publica Vieiros
é que a  Xunta achega uns
250.000 euros en financiar a pro-
moción da cultura galega no exte-
rior (incluída a lingua). En con-
traste, e con participación tamén
de impostos galegos o Instituto
Cervantes recibe só dos Orzamen-
tos estatais 62 millóns de euros,
unhas 240 veces máis. Ademais, o
Cervantes accede a outras vías de
financiamento (subvencións dou-
tras administracións, doazóns, in-
gresos directos) polo seu carácter
de organismo autónomo.

Tamén ofrece  os datos dou-
tros institutos internacionais pú-
blicos adicados ao inglés, British
Council (675 millóns de euros,
230 autofinanciados); ao alemán,
Instituto Goethe (278 millóns de
euros); ou o francés, Alliance
Française (210 millóns de euros,
un 80% autofinanciado).

A información completa
(http://especiais.vieiros.com/le-
tras2005/promocion.php), fornece
datos sobre a situación dos lecto-
rados no mundo, “a canda
1.400.000 emigrantes existen 41
centros de estudos galegos e uns
28 profesores-bolseiros de lingua,
literatura e cultura galegas. Dende
Faro até Varsovia, dende A Haba-
na até Sydney. É un batallón im-
portante de xente traballando polo
galego no mundo, ao que cómpre
engadir os profesores coordinado-
res dos lectorados, os alumnos, os
colaboradores, e todos os que se
achegan ás actividades culturais
que estes centros ofrecen. Coma
verdadeiras embaixadas da cultu-
ra galega no mundo. De cultura da
boa, non da que nos folcloriza”.

Segundo Vieiros, “os bolseiros
e as bolseiras destes centros de es-
tudos galegos, completamente
subvencionados pola Xunta, reali-
zan o seu labor na maioría dos ca-
sos en condicións de absoluta pre-
cariedade, xa denunciada: sen
contrato de traballo, sen cotización
á Seguridade Social, sen seguro
médico, con atrasos nos pagamen-
tos de até máis de dez meses, sen
material específico para o seu tra-
ballo, sen coordinación interna…,
enfróntanse a un ronsel de dificul-
tades que non consegue frear o seu
pulo creativo. Nese contexto, en
cidades que ofrecen mellores ali-
cientes ca romper a cabeza na soi-
dade laboral, os lectores de galego
levan anos elaborando métodos
para aprenderlles o idioma a ale-
manfalantes ou argallando activi-
dades culturais en galego en Ro-
ma, Oxford ou Helsinki”♦

A.N.T.
A editorial Sotelo Blanco está a celebrar o seu
vinte e cinco aniversario con diferentes actos,
e sobrancea como aportación senlleira o volu-
me 25 anos coa cultura galega. Vinte e cinco
perspectivas para o século XXI, un libro co-
lectivo no que relevantes figuras dos mundo
da cultura, a política  e a empresa analisan di-

ferentes aspectos dos retos de Galiza cara o
futuro. Estes traballos, ao ser tomados desde
diferentes perspectivas ideolóxicas, apontan
liñas do que pode ser o compromiso de dife-
rentes sectores. O editor, Olegario Sotelo
Blanco, fai de introdutor, percorrendo a súa
biografía e marcando o seu ponto de inspira-
ción empresarial na “vontade de servir ao pa-

ís, de dotármonos dun instrumento que nos
permita defender a nosa lingua e potenciar a
nosa cultura. E nese traballo seguiremos men-
tres teñamos forzas, sabendo que os camiños
principais están xa ben trazados, mais sen dei-
xar de traballar, de sementar, porque ao noso
país nada lle achegaría que caísemos agora en
triunfalismos ou en acomodamentos”.♦

Sotelo Blanco celebra o seu 25 aniversario cun libro colectivo

Do reto dos mercados
aos debates da identidade

Ramón Villares
Historiador

‘Máis
coñecemento
que cemento’
“Máis que saber se estamos me-
llor que hai vinte ou trinta anos,
que parece evidente que o esta-
mos, é saber se estamos mellor en
termos realtivos respecto dos no-
sos veciños máis inmediatos de
España e da Unión Europea. Sería
o vello asunto da converxencia
dos países do contorno. E a res-
posta dista de ser unánime, mes-
mo entre os expertos, pois moitas
análises técnicas da situación ac-
tual da Galiza (medida en termos
de desenvolvemento humano e de
benestar) insisten en que Galiza
perdeu posicións relativas respec-
to da economía española e, desde
logo, da Unión Europea anterior á
recente ampliación cara o leste. O
punto débil máis insistentemente
apuntado é o déficit de formación
técnica da poboación galega ou,
dito con palabras máis chás, o
predominio do cemento sobre o
coñecemento. Unha comparanza
con países de certa irmandade
cultural e mesmo étnica como ir-
landa, abonda para nos decatar
desta debilidade”.♦

Xosé Mª
Castellanos
Vicepresidente de Inditex

‘Zara aposta
por Galicia’
“Inditex é hoxe a segunda ou ter-
ceira empresa do mundo no seu
sector, segundo os indicadores
que utilicemos. En España ten un-
ha presenza significativa, pero,
soretodo, unha significación cul-
tural asumida pola propia socie-
dade. Somos unha marca valora-

da, e góstame pensar que somos
tamén un motivo de orgullo do
país. Cambiaron moitas cousas
nunha empresa que operaba en
media ducia de tendas en Galicia
nos setenta e que é hoxe un grupo
multinacional de distribución de
moda, con máis de 2.000 tendas
xestionadas directamente e con
presenza en máis de medio cento
de países (...) Galiza debe seguir
sendo un lugar, para estas empre-
sas, un lugar adecuado desde o
que xestionar o seu negocio. Dito
doutro xeito, referímonos á exis-
tencia de axentes sociais con von-
tade de compromiso e entende-
mento, de profesionais cualifica-
dos coa ilusión de desenvolver a
súa carreira na comunidade, do
convencemento, en fin, de que o
beneficio destas empresas é ta-
mén o beneficio de Galiza. Deste
xeito, Galiza afrontará a temida
deslocalización, non loitando po-
los custos, unha batalla perdida de
antemán, senón pola vía da pro-
dutividade”.♦

Marcial Gondar
Antropólogo

‘O perigo
de Galiza,
parque temático’
“Por máis que desde a política
cultural da Unión Europea e do
Consello de Europa se presentan
como unha forma de potenciar as
identidades rexionais e locais, isto
é, de compaxinar a construción
dunha identidade europea común
coas culturas e sensibilidades par-
ticualres, na práctica actúase co-
mo un operador que converte o
distinto en mero espectáculo de
consumo. Que eu saiba, aínda non
se deu, pero, referíndome a Gali-
za, non pasará moito tempo sen
que neses parques temáticos que
hoxe en día son só proxectos so-
bre o papel para potenciar turisti-
camente a ‘ruralía’ galega, poida-
mos atoparnos con bruxas que
quitan o ‘mal de ollo’, botadoras
de cartas que adiviñan o porvir, ou
‘levantadoras da paletilla’ capa-
ces de curar as enfermidades ‘que
non son de médico’. Con toda se-
guridade será a panacea para todo
ese colectivo de individuos que
procuran na mística a solución
dos problemas do mundo e, por
sabido, para eses viaxeiros á xa-
ponesa que só saben ver a vida

desde detrás do obxectivo dunha
Kodak convertendo a cultura nun
safari fotográfico. (...) Mentres
Xaquín Lourenzo e Antón Fra-
guas falaban de realidades e pro-
xectos vivos que molestaban ao
sistema, nós, con esta conxelación
do pasado que estamos a facer, fa-
lamos de exotismos e arqueoloxí-
as que non cuestionan para nada a
realidade sociopolítica actual. De
ser cuestionadores do sistema, co-
mo foron os nosos devanceiros,
pasamos a ser adornos e abelorios
que, en vez de cuestionar a reali-
dade, máis ben a narcotizamos e a
convertemos nunha especie de
Alicia no país das marabillas. Ou
nos pomos ao día, ou seremos
culpábeis de ter convertido unha
disciplina [antropoloxía] que ser-
viu para axudar a transformar a
realidade nunha fábrica de produ-
tos turísticos que poidan ser foto-
grafados coa Kodak”♦

Suso de Toro
Escritor

‘Temos
posibilidades
en dúas linguas’
“Calquera política cultural futura
debe aproveitar as posibilidades
que nos dá manexar dúas gran-
des linguas no mundo, faladas
por millóns de persoas na Europa
e na América. É unha  riqueza
única e nosa. E convén que revi-
semos o esquema mental que nos
deu o galeguismo até hoxe, pois
a defensa do dereito elemental a
vivir no noso país e na nosa lin-
gua, a defensa do galego como
lingua propia de Galiza e a súa
oficialización  non debe cegarnos
ante a realidade social do caste-
lán e tamén ante as súas posibili-
dades. A defensa do programa
histórico de construción na-
cional, de construción dunha cul-
tura descolonizada, autocentra-
da, débese facer desde a nosa re-
alidade, aceptándoa primeiro pa-

ra transformala. E dentro dese
aceptamento está o castelán co-
mo unha realidade histórica,
complexa, nacida da pura e des-
cara imposición, mais está aí. Te-
mos que buscar o modo de tirar-
lle partido tamén, é unha ferra-
menta moi útil. O castelán danos
unhas posibilidades de comuni-
cación inmensas. E o galego-por-
tugues outro tanto. Non sendo
que sigamos a ser tan escravos da
nosa derrota histórica que renun-
ciemos a iso e nos comparemos
cos habitantes de territorios onde
existen falas rústicas, falas mon-
tañesas cheas de encanto e poder
telúrico que permiten crear obras
de arte na que se canta ao ocaso
dun mundo. Mais o galego non
ten porque cantar o ocaso dun
mundo.(...)”♦

Edelmiro
López Iglesias
Director do IDEGA

‘Pensamos nun
país agrario pero
importamos
alimentos’
“As fortes deficiencias que segue
arrastrando o noso sector agrario
teñen  seu reflexo final nun dato
crucial: o saldo da balanza agroa-
limentaria. Neste sentido Galiza
encarna a situación dun país su-
postamente agrario, segundo o
imaxinario colectivo, pero que en
termos globais é importador neto
destes produtos. (...) Esta situa-
ción, que un país que mantén un-
ha porcentaxe de emprego agra-
rio relativamente alta no contexto
europeo, sexa importador neto de
produtos agroalimentarios, pode
parecer soreprendente, pero ex-
plícase por dous factores. Baixísi-
ma produtividade do traballo na
agricultura e enorme debilidade
das industrias transformadoras de
produtos agrarios”.♦



A.N.T.
Co lema “Organización e loi-
ta, garantía de dereitos e li-
berdades”, a CIG celebra en
Compostela o seu IV Congre-
so os días 28 e 29 deste mes de
maio. Prevense varias candi-
daturas á dirección e unha
simplificación da estrutura
de federacións para que fun-
cionen en todas as comarcas.

Tras este IV Congreso, a CIG
baixará de nove no número de
federacións, agrupando varias
delas. Xa desde o anterior con-
greso reducira o seu número des-
de once. Continuará, porén, a
mesma cantidade de comarcas,
oito, coa intención de que todas
as federacións podan funcionar
en todas as comarcas.

No plano organizativo, pre-
vese que se presenten varias can-
didaturas para formar parte da
Comisión Executiva. Na CIG es-
te organismo elíxese proporcio-
nalmente segundo o número de
votos que consiga cada candida-
tura; iso e o feito de que aínda
non se sabe quen se presentarán
son as razóns polas que se desco-
ñece cal poderá ser a composi-
ción desta Comisión Executiva.
Dáse como moi posíbel que o ac-
tual secretario xeral, Xesús Sei-
xo, continúe á súa fronte e que
aumente a maioría que o apoia.

A etapa congresual comezou
hai seis meses, cando comezaron
a debaterse os relatorios do con-
greso e cando se iniciou a elec-
ción dos 605 delegados e delega-

das que participarán. Destes, cin-
cocentos resultaron elixidos en
representación dos distintos te-
rritorios e sectores, noventa e no-
ve corresponden a membros do
actual Consello Confederal e
seis á Comisión de Garantías.

“O sindicato saíu fortalecido
nestes catro últimos anos, cando
subiu un trinta por cento a afilia-
ción e repercutiu no fortalece-
mento das estruturas e da activi-
dade sindical a través da presen-
za en moitos conflitos”, sinalou
Xesús Seixo.

Entre os obxectivos que se
marca esta central, está o de re-
cuperar a dinámica da nego-
ciación colectiva, xa que consi-
dera que agora está acomodada a
moi poucos aspectos que limitan
a mellora das condicións labo-
rais e de traballo.

A loita contra o recorte de ga-
rantías dos dereitos e liberdades
básicas é outro dos obxectivos
neste IV Congreso da CIG. A or-
ganización considera que se pro-
duciu unha redución nestas ga-
rantías que cómpre reconducir.

Caixa de resistencia

Ademais destes puntos, os na-
cionalistas abordarán a constitu-
ción dunha caixa de resistencia.
Até o momento, dispuñan dun
fondo de solidariedade que a
práctica sindical e os conflitos
laborais estaban a converter aos
poucos nunha caixa de resisten-
cia. Agora, a CIG vai decidir
constituíla oficialmente, de for-

ma que os afiliados e afiliadas
deste sindicato poderán percibir
os seus salarios cando se produ-
za unha folga. Cabe dicir que a
CIG prevé un aumento dos con-
flitos laborais nos próximos tem-
pos como consecuencia da recu-
peración da dinámica da nego-
ciación colectiva. De momento,
o IV Congreso acordará dotar es-
ta caixa de resistencia con
360.000 euros.

Ademais, a CIG ten como
obxectivo a loita contra a preca-
riedade laboral, como sinalan
os relatorios para este congreso.
No punto de mira desta central
tamén están a eventual reforma
do Estatuto e o cambio de mo-
delo de Estado, para os que re-
clama unha contribución do na-
cionalismo.

Por último, entre as delega-
cións convidadas a asistir a este
Congreso figuran varias organi-
zacións galegas como o Sindica-
to Labrego Galego, os Comités
Abertos de Facultade, os Comi-
tés Abertos de Estudantes, o Blo-
que Nacionalista Galego e a Fe-
deración Ecoloxista Galega. As
delegacións estranxeiras están
basicamente constituídas por
sindicatos doutras latitudes. En-
tre estes últimos están as centrais
vascas ELA e LAB, a Intersindi-
cal-CSC de Catalunya, a Uniao
Geral de Trabalhadores, a
CGTP-IN, a Confédération Gé-
nérale du Travail, a Confedera-
ción Mundial do Traballo e a Fe-
deración Sindical Mundial, entre
outras organizacións.♦
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Accidentes e
axenda politica

MANUEL CAO

Acotío xorden noticias sobre accidentes nas estradas que
lles afectan principalmente a persoas en plenitude de fa-
cultades físicas, moitas delas novas. Ao mesmo tempo, un
número significativo de traballadores perden a vida en ac-
cidentes laborais, quedando outros afectados en graos di-
versos de invalidez. Aínda que as taxas de accidentalidade
de tráfico e laboral –moitas veces, coinciden as dúas cau-
sas– están a diminuír, o número de vítimas mortais e de fe-
ridos graves e leves aconsellaría accións máis eficaces,
tendo en conta que España é un dos países europeos con
maior número de accidentes en relación ao número de ha-
bitantes.

No referente aos accidentes de tráfico son moitos os
factores a ter en conta. Todos eles teñen en común a ten-
dencia ao incumprimento das normas relativas á cualifica-
ción dos condutores, control de calidade dos automóbiles,
observancia das regras de circulación e definición, consis-
tencia e eficacia das penalizacións. A calidade das infraes-
truturas tamén pode ser importante pero, en todo caso, os
usuarios deberán adaptarse ás circunstancias da vía e non
ao revés e corresponde ás institucións e organismos públi-
cos implementar os mecanismos axeitados para investir re-
cursos nas áreas con maior densidade de poboación e acti-
vidade económica. A percepción que os cidadáns teñen so-
bre os accidentes de tráfico e a influencia dos grupos de in-
tereses que interaccionan nese ámbito son os determinantes
das políticas nesta materia. A avaliación do risco téndese a
considerar de xeito individual sendo os mozos os que teñen
menor aversión ao risco; ao tempo, existe un consenso xe-
ral arredor da inevitabilidade dos accidentes que se distri-
buirán aleatoriamente entre a cidadanía. O mal certo sufri-
do pola vítima é individualizado mentres que as normas e
sistemas de control son colectivos afectando á avaliación
de custos e beneficios por parte da sociedade. A implanta-
ción de normas estritas, ben definidas e de cumprimento
obrigatorio resulta clave para reducir os accidentes e co-
rrespóndelle ao Estado poñelas en marcha. Os grupos rela-
cionados co automóbil (fabricantes, talleres de reparación,
distribuidores, aseguradoras, etc) operan de xeito contradi-
torio entre sí defendendo intereses parciais que poden ser
superados pola determinación da acción pública, tal como
xa ocorreu en moitos países europeos.

En relación á sinistralidade laboral, a problemática está
perfectamente analizada polos sindicatos e institucións pú-
blicas correspondentes existindo, ademais, regulamenta-
cións detalladas e de obrigado cumprimento para reducir os
sinistros. Os organismos públicos de inspección de traballo
deberían ser suficientes pero as condicións laborais especí-
ficas dos traballadores (precariedade, subcontratación, in-
migración ilegal, traballo sumerxido, etc) converten en ine-
ficaz a función de control. A percepción dos colectivos es-
pecíficos sobre o valor da seguridade no traballo é moi di-
ferente entre eles e baleira de contido e eficacia os meca-
nismos de control. Os grupos autóctonos que operan no
mercado de traballo (empresarios, traballadores, institu-
cións públicas) teñen intereses contrapostos nun contexto
gobernado pola globalización. Na realidade, o factor segu-
ridade é negociábel tendo en conta a superexplotación que
se produce nos países emerxentes. 

Nas sociedades actuais, a axenda política tende a incluír
asuntos que apenas interfiran cos intereses dos grupos máis
poderosos e, en particular, cos grupos empresariais e secto-
riais que dan forma á economía dun país. Pola contra, os re-
gulamentos públicos tenden a interferir en ámbitos antes con-
siderados de ámbito privado ligados a crenzas ou formas de
comportamento. Nun caso, os intereses están estruturados en
organismos formais poderosos mentres que no outro están os
cidadáns individuais fronte ao Estado.♦

‘O factor seguridade
é negociábel,

tendo en conta a superexplotación
que se produce

nos países emerxentes”

Celebrarase o 28 e 29 de maio en Compostela

A CIG simplificará a estrutura
federativa no seu IV Congreso

Manifestación en Vigo contra a carga policial do 1º de maio
O pasado doce de maio tiña lugar en Vigo unha asemblea de delegados da CIG que posteriormente
celebrou unha numerosa manifestación polas rúas desa cidade. O obxectivo era denunciar e protes-
tar contra unha carga policial ocorrida o pasado 1 de maio ao remate da manifestación da CIG, que
conmemoraba o Día do Traballo. Nesa intervención policial foron detidas tres persoas e varias re-
sultaron feridas. A CIG lembrou que a intervención foi “inxustificada e indiscriminada”.♦

FERNANDO POL



Lamentabelmente, a información política
sempre está embazada por controis intere-
sados até límites deformantes. En particu-
lar, a información sobre os debates que lle
afectan a Galiza nin é suficiente nin moito
menos rigorosa. Non ía ser doutra maneira
co gallo do debate do que chaman Estado
da nación e moito máis en relación coas re-
solucións que no Congreso se aprobaron re-
lativas a problemas galegos. Máis unha vez,
o peso fundamental da iniciativa a este res-
pecto recaeu no BNG, que ten dous deputa-
dos. Loxicamente, o primeiro condicionan-
te está no cupo que con este peso nos co-
rresponde: seis resolucións en contraste co-
as quince á que teñen dereito as organiza-
cións políticas que contan con grupo parla-
mentar propio. O mesmo condicionante te-
mos para as intervencións en canto á dura-
ción  temporal destas, reducidas a un terzo
do que lles corresponde aos demáis. Desde
esta perspectiva, hai que xulgar a función, o
labor e os resultados que ten o BNG. 

Polo demais, non vou ocultar que o de-
bate e as resolucións nesta ocasión estiveron
moi condicionados polo proceso electoral
no que estamos inmersos. Había máis inte-
rese que nunca por parte do partido no go-
berno por chegar a acordos co BNG. Por su-
posto pola nosa banda, existía, coma sem-
pre, a disposición a sacar adiante algunhas
cuestións concretas e, tamén, a demostrar
que é posíbel un espazo de coincidencia co-
mún, de mutuas esixencias, entre as dúas al-
ternativas políticas que representan a posibi-
lidade dun cambio de
goberno na Galiza. É
dicir, a necesidade de
asumir uns mínimos
necesarios para que
Galiza comece a andar
por un vieiro de identi-
ficación consigo mes-
ma, de defensa dos
seus intereses e de au-
torresponsabilidade.
Esperemos que este se-
xa un inicio que teña a
continuidade acaída
para ben do noso país.

O BNG asinou
conxuntamente co
PSOE unha resolución
con seis puntos. Na
prensa galega só se deu conta parcial do
punto número tres, o relativo ao propagan-
dístico Plano Galiza. Certo que este punto
ten unha parte reiterativa relativa ás datas
en que os itinerarios de alta velocidade de-
ben estar rematados, que xa foron obxecto
de debates e mocións anteriores no pleno
do congreso. Porén, existe unha novidade
substancial, compromiso que agora debe-
mos vixiar e controlar, que é o referido a
“acelerar a execución das infraestruturas
aprobadas para Galiza”. Isto quere dicir
que hai que acelerar as obras do Eixo
Atlántico e as de Santiago-Ourense. Só así
estará rematado o tramo Vigo-A Coruña
no 2007, a continuidade a Ferrol e á fron-
teira portuguesa no 2009, e o traxecto San-
tiago-Ourense no 2008. Polo demais, íns-
tase ao goberno a garantir a viabilidade fi-
nanceira de todas as actuacións nos próxi-
mos orzamentos. Como se ve non é pouco.
Esperemos conseguir que se cumpra, se
non ao cen por cento si na súa gran parte. 

Mais non se informou de dous puntos
substanciosos por diferentes motivos. Un de-
les referido a realizar un programa de desen-

volvimento rural na Galiza xa no 2005, en
colaboración co goberno galego, para fixar
poboación no medio rural e captar novos ha-

bitantes, fomentando a
actividade agraria a tra-
vés de distintas medi-
das. Outro significa que
por primeira vez o go-
berno está disposto a
estudar a posibilidade
de servizos de cercaní-
as na Galiza, única co-
munidade da periferia
do Estado que non con-
ta con estes servizos,
fundamentais para o
desprazamento cotián
de viaxeiros por ferro-
carril entre núcleos ur-
banos próximos. Parece
unha migalla, pero
sempre se negaron a

asumila até agora. Os cambios no país teñen
que ser tamén logros a curto prazo na mello-
ra das condicións de vida dos nosos habitan-
tes. Como non é indiferente que se estabele-
zan axudas para a dina-
mización de Ferrol e a
súa comarca e a forma
en que se aplican estas
axudas. Para que non
volva a acontecer o que
aconteceu no pasado,
admítese na resolución
que hai que articular
unha oficina destinada
a canalizar estas axudas
para o impulso da in-
dustrialización e diver-
sificación económica
de toda esta zona tan
afectada pola reestrutu-
ración, entre outros do
sector naval. Teremos
que exercer un férreo
seguimento para que non haxa un fracaso
desta vez tamén. 

Pola súa conta, o BNG apresentou cin-

co resolucións máis, todas elas sobre pro-
blemas moi puntuais pero sintomáticos da
nosa situación. Unha delas referíase ao gra-
ve suceso de sinistrali-
dade ocorrido na fac-
toría Navantia de Fe-
rrol coa morte de catro
compatriotas, tres ho-
mes e unha muller, que
traballaban en empre-
sas auxiliares. Non nos
limitamos a esixir un-
ha investigación ex-
haustiva e indepen-
dente senón a esixir
que se apliquen estrita-
mente as normativas
de seguridade e hixie-
ne, sexan da empresa
principal, sexan das
empresas auxiliares,
coa reivindicación de
fondo de que toda inspección de traballo
debe depender do goberno galego e, polo
tanto, que é fundamental a transferencia
das respectivas competencias. Outra, rein-

cidindo no problema
dos servizos ferrovia-
rios, contempla a nece-
sidade de mellorar as
zonas mais abandona-
das e desatendidas: Fe-
rrol-A Coruña, A Co-
ruña-Lugo-Ourense,
Ourense-Santiago e
Santiago-Vigo. Final-
mente, non podía fallar
o que son reivindica-
cións aínda non consu-
madas, malia ter a le-
galidade da nosa parte.
Estoume a referir ao
cumprimento escrupu-
loso e á obrigatorieda-
de de cumprir por par-

te de todas as autoridades públicas o artigo
10 da lei 3/1983 de 15 de xuño, do parla-
mento de Galiza que estabelece que “os to-

pónimos de Galiza terán como única forma
oficial a galega”, así como a lei das Cortes
Xerais 1/1998 de 3 de marzo, que estabele-
ce, nos seus artigos 1 e 2, respectivamente,
que a denominación oficial das provincias
é A Coruña e Ourense, en consonancia coa
denominación das súas capitais. Trátase de
que a Administración central cumpra, de
blindala fronte a accións ilegais cometidas
polo goberno municipal da Coruña e instar
ao goberno a que faga cumprir esta legali-
dade no ámbito das súas competencias. Se
non somos capaces de facer cumprir a le-
galidade aprobada hai máis de vinte anos
polo noso parlamento, precisamente referi-
da á restauración do rostro orixinal do no-
so país, a libralo de deformacións esper-
pénticas, nos usos oficiais, é un mal sínto-
ma sobre a nosa capacidade de identifica-
ción cos nosos problemas e de auto res-
ponsabilización. Por outra parte, hai unha
reivindicación de moitos galegos e galegas
emigrados en Andorra a prol de que os seus
fillos reciban ensino da lingua galega nos
centros educativos dependentes da acción
educativa española no exterior. Vehiculiza-
mos, máis unha vez esta demanda, que de-
sexamos ver cumprida xa. 

A vida parlamentar está tamén inzada
de filibusterismo e obstrucionismo. A nosa
resolución sobre a liberación de peaxes en
Rande e na Barcala era clara e contunden-
te. Ao PSOE cóstalle asumir a eliminación
destas peaxes, o que sen dúbida ten moito
que ver coa falla de capacidade para anali-

zar situacións concre-
tas, moi específicas no
caso do noso país.
Despois de varias ne-
gociacións, asumiron
un texto no que se avo-
gaba por buscar fór-
mulas para esta elimi-
nación, en colabora-
ción coa Administra-
ción galega. Desgra-
ciadamente, a plasma-
ción por escrito do
acordo non foi correc-
ta na emenda apresen-
tada polo PSOE. Debi-
mos como BNG facer
unha transacción con
posterioridade, que re-

xistramos na mesa do parlamento antes de
comezar a sesión plenaria, como fixeron
outros grupos con problemas similares. Á
hora da aceptación destas transaccións hai
que contar coa anuencia de todos os grupos
parlamentares. O PP negouse, para inviabi-
lizar este acordo, e que houbese que votar
ou ben o texto orixinario noso ou ben a
emenda inasumíbel do PSOE. A nosa op-
ción foi retirar a resolución, previo com-
promiso do goberno de que, se rexistraba-
mos a transacción acordada como proposi-
ción non de lei, na Comisión de Fomento o
PSOE votaría afirmativamente. 

Non é de estrañar que o PP exteriorice
a súa demagoxia incontinente e rabiosa-
mente electoralista, e que intente proxec-
tar contra o BNG a súa incapacidade para
o diálogo e o acordo. En todo o caso, de-
sexamos afirmar que, como se ve, agora
hai que lograr que se fagan efectivos estes
acordos. En liñas xerais, non están movi-
dos polo afán propagandístico. Nós non
fixemos nada que non estea dentro da no-
sa traxectoria de defensa dos intereses de
Galiza. Iso é o que importa.♦
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Acordos entre o BNG e o goberno central
no Congreso dos Deputados 

FRANCISCO RODRÍGUEZ

Infraestruturas, seguranza no traballo, impulso ao
ferrocarril e defensa da toponimia galega, son al-
gúns dos aspectos concretos que o BNG asinou co
Goberno central a través dun acordo parlamentar.

‘O BNG asinou
conxuntamente co PSOE
unha resolución con seis
puntos. Na prensa galega
só se deu conta parcial
do punto número tres,

o relativo
ao propagandístico

Plano Galiza”

‘Por primeira vez o
goberno central está
disposto a estudar a

posibilidade de servizos
de cercanías na Galiza,
única comunidade da

periferia do Estado que
non conta con estes

ferrocarrís”

‘Ao PSOE cóstalle
asumir a eliminación das

peaxes de Rande e A
Barcala, o que sen dúbida

ten moito que ver coa
falla de capacidade para

analizar situacións
concretas, moi específicas

no caso do noso país”

Francisco Rodríguez (BNG) durante a súa intervención no debate do Estado.                   JUAN LÁZARO / AGN

DEBATE DO ESTADO



A. EIRÉ
O Pacto Antiterrorista está
morto. O Congreso dos Deputa-
dos certificouno co apoio de to-
dos os partidos, agás o PP, ao
votar unha resolución que
aproba un novo camiño para
tratar de pacificar Euskadi. O
problema non estaba no articu-
lado asinado por populares e so-
cialistas, senón no preámbulo.

Tanto PP coma PSOE teñen ra-
zón. Tena o PP cando considera
que o PSOE rachou o Pacto An-
titerrorista e a Lei de Partidos ao
aprobar a resolución no Congre-
so para negociar coa ETA. Tena
o PSOE cando considera que se-
guen vixentes pola súa parte os
acordos cos populares e que foi
o PP quen se afastou do asinado.

Como poden ter os dous razón?
O PP acóllese ao preámbulo

do citado acordo bilateral, cun
claro contido antinacionalista,
que lles impediu asinalo ás de-
mais forzas políticas. Un texto
que ía sobre todo destinado a de-
monizar o PNV e impedirlle cal-
quera estratexia de liderado dun-
ha dinámica de paz en Euskadi.
Froito deste acordo veu a Lei de
Partidos, a ilegalización de Bata-
suna, os intentos de expulsalos
do parlamento vasco e, tamén,
de criminalizar o seu presidente,
Juan María Atutxa.

Non hai que esquecer que a
proposta deste pacto entre os
dous grandes partidos estatais
partiu precisamente de José Luis
Rodríguez Zapatero e que se ato-
pou cun José María Aznar reti-
cente. O PSOE trataba con este
acordo de que o PP non patrimo-
nializase a loita contra a ETA.

Polo tanto, agora o PSOE ra-
chou co espírito daquel pacto an-
tinacionalista ao decidir un cam-
bio de política. Tres son as razóns
deste cambio de Zapatero (ade-
mais do talante). Por unha banda,
a súa maioría simple necesita do
apoio dos nacionalistas, tanto no
Estado como en Catalunya, como
posibelmente na Galiza. A corre-
lación de forzas impídelle, polo
tanto, seguir coa dinámica políti-
ca  pactada no preámbulo do
acordo. Esta circunstancia forza
un cambio na súa política.

Por outra banda, a situación
no País Vasco mudou substan-
cialmente. A derrota do Plano
Ibarretxe, non a mans do PP e
PSOE, senón do Partido Comu-
nista das Terras Vascas (se fose
ilegalizado o PNV conseguiría
maioría absoluta), quere dicir, da
esquerda abertzale, abre unha no-
va dinámica política en Euskadi.

O Plano Anoeta, presentado
po Arnaldo Otegi e bendito pola
ETA, abre unha nova vía e novas
posibilidades de acordos. A pre-
senza no parlamento de organi-
zacións interlocutoras da ETA
pode ser decisivo. Foi por iso po-
lo que o PSOE se negou a ilega-
lizar o PCTV?

A terceira razón é que, logo
do 11-M e da utilización do PP

da loita antiterrorista e das víti-
mas, o PSOE non podía consen-
tir que fosen os populares os que
lle marcasen a súa política nun
eido tan sensíbel e importante
para a opinión pública. Os socia-
listas necesitaban presentarse an-
te o seu electorado cun discurso
propio. Xa tentaron hai un ano
modificar o acordo, substituíndo
o preámbulo, para que puidese
ser asinado polos outros parti-
dos, ao que se negou o PP.

As razóns do PSOE

Cales son as razóns do PSOE?
Afirman os socialistas que o pacto
segue vixente e que a resolución
aprobada no congreso entra dentro
do pacto. Efectivamente, no arti-
culado do Pacto Antiterrorista afír-
mase que é o goberno o encargado
de fixar a política antiterrorista e
que o outro partido, na oposición,
deberá de apoiala. Tamén se afir-
ma que non se pode utilizar a loita

antiterrorista na loita electoral.
Na resolución aprobada no

congreso o 17 de maio por todos
os partidos agás o PP tamén se
recollen puntos literais do Pacto
Antiterrosta. Os mesmos que
aparecían xa no Pacto de Madrid
e no Pacto de Ajuria Enea.

Neste apartado afírmase que
se negociará coa ETA cando esta
deixe as armas. O mesmo que se
recolle na proposición aprobada
polo congreso. O PP non acepta

agora esta posibilidade, votada
afirmativamente daquela. Non
só porque sabe que os procesos
de negociación son moito máis
complicados e levan a contactos
e pasos previos, aínda que non
sexan oficiais. Tampouco porque
pensen que a ETA pode ser de-
rrotada totalmente polas armas.
Senón porque a loita antiterroris-
ta constituíu o seu principal eixo
de cohesión interna e de fideliza-
ción do electorado.♦
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O PSOE dálle un xiro á súa política obrigado a procurar acordos cos nacionalistas

O Congreso certifica o final do Pacto Antiterrorista

O PP ben podía rendibilizar politicamente a
debilidade da ETA que permite  unha aposta
polo fin de violencia. Pero, polo contra, tei-
ma en defender unha derrota total polas ar-
mas, que ninguén cre posíbel.

Poderíase dicir que se trata dun xeito dife-
rente de analizar a situación (mesmo á que de-
fendeu na primeira lexislatura do goberno Az-
nar e cando asinou o Pacto de Ajuria Enea).
Tamén que nunha situación de franco retroce-
so da ETA calquera intento que non sexa a de-
rrota total, sería darlle azos á organización.

Pero o PP non difire dos demais partidos

en como acadar unha solución para o proble-
ma político de Euskadi. O PP necesita a
ETA. E necesita os seus atentados. Forma
parte baselar da súa estratexia nos cinco últi-
mos anos, retomada con máis forza ao perder
as eleccións o 14-M.

A ETA é a desculpa para impoñer unha
política antinacionalista. Política que arras-
trou ao PSOE até hoxe. Trata de impedir,
deste xeito, calquera avance nas reformas
estatutarias e constitucional.

Se unicamente fose así, sería entendíbel.
Pero vai máis alá na dependencia da banda

armada na súa estratexia. Só ETA pode des-
lexitimar a vitoria socialista do 14-M e só a
ETA (pensan no PP) é capaz de levar a Ma-
riano Raxoi á Moncloa.

Per iso o PP se nega a calquera acordo so-
bre o fin da violencia, mesmo que puidese
rendibilizalo, porque a súa estratexia pasa por
impoñerlle a Zapatero un adianto electoral le-
vándoo a rachar os acordos cos nacionalistas
ao incumprir os pactos. Así é como pensan re-
cuperar a Moncloa. A ETA e o terrorismo son
o seu principal argumento. Tratan as vítimas
como se fosen patrimonio partidario seu.♦

A ETA, a gran baza do PP
A.E.

‘



O Congreso
recoñece
a existencia
de tortura
Iniciar os trámites para a ratifica-
ción do protocolo da convención
contra a tortura da ONU foi unha
das resolucións aprobadas o pasa-
do 17 de maio polo Congreso dos
Deputados. A proposta de ERC
foi apoiada por todos os grupos.
O Congreso aprobou tamén con-
tar coa participación das organi-
zacións de dereitos humanos para
controlar os casos de tortura. 

Organizacións como a galega
Esculca congratuláronse de que
se recoñeza oficialmente a exis-
tencia de tortura e doutras prácti-
cas contra a integridade das per-
soas nos cárceres do Estado es-
pañol. Tamén se aprobou a gra-
vación en video dos interrogato-
rios máis graves, aínda que, se-
gundo a Coordenadora para a
Prevención da Tortura “resulta
difícil controlar que interrogato-
rios se gravan e cales non”.

Segundo a Coordenadora
mencionada no pasado ano produ-
círonse no Estado 793 denuncias
por tortura e/ou maos tratos.♦
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Venezuela e
Colombia
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

Opresidente
colombiano Álvaro
Uribe é o modelo

de demócrata liberal prefe-
rido por Washington. Xa
se sabe que as eleccións
para o Pentágono só teñen
validez cando os
resultados dan como
vencedoras as tendencias
similares ao que represen-
ta o mandatario de Colom-
bia. Henry Kissinger dixe-
ra a principios da década
do 1970 que se un pobo es-
tá equivocado, os EE UU
están para corrixir o erro.
Así o fixeron co Chile da
Unidade Popular, coa
Nicaragua da Fronte San-
dinista, así o fan coa revo-
lución cubana e co
goberno venezuelano Hugo
Chávez.

En Colombia despraza-
ron pola violencia nos últi-
mos anos tres millóns de
campesiños, asasinaron
sindicalistas, periodistas e
indíxenas. Practican un te-
rrorismo de estado
consolidado e do que non
se fala internacionalmente. 

Washington ten
proporcionado máis axuda
militar a Colombia que a
toda América Latina
xunta. Máis que a ningún
país do mundo, agás
Israel. Triplicou nos
últimos anos o tamaño das
forzas armadas
colombianas.

En Venezuela a presen-
za de 25.000 cubanos é al-
cumada de invasión pola
prensa da alta burguesía.
Na súa meirande parte
persoal médico que está
nos barrios onde nunca
miraron tal. Chámanlle a
iso populismo. A venda de
petróleo á bloqueada
Cuba seica atenta contra
da seguridade de Manhat-
tan. Utilizan o cualificati-
vo de revolucionario de
xeito pexorativo. Falan de
réxime no canto de gober-
no. O xornal El País faise
eco en Madrid destas acu-
sacións. A súa editora e o
banco que está detrás
teñen intereses
empresariais no país de
Bolívar.

Pero América latina
olla con esperanza o que
está a acontecer en Cuba,
Venezuela, Ecuador,
Uruguay, o Brasil,
Bolivia... 

Os padróns comerciais
de hai séculos, e os de hoxe
coma a ALCA, teñen
demostrado a súa eficacia
para crear pobos
subdesenvolvidos, países
expoliados, gobernos
dependentes.

O pensamento só é úni-
co nas sociedades
anestesiadas, amnésicas.♦

En A ilusión da esperanza, Xosé Luís Franco
Grande borda un retrato de Fernando Pérez-
Barreiro Nolla, quen recibirá o próximo do-
mingo, 22 de maio, o galardón do Pedrón de
Honra na edición deste
2005. Di Franco Grande
neste fermoso libro que
Fernando xa amosaba
nos seus anos de estu-
dante un perfil de bri-
llantez pouco común, in-
vulgar, produto da com-
binación dun gran talen-
to cunha ampla forma-
ción e acusado sentido
crítico, e laiábase de que
un país como o noso non
soubese reter un Fernan-
do así, que tanto podería
dar en todos os eidos.

Fernando leva mais
de corenta anos en Lon-
dres e alá segue, coas sú-
as cousas, interesado por canto estea relaciona-
do coa cultura, universal e a do noso país, as
linguas e a nosa lingua, as eternas e as moder-
nas, gozando dos paseos no xardín que hai
fronte á súa casa, en Grantully Road, e maqui-
nando sempre, coa liberdade
de quen se sentiu libre antes
ca nós.  

Esas magníficas calidades
que Franco advertiu xa nos
seus anos mozos, a min, que
coñecín a Fernando hai moi-
tos menos, paréceme que se
fortaleceron e gañaron peso
co paso do tempo e coa dis-
tancia. Ese temor de velo vi-
rado para “unha realidade que
pouco ten que ver coa reali-
dade”, esvaece nada mais dar
un paseo con el pola avenida
de Elduayen en Baiona e
comprobar como segue de
perto canto pasa no noso país
en sentido amplo e como
aqueles sinais de identidade
tan ben reflectidos por Franco
seguen aí, incólumes no seu
semblante.

Sería moi reducionista
quedar coa imaxe dun Fer-
nando virado para a tradu-
ción, na que tanto e bo leva
feito, cun rigor e unha profe-
sionalidade fora de dúbidas,
coa exemplaridade dun mes-
tre, diría eu, que tanto pode-
ría achegar ás nosas univer-
sidades. As súas colabora-
cións xornalísticas, que
arrancan do seu periplo na
BBC e mesmo de antes, tan
diversificadas logo en temá-
ticas e medios, son expresión
dunha erudición pouco co-
mún e unha orixinalidade
que reborda frescura por to-
das partes. E faltaría o seu
pensamento político, no que
segue converxendo raíz e
evolución, nun proceso de
achegamento e de reflexión
constante arredor das claves
do país, o que queremos en-
tender e mudar. Todo iso, fa-
celo dende a distancia ten a
súa complexidade, pero can-
do se fai dende a indepen-
dencia de criterio achega non
soamente creatividade senón
tamén un punto de vista dife-
rente e sempre enriquecedor
que paga a pena escoitar e
atender.

A Fernando, da estirpe do Plácido Castro
ou Lois Tobío, caracterízao esa disposición
natural dun pensamento emancipado, compro-
metido pero libre, na distancia pero próximo,

cunha enorme capacida-
de de compenetración
coa comunidade de ide-
as nas que se sente a
pracer, esas que nos fa-
lan dunha Galicia virada
para o mundo, a única
posíbel hoxendía. Por
iso precisamos del.

Recuperamos algo de
Fernando (e de Lilí) nes-
tes últimos anos. O Pe-
drón simboliza ese reen-
contro sincero e agrade-
cido dos que tanto preci-
samos nunha terra que
tantas veces descoida as
formas mais elementais
cos que mais teñen feito

por ela. Parabéns a Fernando, pois, e parabéns
a quen considerou este premio para el. Gaña-
mos todos.♦

XULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.org) 

Premio!
XULIO RÍOS

Aquí fóra

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

‘A Fernando Pérez-Barreiro
caracterízao esa

disposición natural
dun pensamento emancipado,

comprometido pero libre,
na distancia

pero próximo”



CÉSAR LORENZO GIL
‘Alvaladazo’ en Lisboa. O Spór-
ting de Portugal non conse-
guiu gañarlle ao CSKA de
Moscova na final da Uefa a pe-
sar de que se adiantou no marca-
dor e fixo mellor fútbol ca o equi-
po ruso, mostra concreta da re-
volución da súa liga, máis inter-
nacional e competitiva ca nunca.

“Cando un equipo xoga unha fi-
nal na casa, ten case todas as po-
sibilidades de perdela”. Así co-
mentaba o seleccionador portu-
gués, Luiz Felipe Scolari o feito
de que o Spórting de Portugal ti-
vese a favor o factor campo na fi-
nal da Uefa. O brasileiro, que se-
guramente viviu a través da me-
moria dos seus o famoso ‘mara-
canazo’ do mundial do 1950 a
mans do Uruguai, acertou. Os
leões foron incapaces de contro-
lar un partido que gañaban e fo-
ron vítimas non só dos nervios
pola presión do seu público senón
da inxenuidade do que anda ben
poucas veces en finais europeas.

No minuto 56, o CSKA con-
seguía o empate. A tranquilidade
lisboeta, lograda grazas ao gol de
Rogério, esborrallouse en segun-
dos. Entre os verdibrancos xur-
diu un pánico, unha ansiedade tal
que chegaban a atacar con oito
xogadores. Con tal baleiro defen-
sivo, o equipo ruso puido apro-
veitar a calidade dos seus dous
brasileiros, Daniel Carvalho e
Vágner Love, para afundir o an-
fitrión a base de contraataques.

O 1-3 final parece sacado
dun pesadelo do adestrador lo-
cal, José Peseiro. Nin os mosco-
vitas mereceron tanta renda nin
os portugueses foron tan febles.
Mais cando tes que defender só

con dous homes contra catro, por
culpa da túa propia tella táctica,
adoitan pasar estas cousas.

Rusia estréase

O título do CSKA é o primeiro

do fútbol ruso en competicións
internacionais por equipos. Nin
nos gloriosos tempos da URSS,

o Exército Vermello conseguira
armar un conxunto capaz de
beber o hidromel europeo. O
triunfo moscovita, malia todo,
non é casual.

O fútbol ruso vive unha au-
téntica revolución desde hai un
lustro. A forte crise da queda do
socialismo tamén lle afectou ao
deporte, o que significou unha
travesía polo deserto para os
equipos ex soviéticos. Mais
pouco e pouco, mercé aos in-
vestimentos “estraños” de moi-
tos novos ricos (o presidente do
Chelsea, Roman Abramovich,
foi accionista do CSKA até que
a Uefa lle impediu manter in-
vestimentos en dous clubs dis-
tintos), o fútbol ruso gañou en
peso específico. Para aliviar o
ocaso da canteira rusa, os equi-
pos optaron por pescar en tres
mercados gorentosos, o das re-
públicas ex soviéticas (princi-
palmente Ucraína e as repúbli-
cas bálticas), os Balcáns e o
Brasil.

As dificultades económicas
de moitos conxuntos de Europa
occidental modificaron os vecto-
res de mercado das estrelas
emerxentes da liga brasileira. O
propio CSKA ten nas súas filei-
ras dúas figuras que hai tres anos
con total seguranza estarían en
España, Francia ou Alemaña,
Carvalho e Vágner Love (que
deixou o Palmeiras logo de que
os rusos pagasen perto de 12 mi-
llóns de euros).

Se hai dous anos, a vitoria do
Porto estimulou o fútbol portu-
gués e dotouno de autoestima,
talvez este triunfo do que fora
equipo de Mostovoi e Karpin fa-
ga brillar nas próximas tempadas
o frío fútbol ruso.♦
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Se alguén mira a
televisión españo-
la esta semana,
malamente vai sa-
ber que foi o
Barça e non o Madrid quen gañou a liga. Os in-
formativos de deportes seguen a abrir coas novi-
dades dos brancos e para o único que conectan
con Barcelona é para narraren a desfeita da “eu-
foria blaugrana” en cabinas e papeleiras e repetir
até o cansazo a cantinela de insultos de Eto’o ao
seu ex equipo. Tanto é así que o camerunés fixo
unha rolda de prensa para se desculpar, cunha
boa ración de látego nas costas propias. Nin Az-
nar pasou tal calvario por asegurar que no Irak
había armas de destrución masiva.

Mais o que
quedou na gabeta
das “anécdotas”,
sen explicación
nin desculpas, foi

o abrazo do oso entre Roberto Carlos e o líder dos
Ultrasur, o neonazi Ochaíta. No mesmo día no
que o grupo fascista que apoia o Madrid arenga-
ba a agresión contra os inmigrantes, o xogador
brindáballes a camisola a uns seareiros que se en-
treteñen chamándolles macacos aos futbolistas
negros que xogan con calquera camisola que non
sexa a merengue. Esas actitudes tamén merecen
desculpas. Ou é que Roberto Carlos apoia as teses
de que os negros “deben volver a África” como
berran cada domingo os seus supostos amigos?♦

Desculpas que faltan
C. LORENZO

Estes días dicíame unha persoa
que quería empezar a facer exer-
cicio, eu preguntáballe cantas
veces a semana desexaba ades-
trar e contestoume rapidamente
que todos. Entón eu quixen saber
se anteriormente realizara algún
tipo de actividade física de for-
ma periódica, e contestoume que
non, que era a primeira vez.

Esta é unha situación real que
se dá acotío nos ximnasios e que
coincide con recomendacións de
médicos, con crise de identidade
corporal, con promesas de nova
vida ou coa chegada do bo tempo
e a redución drástica de roupa.

A experiencia demostra que
esta forma de iniciarse na prácti-
ca regular de exercicio físico non
resulta satisfactoria, mais ben ao
contrario; as persoas que teñen as
motivacións sinaladas rematan,
bastante frecuentemente, fartas
de acudir o ximnasio porque se
aburren, chegan cansadas a casa
e non ven resultados rápidos.

E normal que isto aconteza,
as cousas que se fagan, deben

facerse ben e cunha lóxica, non
podemos cambiar dun día para
outro e pensar que todo será un
camiño de rosas.

A primeira recomendación
que cómpre facer é que mellor se-
rá empezar con dous ou tres días
que pasar directamente a cinco.
Deixando días intercalados de
descanso o corpo recupérase e a
mente distraese. Ademais non
ocupamos tempo doutras activi-
dades e desta forma teremos me-
nos escusas para abandonar. Por
iso comezando con dos ou tres dí-
as será máis sinxelo continuar e
tamén deixaremos que o corpo
vaia adaptándose paulatinamente.

Outra recomendación é mar-
carse obxectivos realistas que poi-
dan cuantificarse periodicamente.
Estes obxectivos deben formular-
se de acordo coa persoa que dirixa
o adestramento, que será a que
nos guíe e oriente para que non sa-
quemos conclusións erróneas e
precipitadas. É moi común ades-
trar en función de comentarios ou
consellos de amigos, igual que to-

mamos medicamentos que lle fo-
ron ben a outras persoas, pero si
funciona, será por casualidade e si
non funciona abandonaremos es-
trepitosamente.

Outro costume moi habitual é
pesarse continuamente para ver
se conseguimos reducir peso. Eu
digo que a báscula é o aparello
máis utilizado e o que dá máis
sensabores. O peso non é unha
medida do éxito porque depende
de múltiplos factores e non todos
os corpos responden igual o
adestramento, incluso algúns au-
mentan de peso. O técnico dira-
nos cando debemos pesarnos e
explicarannos os resultados e as
causas. É moi importante confiar
no profesional que está connos-
co, que ademais de guiarnos fará
un labor de animación constante.

Pode axudar conseguir un
amigo que se anime a empezar
ao noso carón, pero é un erro
considerar que necesitamos esa
persoa para poder adestrar. Se
deixamos en mans doutros as
nosas decisións, o máis probábel

é que abandonemos, porque can-
do esa persoa teña problemas pa-
ra ir, nós tamén os teremos e se
non os temos inventarémolos.
Por iso é preciso entender que un
amigo pode resultar unha axuda
pero nunca unha necesidade. Os
beneficios da práctica sentirémo-
los nós independentemente de se
imos sós ou acompañados.

Outra recomendación para to-
dos aqueles que teñan idea de acu-
dir a un ximnasio, é que non quei-
ran facer todo o primeiro día. Xe-
ralmente hai dúas clases de perso-
as: as que non queren facer nada o
primeiro día e as que queren face-
lo todo. O mellor é comezar tran-
quilamente e incluso continuar
desta forma. A explicación baséa-
se na sobrecarga que ten lugar no
sistema nervioso cando adestra-
mos con moita intensidade, o cal
lle dá lugar a un cansazo que re-
percute nas actividades que vaia-
mos a facer despois. Un adestra-
mento duro no que a respiración
esté moi forzada e onde a crispa-
ción muscular sexa predominante,

provoca un aumento do tono mus-
cular que será continuo e que re-
percute na realización doutras ac-
tividades e incluso no adecuado
descanso, sobre todo, cando o
adestramento faise de noite.

Por último, hai que sinalar
que toda actividade repetitiva
pode xerar pereza pero igual que
comemos ou durmimos de for-
ma sistemática, podemos ades-
trar xa que os beneficios son
moitos máis que os perxuízos. 

En resume. As recomenda-
cións son:

Adestrar dous ou tres días.
Marcarse obxectivos realistas.
Adestrar cun profesional. Non
deixarse levar por impulsos se-
nón por convencemento propio.
Non obsesionarse con pesarse
cada día. Escoitar os amigos pe-
ro facer o que suxire o técnico.
Adestrar con intensidade mode-
rada e comezando pouco a pou-
co. Estirar sempre ao rematar os
exercicios da sesión para recu-
perar mellor e aumentar o efec-
to do adestramento.♦
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Iniciarse no adestramento

O Spórting de Portugal sofre un ‘maracanazo’ inxenuo en Lisboa

A revolución rusa triunfa en Europa

Os xogadores do CSKA de Moscova celebran o título conseguido en Lisboa.



Pontevedra e Vigo
en jazz
Tanto Pontevedra como Vigo acollerán
nos vindeiros meses os seus respectivos
festivais de jazz. Xa consolidado na XIII
edición, o de Pontevedra presenta a partir
do 18 de xullo un programa ambicioso
que se desenvolverá no principais puntos
da cidade. Richard Galliano, Robert Cray,
Mavis Staples ou Esbjörk Svensson ofre-
cerán algúns dos concertos máis destaca-
dos. Pola súa parte, o 17 de xuño en Vigo
bota a andar o I Imaxina Sons, organiza-
do polo concello e Caixanova, coa pre-
senza de Miroslav Vitous, Egberto Gis-
monti e Baldo Martínez entre outros.♦

Castromil, premio
das Artes e Letras
O vicepresidente do Consello da Cultu-
ra, Ramón Castromil, foi galardoado
no día das Letras Galegas co premio
das Artes e das Letras, un recoñece-
mento que outorga a Xunta de Galicia e
que este ano corría pola súa décima
edición. O apoio ao longo da súa vida á
cultura galega e, en especial, o com-
promiso coa música dende diversas
frontes foron os valores destacados po-
lo xurado. Deste xeito, Castromil engro-
sa o grupo de personalidades que recibi-
ron en edicións pasadas o premio, un dos
máis destacados dedicados á cultura.♦

No estudo
de Granell
Até finais de novembro a Fundación
Granell acolle en tres das súas salas un-
ha recreación do estudio no que Granell
realizou as súas obras. Nela están pre-
sentes o seu cabalete, os pinceis, a caixa
de pinturas, máscaras e un andel no que
se recollen algúns dos libros dos temas
que lle interesaban. A mostra complétase
cun centenar de obras do artista, tanto
óleos como debuxos, collages e escultu-
ras. Tamén se poden contemplar crea-
cións dalgúns dos seus amigos, entre
eles Marcel Duchamp, Man Ray, Màrio
Cesariny, Joan Miró e Pablo Picasso.♦

Contos galegos
á pequena pantalla
A produtora Ficción Produciones e a Te-
levisión de Galicia preparan dúas tv mo-
vies, Patajhorobi e A biblioteca da igua-
na, baseadas en contos dos escritores Cid
Cabido e Xosé Miranda. A primeira das
películas comezará a rodarse proxima-
mente e contará no seu reparto coa poeta
Iolanda Castaño, que debuta como actriz
e Vítor Mosqueira entre outros. O segun-
do filme parte do relato homónimo crea-
do por Xosé Miranda e nel terá unha par-
ticipación especial o debuxante Migue-
lanxo Prado. Unha vez concluídas, o pro-
xecto continuará con dous filmes máis.♦
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uís Caruncho abandonou o Museo de Arte Contem-
poránea de Unión Fenosa (Macuf) tras 18 anos im-
pulsando mostras. O pintor recoñece, aos seus anos,

prefire desvincularse desta institución e adicarse máis ple-
namente ao labor creativo. Outra que marcha do mundo da
arte galega é Carlota Álvarez-Basso, até agora directora do
Marco de Vigo. Problemas persoais e a imposibilidade de

seguir residindo en Galiza parecen ser as razóns da súa
marcha. Arte musical é a que desfruta A Coruña desde o 19
de maio, data da estrea do Festival Mozart coa posta en es-
cena de Don Giovanni. Ao tempo, en Ourense e en Vigo,
cobra son a ‘Sinfonía nº 1 en la menor’ do coruñés Andrés
Gaos, que estaba inédita. A iniciativa correu a cargo do
Igaem e podería ter continuidade en próximos concertos.♦

L

Cid Cabido.

ARTE
GAI

A máis importante exposición de arte gai e lésbico de todo o Estado móstrase actualmente en Santiago.



O domingo 22 estrease en Com-
postela ás 19:30 horas a pelícu-
la Hai que botalos, un proxecto
audiovisual promovido dende
Burla Negra e a produtora A
Fraga Maldita, cun marcado
contido político e no que parti-
ciparon máis dun centenar de
artistas e creadores galegos. O
filme consta de vinte e catro
curtametraxes, pertencentes aos
máis diversos xéneros, cunha
duración non superior aos cinco
minutos cada unha, e con el
quérense denunciar diferentes
aspectos da realidade galega,
dende a política de incendios
desenvolvida pola a Adminis-
tración até a precariedade labo-
ral, a emigración da mocidade
ou o desaproveitamento das
axudas económicas europeas.

Despois de varios meses de
realización e de produción, o
domingo estrea-
rase este traballo
colectivo e auto-
xestionado, nun-
ha gala  na que
estarán presentes
a práctica totali-
dade dos direc-
tores así como
Miguel de Lira,
Víctor Mosquei-
ra, Mabel Rivera
e Luís Tosar en-
tre outros acto-
res. No mesmo
acto farase a lec-
tura dun manifes-
to no que se explicarán os moti-
vos e as intencións da iniciativa.

Cunha clara finalidade po-
lítica, o proxecto xurdiu a par-
tir de Burla Negra e da rede so-
ciocultural que naceu ao seu
abeiro, Arredemo, e que tiña
por fin a “dinamización social
e cultural do país”. A través
desta rede de acción, que xa
conta entre os integrantes con
máis de cen colectivos e tres-
centos particulares, lanzouse a
iniciativa de realizar unha crea-
ción libre, á marxe da indus-
tria, cun orzamento modesto e
o interese común do “boto”. 

A resposta a ese chamado
vénse de materializar. Sen des-
botar ningunha achega, Hai que
botalos, segue o exemplo dou-
tras experiencias levadas a cabo
nos últimos anos, como foron
as curtametraxes realizadas
contra a práctica política reali-
zada nos catro anos de lexisla-
tura do PP, Hay motivo. Mais
no canto de recorrer a direc-

tores consagrados, coma no ca-
so citado, á iniciativa galega in-
corporáronse creadores e axen-
tes procedentes de todos os sec-
tores da creación cultural.

O mesmo día da estrea, fa-
rase a presentación da súa web
(www.haiquebotalos.com), na
que se colgarán cada unha das
curtas que integran o proxecto.
Con esta iniciativa a organiza-
ción pretende ampliar a difu-
sión do material, xa que os na-
vegantes terán a posibilidade
de visionalas e mesmo de des-
cargalas libremente.

Da biografía á carretaxe

Na fita recóllense toda unha se-
rie de temas polémicos, aspectos
da xestión do Partido Popular
que toman forma a través dos xé-
neros máis diversos. Un deles é

unha biografía de
Fraga titulada
Punto final. Con
guión de Manuel
Rivas e realiza-
ción de Emilio
MacGregor, o fil-
me recolle mo-
mentos seleccio-
nados da vida des-
te político conta-
dos por el mesmo.

Outra pelícu-
la destacada é o
documental rea-
lizado pola Plata-
forma pola De-

fensa da Ría de Pontevedra,
que recolle a historia de planta
de ENCE en Pontevedra, dende
a súa inauguración no franquis-
mo, sendo ministro Fraga Iri-
barne, até a actualidade.

A carretaxe de votos tamén
está presenta na película. Esta é
a primeira vez que nun docu-
mental se recolle esta práctica
electoral que garante o resulta-
do. A película, de Roberto Ri-
bao, Tomás Lijó, Pixi, está rea-
lizada con imaxes reais recolli-
das nunha vila ourensá nas últi-
mas eleccións autonómicas.

Tamén están presentes xé-
neros como a ficción, con títu-
los como En Plan Galiza, de
Quique Otero e da Compañía
Chévere, na que operarios de
múltiples empresas realizan o
mantemento da cada un dos nu-
meroso carteis do Plan Galicia,
ou Me lo dijo Pérez, de Nazaret
López, no que se aborda o paro
e a precariedade laboral. Tamén
se recorreu a animación para a

elaboración dalgúns traballos,
como foi o caso do Colectivo
Chapapote e o seu filme Hilitos
ou North West Park de Expósi-
to Alcocer e Carlos Santiago.

Margarita Ledo, Xulio
Aboio, Evaristo Calvo, Xabier
Olite, María Lado, Xabier Quei-
po ou Suso de Toro foron outros
dos que participaron no proxec-
to, ben como guionistas, direc-
tores, actores ou montadores.

Distribución alternativa

Un dos aspectos destacados do
proxecto é o sistema de distribu-
ción. Totalmente ao marxe das
salas comerciais e dos mecanis-
mos convencionais, a organiza-
ción estableceu unha dinámica
aberta á que se sumaron colecti-
vos e particulares de todo o país.
Neste momento máis de cento

vinte grupos realizaron reserva
para vender as copias e proxec-
tar a película nos seus establece-
mentos. As copias en DVD, en
total dous mil exemplares, esta-
rán a venda a partir do día 23 de
maio por un prezo de dez euros.
Con todo, a adquisición do ma-
terial poderá facerse tamén de
xeito libre, ben por medio de in-
ternet ou  a través do libre co-
piado dos DVD.

As datas e os lugares de ex-
hibición aínda non están pecha-
dos. Os colectivos interesados
na proxección e na propia dis-
tribución do material poden so-
licitalo a través da internet, na
páxina web www.arredemo.in-
fo, a través do enlace “exhibe,
distribúe participa”, enchendo
o formulario que se adxunta. 

O 23 de maio confírmase a
listaxe de puntos de distribución
e a partir do 24 comezan por to-
do o país os pases que se pro-
longarán até a xornada electo-
ral. De momento pubs, bares,
centros culturais, ateneos... até
perto de douscentos espazos es-
pallados por todo o país proxec-
tarán a película. Mais o proxec-
to tamén poderá verse para alá
das nosas fronteiras. Cidades
como Madrid, Barcelona, Lon-
dres, Buenos Aires ou Alemaña,
a través de diversos colectivos
sumáronse á iniciativa.♦
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Unha película contra ENCE e
a carretaxe de votantes 
Hai que botalos estréase en Compostela o domingo 22

I Asemblea
de Arredemo
Coincidindo coa presentación
da película Arredemo (A Re-
de Democrática) celebra a súa
primeira xuntanza despois de
cumprir máis dun ano de acti-
vidade. Un dos seus sinais, no
que ademais veñen desenvol-
vendo diferentes actividades,
é a súa páxina web www.arre-
demo.com. Nela van dando
conta das súas accións, entre
elas a película Hai que bota-
los. A xuntanza que se celebra
dende o sábado 21 ao domin-
go 22 reunirá aos diferentes
grupos que integran esta rede,
un proxecto que xurdiu no
marco do Foro Negro celebra-
do en Compostela en 2003,
no que se chegou á conclu-
sión da necesidade de crear
unha plataforma para desen-
volver diferentes accións cul-
turais e sociais. Ao redor de
corenta persoas de todo o pa-
ís daranse cita en Compostela
para acudir a esta primeira
asemblea, na que se definirán
obxectivos de actuación tras
as eleccións e no que se mar-
cará un novo encontro do co-
lectivo.♦

Apoio
audiovisual á
manifestación
contra
a Celulosa

En apoio a manifestación que
se celebrará en Pontevedra pa-
ra reivindicar o traslado de
ENCE, os organizadores do
proxecto audiovisual van rea-
lizar o 4 de xuño unha proxec-
ción expansiva. Co mesmo es-
pírito con que se celebrara
tras o afundimento do Presti-
ge os Concertos Expansivos, a
fita será presentada o mesmo
día por todo o país e noutras
cidades do mundo con presen-
za galega.

A outra cita será o mércores
25 de maio en todos os campus
universitarios galegos, día no
que se fará un pase simultáneo
nas tres universidades.♦

M.B.
O teatro Principal de Santiago de Compostela foi o escenario
escollido para a estrea da película Hai que botalos, un filme crí-
tico composto por vinte e catro curtametraxes de creación co-
lectiva e intención política. Promovida dende Burla Negra e A
Fraga Maldita, a iniciativa contou coa participación de Mabel
Rivera, Carlos Blanco, Enrique Banet, Vítor Mosqueira e Ma-
nuel de Lira, entre outros. A presentación do proxecto e da
súa páxina web coincide co primeiro encontro de Arredemo. 

Arriba, un momento da rodaxe, abaixo, fotograma da película.

O filme
consta de 24
curtametraxes
e nel participaron
máis de un cento
de artistas.
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A.N.T.
Monterroso converteuse na
capital das letras galegas o
pasado 17 de maio. Na vila
natal de Lorenzo Varela, au-
toridades académicas e polí-
ticas dedicáronlle unha ho-
menaxe a todos os exiliados.

O presidente da Real Academia
Galega, Xosé Ramón Barreiro,
reivindicou máis os valores polí-
ticos ca os literarios de Lorenzo
Varela no seu discurso do 17 de
maio. Para o historiador, a men-
saxe de Varela sobrepasa os lími-
tes da poética e convértese nun-
ha sucesión de principios éticos
e políticos. “Recoñecemos a súa
valía, respectamos as súas ideas
e compartimos a loita que fixo
pola liberdade”, explicou.

No acto diante do busto do
poeta, Xosé Luís Axeitos, es-
pecialista en literatura e exilio,
subliñou a importancia que ten
para a literatura galega de-
fender o traballo daqueles que
non puideron vivir na súa terra
por razóns políticas. “Foron es-
quecidos durante moito tempo.
O seu traballo é importantísi-
mo para entender o estado ac-
tual da nosa sociedade, da nosa
lingua e da nosa cultura”.

Nunha homenaxe na que es-
taba presente o conselleiro de
Cultura, Xesús Pérez Varela, o
académico Xesús Alonso Mon-
tero non esquivou a polémica ao
considerar a Manuel Fraga un
censor franquista, do que tivo
medo cando decidiu non publi-

car Compañeiros da miña xene-
ración mortos ou asasinados na
antoloxía Trinta anos de poesía.

O tamén académico Xosé
Neira Vilas, que coñeceu per-
soalmente a Varela, destacou o
seu profundo arraigamento en
Galiza e a súa capacidade para
absorber “a pegada da linguaxe
porteña” e facela propia dunha
maneira natural. O escritor
chegou a Buenos Aires após re-
calar en México.

Barreiro Fernández conside-
ra que a valentía de Varela era só
equiparábel á súa tolerancia e
espírito democrático. “Ou aquí
cabemos todos ou aquí non cabe
ninguén”, recordou as palabras
do escritor, obrigado a fuxir cos
restos do exército republicano
ao final da guerra do 36. O acto

pechouse coa interpretación do
poema ‘Castelao’ nas voces da
coral ‘Ecos do Ulla’. 

Os actos polo Día das Le-
tras non só se circunscribiron a
Monterroso. En Lisboa proxec-
táronse películas galegas e na
maioría dos centros galegos de
España, Europa e América
houbo homenaxes e lecturas
públicas das obras de Varela.

Reivindicación da lingua

A lingua e o libro centraron as
reinvidicacións máis importan-
tes aproveitando o Día das Le-
tras. A Mesa pola Normalización
da Lingua esixiu o uso do galego
“en todos os eidos”. Para esta or-
ganización, cómpre desvincular
a imaxe de que a lingua galega

só serve para a literatura e o en-
sino e facela visíbel noutras áre-
as, caso da vida laboral ou nas
relacións comerciais. A campaña
estrela do último anos estivo en-
focada a galeguizar os bancos.

Para a Asociación Galega
de Editores (AGE), o 17 de
maio debe converterse nunha
data de impulso ao mercado do
libro en galego. Editores e li-
breiros teñen pedido nos últi-
mos anos que esta data deixe
de ser festiva e que se promo-
van medidas para conseguir
maiores vendas. Para o presi-
dente da AGE, Miguel Anxo
Fernán-Vello, cómpre aprender
das celebracións do Sant Jordi
catalán, auténtica punta de lan-
za da industria editorial naque-
la comunidade autónoma.♦

A literatura do exilio protagonizou
o Día das Letras
Monterroso acolle a lembranza de Lorenzo Varela

DVD
cunha longa
entrevista
a Cunqueiro

A.N.T.
O 19 de maio sae á venta un
novo DVD da colección “A
Fondo”, que se está publican-
do desde hai varios meses, e
que nesta decimosexta entrega
inclúe entrevistas con Álvaro
Cunqueiro, Gonzalo Torrente
Ballester e Camilo José Cela.
Sendo as tres de grande intere-
se, é a de Cunqueiro quizais a
máis gorentosa, tanto pola súa
duración –66 minutos– como
por non abondar moito as tes-
temuñas audiovisuais do autor
mindoniense, morto en 1981.

O programa “A Fondo”
emitiuse nos anos 70, e por el
desfilaron unha manchea de es-
critores, científicos e intelec-
tuais, nunhas entrevistas reali-
zadas con minuciosa documen-
tación polo xornalista Joaquín
Soler Serrano. Despois dun in-
tento de publicación en forma-
to VHS, a xeralización do so-
porte DVD abriu novas posibi-
lidades que foron aproveitadas
por Editrama. Impulso Records
e Gran Vía Musical, para final-
mente facer unha escolma de
máis de 40 personaxes, entre
eles varias persoalidades ga-
legas. Despois desta entrega
tripla, o número 19 incluirá a
conversa con María Casares,
que compartirá volume con
Imperio Argentina e Gila e a
entrega 23 será un DVD duplo
de Maruxa Mallo e Benjamín
Palencia.

No DVD que sae aos quios-
ques este xoves 19, Cela fala no
programa inaugural da serie, en
decembro de 1975, e aínda que a
intervención é curta, aasegúrase
que é un dos seus mellores testi-
monios, “intento abrir novos ca-
miños, ignoro con que sorte, pe-
ro non dubido que cunha grande
honestidade”. Torrente ten na al-
tura da entrevista 66 anos e atri-
búe o seu estilo a que “nós pen-
samos en galego e adaptamos o
castelán ao ritmo do galego, e
soa distinto, soa mellor”.

Cunqueiro pola súa parte
percorre toda a súa biografía li-
teraria, e explica moitas das sú-
as conviccións en materia de li-
gua literaria, “unha lingua está
ben escrita cando sabe a pan
fresco”,  e chega a asegurar que
ten para saír unha novela –a
conversa é de 1980– “titularase
Cinza na manga do abrigo”,
que realmente non viu prelo.

Artigos de prensa

Coincidindo con este DVD, a
Editorial Alvarellos, retoma a
súa actividade publicando un
volume que recolle artigos da
obra xornalística de Cunquei-
ro, baixo o título Viajes y yan-
tares por Galicia. O traballo
inclúe os 37 artigos que publi-
cou entre 1954 e 1963 na re-
vista Vida Gallega, prologados
por Anxo Tarrío. En xeral son
viaxes por Galicia nos que a
cociña, a paisaxe e as xentes
están omnipresentes, e apór-
tanse desde receitas a anécdo-
tas e historia de usos e costu-
mes culinarios do país.♦

A Real Academia Galega celebrou unha Asamblea en Monterroso.                                                                J.VÁZQUEZ / AGN



Título: Dentro da illa.
Autora: Dolores Ruíz.
Edita: Galaxia.

Dentro da illa, novela coa que
Dolores Ruíz se fixo co Premio
Blanco Amor do 2004, é unha
obra que, non podendo cali-
ficarse de ori-
xinal pois nes-
te mundo xa
para todo se
acharon prece-
dentes, como
mínimo hai
que adscribila
a aqueles dis-
cursos de fac-
tura e desen-
v o l v e m e n t o
menos fre-
cuentes. Cer-
tamente non
han faltar títu-
los entre os da
Nova Narrativa (NN) aos que
acudir como fontes nas que be-
be esta novela, ou sombras que
se adiviñan tras dela, o mesmo
que se pode pensar no existen-
cialismo ou no simbolismo. 

Dentro da illa resulta o po-
lo oposto ao real marabilloso,
ao realismo máxico, aínda que
non foxe por completo do real,
nin tampouco do elemento so-
brenatural. Sen ser NN garda
dela as personaxes vitalmente
anguriadas, personaxes que ca-
se son puros obxectos entre ou-
tros obxectos, auténticos moni-
creques pendentes dun fío que
manexa alguén. Sen ser discur-
so claramente existencialista, a
preocupación existencial das
personaxes (non só de Frida, a
protagonista central) é un dos
motivos centrais da novela.

Observando e integrando

trazos de todas estas tenden-
cias, Dolores Ruíz logra un dis-
curso persoal, no que, de pri-
meiras, o lector verase sorpren-
dido pola atmosfera estrañizan-
te da historia que se relata. At-
mosfera na que resulta decisivo
o feito de que non sexa doado
establecer a personalidade de

cada quen. A novela, de primei-
ras, propón a procura/recupera-
ción da personalidade, da iden-
tidade, da protagonista (Frida),
como finalidade do discurso.
Proceso no que o lector se alía,
cómplice, con Frida, pois aos
dous lle está reservado efectuar
a descuberta ao mesmo tempo. 

A complicidade do lector coa
protagonista será xustamente o
imán que axude a vencer a resis-
tencia a esa atmosfera estrañi-
zante. Contodo, non deixa de
existir a sensación de historia
descontrolada, carente dun pro-
xecto claro. Sensación que se co-
rrixe, en parte, coa redifinición
de obxectivos a medida que se
avanza e co remate conformando
unha oportuna e sorpresiva es-
trutura circular, desas nas que to-
da a novela resulta a xustifica-
ción do inicio (ou do remate).

É, finalmente, unha novela
na que o narrador foxe de
efectimos, contada con sinxe-
leza, na que discernir entre o
real, o irreal, o pesadelo e o
desexo presenta moitas difi-
cultades. Novela dunha at-
mosfera fría, pretendidamente
sen colorido, que seguramente
moitos lectores atoparán pró-
xima ao surrealismo.

E, nesta altura, lembremos a
coincidencia coa recente e pre-
ciosa novela de Ramón Lourei-
ro (As galeras de Normandía), a
coincidencia en achegarnos
mundos simbióticos, universos
paralelos poboados por vivos e
mortos, aínda que con propósi-
tos ben distintos. Na de Ramón
Loureiro os mortos pretenden
espertar a conciencia dos vivos
(función social) e na de Dolores
Ruíz pretenden nada menos que
saber quen son. Pasiva valida-
dora daquelas palabras de Oscar
Wilde: “O menos frecuente nes-
te mundo é vivir. A maioría da
xente só existe, é todo”. E ta-
mén destas de Dolores Ruíz que
se len en Dentro da illa: “O meu
inferno é o meu refuxio”.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Nélida Piñón
Vozes do deserto, editada por
Candeia en brasileiro, e A
República dos soños, editada
por Galaxia
en galego,
son dúas
mostras ben
diferentes da
narrativa da
brasileira de
orixe galega
Nélida Piñón.
A primeira é
unha historia
arábiga situada
na maxia de
Oriente. A segun-
da, unha saga fa-
miliar de emigrantes galegos en
Suramérica a través de varias
xeracións e moitas peripecias.♦

Malas novas
Xerais publica A cidade en
chamas, de Ariel e Joaquín
Dorfman. Heller Highland gaña
a vida como mensaxeiro de
malas novas
en Nova York
durante o verán
anterior aos
atentados do 11
de setembro do
2001. Como se
adica a levar a
dor ás casas chá-
mano un anxo
da morte pero o
seu xeito delica-
do de transmitir a tristura
conmove a quen o escoita.♦

Sicilia decadente
A illa de Sicilia, un palacio
enorme e case que abandonado,
unha familia de terratenentes.
Con estes fí-
os conta Si-
monetta Ag-
nello Hornby
a historia de
A Mennula-
ra, a dona de
todos eses do-
minios en de-
cadencia. Esta
obra gañou o
Premio Novela
Europea que
outorga o Casino de Santiago.
Edita Galaxia. A tradución é de
Eva Almazán e Carlos
Acevedo.♦

Os tradutores
clásicos
Plácido Castro, Lois Tobío e
Florencio Delgado Gurriarán
editaron en Buenos Aires, no
1949, unha escolma de poesía
inglesa e francesa traducida por
eles
mesmos.
Agora Gala-
xia recupéraa
baixo o título
Poesía ingle-
sa e francesa,
na súa
colección
‘Clásicos uni-
versais’.
Versos de Ma-
llarmé, Keats,
Cocteau, Shelley, Rimbaud ou
Yeats na nosa lingua.♦

Dolores
Ruíz logra
un discurso
persoal,
no que, de
primeiras,
o lector
verase
sorprendido
pola
atmosfera
estrañizante

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

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

3. DIARIO DE COMIDAS.
Xavier Rodríguez Baixeras.
Galaxia.

4. ERA NA SELVA DE ESM.
Xosé Luís Méndez Ferrín.
Espiral Maior.

5. AS GALERAS DE
NORMANDÍA.

Ramón Loureiro.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. OUTRA IDEA DE ESPAÑA.
Suso de Toro.
Xerais.

2. A ESTRELA NA PALABRA.
CONVERSAS CON
X.M. BEIRAS.        

F. Pillado e M.A Fernán Vello.
Espiral Maior / Laiovento.

3. AS BIOINVASIÓNS NA GALIZA.
Xurxo Pérez - Xosé Bouzó
A Nosa Terra.

4. UNHA HISTORIA QUE NOS
PERTENCE. A POESÍA EN
GALEGO DE LORENZO VARELA.

Carlos Callón.
A Nosa Terra.

5. LORENZO VARELA.
Marga Romero.
A Nosa Terra.
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“O TEMPO VITAL DE MANUEL MARÍA”

CAMILO GÓMEZ TORRES

DE EDICIÓNS A NOSA TERRA

XOVES 26 DE MAIO ÁS 20 HORAS

NA GALERÍA SARGADELOS COA INTERVENCIÓN DE

CAMILO GÓMEZ TORRES

PILAR GARCÍA NEGRO e
XAN CARBALLA.

A illa do eterno retorno
Dolores Ruíz presenta a novela que recibiu
o último Blanco Amor

Dolores Ruíz.



Hai moita xente que aos 30 xa
ten varios libros. Vostede é un
autor serodio en comparación.

A calquera manuscrito lle
senta ben o repouso. Nunca ti-
ven presa.

No 2001 publicou un li-
bro de poesía. Follas do ba-
callau sinala agora a súa en-
trada na prosa.

Publicar serodiamente non
quere dicir non ter escrito. A ma-
teria prima deste libro son uns
diarios e notas que escribín em-
barcado, entre 1985 e 1989. Ou-
tra cousa é a construción do pro-
pio libro. A cociña literaria, ade-
mais dos ingredentes, require
tempo se un quere un bo guiso.

Por qué escolleu o mar co-
mo ambiente?

Por que o vivín. Levo vinte
anos embarcando, con mareas
de tres ou catro meses. Hai nes-
te libro un ánimo de restitución
do que vin, a idea de que alguén
tiña que escribilo. Restitución
tamén na fala. Eu quero entron-
car estas Follas do bacallau
coa literatura nacional repre-
sentada por Follas novas. O tí-
tulo non é polo tanto casual.
Certo que hai cen anos de dife-
renza e a muda da poesía á pro-
sa, mais teñen en común a reco-
lla de estampas populares, aquí
mariñeiras, cos seus contos, etc.

Hai poucos textos en gale-
go arredor do mar.

Galiza literariamente non é
un país marítimo, aínda que en
poesía hai algo máis. Non é ra-
ro. Trátase dun mundo moi
afastado do de terra. A cultura
inmaterial mariñeira non está
moi presente na cultura do país,
fóra da franxa costeira. O mar
non é un medio doado, nin hu-
mano. Hai cousas difíciles de
afrontar literariamente se non
se viven, non chega coa docu-
mentación, co que che contan.

Defina a súa visión da li-
teratura.

O libro é un artificio, claro
está. Pero escríbese coa idea. A
forma créase con palabras,
mais a forza da escrita está no
punto de vista e, canto máis
consciente seña este, mellor li-
teratura. Antes aprendíase a es-
cribir bonito. No ámbito xer-
mánico, en cambio, o que che
aprenden é a pensar. En Galiza
e en España hai moita literatu-
ra cargada de retórica, ao estilo
de Umbral. A literatura con-
temporánea non pode ser de
ocorrencias, temos unha débe-
da cos que nos precederon. O
artista propende á hipertrofia
do ego, a unha racionalidade
individual, illada.

Ao longo das máis de 300
páxinas de Follas do bacallau
desprega todo tipo de recur-
sos literarios. Vostede é un
biólogo, un intelectual, entre
os mariñeiros.

Son biólogo pero non qui-
xen facer unha tese que xa tiña
feita, nin levantar acta notarial.
Hai ingredentes naturalistas,
amorosos, contos populares,
descripcións da pesca. Mais, o
libro, en conxunto, é un pacto
entre unha voz que pensa e o
que outros fan, unha ponte que
salva as diferenzas culturais e
ideolóxicas.

O mar é un mundo ao re-

vés en certas cousas. O silen-
cio constitúe unha amenaza;
o tempo corre a favor (desé-
xase que os días pasen); a le-
dicia aparece cando se traba-
lla, non cando se descansa.

Nun barco o motor sempre
ten que funcionar, sen el non
hai enerxía, nin luz, nin gober-
no. O silencio do motor pode
ser o anuncio dun perigo inmi-
nente, a xente pode saltar da

cama para ver que pasa, aínda
que moitas veces só é unha
avería de minutos. Por outra
parte, o do tempo ocórrelle a
todo desterrado ou preso. E co
do traballo sucede igual que
coa emigración. Os mariñeiros
están alí so para facer algo de
cartos para a familia e ademais,
canto máis se traballa, porque
hai peixe, antes se volve.

Defina algúns termos e si-

tuacións. Caldeirada e cociña
a bordo.

As caldeiradas nos bacallo-
eiros son fundamentais como
acto social e terapia. Consisten
nunha recea cando se remata o
traballo, seña a hora que seña.
Prepárase o máis inverosímil,
desde branquias ou ollos de ba-
callau, riles ou barbillas dou-
tros peixes ou pardelas que son
unhas aves “pescadas” con fi-

gados de bacallau. É dicir, todo
tipo de delicatessen. A caldei-
rada é a taberna, a casa, o ám-
bito afectivo, o lugar onde se
fala e se discute.

Non mirar o mar na tor-
menta.

Nun barco quen se ocupa
diso son os oficiais da ponte. A
xente só sae a cuberta se vai bo
tempo ou traballa. Desde den-
tro chega con ouvir o bater das
ondas. Non ten sentido estar a
mirar pola portela. Outra cousa
é o visitante que, por menos ex-
periencia, pode sentir pavor ao
ver aquelas montañas de auga.

Clases de mariñeiros e so-
cioloxía do barco.

Os vellos saben coser as re-
des. Novos cada vez hai me-
nos. O oficio foi quedando
atrasado en salario e habitabili-
dade respecto a terra. A pesca
de gran altura constitúe o único
sector industrial que aumentou
as horas de traballo. Os barcos
fanse máis seguros, máis có-
modos, pero son moitas horas
de labor extenuante, con mare-
as de seis meses.

Chama a atención o seu
estilo sobrio, sen a tentación
das grandes palabras, a hu-
mildade ao presentarse, o
mareo inicial...

Formas parte da tribu, pero
non es igual. O idioma é o mes-
mo, pero cos matices do mar. O
coñecemento do barco, ao prin-
cipio, constitúe unha barreira.
Todo iso leva a un proceso de
aprendizaxe, buscas o encontro
coa súa cultura, tratas de enten-
der esa “vida de tolos”. Hai
afecto por eles e tamén distan-
cia, debido a certos comporta-
mentos ou ideas que non coin-
ciden coas de un.

No libro conta que a sin-
tonía lógrase cando se com-
parte o traballo.

O ser humano antes de ser
pensamento era man. Os físicos
xónicos, que logo foron arrom-
bados por Sócrates, Aristóteles
e máis tarde por Tomás de
Aquino, eran pensadores da na-
tureza, eran arquitectos, técni-
cos, construtores, unha idea que
retomou o Renacemento. O que
nos fai máis humanos é o apro-
piarnos da natureza e á natureza
adaptámonos colectivamente,
non individualmente. O traba-
llo permite, sen palabras, a co-
municación. En todas as comu-
nidades se celebraban as collei-
tas, a caza exitosa. A pesca, por
máis tecnoloxía que se poña,
aínda non deu o salto a unha ac-
tividade científica, programada. 

Tamén inclúe partes líri-
cas, como a das medusas.

Non se narra só o exterior, se-
nón tamén o de dentro, por iso se
recolle a historia cultural e hai re-
ferencias musicais ou literarias.
Iso é o que diferencia a voz do
narrador da cultura do traballo.

Por certo, pronto publicará
o seu segundo libro de poesía.

Chámase No canto do mar
e sairá en Espiral Maior. Pre-
tendo con el redondear ou pe-
char a temática explicitamente
mariña. Xógase nel coa nave-
gación, o tempo, o regreso, fa-
cetas da vida á bordo levadas
ao plano existencial. É un libro
de madurez vital.♦
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Xabier Paz
‘Galiza, literariamente,

non é un país marítimo’
M.V.

Xabier Paz, doutor en bioloxía, navega desde hai vinte anos acompa-
ñando, até latitudes inhóspitas, os nosos barcos de pesca. No 2001 pu-
blicou o poemario Sedimentos (Espiral Maior), agora vén de dar a co-
ñecer Follas do bacallau (Xerais), unha narración longa, tensa, amena,
que testemuña a vida de traballo de tantos galegos nun mundo “que
non é humano”. Pronto sairá á luz outro poemario seu No canto do mar.

XAN CARBALLA



Hai poucos días presentábase
en Vigo un libro para a refle-
xión, como o definiu o  seu au-
tor. Un libro dos que crean opi-
nión e non deberían pasar desa-
pecibidos nin deixar indiferente
a cidadanía. A
obra da autoría
do profesor de
E c o n o m í a
Aplicada da
Universidade
de Santiago,
Xavier Vence,
titulada O fra-
caso neolibe-
ral na Galiza
(A Nosa Terra)
non é para es-
p e c i a l i s t a s
mais polo seu
rigor podería
selo. Ao tem-
po, e de recen-
te publicación,
Xerais presen-
ta na súa colección de ensaio,
que inauguraba Camilo No-
gueira con A memoria da na-
ción, un libro complementario
co de Vence, Os movementos de
resistencia fronte á globaliza-
ción capitalista, de Carlos Tai-
bo, profesor de Ciencia Política
da Universidade Autónoma de
Madrid, unha andaina pola na-

cenza ou renacenza dos move-
mentos contestatarios a prol
dun mundo máis xusto, obra es-
ta última cunha clara vocación
pedagóxica na que o autor ex-
plica con sinxeleza o nacemen-
to dunha nova xustiza, o coida-
do e atención que lle debemos

prestar ao medio ambiente, os
dereitos das minorias, o novo
rumbo que está tomando o ca-
pitalismo… todas elas enfron-
tadas abertamente co que Vence
chama no seu libro neolibe-
ralismo, Xosé Manuel Beiras
ultraliberalismo e Keith Dixon

identifica no Reino Unido co
neothatcherismo ou a terceira
vía dentro da esquerda europea.

Os dous libros teñen como
obxectivo facer reflexionar o
lector, crear nel un estado de
opinión que se traduce inme-
diatamente nun estado de
conciencia crítica e sen prexuí-
zos, dende o coñecemento, so-
bre os sistemas económicos,
políticos, mesmo institucionais
que constrúen os ecosistemas
nos que vivimos e os move-
mentos contestatarios que loi-
tan na súa contra, alertar dos
perigos das políticas neolibe-
rais que como di Chomsky en
A man esquerda (Laiovento)
“minan a democracia, retiran o
poder de decisión dos países
dándollelo aos investidores in-
ternacionais, propietarios, etc.
Fálase ás veces de parlamentos
virtuais que determinan as po-
líticas gobernamentais a través
do capital flotante,a moeda,…”
ambos os dous textos dannos
claves de abondo de como po-
demos mudar a realidade. Só
temos como escribe Nicolás
Xamardo no número 165 de
Grial, descubrir o que se acubi-
lla no texto.♦

XOSÉ FREIRE
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Raigame
Revista de arte, cultura
e tradicións populares

Nº 21. Maio do 2005. 
Dirixen: Mariló e Xulio Fernández.
Edita: Deputación de Ourense.

Lorenzo Varela é o
protagonista absoluto deste
número. Á figura do
poeta aché-
ganse desde
diferentes
enfoques
Xosé
Gregorio Fe-
rreiro, Xosé
Neira Vilas,
Xosé Luís
Axeitos, Inés
Canosa, Isaac
Díaz Pardo,
Claudio Rodríguez Fer, Carme
Blanco e Paulo Quintá, entre
outros. Henrique Bande e Car-
me Pérez recordan o 25º cabo-
dano de Eduardo Blanco
Amor. Antonio Piñeiro fai o
propio co aniversario da morte
de Celso Emilio Ferreiro.♦

Fouce
Periódico labrego
de información técnica
e sindical

Nº 232. Maio do 2005.
Edita: Sindicato Labrego Galego.

Este número centra a súa aten-
ción en dúas noticias, a
recomendación do Valedor do
Pobo á Xunta para que acabe
coa forestación de terras
agrarias e a mani-
festación de
labregos du-
rante a Feira
do Ribeiro.
Tamén hai
atención pre-
ferente para a
actualidade
da reivindica-
ción labrega
internacional a
través de Via Campesina, críti-
cas á política do goberno gale-
go no sector lácteo ou a impor-
tación de millo transxénico.♦

Turgalicia
Revista
para descubrir Galicia

Nº 1. Abril-xullo do 2005. Prezo 3 euros.
Edita: Xunta de Galicia.

Nace unha nova revista de tu-
rismo co apoio do goberno ga-
lego. É unha publicación
bilingüe, aínda que a maqueta-
ción prima o castelán. Alberto
Alonso fai a singradura entre
Sanxenxo e Vigo, capitais da
Volvo Ocean Race. Xavier
Viana fai unha viaxe
polos
vestixios
célticos, do
Monte Tegra
á festa de
Lugnasad, en
Bretoña. Xabi
Cereixo expli-
ca a relación
dos galegos
cos cabalos. Alfredo Conde lé-
vanos de paseo por Allariz e
polas súas ansias viaxeiras
propias.♦

Título: Na lonxitude do tempo.
Autor: Mero Iglesias.
Edita: Espiral Maior.

Mero Iglesias (nacido en
1951), antigo membro de Fu-
xan os Ventos e hoxe d’A
Quenlla, remata de dar ao pre-
lo o seu primeiro libro de poe-
mas, Na lonxitude do tempo, li-
bro co que gañou o III Premio
de Poesía An-
tonio Prados
Ledesma. Os
poemas, 16 se
contamos a
cuarteta ini-
cial, epígrafe
que resume
case todos os
temas dos poe-
mas que se-
guen: Na lon-
xitude do tem-
po,/ van os ou-
tonos;/ na lon-
xanía do espa-
cio,/ tan só re-
cordos, e a “Dedicatoria” –teo-
ricamente en verso– veñen pre-
cedidos dun amical prólogo de
David Otero.

De versos –de feitío máis
ou menos clásico, rimando
consonante ou asonantemente
ás máis das veces (un pouco
cantaroleiros e ás veces ripio-

sos son os poemas: Outono
ven de outonía/ e dos fluídos
momentos/ que chegan da lon-
xanía)– pouco elaborados, ca-
se sempre de arte menor, con
moito outono (ou palla). Iso
si, cunha técnica sintáctico-se-
mántica depuradísima: Eu mi-

ro ó lonxe/ máis alá; cal follas
que o vento leva –tópico que
repite en diversos poemas–,
Son tantos os outonos, O tem-
po non existe se non pasa, etc.
Ora ben, os poemas agradé-
cense porque non son dema-
siado longos (e se o son, o ver-

so é curto), mais o ton defini-
torio (Breve ou nula é así a
súa victoria/ e o momento que
a de vir non vale nada; Toda a
Patria/ que é a infancia/ cabe
nun só arrecendo), sentencio-
so (Outonos miden a vida/ e
outonos miden as penas;
...non nos valen/ compoñen-
das e remendos/ o que quere-
mos, dunha vez/ é sermos
nós), e de tanto en tanto so-
lemne (Baixo o teito innume-
rable/ do meu cosmos/ busco
espacios estrelados/ baixo o
Sol) e algo profético (Busco
espacios da xustiza/ en liber-
dade/ que musique docemente/
unha canción), non chega a
expresar a pretensión con que
se proxecta a voz sincera,
mais como barcos desnorta-
dos que á deriva/ non saben
de horizontes coñecidos, en-
tregada e solidaria do poeta.

Lonxe das diversas corren-
tes e tendencias da poesía gale-
ga actual, Na lonxitude do tem-
po, que foxe de todo hermetis-
mo e de todo culturalismo
complicado, non goza porén
daquilo que podía facelo dife-
rente: o discreto encanto do
naïf. Talvez porque a inxenui-
dade sempre é falsa.♦

X.G.G.

Lonxe das
tendencias
da poesía
galega
actual, Na
lonxitude
do tempo
tamén
foxe do
hermetismo,
sen chegar
ao naïf.

Mero Iglesias, tempo e outono

Textos para comprender o presente
Vence, Taibo e outros autores explican o neoliberalismo

Os libros
teñen como
obxectivo
facer
reflexionar,
crear un
estado de
opinión
que se
traduce nun
estado de
conciencia
crítica e sen
prexuízos.

Mero Iglesias.

Xavier Vence.                                                                               XAN CARBALLA
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A mostra está producida pola
Concellaría de Cultura com-
postelá e trátase da primeira
investigación en torno á ho-
mosexualidade que se fai na
península con criterio histo-
riográfico. A investigación
refírese ao mundo das expe-
riencias, reflexións e repre-
sentacións gais e lésbicas a
través de diferentes soportes
artísticos coma a pintura, a
fotografía ou a escultura. Se-
gundo explica Xosé Manuel
Buxán, comisario da exposi-
ción “trátase dun percorrido
pola obra de 28 artistas per-

tencentes a diferentes etapas
do século XX que a través da
súa obra trataron o tema da
homosexualidade”. 

Esta proposta está dividi-
da en varios apartados que
fan referencia a simboloxía
gai, aos desexos sexuais e á
sida. Comezando polas obras
que reivindican a simboloxía
gai atopámonos con pezas de
João Pedro Vale, que emprega
unha toalla branca para refle-
xionar acerca das orixes e a
simboloxía da bandeira gai ou
mesmo cun debuxo do poeta
andaluz Federico García Lor-

ca que fai referencia á dupli-
cidade e ao desdobramento
do eu.

As reivindicacións femi-
nistas están presentes nesta
exposición a través da fotogra-
fía de Ana Vidigal, que alterna
mensaxes feministas coas
imaxes gráficas. A poética ato-
pada na pornografía baixada
da internet por Nuno Alexan-
dre ou os cadros de Pérez Vi-
llalta que falan da ritualidade
do sexo conforman xunto con
outras pezas a parte dedicada
ao desexo sexual.

A loita en torno á Síndro-
me de Inmunodeficiencia Ad-
quirida (SIDA) corre a cargo
das inquedanzas de artistas
coma Pepe Miralles, Vasco
Araújo e Ana Pérez Quiroga.

A exposición conta con
fotografías de Blanco Amor
que trascenden o álbum fami-

liar. Trátase de diversos auto-
rretratos e retratos que son
testemuñas directas da cultura
libre e inconformista que de-
fendía.

Na mostra quíxose contar
con varias sensibilidades que
van desde o ollar simbolista e
orientalizante de Morcillo pa-
sando pola visión sucia e por-
nográfica de Pedro Gomes ao
humor de Nazario ou mesmo o
cántico espiritual nas refle-
xións acerca da sida de Pepe
Espaliu.

A exposición, que se pode
visitar ate o 10 de xullo, pre-
tende ser, segundo Xosé Ma-
nuel Buxán Bran, “unha mi-
rada de liberdade e unha cha-
mada de atención” sobre un
arte que existe desde sempre
mais que moitas veces resul-
tou silenciada polas institu-
cións artísticas.♦
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A maior exposición de arte gai e lésbico
do Estado no Auditorio de Galicia
Inclúe fotografías de Blanco Amor e un debuxo de Lorca 

MARIA ÁLVARES
Baixo o título Radicais libres. Experiencias gais e lésbicas
na arte penínsular, o Auditorio de Galicia acolle unha expo-
sición que abrangue diferentes expresións artísticas cuxo
nexo de unión é o mundo das experiencias homosexuais.
Diversas reflexións e representacións que se teñen feito a ni-
vel artístico arredor desta realidade danse cita nesta mostra.



M.V.
As once caras que compoñen a
exposición Peixes son retratos
que pretenden singularizar un-
ha criatura que cada vez máis
perde a súa condición natural.
Manuel Sendón, o autor da se-
rie, sinala que “hoxe nunha
pescadería xa che preguntan se
queres peixe ou peixe salvaxe.
O que non é salvaxe, é, claro
está, de piscifactoría”. 

Esta perda de identidade,

que antes sufriron outros ani-
mais, é a que tenta poñer de ma-
nifesto Sendón cun traballo que
trata o animal mariño case de
xeito antropomórfico. As ima-
xes lembran o corte da cabeza
que tamén se práctica nas moe-
das e nos selos. Son emblemas
dunha poboación que se perde
por mor das grandes piscifacto-
rías como a do Cabo Vilano ou
as que está previsto instalar en
Touriñán ou no cabo Cee. Unha

compensación ao desastre do
Prestige que, por outra parte,
pode contribuír a desnaturalizar
a Costa da Morte, violentando o
seu atractivo turístico.

A mostra Peixes estará ex-
posta no Museo do Mar de
Vigo até o 12 de xuño, acom-
pañando outro traballo do
mesmo autor, Cuspindo a
barlovento que ten como te-
mática concreta o fundimento
do célebre petroleiro.♦
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Retratos
“No traballo teño un problema. Danme arreguizos cada vez que lle
abro a tapa dos sisos a un bacallau e lle premo o cerebro coas pinzas
para coller os otólitos. Aínda que estean mortos, moitas veces móven-
se dun xeito reflexo, dan unha sacudida ao senter fedellar no seu cen-
tro nervioso, protestan a miña trepanación e ollan para min coa pena
e o desespero que eu poño nos seus ollos. A min dáme denteira isto
das trepanacións case que in vivo. Véxoos indefensos ante a miña en-
vergadura e o enorme coitelo  que os fere. Fago esforzos para distan-
ciarme da chamada atávica que sinto ao velos sufrir. Séntese algo se-
mellante á piedade polos animais que se van afogando, abrindo a bo-
ca desmesuradamente por respirar. As ondas de sentimento obrigan a
non concentrarse en ningún peixe en concreto, nin pensar na agonía
destes parentes atávicos tan limpos e recendentes cunha forma tan fei-
ta e pintada. Séntese o chamado filoxenético da nosa orixe mariña nas
olladas perdidas destes mansos seres, indefensos fóra da auga. Aínda
vivos, atravesados polos pinchos, é o xeito de movelos, de achegalos,
como oceánicos mártires escandinavos, parece que chaman por un”.♦

Tomado da obra de XABIER PAZ, Follas de bacallau, de a pouco editada por Xerais.

Os parentes

Imaxes pertencentes á mostra Peixes, de Manuel Sendón (orixinais a cor).



O que se presentaba como un dos
festivais máis destacados do ve-
rán, con actuacións que querían
bater records de público e de críti-
ca, esfarelouse coa chuvia. Vento,
frío e sobre todo moita auga foron
os invitados cos que non contou a
organización, máis preocupada
dos controis á entrada do recinto
do Fexdega que de botarlle un ollo
ás previsións meteorolóxicas. Un
público resignado pero entregado
e algunhas actuacións brillantes
foron as bazas para que esta edi-
ción do festival do norte non que-
dase en papel mollado

Xa o primeiro día, apareceu a
chuvia. Só os membros de Heis-
sel, con puntualidade británica,
puideron subirse ao escenario
Caixanova, a plataforma destina-
da aos novos artistas galegos,
coa que os organizadores querí-
an promocionar e potenciar os
novos talentos. Estaba previsto
que Lamatumbá, Vado Perma-
nente, Pedro Granell... e así até
un total de nove grupos interpre-
taran os seus temas nestas tábo-
as, pero a falta dunha pequena
lona coa que cubrilas, fixo que o
segundo día este escenario esti-
vera clausurado por completo.

Mais, nesta primeira xornada
na que moitos sons galegos co-
láronse coa auga polo sumidoiro,
foi o ferrolán Carlos Jean o que
fixo saltar e bailar aos presentes.
Como se dunha alarma nuclear
se tratase os músicos presentá-
ronse ante o público embutidos
en fundas brancas, con másca-
ras e tubos luminosos, unha pos-
ta en escena singular á altura da
actuación do incansábel Carlos
Jean. Un canoso Kiko Veneno,
co seu rock aflamencado, e a
saia de volantes de Amapara-
noia e o seu “buen rollito” subí-
ronlle o ánimo ao público que se
desprazou até Vilagarcía e aos
campistas que fixeron noite no
parque Enrique Valdés Bermejo

e que non perderon as ganas de
pasalo ben a pesar de todo.

O ex Enemigo Josele Santia-
go inauguraba a segunda noite
de festival, unha xornada que se
presentaba máis mollada do que
cabía esperar. Paraugas e chu-
vasqueiros empezaron a aboiar

entre o público, unha cifra menor
da que se agardaba que pisase
durante todo o fin de semana o
recinto feiral. A chuvia só deu tre-
gua para as actuacións de
Bunbury e da Fundación Tony
Manero. O que fora vocalista de
Héroes del Silencio, coa seu es-

tilo inconfundíbel con aire de cir-
co e de bohemia, ofreceu dúas
horas de concerto a un público
calado pola auga, no que o artis-
ta fixo un repaso polos temas do
seu último disco El viaje a ningu-
na parte, toda unha serie de can-
cións para esquecer as incle-
mencias e gozar da música.

Co cartel reducido e con pre-
visión de mal tempo, o domingo
estaba todo preparado para que
tivese lugar a noite máis funk e
hip-hopeira. Orishas, Macaco e
O’Funk’illo e o grupo Pereza pu-
xeron o punto e final a esta edi-
ción do Festival do Norte, un
evento que xa se ten convertido
nun dos referentes galegos en
canto a cartel, orzamento e públi-
co, pero que desta banda vai ser
recordado pola chuvia e o frío e
pola resistencia e as ganas de
festa dun público que se mantivo
en Vilagarcía a pesar de todo.♦
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Máis sobre
Manuel
María 
MARICA CAMPO

Agradézolle ao crítico
literario Xesús Gonzá-
lez Gómez a

aclaración que fai ao meu an-
terior artigo. El mesmo, coa
vontade de me desculpar,
atribúelles a miña distracción
ás présas con que nos vemos
obrigados a escribir cando te-
mos que cumprir un prazo.
Así foi, mais non teño descul-
pa. Son coñecedora de que o
Terra Chá orixinal era moito
máis breve do que  hoxe é a
versión definitiva. Posúo a
edición de Celta e tamén a
Obra Poética Completa de
Espiral Maior. Conto, así
mesmo, coa Bibliografía de
Manuel María de Camilo Gó-
mez Torres. Tamén tiven nas
mans a primeira edición na
casa da miña amiga María
Romero Quiroga, filla do pin-
tor Arcadio Romero, quen
ilustrara o libro. Alén diso,
por idade, a pouco que o pen-
sase, decataríame de que falar
de tractores na Galiza de
1954 sería anacronismo... ou
profecía. Dito isto, e
subliñando outra vez o meu
respecto polo profesor Xesús
Alonso Montero, reitero a dú-
bida que me suscita a súa
afirmación de que Manuel
María non tiña demasiada
preocupación social antes da
lectura da antoloxía de Caste-
llet. É máis, sospeito que,
aínda que non tivese a tal an-
toloxía, sabía da obra de boa
parte dos antologados. Isto
non quere dicir que fose á za-
ga deles, tal e como demostra
a publicación en 1958 de Do-
cumentos personaes. Este li-
bro contén poemas abondo
“sociais” como para
autonomizar esta súa modali-
dade poética de calquera
influencia exterior. Sigo a
pensar que Terra Chá non é
un libro paisaxístico, senón
reivindicador. Ademais, a tra-
dición galega –Rosalía,
Curros, Lamas...–
fornecéranlle xa modelos
abondosos. Tampouco está de
máis lembrarmos que, na
obra de Manuel María, con
frecuencia, a data de publica-
ción non sempre coincide coa
da escrita (p. ex., o Edipo,
escrito e premiado en 1960,
non ve a luz até 2003). De
calquera xeito, estimo ben as
xustas precisións de X.G.G.
E para rematar: Penso que
Manuel María coñecía, até
onde lle foi posíbel polo
inxente da obra do húngaro,
os sucesivos Lukács (xa se
sabe que houbo moitos),
Adorno e mesmo Bürger.
Mais, fronte ou dentro de to-
das as modas, elixiu un
modo: o do servizo á causa
de Galiza.♦

Música e auga

no Norte
MAR BARROS

Nin os grupos españois con máis caché nin os resignados cam-
pistas. A protagonista desta edición do Festival do Norte foi a
chuvia, unha invitada especial coa que non contou a organización.

Menos dependentes da climatolo-
xía este mes celebraranse outros
festivais no país, un aperitivo do
que se está a cociñar para este ve-
rán. Un deles terá lugar en Vigo o
venres 20 de maio na Sala A!. Ju-
nior Sánchez e Todd Terry actua-
rán ante os seguidores da música
electrónica que non se queiran
perder esta sesión do mellor do
house. Os espectáculos de Vigo
forman parte do circuíto Carlsberg
World Wide Clubbing, que está a
recorrer as principais cidades do

Estado co patrocinio de Carlsberg.
A outra cita do mes terá lugar

en Compostela entre o 27 e o
28. Ese fin de semana bota a an-
dar a primeiro festival de rock
que se celebra no norte, Rock no
Sar, cun cartel no que se reúnen
algúns dos veteranos da escena
estatal. Así, no Multiusos Fon-
tes do Sar, actuarán o venres,
entre outros, Sex Museum, Fe
de ratas, grupo que trae a Com-
postela o seu último traballo
Tus demonios y yo, e Los Sua-
ves, que tras un longo descan-
so, volven para presentar novo

disco El jardín de las delicias. 
E o sábado máis do mesmo

con Saratoga, Manolo Kabeza-
bolo e O Rei Babar. O broche fi-
nal correrá a cargo de Barrica-
da, grupo que tras dúas déca-
das sobre os escenarios tense
convertido nun dos referentes
dentro do rock español.

Lendas do rock e novas pro-
mesas son os ingredientes cos
que este novo festival aspira a
converterse nun dos eventos
máis destacados da península.♦

Maio en festivais

Rock no Sar

Lugar: Multiusos Fontes do Sar

Venres 27: Sysmic Suggestion,
La Banda del Kamión, Kertule,
Octubre 28, Sex Museum, Fe
de ratas, Los Suaves.

Sábado 28: Manolo Kabeza-
bolo, Malos Vicios, Escuela de
Odio, O Rei Babar, Konflikto,
Saratoga, Barricada.♦

Actuacións de, arriba, Orishas, abaixo, Enrique Bunbury.                                                                   Reportaxe Gráfica: J.M. MARIÑO



Non é novo no mundo da música,
mais estes días Xabier Díaz está a
presentar en directo o seu primei-
ro traballo en solitario, un debut
co que este músico e compositor
lle dá unha volta de torna ao an-
quilosado concepto de música po-
pular galega. Curtido na música
tradicional, coñecido na escena
galega, este coruñés vén de cam-
biar de rexistro acompañado de
Guillerme Fernández, un novo pa-
so na súa traxectoria que se mate-
rializa neste primeiro disco pero
que se remonta cinco anos atrás,
cando os membros de Berrogüetto
o convidan a participar no disco
Hepta. “Alí coñecín a Guillerme.
Tiña no computador un feixe de
cancións perdidas e presenteille o
que estaba a facer. Pediume un te-
ma e fixo a preprodución. Aluci-
nei co resultado”, comenta. 

Sen impoñerse metas nin pra-
zos fixos, a unión entre a voz de
Xabier e as guitarras de Guiller-
me foi tomando un camiño arre-
dado do convencional, cun xeito
de facer diferente que abanea en-
tre o pop e o folk. Despois de re-
xeitar varias propostas discográfi-
cas de gravación, agora editan o
novo traballo co seu propio selo,
unha empresa que crearon con-
xuntamente e que recibe o mesmo
nome que o disco. “Valorando co-
mo estaba a situación da música e
as dinámicas que se seguían deci-
dimos crear o noso selo. Sabemos
o que facemos e o que non, e non
temos os problemas de falta de
implicación das axencias á hora
de promocionar traballos menos

rendíbeis. A situación xa se sabe
cal é, non hai industria nin infra-
estruturas. O sector audiovisual
moveuse e agora está a despuntar.
Os músicos quedamos aí, e non
entendo por que. Non houbo con-
fianza no cooperativismo, a ver se
iso cambia, e facémoslle ver a
Administración que podemos ser
un sector punteiro”. 

Xabier Díaz non dubida á hora
de definir a música que vén de en-
latar en Músicas de salitre: “músi-
ca popular galega, entendendo por
popular, a que se fai hoxe. Música
pop (sen as últimas letras) con
chiscadelas a outros estilos”. 

Iniciado no eido tradicional e
folk, o coruñés nin pode nin que-
re abandonar esa pegada que lle
deixaron tantos anos de traballo
de campo. Mais non se limita á
tradición senón que indaga ou-
tras vías. “Este disco non puido
xurdir noutro momento por cues-
tións de formación e de madurez
-explica. Cando se disolveu
Rumbadeira, non tiña moi claro
o camiño que quería tomar, se-
guir na música si pero non sabía

cara onde. Completei a miña for-
mación para coñecer outras mú-
sicas e buscar novas vías de ex-
presión. Este disco é o resultado
do rebumbio de música moderna
e tradicional que tiña na cabeza”.

“No país considérase que a
música popular tan só é o folk e o
tradicional, e o resto é un deserto.
Sen embargo á marxe destes dous
estilos hai moito máis, por iso coi-
do que chegará un momento no
que haberá que falar dunha nova
dimensión do concepto”. Esta é
precisamente a filosofía do espec-
táculo Ao pé da letra, unha posta
en escena na que participan diver-
sos grupos do país, entre eles
NARF, Marful, Guadi Galego,
Non Residentz, Safari Orquestra e
o propio Xabier Díaz. 

Ademais de virar o concepto
de música popular, a proposta de
Xabier Díaz engrosa a reducida
categoría de canción de autor,
máis escasa cando se trata de vo-
ces masculinas. “Non sei por que
cantan máis as mulleres. Moitas
veces nos grupos folk, as forma-
cións son de homes e as vocalistas
son mulleres un tanto fetiche, pero
resístome a pensar que é por outras
cuestións que non respondan a ca-
lidade ou a casualidade. De todos
os xeitos non estou tan só, acom-
páñanme Fran Pérez, Emilio Rúa,
ademais dos históricos”.

Salitre dixital

Como explica o vocalista “o ele-
mento que liga todo o traballo é o
mar”. “É o meu referente, sempre

vivín na costa e da miña infancia
na praia gardo moi bos recordos.
Por iso sempre digo que as can-
cións soñeinas naquel tempo”.
Nos temas deste primeiro disco,
o coruñés reflexiona sobre o
amor, os sentimentos, a relación
co país, mais dende un discurso
que fuxe “do laio permanente,
tentando pensar que as cousas
poden cambiar canto antes”.

Despois de actuar xunto con
Luar na Lubre, Berrogüetto, Os
Cempés, de ser o cantante titular
da compañía Nova Danza Gale-
ga e de participar no espectáculo
Cantos da Maré, con Uxía Sen-
lle, Chico Cesar e Manecas Cos-
tas, o compositor cambia de óp-
tica e aposta por musicar as com-
posicións de autores galegos. 

Ademais dos propios, neste dis-
co recóllense textos de Novoneyra,
o poeta e músico emigrado á Ar-
xentina Manuel Prieto e de Manuel
Campos así como as colaboración
de músicos como Paco Dicenta,
Xosé Luís Romero e Carme Rey. 

Mentres Músicas de salitre
está a ser presentado por todo o
país, a inquietude deste músico
non se detén e xa está a preparar
o segundo traballo que aínda non
ten fixadas datas de saída. “Do
que estamos certos coa creación
do selo é de que podemos sacar
as nosas músicas sen ter que se-
guir os parámetros abafantes das
discográficas. Estas empresas
xogan coa trampa dos dereitos
de autor, xa que os grupos teñen
que cederllos. Nós queremos ser
propietarios da nosa música”.♦
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Néstor Rego
‘A situación do
kurdo aseméllase
á do galego
nos anos 60’

M.B.
O concello de Compostela
vén de editar un manual de
kurdo para que os habi-
tantes do Kurdistán turco
estuden o seu idioma. En
que consiste a iniciativa?

Ten que ver coa abertura
que está a vivir o pobo tur-
co, motivada en certa medi-
da pola proposta de entrada
na Unión Europea, e que ta-
mén lle está a afectar ao
idioma kurdo. Esta lingua
pasou de estar prohibida a
ter unha certa lexitimidade.
A pesar de todo non conta
co amparo nin do goberno
nin da administración, pero
empeza a ensinarse a través
de asociacións ou grupos
privados. Editáronse dous
mil exemplares dos que xa
se lle fixo unha entrega sim-
bólica a pasada semana á
Federación de Escolas de
Lingua Kurda. O envío final
está previsto que se realice a
próxima semana. 

Como entra en contac-
to o concello de Composte-
la co Kurdistán para botar
a andar o proxecto?

A xénese remóntase a
unha visita dunha represen-
tación do DEHAP, Partido
Democrático do Pobo, a
Compostela o pasado ano.
Nunha reunión propuxéron-
nos manter unha relación de
apoio e acordamos que no
plano cultural, especialmen-
te no referido ao ensino e á
normalización era onde se ía
facer fincapé. Suxeríronnos
a edición deste manual de
ensino, a segunda despois da
realizada en Istambul no
2003. Dende o noso punto
de vista é un xesto de solida-
riedade a un proceso de nor-
malización que está arran-
cando e que presenta algun-
ha similitudes co que viviu o
galego na década dos 60. Pe-
ro para eles vai moito máis
alá pola escaseza de recur-
sos e a precariedade que
atravesa o ensino do kurdo.

Vanse realizar máis ac-
cións de apoio?

Vénse de facer un inter-
cambio. O grupo compostelá
Cantigas e Agarimos estivo
presente no festival interna-
cional de Diyarbakir entre o
11 e o 16 de maio. Posibel-
mente no segundo semestre de
ano teremos aquí unha repre-
sentación da música kurda.♦

XABIER DÍAZ,
MÚSICA POPULAR DO SÉCULO XXI

MAR BARROS

Reinventor do concepto de música galega, Xabier Díaz presenta a
súa ópera prima Músicas de salitre, un traballo debedor do pouso
que a tradición lle deixou e a frescura da aprendizaxe de novas músicas.

DATAS DE CONCERTOS
FENE, 27 de maio. Auditorio da

Casa de Cultura ás 21,30.
PONTEVEDRA, 3 xuño. Teatro

Principal ás 21,30. Artista
invitada: Guadi Galego.

A CORUÑA, 8 xuño. Forum
Metropolitano ás 21,30. Ar-
tista invitada: Carmen Rey.♦

Á esquerda, Guillerme Fernández, guitarra e Xabier Díaz, cantante.
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Tudo decorre depressa nesta so-
ciedade acelerada por chegar a
nenhures. Caminhar devagar,
perceber o entorno, sentir a natu-
reza ou atender os sons que nos
envolvem tem-se hoje em pouca
estima. Inclusive o público dos
concertos suporta mal um pro-
grama longo, prefere sessões
curtas, e mesmo quer receber as
notícias em pequenas pílulas fá-
ceis de engolir. A velocidade já é
considerada um relaxante porque
evita pensar. Vivemos num tem-
po vertiginoso cheio de insatis-
feitos desejos mas a chave é não

parar, não pensar, não viver, não
ser. Basta deixar-se levar pelas
sugestões de consumo. 

Werner Heinsenberg, Pré-
mio Nobel de Física em 1932
que estabeleceu as bases da teo-
ria quântica ao formular o prin-
cípio de incerteza, afirmava que
o sentido das coisas que perce-
bemos está no sentido da lin-
guagem que utilizamos. E John
Cage (1912-1992) dizia que a
música é como mudar a mente,
não para compreender senão
para estar atento.

Na “Organographie” de Mi-

chael Praetorius impressa em
1618 é descrito um órgão cons-
truído em 1361 na catedral de
Halberstadt (Alemanha) que foi
o primeiro em ter uma dispo-
sição do teclado com doze notas
por Otava, tal qual se utilizam
hoje. Halberstadt é uma pequena
e empobrecida cidadezinha nas
montanhas do Harz, no leste
alemão.

Em 1997, num seminário de
música nova para Órgão em
Trossinguen, na Suábia, ao Sul
de Alemanha, os participantes es-
tudavam “Organ2/ASLSP (As
SLow aS Possible)” de John Ca-
ge e a discussão de quanto devia
durar a peça, –se 29 minutos co-
mo aconteceu na estreia por Gerd
Zacher em 1987, ou a vida intei-
ra do intérprete, ou o tempo que
resista a mecânica do instrumen-
to, eram todas meias soluções–
foi o germe de um projecto trans-
cendental. Em Cage o conceito
está por cima da arte e quando es-
creve “Tão lento quanto possí-
vel” os seguidores do compositor
usamericano mantêm que deve
durar toda a eternidade e mais
um pouco. De maneira que co-
meçaram a preparar a execução
definitiva da obra para a virada
do milénio.

Dizia Leonardo da Vinci que
a arte é uma coisa mental, uma
ideia que está na cabeça do artis-
ta, do observador. E isto coincide
com a definição de arte concei-
tual ao considerar “arte” aquilo
que o artista tem intenção de
apresentar como tal. Ou com o
néon azul e vermelho em forma

de caracol de 1967 em que Bru-
ce Nauman dizia: “O verdadeiro
artista ajuda o mundo ao revelar
verdades místicas”.

Por intrincados caminhos
musical-esotéricos, os pais da
ideia, localizaram um lugar onde
desenvolver a execução, o mos-
teiro de São Buchardo em Hal-
berstadt, uma abadia cisterciense
que logo foi destilaria e nos últi-
mos tempos pocilga. Desde a
inauguração daquele mítico pri-
meiro grande órgão litúrgico en
Halberstadt até fins do milénio
transcorreram 639 anos e esta
medida temporal foi tomada co-
mo o “quanto possível” de re-
ferência para a duração da obra
de Cage. São Buchardo foi parte
do caminho místico de Compos-
tela e agora os peregrinos retor-
nam com o espírito conceitual
pelo caminho da música.

O 5 de Setembro de 2001,
octogésimo-nono aniversário do
nascimento de John Cage, deu
começo a interpretação milena-
rista. Para ter uma ideia do “tão
lento” que o metrónomo marca
o tempo da obra basta saber que
a duração de uma colcheia é de
2 meses, ou que uma apogiatura
breve dura 1 mês. A partitura de
“Órgão 2/ASLSP” começa com
uma pausa, que na escala de
tempo adoptada levou 17 meses
de silêncio inicial. Foi o tempo
necessário para assear a antiga
igreja e instalar um pequeno
Órgão positivo com que a 5 de
Fevereiro de 2003 começou a
soar o primeiro acorde de três
notas. Tempo é que não falta

neste projecto que tem um orça-
mento de 500 mil euros e inclui
a construção dum grande Órgão
em São Buchardo. A Fundação
Organística John Cage, cujo di-
rector-gerente é o construtor de
túneis Michael Bentzle, de 61
anos de idade, arca com a em-
preitada. O empreendimento es-
tá aberto a todos: por mil euros
é possível comprar o patronato
de um “ano-som”, à escolha do
freguês. Até agora já foram ven-
didos trinta e oito anos, entre os
quais o 2639, ano em que finali-
za a execução. Para cumprir to-
das as formalidades, uma das ta-
refas de Bentzle foi encontrar
uma seguradora “tão segura de
si, que espere durar 639 anos” e
um banco “que realmente confie
no futuro”.

ASLSP está a transformar-se
numa pequena indústria e a so-
nolenta ex-Alemanha do leste lu-
crará com essa ousada iniciativa.
Os hotéis locais já oferecem des-
contos para os peregrinos da mú-
sica nova. Em poucos anos, Hal-
berstadt será um lugar de culto
para Cage assim como Bayreuth
já o é para Wagner ou Salzburgo
para Mozart.

Por enquanto na Galiza a as-
neira dos que nos governam está
a esbanjar a nossa eternidade
musical. Sim, o Carminha Burra-
na já desapareceu das listas elei-
torais mas ainda podem encon-
trar outro pior. A transcendência
caiu em desgraça a pesar de que
ainda existem visionários que
nos permitem ultrapassar a frivo-
lidade, incultura e banalidade
política. Tão lento quanto possí-
vel mas devemos mudar a mente,
só para estarmos atentos.♦

ant@soutelo.com 

O Bardo na Brêtema                                           Rudesindo Soutelo

Tão lento quanto possível

Eu vou ser como a toupeira que
esburaca nos impolutos céspedes
das urbanizacións, porque por
moito que a relva tape a terra, a
terra é de todos, de todas. Quero-
me à minha vontade, não na tua.
Queremos o noso espazo na cul-
tura porque a cultura, por moito
que a vernicen de academia, é de
todas, de todos. Cómpre unha
xanela aberta ás creacións audio-
visuais alternativas, subterráne-
as, clandestinas, porque por moi-
to que disfarcen o cinema de téc-
nica, a arte non nace da técnica,
senón da necesidade de expre-
sarse, da soidade, do amor, da
raiva, da desesperación, da espe-
ranza. Gústanos o cine, o vídeo,
granuloso, desenfocado, con ei-
vas técnicas, co son inzado de
impurezas, en tanto sexa auténti-
co. “O pior do cine é o mundo do
cine” (Guerín), coas súas produ-
toras, estreas, estrelas, alfombras
vermellas, galas, premios é de-
mais aparato e boato que só
adornan o vacío. O diñeiro todo
o ensuxa. Esa é a grande eiva do
cine: non se pode crear estando
suxeito a uns beneficios.

O vídeo é a toupeira do cine.
O vídeo é cine, con outros mate-

riais, do mesmo xeito que unha
escultura é escultura indepen-
dentemente do material. Si, o
material inflúe no resultado, a
madeira exixe un traballo dife-
rente ao da pedra, do ferro, do
bronce. Pero o resultado sempre
é unha escultura. O vídeo é a
toupeira do cine porque lle de-
volve á/ao cineasta a liberdade

creativa e a independencia eco-
nómica. Só hai que seguir esbu-
racando para conseguirmos es-
pazos onde mostrar os resulta-
dos, bares, pubs, salas, prazas,
casas de amizades, igrexas... Só
hai que seguir esburacando para
que alguén deixe constancia dos
resultados e se posibilite así un-
ha historia alternativa do cine-

ma. Con esa vontade nace este
espazo plural, esta xanela aberta
a cines e vídeos galegos e forá-
neos, proxectos televisivos par-
ticipativos e distribuidoras non
comerciais, salas paralelas e
instalacións.

Como foi o conto

Agora que desaparecen os espa-
zos, e o tempo, para os narrado-
res. Agora que narrar, como an-
tes cantar e moito antes danzar,
deixa de ser unha manifestación
cotiá e natural. Agora cómpre re-
flexionar sobre o narrador. A na-
rradora neste caso.

Como foi o conto é un traba-
llo de reflexión sobre o acto de
narrar e as estratexias aprendidas
para captar, manter e competir
pola atención do ouvinte. Na
atención, no abraio, na entrega
do ouvinte reside o pracer do na-
rrador. Da narradora neste caso.

Por moitos impedimentos
que se lle poñan, e son moitos
pois a familia é dos piores públi-
cos con que podemos toparnos,
coa narración viva na cabeza,
desfrutando, coas chaves e recur-
sos que a túa cultura foi destilan-

do xeración tras xeración, a na-
rradora, pacientemente, conse-
gue facer que o presente acepte e
desexe escoitar a súa seguinte
frase do pasado. Unha a unha,
incombustibelmente. Así men-
tres non a manden calar.

Alberte Pagán, o realizador,
non só mostra senón que tamén
narra neste vídeo. Un detonante
poderoso abre o filme cun plano
fixo que nos invita a mirar e es-
coitar o que ven a continuación.
Estratexia de narrador. Esta, e
uns cantos cortes na montaxe
que rompen o plano secuencia
co que inicialmente parece estar
deseñada a posta en escena, son
as únicas concesións que o rea-
lizador fai ao espectador audio-
visual contemporáneo, embuti-
do nas claves e recursos do ci-
nema industrial anglosaxón.
Inevitábel, por outro lado, men-
tres non exploremos as alterna-
tivas que ofrece a nosa cultura.
Pero ese é un traballo de todos e
todas.♦

Como foi o conto púdose ver na sala
NASA de Santiago, en xaneiro, e no

CGAI da Coruña no ciclo Letras Ga-
legas / Imaxes Galegas, o 10 de maio.

A Toupeira                                                                Xis Costa

Eu vou ser como a toupeira

Fotograma de Como foi o conto.

‘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.

Mercedes Núñez
Cárcere de Ventas
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Ecumenismo
FRANCISCO CARBALLO

Os movementos de
superficie están a
ocultar outros de

fondura. Así as
actividades bélicas no
Irak, Palestina etc,
ocupan as páxinas da
prensa e deixan espazos
mínimos á accións de
cultura, de relixión,
técnica.

Maio está a ser
pródigo en accións de
ecumenismo relixioso. O
10 confluían en Atenas
500 congresistas na
celebración da Asemblea
xeral da COE: 347
igrexas ortodoxas,
protestantes e a anglicana
que forman esa
confederación e contan
coa presenza da Igrexa
Católica e algunhas
evanxélicas e
pentecostais.

Non é anecdótica a
celebración en Atenas.
Grecia é de relixión
otodoxa, o 98 % dos
habitantes, que
conseguiron neste país o
acougo negado en
Turquía de onde fuxiron
gran parte deles ao longo
dos ss. XIX e XX. Grecia
é moi celosa do
monopolio territorial da
ortodoxia; vese como
terra de acollida logo de
tanta catividade baixo o
Islam. O Patriarca de
Grecia, Christodoulos de
Atenas, acaba de
expresar a súa alegría
pola presenza da COE e
de prometer a súa
colaboración ao proxecto
ecuménico de Bieito XVI.

O secretario da COE
será recibido polo Papa
a mediados de xuño
deste ano. Na
proclamación papal de
Bieito XVI fíxose notar a
presenza de patriracas
ortodoxos, de bispos
protestantes e de crentes
pentecostais. O Papa
quere visibilizar a
unidade cristiá.

É coñecida a boa
relación entre as igrexas
católica, ortodoxa e
reformada. Mais é unha
paz sen unidade orgánica
patente. Esta cómpre.
Nun momento en que o
diálogo interrelixioso
está a avanzar, os
cristiáns, case a metade
da humanidade, teñen de
asumir os efectos da súa
fe fraternal tendendo
pontes de organización
global. A gran Cristianía
non está exenta de
sufrimentos: así en Scri
Lanka, a China, Oriente
Medio. Sofre
discriminación nos
estados musulmáns e
tensións internas nos
neoliberais. Mais nas
igrexas hai un profundo
varrido ideolóxico cara
unha maior visibilidade
da “verdade cristiá”.♦

Cada Día das Letras Galegas a
Academia canoniza unha perso-
nalidade da literatura galega. Xor-
nada festiva no que todo se endo-
minga en liturxias. E vén o “día
seguinte”, o Día Internacional
dos Museos, organizado polo
Consello Internacional de Museos
(ICOM). Aproveitamos a data pa-
ra normalizar o pouco humanismo
que queda. Vallan pois estas se-
sións programadas como cápsulas
vitaminadas da sociedade de con-
sumo para espallar pola rosa dos
ventos a mensaxe optimista que
hai detrás desa cultura cirimonial
de “actos” e “días”. Toca o día
dos museos no que furamos polas
relacións do gran público coa ins-
titución do museo que é continen-
te, ou sexa edificio pero tamén o
museo é contido, esto é ideoloxía,
teoría, materiais, memoria, con-
trastes didácticos de pasado e pre-
sente, formas de expoñer, de di-
vulgar, xunto con toda unha am-
pla mostra de actividade sensibili-
zadora que vén do pasado e “re-
crea” o futuro. Espazo que ate-
soura, documenta, cataloga, di-
vulga e estuda, máis a suma de
canto os responsábeis do museo
lle poñan para dinamizar, se lle
deixan e poden por parte das insti-
tucións das que dependen. Inicial-
mente cómpre fender con ese tó-
pico terceiromundista de que a
“cultura non vende en política”.
Iso daría pé a un tratado moi am-
plo que comezaría por definir a
cultura, moito máis alá dos capri-
chos dos tiranos gobernantes, da
ignorancia, da falta de ideas, da
mala xestión... Reformular a cul-
tura en tempos de globalización,
de macdonalización, de deshuma-
nización –efectos do imperialis-
mo– non vén mal. Pois alarman
eses planos que retiran os estudos
das humanidades das universida-
des europeas... paradoxos desa
Europa de berce grecolatino, re-
nacentista e sempre clásico ou ne-
oclásico, que se debate cos ro-
bots, yuppies e bussines, vende-
dores de supermercados para o
pelotazo. Recuperar o humanis-
mo, o humus, a identidade, poñer
os pés no chan da realidade, pode
ser parte do convite da institución
chamada museo. 

Nas dúas últimas décadas dé-
ronse pasos de xigante no universo
dunha ciencia nova que é a museo-
lóxía e os museólogos: daquela es-
pecie de feiticeiros sabechóns que
eran os conservadores de museos,
historiadores, arqueólogos, biólo-
gos, funcionarios curtidos no paso
dos días... pasouse a un traballo de
xestión interdisciplinar que couta
moitos outros saberes en relación
coa socioloxía, coas oscilacións do
gusto, a economuseoloxía ou canto
ten que ver co merchandising,
marketing e deseño que o imprima
todo e denote coherencia, cree có-
digos e unha linguaxe, a arquitec-
tura, a montaxe expositiva, ilumi-
nación, as exposicións temporais,
os fondos de reserva, o amplo uni-
verso da conservación e restaura-
ción, os sistemas de documenta-

ción e de información ao publico,
os anticuarios e as poxas, a lei...
Abondan os tratados, as revistas, as
asociacións profesionais, os encon-
tros sobre o tema. O museo crea le-
mas, quere ter actores, máis que es-
pectadores, quere propagarse máis
alá dos muros e das vitrinas. Nacen
e medran as asociacións de amigos
dos museos –o asociacionismo so-
lidario sempre é símbolo de madu-
reza– formadas por un público moi
heteroxéneo, dende os mecenas ao
simple curioso, tamén con diferen-
tes buscas, experimentos e fórmu-
las de atuacións. Pero o museo de-
be ter como motor que as cousas se
enxerguen polos sentidos, a sensi-
bilización. Por fin, o museo vai en-
trando nos programas políticos,
aínda que autoutiñando. O museo é
algo máis que un campo expositi-
vo, que un funcionario repartindo
boletos de entrada na porta e logo
vitrinas, carteis, cartelóns, cartelei-
ras, ordenadores... bosque que con-
vida ao mareo, gastos de afeamen-
to e aburrimento que complican a
compresión. A pedagoxía entra ta-
mén neste espazo para informar e
formar. Tempos nos que se pode
musealizar todo: un campo de má-
moas ou petroglifos, un castro, un-
has cloacas, un cemiterio, unha ci-
dade vella, un campo de batalla, un
bosque, un conxunto parroquial,
unha aldea, unha fábrica, o proceso
da viticultura, unha estación, unha
casa dun ilustre escritor, artista,
modista, deseñador, artesán, labre-
go... todo aquilo que é memoria
colectiva, alicerce. Madurece a
atractiva experiencia do ecomuseo,
ou espazo integrado no seu am-
biente e función orixinaria. O mun-
do artesanal rural de Galiza ten
grandes posibilidades neste eido,

asociado á paisaxe e paisanaxe, aos
mitos e ritos, á gastronomía, aos
roteiros, ao turismo, etc.. Esa parte
do patrimonio debe entrar polos
sentidos e sen esforzo, as guías e
outros recursos complementarán a
información. Non hai máis que ir
polo mundo para entender a ampla
vía de posibilidades á que se chega
con imaxinación. Irlanda é modéli-
ca, e mesmo neste noso mundo in-
mediato, Allariz fáise merecente de
todas as nosas noraboas: a andar
apréndese andando e a riqueza trae
riqueza, como a pobreza xera mi-
seria, a barbarie, barbarie e a sensi-
bilidade transporta educación que
se reflecte na cidadanía e nos go-
bernantes do futuro. Todo depende

do maxín, da maxia e sedución da
xestoría, dotes para sensibilizar,
comunicar e crear unha fonte de re-
cursos que entre na dinámica dun-
ha cultura viva, máis alá das ceri-
monias, dos botafumeiros ou do
formol dos “actos”, dos “días”,
das “reunións”, ou de tanta buro-
cracía tradicional ou internautica
que vai caracterizando a globaliza-
ción uniformadora. O museo pode
ser lecer e negocio a un tempo, pe-
ro tamén pode ser unha tortura e
unha ruína inutil que reflicta os lin-
deiros dos seus promotores. Pou-
cos países ofrecen o que ofrece
–aínda a pesar das desidias e de
que se despreza canto se ignora–
esta terra de confín. Non se pode
consentir que o Mestre Mateo non
teña un espazo para explicarse, que
as tipoloxías de cruceiros que se
perden no tempo e nas paisaxes,
deixándose gastar polo tempo e
pola crecente barbarie, sigan sen
explicársenos nun espazo que de-
bera ser museo, sen saber como na-
ce ese sentimento panteísta vida-
morte nos camiños, na parroquia
de vivos e mortos que recolleu
Castelao. Museo onde tamén se to-
marán medidas preventivas, se fa-
rán reproducións e os orixinais, os
máis vellos e significativos crucei-
ros e labras estarán a salvo. 

Escóitase de xeito singular o
tanxer das campás da Europa ci-
vilizada. Incluso a definición de
museo, dada no 1974 polo
ICOM, está xa desactualizada
polos parques temáticos e todo
ese sistema informático-interac-
tivo-ludoteca, dos museos das
ideas, sen esas pezas ou testemu-
ños que forman parte da memo-
ria... e que paradoxalmente se
deixan perder para a colectivida-
de ao pasar ao mercado. Apren-
deuse a comprar museos “por ca-
tálogo” e dáselle as costas á rea-
lidade: desaparecen os carros, os
arados, as artesas que mercan pa-
ra os seus museos os europeos...
as fundacións bancarias invisten
en creadores históricos...♦

A Ucha das Horas                                 Felipe Senén

Museos para sensibilizar e mostrar
o ‘nivel cultural’ 

Porta de aire

antoloxía poética

Miguel González Garcés
(1916-1989) debeu nacer
noutro tempo histórico.

Nun, talvez, no que a sensi-
bilidade 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 pro-

saicas e efectivas. 

A NOSA TERRA

Miguel González Garcés



BaionaBaiona
■ ACTOS

MERCADO DA ARTE
O domingo 22 exhíbense e
póñense á venda, das 10 ás
22 h. na Praza de Abastos
de Sabarís, pinturas e escul-
turas de máis de 40 artistas.
Entrada 1 euro.

O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

MANS SALGADAS
Fotografías de Javier Te-
niente, que se poden ollar
na sala de Caixanova até fi-
nal de maio.

CeaCea
■ EXPOSICIÓNS

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

O CorgoO Corgo
■ EXPOSICIÓNS

SONIA RIELO VILA
Na Casa Grande da Fer-
venza exhíbense até xuño
as súas pinturas.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

ROTEIROS A PÉ
A asociación cultural Colec-
tivo Camiños organiza unha
nova tempada de roteiros,
abertos á participación de
calquera persoa interesada,
por un prezo de 2 euros, con
saída desde a Estación de Au-
tobuses, sobre as 11 da mañá
dos domingos para voltar á
tardiña. O domingo 22 visi-
tan a zona de Antas de Ulla.
Ademais, este colectivo ten
posto en marcha, xunto coa
asociación de consumo cons-
ciente Millo Miúdo, a activi-
dade Horta, de achegamento
a agricultura ecolóxica, para

o que contan cunha terra no
concello de Cambre. Máis in-
formación no telf. 649 759
734 (David), ou na rúa Tren
5, baixo.

■ CINEMA

CGAI
Dentro do ciclo Fóra de serie
podemos ollar este xoves 19 e
o venres 20 ás 20,30 h. a pri-
meira parte de La mejor ju-
ventud (2003), de Marco Tu-
lio Giordana; o vindeiro xo-
ves 26 e venres 27 á mesma
hora vaise proxectar a segun-
da parte; e o sábado 28 ás 19
h. teremos a película Va y vie-
ne (2003), de João César
Monteiro. A serie Latinos in
USA presenta, este venres 20
ás 18 h, a fita Mujeres cuba-
nas: Marcadas por el paraí-
so (1994), de Mari Rodrí-
guez-Ichaso; o sábado 21 á
mesma hora Rebelde sin pau-
sa: Reflejos sin censura so-
bre el 11 de septiembre
(2002), de Nancy Savoca, e
ás 20,30 , Loz zafiros: Músi-
ca desde el borde del tiempo
(2003), de Lorenzo DeStefa-
no; o luns 23 ás 20:30 h. pro-
xéctase Sin Retorno (2001),
de Julia Montejo e Jesús
Nebot; o martes 24, Raíces
Cubanas / Historias del
Bronx (2000), de Pamela
Sporn, e Testimonio: La

Historia de María Guardado
(2001), de Randy Vásquez;
e o venres 27 ás 18 h. All
night bodega (2002), de Fé-
lix Olivier. O ciclo Cinema
francés 1945-1960 chega, o
mércores 25 ás 20,30 h, coas
películas Les maîtres fous
(1955) e Moi, un noir (1958),
de Jean Rouch. Máis infor-
mación en www.cgai.org.

■ EXPOSICIÓNS

BLANCA LÓPEZ
Amosa as súa pintura, até o
mércores 25, no Casino
Atlántico.

NATURAL
As esculturas de Rafael
Nadales exhíbense na bi-
blioteca González Garcés,
até o vindeiro xoves 26 .

MACÍAS
A galería Coarte (Paio Gó-
mez 18) presenta unha
mostra dos seus óleos.

SEDUCIDOS
POLO ACCIDENTE
A Fundación Luís Seoane
acolle, até o 19 de xuño, es-
ta mostra na que unha trin-
tena de pezas teñen un mes-
mo fío condutor, a sedución
que mostran os creadores
contemporáneos por acon-
tecementos accidentais ou

catastróficos. Os accidentes
móstranse matizados pola
intencionalidade dos artis-
tas que, ás veces, supón un-
ha vía de escape fronte ás
traxedias.

ARQUITECTURAS
AUSENTES DO S. XX
Esta mostra organizada po-
la Fundación Barrié e o
Ministerio de Vivienda
amosa 21 obras que foron
proxectadas pero non cons-
truídas, ou que foron cons-
truídas e perduraron un
breve espazo de tempo, ben
polo seu derrubo ben por
ser concebidas como tem-
porais. Proxectos de Alvar
Aalto, Wales Gropius, Le
Corbusier, El Lissitsky,
Adolf Loos, Mies van der
Rohe, Alejandro de la So-
ta, Giuseppe Terragni ou
Frank Lloyd Wright, que
poderemos admirar até o
29 de maio. Obradoiros di-
dácticos para escolares e
visitas guiadas para adul-
tos. Máis información en
www.fbarrie.org.

GOBISSAUROS
Pormenores da fauna e flo-
ra de hai máis de 65 millóns
de anos no Parrote até o 5
de xuño. Fósiles, osamen-
tas de dinosaurios, reprodu-
cións con movimento...

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As imaxes do máis coñeci-
do concurso internacional
de fotografía sobre a natu-
reza, na súa edición corres-
pondente ao ano 2005, po-
deranse contemplar no
Aquarium Finisterrae até o
17 de xullo.

HOMENAXE Á
TORRE DE HÉRCULES
Mostra conmemorativa dos
60 anos da publicación des-
te libro de Luís Seoane que

podemos contemplar na súa
fundación até o 25 de maio.

■ MÚSICA

FISTERRA 2005
A sala Playa Club acolle,
este sábado 21 desde ás 10
da mañá e con entrada de
balde, doce horas ininte-
rrumpidas de música elec-
trónica, con dous ambientes
(cabina principal e nordic
club) e multitude de DJs, que
nos amosarán as diferentes
tendencias do xénero.

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O  D E  C U L T U R A  E  E S P E C T Á C U L O S

Coa celebración do Corpus
Christi, Galiza énchese de festa
e as rúas de moitas vilas, de flo-
res. As máis famosas alfombras
de pétalas son as de Ponteareas,
en proceso de renovación para

que os “tapices” se acomoden
ás formas máis modernas. Cada
ano aumentan as visitas a unha
festa declarada de interese
turístico estatal. Entre o 23 e o
29 de maio.♦

Alfombras de florAlfombras de floreses
O O TTrinquerinque
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☞ NO MEU PAÍS (IN MY
COUNTRY). Un xorna-

lista americano negro e unha po-
etisa surafricana seguen por todo
o país os procesos da Comisión
da Verdade e da Reconciliación,
na que saen a relucir todos os cri-
mes do apartheid, polos que toda
a Sudáfrica branca ten mancha-
das as mans e a conciencia.

☞ UN CANGURO SU-
PERDURO. Trama de-

masiado adulta para os nenos e
tópica para os grandes. Polo
demais, a propaganda é tan ex-
plícita que George Bush debe-
ría figurar nos créditos.

☞ O REINO DOS CE-
OS. Tras coñecer ao seu

pai, o fillo dun cabaleiro vai a
Xerusalén a herdar as súas pro-
piedades. Alí atopa un rei que
loita contra fanáticos cristiáns
que tratan de forzar unha gue-
rra cos musulmáns, que son
maioría. Drama épico politica-
mente correcto.

☞ SÁHARA. Unha médi-
ca da OMS investiga en

Malí unha epidemia descoñe-
cida 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 va-
rios 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 do-
nos dunha revista implica a de-
gradación do xefe de publicida-
de, substituído por un rapaz ao
que lle dobra a idade e que vén
con novas ideas. Comedia faci-
lona sobre a nova economía.

☞ A INTÉRPRETE. Un-
ha intérprete da ONU es-

coita unha conversa que anun-
cia 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 di-
versión e non quere compro-
meterse. Aproveita o feito de
ser novo, pero a todo o mundo
se lle pasa o momento. Come-
dia con moralina.

☞ BE COOL. Un ex
mafioso promove a un-

ha cantante pop e ten que en-
frontarse 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.

☞ HABANA BLUES. Be-
nito Zambrano, despois

do éxito de Solas, reaparece con
forza. As peripecias dun grupo
de músicos cubanos para facer
un contrato cunha discográfica
española, permítelle radiografar
a sociedade cubana sen mani-
queismos. Moi recomendábel.

☞ A DAMA DE HO-
NOR. Na voda da súa

irmá, Philippe coñece a dama
de honor. Trátase de Senta, un-
ha moza con gusto polo melo-
drama 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. Pe-

lícula que narra os vínculos en-
tre o escritor James Barrie e a
familia Davies, relacións que
lle dan pé a crear a historia de
Peter Pan. Personaxes pusilá-
nimes e sentimentalismo a es-
galla nunha obra con sete no-
minacións aos Óscar.

☞ KINSEY. Historia de
Alfred Kinsey, o biólo-

go que revolucionou a socie-
dade norteamericana ao estu-
dar os seus usos sexuais á
marxe dos convencionalismos
sociais e que loitou contra nu-
merosos tabús. Película que
dá todo o que pode dar de si
unha biografía.♦

CarCarteleirateleira

O Multiúsos Fontes do Sar de
SANTIAGO acolle este festival, no
que poderemos escoitar, o vindei-
ro venres 27 desde ás 20 h, ás ban-
das Los Suaves, Sex Museum, Fe
de Ratas, La banda del camión,
Octubre 28, Kertuler e Sismic
Suggestion; o sábado 28 a partir
das 19 h. van tocar Barricada,
Saratoga, Manolo Kabezabolo,

Malos Vicios, Escuela de Odio,
Konflikto, e O Rei Babar. As en-
tradas diarias poden adquirirse an-
ticipadamente por 15 euros, ou por
18 o día do concerto, dispóndose
dun abono para os dous días por
25 euros de mercalo anticipada-
mente, ou por 30, de adquirilo no
recinto. Máis información en
www.rocknosar.com.♦

I Rock no SarI Rock no Sar

O documental ve ensombrecida a dis-
tribución nas salas fronte ao chamado
cinema de ficción. Neste ciclo reuní-
ronse 4 exemplos españois  onde se
interpreta e reconstrúe a realidade po-
lítica e social. Réstanos por ver Las
cajas españolas (2004), de Alberto
Porlan, sobre as obras artísticas do
Museu do Prado durante a guerra es-
pañola, o mércores 18 ás 20 h. en LU-

GO e o mércores 25 ás 21 en PONTE-
VEDRA; e Suite Habana (2003), so-
bre un día na vida de dez habaneiros
comúns, de Fernando Pérez, e que
se proxecta o mércores 25 ás 20,30 en
SANTIAGO e o mércores 8 ás 20 h. en
LUGO. Organizado polo Centro de
Estudos Fílmicos da USC e a Funda-
ción Caixa Galicia, todas as proxec-
cións son nas salas desta fundación.♦

Ciclo de Cinema DocumentalCiclo de Cinema Documental

O grupo norteamericano de power
pop ofrece un concerto en VIGO o
próximo martes 31 de maio. O acto
terá lugar na Iguana Club (Churru-
ca 14) ás dez da noite. O prezo da
entrada é de doce euros, de com-
prala con anticipación (en Vigo:
Elepé, Gong, La Columna e a pro-
pia Iguana; en Santiago: Gong) e
quince euros de adquirila na bille-
teira. Neste concerto estarán como
teloneiros Clovis, un dúo español
de pop que xa visitou Vigo recente-
mente. Nada Surf é un trío cunha

longa traxectoria pero poucos tra-
ballos editados –cinco discos com-
pactos, aínda que non todos no Es-
tado español–, de moi boa feitura, o
último, Let Go, é do 2002 e nin-
gunha das súas trece composicións
ten desperdicio. Non é a primeira
vez que Nada Surf visita Galiza.
Estiveron con anterioridade en Vi-
go e ofreceron un concerto acústi-
co. Destas, o feito de estar a reali-
zaren unha xira polo Estado indica
que probabelmente opten por un
recital sen desconectar.♦

Nada SurfNada Surf

O PORRIÑO acolle a II edición desta
cita alternativa e divertida das curta-
metraxes galegas, organizada pola
A.C. Arela. Este venres 20 ás 21,30 h.
arranca, no Torreiro de Cans, coa Noi-
te de Estrea, na que se vai proxectar o
documental Ciudadano Cans; farase
entrega do premio de honra do festival
a Celso Bugallo; poderemos ollar o
tráiler participativo Cows; e gozare-
mos co concerto de Transportes
Hernández & Sanjurjo e a actua-
ción especial de Mario Malaperso-
na, todo de balde. Nos bares e pubs de
“Espazo Noite” celébrase a II Festa
do Cine, na que cada local estará am-

bientado cun filme. O sábado 21 ás 16
h. ábrese o festival cun pasarrúas dos
Increibles Fasidú; ás 16,30 póñense
en marcha os chimpibuses e inícianse
as proxeccións nas diferentes salas,
con entrada de balde até completar
aforo no Jalpón Friki; ás 19 h. farase
un descanso e haberá unha actuación
estelar da charanga Os Increibles Fa-
sidú, para continuar coas proxeccións
desde as 21 h. e até as 23,30 h, mo-
mento no que se entregarán os pre-
mios do público e do xurado, para
chegar ao fin de festa nos bares do
“Espazo Noite”. Máis información en
www.festivaldecans.com.♦

II Festival de CansII Festival de Cans

Organizado pola Concellaría da
Xuventude de MOS, coa colabo-
ración das AA XX Mencer, Mos
e Rebumbio e o colectivo Ceo,
celebrarase este sábado 21 a par-
tir das 23 h. no Torreiro de Santa

Filomena, en Costoias-Tameiga,
coa actuación de A Matraca
Perversa, Os Cuchufellos e Os
Tres Trebóns. A partir das 20h.
haberá xogos populares e chouri-
zos de balde.♦

Festival Festival AA Sacho 05Sacho 05
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O BARROCO
Este domingo 22 ás 12 h. no
Museo de Belas Artes celé-
brase o concerto Shostako-
vich Ensemble, como acom-
pañamento da visita guiada á
mostra A pintura barroca.

FerrFerrolol
■ ACTOS

FUNDAÇOM ARTÁBRIA
Nos locais da fundación, con
sede na rúa Travesa de Bata-
llóns 7, preséntase este venres
20 a nova etapa do xornal No-
vas da Galiza. O sábado 21
poderemos escoitar á musica
de Servando. Máis informa-
ción en www.artabria.net.

■ EXPOSICIÓNS

AS PEGADAS
DO CAMIÑO
A galería Sargadelos acolle
este proxecto de convivencia
e creación, no que os artistas
e escritores participantes ce-
deron as súas obras en bene-
ficio da organización Acción
contra el hambre.

ANTONIE TAPIES
Con motivo da inaugura-
ción da sede da Fundación
Caixa Galicia, podemos
contemplar nas súas salas a
mostra Terras do artista ca-
talán, mercede ao Museo de
Arte Reina Sofía. Até o 19
de xuño. No mesmo lugar
tamén podemos ollar a co-
lectiva Artistas ferroláns.

LUÍS JAIME
O Ateneo Ferrolán adica
unha homenaxe a este pin-
tor local coa organización
dunha mostra antolóxica,
que podemos visitar no
C.C. Torrente Ballester.

SGHN
A Sociedade Galega de His-
toria Natural abre ao público
o seu museo, no que se poden
contemplar esqueletos de di-
ferentes animais e unha co-
lección de pegadas e de mine-
rais, entre outros elementos.

LugoLugo
■ ACTOS

A MULLER XIGANTE
Esta atracción didáctica
permanecerá no exterior do
Pavillón Municipal de De-
portes, até o 15 de xuño .

■ EXPOSICIÓNS

RUSIA
Podemos ollar esta mostra
no Edificio Sindical, até fi-
nal de maio.

MULLERES
DESDE O VIDRO
A Capela de Santa María
acolle esta colectiva de catro
mulleres até o domingo 29.

ANTONIO MURADO
O pintor amosa os seus óle-
os sobre lenzo na galería
Clérigos, até final de maio.

CARTAS
AO MEU AMIGO
O Museo Provincial acolle,
até final de maio, esta mos-
tra sobre a correspondencia
entre Fernández del Riego
e Álvaro Cunqueiro.

FALANDO DA ESTAMPA
Podemos ollar esta colección
de obra gráfica internacional,
até o 24 de xuño, na sede da
Fundación Caixa Galicia.

ROSTROS
O retrato no umbral do sécu-
lo XXI é o fío condutor desta
mostra, que podemos visitar
na sala da Deputación Pro-
vincial, na que se presentan
fotografías, esculturas, pintu-
ras ou vídeos de 35 artistas
contemporáneos da talla de
Cindy Sherman, Thomas
Ruff, Vik Múniz ou Tho-
mas Shütte, entre outros.

X. MARRA
Kince intimidades inte-
rrompidas e máis un paso
cebra titula a súa mostra fo-
tográfica que podemos con-
templar no Mesón do Forno
(Río Ser 12) durante maio.

■ MÚSICA

CONCERTO ENCANTO
Este xoves 19 podemos es-
coitar a este colectivo de can-
tautores no Clavicémbalo.
No mesmo lugar o sábado 21
vai tocar a recoñecida banda
de pop en euskera Seiurte; o
mércores 25 teremos ao can-
tautor cómico Juan Rodi-
cio; o vindeiro venres 27 go-
zaremos co hip hop dos Ge-
ronación; e o sábado 28 a
banda folc A volta do Agro
celebra o seu X aniversário.

SEMANA DO CORPUS
O festival de música Cidade
de Lugo presenta, o martes
24 ás 20,30 no Círculo das
Artes, o Concerto de Bran-
demburgo e Suites de Bach,
pola Orquestra de Cámara
da Sinfónica de Galicia e
Massimo Espadano como
director e violín; o venres 27
ás 20,30 h. no mesmo lugar
gozaremos do concerto Lied
e poesía: Amor de poeta e
palabras de inverno, co tenor
John Mark Ainsley e Roger
Vignoles no piano; e o sába-
do 28 ás 18,30 h. dentro dos
Concertos Familiares a com-
pañía Viravolta Títeres pre-
senta Ahistoria dun soldado,
de Stravinski. Entrada de
balde para todos os espectá-
culos até completar aforo.

■ TEATRO

XENTE AO LONXE
Mofa e Befa presenta esta
obra, que nin é orixinal nin é
de Blanco Amor, o vindeiro
xoves 26 no Clavicémbalo.

MoañaMoaña
■ EXPOSICIÓNS

XAQUÍN MARÍN
Até este venres 20 de maio
no IES As Barxas podere-
mos ollar a mostra 25 anos
de medio ambiente, editada
por ADEGA empregando o
material gráfico dun dos
máximos representantes da
banda deseñada galega.

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

PABLO PÉREZ ÁLVAREZ
Podemos ollar as súas escultu-
ras no Centro Sociocultural.

MugardosMugardos
■ EXPOSICIÓNS

CERVANTES
E O SEU TEMPO
Mostra de paneis informati-
vos que se pode visitar no

baixo do Concello e no IES
Mugardos até o 6 de xuño.

OleirOleirosos
■ EXPOSICIÓNS

O REI DOS MONOS
O castelo de Santa Cruz acolle
esta mostra até final de maio.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

PECATA MINTURA
Mostra do pintor Nando
Lestón que permanecerá
no Ateneo até o luns 30.

MANUEL VIDAL
O artista amosa as súas
obras, até final de maio, no
Museo Municipal.

PORTELA DO HOMEM
Mostra de Xavier Cuíñas,
que podemos ollar na gale-
ría Visol.

HUECO VIRTUAL
Esculturas de Luis Borrajo
até o 30 de xuño nos exte-
riores do Campus.

■ MÚSICA

ROSSA PASSOS
A que está considerada co-
mo unha das intérpretes
máis respectadas do Brasil,
presenta o seu último traba-
llo Amoroso –tributo ao cre-
ador da bossa-nova, João
Gilberto, e ao seu mítico
disco Amoroso, cuxo reper-
torio se recrea neste traballo,
xunto a outros temas da mú-
sica popular brasileira–, este
domingo 22 no café Latino.

PontevedraPontevedra
■ ACTOS

NOITES ABERTAS
O programa de lecer nocturno
alternativo para a mocidade
presenta, este venres 20 desde
ás 20 h. no Froebel, os obra-
doiros de erotismo Eros e
Afrodita, traballo de coiro, e
banda deseñada; na Casa da
Cultura de Marcón teremos
globoflexia e masaxe; e no te-
atro Principal, desde ás 19 h,
celébrase unha mostra aberta
de audiovisuais realizadas no
obradoiro de cinema e vídeo.
O sábado 14 no Froebel ha-
berá, a partir das 19 h, un cur-
so de capoeira, obradoiro de
erotismo Eros e Afrodita, re-
trato e caricatura, e clown; no
Principal proxéctase, ás 20 h,
a película L.I.E.(2001), de
Michael Cuesta, cun cinefo-
rum posterior sobre A vulne-
rabilidade da adolescencia.

■ CINEMA

CURTAMETRAXES
GALEGAS
O martes 24 desde as
21,30 no teatro Principal
vanse proxectar Nonamo-
to F, Minitauromaquia,
Pablo no labirinto, A va-
lente, A teoría do espello,
O prezo da dote, e No ám-
bito do caucú.

■ EXPOSICIÓNS

LIDEIRAS
Podemos ollar esta mostra
de Saúl Otero, até o martes
31, no pub Albatros (An-
drés Mellado 13).

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

ISAAC DÍAZ PARDO
O Café Moderno da Fun-
dación Caixa Galicia exhi-
be as pinturas deste inte-
lectual, artista e empresa-
rio, fundador de Sargade-
los, pertencentes a colec-
ción da entidade. Até este
domingo 22.

■ MÚSICA

CARUMA
O grupo folk pontevedrés
toca, este xoves 19 ás 20 h,
no auditorio de Caixa Gali-
cia (antigo Café Moderno).

O PorriñoO Porriño
■ ACTOS

AUTOESTIMA E
APRENDIZAXE
A asociación Madeixa orga-
niza esta charla a cargo de
Hipólito Puente, que se vai
celebrar o vindeiro xoves 26
ás 20 h. no C.C. Municipal.

■ EXPOSICIÓNS

INTROVERSIÓNS
Podemos ollar esta mostra
no C.C. Municipal.

UN SÉCULO EN IMAXES
Esta mostra reúne 154 fo-
tografías, dun total de 550,
que foron recollidas duran-
te os últimos meses na pa-
rroquia de Mosende, e nas
que se pode ver a evolu-
ción da vida e da sociedade
desde finais do s. XIX até a
década de 1960. Até o 6 de
xuño no C.C. San Xurxo de
Mosende.

■ MÚSICA

ESCOLA MUNICIPAL
A agrupación local vai dar
un concerto no Círculo Re-
creativo Cultural, este do-
mingo 22 ás 12,30 h. .

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

PEGADAS DE SEFARAD
Podemos visitar esta mos-
tra até este venres 21 no Lo-
cal Social da Madalena.

RibadeoRibadeo
■ ACTOS

ANIMAL +
O vindeiro xoves 26 ás
20,30 h. preséntase, no Pa-
rador de Turismo, un novo
número desta revista cultu-
ral, co espectáculo Diálo-
gos Finlandeses do escritor
e actor Carlos Santiago.

■ MÚSICA

MARFUL
A nova formación de Ugia
Pedreira, que mestura mú-
sica europea dos anos 20 e
30, cabaré, jazz e folk cun
exquisito sentido da elegan-
cia musical e letras inteli-
xentes, actúa este domingo
22 ás 20,30 h. no Auditorio
Municipal. Entrada 5 euros.
O mércores 25 ás 21 h. po-
deremos gozar no mesmo
lugar do mellor gospel ame-
ricano cos The Northern
Brotherhood Singers.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

LOS CAPRICHOS
DE GOYA DE DALÍ
Podemos admirar esta
mostra no Museo do Gra-
vado en Artes.

SadaSada
■ EXPOSICIÓNS

MERCEDES
FDEZ. FIGUERAS
Os seus óleos poden ollarse
na casa da cultura Pintor
Lloréns até final de maio.

San SadurniñoSan Sadurniño
■ EXPOSICIÓNS

MONICREQUES
CHINESES
Podemos visitar esta mos-
tra, até final de maio, no
Centro Cultural.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

25 ANOS
DO PT BRASILEIRO
A Fundación Galiza Sem-
pre organiza unha conferen-
cia pública con Hamilton
Pereira, presidente da Fun-
dação Perseu Abramo, este
venres 20 ás 19 h. na sede
da Fundación Caixa Gali-
cia. O brasileiro, que será
presentado por Xosé Ma-
nuel Beiras, e falará sobre
25 anos do PT e a renova-
ción do pensamento da es-
querda latinoamericana.

■ EXPOSICIÓNS 

TEMPOS DE VELA
Podemos ollar esta mostra
na Aula Sociocultural de
Caixa Galicia.

FERNANDO SEAGE
Demasiados enemigos sen
rostro titula este xove pintor
compostelán a súa mostra
que podemos contemplar na
galería DF (Rúa de San Pe-
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O cantautor madrileño preséntanos
o seu novo disco, gravado en direc-
to, Cábalas y cicatrices, con once
novas cancións cheas de sátira, hu-
mor e crítica, este xoves 19 ás
22,30 h. na cervexaría Casa de
Arriba en VIGO, por unha entrada
de 15 euros. O venres 20 ás 23.30
h. estará no pub Bahaus de LALÍN
(entrada 12 euros); e o sábado 21
ás 22,30 h. no teatro Pastor Díaz
de VIVEIRO (entrada 3 e 5 euros).♦

JavierJavier KraheKrahe

As compañías Provisional Dan-
za e Matarile Teatro producen
este espectáculo creado e inter-
pretado por Ana Vallés e Car-
men Werner, e que podemos

ollar o vindeiro venres 27 e sába-
do 28 ás 22 h. no teatro Galán de
SANTIAGO. O domingo 29 ollaré-
molo no festival Isto Ferve do te-
atro Ensalle en VIGO.♦

Pie IzquierdoPie Izquierdo

As pegadas
do camiño é
un traballo

conxunto de
artistas e
escritores
que está

exposto na
galería

Sargadelos
de FERROL.

As
esculturas

de Luís
Borrajo

están
expostas no
Campus de

OURENSE
até finais de

xuño.

Marful, o
novo grupo
de Ugia
Pedreira,
está este
domingo 22
en RIBADEO.



dro 11) a partir do venres 20
e até o 24 de xuño. Unha
mirada crítica e descreida
do mundo do retrato.

DERRAME
A Fundación Granell, para
conmemorar o seu X ani-
versario, acolle unha mostra
deste colectivo chileno su-
rrealista, até o 20 de xuño.

ARTE E COMPROMISO
SOCIAL DA
CULTURA GALEGA
Chega a Galiza esta mostra
concebida como un ciclo de
sete exposicions na galería
Sargadelos de Barcelona du-
rante 3 anos e que será presen-
tada este xoves 12 ás 21 h. na
galería Sargadelos compostelá
por Isaac Díaz Pardo e as dúas
coordenadoras: Mª América
Díaz Pampín e Mª Díaz Rey,
autoras do libro homónimo de
Ed. do Castro. Revisada e au-
mentada, consta de 60 paneis
organizados en sete grupos: 1)
Percorrido polas vangardas e
os medios creados polo gale-
guismo até o 18 de xullo do
36, 2) L. Huici, F. Miguel, C.
Fdez Mazas e A. Cebreiro, 3)
Arturo Souto e Manuel Col-
meiro, 4) Luís Seoane e Carlos
Maside, 5) Pesqueira, Torres e
Laxeiro, 6) E. F. Granell Ma-
ruxa Mallo, e Urbano Lugrís e,
7) Artes e Letras: escultores
como Eiroa ou Compostela; li-
teratos como M. Antonio,
Cunqueiro, Castelao... músi-
cos como Bal y Gayk e Mtnez
Torner ou cinematógrafos ou
fotógrafos como Carlos Velo e
Xosé Suárez.

RADICAIS LIBRES
Amostra Experiencias gays e
lésbicas na arte peninsular
pódese visitar, até o 10 de xu-
llo, na sala Isaac Díaz Pardo
do Auditorio de Galicia, de
10 a 14 e de 16 a 19 h.

DE MAR A MAR
Mostra bibliográfico-docu-
mental sobre a vida e obra de
Lorenzo Varela, a quen se
lle adica este ano o Día das
Letras, na galería Sargadelos.

ALBERTO GULÍAS
A galería José Lorenzo aco-
llea súa mostra El último sol,
na que o artista combina fo-
tografía, pintura e escultura.

QOYLLUR RIT’I
NO PERÚ
A onde viaxan os deuses.
Unha peregrinación ao
Qoyllur Rit’i aproximanos
á festa indíxena máis multi-
tudinaria de América, unha
das manifestacións máis
profundas da relixiosidade
andina na que miles de per-
soas de todo o Perú peregri-
nan, a través de abruptas
paraxes, a este santuario.
No Museo das Peregrina-
cións até o 19 de xuño.

NOT RED LABEL
Podemos ollar as fotografí-
as de Manu Lago, até o
mes de xullo, na sala Galán.
ARTURO HERRERA
O CGAC organiza a pri-
meira retrospectiva europea

deste artista venezolano,
que vive e traballa entre
New York e Berlín, cun to-
tal de 50 obras nas que se
mesturan elementos do mo-
dernismo, 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 má-
xima de 3 minutos.

UN MUNDO
DE FORMAS E CORES
O Colexio de Fonseca aco-
lle esta mostra organizada
polo Museo de Historia Na-
tural Luís Iglesias da USC,
na que podemos ollar a co-
lección malacolóxica Rolán.

OOOPS...!
I DID IT AGAIN!
Vídeo-instalación de Ch-
ristian Jankowski no
CGAC, até 12 de xuño.

GRANELL E
OS SURREALISTAS
A segunda planta da Fun-
dación Granell acolle esta
mostra até novembro.

■ MÚSICA

ARNALDO ANTUNES
O ciclo Sons da Diversidade

continúa co espírito de amo-
sar as diferentes tendencias
da creación musical no mun-
do. O domingo 29 ás 21 h.
poderemos escoitar ao brasi-
leiro Arnaldo Antunes, co-
ñecido polo seu disco Triba-
listas (xunto a Marisa Monte
e Carlinhos Brown), que vai
presentar o seu novo traballo
titulado Saiva, cun concerto
no que o envolvemento escé-
nico converte o seu directo
nun espectáculo frenético
que deixa o público abraiado.
As entradas pódense recoller
no Auditorio de Galicia de 12
a 14 h. e de 17 a 20 a un pre-
zo de 12 euros (6 euros para
estudantes e xubilados) e nos
teléfonos 981 571 026 e 981
573 979, ou o mesmo día até
a hora de comezo do espectá-
culo, de haber prazas dispo-
ñibles. Máis información en
http://sons.santiagodecom-
postela.org.

TÚZAROS
A banda compostelá de
hardcore toca na Praza do
Toral, xunto cos Fait´nfly e
Rever, este xoves 19.

DADO DADÁ
O mítico jazz-club celebra o
seu 25 aniversario cunha
festa no Auditorio de Gali-
cia este venres 20 ás 23 h. O
sábado 21 retransmítese
desde o club o programa A
todo Jazz de RNE 3; e o mar-
tes 24 ás 22 h. escoitaremos
a Toño Otero Quartet, re-
matando cunha repichoca.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Helmut Rilling terá a batu-
ta este xoves 19 ás 21 h. no
Auditorio de Galicia, nun
concerto no que se van in-
terpretar pezas de J.S. Bach.

■ TEATRO

ESPELLO CÓNCAVO
Presenta, desde este xoves 19
ao domingo 22, na sala Yago
a comedia musical gamberra
Os mutantes metálicos ata-
can! (consultar horarios en
www.salayago.com).

ASOMADOS
Y ESCONDIDOS
A compañía arxentina repre-
senta El dueño del cuento,
peza destinada a crianzas a
partir de 4 anos, o domingo
22 ás 12,30 h. na sala Yago.

RICARDO III
A obra de Shakespeare é le-
vada ao teatro polo CDG,
baixo a dirección de Manuel
Guede e con X.M. Olveira
Pico, Marcos Viéitez, Ma-
nuel Areoso, Artur Trillo,
Muriel Sánchez, Miguel Ló-
pez Varela, Maxo Barxas,
Miguel Pernas, Xulio Lago,
Luísa Merelas, Toño Casais,
Rodrigo Roel, Agustín Ve-
ga, Elina Luaces e Pancho
Martínez no elenco. No Sa-
lón Teatro até este domingo
22 de maio. Máis informa-
ción e reservas no telf. 981
581 111, de 9 a 14 h.

SoberSober
■ MÚSICA

FOULA
O grupo vocal ourensán vai
dar un concerto este sábado
21 ás 20 h. no Centro So-
ciocultural.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

ANTÓN BUCIÑOS
Paisaxes titula a súa mostra
de pintura, que inaugura es-
te venres 20 ás 20,30 na ga-
lería Trisquel & Medulio,
cun miniconcerto de música
tradicional a cargo de Mª
Xosé López e Xerardo
Fernández. O pintor ouren-
sán bebe nas mesmas fontes
que os grandes paisaxistas
galegos, sendo gran coñece-
dor de algún deles, aínda
que refuga da reprodución
mimética dos esquemas ha-
bituais. Até o 2 de xullo. 

MARIBEL GUTIÉRREZ
Amosa os seus óleos, xunto
cos de Paz Rodríguez, na
Área Panorámica, até o
luns 30. No mesmo lugar
podemos ollar até o venres
27 a mostra Petroglifos, pe-
gadas en pedra.

■ TEATRO

A DO LIBRO
A compañía viguesa Arte-
llo alla scala 1:5 chega con
esta obra de títeres á Área
Panorámica este venres 20
ás 20,30 h.

VVigoigo
■ ACTOS

ÁMBITOS DE GALICIA
Programa da Concellaría de
Asuntos Sociais, patrocinado
por Caixa Galicia, que, nesta
terceira edición, está adicado
a un dos elementos primor-
diais da nosa historia: o mar,

presente e futuro. O ciclo Po-
los mares de Galicia comeza
este xoves 19 coa conferen-
cia Un océano de vida a car-
go de Emilio Fernández
Suárez; o luns 23, Soledad
García Gil tratará sobre O
mar de Galicia e os seus
fondos; o mércores 25 Lino
Pazos Pérez falará sobre
Mareantes: titáns do mar.
Estas conferencias teñen lu-
gar ás 20 h. no salón da Casa
Galega da Cultura e terán
continuidade até o 2 de xuño.
Os estudantes de CC do Mar
poderán conseguir un crédi-
to, de asistir ao ciclo.

A COVA DOS RATOS
O centro social autoxestiona-
do (Romil 3, baixo) organiza,
o sábado 21 ás 20 h, a charla
Por unha mobilidade sus-
tentábel para tod@s, a cargo
de Xan Duro, membro de
ADEGA. Máis información en
www.sindominio.net/calei-
doskopio.

CÓNTAME UN CONTO
Neste obradoiro para crian-
zas, que se celebra na Bi-
blioteca Pública Central,
vaise ler este sábado 21 ás
11 O reiseñor, de Han Ch-
ristian Andersen.

CASA DO LIBRO
Dentro da programación des-
ta librería temos, este xoves
19, unha charla-coloquio
arredor da figura de Lorenzo
Varela co escritor, crítico de
arte e especialista na súa obra,
Carlos L. Bernárdez; o mar-
tes 24 preséntase o libro de
Antón Lopo, As tres mortes
de Lorenzo Varela, coa inter-
vención do autor, o director li-
terario da editorial Galaxia
Carlos Lema, e máis o escri-
tor Francisco Castro; o mér-
cores 25 celébrase o Día dos
Lectores, tertulia literaria na
que se pode participar libre-
mente recomendando ou fa-
lando dalgunha obra ou sim-
plemente escoitar; o xoves 26
o físico Teo Boo vai dar unha
conferencia, organizada pola
Asociación Astronómica Rías
Baixas, titulada Einstein, el
mito. Todos os actos camezan
ás 20 h.

VIGO:
O HOME E A CIDADE
A II edición deste ciclo de
conferencias, organizado
pola Fundación Carlos Ca-
sares que se desenvolve no

C.S. Caixanova, clausúrase
coa intervención, este xoves
19 ás 20 h, dos urbanistas
Ánxel Viña e Juan Luís
Dalda, que falarán sobre
Áreas Metropolitanas e or-
denación do territorio.

■ CINEMA

BLOODY SUNDAY
A A.C. A Revolta proxecta
está fita en portugués, o luns
23 ás 20,30 h, no seu local
social na rúa Real 32, baixo.

■ EXPOSICIÓNS

JOANA TICOULAT
Até o sábado 28, podemos
ollar a mostra das súas
xoias Constelacións e ou-
tras pezas, na galería Espí-
ritu Casual.

PREMIOS FAD 04
A Casa das Artes acolle es-
ta mostra até o domingo 22.

ARTE ESPAÑOLA
1975-1990
No C.C. Caixanova pode-
mos ollar, até o 19 de xuño,
a mostra De la Libertad al
Neoexpresionismo.

DIÁSPORA
O MARCO inaugura este
venres 20 a mostra 10 Artis-
tas galegos no exilio latino-
americano (1930-1970),
coa que se pretende aportar
novas claves de lectura da
historia da arte galega do
s.XX, amosando dados que
permitan reconstruír unha
historiografía alternativa ao
discurso oficial académico.
Até o 11 de setembro pode-
remos contemplar 72 obras,
entre pinturas, debuxos, fo-
tografías e esculturas, ade-
mais de proxeccións e bi-
bliografía diversa de 10 ar-
tistas claves como Ángel
Botello, Castelao, Manuel
Colmeiro, Eugenio Gra-
nell, Maruja Mallo, Luis
Seoane, Arturo Souto, Jo-
sé Suárez e Carlos Velo.

CUSPINDO
A BARLOVENTO
A coñecida serie de foto-
grafías de Manuel Sendón,
sobre o desastre do Presti-
ge, recala no Museo do
Mar, despois de pasear por
Portugal, Holanda e Ingla-
terra, até o 12 de xuño.

GUILLERMO
CANELLA ITURBE
Até o domingo 29 de 17,30
a 21,30 h. no CCDR Helios
de Bembrive amósase a súa
pintura figurativa de ima-
xes e paisaxes urbanas.

CHECHÉ E SANTALLA
Podemos ollar a obra da
pintora na Casa do Libro,
até o 15 de xuño.

CARLOS RIAL
Ten unha mostra dos seus tra-
ballos na galería Vgo, onde
permanecerá até o 30 de xuño.

KAIAK DE MAR
Poden participar nas actividades de
achegamento a este deporte todas
aquelas persoas, de entre 18 e 30 anos,
que o desexen, con ou sen experiencia
no kaiak de mar, polo que a condición
física non ten que ser un impedimento
para tomar parte. A Ruta Norte levará
aos participantes desde Vilanova de
Arousa até Aldán, en Cangas, pasando
polo Grobe, A Lanzada, Illa de Ons,
Portonovo, Illa de Tambo, e Bueu. A
Ruta Sur descorrerá por Panxón, Vigo,
Arcade, Moaña, Cangas, Illas Cíes e
Baiona. As datas serán desde o 5 ao 14
de agosto para a Ruta Norte e do 16 ao
24 de agosto para a Ruta Sur. Ademais
do 23 ao 31 de xullo proponse a cha-
mada Ruta Exterior, reservada a perso-

as que xa teñan algún contacto co pira-
güismo, xa que ten moita navegación
oceánica e etapas máis longas e técni-
cas, desde Noia a Baiona, pasando por
Porto do Son, Illa de Sálvora, Illa de
Ons e Illas Cíes. O custo por partici-
pante e de 110 euros con todo incluído
(guías, material técnico, aloxamento,
manutención, embarcacións de apoio,
servizo sanitario 24 h., transporte e se-
guros). As persoas interesadas poden
apuntarse ou pedir máis información
no teléfono 902 152 535 ou na páxina
electrónica da rede de Información
Xuvenil www.rix.org.

VII ENCONTRO DE
EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS
A Federación Galega pola Cultura

Marítima e Fluvial (FGCMF) promo-
ve estas xornadas organizadas polo
Grupo Etnográfico Mascato, Clube
Mariño Salnés e Asociación Náutica
As Joritas, que terán lugar na dársena
do barrio de San Tomé de CAMBADOS
do 6 ao 10 de xullo. As persoas inte-
resadas en participar deberán enviar
unha folla de inscrición debidamente
cuberta á FGCMF, Edificio Multiú-
sos da Mercede Avda. da Coruña, s/n
36630 de Cambados. A inscrición in-
clúe amarre e aloxamento gratuíto,
se, a maiores, se quixera manuten-
ción poderase facer polo importe de
20 euros para os catro días, que se in-
gresarán na conta da FGCMF: 2080
0426 30 0040109383 de Caixanova.
Aquelas asociacións que desexen

montar posto deberán poñerse en
contacto coa organización no teléfo-
no 986 524 845. Máis información en
www.culturamaritima.org.

DANZAS ÁRABES
O grupo de danzas do mundo Mon-
teira organiza, coa colaboración da
asociación cultural O Coto, este cur-
so que se vai impartir o sábado 28 de
10 a 14 e de 16,30 a 20,30 h, e o do-
mingo 29 de 10 a 14 h. no colexio
Carballal do barrio de Cabral en VI-
GO. O prezo da inscrición e de 36 eu-
ros, con prezo reducido para os so-
cios das organizacións promotoras.
Información e matrícula no telf. 620
674 408 (Isabel) ou no 677 556 402
(Magdalena).♦
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CONSELLARÍA DE
INNOVACIÓN, INDUSTRIA E
COMERCIO

Convócanse axudas económicas
para o alumnado que realiza forma-
ción práctica en centros de traballo
correspondentes aos estudos de ci-
clos formativos de grao medio e su-
perior de formación profesional es-
pecífica, módulos profesionais ex-
perimentais, artes plásticas e deseño
e programas de garantía social cofi-
nanciadas polo Fondo Social Euro-
peo. Poderá ser o alumnado dos

centros públicos, privados concerta-
dos ou privados autorizados desta
comunidade autónoma que estea no
derradeiro curso dun ciclo formati-
vo de grao medio ou superior de
formación profesional específica,
estudos superiores de conservación
e restauración de bens culturais, un
módulo profesional experimental
de nivel II ou un programa de ga-
rantía social. A información referida
aos prazos de solicitude e a docu-
mentación que cómpre adxuntar es-
tá recollida na páxina electrónica da
Xunta de Galicia.♦

D.O.G.D.O.G.

Antón
Buciños
mostra a
súa pintura
na galería
Trisquel e
Medulio de
TUI.

O brasileiro
Arnaldo
Antunes
canta o

domingo 29
en

SANTIAGO.



VER E TOCAR
A sala I do C.S. Caixanova
acolle esta mostra itineran-
te do Museo Tiflológico or-
ganizada pola ONCE.

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

XOGOS INTERACTIVOS
Na sala da Casa da Xuventu-
de até este venres 20, esta
mostra pretende achegarnos
ás matemáticas mediante
traballos realizados polo
alumnado de secundaria dos
IES Politécnico de Vigo, de
Salvaterra, e o CPI do Rosal.

O MANANCIAL DA VIDA
Obras de Laxeiro até o 12
de xuño na Fundación Cai-
xa Galicia.

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

CARLOS
RODRÍGUEZ-MÉNDEZ
Até o 19 de xuño poderemos
contemplar as creacións des-
te artista no Espazo Anexo
do MARCO. Esculturas de
turba, fotos de obras, espazos
abandonados... nos que apa-
rece a súa figura ou de si
mesmo co corpo deformado.

FOTOGRAFÍA
CONTEMPORÁNEA
As mellores imaxes perten-
centes á Colección de Tele-
fónica exhíbense até o 5 de
xuño no MARCO.

COLECCIÓN CAIXANOVA
A planta primeira do Cen-
tro Social da entidade aco-
lle unha escolma de máis de
120 obras da súa colección
particular, entre as que des-
tacan as adquisicións máis
recentes, onde a fotografía
ten un lugar relevante.

■ MÚSICA

TODD TERRY &
JUNIOR SÁNCHEZ
Dentro da World wide club-

bing tour, a discoteca A¡
(Beiramar 113) presenta es-
te concerto para este venres
20 a partir da 1 da mañá.
Venda de entradas no pro-
pia discoteca por 6 euros
con dereito a consumición.

SUGARLESS
A Iguana Club acolle, este
xoves 19 ás 22 h, o concerto
desta banda (entrada 12 eu-
ros); o venres 20 ás 00,30 h.
e por 5 euros poderemos es-
coitar a Triángulo de amor
bizarro e Triquinoise.

DAVIS RUSELL
O martes 24 ás 20,30 h. ce-
lébrase no C.C. Caixanova
este concerto benéfico con-
tra as minas antipersoa.

■ TEATRO

EMBALAXES
Malalúa Teatro participa
desde este xoves 19 ao do-
mingo 22 no festival Isto
Ferve do teatro Ensalle,
con este espectáculo multi-
disciplinar dirixido por Eva
Lúa, no que se mestura tea-
tro, poesía, e danza.

ALMACENADOS
Este venres 20 ás 20,30 h. no
C.C. Caixanova podemos
ollar esta peza de David De-
sola, dirixida por Juán José
Afonso, e con interpretación
de José Sacristán e Carlos
Santos; o sábado 21 ás 22,30
h. gozaremos no mesmo lu-
gar co espectáculo de humor
galáctico Star Trip, ao cargo
da compañía Yllana.

PasaiaPasaia
■ ACTOS

LETRAS GALEGAS
O colectivo Daniel Castelao
organiza, este venres 20 ás
19,45 h. na Tenencia de Al-
caldía de Trintxerpe, unha
conferencia titulada Lorenzo
Varela, poeta na emigrazón
e no exilio, ao cargo do es-
critor Xan Fraga; o sábado
21 ás 12 no mesmo lugar,
proxectaranse diversos víde-
os culturais galegos; o do-
mingo 22 ás 12:30 h. cele-
brarase unha misa en galego
na parroquia de Nosa Sra.
Da Asunción, no povoado de
Pescadores e, ás 13,30, ha-
berá unha homenaxe a Cas-
telao, na rúa do seu nome,
coa actuación dos gaiteiros
Novas Fontes, de Hernani.

VValladolidalladolid
■ TEATRO

MATARILE
A compañía compostelá re-
presenta este venres 20 e sá-
bado 21 ás 21,30 h. no Fes-
tival Internacional de Tea-
troyartesdecalle, Historia
Natural (eloxio do entu-
siasmo), un espectáculo de
gran formato que xunta tea-
tro, danza e música en direc-
to, integrado por 6 actores, 2
bailaríns e un cuarteto de
vento, con textos de Ana

Vallés, citas de Peter
Handke, composicións ori-
xinais de Benjamín Otero e
o espazo e iluminación de
Baltasar Patiño.

PorPortoto
■ CINEMA

CORTA!
O Festival Internacional de
Curtametragens do Porto celé-
brase desde este xoves 19 ao sá-
bado 21 na Biblioteca Munici-
pal Almeida Garret, lugar onde
poderemos ollar a mostra com-
plementar Shooting Boards.

■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
A formación galega, dirixi-

da por Helmut Rilling, dá
un concerto no Grande Au-
ditório do Rivoli Teatro
Municipal este venres 20 a
partir das 21,30 h.

PAULO RAPOSO &
JOHN GRZINICH
Programa paralelo á exposi-
ción de Paulo Nozolino, que
terá lugar este venres 20 ás
22 h. no Auditório de Serral-
ves. Raposo ven desenvol-
vendo, desde 1990, unha ac-
tividade constante no
son/música e na arte interme-
dia, con incidencia no uso
das novas tecnoloxías da
imaxe e na concepción e pro-
gramación do software inte-
ractivo para performances en
tempo real. Desta volta conta
coa colaboración do artista
sonoro e visual Grzinich.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

GULBELKIAN
A galería de Exposições
Temporárias do edificio da
sede da Fundação C. Gulbel-
kian acolle Espelhos do Pa-
raíso, tapetes do mundo islá-
mico dos séc XV-XX, até o
31 de xullo; 7.000 anos de
Arte Persa. Obras primas
do Museu Nacional do
Irán, até o 5 de xuño; a mos-
tra fotográfica de Eduardo
Nery, titulada Metamorfo-
ses, até o 20 de xuño. No
CJAMP están 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.

MadridMadrid
■ EXPOSICIÓNS

A GALICIA MODERNA
O Círculo de Bellas Artes
(na rúa Alcalá 42) acolle,
até este domingo 22, esta
magnífica retrospectiva
que aborda o traballo cre-
ativo nos diversos ámbi-
tos artísticos galegos
(pintura, escultura, arqui-
tectura, cinema, fotogra-
fía, literatura, teatro e de-
seño) durante os vinte
anos comlprendidos entre
1916 e 1936, pretendendo
provocar a reflexión sobre
o ritmo que marcaron os
feitos culturais e aconte-
cementos históricos no
devir da Galiza.♦

MURGUÍA
www.revistamurguia.com

Páxina electrónica da Revista Galega de
Historia Murguía. O sitio inclúe a editorial
do medio, relatorio das fontes que usa, da-
tos das investigacións, entrevistas, lembran-
zas históricas, un índice de museos e arqui-
vos, lecturas, normas de publicación, foro, a
biografía de Manuel Murguía e ligazóns.♦

AA RedeRede
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■ Alúgase piso amoblado con cale-
fefacción na zona da Rúa de San Pe-
dro en Santiago. Perguntar por Vitoria
nos telf. 981 589 539 ou 646 693 025.

■ Estancias lingüísticas para crianzas
desde os 13 anos, adolescentes e adul-
tos en Inglaterra e Gales. Máis informa-
ción en pazsilva2000@yahoo.es ou cha-
mando ao 986 415 666/ 986 639 172.

■ Búscase propietario agarimoso pa-
ra cadeliños de raza pequena. Intere-
sados contactar no 986 415 666/ 986
639 172 ou en pazsilva2000@yahoo.es.

■ Busco casa con finca perto de
Pontevedra para todo o ano en alu-
guer cidade. Prezo razoábel. Telf. 986
767 187.

■ Quixera manter correspondencia
con muller progresista galega, de
35 a 40 anos. Chámome Antón Ro-
bledo Pérez e o enderezo é Centro
Penitenciario de Villabona. Finca Ta-
bladiello Alto 33271, Llanera-Gijón.

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

■ Mozo de 34 anos, en Vigo, ofréce-
se para traballar como conserxe de co-
munidade, na construción como peón,
ou para traballar como peón en serraría.
Preguntar por Alberto no 616 870 908.

■ Técnico con experiencia en pro-
dución gandeira e leiteira busca
emprego en explotacións agropecua-
rias en toda Galiza. Teléfono de con-
tacto 686 513 125.

■ A actualidade do deporte da billar-
da na Galiza e no mundo está no Varal
Dixital: www.ovaral.blogspot.com. Aché-
gate á LNB e coñece os outros galácti-
cos e galácticas, ponte en contacto con
nós se queres que organicemos un tor-

neo onde ti vives: ovaral@hotmail.com.

■ Vendo piso en Vigo, na urbaniza-
ción As Palmeiras, con 100 m2 de
garaxe e trasteiro por 34.000.000 pta.
Interesados chamar ao 639 134 041.

■ Xa tes un novo medio de comuni-
cación ao teu alcance na rede gale-
ga: www.xente.mundo-r.com/arrouta-
da. Entra e entérate do que pasa en
Galiza. Contacta con nós en arrouta-
dainforma@mundo-r.com.

■ Alúgase apartamento en Viveiro
(en xullo e agosto) con dous cuartos,
baño, salón, cociña, ampla terraza, lu-
minoso. A 50 m. da praia, do paseo ma-
rítimo e do parque. Telf. 982 562 498
polas noites.

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

■ Véndese piso de 120 m2 en Vivei-
ro. 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.

■ En Lira-Carnota alúgase apartamen-
to ao carón da praia, con terraza e vis-
tas ao mar, completamente equipado pa-
ra 4 persoas. Semana Santa 300 euros,
1ª quincena de xullo 420 e a 2ª, 500. Dis-
poñíbel todo o verán. Interesados chamar
ao 981 761 114 ou ao 666 843 997.

■ Véndense traballos de artesanía
en pedra do país: fontes, pías, piná-
culos, cruceiros, etc... Chamar ao telf.
686 482 967.

■ Clases de Ikebana (arte floral xapo-
nés) en Santiago ou na Coruña, para
descubrir unha forma distinta de valorar
as flores e a natureza. Telf. 654 834 280.

■ Mozo de 34 anos ofrécese para
traballar en Vigo como conserxe,
peón para a construción ou para

empresas de limpeza. Preguntar por
Alberto no telf.  616 870 908.

■ Alugo piso na Coruña de 100 m2,
todos os cuartos con vistas ao mar,
totalmente equipado e reformado, por
500 euros ao mes. Perguntar por Xu-
lia no 660 278 534 ou, ás noites, no
981 606 273.

■ Ofrécese, gratuitamente, Instalación ou
Montaxe para sá de arte, colexio, museo,
etc. Elementos estruturados en ángulo
recto. Materia-soporte de madeira tratada
con xeso. Aplicación de cores polo proce-
dimento de action painting. Técnica mixta
con aglutinación de pó de mármore. A ins-
talación conforma un recinto con pequeno
corredor de aceso. Para os nenos: as tá-
boas 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 Ra-
muín, 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 pa-
ra coidar crianzas por horas en Vi-
go. Tlf: 687 315 234.

■ Psicólogo galego-arxentino aten-
de consultas de emigrantes. Crise
na reintegración, na familia, na esco-
la. Primeira consulta de balde. Psico-
terapia breve. Organización de gru-
pos de reflexión en cidades galegas.
Pedir cita no tel. 981 134 144.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

Na Coruña non é todo aquelo de multiplicar graciosamente os metros cadrados da vivenda do alcal-
de Vázquez. Tamén se pode, sen éxito, acicalar a paisaxe desde unha arcadia acrílica e imposíbel.

Non vos riades que o conto é tristeNon vos riades que o conto é triste

Sugarless
toca este

xoves 19 na
Iguana de

VIGO.
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Nº 1.176
Do 19 ao 25
de maio
de 2005 Voz alta, música apoca-

líptica: “Bebé secues-
trado en Barcelona”.

Primeiros planos da desespe-
ración do pai, logo das bágo-
as e da angustia da nai, da tía
e da madriña. Preguntas alti-

sonantes da locutora, con
fondo de tan-tan: “Que van
facer co bebé os secuestrado-
res? Para que o queren?”
Agora un ta-ta-chán. Novos
berros estarrecedores de dor.
Frases: “ai! o meu bebé, ai! o

meu bebé”. Xogar co medo e
a ignorancia da poboación (a
base de noticias selecciona-
das e a medio contar) foi a
fórmula de Hitler. Hai máis
política nos sucesos que no
telexornal.♦
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Os mortos
sobre
a mesa
MANUEL CIDRÁS

Omanual de estilo da
retórica antiterroris-
ta reza que non se

pode negociar cos que no
canto de razóns poñen mor-
tos sobre a mesa. Tantas ve-
ces o escoitamos referido
aos terroristas que resultou
sorprendente ver no longuí-
simo debate sobre o estado
da nación a Mariano Rajoy
adiantarse a poñer os caídos
no tapete con acusación de
traizón aos mortos e guinda
da rendición do parlamento.
Non se trata dun mero exce-
so verbal senón dunha op-
ción estratéxica. Posto na
disxuntiva de rectificar ou
ratificar a liña involucionis-
ta do seu antecesor, Rajoy
opta por afundirse nas posi-
cións da extrema dereita.
Gobernando a nave á capa
das críticas á súa soidade
parlamentar, apela á com-
paña dos que ecoan a canti-
ga da traizón, que son os
voceiros da AVT e os afilia-
dos socialistas militantes do
Foro de Ermua, por agora.
A cantilena da traizón e a
rendición é dura de música
e letra, como adoitan ser as
músicas militares, pero vai
camiño do top manta.

Este firme paso á fronte
no abismo do irredutíbel
non fai senón confirmar un
ideoloxema que aquí temos
adiantado máis dunha vez
como tese: que a España
Nacional, na que militan al-
gúns socialistas (e non só
os chamados á orde estes
días) prefire a pervivencia
dun terrorismo debilitado
polo cerco policial, aínda
que tamén sexa irredutíbel,
antes que poñer en cuestión
a sacra idea da unidade da
patria. Nótese que emprego
o verbo preferir e non que-
rer, porque non se tache a
tese de inmundicia e por-
que dou por sentado que
quen así pensan perciben
os dous termos da opción
como males indesexábeis.
Faltaría máis.

Eu discrepo radical-
mente da escolla de Rajoy
e compañía, como ben se
comprenderá, pero non a
demonizo porque fago un
esforzo intelectual por po-
ñerme na posición do ou-
tro. Rajoy debería facer ta-
mén ese esforzo, aínda
que lle resulte repulsivo.
Tamén do outro lado da li-
ña é de supoñer que a me-
moria dos seus mortos ha
ser un grave atranco ao
éxito dunha vía de pacifi-
cación. Ninguén se debe
escandalizar porque a dor
é mala de reducir a razóns,
e mesmo estas son difíci-
les de conciliar ao se con-
frontaren. Por iso mesmo
a nada conduce poñer os
mortos enriba da mesa
cando se trata de superar a
dialéctica da guerra.♦

Ano XXVIII.
IV Xeira.

H. VIXANDE
É vocal de Psicoloxía Educati-
va do Colexio de Psicólogos
de Galiza e, en consecuencia,
unha autoridade en cuestións
relativas á intelixencia dos in-
dividuos. Chámase Xosé Car-
los Cardama Barrientos e
lembra que os psicólogos non
son magos e tamén se trabucan.

Nas academias prepáranse test
de intelixencia. Como é iso?

Na medida que coñeces os ti-
pos de test e traballas determina-
dos aspectos, podes aprender a
facelos mellor que os demais.
Nese sentido, o que demostras é
que sabes facer os test, non que
es intelixente.

Pero é unha falsificación!
Naturalmente. A Xunta em-

prégaos nas súas probas pero non
para coñecer a intelixencia, senón
para descartar xente. Se preparas
tests, sabes facer o exame e tes
mellores resultados, por iso can-
do queremos saber se alguén é
intelixente temos que empregar
test que non fixo antes, polo me-
nos no espazo dun ano. Eses tests
que se preparan son unha medida
que serve para saber que traballo
fixeches. Hai distintos tipos de in-
telixencia: musical, da linguaxe,
afectiva... Segundo fagas un test
ou outro traballas un aspecto con-
creto. Mais os test son un instru-
mento, non unha confirmación.
Empréganse sobre todo cando hai
problemas e teñen como obxecti-
vo axudar ao individuo.

Ou sexa, non serven para
medir a intelixencia.

Como son un instrumento de
medida, empréganse xunto con
outros datos sociais e laborais,
por exemplo, e diso extráense

unhas conclusións, pero sempre
hai que ser moi cautos.

Admitirá que a ninguén lle
gusta que lle fagan un destes test,
por se queda como un parvo.

Sucede. Existe o prexuízo de
que os psicólogos te miran e saben
todo de ti. Non somos magos nin
bruxos, só sabemos o que nos que-
ren dicir e o que interpretamos.

Polo menos os xornalistas
somos máis de fiar. Todo o
mundo sabe que mentimos.

Isto teno claro todo o mun-
do. Con nós, a xente cre todo o
que dicimos, cando moitas ve-
ces metemos a pata até o fondo.
Pero cada vez é menor o medo
que damos.

E se podemos aprender a

facer test, podemos cultivar a
intelixencia?

Podemos cultivar determina-
das aptitudes e ter mellores ren-
dementos.

Outro problema está rela-
cionado coa detección de ne-
nos superdotados. Moitas ve-
ces, tras descubrilos, acaban
con eles.

É un risco que vai parello a
calquera detección. Antes fací-
anse test a granel, iso non é un
problema, o problema é cando
se entregan colectivamente os
resultados. Nese caso, todo o
que se saia da norma, tanto por
intelixente como porque non o
é, representa unha dificultade
para a xente. Tratan de solucio-
nar ese problema e pode que o
manden a un colexio para dimi-
nuídos ou a un centro de alta
capacidade, cando ao mellor
trátase de normalizar a súa vi-
da, que saírse da media ou non
chegar non impida realizar un-
ha vida normal.

Para que serve ser listo se
mandan os canallas?

Ser intelixente é máis có-
modo, polo menos decátanse
antes que os demais de que
quen mandan son os canallas.
A cuestión é saberse adaptar.
Se es moi intelixente e vas de
listo ao mellor os canallas aca-
ban contigo, iso significa que
ao mellor non es tan intelixen-
te. Tamén pode acontecer que
sexas moi intelixente e non te-
ñas intelixencia social, que non
saibas relacionarte. Non hai
unha soa intelixencia, hai moi-
tas, como dixen antes. Pero en
todo caso, sempre é máis có-
modo ser listo que andar xusto
de intelixencia.♦

MEMORIA DE FERRO
Antón Patiño Regueira

Relatos 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.

A NOSA TERRA

PRÓLOGO DE MANUEL RIVAS

Xosé Carlos Cardama
‘A Xunta emprega test de intelixencia
que se estudan nunha academia’

PACO VILABARROS


