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As cifras do libro Así avanza Galicia non se corresponden
coas dos institutos de estatística

O PP adultera
os datos
económicos

O Partido Popular volveu reunir
milleiros de simpatizantes no Monte do Gozo.
PERFECTO CONDE

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.

A FULGURANTE CAÍDA DO SISTEMA PÚBLICO NOS PAÍSES DO LESTE
e a crise xaponesa dos 90, un modelo de dirección máis colectiva
e con certas salvagardas sociais, orixinaron unha reflexión nos rectores do Banco Central Europeo (aparato que comanda a economía
da UE). Esa reflexión viña resumirse no criterio de que o novo modelo a imitar era o norteamericano, o cal, e pese ás críticas, parecía medrar de forma continuada e con cifras baixas de paro. Europa apuntábase así ao modelo neoliberal do outro lado do Atlántico,
aínda que con lentitude, dado o enorme peso do sector público en
paises como Alemaña ou Francia. Ese camiño é o que vén sinalado polo actual Tratado Constitucional. Os votos negativos de Francia e Holanda poñen agora á vista unha realidade que xa se apalpaba. Existe un descontento social co neoliberalismo e o seu ronsel de deslocalizacións empresariais, eliminación de dereitos laborais e recortes sociais. Os socialdemócratas no goberno alemán viven unha forte crise interna consecuencia do seu apoio á liberalización. Outro tanto sucede no PS francés. Os rectores do Banco
Central Europeo, aínda que non ocupen cargos democraticamente
electos, farían ben en tomar nota deste descontento. O estado de
ánimo da sociedade tamén é un dato macroeconómico. A aposta ríxida polo neoliberalismo podería sairlle cara a algúns gobernos.♦
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Os economistas analizan o balance do PP da era Fraga, Así avanza Galicia

Unha economía ao ralentí nun contorno
a cinco velocidades
RUBÉN VALVERDE

“Un tempo perdido, unha economía a ralentí ou o fracaso do modelo neoliberal”. Estes son algúns dos
cualificativos que recibe o balance da xestión do período presidido por Manuel Fraga en palabras de varios economistas que analizan polo miúdo o libro presentado polo PP titulado Así avanza Galicia. Neste traballo resúmese a xestión da etapa Fraga con un triunfalismo que é cuestionado por varios expertos.
“A etapa de Fraga pode definirse como de desenvolvemento
económico a ralentí nun contorno que vai a cinco velocidades”,
explica o profesor da Universidade de Santiago Manuel Cao,
que vén de publicar A política
económica da Xunta de Galicia
(A Nosa Terra). “Fraga non se
dedicou a tomar decisións para
desenvolver o país, simplemente levou a cabo unha política de
inercia, pouco arriscada, co fin
de manterse no poder”, engade
Manuel Cao.

O crecemento
no período 1995-2002
en Galicia foi
do 20,8%, mentres que
no conxunto do Estado
foi do 26,6%.
Este dato sitúanos
como a terceira
autonomía con menor
crecemento.

“O balance da era Fraga é o
balance dun tempo perdido. O
que mellor define a política económica da Xunta é a falta de planificación. Non existiu política
pública. Galicia diverxe con España. As nosas taxas de crecemento foron peores que a da media estatal. Un proceso que se
agudizou entre 1999 e o ano
2004 xa que o conxunto do Estado medrou un 15,5%, mentres
que Galicia fíxoo soamente nun
13,2%, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística. O que
pasa é que o PP usa datos do Instituto Galego de Estatística, de

Manuel Fraga non rentabilizou, segundo os seus críticos, os seus dezaseis anos á fronte da Xunta de Galicia.

xeito interesado”, explica o responsábel económico de CC OO
en Galicia, Manuel Lago.
“As cifras evidencian o fracaso do modelo neoliberal de
Manuel Fraga. Hai que entender
que nun sistema de mercado coma este, unha economía que non
conta co apoio do Goberno non
pode desenvolverse porque o neoliberalismo tende a beneficiar
ás zonas máis avanzadas e a prexudicar ás máis atrasadas. Penso
que o centro do debate ten que
establecerse en que mentres que
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Vén da páxina anterior

no período 1995-2002 en Galicia
foi do 20,8%, mentres que no
conxunto do Estado foi do
26,6%. Este dato sitúanos como
a terceira autonomía con menor
medra, só por diante de Asturias
(16,8%) e de Castilla y León
(18,6%). Lugo sitúase como a

última provincia en crecemento
de todo o Estado. Pero nin sequera Pontevedra, a máis dinámica, supera a media española.
O ICO advirte de que “Galicia
entrou nunha apreciábel desaceleración económica dende o ano
2000”. “Con estes datos nunca
chegaríamos a converxer con Es-

paña”, explica Manuel Lago.
Fronte aos datos oficiais, o
PP explica que “Galicia soubo
aproveitar o clima de confianza e
estabilidade política e social, inducido por unha acción de Goberno comprometida cunha política económica estratéxica. O
proceso de modernización de

Galicia constitúe, sen dúbida, un
acontecemento histórico porque
marca unha inversión na tradicional tendencia a un illamento
derivado do déficit de infraestruturas, a escasa produtividade e
un mercado laboral pouco cualificado”. Os datos que facilita o
PP aseguran que Galicia medrou

entre o período 1995-2002 a un
ritmo do 3,33% anual, mentres
que a media estatal foi do 3,29%.
Un dato que afirmaría que o crecemento dese período sería do
26,4%, case seis puntos por riba
da cifra real ofrecida polo INE e
pola Contabilidade Rexional de
España.♦

Plano Labora
fronte a plano emigración
No tocante á xeración de emprego, o PP afirma que o paro descendeu en 40.000 persoas entre o
período 1998 e o 2004. Aseguran
que nesa etapa deuse un récord de
afiliación á seguridade social con
141.000 altas. Ademais, aseguran
que se creou emprego “estable e
de calidade froito da confianza
dos emprendedores nas institución gobernadas polo PP”. Un dos
aspectos que mais salienta o PP é
o programa Labora, destinado á
mocidade. “Dende o 2002 máis de
27.000 mozos incorporáronse ao
mesmo, e o 60% atoparon emprego”. O PP tamén asegura que o PP
foi a cuarta comunidade na que
máis medrou o traballo.
Fronte a isto, as cifras do INE
amosan unha realidade na que as
taxas de paro sitúan a Galicia 2,7
puntos por riba da media española.
Se en España o paro é do 9,8%, en
Galicia é do 12,7%. “Esta é unha
situación novidosa da era Fraga e
que define a súa política neoliberal. En 1996 as taxas de paro cal-

O economista Manuel Cao.

culadas pola EPA estaba 3,4 puntos por debaixo da media española. Historicamente o paro era un
dos poucos indicadores nos que
estabamos mellor que co conxunto
de España. A partir do ano 1998
esta situación é inversa e explícase

pola desaceleración da nosa economía”, explica Manuel Lago.
“Non sei que entende o PP por
éxito. Cunhas taxas de paro xuvenil que superan o 30%, e máis de
200.000 emigrados na última década, é difícil facer triunfalismos.
Os empregos que se xeraron foron
altamente precarios. Temos un
mercado laboral moi deteriorado”, indica Xavier Vence. Para
Manuel Cao, “gran parte do paro
xerado nos últimos anos debeuse
a un abandono do rural levado a
cabo polo PP. Moitas das persoas
que deixaron o sector primario
non atoparon industrias de transformación instaladas nesas zonas
nas que traballar. A falta dunha
política industrial e demográfica
levou a desestruturar o país. Non
houbo unha política de apoio á familia, como nos países nórdicos,
que favorecese o mercado de traballo. Este estancamento foi o que
nos conduciu a que a nosa recepción de emigrantes fose moi inferior á doutras partes do Estado”.♦

Uns sectores produtivos
estancados e as excepcións
“Galicia ten 21.778 empresas máis
que en 1996”, explica o PP no seu
balance. Tamén afirman que durante este período “produciuse unha terciarización da economía, supoñendo o sector servizos o 61,3
% do valor engadido bruto (VEB)
de Galicia”. Ademais, sinalan que
“a produtividade en Galicia é
maior que en España, xa que neste
período medrou un 12,8% fronte a
un descenso do 3,6% da media
estatal. Non obstante, o informe
do ICO reflicte unha realidade ben
distinta. “O crecemento real acumulado do VEB durante o período
1995-2002 foi claramente inferior
en Galicia que no conxunto do Estado (19,5% fronte a un 25,1%), e
débese fundamentalmente ao sector da agricultura, o dos servizos e
da construción e non tanto ao da
industria”. Por outro lado, o ICO
sinala que malia que o tecido empresarial aumentou no período
1996-2002, nunha porcentaxe do
1,4% anual, a media española foi
moi superior: 2,2% anual. “Por este motivo produciuse un descenso
no peso do tecido empresarial galego sobre o estatal en tres décimas, pasando en 1996 do 6,4% a
un 6,1% no 2002.
“Os datos indican que o noso
sector terciario é pouco produtivo,
presenta pouco valor engadido
porque non teñen base tecnolóxica
nin son empresas innovadoras.

Manuel Lago, economista de CC OO.

Non se crearon neste período empresas que presten servizos avanzados a outras empresas. As nosas
empresas, en xeral, optaron por
man de obra de baixa cualificación
e baixos salarios. A meirande parte
do noso sector terciario correspóndelle ao comercio, a traballo autónomo ou a hostalería. Polo tanto,
empresas moi pouco produtivas e
de pouco impacto no desenvolvemento no país. Obviamente houbo
excepcións, como a do automóbil,
pero correspondéronse con iniciativas levadas a cabo polas empresas e non a unha planificación da
Xunta”, analiza Xavier Vence.

En semellantes termos explica Manuel Lago o comportamento sectorial. “Non existiu unha estruturación da economía e polo
tanto non houbo proxecto de país.
Fraga debería explicar en que
gastou os nove mil millóns de euros dende que leva gobernando,
porque puido ter investido en
atraer empresas de base tecnolóxica e non o fixo. Non houbo
tampouco políticas sectoriais e
por iso non todas as empresas
puideron penetrar en mercados
exteriores e medrar. O que se deron foron axudas e subvencións
sen planificación, con fins clientelares. Obviamente houbo excepcións a título individual de
empresas moi dinámicas en diversos sectores como o do automóbil ou da alimentación (Coren
ou Pescanova)”.
Segundo Manuel Cao, “os
sectores produtivos presentaron
un moderado medre por falta de
iniciativa, tanto por parte do Goberno como por parte da iniciativa
privada. Neste período desmantelouse o sector público estatal, o
cal nos afectou en gran medida. A
iniciativa privada tampouco investiu en sectores arriscados, preferiu optar por un modelo de pouco risco, que tivo como consecuencia o estancamento da nosa
economía. Houbo excepcións como o sector audiovisual”.♦

Xavier Vence, catedrático de Economía.

PACO VILABARROS

Un modelo
de infraestruturas e
gasto farmacéutico
O gasto público da Xunta de de autoestrada de pagamento.
Galicia centrouse no gasto bu- O resto das vías, portos e ferrorocrático, na renovación das carrís pagounos o Estados. Non
infraestruturas e no gasto sani- se investiu nun plano de empretario. O investimento en estra- go que loitase contra o modelo
das, segundo o PP, foi de 1.437 de precariedade, baixa produtimillóns de euros entre 1991 e vidade e escaso valor engadido
o 2001. Un gasto que aumen- que temos actualmente.Tamtou, sobre todo, no período pouco se investiu en servizos
1996-2005. No capítulo sani- avanzados. A intervención pútario, o PP asegura que “a blica foi polo tanto mínima”,
atención á saúde adícanse case asegura Manuel Lago.
“O gasto público en desena terceira parte dos recursos da
volvemento económico foi míninosa administración”.
O ICO advirte de que o ni- mo. Non se facilitou a incorporavel de endebedamento de Gali- ción de certos sectores ao mercacia “é maior que a media esta- do laboral e moi especialmente
tal”. De feito, asegura que entre ao das mulleres. Cunha política
1995 e o 2002 a porcentaxe de activa de servizos públicos podébeda con respecto ao PIB foi deríanse empregar mulleres,
o maior de todas as comunida- porque na situación real estas
des autónomas. “Na primeira adícanse en gran medida a laboetapa de Fraga o gasto público res de coidado de nenos, discadestinouse a consolidar a auto- pacitados ou anciáns. O gasto en
educación menomía e a asumir
drou tres décimas
competencias. A
por debaixo do
partir de entón o
ncluso
PIB. O único que
Goberno seguiu
se fixeron foron
unha inercia de se precarizou
axudas ao ensino
gasto
público
a
situación
do
privado que entre
que non axudou
1998 e o 2004 se
a desenvolver persoal sanitario.
incrementaron
Galicia. Consolinun 400%. No
douse unha buro- Por iso moitos
tocante á sanidacracia moi cara e
de, o gasto aunon se realizou profesionais
mentou polo gran
un proxecto de tiveron que
peso que ten o
captación de novas empresas, emigrar a Portugal custe sanitario e
polo envelleceque naquel momento, pero non
mento era moi e ao Reino Unido’
se melloraron os
viábel. Iso tería
servizos de atenservido para di- XAVIER VENCE
ción médica. Innamizar a poboacluso se precarición e para diversificar o tecido produtivo”, ex- zou a situación do persoal sanitario. Por iso moitos profesionais
plica Manuel Cao.
“Non sei en que gastou o tiveron que emigrar a Portugal e
diñeiro a Xunta. En dezaseis ao Reino Unido”, conclúe Xaanos só construíu tres tramos vier Vence.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Din que o do Monte
do Gozo non foi tan
gozoso. Trinta e cinco
mil nin borrachos de
coca-cola. Da metade
tirando para baixo.
Tamén din que esa
obsesión manifesteril
no PP é pouco
habitual e un mal
síntoma.

Hai un candidato
socialista, en posto de
saída, universitario el,
que é un gran
defensor histórico da
emigración como
gran alternativa de
Galiza. Ten orde de
non sacar o tema nos
mitins.

Vostede chama a
Aqualia, desde Vigo
ou desde Monforte,
por exemplo, para
informar dunha avaría
no subministro, e
respóndelle unha
telefonista desde San
Sebastián de los
Reyes (provincia de
Madrid). Esquézase
de usar o galego, de
que o atendan rápido
e talvez de que
comprendan o nome
da rúa da que lles
fala. É a
recentralización.
Tamén pasa coa
telefónica e outras
moitas compañías.

Pregunta. Quen é
máis progresista: un
laborista israelita que
vota a prol da

A

Europa que hoxe se dota dun simulacro de Constitución preténdese
democrática. Pero non o é. Non hai
democracia sen a participación de todos os
cidadáns nas decisións que determinan as
condicións da súa vida material e cultural.
Esta lexitimidade non existe en Europa porque a maior parte dos dereitos fundamentais (dereito á vivenda, á información, ao
traballo, á saúde, ao alimento...), así como
a pretendida liberdade do consumidor, están moi condicionados polas opcións tomadas en estreitos cenáculos onde algúns financeiros, empresarios e grandes accionistas impoñen a súa lei: a lei do beneficio.
Para quen vive fóra de Europa, nos países
do sur, estas decisións resultan aínda máis
catastróficas e incontrolábeis.
Contra esta tese sóese obxectar xeralmente que os cidadáns europeos, precisamente polo xogo do proceso democrático,
serían libres de poder romper o poder destes oligarcas. Pero isto non é posíbel. Tal
revolución suporía que os cidadáns estean
en situación de aprehender o mundo en toda a súa complexidade, de comprendelo para poder participar na súa transformación.
Suporía que todos os cidadáns –e en primeiro lugar os máis desprotexidos e explotados, aqueles que teñen interese manifesto
e material en cambiar a orde das cousas–
estean en condicións de forxarse unha opinión fundada e crítica; suporía que eles poderían escapar ao adoutrinamento ideolóxico e ao embrutecemento colectivo orquestrados polos mass media, empregados ás
ordes dos poderes económicos. De aí que
hoxe se lles despoxe dos saberes e das competencias que require esa capacidade.
A escola democrática, a que podería forxar as armas intelectuais tan necesarias para
o advenimento dunha Europa democrática,
non existe.
Desde a escola infantil e primaria, o financiamento por debaixo das necesidades e a
desregulamentación dos programas crean as
condicións da desigualdade. Só conseguen o
éxito na escola aqueles que atopan fóra do
sistema escolar –xeralmente dentro do medio
familiar– as condicións que garanten o marco de comprensión, o seguimento individualizado, a construción do sentido, o dominio
dos coñecementos e competencias de base,
así como a indispensábel estruturación dos
saberes. Na súa grande maioría, os profesores non son responsábeis desta situación. Baqueteados polas reformas pedagóxicas e revisións sucesivas dos programas, terían que
facer milagres cando as condicións materiais
–empezando polas taxas de escolarización(?)– se degradan sen cesar.
Sería preciso que aínda se lles esixise fa-

Miseria da escola,
miseria da democracia
NICO HIRTT

O autor fai unha proposta para un chamamento
europeo contra a mercantilización da ensinanza.
cer tales milagres. Polo contrario, a maioría “prioridade ás competencias”, a “mobilidade
dos países europeos manteñen deliberada- dos estudantes”, a “validación do adquirido
mente (e outros reintrodúcenas) estruturas mediante a experiencia”, encobren cada vez
socialmente segregadoras dentro da ensinan- peor unha estratexia dirixida a subordinar a
za obrigatoria: itinerarios xerarquizados, re- ensinanza aos mercados.
Somos conscientes das partides en competencia, todo alicularidades históricas, culturais,
mentado pola sacrosanta “liberai que
sociais que presentan os probledade de elección” que non é semas educativos nos nosos distinnón a tapadeira dunha especie de
parar
os
planos
tos países. Pero, fronte a unha
mercado escolar.
estratexia concertada a escala
Lonxe de entreverse unha
da Banca
europea, que relega a escola ao
mellora da situación, a evolupapel de reprodución das desición recente dos sistemas educamundial
gualdades e a produción de capitivos europeos produce suma inorientados
tal humano, aseméllanos urxenquedanza. Baixo a presión dos
te opoñer un programa europeo
lobbys patronais, substituídos
a privatizar
común pola defensa dunha escopolos pensadores da Comisión,
os países europeos compromea ensinanza la pública e democrática.
Nós, profesores, pais, estutéronse nun vasto proceso de
superior
dantes, investigadores, cidadáns
instrumentalización da escola
europeos, afirmamos a nosa
para poñela ao servizo da comnos países
vontade de combater solidariapetencia económica. Os contidos
mente sobre as bases do seguinportadores dunha cultura común
do Terceiro
te programa:
e de capacidade de acción social
1. Propugnamos unha ensison sacrificados en aras de esMundo”
nanza obrigatoria que garanta
treitas competencias que asegupor encima de todo o acceso dos
ran a adaptabilidade dos trabamozos aos saberes e competenlladores e dos consumidores. O
cias de alto nivel que proporciopapel regulador do Estado é sanan, dunha parte, unha comcrificado ás esixencias de flexiprensión do mundo en todas as
bilidade do sistema educativo,
súas dimensións –económica,
impelido a adaptarse a un consocial, literaria, tecnolóxica,
torno económico e tecnolóxico
científica, artística, filosófica–
en acelerado cambio. As aspiracións a xeneralizar masivamente a ensinanza e, doutra, a capacidade de participar na ace o ideal de democratización da que foi por- ción colectiva que transforma o mundo –lintadora esta masificación son abandonadas guas, artes, instrumentos para tratar a inforbaixo a presión dunha dualización crecente mación, etc. En canto á ensinanza superior,
do mercado de traballo. A ideoloxía da com- universitaria, técnica ou profesional, debe
petitividade penetra a escola, gangrénaa e ba- formar nas profesións e cualificacións que
léiraa das súas aspiracións emancipadoras. responden ás necesidades colectivas e ás asEntre tanto, os investidores internacionais, piracións dos individuos. Rexeitamos, por
en busca de novas fontes de beneficio, ollan tanto, radicalmente entender a ensinanza cocon avidez o manancial que representa a en- mo espazo para a formación de “capital husinanza privada. Tras as formas xenerosas do mano” ao servizo da economía.
Continúa na páxina seguinte
discurso, a “formación ao longo da vida”, a

‘H

Cartas

Prestige,
30 meses despois
Pregúntome se existe algunha razón superior, relativa á seguridade nacional ou similar, para agachar ou silenciar a verdade no referido ao estado real en que se
encontra actualmente o litoral da
Costa da Morte. Esta pasada semana guiamos por Fisterra e Muxía un grupo de estudantes de Saúde Ambiental procedentes de
Tarragona. Non podían crer o que
lles diciamos, mais as evidencias
estaban diante dos seus ollos. Na
praia do Rostro amoréanse máis

de 10 toneladas de fuel á entrada
do areal, agardando para ser
transportadas ás Somozas ou
Cerceda. Nesta praia, o persoal
de Tragsa recolleu a mediados de
maio máis de 2.000 kg de fuel soterrado na area en tan só unha hora de traballo. No Petón Vermello, unha punta próxima ao Rostro, un manto espeso de fuel
agarda que alguén se digne ir por
el. En Nemiña, Arnela ou Mar de
Fóra seguen a retirar capazos
cheos do piche que na baixamar
asoma agachado na area. Na
praia de Moreira hai un carteliño
que di “praia non apta para o baño” e no Coído do Cuño a biorre-
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Estarán identificados co nome, enderezo, documento de identidade e asinados.
A Nosa Terra resérvase o dereito de publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre orixinais non solicitados.

mediación por bacterias foi un
fracaso absoluto e cando pega o
sol aquilo vólvese irrespirábel. E
resulta que para as autoridades só
hai unha praia non apta para o baño, e non é ningunha das citadas.
Pode alguén botar algo de luz sobre isto?♦
PEDRO ALONSO
ERVA-ECOLOXISTAS EN ACCIÓN
(AMES)

Contra
a desmemoria
‘
Miña nai, como moita xente na
súa época, dicía que as máis fermosas vistas da ría de Pontevedra
se ollaban no mirador da alameda
dende a varanda onde se atopan
os azulexos pintados por Carlos
Sobrino, con imaxes da ría e recunchos da cidade. Dende ese
mirador privilexiado ollaban toda
a fermosura dunha ría única, aínda non contaminada por ningunha industria; a cidade, daquela,
non lle dera as costas ao mar.

Tamén para a nosa xeración
este recuncho da alameda era lugar de encontro, e nas festas da
Peregrina, sentados na varanda a
carón dos azulexos coa sombra
dos plátanos centenarios debullabamos o tempo de lecer, co recendo do aceite dos churros e as
patacas fritidas, filosofabamos
con Adonis, un entrañábel persoeiro local, namentres o ar e o
vento nos traía das tómbolas e
carruseis as cancións de Bob Dylan que nos dicían que os tempos
estaban cambiando. Daquela,
nós aínda ollabamos a beleza da
ría, pero xa non limpa, xa contaminada, pois instalaran a fábrica
de Celulosas e pola fumareira
das chemineas cando o vento viña cara a nós, servíanos para predicir o tempo, pois era chuvia segura. Era a época dos domingos
tristes cando o intenso cheiro invadía a cidade, e ninguén saía as
rúas dando a sensación de tristura e abandono, de cidade morta.
Agora, os nosos fillos dende
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ocupación de
territorios ou un
empresario palestino
ao que lle quitan a
casa?

Vén da páxina anterior

2. Afirmámonos na defensa e promoción
da escola pública como a única forma lexítima de ensinanza nunha sociedade democrática, porque só ela é capaz de garantir o dereito de todos a acceder aos saberes esenciais.
Isto implica que:
a. Combatemos toda veleidade de privatización, incluso parcial, dos sistemas educativos. A ensinanza debe quedar por completo
fóra do Acordo Xeral de Comercio e Servizos (AGCS). Hai que parar os planos da Banca mundial orientados a privatizar a ensinanza superior nos países do Terceiro Mundo.
b. Rexeitamos as formas encubertas de
mercados educativos, tal como se tenta impoñer vía “proceso de Boloña”.
c. Denunciamos a lexitimidade do mito
da “liberdade de elección” que alimenta o
mercado educativo e a concorrencia entre
centros, servindo como instrumento de segregación social, racial, cultural ou relixiosa.
d. Rexeitamos a entrada da ideoloxía liberal na escola, a través das prácticas de xestión empresarial, a competencia entre os profesores, o salario “por méritos” ou outros
atentados ao seu estatuto de funcionarios públicos ao servizo de intereses colectivos.

Información na
TVE: “O PSdeGPSOE, segunda forza
do parlamento
galego”. Entrevista
con Touriño nun
xornal: “eu que
conseguín que o
PSdeG-PSOE volvese
ser a segunda forza”.
Será que xa se
celebraron as
eleccións?

Gonzalo

3. Rexeitamos todas as formas de selección social na ensinanza. Isto significa que:
a. Opoñémonos aos itinerarios xerarquizados e á selección precoz, porque constitúen a principal forma de selección social dentro da ensinanza obrigatoria. Propugnamos,
en consecuencia, un tronco común de ensinanza obrigatoria ao menos até os 16 anos.
b. A ensinanza, dende a infantil á universitaria, incluída a formación ao longo da vida, debe ser totalmente gratuíta.
4. A escola pública e democrática debe
contar cun financiamento á altura dos seus
obxectivos emancipadores. En consecuencia,
reclamamos que se destine un mínimo do 7%
do PIB en cada país da Unión Europea. Esta
refinanciamento” da ensinanza debe ir prioritariamente á escola primaria, onde hoxe se
xoga a democratización da ensinanza. O número de alumnos por clase nela ha de reducirse a 15, ao menos nos primeiros cursos.
Estes catro puntos son unha condición
necesaria para avanzar cara a unha ensinanza
que sexa igualmente democrática no seu funcionamento, a través dunha participación real e activa de pais e alumnos, e emancipadora a través da selección das súas prácticas pedagóxicas.♦

Tempo de primeiras
comuñóns. Un bo
momento para atopar
ateos nas igrexas. A
hipocresía é unha
arma cargada de
futuro.

NICO HIRTT é profesor de física e matemáticas en
Bélxica e fundador de Appel pour une école
démocratique (APED) (Manifesto por unha escola
democrática).

Correo electrónico: info@anosaterra.com

o mesmo e privilexiado sitio da
Alameda, xa a ría teñen que imaxinala, pois un urbanismo salvaxe nas corbaceiras e a ponte da
autoestrada estragaron a vista
dunha paraxe natural única e o
que permanece é varanda cos
azulexos de Carlos Sobrino, bastante abandonados polos pontevedreses e comestos polo tempo,
pero aínda resisten.
Para que o tempo non nos
deixe sen memoria e non esquezamos que nun tempo non lonxano unhas mulleres mariscadoras
de Lourizán se enfrontaron ao

A NOSA TERRA
Promocións Culturais Galegas

Informámoslles que as oficinas de Promocións Culturais Galegas SA adoptan
o novo horario de verán:

DE 8 A 16 HORAS.

poder e foron represaliadas por
impedir que pola forza lles roubasen o seu paraíso, onde tiñan o
seu medio de vida.
Por aqueles a quen non foron
capaces de mercarlles a súa
conciencia.
Polos veciños de Salcedo e
parroquias ao carón da fábrica
que vían como se lles estragaban
as colleitas e se lles queimaban
as froiteiras.
Pola calidade de vida e saúde
que perdemos. Pola paisaxe que
nos roubaron.
Polos postos de traballo que
se deixaron de crear, pola desvalorización dos terreos.
Por toda a xente que xa non
está, e non pode ollar ao fin un
soño cumprido, o traslado de Ence-Celulosas.
O día 4 de xuño, entre lusco e
fusco, alí estaremos por todos
eles contra a desmemoria.♦

PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS SA
Convocatoria de Xunta Xeral Ordinaria de Accionistas
Segundo acordo do Consello de Administración, celebrado o 7 de
maio de 2005, convócase ao accionariado de Promocións Culturais Galegas SA, con enderezo en Vigo na rúa do Príncipe 22, á
Asemblea Xeral Ordinaria na citada sede social para o próximo 17
de xuño ás 17 horas, en primeira convocatoria, e o día 18 de
xuño, á mesma hora, en segunda e definitiva, baixo a seguinte
ORDE DO DÍA:
1º) Informe do Presidente do Consello de Administración.
2º) Exame e aprobación, no seu caso, do Balance, Contas de
Resultados e Informe de Xestión correspondente ao exercicio 2004.
3º) Renovación estatutaria de cargos societarios.
4º) Modificación estatutaria en relación cos máximos de Capital Social fixados.
5º) Rogos e preguntas.
En Vigo a 7 de maio de 2005.
O Presidente: Xosé Fernández Puga.

ANTÓN ROEL
(PONTEVEDRA)

Cuba, que é unha
gran potencia, inflúe
en Venezuela.
Venezuela inflúe en
Bolivia. Ou trátase de
Colombia? Mágoa
dos EE.UU. que non
inflúen en ninguén
–son un país
pequeno– e, cando o
fan, é por medios
democráticos.

Tempada de
cruceiros nos portos
da Coruña e Vigo.
Baixan cedo en sisas
e sandalias. Veñen
coa idea de “España
sol y toros” e pasan o
resto do cruceiro con
pulmonía.

E nós que votáramos
si para ser coma os
franceses!♦
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Abur
BIEITO IGLESIAS

F

íxonos unha visita moi grata a nosa amiga
Adriana, que vén sendo filla do comediante
Andrés Pazos, protagonista de Whisky, celebrado
filme uruguaiano. Cando candidataron a película a un
Óscar, certo ignorante plumífero da Voz admirábase de
que tan magnífico intérprete permanecese sen
descubrir ata a data, cando o Pazos foi primeiro actor

do Centro Dramático Galego por lapso de moitos
anos. Adriana traballa de camareira nun bar de
Compostela, nun observatorio privilexiado pra
detectar o mal da época: a soidade involuntaria. Ten
catalogado un mostruario de tipos que pasan a velada,
de doce a tres, debruzados sobre as súas consumiciós,
en silencio forzoso, falando sós ou soltándolle o carrete aos que atenden o mostrador. Son exemplares
humanos aos que a casa lles cae enriba, malia a tv, a
equipa de música ou o chat internauta; pra vivir precisan o bafo do xuntoiro. Esta doenza, especificamente
urbana, foi diagnosticada por Poe (O home da multitude). De sutaque asaltoume a idea de que os columnis-

tas tamén somos vítimas da compulsión de verter leria
acima do paciente lector, que, a diferenza do barman,
paga en lugar de cobrar pola escoita (no Xapón existe
un gremio de escoitadores ben remunerado que aluga
a orella coa discreción do psicólogo ou do crego
confesor). E decidín porlle o ramo a esta colaboración,
plainte faite à Saint-Jacques pour passer la
melancolie. Cómpreme o tempo pró paseo porque as
fotos, como o retrato de Dorian Gray, delatan os vicios
(os meus son o sedentarismo máis tantiños botellís de
cervexa) e alertan da urxencia de labrar. Pido
desculpas aos meus seiscentos vinte e cinco lectores.
Endeica outra cocedura.♦

o candidato, quere gobernar.
Quizais algúns teñan a tentación de procurar máis a influencia exterior que a implicación directa. Mais eu confío
na intuición política de Quintana. Ademais, nesta oportunidade histórica, sería a presión
da sociedade a que fixese inevitábel a formación dun Goberno estábel”.♦

Os periódicos
madrileños
contra Carod

La Vanguardia, 30 de maio

“Xa está ben –di o comentarista
Jordi Juan en La Vanguardia
(30 de maio)– de que todo o que
diga ou faga a parella Maragall-Carod seña sometido a un
xuízo tan severo como o que sufre por parte da opinión pública
española. Desde o primeiro día
que se asinou o pacto do Tinell,
non lle perdoaron unha ao Govern e os evidentes erros cometidos por estes dous protagonistas esaxeráronse ao máximo
con intención de borralos do
mapa”. O mencionado comentarista lembra tamén que “Rodríguez Ibarra, Bono, Fraga e
Acebes, por citar só a algúns políticos con doada verborrea, teñen carta branca para dicir o que
queiran , pois ninguén lles esixirá que pidan perdón polas moitas invectivas que teñan dito. A
Conferencia Episcopal exixirá a
Maragall que se retracte por facer rexouba coa coroa de espiñas, mais nunca lle escoitei dicir
nin pio sobre a falsa realidade de
Catalunya que cada día presentan algúns programas da COPE,
contribuindo de forma decisiva
a que os cataláns parezamos uns
fariseos que só queremos roubar
o resto dos españois”.♦

Xaquín F. Leiceaga.

Leiceaga confía
en Quintana
Xaquín Fernández Leiceaga,
ex dirixente nacionalista e
agora candidato do PSOE pola Coruña, ofrece en El País
(30 de maio) a súa visión dun
posíbel pacto de goberno entre
socialistas e nacionalistas: “A
política lingüística sinala, non
debería crear problemas se se
actúa de acordo coas ideas
pluralistas que defenden Zapatero e Touriño”. O diario sinala que “Leiceaga tampouco
agarda posturas maximalistas
do BNG nin tampouco ampara
a teoría de que os sectores
máis ortodoxos do nacionalismo son reacios a entrar na
Xunta”. “Todo o BNG, afirma

A Constitución
europea
en Francia tiña
máis páxinas
que en España
Miguel Ortiz, membro do
Partido Comunista Francés,
analiza o non francés ao proxecto de Tratado europeo (El
País, 31 de maio). “En España, afirma, a xente votou pensando máis en Europa que no
contido da Constitución. E
aquí votouse sobre a Constitución non sobre Europa. O
exemplo disto é que as constitucións que se repartiron en
España eran versións dunhas
40 ou 50 páxinas. E aquí, cada
cidadán recibiu na súa casa
unha constitución íntegra de
200 páxinas”.♦

Luísa Villalta - Libro das Colunas
Libro das Colunas reúne o que deitou Luísa Villalta, coa
maior das sensibilidades e a máis clara das contundencias,
nas colunas que escribira no semanario A Nosa Terra entre
o 4 de xaneiro de 2002 e o 4 de marzo de 2004, xusto
dous días antes da súa morte. Lendo agora a Luísa disípase
a covardía. Coas colunas, como cos seus ensaios, a súa
poesía e prosa, abre toda unha aventura xeracional e un
desexo certo de idioma.

A NOSA TERRA
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Francia e
o seu ‘non’
X.L. FRANCO GRANDE

E

ste non é tan claro que
pon de manifesto, en primeiro termo, o que
tantas veces teño escrito: que
os políticos de deseño son
unha calamidade do noso
tempo. Ben pensado, as diferenzas entre estes políticos de
hoxe e os que onte
concibiron e iniciaron a
unidade europea, son de certo abismais. Nin Barroso, nin
Jacques Chirac, nin Gerhard
Schröder, nin o mesmo Tony
Blair, teñen moito que ver
con aqueles. O seu nivel está
moi por embaixo.
Chirac ten sido unha boa
desgraza para Francia. E hai
que apoñerlle a eiva de selo
presidente da IV República
que conseguiu o porcentaxe
máis alto de rexeitamento
nun referendo, aínda máis ca
no caso de Charles de Gaulle
sobre a rexionalización, o
que determinou a dimisión
do xeneral. E que podemos
dicir do que vai significar este fracaso seu –porque o é,
sen dúbida– no eixo francoalemán, tan debilitado agora
como Europa mesma?
Xa sei que as causas deste
resultado son múltiplas.
Téñense sinalado, entre outras,
algunhas de orde interior –castigo a Chirac, paro...– e motivacións exteriores –medos
identitarios dos franceses, a
globalización, burocracia de
Bruxelas... E todas son a ter
en conta. Pero, xusto por se
tratar de cuestións complexas
e ás veces difíciles, esixen políticos lúcidos e con capacidades que é visto non teñen os
que hoxe están á fronte das
institucións comunitarias, nin
tampouco os demais
gobernantes.
A mediocridade política
leva a Europa a unha
situación de crise ao quebrar
o bo ritmo que levaba a integración dos 25. De hoxe en
diante as cousas van ser moi
distintas. Pois haberá que
pensar que Holanda tamén
vai votar non, e despois, case
seguro que o vai facer a Gran
Bretaña, e todo indica que
Blair, pode que neste mesmo
ano, deixe o seu sitio a
Gordon Brown, oposto ao
euro e partidario dunha alianza cos EE UU aínda máis estreita ca de aquel.
A situación xerada, pois, é
de crise. Dunha fonda crise,
dunha crise como para ser xestionada por políticos de verdade, xusto o que hoxe non
temos en Europa. Prodúceme
pánico pensar que alguén suxerise que, nesta situación, ZP
pode ter un gran porvir na UE.
Ou hai que ter un raro sentido
do humor ou hai que estar cego
de todo. Pero as crises non son
cousa rara na comunidade
europea. Confiemos que estas
situacións difíciles abran camiños a mellores políticos. Xa
veremos.♦

ELECCIÓNS AUTONÓMICAS

O PP podería perder o 19 de xuño e gañar catro días despois

O cómputo do voto emigrante
convértese nunha segunda volta
H. VIXANDE
Pola conformación deses comicios, as eleccións autonómicas adoitan ser escenario de
baile de escanos en favor do
Partido Popular grazas ao voto
da emigración, sobre todo nos
anos nos que o PP gobernou o
Estado, cando máis casos houbo
de manipulación do sufraxio.
Nas últimas catro eleccións autonómicas o voto exterior tivo unha importancia decisiva. En
1989 e 1997 o PP quitoulle escanos a outras forzas e en 2001 estivo a piques de facelo.
Nas autonómicas de 1989,
tras o reconto do voto exterior, o
PSOE perdeu inicialmente dous
deputados en Ourense, un marchou para o PP e outro para o
BNG, aínda a última hora un recurso dos socialistas quitoulle
aos nacionalistas o seu único deputado por Ourense. O PSOE
perdeu na emigración un deputado en favor do PP e as ordes de
Madrid foron non impugnar este
resultado que lle daba a Fraga a
súa primeira vitoria electoral autonómica pola mínima. Era o colofón dunha política do PSOE de
Madrid de illamento do presidente saínte, o socialista Fernando González Laxe, e de abrirlle
unha vía á renovación do PP xubilando a Fraga na Galiza. Os socialistas non tiveron a mesma actitude cos nacionalistas, fronte a
eles si presentaron recurso.
Nas seguintes autonómicas,
co PSOE aínda no poder en Madrid, socialistas e populares repartíronse o voto exterior case a
partes iguais e non tivo impacto
sobre o resultado.
Foi a partir de chegar Fraga
ao poder cando se multiplicou o
censo de residentes ausentes. En
1986 tiñan dereito a voto 66.474
galegos no exterior. En 1996,
cando o PP conseguiu o Goberno
central, subiu a 149.846. En
2001 sumaban 276.846 e en
2004 ascendían a 305.000. Semellante incremento produciuse
sen que se producise un fenómeno migratorio cara o exterior, xa
que a emigración galega pasou a
dirixirse a outras zonas do Estado español.
Cambio de Goberno central
En 1997, co PP no poder no Goberno central desde un ano e medio antes, o voto exterior comezou a ter unha dimensión decisiva nas autonómicas galegas. Naquela consulta o deputado nacionalista Alfredo Suárez Canal
chegara a falar do “pucheirazo”
que preparaba o PP, algo que non
foi necesario porque tivo unha
vitoria folgada. De todos xeitos,
os populares conseguiron arrebatarlle un escano aos nacionalistas
na Coruña coa axuda da Xunta
Electoral Provincial, que admitiu

Publicidade inserida polo PP en El Diario Español do Uruguai o 12 de outubro de 1997.

o cómputo de votos chegados
con remite como única identificación. A Xunta Electoral de Ourense, porén, rexeitou computar
eses votos alegando que non o
permitía a Lei Orgánica do Réxime Electoral Xeral, xa que requiría tamén o certificado censual.
Aquelas eleccións de 1997
foron especialmente polémicas.
En Uruguai instalárase un colexio electoral na sede do PP e no
censo coruñés da emigración detectáranse 20.000 votos co enderezo trabucado.
Nas eleccións autonómicas
de 2001 o PP contemplou até última hora a posibilidade de quitarlle dous escanos ao PSOE, un
pola Coruña e outro por Ourense. O cómputo do voto exterior
deixouno a 712 votos dun novo
deputado en Ourense.

Naquela consulta de 2001 na
provincia de Lugo rexistráronse
votos acompañados de certificados de defunción do votante e
posteriormente houbo denuncias
de manipulación e suplantación
do sufraxio.
Nestas eleccións ás que nos
achegamos, a diferenza das últimas tres consultas autonómicas, non se dá unha circunstancia que si concorría nos tres comicios anteriores, como é a
presenza do PP no Goberno
central. Ante a nova situación,
o presidente da Xunta Manuel
Fraga alertou sobre a posibilidade de que se produza un fraude electoral co voto da emigración e requiriu da Xunta Electoral Central unha vixilancia
especial das sacas de correo
chegadas da América Latina.

Precisamente Fraga acusaba ao
PSOE da mesma práctica da
que o acusou a el a oposición
mentres contou co apoio do
Goberno presidido por José
María Aznar.
En calquera caso, e á luz
dunhas enquisas que lle dan ao
PP a minoría minoritaria nas
eleccións do vindeiro 19 de xuño, este partido podería contar
cun voto exterior sen os debidos
controis para conseguir unha
maioría absoluta que na Galiza
non acadaría.
Para evitar sospeitas sobre o
voto exterior, desde hai varias
eleccións a oposición reclamáballe ao Goberno central un sistema de control que limite a votación unicamente a colexios electorais situados en delegacións
españolas no exterior.♦

Nas eleccións autonómicas,
onde máis pesa o voto exterior
Cantos máis escanos en xogo
nunha circunscrición, máis impacto ten o voto emigrante, xa
que, polas peculiaridades da
Lei D’Hont, as distancias entre
os restos dos partidos son menores. Por iso, se hai moitos escanos en xogo, unha forza como o PP pode precisar unicamente multiplicar por catro o
número de votos do contrincante no exterior para roubarlle un
escano. Habitualmente, o beneficiado é o PP e o prexudicado
o BNG, que conta con moi poucos votos na emigración.
Por esta razón, o voto exterior só pode ser decisivo nas
autonómicas, onde as catro

circunscricións contan con
moitos deputados a elixir. Nas
xerais, en troques, cun número
menor de deputados en xogo
por cada provincia, é máis remota a posibilidade de que o
voto exterior dea a volta a unha consulta. Porén, nestes comicios, o PP tamén sae beneficiado, pero neste caso dunha
división provincial que lle impide aos nacionalistas conseguir máis escanos que no caso
de ser Galiza circunscrición
única.
Nas europeas, aínda que todo o Estado é circunscrición
única, o impacto do censo de
residentes ausentes é moi cati-

vo fronte a toda a masa de electores. Ademais, neses comicios, o voto exterior andaluz
xoga a prol do PSOE.
Nas municipais, como nas
autonómicas, o cómputo do voto exterior podería significar un
cambio de resultados se non fose pola conformación do país.
O PP xa gaña por moita diferenza nos concellos rurais, de
modo que o voto exterior non
modifica a correlación de forzas. Nos núcleos urbanos, porén, o voto exterior é cativo e
nos mesmos é onde as organizacións progresistas e nacionalistas teñen a súa principal forza electoral.♦

O cambio
é Quintana
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XOSÉ MANUEL SARILLE

P

Racións de empanada (carne ou bonito, a escoller) preparadas para os comensais.

P. CONDE

30.000 persoas na Romaría Popular do Monte do Gozo

Máis pendentes
da empanada ca dos discursos
PERFECTO CONDE
Se houbese que proxectar o resultado das eleccións do 19 de xuño pola capacidade de xuntar o maior número de comedores de
empanada, evidentemente resultarían gañadores Fraga e o PP.
Ninguén reuniu nunca tanta xente debaixo dun conxunto de carpas, disposta a papar empanada, polbo ou carne ao caldeiro. O
sábado 28 de maio, no monte do Gozo de Santiago, houbo polo
menos 30.000 participando máis na comida que nos discursos.
Cando aínda estaba Xosé Manuel Barreiro no uso da palabra e
faltaban por falar Alberto Núñez
Feixóo, Mariano Raxoi e Manuel
Fraga, podíanse contar por centos os que se agolpaban nas entradas dos estaribeis de Vigo, A
Coruña e Ourense, por exemplo,
para ocupar un lugar nas mesas e
poñerse a comer.
Pouco despois, fóra das tendas, enchíase o ar cos moitos decibelios que ampliaban a voz de
Raxoi expoñendo a súa peculiar
maneira de filosofar en clave de

retranca. “Eu xa non conto o que
vexo senón o que non vexo, que
é o que está detrás do que estou
vendo”, dicía para salientar que
había moito mundo diante del.
Polo que se viu ese día, Raxoi é consciente do moito que
xogan el e Fraga nas próximas
eleccións e aplicouse a fondo no
uso da dialéctica incendiaria.
“Touriño é o si señor de Pepiño,
e un comparsa de Maragall e de
Patxi”, cansou de repetir. “O
AVE farémolo nós, como fixemos tantas outras cousas ao lon-

go dos últimos anos”, fachendeou. E, para rematar, proscribiu
calquera pesimismo. “Imos gañar –dixo– porque nós temos un
presidente e non un rapaz dos recados”. Tampouco se esquenceu
de José Luis Rodríguez Zapatero, de quen dixo que “non é de
fiar porque anda en tratos con
xente que non é recomendábel”.
Antes ca el xa falaran o alcalde
de Lalín e coordinador da campaña electoral do PP, Xosé Crespo, o
secretario xeral Xesús Palmou, o
candidato número un por Lugo,
Xosé Manuel Barreiro, e a muller
que encabeza a lista de Ourense,
Amparo González. Crespo e Palmou, sobre todo, coincidiron na
chusca idea de que Emilio Pérez
Touriño onde ten a empanada é no
cerebro, idea que tamén bordeou
Alberto Núñez Feixóo, que mostrou un fraco dominio do galego

cando reclamou o voto para o PP
con estas palabras: “Amigas e
amigos do monte do Gozo, o lo
volvo a pedir...”. E Fraga que fixo?
Pois repetir que o dilema do 19-X
é entre el e o caos. Falou en varias
ocasións da ameaza de Pasqual
Maragall e Josep Lluís Carod Rovira para a unidade de España.
Xosé Luís Baltar tivo moito
protagonismo e non parece pechada a crise interna do partido entre
as súas diferentes sensibilidades
internas. O seu fillo, Xosé Manuel
Baltar, tamén estivo na romaría.
Esta romaría é a primeira que
se celebra desde hai anos na que
non pagaron os asistentes a comida. “Nós non pagamos nada
–constestounos unha parella de
labregos de Lugo– Déronnos este pase para ir á caseta que nos
corresponde, e con ela imos comer como Dios manda”.♦

A memoria na campaña
AFONSO EIRÉ
A memoria é unha arma cargada de futuro.
Óllase moi ben nun dos 24 filmes de cinco
minutos realizados por Burla Negra para analizar os 16 anos de goberno de Manuel Fraga.
“Eu que multei o alcalde das Pontes por poñerlle a unha rúa o nome de Castelao en 1976,
agora reparto medallas Castelao a esgalla”...
“Eu que prohibín os libros de Blanco Amor,
logo presidín un congreso na súa honra... Memoria, maldita memoria”... Pero estes filmes
e os seus autores só son “morralla”, segundo
as declaracións de Fraga.
Un Fraga á defensiva, como se non fose o
presidente, que trata de fidelizar nesta campaña o voto acudindo aos instintos máis primarios e a mensaxes que xa había moito tempo que abandonara. Despois daqueles eslogans de “Galego coma ti” e “Galicia, o único
importante”, Fraga abraza nesta campaña
electoral o discurso españolista de Mariano
Raxoi e a táctica de José María Aznar.

O PP e Fraga preséntanse como o antídoto para evitar xa non o separatismo, senón un
“estado federal”, nunha campaña en total clave española onde chaman aos galegos a decidir entre José Luis Rodríguez Zapatero e Mariano Raxoi, entre as dúas Españas que teñen
no seu maxín.
Se analizamos a súa campaña podemos
comprobar como parte do PP aínda non superou a derrota do 14-M. É o “espírito Aznar” (o neocon) que se impón no panorama
político galego, cun Fraga sometido, como
nunca, ás directrices e ás necesidades de
Madrid.
E os militantes galegos e moitos dirixentes asentindo cunha disciplina que supera
aínda os partidos marxista-leninistas de todo
o mundo cando eran tales. Onde quedou
aquel PPdeG galeguista na fronteira da autodeterminación? Non se viu este ano no Monte do Gozo nin se ve na campaña arrecanta-

do nas súas tribos comarcais.
Pero o PP móvese. Úneos a necesidade de
gañar que teñen as distintas familias internas,
pero, sobre todo, os centos de familias cuxos
postos de traballo dependen dos resultados
electorais destas eleccións de xuño.
Ese é o gran perigo dun PP ferido polas
enquisas. Por iso as mensaxes tremendistas
de Fraga. Mensaxes que non poden ser claras
pero que os seus sufraguistas entenden. Como entenden que agora se presente o PP como defensor da limpeza dos votos dos emigrantes. Porque a batalla do PP non vai rematar o 19 de xuño. Van tratar de pexar os
socialistas para impedir o pacto co BNG.
Lembremos Catalunya. Ese é o caos que
anuncia Fraga, o pesadelo para a maioría dos
galegos? Só a súa batalla interna poderá arredalos. Pero aínda lles quedará Madrid. E tamén Francisco Vázquez. Un voto e máis ca
un voto nas próximas eleccións.♦

ermítanme este título,
porque sendo toda a vida un disidente, afírmome en liberdade e digo o que
me peta. Explícome. Desde
que abandonei a miña primeira e ortodoxa militancia, en
1978, teño escoitado de todo
sobre coherencias políticas,
mais os que sempre me
asombraron, tanto na familia
BNG como nas casas alleas,
son os conversos.
Pasmo con Jon Juaristi,
que virou para patriota
español. A cal lle debemos facer caso, ao ex etarra ou ao de
agora? Ao que disparaba por
unha Euskadi independente ou
ao que postula disparar para
impedir que os vascos logren
a independencia? A que
Vargas Llosa debemos crer, ao
ultraliberal ou ao radical
castrista dos seus anos puros?
Cambiar de ideoloxía non é
unha imoralidade, mesmo pode
ser unha decisión valente e un
balanzo honesto e sabio. O defecto é crerse sempre con
dereito á dureza. O que combate a outros sen paliativos,
sabendo que el mesmo foi
antes así, é portador dunha pulsión baixa e destrutiva. Quen
lle di ao converso que non pode errar tanto ou máis na nova
posición que na vella?
Eu vivín cun espión (ao
que por unha estraña simpatía
sempre estimei e sigo
estimando) que cando espiaba
para os bos atacábanos aos
malos e cando espiaba para os
malos atacaba aos bos coas
mesmas gañas e a mesma solidez argumental. Chegou un
momento no que espiaba para
os dous bandos ao mesmo
tempo e entón reinaba el no
mundo coa súa verdade.
Despois de deixar a organización no 78, seguín
colaborando e até fun
interventor en varios
comicios, cando moitos nos
retiraran o saúdo. Agora
observo que algúns de
aqueles envían correos
electrónicos e escriben coa
mesma paixón polo Bloque,
mais invertida. Rógase
calma. É un bo momento para practicar a humildade, traballar polo cambio galego
sen ambigüidades mesquiñas
e apoiar publicamente o candidato nacionalista. Non vaia
ser que fagades como un chino que atopei aí atrás na rúa
e que me preguntou con
sarcasmo se os de ERGA
iamos comezar outra purga.
Lembreille que algúns
levabamos unha evolución
ideolóxica moi cadenciosa,
aínda que non asinemos
manifestos, e que el fora un
maoísta dos de póster de Stalin no estudio.
Desconfío dos que naceron
na cova de Platón e por tanto
de min mesmo. Algúns até
cren que saíron á luz e seguen
vivindo dentro, porque o
pluralismo é moito máis que
respectar o diferente.♦
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O cantante Paco Ibáñez diante de parte dos asinantes do manifesto.

XURXO LOBATO

Á presentación do manifesto asistiu Anxo Quintana, pero non Touriño

Máis de cen intelectuais
reclaman unha alternativa a Fraga
B. LAXE
Tanto Anxo Quintana como Emilio Pérez Touriño tiñan comprometida a súa asistencia ao acto de presentación do manifesto “En nome
da esperanza. Xa vai”, celebrado o 28 de maio en Compostela, pero,
finalmente, só o candidato nacionalista acompañou a máis dun cento de intelectuais que demandan unha alternativa a Manuel Fraga.
O espírito de Nunca Máis reverdece esta primavera con forza,
estercado polas próximas eleccións e fortalecido polas podas
perpetradas desde o poder. Comézase a ollar carteis pola rúa
recordando a traxedia do Prestige e aos seus culpábeis. Voltan as
bandeiras negras e azuis a aparecer nas balconadas e fiestras (de
algunhas aínda non marcharon)
como pombas de esperanza. E
voltan os intelectuais a mobilizarse e a reclamar que o PP sexa
desaloxado do goberno galego.
Se a semana pasada se presentaron os 24 filmes agrupados
baixo a idea de Hai que botalos,
realizados polo colectivo Burla
Negra, o 28 de maio realizábase
o acto de difusión do manifesto
No nome da esperanza. Xa vai,
que tamén aposta por un cambio
de goberno na Galiza.
Se os filmes recibiron fortes
críticas de Fraga, até cualificar
de “morralla” os seus autores, e
de afirmar o aínda presidente da
Xunta que non viviu nunca “unha campaña electoral tan sucia”,
os intelectuais asinantes saben
tamén o que se xogan con esta
aposta pública.
No Teatro Principal compostelán ateigado os asinantes afirmaban que de seguir o PP no goberno
pasarían todos a engrosar as “listas
negras”, aínda que, ben pensado,
“non deben de quedar moitos que

non estean aínda fichados”, afirmaban con rexouba. Outros, máis
pesimistas, mesmo falaban dun
“exilio voluntario”, se se dese a
“desgraza de que recunque o PP”.
Pero non é a situación persoal a que semella preocupar a
este cento grande de intelectuais galegos comprometidos
co país que demandan unha alternativa a Fraga.

Como puxo de manifesto a
presentadora do acto, a actriz
Mabel Rivera e comeza o manifesto, “A proposta que presenta o
PP á sociedade galega para seguir ocupando o goberno da
Xunta é impropia do tempo en
que vivimos”.
Os asinantes non piden o voto para ningunha opción política
en concreto, pero si que avogan
por unha alternativa a Fraga para
“darlle paso a unha sociedade libre e democrática, moderna e tolerante”, participativa e solidaria”. O que demandan é que os
cidadáns participen activamente
no proceso electoral.

Que a alternativa só pode vir
da man de socialistas e nacionalistas queda demostrado coa presenza de dirixentes de ambos os dous
partidos no acto. Como Ana Pontón e Xesús Veiga, do BNG ou Ricardo Varela e Ismael Rego do
PSdG-PSOE. Tamén asistiu o candidato nacionalista Anxo Quintana, pero non Emilio Pérez Touriño, con quen contaban os promotores do manifesto. Touriño tiña un
acto coas mulleres en Vigo.
O amplo colectivo de asinantes estivo representado por Manuel Rivas, Suso de Toro, Marilar Aleixandre e Rosa Aneiros.
Tamén interviron no Teatro

Principal dous políticos que estiveron bastante alongados na súa
ideoloxía, pero que coinciden en
reclamar un novo tempo político: o ex vicepresidente da Xunta
co PP, Xosé Luís Barreiro Rivas
e o ex parlamentario comunista
Anxo Guerreiro.
O cantante español Paco Ibañez, cunha cantiga en éuscaro e
outra en galego, púxolle voz e
música ao manifesto. Carlos
Blanco levou o humor á reivindicación política no nome da esperanza. E os presentes tamén dixeron coma Fraga: “hai que procurar os votos aínda que sexa debaixo das pedras”.♦

No nome da esperanza, xa vai
A continuación reproducimos integramente
o manifesto:
A proposta que presenta o PP á sociedade galega para seguir ocupando o goberno
da Xunta é impropia do tempo que vivimos.
Condena ao noso país a seguir atrapado no
tempo, a continuar encerrado nunha anomalía que xa non pode continuar. Oferta a parálise dun proxecto esgotado, agora só ocupado do reparto da herencia dun poder exercido como en finca propia.
O balance das luces e das sombras deste
longo periodo de goberno protagonizado por
Fraga Iribarne non pode ser positivo: o resultado global é que, tomando como referente o progreso de España, Galiza non só non
avanzou en términos económicos e sociais
senón que recuou e, así, a nosa mocidade
mellor formada segue emigrando. Despois
de 16 anos preséntasenos como a meirande
expectativa de futuro continuar no pelotón
das rexións europeas máis atrasadas.
A nosa saúde democrática está grave-

mente danada polo clientelismo e o amiguismo, pola falla de transparencia, pola
manipulación informativa denunciada polo
Valedor do Pobo. O goberno galego ofrece
a imaxe penosa dun poder ensoberbecido e
insensible ás preocupacións dos cidadáns
mesmo cando nos golpea o desastre.
Esta situación non se corresponde coa
sociedade que somos, non somos como a
imaxe que proxectou todos estes anos esta
Xunta. Hai un país vivo e dinámico que xa
existe, de costas á falta de operatividade do
poder político. Un poder político que fracasou estrepitosamente nunha Galiza sumida na sua peor crise demográfica, cunha
poboación envellecida e que segue a expulsar á xente nova.
Este periodo político que agora se cerra foi dun control absoluto da sociedade,
mais a sociedade civil resistiu e foi quen a
demostralo repetidamente nos últimos
anos: mantivo a esperanza. Esa esperanza
é un ben do que dispón o noso país e que

agora debe ser administrado con sentido
da responsabilidade polas forzas políticas
que configuran a alternativa, que deben
ofrecer á sociedade vontade de diálogo e
entendemento para un novo goberno capaz
de movilizar as enerxías, capacidades e
iniciativas deste país.
No nome desa esperanza chamamos a
todos os galegos e galegas a que abran as
portas a un novo tempo que afronte os graves problemas do país, e que afirme o autogoberno e a liberdade das persoas.
Un novo tempo que nos convoca a todolos cidadáns a colaborar activamente para
darlle paso a unha sociedade libre e democrática, moderna e tolerante, participativa e
solidaria, responsable e disposta a traballar
esforzadamente para avanzar na democracia
transparente, no autogoberno e no desenvolvemento económico e social de Galiza.
No nome da esperanza:
Participa no proceso electoral.
Xa vai.♦
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Naceron aló polo 85, hai vinte
anos.
Inicialmente estabamos integrados no Sindicato Galego de
Ensino e Investigación da
CXTG, pero de forma autónoma.
No 88 decidimos ter unha evolución propia fóra de partidos e
sindicatos e fomos unha das primeiras organizacións non gobernamentais, mesmo impulsamos a
constitución da Coordinadora
Galega de Organizacións para o
Desenvolvemento. Das dez persoas que eramos inicialmente pasamos a duascentas da actualidade e non só no campo do ensino.
Tamén hai avogados e persoas
doutros sectores.
Naceron, ademais, cuns obxectivos que conservan hoxendía.
Naquel momento nin se contemplaba no currículo o ensino
transversal dos dereitos humanos, da educación para a paz, da
información sobre a pobreza... e
necesitábase un material didáctico que nos encargamos de elaborar. Até agora fixemos 23 unidades didácticas que serven para
traballar nos centros e uns doce
libros máis centrados no pensamento, máis académicos. Ademais, relacionámonos con movementos análogos en todo o mundo e mesmo fomos motores dalgúns deles.
E conseguiron moitos obxectivos.
O traballo inicial de promover a celebración, todos os trinta
de xaneiro, do Día Mundial da
Paz nos centros hoxe está institucionalizado. Desde 1990 a Loxse
inclúe no currículo os valores cívicos e dos dereitos humanos,
pero todo non se cumpre de forma transversal, impregnando todas as materias, senón que ten,
como dicimos nós, un sentido
tanxencial, tócase unha vez ao
ano e logo apártase da formación.
A que se debe?
As autoridades non creron na
transversalidade e non a dotaron
economicamente nin materialmente con sistemas de formación. En matemáticas, un ensinante debe saber cómo se aplican transversalmente os valores
cívicos, ten que saber cómo humanizar as matemáticas. A transversalidade non pode quedar na
materia de filosofía ou de ética.
Estamos a tempo de incorporar ese tipo de contidos ao
ensino?
Na reforma educativa aparece unha materia de educación cívica, mais só unha hora na primaria, dúas na secundaria e outra
no bacharelato. Non abonda.
Ademais, podemos perder unha
oportunidade se aínda por riba se
converte en materia alternativa á
relixión, porque do que se trata é
de conseguir entender cómo a
educación para a paz serve para
aprender a solucionar conflitos.
Representa unha visión máis
global.
Á volta dos anos parece que
conseguiron algúns obxectivos
no marco da sociedade. Temos
aí o rexeitamento da guerra.
A intervención social é unha
actividade do Seminario e iso
maniféstase na participación da
Coordinadora Galega pola Paz
durante a guerra do Iraq, da que
fun portavoz. Non se pode entender a maior sensibilidade social

Manuel Dios
‘Implicar os alumnos na resolución
de conflitos é unha simpleza’
H. VIXANDE

O cumprimento do vixésimo aniversario do Seminario Galego de Educadores pola Paz coincidiu coa organización por parte desta entidade da Conferencia Mundial para a Paz, a Solidariedade e o Desenvolvemento que se celebrou en Compostela os días 23, 24 e 25 de maio. Nesta
entrevista, o presidente do Seminario, Manuel Dios, fai balance do aniversario e do evento.

PEPE FERRÍN / AGN

fronte á guerra sen valorar o traballo efectivo da nosa e de moitas outras organizacións. O movemento de obxección de
conciencia e a súa oposición á
mili e á prestación social substitutoria foi fundamental para que
se desenvolvese unha actitude
crítica coa guerra.
E os mestres, son permeábeis ao traballo que realiza o
Seminario?
Nestes vinte anos houbo
cambios extraordinarios no ensino. Nos oitenta, persoas que traballasen neste campo contábanse
cos dedos dunha man, hoxe hai
douscentos centros en Galiza
que traballan sistematicamente
na educación para a paz e polos

valores cívicos. Anualmente, nós
mesmos organizamos tres ou catro cursos aos que asisten uns
trescentos profesores e profesoras. Mais a maioría do profesorado non está comprometido.
Parece como se dependese
do voluntarismo dalgúns.
A educación cívica e os dereitos humanos legalmente son
un eixe obrigatorio do currículo,
todos deberíamos incorporalo.
Por que non se fai? Non podemos educar nos dereitos humanos se non cremos neles; ten que
haber convencemento, compromiso. Tampouco hai apoio institucional que facilite recursos e
estratexias para incorporar os
contidos ao currículo e o que

acontece é que cando nun centro
hai problemas, a solución é a
sanción e a expulsión. Hai que
buscar un modelo de organización escolar e non caer en hipocrisías de falar de educación cívica e non poñer medios.
En todo caso, non se detecta moita colaboración entre os
ensinantes.
No que levamos de democracia, como media, cada tres anos
houbo unha reforma educativa.
O profesorado está queimado. As
condicións laborais e económicas empeoraron e a dignificación
social da profesión perdeu valor.
Hoxe o panorama nos centros é
especialmente chá, imperan a
acomodación e a indiferenza.

Non dá para optimismo.
Ollo, tamén é certo que hai
sectores do profesorado que realizan esforzos extraordinarios
con resultados tamén extraordinarios. Nos medios saen as pelexas nos institutos pero non os
exemplos de convivencia nos
centros. Isto último depende do
papel dos equipos directivos, das
asociacións de pais e nais, porque falta unha dirección política
que xeneralice e unifique as liñas
prioritarias. A Consellaría de
Educación nos centros limítase a
inventar iso de empregar os
alumnos como mediadores do
conflito fronte ás novas alarmas
de matonismo nos centros. Non é
máis que unha ocorrencia, non
un verdadeiro plan de convivencia escolar que involucre a todos
os sectores, con recursos, sistemas de formación do profesorado, implicación dos pais e nais...
Xa que a Consellaría non
toma a iniciativa, non cumpría
que os sindicatos se implicasen
na dirección dos centros para
orientalos cara a implantación
do ensino dos valores cívicos?
Parece que non o fan.
Os sindicatos están máis preocupados por cuestións laborais
e económicas, con moi pouco
éxito, por certo. Os ensinantes
galegos teñen os salarios máis
baixos e a menor consideración
social de todo o profesorado do
Estado. Nós detectamos que a
miúdo achéganse a nós persoas
que están á marxe dos movementos sindicais. O profesorado
está moi preocupado pola falta
de apoios, séntese desprotexido e
illado. Había que lembrar o vello
dito africano ‘Para educar un neno fai falta a tribo enteira’. Repito que necesitamos unha revolución no sistema educativo.
E non cre que os cambios
de modelo só son posíbeis cando hai un cambio xeral do sistema?
Hai momentos concretos que
comprometen a sectores que estaban á marxe, como sucedeu
coa guerra do Iraq ou co Prestige. Para a xente, a educación
medio ambiental era algo polo
que non tiña consideración até
que se afundiu o petroleiro. Son
acontecementos que actúan como detonante. No Semanario traballamos a medio e longo prazo
e, se somos optimistas, obtemos
resultados. Non se pode ser educador e pesimista porque hai que
crer no potencial transformador
da educación. Se ademais temos
en conta que se conseguiron
moitos obxectivos, podemos facer un balance positivo, moi positivo, aínda que subsista a necesidade de involucrar a todos para
poder inculcar os valores cívicos
na escola.
Volvendo ás actividades do
Seminario, a Conferencia Mundial para a Paz, a Solidariedade
e Desenvolvemento, que vén de
finalizar, contou con persoas de
alto nivel como Pérez Esquivel,
Mayor Zaragoza ou Arun Gandhi, todos eles con relatorio propio. Foi todo un acontecemento.
Nunca antes en Galiza houbera un congreso desta relevancia. Asistiron setecentas persoas
de vinte e sete países e os relatorios recaeron sobre trinta persoas. Xa tiñamos a experiencia de
1994, cando I Congreso Europeo
de Educación para a Paz.♦
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A Coruña
A celebración do chamado Día
das Forzas Armadas, maquillaxe
léxica do antigo “Día de la Victoria”, celebrado por segunda vez, a
primeira fora no 1985, na cidade
da Coruña, trouxo parella unha
impresionante coreografía do
máis serodio patrioteirismo hispano adubado de apelacións a unha
suposta confirmación democrática como mantenza ideolóxica,
que se fai necesario analizar debidamente para que non mesturen,
nun mesmo fol, as máis dispares
ideas e concepcións sobre o significado das palabras e o respecto
aos sentimentos como apreciación
mais sensíbel dese mesmo sentido
democrático que se esgrime xustificativo de non se sabe que mala
conciencia ou cousa que non son
quen de explicar os panexiristas e
os estómagos agradecidos.
Durante dez días aproximadamente, A Coruña –rebautizada
sempre como La Coruña nos discursos oficiais– foi tomada literalmente polo exército. Exposicións
militares, simulacros guerreiros,
concertos de música castrense, exhibicións aéreas, homenaxe á bandeira española, etc, etc. E o máis
lamentábel, convertendo en protagonistas os nenos con “atrac-

O Día das Forzas Armadas
MANUEL LUGRÍS

A Coruña celebrou o 29 de maio o Día das Forzas Armadas. Era a 2ª vez. A
primeira fora en 1985. O Estado non aforrou medios na coreografía dos actos.

Perto de mil persoas participaron nunha manifestación en contra dos actos oficiais.

cións” bélicas impropias para as
súas idades e sobre todo para as
súas mentes aínda en proceso de
formación. Todo un despropósito
que, por riba, levou consigo elevados gastos para as arcas do

O desembarco
do Orzán
XOÁN COSTA
Paseo marítimo da Coruña. 11.30 da mañá. 27 de maio. Ano 2005.
Coches de policía cada cen metros. Destino Centro de Saúde. Control
presión arterial. Cortados os accesos á praia do Orzán. Volto a vista á
praia. Toda deserta. Sete corpos vestidos de militar tombados na area.
Armados. Apuntando. Non vexo nada. Érguense. Apuntan á area. Tíranse ao chan. No mar unha patrulleira impídelle o paso a unha lancha de pesca. Avanzan dúas barcazas a toda velocidade cara ao areal.
Baixan delas catorce soldados. Sete de cada unha. Un tropeza. Cae.
Érguese. Avanzan en dirección aos outros. Despréganse en medio círculo. Un helicóptero vén desde o mar. Pasa un avión. Enorme estrondo. Un grupo de operarios sela unha minúscula greta no Centro
de Saúde. Caos total no tránsito.
Traballadores montan un palco.
Xente que pasea polo paseo maoitos coches
rítimo. Os soldados seguen tirade protección civil.
dos na area. A uns cen metros
outros militares seguen as manoMoitos policías
bras con prismáticos. Avanzan
outras dúas lanchas. Baixan oumunicipais. O outro
tros sete soldados de cada unha.
día celebrouse o
Tíranse á area. Chega xente con
intención de baixar á praia. Paso
cortado. Liña policial. Aparece Correlingua. Máis de
un señor de traxe azul mariño e
cinco mil escolares.
gorra de primeira comuñón. Saúdos militares. Os soldados érNingún coche de
guense. Avanzan. Tíranse ao
protección civil”
chan. Avanzan reptando. Levántanse. Forman un círculo. Cos
pés cara ao centro. Unha máquina lava as vías do tranvía. Gran lavado de cara da cidade. Pasa outro
avión. Enorme estrondo. Os soldados do círculo tíranse ao chan.. Non
vexo o inimigo. Caos de tránsito. Unha ambulancia non pode pasar.
Iuiuiuiuiiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiu.
Un policía municipal desespérase. Moitos coches de protección
civil. Moitos policías municipais.
O outro día celebrouse o Correlingua. Máis de cinco mil escolares. Ningún coche de protección civil. Dez policías municipais.
No centro de saúde seguen as colas. Número 509, sala 10. Número 111, sala 2. Ese son eu. Presión arterial quince-nove. Hai que baixala. Pido vez.
De novo paseo marítimo. No ceo aparecen as primeiras nubes.
Deixan sombra sobre a praia. Os soldados levántanse. Algúns diríxense ás barcas. Rindo. As gaivotas sobrevoan os soldados, a barca.
Varias veces. Finalmente diríxense ao areal. Pousan.
A praia fica liberada. Soas, as gaivotas.
E algún soldado en misión humanitaria.♦

‘M

Concello que xa foron postos en
cuestión polo grupo municipal do
BNG (único que non asistiu) e
que darían, segundo cálculo efectivo a mellor causa, para a construción, por exemplo, dunha resi-

dencia da terceira idade na bisbarra coruñesa e paliar a longa lista
de espera de anciáns, mesmo impedidos fisicamente, que malviven coas súas familias ou na máis
completa soidade. Pero todo sexa
polo espírito democrático que inspira o devandito Día das Forzas
Armadas, retrouso que se repite
acotío. Porque sería interesante
ver que hai de democrático neste
asunto. Unha sinxela maiéutica
seguro que resultaría demoledora
para os iletrados que soltan tales
asertos pois si é certo que o nacionalismo, como mais reveladora
contraposición ao evento, non
acada entre nós a maioría determinante de actitudes e situacións, levaríanos a pensar que existe, por
parte do poder, unha consideración manifesta co resultado da
vontade popular. Evidentemente

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 que a COPE, 242.000
máis que a 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

non é así, xa que entón deberían
ter a mesma consideración as
maiorías existentes noutros territorios a respecto, sen irmos máis
lonxe, do dereito de autodeterminación, por exemplo. Pero non é
así e nun debate comparativo perden a pouca razón que pudiesen
agochar nas súas argumentacións.
Porque a contestación vén,
primordialmente dende a banda
nacionalista e a política alternativa. Diversas organizacións, de
xuventude, mulleres, etc, levaron
moitas datas facendo patente o
seu eslogan de “Paremos o desfile”. Actos de desagravio á nosa
bandeira nacional, concentracións de protesta, unha manifestación o propio día do desfile,
lectura de manifestos e, mesmo,
un roteiro que organiza a Comisión da Memoria Histórica, polos
diversos lugares da simboloxía
franquista, iso que segundo o goberno municipal é historia, pero a
historia negra que cheira a vellos
uniformes nas madrugadas de estertor no Campo da Rata. Esa era
a homenaxe pendente que xamais
se colma por moitas flores que se
depositen nas lembranzas dos superviventes e nas denuncias que
non deben cesar.♦
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Desta vai
CARLOS AYMERICH
A sociedade reclama outro goberno. Respírase na rúa o ambiente de cambio. Abrollan iniciativas cidadás en forma de
filmes, manifestos, páxinas web… E o BNG apoiándoas activamente e sen ambaxes, quere estar á altura do que a maioría demanda: un novo goberno que traia outras políticas.
O nerviosismo é patente na Xunta. Os sorrisos cara a fóra e as mensaxes triunfalistas do monte do Gozo casan mal
coas présas en adxudicar frecuencias de radio e televisión dixitais, a concesión precipitada de axudas e, en fin, todo canto poida servir, á conta do erario público, para gañar votos e
favores. Mais, desta volta non lles vai chegar. Desta vai.
Por iso temos que nos fixar na alternativa. Plural. Nacida dun acordo de goberno público, negociado con luz e
taquígrafos, que teña a cidadanía como garante. Un pacto entre forzas políticas tan diferentes como o BNG e o
PSOE para gobernar Galiza en beneficio da maioría social. Un pacto, en realidade e por riba das organizacións
políticas, entre todos os que queremos un país máis libre,
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emos que nos fixar na alternativa. Plural. Nacida dun acordo de goberno
público, negociado con luz e taquígrafos, que teña a cidadanía como garante”
de homes máis libres e iguais. Un pacto para transformar
o país, mais cos seus habitantes dentro. Sen que a xente
nova se vexa forzada a emigrar.
E, porén, vai haber dificultades cos socios. E vai xa sendo tempo de que se aclaren. Uns movéndose, seica, pola
paz e outros organizando desfiles militares. Uns movéndose por Galiza (en Castromil) e outros izando bandeiras españolas na Coruña, …. outros anunciando pactos con “algunha escisión do PP” e uns sen os desautorizar. Creando

desconcerto na xente, confundindo un electorado que desexa, de boa fe, votar polo cambio mais que recea de que o
PSOE lle dea, na hora da verdade, o cambiazo.
Por iso o BNG non para de remontar nas enquisas.
Porque temos o mellor candidato. Porque temos o mellor
programa. Mais, sobre todo, porque o voto ao BNG é
neste momento o voto máis útil e máis seguro: o voto por
un cambio político real na Galiza.
Moito ánimo. Porque, con certeza, desta vai.♦

Vigo
Disque a felicidade non é eterna
e menos no mundo da política. O
xogo do goberno está sometido a
tantas variábeis, ás veces incontrolábeis, que a supervivencia topa sempre con límites imposíbeis de superar. Afórrolles a enumeración de exemplos que inmediatamente acudirán ao seu pensamento e que ilustrarán perfectamente o aserto de que o poder
político é tan fugaz como volúbeis os sentimentos da opinión
pública e febles as súas conviccións. Sempre haberá quen teime
en contradicir esta afirmación e
sinale a Manuel Fraga como paradigma de gobernante ao que só
o feito de pertencer ao xénero
dos mortais pode impedir mandar por sempre neste pais. Porén,
incluso o omnipotente líder se
axita nervoso ao albiscar un ocaso inevitábel que a vontade dos
galegos pode acelerar.
Quizais a introdución non é
moi acaída ao asunto que quero
comentar, mais de estrelatos efémeros e posíbeis declives vai este pequeno artigo. De quen de
verdade quero falar é de Corina
Porro. A alcaldesa coroada en
Vigo por accidente (permítanme
que aplique esa benevolente denominación a un episodio lamentábel), tivo até agora unha
prácida travesía ao temón do
Concello. Co PSOE facéndose
oposición a si mesmo e o BNG
preocupado en facerse perdoar
pecados propios e alleos, Porro
non atopou problemas en conducir unha nave que se movía coa
inercia do impulso que se lle dera no anterior mandato. Os ventos da prensa sopraron propicios
e o combustíbel chegou en forma de millóns dende os almacéns da Xunta e a Deputación. A
alcaldesa púidose dedicar por
enteiro a unha política de relacións públicas só interrompida
para decidir o tipo de adornos
florais cos que quería poñer fin
ao que ela mesma denominou “o
Vigo cutre do pasado”.
Pero o tempo en Vigo é moi
variábel e as bonanzas acaban
por deixar paso a borrascas que
ás veces se suceden por tempo
indefinido. Porro xa está a ver

Os problemas baixo a alfombra
XOSÉ MANUEL AÑEL

Corina Porro está moi pendente do resultado do 19-X. A súa supervivencia no poder depende do fluxo de investimentos da Xunta e da súa armazón de propaganda. Sen o PP en San Caetano.
nubes no horizonte, agoiro de
posíbel temporal, e por iso corre
a se refuxiar baixo os paraugas
que lle ofrecen solícitos os conselleiros. A súa estratexia polo de
agora é pasear do ganchete de
Alberto Núñez Feixóo, ou de
quen se deixe, e agochar debaixo
da alfombra problemas que antes
ou despois acabarán estoupando.
Vexamos algúns:
–A ampliación do recheo de
Bouzas. Presentouse como a gran
solución para superar as limita-

Guisa e Napo

cións de espazo de atraque do
porto; sinalouse como obxectivo
urxente, pero medio ano despois
segue sen moverse un papel deste proxecto. Nin sequera se avanzou na procura dun consenso sobre o xeito e levalo a cabo.
–A ordenación da ETEA. O
proxecto presentado polo Consorcio da Zona Franca segue gardado nun caixón porque a slcaldesa non se arrisca a defendelo en
público sabedora de que non conta co apoio nin de BNG nin de
UXÍA E BRAIS

PSOE. A transformación dos antigos terreos da armada nun espazo
público adíase indefinidamente.
Ademais: o goberno municipal vese incapaz de executar os
investimentos incluídos nos presupostos deste ano; a querencia
de Porro polas flores caras está a
disparar os custos das obras de
remodelación das rúas da cidade;
o goberno municipal atopa as
portas dos ministerios pechadas;
o contrato de adquisición dos terreos para a construción do Pazo

de Congresos non dispón do preceptivo informe de fiscalización
que avale a súa legalidade; comeza a abrollar a guerra interna que
mantén a alcaldesa cos servizos
económicos do Concello... e para
colmo, avaríase o multamóbil.
Así poderiamos seguir citando moitos motivos de preocupación para Corina Porro. Pero o
maior de todos é o resultado do
19-X. A supervivencia do goberno popular de Vigo depende dos
folgos que poida recibir da Xunta. Se Fraga perde as eleccións
non haberá moción de censura,
pero Porro quedará a mercé da
oposición. BNG e PSOE decidirán até onde queren afogar unha
alcaldesa que a estas alturas ten
posto o seu futuro en mans dos
réditos que lle poidan proporcionar os veleiros do Volvo Ocean
Race e as palmeiras que quere
plantar pola cidade. Circo e flores poden marcar o ocaso da alcaldesa por accidente.♦

Subliñado

Cemiterio de escritores
LOIS DIÉGUEZ
Nun lateral da praza Maior de Lugo o Concello acaba de colocar
unha chea de lápidas coa imaxe e textos dalgúns dos nosos escritores, entre eles Castelao e Manuel María. Nuns bloques de cantaría
perfectamente domesticados incrustaron os seus rostros en mármore branco, co cal, máis que miralos con admiración, como sería
o lóxico efecto, produce no observador unha especie de angustia e
a urxente necesidade de fuxir. Non lle chegou aos seus artífices con
escolmar uns textos pouco representativos da obra e vida dos nosos
personaxes. A Castelao mangáronlle o pertencente a unha das súas
estampas; sen o debuxo, portanto. Unha especie de conclusión desesperanzada a respecto do maos que somos os humanos. A Manuel
María, uns versos que non poñen precisamente a alma que el avivou polo país. Galiza, supoñemos que a mantenta, fuxiu da escolma, e o seu idioma, características definidoras da loita rexa que
marcou a vida de ambos os dous. As nosas artes e as súas xentes,
para mostralos, necesitan, no escultural, unha mostra digna que
aquí non aparece. O machado rompeu a pedra, pero non criou a arte que caracteriza aos nosos escultores. Os do Concello non se luciron precisamente, e fícanos a dúbida de se o cemiterio reflicte
o gosto real dos seus inspiradores ou esa idea de desamor e engano que caracteriza aos novos políticos da grava e do polbo.
Como somos benévolos preferimos ficar co primeiro. E como
respectamos grandemente a calidade e xuízo crítico da nosa cultura, pedimos que o manchado espazo da Praza volva ao se estado orixinal. Só así recuperaría a valiosa e roubada dignidade.♦

Nº 1.178 ● Do 2 ao 8 de xuño de 2005 ● Ano XXVIII

Outra vez o Plano Galicia
VÍTOR M. VÁZQUEZ PORTOMEÑE
O Plano Galicia, por outros denominado
Plano de Infraestructuras, adicou a este
capítulo concreto 10.800 millóns de euros, que comenzaron a licitarse polo anterior goberno no 2003 e primeiros meses
do 2004 a un ritmo aceptábel, algo máis
dun 20 por cento da devandita cifra.
Así resulta dun mero exame do Boletín Oficial do Estado, ao alcance de calquera cidadán e de obrigada lectura para
todo gobernante.
Desde abril do 2004, data en que toma
posesión o actual goberno, nesta terra desatouse a desconfianza sobre a sorte do
Plano Galicia, como consecuencia das
ambigüidades do presidente José Luis Rodríguez Zapatero e da manifesta hostilidade da ministra de Fomento, Magdalena
Álvarez, que chegou a atilalo de “Plan de
m...” (xa se me entende).
Ese ambiente motivou que o grupo parlamentario popular promovese no Senado e
no Congreso senllas mocións tendentes a
que “o goberno se comprometa a que todas
as actuacións relativas ás infraestruturas de
comunicación incluídas no Plano Galicia se
encontraren finalizadas nos prazos nel marcados, a saber:...” (seguidamente enumerábanse todas as obras, até 18, que conforman
o plano e sinalábanse as datas de conclusión de cada unha delas).
Ambas as mocións, pactadas co BNG e
cos demais grupos das cámaras, foron aprobadas por unanimidade o 22 de xuño de 2004.
A maiores, o 28 de xullo do mesmo
2004 a comisión de Seguimento do Plano
Galicia, constituída no parlamento galego, acordou cos votos do PP e do BNG e
coa abstención do PSOE reclamar cober-
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tura financeira nos orzamentos xerais do
Estado para posibilitar o cumprimento do
plano nas datas reflectidas polo Congreso
e o Senado, fixando una suma de 1.559,95
millóns de euros no 2005.
Nada disto mudou a dinámica do goberno central, que nun ano licitou a magna
cifra de 74 millóns de euros e, contrariamente, anulou a licitación de dous tramos
do AVE Santiago-Ourense por importe de
207 millóns de euros e máis de 41 millóns
de euros da autovía Ferrol-Vilalba.
En resumo, o goberno comprometeu
74 millóns de euros e descomprometeu ou
desinvestiu 248 millóns de euros.

Tampouco consignou nos orzamentos
xerais de 2005 as cantidades demandadas
polo parlamento galego, senón só unha
parte; e mantén paralizada unha multitude
de estudos informativos e de impacto ambiental, así como a redacción de proxectos
construtivos, trámites forzosamente previos a toda licitación.
Ou sexa, é imposíbel que as infraestruturas do Plano Galicia rematen nas datas sinaladas polas cortes xerais, calculándose que o atraso será superior aos 12
anos, segundo se deriva, ademais, das
prioridades que marca o PEIT (Plano
Estatal de Infraestruturas Ferroviarias)

elaborado por Fomento, e contra o que reclamou a Xunta.
Neste ambiente de hostilidades e incumprimentos, chama a atención a literalidade da proposta de resolución que pactaron o BNG e o PSOE tras o debate sobre o
estado da Nación. Está concibida en termos que a min se me semellan efectistas,
tales como “garantir a viabilidade financiera nos próximos orzamentos”, “adoptar
as medidas necesarias para acelerar a execución”, “impulsar conexións transfronteirizas”, “instar o goberno a que cumpra a
moción aprobada polas cortes xerais o 22
de xuño de 2004 con observacións do calendario alí determinado”, etc...
En resumo, dita proposta de resolución é unha reiteración das mocións acordadas xa no Congreso e Senado por unanimidade e supón recoñecemento evidente de que aquélas foran incumpridas.
Pero, ademais, supón a renuncia implícita ás concretas esixencias formuladas polo parlamento galego, relativas ás consignacións orzamentarias, que a proposta non só
non concreta, senón que nin siquera alude.
Ou sexa, e para sorpresa xeral, a devandita proposta aparenta ser un cheque
practicamente en branco ao goberno central, sen outra finalidade visíbel que a de
crear unha pantalla de suposta sensibilidade nun momento álxido, desde logo traumaticamente desvirtuada polas anteriores
accións deses mesmo goberno.
A min, e creo que a calquera galego, gustaríame que non se rebaixase o listón das demandas sobre tema tan transcendente como
as infraestruturas de Galicia. Niso vainos a
tan predicada e anceiada modernidade.♦
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MANIFESTACIÓN CONTRA A CELULOSA

Concellos, AA VV, sindicatos, confrarías e ecoloxistas demandarán o peche o día 4

Unha ampla convocatoria tenta rematar co ciclo
de ENCE na Ría de Pontevedra
A.N.T.
Pontevedra vivirá previsibelmente o sábado 4 de xuño unha das
manifestacións máis concorridas dos últimos anos. A demanda de
traslado da factoría de Celulosas da Ría de Pontevedra agrupa a
un importante número de colectivos e concellos que concretarán
polas rúas da cidade, desde as 20,30 horas, unha protesta que ten
como destino a política de mantemento da pasteira de ENCE
apoiada desde a Xunta de Galicia, o Partido Popular e Caixa Galicia.
Para chegar á mobilización celebráronse multitude de reunións e
pequenos actos nas parroquias e
asociacións de toda a comarca
natural de Pontevedra seguindo
un chamamento que encabezou a
Asociación pola Defensa da Ría
de Pontevedra (APDR) e que foi,
esta vez seguido sen disimulo,
pola Federación de Asociacións
de Veciños “Castelao”.
Logo dunha multitudinaria
asemblea, unha comisión técnica
elexida entre membros dos colectivos convocantes puxo en marcha o proceso de organización
dunha manifestación que conta
co respaldo explícito dos gobernos municipais de Pontevedra,
Marín, Poio e Vilaboa. Miguel
Fernández Lores, alcalde de Pontevedra, a cidade máis comprometida na protesta, impulsou unha declaración institucional do
pleno do concello que preside
desde a que se invita á cidadanía
a manifestarse contra a presenza
de ENCE na Ría de Pontevedra.
Os alcaldes do principais concellos da Ría, gobernados polo
BNG e o PSOE, mostraron a súa
disposición a estar presentes na
marcha acompañados polos seus
gobernos en pleno.
Un apoio político e institu-

cional que visibiliza a enorme
amplitude da fronte de protesta
contra ENCE, unha empresa que
foi condenada polos tribunais
por delito ecolóxico continuado.
O feito de que os responsábeis da manifestación contra
ENCE anunciaran que a protesta
terminaría na Praza de San Xosé
ante a sede da Fundación Caixa
Galicia deu motivo para CC. OO
de Pontevedra e a sección sindical uxetista FIA-UGT coordinaron coa patronal da factoría a
convocatoria dunha contramanifestación para o mesmo día e hora: unha manobra tendente a introducir un “factor medo” que
foi repetidamente aireado polos
medios de comunicación, radios
e xornais, afíns á pasteira de
Lourizán. Finalmente, os sindicalistas desconvocaron a súa
concentración e desistiron de
protestar ante o Concello de
Pontevedra. Aínda así, estabeleceron unha nova data de protesta
contra o goberno coaligado
BNG-PSOE de Pontevedra que
terá lugar o 17 de xuño, último
día activo de campaña electoral.
Outro intento de querer minimizar o éxito da protesta ábrese cando os directivos do Pontevedra F.C. –entidade deportiva

Pontevedra xa vivu varias manifestacións contra a presenza de ENCE na ría.

subsidiada por ENCE–, a TVG e
os defensores políticos e empresariais de Celulosas contratacaron outra volta ao adiantar, do
domingo ao sábado, o decisivo
–no deportivo– partido de fútbol entre o Cádiz e o equipo local, que deste xeito verase agora tamén televisado en directo,
coincidindo coa hora da manifestación.
Catedráticos de universidade,
grupos relixiosos, colectivos de
médicos e sanitarios sumáronse

igualmente á convocatoria da
manifestación –ao igual que destacados militantes do PP–
apoiando á practica totalidade do
tecido asociativo e veciñal de
Pontevedra e comarca. Comunidades de Montes, asociacións
culturais, todo o movemento
ecoloxista, partidos, sindicatos e
unha ampla representación do
sectores extractores das Rías
Baixas asumen a marcha do sábado como unha posibilidade
certa de apurar o traslado de EN-

CE fóra da Ría de Pontevedra antes do 2018.
O presidente de ENCE, Xosé
Luís Méndez, de visita en Pontevedra esta semana, realizou declaracións polas que non se movía un
ápice da postura oficial de ENCE e
a Xunta que se nega a abandonar
Lourizán e, consecuentemente, o
proxecto de ampliación e consolidación da factoría coa construción
dunha papeleira. Nese sentido, e
logo de negar que lle ofrecera
nunha recente entrevista a Emilio
Pérez Touriño unha saída negociada ao conflito, o presidenciábel
polo PSdeG-PSOE, afirmou onte
que apoia a papeleira de ENCE pero sempre “fóra da Ría de Pontevedra” e, entre protestas contra a
súa figura por parte de sindicalistas de CC OO e FIA-UGT, insistiu que el personalmente non participaría na marcha xa que indicou, “non lle parecía adecuado para un presidenciábel á Xunta”.
Mentras, Anxo Quintana, portavoz nacional do BNG e igualmente candidato á Presidencia, anunciou a súa presencia na manifestación que entende como un apoio
expreso á política desenvolvida
por Miguel Fernández Lores desde a alcaldía de Pontevedra que
igualmente foi refrendado por
confrarías de pescadores e a Asociación de Armadores de Marín.
Plataformas como Nunca
Máis, Redes Escarlata ou Burla
Negra e colectivos da mocidade e
da muller figuran tamén entre os
convocantes da manifestación
que será encabezada por membros da comisión organizadora
en representación dos maís de
200 colectivos sociais convocantes e que portaran unha pancarta
co lema: “Pola recuperación da
Ría, a saúde e máis postos de traballo. ENCE, fóra de Lourizán”.♦
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Non se someteron a concurso entre varias empresas

O xulgado anula
a concesión de sete minicentrais no Ulla
H.V.
O xulgado do contencioso administrativo número un de
Pontevedra declarou a nulidade da modificación da concesión de sete minicentrais na
conca do Ulla. Fenosa presentou un recurso, mais a paralización dos proxectos é inminente.
O xulgado de Pontevedra determinou que durante a modificación da concesión dos sete encoros, esta non se someteu ao trámite da competencia para que a
Administración elixise o proxecto de maior utilidade pública de
entre todos os que participasen
no concurso.
A modificación do proxecto
vén dada porque os encoros outorgáronse por orde ministerial
en novembro de 1962 á empre-

sa Hidroeléctrica de Moncabril
e nos anos posteriores Fenosa
fíxose coas concesións por un
procedemento que agora o tribunal considera que debe anularse.
Aínda que Fenosa xa presentou un recurso que se elevará ao Tribunal Superior, as posibilidades de suspender calquera
obra de intervención son moi
elevadas, tanto mediante unha
eventual execución da sentenza
que soliciten os demandantes
como por outro procedemento
cautelar que están a valorar estes mesmos.
Ademais, o Superior podería tardar até tres anos en fallar
o recurso. Os demandantes teñen a confianza de que confirme a sentenza do xulgado de
Pontevedra mais, no peor dos

casos, os saltos do Ulla quedarán paralizados con case total
seguridade mentres non se produza ese fallo.
A consecuencia da declaración de nulidade do trámite da
modificación da concesión das
sete minicentrais, a sentenza
non entra a valorar os impactos
medio ambientais do proxecto
nin o dano que provocaría á
Presa do Muíño, un aproveitamento que conta cunha concesión anterior á que autorizou no
62 os sete saltos –en realidade
eran oito pero un xa se construíu. Foi, precisamente, o titular desta Presa do Muíño quen
iniciou o trámite diante do xulgado de Pontevedra, aínda que
ecoloxistas, veciños e Plataforma en Defensa do Ulla apoian
esta demanda.♦

As torrentes da conca do Ulla poderán sobrevir tres anos máis.

Quere suprimir dezaseis liñas que di que non son rendíbeis

Comboios de Portugal atrasa até despois das eleccións
a supresión de tren de Vigo ao Porto
A.N.T.
Primeiro foi unha denuncia dos
sindicatos, despois unha confirmación de Comboios de Portugal, ao que seguiu un desmentido
da RENFE. Finalmente, a intercesión do Goberno español provocou o atraso da desaparición do
tren até despois das eleccións.
En tempo electoral, calquera
supresión de servizos é negativa
para os partidos no Goberno,
aínda que esa eliminación corresponda a outro Estado. Iso foi
o que aconteceu co tren de Vigo
ao Porto e, en consecuencia, a
decisión aprazouse uns días.
Aínda que tanto a Renfe como Comboios de Portugal aseguran que o servizo ferroviario
entre Vigo e Porto vai continuar
após do dezanove de xuño, a decisión parece tomada e toma corpo a posibilidade de que deixe de
facilitar a conexión de Vigo con

Valença do Minho, de forma que
continuaría a liña desde a fronteira galega até Porto.
A razón que emprega Comboios de Portugal para argumentar a supresión do servizo entre
Vigo e Valença é que é deficitario e que vai medio baleiro nas
primeiras estacións, especialmente na Galiza.
Os sindicatos argumentan o
contrario. O servizo dá perdas
porque a compañía así o desexa.
Aseguran que suprimiu o servizo
de mediodía, cando máis demanda existía e que tanto no tren da
mañá como no do seranciño non
hai vontade de facerlles promoción para conseguir maior
afluencia de pasaxeiros. Ademais, indican tanto usuarios como empregados ferroviarios, o
tren é lento, o que actúa na súa
contra e disuade a eventuais pasaxeiros.

O adxectivo pecuario significa ‘relativo ao
gando, gandeiro’. Falamos así da riqueza
pecuaria ou do sector agro-pecuario. Como se ve, non especificamos a que tipo de
gando (vacún, equino, porcino, ovino, etc)
nos estamos a referir pois non se trata dunha clase específica senón de todo o gando.
A palabra procede do latín pecus, pecuris que denominaba o conxunto de
gando en xeral, a grea, o rabaño, e aínda
que tanto valía para bois e vacas, cabalos
e bestas, cabras, etc. era maiormente para referirse ás ovellas para o que se utilizaba. Outra palabra latina, pecus, pecudis denominaba o animal concreto, a cabeza de gando. Pero esta segunda palabra
acabou desaparecendo.
Un diminutivo de pecus denominou a
pequena parte dun rabaño que o amo podía deixarlle a un seu escravo para que
fose quedando cos beneficios e se fixese
cun pequeno patrimonio. Este peculus

O alcalde do Porto, Rui Rio,
indicou que se manterá o servizo
até que entre en funcionamento o
tren de alta velocidade que enlace Vigo coa cidade do Douro. É
unha afirmación con moitos riscos, no mellor dos casos até
2009 ou 2010 non estarán concluídas as obras, mentres Comboios de Portugal ten un plan para pechar dezaseis liñas deficitarias, entre as que se atopa a que
vai de Vigo a Valença. Renfe,
pola súa banda, indicou que
Comboios de Portugal tería que
indemnizala en caso de suprimir
o servizo de forma unilateral. De
calquera forma, a única alternativa de servizo público colectivo
de unión das dúas principais cidades do Eixe Atlántico é un autobús que presta dous servizos
diarios, un pola mañá e outro pola tarde, mais o seu prezo é
maior que o tren.♦

Chegada a Vigo do tren procedente do Porto.

O Fío da lingua

Pecuario
HENRIQUE HARGUINDEY
servíalle ao escravo para pagar a súa posta en liberdade. Despois, tomou o sentido de ‘riqueza’ en xeral, e de aí deriva a
nosa palabra peculio ‘riqueza ou bens
que posúe unha persoa’.
Igualmente o latín pecunia significaba ‘riqueza, diñeiro’ e xa a palabra fora
perdendo o antigo vencello da riqueza
coa propiedade en gando, característico
dunha sociedade rural
Hoxe existen peculio e pecunia do
que deriva o adxectivo pecuniario (‘en
diñeiro, en cartos, en metálico’). Pero é

incorrecto pecunio; incorrecto mais real,
porque se di facendo de pecunia un masculino a semellanza de peculio.
Son doados de entender o adxectivo
peculiar e o substantivo peculiaridade.
Son equivalentes de propio, particular, e
de propiedade, particularidade.
Temos, daquela, en galego unha serie
de palabras directamente traídas do latín
–ou cultismos– como peculio, peculiar
ou peculato (‘malversación de diñeiro
público’) a rentes doutras que se transformaron dende a orixe co paso do tem-

PACO VILABARROS

po, como pegullo (‘patrimonio, peculio’)
ou pegureiro (‘pastor’).
A que non parece existir –malia rexistrala un prestixioso diccionario– é a
palabra pécora co significado de ovella
(“Mamífero ruminante da subfamilia dos
ovinos, etc. etc.”) Con esa acepción non
existe nin en portugués, nin en español,
nin en catalán, nin en francés, nin –que
nós saibamos– noutra lingua románica
non sendo o italiano. E foi dende o italiano como pécora entrou nelas, pero
nun contexto moi peculiar (mala pécora)
para caracterizar negativamente unha
muller á que se presenta como a ovella
que foi por mal camiño, a “ovella negra”.
Pécora é tamén sinónimo de intrigante, mala lingua. Seguramente por influencia de víbora, xa que é frecuentísima a asociación das dúas palabras.
Eva e a serpe. A perdición dos homes.
Pobriños de nós!♦

A CIG aumentou
a súa afiliación en case un 30 por cento
PERFECTO CONDE
Con 405 votos, fronte aos 104
que obtivo a outra candidatura,
Xesús Seixo foi reelixido secretario da Confederación Intersindical Galega (CIG) ao rematar o
IV congreso que tivo lugar en
Santiago durante os 28 e 29 de
xuño, no que tamén foi escollida
unha nova executiva confederal composta por 12 membros.
Para a executiva confederal
presentáronse tres candidaturas
encabezadas por Xesús Seixo,
que logrou nove representantes
con 398 votos, por Manuel Currás Meira (2 representantes e
110 votos) e por Xosé Francisco
Miranda Vigo (1 representante e
42 votos). Finalmente só concorreron á secretaría xeral as candidaturas encabezadas por Seixo,
que foi a gañadora con 405 votos,
e por Manuel Currás que conseguiu o voto de 104 electores.
De tal maneira que a nova
executiva confederal da CIG
quedou composta polas seguintes persoas: Xesús Seixo Fernández, Consuelo Martínez García,
Antolñin Alcántara Alvarez, Ramiro Oubiña Parracho, Elvira
Patiño Ojea, Manuel Mera Sánchez, Bautista Vega Tato, Fernando Sabio Maroño, Fermín
Paz Lamigueiro, Manuel Currás
Meira, Mar Peteira Cabana e Xosé Francisco Miranda Vigo.
A CIG tamén renovou a súa
comisión de garantías, que quedou composta por Xosé Manuel
Rodríguez Méndez, Rosa Vila
Amarelle, Xosé Luís Seixo Fernández, Birino Marcos Baamonde, Antonio Iglesias Duarte e
Henrique Salas Ellacuriaga.
O informe de xestión, presentado por Seixo, foi aprobado por
337 votos a favor, 39 en contra e
73 abstencións, e nel a CIG salientou o seu protagonismo nas
folgas xerais que tiveron lugar o
15 de xuño de 2001 e o 20 de xuño de 2002 en resposta ás políticas neoliberais que nese momento estaba implantando o goberno
de José María Aznar, recortando
os dereitos laborais e sociais dos
traballadores. Seixo tamén destacou a loita promovida pola CIG
contra o chamado “decretazo” e
as campañas de denuncia da represión dirixida contra o movemento sindical, a política seguida
polas mutuas e os altos índices de
precariedade, entre outros temas
como a campaña polo ‘non’ no
referendo da Constitución europea, as problemáticas de xénero e
de saúde laboral, etc.
Seixo parouse a analizar os
escasos avances no que toca á
mellora das condicións laborais
e salariais, e responsabilizou os
sindicatos maioritarios a nivel
estatal por teren asinado acordos
que desmobilizaron a clase traballadora e reduciron a negociación colectiva a un mero ritual de negociación e colaboración entre as cúpulas sindicais e
a patronal, o que tería provocado

A mesa do Congreso durante unha votación. Abaixo, Xesús Seixo, reelecto Secretario Xeral.

o recorte do poder adquisitivo
dos salarios e o incremento dos
beneficios patronais
Incremento de afiliación
Seixo salientou un 28,84 por
cento de incremento na afliación
da CIG, con 11.177 novos traballadores que se se sumaron á
central nos últimos anos. Desta
maneira e con máis de 50.000
afiliados reais, segundo dixo Seixo, a CIG xa constitúe a primeira forza sindical de Galiza.
Segundo explicou o secretario
xeral reelixido, a 31 de decembro
de 2003, a CIG recuperou un punto a respecto dos catro anos anteriores e situouse no 26,2 por cento da representatividade con 4.595
delegados. Seixo abondou en que
estes resultados poderían ter sido
aínda mellores se se tivesen realizado antes as eleccións do mar,
no que –segundo indicou– a CIG
é a central maioritaria.
Ao facer a análise da situación política actual, Seixo refe-

riuse ao cambio de goberno que
houbo a nivel estatal e considerou que “está por ver aínda en
que se van concretar as políticas
laborais, sociais ou económicas
deste novo goberno, así como o
que vai pasar co debate sobre a
reformulación da estrutura xurídico-política do Estado, o recoñecemento ou non do carácter
plurinacional deste e, en función
diso, o nivel de competencias e
autogoberno que vai ter Galiza”.
O novamente secretario xeral
da CIG criticou a actitude do goberno de Zapatero respecto á central que el representa, dicindo que
xa se tén comprobado que existe
“unha aposta clara por apoiar e
potenciar as centrais sindicais
estatais, en prexuízo e con actitudes claramente discrimininatorias
das centrais nacionalistas”.
No canto de que poida haber
un cambio de goberno en Galiza,
como consecuencia das eleccións
do 19 de xuño, Seixo dixo que
“se isto sucede, estariamos ante
un escenario político que abre

certa esperanza a que Galiza se
libere do xugo da dereita españolista, caciquil e clientelar e se
poida empezar a facer políticas
realmente defensoras da nosa realidade material, social e lingüística”. Salientou que, a este respecto, “sería moi importante que
este novo goberno galego contase con maioría nacionalista” pois,
segundo manifestou ao expoñer o
seu informe de xestión, o PP fracasou ao longo destes 16 anos até
o punto de termos agora un 13,5
por cento de desemprego, un 34
por cento de contratación temporal e un incremento do PIB dous
puntos por debaixo do estatal, así
como un gasto social que é inferior á media do Estado.
Caixa de resistencia
Non é de menor importancia a resolución acordada pola CIG para
estabelecer o incremento de 1 euro na cota de afliación máis alta e
a mesma proporción no resto das
cotas, co obxectivo de acadar que
como mínimo o 15 por cento das
cotas se destine única e exclusivamente a dotar unha caixa de resistencia e solidariedade, de tal
maneira que os cartos destinados
a esa caixa estean disponíbeis en
todo momento e habilitados para
o uso exclusivo que se determine
no regulamento que aprobará o
Consello Confederal no prazo
máximo de seis meses.
Esta medida baseouse na experiencia que tivo a CIG nos últimos
catro anos, nos que o apoio económico prestado en conflitos laborais como os das auxiliares da industria naval de Pontevedra, Gesruber, Sintel, Avigan, Plasto Adhesivos, etc. mostrouse eficaz para
amparar a acción reivindicativa.
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Tamén é salientábel a transformación que fixo a CIG da súa
antiga secretaría da muller para
integrala na estrutura de goberno
do ámbito confederal, dentro da
executiva confederal e en cada
unha das executivas comarcais e
todas as federacións.
Presenza internacional
No IV Congreso da CIG participaron 605 delegados, 500 deles
elixidos polas comarcas e federacións, gardando a proporción
de afiliados, 99 por seren membros do Consello Confederal e
outros seis por formar parte da
Comisión de Garantías.
Tamén asistiron os representantes das diversas organizacións
sindicais convidadas, como a Federación Sindical Mundial, a
Central de Traballadores Arxentinos (CTA), a Intersindical Canaria (IC), a Intersindical-Confederació Sindical Catalana (ICSC), a Federación Panchipriota
do Traballo (PEO), a Central de
Traballadores Cubanos (CTC), a
Unión Sindical Obreira (USO),
Eusko Langileen Alkartasuna
(ELA), Langile Abertzaleen
Batzzordeak (LAB), a francesa
Confederation Générale du Travail (CGT), a polaca Ogolnopolskie Prozumienie Zwiazków
Zawodowych (OPZZ), a Confederação Geral de Trabalhadores
Portugueses (CGT/IN), a tamén
portuguesda Uniâo Geral de Traballadores (UGT), a suíza Syndicat Interprofessionel des Travailleurs et Travailleuses (SIT), o
uruguaio Plenario Intersindical
de Traballadores/Convención
Nacional do Traballo (PIT/CNT)
e a venezuelana Unión Nacional
de Traballadores (UNT).♦
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Xesús Seixo ofrece ampliar a ‘caixa de resistencia’ na súa reelección

Francia dille non á
constitución europea

Nº 1.178 ● Do 2 ao 8 de xuño de 2005 ● Ano XXVIII

MANUEL CAO

Miguel Fernández Cid, director do Centro Galego de Arte Contemporánea.

Cinco traballadoras foron despedidas
por esixiren melloras laborais

O mundo da cultura contra
o desmantelamento do CGAC
PERFECTO CONDE
Un grupo de intelectuais encabeza un manifesto, xa asinado
por máis de 500 persoas, que defende que o CGAC se manteña
en mans públicas e se ordene o
seu financiamento. A sospeita de
que a Xunta quere desmantelar
o museo chega despois do despedimento de cinco traballadoras.
O 3 de febreiro deste ano, oito
traballadoras técnicas do Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) que, nalgún caso
dende hai oito anos, viñan desempeñando as súas funcións
mediante sucesivos contratos
de asistencia técnica, entregáronlle ao director desta institución dependente da Xunta, Miguel Fernández Cid, un escrito
expoñendo unha situación que
consideraban irregular e solicitaban que se lles soluccionase.
Concretamente, pedíanlle que
regulase as contratacións de
persoal conforme á súa autentica natureza de dependencia,
compensase mediante o substancial incremento das retribucións actuais o aumento de responsabilidades habido dende a
súa contratacion inicial e actualizase as súas retribucións repercutindo a perda de poder adquisitivo que lles viña afectando a estas oito traballadoras.
Cid nunca lles respondeu a
pesar de que o 7 de abril o director xeral de Patrimonio da Consellaría de Cultura, Anxo Sicart,
comunicoulles que pronto se lles
faría saber algo. Seis días despois, á traballadora que encabezara o escrito de reclamación
foille notificada a rescisión unilateral do seu contrato a través
dunha comunicación escrita asinada polo xerente do CGAC,
Manuel Arroyo, que levaba o
visto e prace de Cid. Do resto
das asinantes, unha delas presentara a súa demisión semanas an-

tes e as outras seis tamén foron
informadas verbalmente de que
os seus contratos quedaban en
suspenso. Neste momento xa son
cinco as traballadores que foron
separadas dos seus postos no
CGAC.
As afectadas consideraron
estes feitos como auténticos
despidos laborais que se producían en represalia por térense
atrevido a reclamar o que consideraban xusto. Como nos dixo unha delas, “só pedimos que
se cumprise a lexislación vixente e se corrixisen as irregularidades existentes, que xa foron denunciadas por Comisións
Obreiras hai sete anos, producíndose sentenzas favorábeis
aos traballadores, que obrigaron a Xunta a readmitilos ou
indemnizalos”.
Estando así as cousas, o 21
de abril, mentres o Padroado
do CGAC estaba reunido, dende a Xunta físoxe saber a intención de converter este centro nunha fundación. Catro días despois, volveu haber o que
as afectadas consideran despedimentos improcedentes que
mesmo poden estar poñendo en
perigo o correcto funcionamento do propio CGAC que,
no último ano e medio, foi
vendo como a súa plantilla técnica pasou de 18 a 5 persoas.
Segundo opinan as traballadoras afectadas, xa quedaron
desmantelados os servizos de
publicacións, educación, actividades e biblioteca.
A preocupación polo tema
saltou á opinión pública mediante un escrito que asinaron
máis de 500 persoas do mundo
da cultura, a arte, a educación, a
arquitectura, a política, etc, pedíndolle aos responsábeis do
CGAC que se paralice o desmantelamento do centro e se readmita as profesionais que están
sendo despedidas.

Este escrito, asinado por
Manuel Rivas, Xosé Luis Méndez Ferrín, Suso de Toro, Vítor
Freixanes, Xavier Rubert de
Ventós, Pedro de Llano, Marilar
Aleixandre e María Luisa Sobrino, entre outros, manifesta o
desexo de que o CGAC cumpra
os obxectivos para os que foi
creado “seguindo os criterios
artísticos dunha dirección independente e responsábel, acompañada dun equipo de profesionais especializados e ofrecéndolle ao cidadán un servizo da
máxima calidade, en definitiva,
un centro comprometido coa
sociedade”.
Os asinantes dan por feito
que que “a estabilidade do
CGAC está en perigo antes as
sucesivas crises, a última das cales estase a producir agora mesmo co despedimento das profesionais que pediron a regularización da súa situación laboral,
medida que trae como consecuencia o desmantelamento progresivo dos departamentos e que
está deixando baleiro de profesionais o CGAC”.
Na Consellaría de Cultura
non pensan da mesma maneira e
garanten “a boa saúde do
CGAC” agoirándolle “un futuro
cheo de éxitos” mediante a súa
transformación en fundación.
Nin que dicir ten que no departamento que dirixe Xesús Pérez
Varela négase á existencia de
calquera despedimento laboral e
redúcese a exclusión das traballadoras afectadas a que foron
contratadas mediante asistencia
técnica para proxectos artísticos
concretos que, a medida que se
van desenvolvendo ou rematando, producen a súa renovación
ou extinción.
Agora, o caso xa está na mesa da maxistratura laboral que terá que pronunciarse dando resposta as denuncias que foron presentadas polas traballadoras.♦

Os resultados do referendo do 29 de maio en Francia dan un pau
explícito e rotundo ao proceso de construción europea segundo o
modelo proposto na Constitución. O paso do tempo permitirá coñecer o alcance da decisión dos electores galos para Europa e para a propia Francia e pode darse unha tendencia á reafirmar o calendario de aprobación prefixado para a Constitución ou unha paralización de facto debido ás dificultades en Holanda e Reino Unido, ás que haberá que engadir a nova presidencia británica da UE.
O eixo franco-alemán é o principal motor para avanzar e construír
Europa e está falto de enerxía, dirección e estabilidade polo que a
tendencia ao free rider que sinalabamos a pasada semana parece
asentarse como a alternativa máis atractiva no curto prazo.
O non de Francia foi claro, con máis de 10 puntos a favor dos
contrarios á Constitución, cunha alta participación nos comicios e
cun debate explícito e amplificado nos medios de comunicación
internos e europeos de xeito que os franceses sabían o que votaban e as consecuencias que tería. A cultura antieuropeísta ten moitos partidarios en Francia –así se comprobou no referendo do Tratado de Maastricht– pois estamos diante dun Estado centralizado,
cun importante poder económico e cunha experiencia imperial
aínda recente. Os dirixentes franceses saben o que é o poder e cómo se exerce e contan cunha capacidade militar e tecnolóxica importante da que se senten orgullosos que se ve acompañada da acción política dunha burocracia administrativa e de goberno elixida en institucións de certo prestixio e tradición histórica. O corporativismo burocrático ten pouco que gañar co proceso de construción da UE orientado a sucesivas ampliacións que afastan de
París o centro de gravidade da economía e da política europea.
Máis é a globalización e a competencia das áreas emerxentes a
que definitivamente acaba por afectar a unha cidadanía que ve
mermados os seus dereitos civís e laborais acadados ao longo de
loitas sindicais e políticas e non atopa incentivos nun modelo que
só engade vantaxes para uns poucos empresarios, comerciantes e
profesionais liberais deixando a maioria dos cidadáns inermes
diante de empresas que ameazan con deslocalizar se non se traballa máis con menos salario, empresas que se acollen á directiva
Bolkestein para despedir e, finalmente, fluxos crecentes de inmigrantes e man de obra do leste que lle disputan un posto de traballo a calquera cidadán en calquera empresa. Seguramente, non é
a Constitución europea o instrumento xurídico-político que determina este tipo de situación pero a sociedade francesa aproveitou
o referendo para mostrar o seu malestar.
Nos últimos tempos, Francia é unha sociedade insegura e con
graves conflitos sociais e políticos e isto maniféstase na inestabilidade gobernamental, na división no seo dos partidos e na propia sociedade civil. O universo político está atomizado en tendencias e correntes diversas e contraditorias entre si, o que dificulta a gobernanza sendo case imposíbel artellar unha coalición
gañadora ampla, cun proxecto artellado en políticas públicas viábeis e sostíbeis no medio prazo. O actual presidente Jacques Chirac foi elixido en segunda volta contra o ultra Jean-Marie Le Pen
cunha maioría do 80%, pero máis como mal menor que como alternativa preferida. A tendencia ás coalicións negativas reprodúcese agora votando contra Chirac e contra a Constitución pero
non é posíbel detectar unha maioría social cunha alternativa consistente que poida materializarse en acción de goberno.

‘O corporativismo burocrático
ten pouco que gañar co proceso
de construción da UE, orientado a
sucesivas ampliacións, que afasta de
París o centro de gravidade da
economía e da política europea”
As consecuencias do non de Francia son imprevisíbeis pero como efecto inmediato terá maior incerteza institucional,
acentuar o papel da UE como anano político, paralizar o proceso de aprobación dos orzamentos comunitarios e privar de
eficacia ás políticas comúns sendo impredicíbeis os efectos
directos sobre o euro e a evolución económica.♦

A Comunidade Valenciana
convértese en ‘nacionalidade histórica’
CÉSAR LORENZO GIL
Nin Euskadi, nin Catalunya
nin Andalucía. A Comunidade
Valenciana será a primeira
autonomía en culminar a reforma do seu Estatuto de Autonomía. Os dous grandes
partidos pactaron un novo
texto que considera o territorio “nacionalidade histórica”.
Tras varios meses de negociación, o PP e o PSPV-PSOE
acordaron os 81 artigos do novo
Estatuto valenciano. O pacto reforza a figura de líder asentado
de Francisco Camps (que aínda
segue “limpando” as agrupacións de partidarios do seu antecesor, o agora portavoz parlamentario en Madrid do PP,
Eduardo Zaplana).
Pero o Estatuto cobra protagonismo polo decidido apoio
que por el manifestaron tanto o
goberno central como o presidente do PP, Mariano Raxoi.
Tanto para os dirixentes populares como para parte da cúpula
socialista, este acordo escenificará a unidade de acción entre os
dous grandes partidos para pactaren o modelo territorial dos
próximos anos.
Os parlamentarios valencianos consideran superadas as
condicións nas que se asinou o
seu primeiro Estatut, no 1982, e
reclaman maiores cotas de autogoberno, maior regulación das
institucións e economía autonómicas. No novo texto recoñécese que a Comunitat Valencià é
unha nacionalidade histórica,
herdeira do antigo Reino de Valencia, que aparece varias veces
citado no texto con validez histórica e xurídica, como no caso
da “esixencia de recuperar os
contidos correspondentes dos foros do reino”. Tamén se elimina o
adxectivo “indisolúbel” aplicado
á unidade da nación española e
demándase como obxectivo último “a consecución do autogober-

Valencia teña transferidas as
competencias. O Estatuto tamén
modifica o sistema electoral e
supera algunhas limitacións na
propia estrutura do goberno e do
parlamento, caso do número de
consellers ou de deputados.
Valencia contra Catalunya

O Presidente valenciano, Francisco Camps, dálle a man a Joan Ignasi Pla, líder do PSPV.

no nos termos deste Estatuto”.
En canto ao financiamento, a
primeira idea era conseguir para
Valencia unha Axencia Tributaria
propia con autonomía de Madrid.
Mais finalmente o acordado dálle
ao Servizo Tributario Valenciano
responsabilidade sobre a xestión
dos impostos propios e cedidos.

O novo Estatuto tamén está
atento aos dereitos sociais e demanda que se desenvolvan leis
para garantir unha vivenda digna,
unha Carta de Dereitos Sociais e
unha normativa que garanta unha
renda básica de cidadanía para
todos os valencianos, é dicir, uns
ingresos mínimos fixos que a Ge-

neralitat paga sexa cal sexa a renda do beneficiado.
Na reforma tamén se prevé a
creación dun corpo policial propio, maiores investimentos en investigación, desenvolvemento e
innovación, unha relación directa entre a comunidade autónoma
e a UE naqueles temas nos que

A reforma gusta moito en Madrid e tanto o PSOE como o PP
consideran que é un modelo que
seguir por outras autonomías. O
Congreso dos Deputados facilitará que se aprobe definitivamente co seu apoio, talvez antes
de final de ano. Raxoi lembrouse
de Catalunya na súa valoración
do texto valenciano. “Así é como
se fan as cousas, con consenso,
respecto á Constitución e lealdade ao Estado”. Mais foi o propio
ministro de Administracións Públicas, Jordi Sevilla, quen advertiu da hipocrisía do PP. “Aceptan
en Valencia o que rexeitan en
Barcelona”, explicou. “Non queremos reformas fotocopiadas,
cada comunidade ten as súas arelas e necesidades e debemos ser
xenerosos e respectar as vontades de cada parlamento”.♦

Todo o Estado de mudanzas lexislativas
A reforma valenciana é a primeira pero non será a única.
Neste mesmo ano, está previsto
que cheguen ao Congreso dos
Deputados as propostas de reformas de Catalunya, Andalucía e Aragón. A catalá é a máis
complexa porque o PP xa anunciou que se negará a aprobar
calquera “extravagancia” en
materia de financiamento ou
autogoberno. O propio PSOE
terá un labor difícil, xa que parte dos seus deputados son contrarios a abrir a man aos desexos do parlament.
En Andalucía e Aragón as

cousas parecen máis doadas,
aínda que o parlamento aragonés mantense firme en esixir
negociar o financiamento autonómico individualmente con
Madrid.
O próximo ano verán a luz
os proxectos de reforma das Canarias, as Illas Baleares, Asturias, Castilla y León e mais La
Rioja. Só o novo Estatuto canario podería presentar complicacións. Coalición Canaria xa
anunciou que o texto será moi
ambicioso, equiparábel á autonomía doutras rexións ultraperiféricas de Europa. O proxecto

contempla a transferencia de todas as competencias agás a Defensa e parte da Seguridade. A
pesar da inquedanza dalgúns
sectores do PP, prevese que non
haxa graves conflitos por non
estaren as illas no cerne da
axenda electoral do Estado.
Galiza está no furgón dos
atrasados, xunto co resto das autonomías –incluída Euskadi,
que tivo que suspender a reforma tras o rexeitamento das Cortes ao denominado Plano Ibarretxe. Dependendo da cor do
novo goberno e a composición
do parlamento, as reformas irán

nunha ou noutra dirección. O
PP xa manifestou o seu desinterese por cambiar o Estatuto
máis alá de “contadas actualizacións ás necesidades de hoxe en
día”. O BNG e o PSdeG teñen
cadansúa proposta de reforma.
A nacionalista parece practicamente preparada para o seu debate. A socialista semella menos
elaborada, tendo en conta que a
dirección do partido non aceptou a proposta de Iniciativas 21
e xa anunciou que, de formar
parte do novo executivo, halle
encargar o novo texto ao Consello Consultivo.♦

Barcelona
A política catalá non dá tregua.
De dereita a esquerda remexe cimentos e reanima paixóns que
quizá estarían mellor desanimadas. O próximo 7 de xuño, en
Barcelona, presentarase un manifesto dun grupo de intelectuais
contrarios ao nacionalismo catalán. Sitúanse á esquerda do PP e
están encabezados por xente tan
diferente e de diversas tendencias políticas como o dramaturgo
e actor Albert Boadella, o xornalista Arcadi Espada, o escritor
Félix de Azúa ou o catedrático
de Dereito Constitucional e articulista Francesc de Carreras.
Queren alertar da situación política que vive Catalunya, na que
–opinan– reina a uniformidade
nacionalista e aliñarse, como dicimos á esquerda do PP, formando un novo partido constitucionalista e non nacionalista. De-

A resurrección do Foro Babel
A. MARQUÈS

Un novo grupo de presión, herdeiro do Foro Babel, reclama
que en Catalunya “se respecten os dereitos dos que non se senten nacionalistas cataláns” e pide a creación dun partido situado ideoloxicamente entre o PP e o PSC que defenda a Constitución.
nuncian que desde a chegada de
ERC ao goberno da Generalitat
existe unha persecución cara aos
cataláns que se expresan en castelán. Outórganlles aos republicanos tal poder que ningunean os
outros dous socios, especialmente o PSC, que recolle moitísimos
máis votos e deputados. Queren,

pois, abrazar todos os cataláns
que non se senten nacionalistas,
que se senten marxinados nesta
sociedade por considerar que
non ser nacionalista é politicamente incorrecto.
Este grupo ideolóxico non
sae da nada. Ten o seu claro
precedente no Foro Babel, nado

no 1996, co obxectivo de expresar abertamente a súa disconformidade con algunhas das liñas políticas nacionalistas que
sostiña o goberno de Jordi Pujol. A maioría dos integrantes
deste grupo terían depositado
hai unha década todas as súas
esperanzas nos socialistas cata-

láns. Agora, con Pasqual Maragall á fronte do goberno tripartito, ven frustradas as súas esperanzas. Van incluso máis alá
e consideran que a situación de
represión do nacionalismo catalán, que consideran imperante e
excluente, tomou voo e a presión nacionalista está máis lonxe de esvaecer.
Iso é, de momento, todo o
que hai sobre esta plataforma
con pretensións políticas. Visto
que “o cambio” non chegou,
queren chegar até o parlament.
Haberá que coñecer, alén do nacionalismo, que tamén pode ser
español, que lle propoñen á sociedade catalá, que observa con
preocupación a inaccesibilidade
á vivenda, a inestabilidade do
mercado laboral ou unha crecente tensión social perante a inmigración. ♦
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PP e PSOE pactan unha reforma do Estatuto que gusta en Madrid
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REFERENDOS DA CONSTITUCIÓN EUROPEA

O resultado do referendo obrigará a repensar o futuro da constitución

Francia vota por outro modelo de Europa
CÉSAR LORENZO GIL
O resultado do referendo sobre
o Tratado Constitucional para
Europa en Francia rachou todas as previsións internacionais. O acordo dos 25 membros estoura pola negativa cidadá a un texto que consideran
inadecuado. As autoridades comunitarias aprazan até finais
de ano que solución tomar para
salvaren o proceso constituínte.
Non había plano b para un ‘non’
no referendo sobre o Tratado
Constitucional para Europa e
agora Bruxelas non sabe como
xestionar a negativa francesa ao
texto proposto polos 25. Desde
as instancias responsábeis do
texto constitucional alúdese á
“traizón francesa a Europa”, “ao
egoísmo nacional ante a oportunidade histórica” ou “á decisiva
influencia da política interna na
consulta”. Explicacións ilóxicas,
igual que a idea que xa se transmitiu sotto voce de repetir o referendo até que gañe o si.
En realidade, as sondaxes sobre a orixe ideolóxica do voto negativo indican que, a pesar de haber transversalidade e que votantes de todos os partidos, desde a
ultradereitista Fronte Nacional
até os trotskistas, se pode deducir
que o ‘non’ é, maioritariamente,
de tendencia europeísta e contrario ás políticas neoliberais que
consagraba o texto. Preguntados
os votantes polos problemas máis
graves que vían no proxecto
C.L.
Encarna Otero, responsábel de
Relacións Internacionais do
BNG, coordinou a campaña polo
‘non’ no referendo sobreo Tratado Constitucional europeo do pasado febreiro en Galiza. O seu coñecemento da sociedade francesa
sérvelle para reflexionar sobre as
causas do resultado da consulta
do 29 de maio e as consecuencias
que terá para os galegos.
A prensa considera que o ‘non’
francés é un corte de mangas a
Europa e un castigo a Chirac
nas costas dos europeos.
Ese é o mellor xeito de desacreditar unha consulta que foi
exemplar na súa convocatoria e
desenvolvemento. Os franceses
non son parvos e ben sabían o que
votaban. Agora, nas sondaxes sobre que problemas atoparon no
texto sobre o que se consultou,
case un 35 por cento dos enquisados afirman que o tratado é difícil
de entender. Todos os censados
recibiron o texto completo, non
un extracto de 40 páxinas como
pasou aquí, e na lista de libros
máis vendidos aparecían diferentes análises sobre o que supuña a
constitución. O certo é que este
‘non’ é europeísta e de esquerdas.
Mais os principais partidos
optaron polo si.
Houbo, máis ca nunca, unha
diverxencia entre os dirixentes

José L. Rodríguez Zapatero co socialista François Hollande na campaña francesa do si.

constitucional, o paro está situado no número un da lista.
Para o director de Le Monde
Diplomatique, o galego Ignacio
Ramonet, o referendo francés foi
un exemplo de reacción cidadá
“ao pensamento único a prol do
si” e gabou o compromiso dos
partidos favorábeis ao non e das

organizacións sociais que traballaron para que se coñecese o
texto e non se agochasen os seus
artigos máis comprometidos.
“Houbo un intento de marxinación do ‘non’ que saíu mal”, explica Ramonet. “A cidadanía decatouse de que a constitución
non é algo alleo e afastado senón

que as consecuencias do modelo
socioeconómico europeo para o
seu futuro había ser decisivo”.
Para o xornalista e profesor,
que forma parte da rede Attac (unha das organizacións máis poderosas do movemento de altermundialización), cómpre aproveitar a
sensibilización social en Europa

Encarna Otero
‘Este ‘non’ é europeísta e de esquerdas’

políticos e os seus votantes. As
primeiras enquisas afirman que o
60 por cento do electorado dos
Verdes –que pedía o si– votou
‘non’. Similares cifras houbo entre os votantes socialistas. Ademais dunha repulsa directa á constitución fica no fondo unha advertencia aos líderes que escoitan
máis os bancos ca os cidadáns.
Os franceses estaban informados e optaron polo non, por
que?
Por todo aquilo que denunciamos os partidarios do ‘non’ no referendo español. Este tratado con-

dena a Europa á renuncia do seu
modelo social. Condúcenos a políticas neoliberais próximas aos EE
UU. Os franceses interiorizaron
concretamente o que iso supuña.
Nos debates da televisión chamaba
a xente dicindo: “Non queremos
traballar máis e cobrar menos”. Este tratado converte en decisivos órganos sobre os que a cidadanía non
ten poder, como o Banco Central,
por exemplo, ataca o agro apegado
á terra (un tema fundamental en
Francia) ou condena a África a ser
un continente sen futuro que só
serve como reserva de man de obra

barata para Europa. Todo isto é o
que se rexeita.
Hai quen pide un novo referendo.
Iso é antidemocrático. Este
‘non’ é unha chamada de atención desde o país onde naceu o
espírito revolucionario no que
agromou a democracia moderna.
Pois ese ideario, que sustenta
ideoloxicamente a Europa, é o
que sae vencedor desta consulta.
E que consecuencias vai ter
o resultado?
Os políticos teñen que voltar a
vista á cidadanía, saber que a sociedade nunca erra, que son eles
os que tomaron a vía trabucada.
Terán que reflexionar sobre como
ligar a idea da unidade continental
co futuro dos traballadores, coa
salvagarda da natureza, coa alimentación sa, cos dereitos dos que
teñen menos… Eu espero que haxa cambios e que se abandone unha vía que ameaza as novas xeracións. Non en van, moitos dos votantes do ‘non’ son mozos, porque
eles saben que se xogan moito
neste cambio de sistema.
En Galiza falouse de que defender o ‘non’ era marxinal. Es-

para acometer críticas máis profundas. “Este ‘non’ debe ser a
punta de lanza dunha análise global do camiño cara a onde queren
levar a Europa. Hai intereses en
degradar a democracia e impoñer
un modelo económico lesivo para
o Estado do benestar, que foi sinal
de identidade da UE”.
Velaí a explicación máis razoábel ao si. Francia leva máis
dun lustro debatendo a todos os
niveis o futuro do Estado do benestar. Sindicatos e partidos políticos estudaron posibilidades para reduciren o paro, manteren a
cobertura social e a competitividade dunha economía que practicamente vive en recesión. Nos
últimos dous anos sucédense os
conflitos sociais e laborais contra os planos de reforma que o xa
ex primeiro ministro, Jean-Pierre
Raffarin, impulsou para reducir
os gastos da seguridade social.
Unha gran parte da cidadanía
enxergaba que o espírito da constitución ocultaba un cambio de rumbo no modelo europeo para achegalo ao sistema neoliberal estadounidense. Incluso moitos membros franceses da Convención que
redactou o primeiro borrador da
constitución denuncian que as presións británicas a prol de desregular o mercado e flexibilizar o mercado de traballo acabaron gañando
na negociación final. Xustamente,
fora Francia quen con máis azos se
opuña a este xiro. As súas cesións
gobernamentais non as aceptaron
agora os cidadáns.♦
te resultado fortalece os argumentos que presentara o BNG?
No BNG houbo diferentes sensibilidades, desde un europeísmo a
prol do si até o antieuropeísmo do
non. Mais o miolo principal da nosa decisión polo ‘non’ estaba baseado no europeísmo crítico, que foi
o “vencedor” do referendo francés
e que pode selo tamén doutras consultas próximas. Iso debe darnos
forzas para seguirmos defendendo
outra Europa posíbel. Xa arestora o
seguiremos facendo a través da nosa presenza nas institucións europeas, onde colaboramos co grupo
parlamentario ALE-Os Verdes para que se reformule o futuro de Europa. E tamén potenciaremos a
presenza de Galiza nos foros sociais que defenden un mundo baseado na democracia e no benestar, e
non no mercado.
Non hai risco, en cambio,
de que o ‘si’ español impida
que se abra un debate sobre os
prexuízos dese tratado?
Obviamente, vai haber esa
tentación, amparándose naquel
resultado. Mais cerrar ese debate
é inútil porque acabará por saír.
Xa cando se fixo a consulta en
Galiza dixen que estaba preocupada porque apenas se falara do
que supuña realmente para nós
ese texto. Aquí non houbo información nin debate. Foi un referendo onde votar ‘non’ era
“politicamente ilexítimo”.♦
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O ‘non’ arrasa nos Países Baixos
A.N.T.
O ‘non’ obtivo máis do 62 por
cento dos votos no referendo
celebrado nos Países Baixos o 1
de xuño sobre o Tratado Constitucional para Europa. Segundo
os resultados ofrecidos polo
primeiro ministro holandés, Jean-Peter Balkenende, a participación na consulta superou o 65
por cento do censo. Estes resul-

tados confirman as enquisas
previas e supoñen a segunda labazada contra o tratado en só
unha semana.
Balkenende xa anunciou
que tomará nota da decisión do
seu pobo e que “reclamará
cambios substanciais” para que
o proceso constituente sexa
atractivo para os holandeses. O
primeiro ministro dixo sentirse

desilusionado pero “confiado”
no acerto da maioría dos votantes.
O presidente da Comisión
Europea, José Manuel Durão
Barroso, alertou do perigo de
que “cada país queira resolver
o ‘non’ de xeito unilateral” e
advertiu de que a construción
europea “só poderá reformularse por consenso. Ou todos

queremos un novo tratado que
consagre unha constitución ou
non haberá avances”. A día de
hoxe, son nove os países que
ratificaron o tratado e dous os
que xa non o farán. As previsións cren que catro ou cinco
países máis non aceptarán o
texto. Os resultados de Francia
e os Países Baixos poderían
restarlle apoios ao ‘si’. ♦

Chirac enfronta os seus posíbeis sucesores no centro-dereita para fortalecerse

Villepin e Sarkozy, cohabitación para evitar o cambio
C.L.
O ‘non’ do 29 de maio tombou a
Jean-Pierre Raffarin. O novo primeiro ministro, Dominique de
Villepin, terá como vixilante a
Nicolas Sarkozy. O presidente da
República, Jacques Chirac, expón ao desgaste dous dos seus
posíbeis sucesores no liderado
do centro-dereita para asegurar a
súa propia posición.
O que se convertera en gran
defensor da vía pacífica para o
Irak, Dominique de Villepin,
ten a súa oportunidade de demostrar se a súa valía como diplomático o converte en posíbel futuro presidente da República francesa. O agasallo de
Jacques Chirac sabe a veleno,
non só polo momento crítico do
país, convulso polas demandas
cidadás en materia como emprego ou seguridade, senón
porque será Nicolas Sarkozy,
outro dos “precandidatos” á

presidencia e rival fáctico de
Villepin, o seu número dous e
“vixilante”.
Para unha parte da esquerda,
Villepin é unha figura continuísta e o seu principal papel será
culminar o proceso de reformas
sociais iniciado por Raffarin. En
troques, outros analistas indican
que o seu goberno ten a oportunidade de revitalizar a democracia e captar a esencia do que significou o ‘non’ ao Tratado Constitucional.
Alén de todo, a estratexia de
Chirac de “centrar o foco” sobre dous dos homes fortes do
centro-dereita serviralle para
descansar da presión de moitos
medios e organizacións que piden a súa demisión. Villepin e
Sarkozy terán que protexerse
mutuamente e salvagardaren as
súas opcións individuais de
chegar ao 2007 con opcións de
cara ao Elíseo.♦

Sarkozy e Villepin.

Aquí fóra

Lamento boliviano
ROBERTO MANSILLA
Petróleo, gas natural, inestabilidade política,
dereitos indíxenas e cocaleiros e ameaza de
secesión territorial. Unha explosiva mestura
que fai da crise boliviana a confirmación dunha dinámica convulsa, con carácter expansivo
na rexión andina, sumida tras o fracaso do Estado en garantir unha xusta democracia social
e un modelo económico equitativo.
Neste escenario, poderá o presidente Carlos Mesa culminar o seu provisional mandato
presidencial até 2007? Probabelmente, non. A
crise política e social está, dende hai tempo,
en fase constante de ebulición. As manifestacións, principalmente dos indíxenas e cocaleiros, crean o caos na capital, La Paz, e nas principais rutas viais. Dous militares rebeláronse a
semana pasada esixindo a renuncia de Mesa,
aínda que este conta, aparentemente, co apoio
das forzas armadas. Pero a retirada do apoio
de congresistas, empresarios e movementos
populares, perfila un escenario de eleccións
anticipadas. Aquí, as opcións políticas comezan a facer acto de presenza.
Outra saída probábel é a promulgación
dunha Asemblea Constituínte que refunde un
novo pacto social e político. Isto situaría a
Bolivia na perspectiva da crise andina, similar á perenne convulsión ecuatoriana: como
en Quito, os presidentes semellan non durar
demasiado. Incluso cando teñen, como neste
caso, o apoio do principal líder da oposición,

o indíxena e cocaleiro Evo Morales, quen cre pola polémica Lei de Hidrocarburos. Petronestes momentos que o mellor escenario é brás anunciou que recorrerá ás instancias inque Mesa culmine o seu mandato.
ternacionais para garantir a validez dos seus
A Bolivia de hoxe experimenta un esper- contratos. O líder cocaleiro Evo Morales pretar dos movementos sociais, especialmente de me pola nacionalización dos recursos gasífecarácter indixenista, nun
ros. O presidente Mesa
país segmentado pola
non acepta a aprobación
disolución social, a poda Lei e negouse a asin Santa Cruz
breza e o atraso econónala, polo que foi o
non
avogan
pola
autonomía
mico. O aproveitamento
Congreso quen a aprodos recursos nacionais,
bou a semana pasada.
os indixenistas
especialmente o gas naE nas rúas, a poboatural, e a polémica Lei nin os movementos sociais, ción amosa a súa frusde Hidrocarburos, camitración, con cortes de
senón os empresarios e carreteras e o bloqueo
ñan da man e son as claves dunha crise que se
nos accesos á capital.
as elites”
completa coa inédita asPero tamén existen
piración secesionista da
claves externas, dende
rica provincia de Santa Cruz, que achega o a pretensión da diplomacia brasileira de
40% do PIB e o 60% das exportacións na- atopar unha solución e constituírse na princionais. Pero en Santa Cruz non avogan pola cipal potencia xeopolítica suramericana, ou
autonomía os indixenistas nin os movementos os intereses estadounidenses e europeos posociais, senón os empresarios e as elites. E, los recursos gasíferos e de auga natural, até
para ocultar eles mesmos que non son os que o presunto apoio do presidente venezuelano
pretenden a secesión, crean corporacións para Hugo Chávez a Evo Morales, nun xadrez
revestir de lexitimidade social as súas deman- xeopolítico revestido de varias forzas, intedas de solicitar un referendo con intencións reses e consecuencias. Un cóctel explosivo
secesionistas.
nun país que ferve.♦
Outro escenario sitúase nas multinaROBERTO MANSILLA BLANCO é analista do IGADI
cionais petroleiras, coa brasileira Petrobrás á
(www.igadi.org)
cabeza, e as negociacións co goberno central

‘E

Terra
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

N

esta época da
historia
asistimos a unha
importante mudanza na
concepción da terra.
Calquera concello rural
pode ser o exemplo cos
planos de ordenación
urbanística. Hai a cada
máis metros adicados a
terreos. A propiedade
da terra, transmitida ao
longo de xeracións
coma un ben que
protexer e traballar,
pasou a ter un valor
inmobiliario. Non se
cultiva a terra, edifícase
nela.
Ben lonxe, no Brasil,
camiñaron durante vinte
días 12 mil persoas que
non son propietarias. O
movemento dos sen
terra, o MST, esixía do
goberno de Lula que
cumprise coas promesas,
que fose fiel á esperanza.
Batallan pola reforma
agraria, contra as
multinacionais do
agronegocio, que se
apropian das sementes
para crearen cultivos
transxénicos,
mascarados de solución
contra da fame. Detrás
destes cultivos está a
industria farmacéutica,
un dos gobernos do
mundo. Tamén a
deforestación da
Amazonía e o interese no
cultivo da soia
transxénica. As
multinacionais invaden
terras, O MST ocúpaas.
Traballan en
colectividade,
baseándose no
coñecemento, na
conciencia da realidade,
evitando a violencia.
Mobilízanse para
traballar.
A terra non é só un
medio de produción, é a
única posibilidade de
desenvolvemento
racional. Hai un
movemento,
principalmente
indixenista, que defende
a terra coma herdanza,
como Casa Común. Esa
idea está unindo xentes
de diversos países.
Ignorados nos grandes
medios, son quen de
xuntar milleiros de
persoas. Son unha
alternativa á tendencia
planetaria de migración
do rural a urbes nas que
sobrevivir é o obxectivo,
agás para unha elite que
vive nas urbanizacións
privadas, os modernos
castelos. Moito temos
que aprender nun país
sen goberno onde as
terras quedan a monte
cando a mocidade
emigra para ser
explotada lonxe.♦
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Problemas económicos e caída de liderado de Lendoiro

O Deportivo en perigo
PUCHEIRO
Neste artigo analízase a última
campaña do Deportivo e os problemas que o poden levar a que,
nun futuro próximo, viva xornadas moi lonxe daquel Superdepor, que semella ter desaparecido.
O presidente do Deportivo, Augusto César Lendoiro, tivo que
ser protexido pola policía á saída
do estadio de Riazor ante os afeccionados que o increpaban. Era o
22 de maio, último partido da
presente liga no campo coruñés.
O Deportivo perdera por 1-3 nun
nefasto partido, por outra banda,
moi semellante a maioría dos da
tempada que vén de rematar.
Sirva este exemplo para explicar a peor campaña deportivista dos últimos anos, que se cimentou, sobre todo, na súa casa,
(seis gañados, seis perdidos e sete empatados). Destacan as derrotas ante os equipos que ocupaban os últimos lugares da tabela clasificatoria.
A protesta dos seareiros non
era froito da perda do partido, do
mal xogo do equipo, nin tan sequera da mala clasificación. O enfado, máis que a consecuencia da
desastrosa campaña, era unha proba máis das razóns causais que incidiron nos resultados: Lendoiro
perdeu o apoio da maioría da
afección. Tamén o apoio da maioría do plantel de xogadores. Esta
nova situación sumiu ao equipo
na incerteza, na desorientación e
na desconfianza co proxecto.
Aínda máis grave que os insultos desas ducias de seareiros foron
os asubíos, case unánimes, ao presidente dentro do campo de Riazor. A razón para comezar as protestas, xa antes do partido (mostra
que nin o resultado nin o xogo foron os detonantes) foi a negativa
de Lendoiro a que lle entregasen
unha placa de recordo a Mauro
Silva, o xogador que se retiraba.
Era este o último partido do
querido xogador brasileiro o
mesmo que o de Francisco González Pérez, Fran. A polémica xa
viña de atrás, cando Lendoiro se
negou a facerlle ningún recoñecemento especial aos dous xogadores, as dúas persoas que marcaron a mellor época do club. Os
deportivistas reclamaban un partido homenaxe. Fran quería xogar coa selección galega, aínda
quere (voltaría aos terreos de xogo para facelo). A selección brasileira estaba disposta, tamén, a
despedir na Coruña o que fora un
dos seus xogadores emblemáticos. Lendoiro negouse.
Papel de Fran
A negativa é acaída á personalidade do presidente que sempre
quixo ser o referente máximo
non só do club, senón do equipo.
Lendoiro teimou en acaparar,
non só, todo o protagonismo, senón todos os méritos do “milagre” deportivista.
Tanto é así que Fran, o capitán,
o único expoñente da canteira, o
único galego, converteuse en inimigo de Lendoiro. Non só lle chu-

Augusto César Lendoiro.

chaba o protagonismo que o presidente arelaba, senón que encarnaba, a moitos ollos, a antítese do
que representaba Lendoiro: o galeguismo fronte ao coruñesismo.
Esta imaxe, non procurada
polo xogador de Carreira, tivo
unha incidencia negativa na súa
faceta deportiva. Fran, o referente no vestiario, nunca chegou a
desenvolver todas as súas potencialidades porque se sentía minimizado dentro do club, cando
non desautorizado.
Os ciúmes de Lendoiro foron

TINO PENA / AGN

a principal causa que o dez deportivista non puidese explotar
toda a súa calidade no campo e a
súa capacidade de liderado. Naceu así a lenda negra de Fran: é
incapaz de asumir a responsabilidade nas grandes ocasións; é un
apoucado como todo galego,
chegaron a dicir certos comentaristas madrileños. Pola contra,
Lendoiro era capaz de plantarlles
cara aos presidentes como Lorenzo Sanz, Josep Lluís Núñez
ou Jesús Gil, co apoio mediático
inestimábel do grupo Prisa.

Fran mostraba no campo parte da inseguridade que respiraba
ante a falta de apoio do presidente. Non podía ser doutro xeito.
Mesmo unha pequena parte dos
seareiros máis coruñesistas sempre ollaron cara ao xogador vido
da aldea como reparos de clase
(a futbolística non podían poñela
en dúbida). Só Arsenio Iglesias
soubo entendelo ao xeito.
Esta falta de confianza do
presidente Lendoiro en Fran levou a desencontros. Como cando
o xogador pactou un precontrato
co Madrid e logo Lendoiro, para
non deixar escapalo, tívoo que
recuperar a golpe de talonario.
Lendoiro faltou máis dunha vez
á palabra dada a Fran, que consideraba que recibía peor trato que
os xogadores vidos de fóra.
Isto levouno a demandar o
pagamento das débedas ao comezo da tempada. Lendoiro tomouno como unha afronta persoal que nunca lle perdoou. Foron
estes dous episodios os que o
presidente utilizou ante os afeccionados para xustificar a súa
negativa a homenaxear a Fran.
Como se viu o 22 de maio, os
seareiros estaban co xogador e
non cun presidente que mesturaba na xenreira a Fran ciúmes e
posturas políticas. Consideraba
que Fran era utilizado en contra
súa cando era referente do PP coruñés e candidato á alcaldía. O
mentor de Fran era Ventoso Mariño, parlamentario do PSOE e ribeirán coma el. Fran nunca rexeitou de Francisco Vázquez co que
Lendoiro ten unha disputa económica que derivou na persoal.
O declive deportivista e
de Lendoiro
Temos así que Fran é, á vez, un

exemplo da crise deportivista,
pero tamén unha das causas da
actual situación do club, aínda
que non por culpa súa.
Porque a crise do Deportivo
é, sobre todo, de modelo deportivo. Ou, se se quere, finalmente,
económica.
Lendoiro foi, sen dúbida, o
principal culpábel da exitosa
marcha do Deportivo, levándoo
a conquistar unha liga e dúas copas e case o título de campión de
Europa (a UEFA quería que gañase o Porto porque se xogaba
no país veciño a Eurocopa).
Montou o club a imaxe e semellanza do que fixera co Liceo
de hóquei a patíns. Soubo ver a
evolución dos clubs, sobre todo
no mercado televisivo e publicitario, ben asesorado polos responsábeis de Imaxe Publicidade,
grupo do que forma parte.
Soubo adiantarse cinco anos
ao boom das televisións de pagamento, asinando un beneficioso
contrato con Canal Plus que lle
permitiu investir en xogadores,
tres tempadas antes de que os
mercados futbolísticos se encarecesen, sobre todo no Brasil.
Soubo negociar como ninguén
até o último minuto para facerse
con xogadores estatais, rachando
as regras existentes, até daquela,
entre os clubs. Porque Lendoiro
foi o primeiro que soubo ver que o
poder xa estaba en mans dos intermediarios. O presidente falaba
a súa mesma linguaxe.
Foi así como construíu o gran
Deportivo que puxo en mans dun
adestrador, Javier Irureta, serio e
responsábel, logo dalgúns debaneos con persoas como John
Benjamin Toshack, que entroncaba co coruñesismo pero non co
deportivismo, dous movementos
completamente diferentes.♦

Os problemas da caixa
Cal foi logo o problema de Lendoiro? Cal é? Os problemas veñen da conversión do Deportivo
en sociedade anónima deportiva.
Incluíuse na súa constitución a
cláusula de que ningún socio pode ter máis do 1% do capital societario. Concorren milleiros de
afeccionados, pero nunca se logrou saber cal era o reparto do capital nin, realmente, en mans de
quen estaba. Lendoiro sempre se
negou aos requirimentos oficiais.
Lendoiro ideou unha complexa trama de enxeñaría financeira, profesionalizándose como
presidente cun salario equiparábel ao dos xogadores mellor pagados, como fan os presidentes
das grandes empresas.
O presidente deportivista sabía que o diñeiro das televisións
era só o maná duns poucos anos,
pero agardaba que, co éxito deportivo, podería capitalizar o
club sen perder o control. Era o
lóxico se temos en conta os resultados e o sentimento coruñesista así como os capitais emerxente na cidade.

Pero a ampliación de capital
comezada hai dous anos non seu
deu completado. É máis, vai fracaso tras fracaso. Os seareiros
xa non mercaron o agardado.
Tamén era imposíbel cubrir o
capital sen apostar pola entrada
de grandes fortunas. Derogouse
a cláusula do 1%. Pero o capital
segue sen chegar.
Dúas son as razóns principais. Lendoiro capitanea un sector económico coruñés oposto a
Francisco Vázquez. O capital
próximo ao alcalde négase, polo
tanto, a acudir en axuda de Lendoiro e do Deportivo. O capital
máis achegado a Lendoiro non
quere embarcarse nunha aventura se non controla a maioría do
capital. Lendoiro amaga con
marchar pero pretende seguir
controlando a sociedade. As
contas non están claras, afirman
algúns empresarios.
Lendoiro comeza a pórse
nervioso. Viaxa a Inglaterra na
procura de solucións. El afirma
que trata de incorporar novas
fórmulas na propiedade dos xo-

gadores. Pero a percepción é
que procura capital e que está
disposto a venderlle o club a
calquera “Abramovich”.
Pouco a pouco vaise producindo unha falta de confianza no
liderado do presidente entre a
masa social. A isto contribúe o
seu enfrontamento cun sector da
prensa local, sobre todo con La
Voz de Galicia, situado no outro
polo económico capitalino, que
chega a episodios como negarlle
a entrada o estadio, cando La Voz
ten palco en propiedade. Unha
disputa que Lendoiro semella levar, outravolta, ao plano persoal.
O Lendoiro idolatrado por
unha masa social que presumía
de presidente tanto como de xogadores comeza a darlle as costas. Prodúcese a división dentro
do deportivismo. Tamén dentro
do vestiario, ante o incumprimento dos compromisos por parte do
presidente e a incapacidade de facerlle fronte ás débedas, medra o
descontento. Aparecen as primeiras críticas públicas contra o presidente, mesmo de xogadores.

Este clima de división merma a credibilidade no proxecto.
A desconfianza que mostran os
xogadores ao comezo desta campaña, pero, sobre todo, Irureta
reclamando máis reforzos, é o
último episodio que racha o clima do “Deportivo, imos gañar”.
O milagre deportivista, tamén no
económico, no que crían case todos, cae. Lendoiro recoñece as
dificultades económicas.
Ademais, faltan os Riazor
Blues, autodisoltos logo do triste
episodio da morte dun seareiro en
Compostela. Un episodio que non
tiña nada que ver co fútbol nin
con esta barra, pero que serviu para que Lendoiro se desfixese da
imaxe nacionalista que proxectaba o Deportivo, algo que sempre
arelara; mesmo dividíndoos e
mercando vontades internas.
Tendo en conta estes datos
poderíase entender mellor a marcha do Deportivo na tempada
que vén de rematar e os episodios do último partido de liga en
Riazor. Pero tamén albiscar doutro xeito o seu incerto futuro.♦

Luís González Tosar.

Francisco Castro.

Xurxo Lobato,
primeiro fotógrafo
na Academia

Olga Novo e
Francisco Castro
premios Cartafol

Celébranse os II
Diálogos Literarios
de Mariñán

Exposición de
François Mechain
en Santiago

O fotógrafo coruñés foi elixido membro
da Real Academia de Belas Artes “Nuestra Señora del Rosario”. Esta é a primeira
vez que un fotógrafo entra na Academia,
con sede na Coruña e que está integrada
por artistas do mundo da pintura, a música, a escultura e as artes. AAcademia crea
deste xeito unha área da imaxe para a que
tamén foi electo o catedrático de cine Angel Luis Hueso. Tamén foron elixidos
membros da Real Academia o arquitecto Celestino García Braña e o arqueólogo Antonio Rodríguez Colmenero.♦

Os críticos do equipo do Cartafol de
Libros seleccionaron a Xeración perdida, de Francisco Castro e A cousa vermella, de Olga Novo como os mellores
libros editados en Galiza durante o ano
2004 nas categorías de narrativa e poesía respectivamente. O xurado, composto por Moisés Barcia, Carlos Freire,
Xosé Manuel G. Trigo, Helena González, Isaac Lourido, Heitor Mera, Penélope Pedreira, Manuel Rodríguez e
Xandra Santos escolleu estas obras valorando a súa orixinalidade e execución.♦

Desenvólvense en Bergondo os II Diálogos
Literarios de Mariñán nos que se abordan
diferentes aspectos da literatura. O relatorio
de Ramón Pernas e Xosé Miranda sobre os
50 anos de Merlín e familia inaugura o 2 de
xuño as xornadas. José Viale Moutinho e
Anxo A. Rei Ballesteros reflexionarán o
3 sobre a literatura e a guerra e Luís González Tosar presentará a M. A. Fernán
Vello e a Jesús Munárriz que falarán da
edición de poesía. Tamén estarán presentes Susana Fortes, Arcadio López-Casanova, Basilio Losada e Larvi-el-Harti.♦

A Igrexa da Universidade acollerá unha nova colaboración expositiva entre o CGAI e
a USC: a mostra Exercicio das cousas que
expresa o universo creativo do fotógrafo
francés François Mechain. Comisariada por
M. Vilariño, ofrece as constantes da obra
mechanián inmersa no concepto da “viaxe”.
Pezas que suxiren contundentes transformacións de espazos naturais que, o tamén
escultor François Mechain, modifica creando esculturas que logo fotografía. Mechain, nado en 1948, ten a súa obra en numerosas e acreditadas coleccións públicas.♦
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25 anos de Sarabela

A compañía teatral Sarabela cumpre 25 anos. Na imaxe, un aspecto da súa última montaxe Rolda de caricias.

N

a fronteira das 100.000 descargas da rede (www.arredemo.info) andaba o filme Hai que botalos ao pechar
a nosa edición. As cifras medran hora a hora. Ao
tempo, Burla Negra prosegue exhibindo o filme en
toda Galiza. As muxicas é unha curtametraxe diferente ás que
compoñen este proxecto audiovisual pero está de parabéns. O traballo do fenés Carlos Alonso recibiu o premio do público no V
Festival Itinerante de Cinema Fantástico e de Terror, que se cele-

brou este ano en Quart de Poblet (C. Valenciana). E perto de Fene,
en Ortigueira, xa teñen todo listo para o Festival Internacional do
Mundo Celta, o máis importante do ámbito folk en toda Europa.
Entre o 7 e o 10 de xullo grupos como Luar na lubre, Ialma
ou Radio Tarifa mostrarán as súas novas composicións,
nunha edición na que o Mediterráneo é o convidado de excepción. O festival vano clausurar Os Diplomáticos, que se despedirán definitivamente cun concerto que promete ser histórico.♦

Nº 1.178
Do 2 ao 8 de xuño de 2005
Ano XXVIII

Os Premios da Crítica recoñecen
os traballos que ‘dignifican a Galiza’
Xesús Alonso Montero recibe o título de Galego egrexio
CÉSAR LORENZO GIL
Luísa Villalta, Xosé Chao Rego, Antón Costa, o Concello de
Pontevedra, o Museo da Limia e a película Mar adentro
gañaron os Premios da Crítica de Galiza 2005. Os diferentes xurados valoraron a
“dignificación de Galiza” de
todos os traballos galardoados.
A Fundación Premios da Crítica de Galiza reuniuse o pasado 28 de maio en Vigo para
facer públicos os galardoados
deste ano. Nun acto no que se
lle rendeu homenaxe ao finado médico galeguista Agosti-

ño Sixto Seco, os xurados de
cada categoría (que se renovan de ano en ano) outorgaron
os premios a diferentes personalidades mais cun fío común:
o traballo para poñer en valor
a Galiza. O premio das letras
foi para Luísa Villalta, a título
póstumo. O de ensaio recaeu
en Xosé Chao Rego. O de investigación gañouno Antón
Costa Rico. O de ciencias e
artes da representación mereceuno o filme Mar adentro. O
de música recibiuno o Concello de Pontevedra por recuperar a primeira gravación feita
en Galiza e o de iniciativas

Mar adentro,
visión de Galiza
sen tópicos
Aproveitando o décimo cabodano da morte do director de cinema Chano Piñeiro, o premio das
ciencias e artes da representación recaeu nunha película, Mar
adentro, de Alejandro Amenábar, máis concretamente nos
seus traballadores galegos. O xurado destacou deste filme a súa
capacidade para se achegar a
Galiza desde fóra cunha visión
“moderna e aberta”. A película,
que conta a experiencia vital do
tetrapléxico galego Ramón Sampedro, serve, en palabras do xurado para “contribuír a espallar
unha imaxe dunha Galiza sen tópicos nin estereotipos, que resalta por riba de todo a dignidade
dos personaxes reais dos que fala”. Mar adentro suma así outro
premio (desta volta non cinematográfico) á longa lista de galardóns que recibiu desde a súa estrea. O título que protagoniza Javier Bardem e que conta con varios intérpretes galegos entre o
elenco protagonista (Mabel Rivera, Celso Bugallo e Tamar No-

Luísa Villalta.

vás) gañou 13 premios Goya de
cinema español e o oscar á mellor película estranxeira.♦

culturais acabou nas mans do
Museo da Limia.
Alén destes premios, a fundación lembrou a Xesús Alonso Montero, a quen nomeou
‘Galego egrexio’. Alonso
Montero, catedrático emérito,
académico e investigador veterano da literatura galega, recibiu a mención da man dun discurso do tamén académico Xosé Luís Axeitos, que destacou
os seus valores e o seu amplo
currículo, no que destaca unha
decidida loita a prol da lingua
galega e unha reivindicación
dos usos máis sociais e políticos da nosa literatura.♦
poético da autora. O xurado
destacou a capacidade da coruñesa para combinar tradición e
modernidade, atinxir a universalidade desde un ámbito tan
cotián e construír unha cidade
íntima cos cimentos da súa propia experiencia. Villalta, que
faleceu en marzo do ano pasado, recibiu un forte aplauso dos
asistentes, que consideraron o
libro como unha testemuña
“non só do seu modelo literario
senón do seu xeito de vivir e relacionarse coa sociedade no
plano persoal e social”.♦

En concreto,
de Luísa Villalta,
a recreación
da cidade íntima

Memorias
de Chao Rego,
testemuño
dun rebelde

A poeta e profesora Luísa Villalta, que foi colaboradora d’A
Nosa Terra até o seu pasamento, mereceu o premio á creación literaria co poemario En
concreto (Espiral Maior). Esta
obra, a última mostra da súa lírica, utiliza o contorno da cidade para impulsar o propio eu

O teólogo Xosé Chao Rego mereceu o galardón no eido de ensaio e pensamento coa súa obra
O demo meridiano (Xerais). O
libro recolle as memorias do sacerdote e escritor, especialmente no referente á súa formación
eclesiástica e experiencia como
cura. O xurado considerou que

Un país sen
librarías é un
país sen cultura.
LIBROS

GALEGOS E PORTUGUESES.

Rúa do Home Santo 55, Santiago de Compostela. Telf. 981 585 403. Fax 981 580 984
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Xesús Alonso Montero.

O primeiro disco
feito en Galiza

Antón Costa.

o volume merecía un premio
por conter parte do pensamento
e ideario do persoeiro. Chao
Rego está considerado como
unha das voces máis persoais e
“rebeldes” da teoloxía galega.
O sacerdote adicou parte do seu
traballo a Prisciliano, predicador do primeiro cristianismo
condenado a morte por herexe;
á homosexualidade ou a diferentes aspectos do cristianismo
referidos a Galiza.♦

A educación a
través da historia,
de Antón Costa
Antón Costa Rico foi premiado
na categoría de investigación
polo seu amplo traballo Historia
da educación e da cultura en
Galicia (séculos IV-XX) (Xerais). A maioría do xurado considerou esta obra como un
exemplo de rigor e esforzo documental. Antón Costa foi gabado polo traballo de compilación
de investigacións previas e por
cubrir un espazo nas ciencias
galegas pouco tratado até agora.
O estudo de Costa pescuda nas
orixes e evolución da educación
na nosa terra, superando as complicacións propias dun país periférico, eminentemente rural e en
moitas ocasións alleo forzosamente ao noso país. O investigador destaca ademais persoeiros
clave na difusión da nosa cultura, caso de Martiño Sarmiento, o
padre Feixóo ou os impulsores
do Rexurdimento.♦

O Concello de Pontevedra recibiu o premio adicado á música por poñer en marcha a súa
iniciativa ‘Ano da Música en
Pontevedra’, durante o 2004,
oferta cultural que festexaba o
centenario da gravación do
primeiro disco en Galiza, realizada na cidade do Lérez. O
xurado considera que esta iniciativa lembra o desexo dos
galegos de estaren á vangarda
dos avances, neste caso tecnolóxicos e culturais. Aquel primeiro disco reunía varias
composicións do grupo Aires
da Terra, que lideraba o mítico gaiteiro Perfecto Feixóo. O
curioso é aquel disco encargouno un comerciante pontevedrés aproveitando unha
campaña de publicidade da
Compañía do Gramófono, que
daquela comezara unha campaña en toda Europa para difundir o seu invento como a
“mellor máquina parlante até
hoxe coñecida”. O disco foi
reeditado por Ouvirmos.♦

Orgullo da Limia
O Museo Etnográfico da Limia, situado en Vilar de Santos, gañou o premio á mellor
iniciativa cultural. O xurado
gabou o labor realizado desde
ese centro e o compromiso co
“pasado e co futuro” da bisbarra. A acta do premio recorda
que o museo “pon en valor os
recursos culturais, económicos
e sociais da zona, ao tempo que
se converte nun elemento dinamizador de desenvolvemento”.
Nas instalacións do museo, os
visitantes poden observar como se traballaba o liño, as orixes e evolución do cultivo de
pataca, como eran as casas típicas da zona, os apeiros e utensilios da labranza. Ademais,
existen obradoiros de oficios e
labores tradicionais.♦
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25 anos
MARTA DACOSTA

A

AELG cumpre 25
anos. Por ese feliz motivo, o 4 e o 5 de xuño
volveremos a Poio e a
Pontevedra para celebrar este
aniversario.
Ten que ser en Poio e en
Pontevedra, no mesmo lugar
en que en 1981 se celebraba,
un ano despois de constituída
a AELG, o I Encontro de
Escritores en Lingua Galega.
Na ría de Pontevedra, ante a
fermosa illa de Tambo,
fedorenta e asfixiada por
mans de fume. O 4 de xuño,
un día para pisar firme nas rúas de Pontevedra, desde a Praza da Ferraría, esixindo a
recuperación da paisaxe de
noso, a recuperación dos
areais preñados, da beleza.
Nestes 25 anos, a nosa
asociación non sempre contou
con grandes orzamentos, só
desde os últimos anos ten unha oficina propia cedida pola
CIG no Edificio de Sindicatos
da Coruña. A súa existencia e
pervivencia debémoslla ao esforzo desinteresado de persoas concretas, de escritores que
souberon ver na AELG a
ferramenta necesaria para defender os nosos dereitos e para pular pola normalización
da nosa literatura e da nosa
lingua. Por iso este Congreso
vai ser tamén un acto de
recoñecemento a todas estas
persoas e eu quero
manifestar desde xa o orgullo
de ter traballado ao seu
carón, de ter compartido as
súas ideas e debates.
Desde a AELG
promovéronse actos de homenaxe que contribuíron ao
recoñecemento dos nosos creadores, deixando unha pegada
permanente nas nosas vilas.
As revistas e os congresos que
ao longo destes anos se
realizaron foron tamén actividades imprescindíbeis para a
difusión e o debate de ideas.
Mais quero destacar singularmente dúas actividades: a participación en Galeusca e o
Premio AELG. Trátase de dúas actividades que redundan
no recoñecemento da nosa
literatura e dos nosos
escritores, en Galeusca
compartindo con outras
nacionalidades a reflexión sobre a problemática que as nosas literaturas teñen no ámbito
do Estado español e
fomentando o mutuo
coñecemento, no Premio
AELG destacando unha das
obras publicadas ao longo do
ano e distinguindo o seu autor
cun premio outorgado polos
propios compañeiros das
letras.
O próximo sábado só
lamentaremos as ausencias
destacadas de quen nos acompañou ao longo destes anos,
mais as súas palabras estarán
presentes entre nós nunha homenaxe necesaria.
E remato: viva a AELG!
Viva, porque a pesar dos
atrancos atopados, ten unha
probada traxectoria e nada pode parar o seu futuro.♦

Congreso de Escritores,
en Poio despois de 25 anos
A.N.T.
A Asociación de Escritores
en Lingua Galega celebra
os días 4 e 5 en Poio un novo Congreso, e faino tamén
para lembrar o seu primeiro encontro, en 1981 (2, 3 e
4 de maio). Algúns dos participantes daquel congreso
iniciático xa morreron, e a
homenaxe estará presente
nos actos que se preparan.
Paga a pena lembrar as resolucións tomadas naquela altura,
recollidas da crónica que A Nosa Terra publicou no seu número 153. “Este Congreso rexeita
todo recorte na liberdade de expresión. A esixencia dos medios
de comunicación estatais, radio
e televisión, para que nos seus
programas utilicen a lingua galega. Que todos os meios de comunicación non reduzan a ghetto as seccións de cultura e literatura galega, poñendo ao frente
un especialista na materia”.
O resto dos puntos aprobados eran os seguintes:
-Reivindicación do acceso
do escritor galego aos meios de
comunicación.
-Posta en marcha do terceiro
canal de TV e dunha cuarta emisión de Radio Nacional en Galiza exclusivamente en galego.
-Creación dunha faculdade
de Ciencias da Información na
Universidade galega e ao servicio da lingua e cultura da nosa
comunidade nacional.
-Concesión inmediara das
emisoras de FM xa solicitadas
a aqueles que se comprome-

Unha imaxe do I Congreso da Asociación de Escritores en Lingua Galega celebrado en Poio en 1981.

teron a emitir exclusivamente
en galego.
-Que o escritor se negue a
que as súas declaracións ou obras
sexan traducidas en calquera medio de comunicación galego.
-A resolución común de
non publicar nos meios de comunicación traballos cando
non se reciba unha remuneración digna.
-Creación dunha sociedade
de autores galegos através da
cal se devengarán os dereitos
de autor.
-Reivindicación da presenza de autores de teatro galego
na TV.
-Escola galega e en galego
a todos os niveis.
-Que se corrixan os erros e

os enfoques erroneos sobre a
literatura galega no ensino
-Deregación do Decreto de
Bilinguismo.
-Uso do galego na administración
-Proposta dunha xornada lingüística sobre a normativización
do idioma cunha base de acordo
de dez puntos que redactou na
súa ponencia Vítor Vaqueiro.
-Centralización da relación
económica do autor e o editor
por unha canle unitaria xestionada a través da Asociación de
Escritores.
-Elaboración dun estudo
sobre irregularidades e arbitrariedades no trato dos autores
por parte de editores e meios de
comunicación.

-Propiciar ao máximo o
contacto coa literatura das areas de expresión luso-brasileira.
-Sacar unha revista bimensual.
Da crónica daquel congreso, ao que asistiran escritores
portugueses (Egito Gonçalves,
José Augusto Seabra, Manuel
Ferreira), o brasileiro Claudio
Murilo e o peruano Manuel
Scorza, dedúcese que o debate
normativo comezaba a producir tensións crecentes e ao tempo as ponencias sobre a lingua
eran as que máis interese suscitaban. Eran tempos de preautonomía e aquela era una primeira cita, na que moitos dos presentes se encontraban por primeira vez. Agora moitos volven outravolta a Poio.♦
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Fronte
á globalización
Os movementos de resistencia
fronte á globalización
capitalista, de Carlos Taibo, é
un estudo sobre como se
organiza a contestación contra o proceso
de mundialización do capitalismo e as
inxustizas que
produciu. O
profesor de
Ciencia Política reflexiona
sobre a orixe
destes
movementos,
os medios dos que se
beneficiou para espallarse e os
seus éxitos. Edita Xerais.♦

O mar desde o mar
Xabier Paz presenta Follas do bacallau
Título: Follas do bacallau.
Autor: Xabier Paz.
Edita: Xerais.

Crónicas coma esta de Xabier
Paz deberan ser de obrigado
coñecemento, inclusive máis
alá dos valores literarios que
presentan,
pois describen Testemuña
desde a expe- de
riencia a actividade laboral excepción,
e forma de vi- atento
da dun signifi- á mínima
cativo colecti- incidencia
vo galego. Cé- nunha
sar Lorenzo paraxe
lembra, nun inhóspita
artigo publicado nestas páxi- onde só os
nas a primei- pescadores
ros de maio, as e os peixes
difíciles rela- (alén
cións entre a dalgunha
literatura gale- ave)
ga e o mar, lembran a
aínda sendo
Galiza terra de existencia
i n d u b i d á b e l de vida.
tradición mariñeira, e fíxase na coincidencia estratéxica
do título de Xabier Paz con Terranova. Memoria dun mariñeiro (Mario Franco, Toxosoutos, que temporariamente remite á decada dos cincuenta) ou
con Riosil, polo que Valentín
Carrera foi merecente do Blanco Amor do 1990. Eis, pois logo, unha fórmula e un tipo de
lectura, en principio, avalados
polo éxito.
O Gran Sol ou Terranova
son lugares míticos no noso
imaxinario colectivo, lugares
aos que está ligado algo máis
que unha actividade profesional e económica, un traballo de
fasquía épica e unha forma de
vida que Xabier Paz non dubida en describir como circo, como cárcere, tamén, como enciclopedia do mar, que representa unha auténtica condena á
marxinalidade vital e á vez o
abismo dunha atracción irresistíbel, a atracción que non é outra senón a da loita pola vida en
circunstancias extremas. É
crencia común, e demostrábel
estatisticamente, que historias
como esta, en particular e calquera crónica en xeral a pouco
que estea ben escrita, non conteñen menos emoción que as
historias da ficción.
Nas Follas do bacallau de
Xabier Paz relátase unha experiencia única, a vida daqueles
que non dispoñen do vagar suficiente para, rematado o labor
do día, poñerse a contala en
primeira persoa. Non só é testemuña de excepción, atento á
mínima incidencia nunha paraxe inhóspita onde só os pescadores e os peixes (alén dalgunha ave) lembran a existencia de
vida. É tamén testemuña do vi-

Letras galegas
Laiovento publica Palabra e
patria. Escritos sobre cultura,
teatro e literatura galegas, de
Henrique
Rabuñal. O
doutor en filoloxía
pescuda na
figura de Manuel Murguía,
a relación co
teatro de
escritores tales
como Eduardo
Blanco Amor
ou Marinhas
del Valle e a relación entre literatos e a II República.♦

ABC de filosofía
Xabier Paz.

vir cotián dunha tribu á que
non lle chistan os estraños a
bordo, entre outros temores
atávicos (nin mentar curas ou
paraugas, por exemplo) dos
que o libro dá conta e dos cales
a tribu fai indiscutíbel relixión.
Testemuña que reflecte amiudadamente todo canto ve, sente
e experimenta. Así a paulatina
aclimatación á vida á bordo, vida sen horarios, as tarefas domésticas requiren novas ma-

XAN CARBALLA

ñas; as rutinas dos diferentes
labores de mantemento; a importancia dos antídotos contra
a soidade que leva á prática (a
lectura, a charla demorada, a
música, a meditación, o humor,
xogos de azar, a lembranza); a
pesca nas diferentes praias; o
valor da novidade e ao mesmo
tempo o medo ao descoñecido;
enfermidades e manías; as inspeccións; como os mariñeiros
tiran rendemento dunha língua

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

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

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

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

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

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

3. UNHA HISTORIA QUE NOS
PERTENCE. A POESÍA EN
GALEGO DE LORENZO VARELA.
Carlos Callón.
A Nosa Terra.

4. ERA NA SELVA DE ESM.
Xosé Luís Méndez Ferrín.
Espiral Maior.
5. DENTRO DA ILLA.
Dolores Ruíz.
Galaxia.

4. A ESTRELA NA PALABRA.
CONVERSAS CON
X.M. BEIRAS.
F. Pillado e M.A Fernán Vello.
Espiral Maior / Laiovento.
5. FOLLAS DO BACALLAU.
Xabier Paz.
Xerais.

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

en clave (nela agachan o que os
demais non deben saber) ao
tempo que renegan da propia,
aínda que a usen todos os días;
calquera mínima variación no
colorido da paisaxe; as distintas formas de vida con que se
atopa (aves, peixes, natureza) e
os portos de recalada; o diferente valor do tempo e da comida.
Formalmente, a crónica
adopta a forma fragmentaria do
diario de bitácora no que se
consigna a actividade dunha
parella bacallaeira. Diario de
bitácora no que se garda un lugar para outras, abondas, historias intermedias, incríbeis mais
reais, que contan os mariñeiros
e amenizan a lectura e as horas
mortas. Ou para a meditación,
véxase a comparanza entre
Cunqueiro e Italo Calvino, ou a
pequena historia da pesca do
bacallau, ou as reflexións sobre
as condicións de vida e condicións laborais, ou algúns fragmentos dalgunhas das moitas
lecturas... Técnica fragmentaria que se mantén, como os días, invariábel, e que conforme
nos achegamos ao remate se irá
facendo máis acusada, de distancias máis breves.
Ademais debe dicirse que
estamos ante un texto ben escrito, desde as máximas da claridade, a sinxeleza e o dominio
lingüístico. E que a súa lectura
representará unha gran riqueza
para quen se achegue a el.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Conceptos, biografías,
movementos e demais referencias á filosofía universal desde
un punto de vista galego.
TresCTres edita o Dicionario
Galego de
Filosofía,
do que son
coautores
Xosé
Manuel
Domínguez
Prieto e
Moisés Lozano Paz
coordinados
por Manuel Rivas García. Manual útil para aqueles que
desexen coñecer mellor as teorías do pensamento.♦

Expresión
feminina
María do Cebreiro publica As
terceiras mulleres, un ensaio
sobre a presenza das mulleres
como suxeitos activos da mensaxe literaria. A autora rescata
figuras históricas da
literatura e da
arte que
representan
esa identidade
feminina.
Tamén se
achega á música (bolero, canción popular…)
para entender o
concepto erótico
desde o punto de vista da
muller.♦
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A nova estrela do cine indie norteamericano
Zach Braff pescuda en Algo en común na desorientación dos mozos
Título: Algo en común (Garden State).
Dirección e Guión: Zach Braff.
Intérpretes: Zach Braff, Natalie Portman,

Peter Saasgard, Ron Leibman, Ian Holm,
Method Man e Jean Smart.
Nacionalidade: EE UU, 2004. Drama, 104’.

Tanto celuloide que se ten consumido sobre a teima do imposíbel
retorno ao fogar e o alleamento
implícito nesa tentativa e chega o
penúltimo salvador do cine independiente norteamericano para
darlle unha nova volta de torniqueta á cuestión cun filme que
aparentemente cumpre con todos
os tópicos do cinema indie de autoaxuda para
mozos de vinte
e tantos deso- Zach Braff
rientados na é capaz
procura de non de construír
se sabe moi
un discurso
ben que, pero
que ao mesmo cinematempo achega tográfico
tamén un evi- propio,
dente discurso medianapropio tanto na mente
forma como consistente.
no contido.
No filme
de Zach Braff
atopamos unha ollada melancolicamente irónica que atempera
o discurso engolado de tantas fitas made in USA de temática semellante. Non sería nin moito
menos o primeiro que aluda á
estupenda Beautiful girls, do
malogrado Ted Demme –a presenza de Natalie Portman nas
dúas facía fácil a cita– para darlle filiación a este Algo en común pero a cousa vai moito máis
alá.
Boa parte dese cine sobtre
imposíbeis retornos ao pasado

Zach Braff nun fotograma de Algo en común.

parte da premisa do protagonista
en crise que volve á casa tras
anos de exilio voluntario como
quen se adentra de novo no útero materno, as peripecias sucédense, as personaxes secundarias
“peculiares” engaden freakismo
colorista e as fitas adoitan rematar coa constatación de que tal
empeño é máis complicado ca os
traballos de Hércules, deixando
a sensación dun errar sen demasiado rumbo entre a máis pura
autocompracencia e o presunto
exercicio de estilo “alternativista” á espera de que soe o móbil
con algunha proposta laboral
dende a soleada California.
Desta volta Zach Braff escribe, dirixe e protagoniza unha
nova entrega do arquetipo aparentemente nada dado a innovacións. O mesmo punto de parti-

da préstase especialmente á desconfianza se partimos con prexuízos: mozo de vinte e tantos
que retorna á súa pequena vila
en Nova Jersey (o Garden State
do título orixinal) dende a gran
cidade (Los Angeles) para asistir
ao enterro da nai tras 10 anos de
ausencia. Isto non agoira nada
espectacular. A desconfianza increméntase se lle engadimos a
presenza dun desacougante Ian
Hola no rol de pai castrante, psiquiatra de profesión e proveedor
de ansiolíticos e tranquilizantes
ao por maior para o fillo dende
un escuro incidente na preadolescencia do protagonista relacionado coa nai defunta.
Mais con toda esa andrómena
“terapéutica” que Algo en común
comparte con boa parte do cine
independente norteamericano da

súa mesma filiación estilística
–Sofia Coppola, Michel Gondry,
Wes Anderson e todos os guións
de Charlie Kauffman, sen esquecer a asimilada catalá Isabel Coixet–, o debutante Zach Braff é capaz de construír un discurso cinematográfico propio, medianamente consistente. O seu protagonista deambula confuso como
tantos outros e os secundarios friquis merodean ao seu redor pero
non caemos nun recital do estraño
polo estraño que pode caer na
práctica do costumismo “exótico” ao estilo dos irmáns Farrelly
–renovación do estilo Porky’s para a xeración post Jarmusch– ou
na mera imitación do persoal onirismo de Wes Anderson.
Braff atopa unha senda propia
ao situar os seus personaxes nun
limbo de perplexidade permamente que se explica polo choque
desacompasado cunha realidade
na que se senten estraños pero sen
caer nos tópicos do friquismo
marxinal. O protagonista trata de
atopar unha reconciliación co seu
contorno. Máis próximo, en canto a tradicións estilísticas a Buster
Keaton que a Charles Chaplin, o
absurdo, a irrealidade, irrompe na
súa vida acotío pero dun xeito
completamente alleo á súa vontade: esperta á resaca tras a noite de
sexo, drogas e rock and roll coa
que remata o funeral de súa nai e
a primeira visión que se lle presenta é un “cabaleiro medieval”
con armadura, sacando da neveira un bidón de zume de laranxa.
Pero sempre hai presente un certo
anceio de “normalidade” de abrir
os ollos e enfrontarse dunha vez a
todos os asuntos pendentes das
súa desquiciada existencia. Unha

busca de respostas que como
tantas veces adopta tamén nesta
ocasión o formato de comedia romántica oblicua a través da personaxe de Natalie Portman pero que
tamén se enriquece cunha inesperada metáfora bíblica –ao xeito
indie– na que perfectamente podería ser a secuencia culminante
do relato, refírome á reveladora
visita á Arca na que vive unha
ambigua familia de vixiantes
nunca canteira abandonada.
Clímax narrativo nunha sucesión de episodios que como xa
é risco distintivo desta nova xeración de independentes vanse
sucedendo como viñetas superpostas que pouco teñen que ver
coa tradicional rixidez estrutural
do cine estadounidense. Como
todos os seus compañeiros de
xeración, e malia ser practicamente o único que non provén
do mundo do videoclip “artístico” e a publicidade, Braff amosa
unha clara pericia plástica á hora
de enriquecer esa sucesión de viñetas cunha escenificación contundente atenta ao detalle.
Como nota final recomedaríalles aos defensores máis militantes desta nova fornada de aspirantes a suceder aos Jarmusch,
Cohen e demais –alguén lembra
que foi de Hal Hartley?–, facción máis-moderno-ca-ti, a revisitación urxente de deostados
clásicos da comedia adolescente
existencial dos 80, comezando
por O Club dos Cinco, de John
Hughes. Coidado coas taquicardias porque a máis de un se lle
ían quedar incrustadas as gafas
de pasta na pantalla plana.♦
XOSÉ VALIÑAS

Concertos

Nada Surf sae a flote ante os problemas de son
No concerto incluiron cancións do disco que sairá en setembro
Grupo: Nada Surf.
Lugar: La Iguana Club, Vigo (12 euros

adiantada, 15 na billeteira).
Data: Martes 31 de maio.

Din, os pedantes, que cando lles
gusta un disco que escoitan por
primeira vez quere dicir que
non é bo. No concerto que os
norte-americanos Nada Surf
ofreceron en Vigo, interpretaron
algunha canción do seu novo
traballo e nós gustamos delas.
Que significa isto? Porque tamén gozamos das cancións de
discos anteriores, que centraron
a maior parte do recital vigués.
Teloneados polo dúo español Clovis –que cometeu a torpeza de recorrer a un desconectado ante un público impaciente– Nada Surf comezaron de
forma enérxica o concerto, con
varias pezas de traballos ante-

riores, sobre todo Let go, pero
cando quixeron presentar a primeira canción
do disco que
Destacábel
sairá en setembro, pro- foi a
duciuse un fa- primeira
llo no son que canción
tardou case un do segundo
minuto en so- bis: unha
lucionarse.
fusión do
Os probleseu tema
mas de son
afriaron o con- Stalemate
certo e os nor- (do disco
te-americanos, High/Low)
en lugar de re- co Love will
correr a temas tear us
que imprimi- apart, de
sen máis ritmo,
Joy Division.
seguiron co
programa establecido, iniciando unha rolda de
cancións máis lentas extraídas

de Let go que apagaron os ánimos. A falta de sintonía co público –con máis querenza polo
album The proximitiy effect–
chegou até o punto de escoitarse
un insistente murmurio na sala.
Mais os Nada Surf reaxiron

cando tiraron dos temas de The
proximity effect e, animados
por un público que coreaba as
cancións e que non renunciaba
a gozar do concerto, recobraron o pulso. Foron os momentos máis sobresaíntes do reci-

tal, cando as composicións
máis poderosas alternaron con
pezas máis melódicas.
A partir dese instante, cada
unha das cancións entrounos polo ollo dereito. Ao finalizar, o
grupo americano foi xeneroso
cos bises e ofreceu cinco pezas.
Especialmente destacábel foi a
primeira canción do segundo
bis, que consistiu nunha fusión
do seu tema Stalemate (do disco
High/Low) co Love will tear us
apart, de Joy Division. A hora e
trinta e cinco minutos que durou
o concerto abondou nunha sala
ocupada por unhas duascentas
trinta persoas abafadas polo calor. O día anterior, en Aranda de
Duero, Nada Surf foran aínda
máis espléndidos e ofreceran un
concerto de dúas horas.♦
H. VIXANDE
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A voz de Lenda
Nº 13. Maio do 2005. 1,50 euros
Edita: Lenda.

Ignacio Ferreirós explica o fenómeno do cinema popular da
India, coñecido como
Bollywood. Roi Regueiro
achégase á figura do
compositor
Richard
Wagner.
Alberto
Lago
recorda
personaxes
senlleiros
da historia
do xadrez,
xogadores que marcaron unha
época. Manuel González cóntanos que valor enerxético teñen as proteínas, os glúcidos e
os lípidos. Fins Brico informa
do significado dos
transxénicos. O entrevistado
deste número é Fernando Bastos, psicólogo de Lenda.
Inclúense poemas de Xan Caamaño, Ezama, Eva Álvarez e
Xurxo Abilleira, entre
outros.♦

Presidente do Real Coro Toxos e Froles de Ferrol

Pedro Sanz
‘A música e o folclore galegos
debían ter presenza nas escolas’
XAN CARBALLA

Pedro Sanz é o presidente dunha institución decana das corais tradicionais,
o Real Coro Toxos e Froles, fundado en 1914, e toda unha institución
en Ferrol, onde está a piques de inaugurar as súas novas instalacións. O
29 de maio fixéronse 90 anos da súa actuación inaugural do Teatro Jofre.

A Gadoupa
Nº 3. Maio do 2005.
Edita: Grupo Revolucionario de Estudantes
Independentistas.

Darío Portela felicita o PCTV
polos seus nove deputados no
parlamento vasco.
Xabier
Xardón
critica a actitude de
Francisco
Vázquez a
respecto do
galego e escribe tamén
un artigo sobre os perigos do bilingüísmo
harmónico. Anxo Bea explica
algúns topónimos da
parroquia de Manchica (A
Merca), homenaxea a Lorenzo
Varela e comenta o novo
Plano de Normalización
Lingüística.♦

R.G.T.
Nº 42. Primavera do 2005. 5,50 euros
Dirixe: Antón Lamapereira.

Inma López Silva fai un percorrido polas salas de teatro
das cidades. Xaime Costas fai
a crónica do III Festival de
Teatro Afeccionado
‘Agustín
Magán’. José
Henriquez
dá conta do
XXIII Festival de Títeres
de Bilbao.
Salvador del
Río explica a
que axudas
poden optar
os traballadores do teatro en
Galiza. Joana dos Santos
Almeida explica o papel do
teatro no ensino básico portugués. A entrevistada do
número é Estrella García, directora da compañía de danza
do mesmo nome.♦

JORGE MEIS / AGN

Toxos e Froles cumpriu xa os
91 anos.
No ano 1914 formouse o
Coro e a asociación, e a legalización produciuse en xaneiro
de 1915. En Ferrol había varias
asociacións e cando se falou de
formar un coro galego non resultou difícil, porque había camiño aberto. Funcionaba unha
rondalla de púa e pulso, Airiños da miña terra. Unha vez tiveron que ir a Barcelona e ocurríuselles acompañala cun grupo de xente, vestida co traxe
galego, que cantara e tocara a
gaita. Foi con eles un gaiteiro,
Manuel Alonso Barja, que foi
despois fundador de Toxos.
Non aparecen recollidos os nomes dos compoñentes, pero estamos seguros que algúns deles
formaron parte tamén do grupo
fundador, que en principio eran
todos homes, até os anos 20

que comezaron a meter voces
de muller. O 29 de maio de
1915 actúan no Teatro Jofre
por primeira vez e xa o fan como coro: un grupo de canto
que tamén oferecía uns pequenos sketchs cómicos, pois había algunhas figuras do teatro
galego que estaban en Toxos e
escribían obras en galego para
o grupo. No ano 1928 actuaron
para Alfonso XIII e a súa muller en San Sadurniño e daquela concedéuselle o título de Real Coro. Desde o ano 1914 temos recollida toda a documentación de Toxos, e case temos
máis material da historia de Ferrol que o propio concello.
Non pecharon en ningún
momento?
O coro atravesou Monarquía,
Ditablanda, República e Ditadura e sempre se mantivo aberto.
A maiores de coral e tea-

tro, foron algo máis na vida
cultural da cidade.
Durante décadas esas foron
as actividades principais, ademais de ter un grupo de baile.
Nos últimos anos foi cando incrementamos a actividade, temos tamén grupo de teatro, de
pandereiteiras, unha banda de
80 gaiteiros, danse cursos, e
despois faise un programa de
actividades culturais que van
desde as conferencias ás exposicións, un traballo que cos novos locais vaise poder diversificar. Toxos en Ferrol é unha
institución da que o coro é o
nervio central.
Cal é o criterio principal
para escoller o repertorio?
O repertorio é exclusivamente en galego e inclúe todas
as pezas tradicionais. O noso
arquivo musical é dos mellores
de Galiza, e con moitas pezas

compostas a pé feito para nós.
O director vai modificando os
programas, pero o fondo para
escoller é inmenso. Todo o coro é afeccionado e gasta o seu
tempo por amor. A plantilla é
moi estábel, hoxe son 45 coristas, o decano do grupo leva seis
décadas con nós e moitos teñen
a medalla Marcial del Adalid,
que concede a Academia de
Bellas Artes aos que levan 25
anos de actividade. Daquela
hai xente en espera para entrar.
Teñen música gravada?
No ano 1922 gravamos dez
discos de pedra, de gramófono,
e nun deles recóllese a primeira interpretación do himno galego completo. O ano pasado
convertimos esas antgas gravacións nun CD accesíbel ao público de hoxe. Despois fixemos
varios LP en vinilo e despois
tamén gravamos varios CD.
Mover un coro destas características debe ser caro.
Nós acollémonos a convenios diferentes coa Deputación
e o concello, e tamén se fan intercambios. Outras actuacións
costeámolas nós, pero hai que
dicir que para Toxos é doado
conseguir axudas polo prestixio que temos de tantos anos.
E agora teñen local novo.
O de antes era pequeno e
ademais tiñamos algúns problemas cos viciños. Por medio dun
convenio do Concello e a Xunta para reabilitación dos cascos
históricos conseguimos agora
meternos neste local novo na
rúa da Madalena e colmamos
todas as nosas pretensións.
Os coros tiveron momentos de esplendor, que tipo de
público teñen agora?
Se les as crónicas das primeiras décadas ves que as chegadas de Toxos eran triunfais,
con recepción das autoridades
e con todo o boato. Hoxe mudaron as cousas, pero aínda
quedan en Galiza catro coros
tradicionais: Coral da Ruada
en Ourense, Cántigas e Agarimos de Santiago, Cántigas da
Terra da Coruña e nós que somos o decano. Somos os que
conservamos as cancións galegas de sempre, e é verdade
que a resposta máis emocionada recibímolo cando actuamos
fóra de Galiza, aínda que sempre hai galegos a ouvirnos ben
é verdade. As anécdotas emotivas serían de nunca acabar.
Hai repertorio tradicional, pero non hai composicións novas?
Hai algunhas cousas, menos das que nos gostaría. Este
anos imos convocar un concurso para estimular a composición musical neste campo.
Creo que a música e o folclore
galego tiña que estar presentes
na escola, fose como asignatura ou como contido noutras e a
consellería de educación debía
darse conta que iso sería moi
importante para Galiza. Ensinarlle aos rapaces a iniciarse
nos instrumentos tradicionais,
no baile e na música galega.
Iso faise en Cataluña e no País
Vasco pero os profesores de
música, en xeral, non atenden
esa cuestión, por non aprezalo
ou por comodidade.♦
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Sarabela, o mellor teatro contemporáneo
A compañía ourensá celebra o seu vinte e cinco aniversario
M. XESTOSO-M.V.
Unha das compañías teatrais galegas de máis prestixio, o grupo Sarabela, que dirixe Ánxeles Cuña, vén de celebrar o seu
vintecinco aniversario, dez como compañía amadora e os últimos quince como profesional. A conmemoración serviu de adaxe para organizar un congreso internacional de teatro que, baixo o título Da creación á exhibición tivo lugar do 27 ao 29 de
maio en Ourense, no Teatro Principal. Por outra parte, o Simeón recolle estes días unha mostra histórica do seu traballo.
Durante estes vinticinco anos, a
compañía Sarabela amosou o
gran nivel que poden acadar os
seus espectáculos. A cativeza de
medios que adoita acompañar ás
montaxes das compañías galegas semella non afectar a Sarabela, capaz de tirar un enorme
partido das limitacións e de encher os escenarios grazas a un
traballo actoral rico e intenso e,
sobre todo, a un refinado coñecemento da linguaxe teatral que
se manifesta na primorosa orixinalidade das súas postas en escea. Así por exemplo, na súa versión de Así que pasen cinco anos
–obra de linguaxe rigorosamente
contemporánea–, na que Sarabela é quen de singularizar a súa
proposta e manter a cerna da
obra lorquiana mutando folclore
andaluz por cantigas propias e
creando momentos de intensa
beleza poética. Ou en Sexismunda onde La vida es sueño de Calderón é pasada pola perspectiva
da ollada feminina.
Grazas a esta orixinalidade

nas propostas e ao nivel de esixencia no traballo de dramatización, Sarabela logrou, durante
todos estes anos, superar as limitacións económicas e construír
espectáculos dunha abraiante
calidade que, por parte, desenvolven unha linguaxe dramática
a un tempo innovadora e capaz
de conectar co público. Bos
exemplos poden ser as certeiras
dramatizacións de novelas nada
doadas de poñer en escea como
A conxura dos necios ou O lapis
do carpinteiro.
Para a dirección da súa última montaxe, Rolda de caricias actualmente en cartel- os de Sarabela chamaron a Sergi Belbel.
Unha escolla probabelmente debida á boa experiencia que o grupo xa tiña co catalán despois de
ter montado unha das súas obras.
Doutra banda, habería que
ter en conta a localización base
da compañía: Ourense. Esta cidade, segundo o estudo realizado polo Foro de Sada sobre a
Rede Galega de Teatros, é a que

Representación da obra de Manuel Rivas, O lapis do carpinteiro.

menos teatro galego programa.
De aí o valor da actividade que
desenvolve Sarabela. O grupo
foi quen, de por si, de crear un
territorio propio e respectado.
Con esta traxectoria nada de estraño ten que sexa ano a ano unha das compañías máis premiadas, como se deixa ver na entrega dos galardóns María Casares.
Sarabela, que tamén re-

presenta teatro infantil e realiza actividades complementarias no ensino e na promoción, padece iso si, como o
resto do teatro galego, a opacidade dos medios de comunicación, máis preocupados
case sempre polo que chega
de Madrid, aínda que resulte
de menor categoría, o que
impide unha recepción máis

adecuada por parte do público.
Sarabela é, en fin, o mellor
expoñente dun teatro galego
que superou a fase de resistencia e marxinalidade para incluír
os seus traballos entre as mellores montaxes dos nosos días. A
súa traxectoria e o seu incansábel labor de difusión debería
ocupar un lugar de honra na
historia do noso teatro.♦

Un teatro profesional que aposta por non emigrar
G. LUCA
Vintecinco anos despois, Sarabela é un
Se cadra advirten o mesmo rumor xeoéxito. Nunha cultura crucificada, recoñelóxico teatral de fondo que sentiron os das
cer un acerto coma este parece case unha
Irmandades (aínda non temos unha institufalla de consideración con toda a cidadación que leve o nome de Xenaro Mariñas
nía que resiste. Se superamos a descondel Valle) coma unha existencia real e senfianza de rigor, é exertida que polo de agora
cicio de interese e
carece de aparencia. O
emulación saber de
que se espera dun proarabela é
onde procede o éxito.
xecto teatral é que teña
Para iso arrancao talento de traducir
o
grupo
de
teatro
mos dunha proposiesa potencia de expreción: Sarabela ten púsión dramática do país
máis premiado”
blico propio, quer dique non vive aínda en
cer, un bloque de eslingua teatral.
pectadores que recoñecen a compañía teÁnxeles Cuña Bóveda coida que o teatral e conceden crédito ás súas proposatro galego ten problemas porque emigra.
tas. Unha relación co público pola que a
Hai compañías que resisten a política cacompañía mira de montaxe a montaxe
ciquil de Fraga (dar a cuarta parte da micoma un cultivo (as veces esquecemos
seria que se promete entre eleccións e só a
que no latín incultura é o mesmo que eruns poucos para manter acesos os ciumes
mo) e que se logra a pesar de secas, sarae a división entre compañías) e encontran
bias, xeadas e pragas. Non hai atallos nin
un tesouro: o favor do público, a estabilibrevidades máxicas para cultivar con
dade, o derrego dunha cultura de teatro na
éxito o teatro.
que gañan en experiencia os criadores e
Qué recoñece o público en Sarabela?
en sensibilidade o público. Os premios
O traballo auténtico, a materia teatral non
chegan despois porque non teñen outro
finxida, que non se serve de demagoxia,
remedio que asumir esta realidade. Saraimitación manierista nin retórica, para lobela é o grupo de teatro máis premiado do
grar unha poética propia. Por este camiño
país nos últimos vinte anos.
paciente, alerta e entregado, Sarabela acPremios non compensan o traballo
cede a unha dramaturxia característica,
realizado mentres o diálogo co público
de grande forza visual e acento expresiosi. Resistir o empeño redutor do cacinista, inconfundíbel na súa orixe e identiquismo é unha odisea como saben por
dade e capaz para a resolución en común
experiencia Cuña e o seu grupo. Non hai
de arriscados desafíos de montaxe.
nin sombra de reproche no seu diagnós-

‘S

Ánxeles Cuña Bóveda, directora da compañía.

tico sobre a diáspora do teatro pois só reparan no feito de que moita xente valiosa da profisión vese na obriga de emigrar. Non pode haber xuízo máis distante da posmodernidade: a emigración mal
pode paliar un problema concreto a conta de agravar outro colectivo.
Neste percorrido, Sarabela montou escenografías de mérito para textos de Blanco Amor, Manuel Rivas,
Ionesco, Lorca ou Kennedy Toole entre outros, amais de dúas obras propias e de colaborar cun espectáculo

A. PANARO / ARQUIVO

ao proxecto O País de Nunca Máis.
Ao cabo, un treito de fiestras abertas ao
mundo para conseguir un grupo integrado,
un espazo público recoñecido e unha produción propia, estábel e experimentada.
A Ánxeles Cuña preguntáronlle se
un proxecto tan cooperativo e moderno
non estaba limitado pola localización de
orixe da compañía. “Aquí danse os
mesmos problemas que no resto do
mundo –contestou. Ourense non limita
senón todo o contrario porque é unha terra marabillosa para que a arte aflore”.♦

Liorna

MAR BARROS

Despois de cinco anos de silencio discográfico, o grupo Liorna vén de editar Ruído branco, un segundo traballo no que a madurez e a etiqueta da world music son as claves.
Cun título tan físico como Ruído branco, o grupo Liorna regresa ás tendas de discos. Despois de cinco anos sen novas da
formación, xa está a venda este
segundo traballo, fiel ao estilo
marcado dende os seus inicios
no ano 1996, resultado da procura de liberdade na composición e da madurez artística
acadada co tempo.
Para o retorno, un título singular que resume o carácter
ecléctico de Liorna, Ruído branco. O xiro, que fai referencia á
mestura de frecuencias ao mesmo tempo, casa perfectamente
con este novo disco no que conflúen os máis diversos estilos,
dende o folk e o tradicional até o
jazz ou o pop. O resultado “soa a
Liorna”, explica Alberto Lago.
“Ao principio, cando comezamos, dicíannos que nos pareciamos a outros grupos, pero agora
temos unha linguaxe diferenciada do que hai no folk galego”,
engade, unha música curtida nos
escenarios e mellorada cos anos
e que se presenta en catorce temas vocais e instrumentais.
Dende ese inicio ao que se
refire o músico de Liorna e que
se remonta á década dos noventa, moito leva chovido. Na lon-

xa vella de Marín, entre ensaio
e ensaio do grupo tradicional
Trompos ós pés, foi tomando
forma na cabeza dos irmáns Lago a idea de crear un grupo.
Cunha orixe tradicional xurdiu
Liorna con oito músicos, todos
de Marín, procedentes de diferentes estilos. Mais, a diferenza
do que se viña facendo en Galiza, tomou un camiño alternativo ao convencional que pronto
se traduciría en actuacións por
todo o país, un xeito que os subiu a escenarios tan emblemáticos como o do Festival de Ortigueira ou o da Feira das mentiras, organizada por Manu Chao,
e que captou a atención da crítica.
Agora regresan á escena convertidos en septeto tras a marcha
do acordeonista Suso Iglesias,
acompañados de saxos, violíns,

programacións e voces invitadas
para dar forma a un traballo que
se presenta “máis libre”, e que se
inscribe dentro da world music.
Liberdade e madurez son as
palabras que escolle Alberto
Lago para falar deste segundo
disco, un álbum no que o grupo quixo “expresar inquietudes, sentimentos e os momentos que vivimos” incluíndo
ademais algúns temas críticos”. “Con este disco hai una
evolución como grupo, nas letras e na instrumentación. Agora temos uns arranxos máis
maduros e o son é moito mellor”, comenta.
Tradición versus creación
Mentres unha gran parte do folk
bebe do repertorio tradicional,
para a elaboración dos seus dis-

cos e para a posta en escena nos
seus directos, o grupo de Marín
tira pola vía da composición
propia, tanto na música como
na letra, creando un xeito, difícil de etiquetar. “Temos a necesidade de compoñer e de que os
temas sexan nosos, –explicase
dende o grupo–. Non collemos
temas tradicionais porque hai
moita xente que o fai mellor.
Ademais, coido que é preferíbel
que o tradicional estea no seu
ámbito e non se extrapole. Prefiro gozalo da man da xente
maior e non desfiguralo no escenario”.
Se o debut discográfico se fixo coa discográfica de Mercedes
Peón, Disco Trompo, desta vez
Liorna publica con Edicións do
Cumio. Como indica Alberto Lago, “é moi difícil atopar discográfica. Tal e como está a indus-
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tria da música, con todos os problemas que lle afectan neste momento, as compañías non arriscan con grupos pequenos porque
non sae rendíbel vender só dous
mil ou tres mil discos”.
Aínda que son bastantes os
grupos galegos que se caracterizan por unha produción discográfica limitada e espallada
no tempo, a moitos sorprende
que Liorna agardase cinco anos
para tirar o seu novo traballo.
Para Alberto Lago, un dos
membros, isto resposta a propia
dinámica do grupo. “Cando
Liorna naceu non se puxo metas nin prazos. Todo este tempo
foi o que se precisou para facer
o novo disco. Os motivos? Os
propios da formación e da vida”.
Nestes cinco anos Liorna
continuou compoñendo, porque
“é a base do grupo facer cancións para que poidan ser escoitadas”. Co disco xa editado,
Liorna vai proseguir con outro
dos piares nos que se basea, os
directos. A primeira actuación en
terá lugar no Porriño o 24 de xuño, no bar Liceum, e o 6 de agosto en Sarria. O 17 de xuño desprazaranse a Tetuán e o 15 de outubro a Barcelona.♦
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Unha Galiza
transmoderna
MARICA CAMPO

A

ndan os políticos de
toda caste a proclamar
que, se gañan as eleccións, traerán a modernidade
a Galiza. Isto equivale a dicir
que a profecía de Curros
diante da chegada da primeira locomotora a Ourense aínda non se cumpriu como el
soñara. Mais a nós a ilusión
modernista xa nos colle noutra onda porque, máis madrugadores que os políticos, os
filósofos xa nos advertiron
desde a posmodernidade do
fráxiles que eran os seus
plantexamentos. A verdade
non existe, a realidade
tampouco, a loita de clases
non ten razón de ser e con
ela morreu a historia. En fin,
que só nos resta o escepticismo e a pasividade. Acaso esa
pasividade á que nos vemos
obrigados despois de
xirarmos a toda présa e ficarmos cun grande mareo.
Pero a realidade existe e
espértanos cada día coa labazada do seu rostro caótico.
Galiza da deconstrución no
Monte Gaiás, Galiza da
empanada no Monte do
Gozo. Galiza da terceira idade, Galiza da mocidade que
emigra. Galiza verde de pastos, Galiza das vacas tolas.
Galiza botada ao mar, mar de
chapapote botado a Galiza.
Galiza da moda
multinacional, Galiza a espirse de si. Galiza titánica diante da adversidade, Galiza
submisa fronte ás febles
razóns dos que a desprezan.
A modernidade que, malia
todo pasou por aquí, case
sempre amosou as peores
maneiras: contaminación,
pensos envelenados, paro de
titulados universitarios,
investimentos
multimillonarios en obras de
ostentación, en detrimento de
infraestruturas vitais,
pensamento único e substitución lingüística e cultural entre outras desgrazas.
É tempo de volver á “Letanía de Galicia” de
Novoneira para
convencérmonos de que esta
terra pode ser outra cousa.
Este poema ben puidera ser
considerado un manifesto
transmodernista. O
transmodernismo, esa
simbiose entre tradición e
modernidade, é seguramente
o principio estruturador que
nos pode salvar. A tradición
ben entendida nunca é extática. A tradición pode, sen deixar de existir, adaptarse e
mesmo cambiar. É construtivismo no sentido kantiano,
pensamento elaborado a partir da experiencia e o coñecemento. E, o que son as
cousas, o construtivismo é tamén unha corrente do
posmodernismo.♦

Polos Camiños da Terra

Xesús Torres Regueiro

Os eidos de Lorenzo Varela
No pasado abril chegamos a
Monterroso logo de parar no animado mercado dominical de Melide (no que o cebolo de planta
semella que non tivo moita demanda a xulgar polos montos
que ficaron na hora da desfeita) e
continuar por Palas de Rei onde
xantamos. Denantes de chegar á
vila monterrosina, célebre pola
súa feira de Santos, visitamos
varias igrexiñas románicas: Pedraza, Bidouredo e San Miguel
de Esporiz. Esporiz, case ao pé
da vila, foi a parroquia matriz de
Monterroso. Mais dela falaremos noutra ocasión.
En Monterroso dinnos que
houbo pola mañá unha feira de
gando frisón, selecto. Agora as rúas están baleiras. Pasamos polo
vello campo da feira que aínda
conserva algunhas árbores. Vemos
unha rúa adicada ao “conselleiro
Fernando Salgado”, nativo da vila.
Salgado é xornalista, escritor e primeiro biógrafo do seu paisano Xesús Manuel Lorenzo Varela. Mais
a rúa tena adicada como conselleiro que foi naquel xa lonxano e efémero goberno tripartito.
Tomamos café no bar Azul,
decorado de verde, e informámonos nunha folla municipal, con
moito texto e pouca imaxe (a verdade é que custa lela), dos actos
que se celebrarán en homenaxe a
Varela. Nela pídeselles aos veciños que se comporten e acollan
ben os persoeiros da cultura que
está previsto acodan á vila para a
conmemoración das Letras Galegas. Supoñemos que así o farían, que son xente acolledora.
Collemos a dirección que nos
indica “Lodoso 8” mentres o
vento e o frío acrecentan a sensación de soedade nestas paraxes
en parte ermas. Antes vén Fufín,
onde era a casa da familia paterna de Varela. Topónimo simpático este. A igrexiña de Fufín é de
reducidas dimensións, como a aldea inmediata. O acceso teno pola parte traseira. A construción de
novos nichos, algúns baleiros e
coas bocas abertas, reduciu ao
máximo o pequeno espazo. Xa
de lonxe, albiscamos, destacando
entre as outras, a placa da tumba
de Lorenzo. Leva a inconfundíbel pegada de Sargadelos, cun
grande escudo de Galiza: “Presente na memoria do seu pobo”.
Así o quixésemos nós tamén. Na

Parroquia de Fufín.

PILAR VÁZQUEZ

tumba están enterrados tamén a
nai, Perpetua (á que lle dedicou
un fermoso poema en castelán), e
outros familiares. Aquí trasladáronse os seus restos dende Madrid o 27 de xaneiro de 1981,
dous anos pasados da súa morte.
Non vemos a ninguén nesta tarde de domingo en Fufín. Só unhas
mulleres que pasaron a camiñar pola estrada e non deu tempo a falarlles. E xunto á casa máis próxima á
igrexiña un can a ladrarnos. Cando
regresamos ao auto que deixaramos onde o cruceiro, un veciño vén
de pasear co seu can e métese nunha casa á beira da estrada. Preguntámoslle cal é a casa familiar dos
Varela. Dinos que non sabe, que el
non é da parroquia, que preguntemos nalgunha casa veciña. Non
queremos molestar en casa ningunha e ímonos cara á Lucencia.
Pasamos por Tarrío. A igrexa
fica solitaria no medio dos vizosos prados. Todo o adro en
redondo estaba coroado de cruces de pedra que a construción
de novos nichos xa foi destruíndo nalgúns sitios.
Non hai moita sinalización por
estas partes e seguimos até atopar
un sinal que indica a dirección de

Lodoso. A igrexa románica de Lodoso aparece de súpeto, cunha fermosa ábside de curiosos canicelos,
sombreada por un corpulento castiñeiro e un adro elevado sobre o terreo. Mágoa das sepulturas modernas que o crego e os que se din encargados do patrimonio deixaron
chantar xusto diante das escaleiriñas que nos conducen á ábside e
que rachan a impecábel estampa
románica. Vendo estas e outras
cousas bótase en falla unha policía
cultural e artística que nos preserve
da incuria e da burramia.
De Lodoso hai que desandar o
camiño até un cruce. Pasamos un
grupo de casas que debe ser Lucencia mais non ollamos letreiro
ningún, deses que noutros sitios
triplícanse, un por institución:
concello, deputación e fundación
comarcal. Só ao sair a un cruce e
tomar a dirección de Monterroso,
vemos un indicador da Lucencia.
Debe ser a estrada que vén dende
Ligonde e pasa por este lugar natal
da nai de Lorenzo. Se seguísemos
ese camiño pasariamos por Novelúa e poderiamos ver a súa igrexa
que goza de sona. Mais xa imos un
pouco canso de igrexas e só nos
acercamos a Penas, que fica á bei-

ra da estrada de Monterroso a Lugo, por ollar a Torre dos Taboada
que está apegada á igrexa.
Deixamos as terras de Lorenzo
Varela lamentando non ter subido
ao Cairón, monte case anónimo e
humilde até que o poeta llo ofrendou aos franceses cando a liberación de París dos nazis, a que encheu de ledicia a todos os demócratas e de anceios renovados de volta
á terra a todos os desterrados, entre
os que se atopaba o propio poeta.
Mais logo, ollando un mapa da zona, decatámonos que non hai tal
Cairón. Referiríase Lorenzo ao pico Careón, na serra do mesmo nome, que ollaría dende Fufín en dirección a Palas de Rei? Quizá o nome escoitado na infancia permaneceu na memoria levemente alterado
ou quizá lle parecese máis poético e
eufónico Cairón que Careón. Tanto
ten. Os franceses, como o resto dos
aliados, demostraron non merecer
tal cousa. Así o consideraría, pensamos, posteriormente Varela, como
o resto dos exiliados daquela malfadada República. E con esas cavilacións marchamos cara ao Lugo
de aceiro e de mel, por terras de
Guntín, o camiño que tantas veces
faría o mozo Lorenzo.♦

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

Mercedes Núñez
Cárcere de Ventas
MULLERES 6 - A NOSA TERRA
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Xosé Morais
‘Hai personaxes
que en apenas
cinco minutos
falan
catro idiomas’
M.B.
Despois de pasar por Vigo,
estes días estase a gravar na
Coruña Hotel Tívoli, a última película de Antón Reixa
na que vostede realiza xunto con Carlos Portela e o
propio director o guión.
Que tal a rodaxe?
Comezou a semana pasada en Lisboa e, despois de
Galiza, iremos a Bilbao, Madrid, Greenlandia... O problema é máis loxístico que de rodaxe, porque temos que desprazar todo o equipo cada vez
que rematamos nunha cidade.
En que consiste a película?
O argumento non é continuo, é unha historia de historias. Hotel Tívoli está formada por once pequenas películas contidas nunha soa.
O fío condutor é un chisqueiro, que pasa de man en
man, de propietario en propietario. Nós contamos a vida de cada personaxe.
No reparto contan con
algúns dos rostros máis destacados da escena galega.
Na película actúan tamén
profesionais daneses e alemáns, pero o groso do reparto son galegos, por varios
motivos. Primeiro por proximidade cultural con Reixa e
porque Tosar, Mabel Rivera,
Marta Larralde e Miguel de
Lira, entre outros, empezan
a formar parte da compañía
estábel de Filmanova.
A película vai estar
rodada en seis idiomas,
non hai problemas de entendemento?
De momento non, pero si
os houbo nos ensaios. Os actores non sabían moi ben en
que idioma tiñan que contestar. Hai personaxes que en
apenas cinco minutos falan
en catro diferentes.
Non tiveron ningún incidente?
Unha curiosidade en Vigo. Miguel de Lira interpreta un limpabotas, un papel
baseado nun limpabotas real
que traballa no aeroporto de
Compostela, un dos poucos
que quedan. Antón coincidiu
con el e acabou meténdoo na
película. O día da rodaxe en
Vigo achegouse dende Compostela a ver o que facíamos.
Cando se estrea?
No 2006, xa están pechados os contratos de distribución internacional. Reixa quere estrear en Greenlandia.♦

Maruxa, de Henry Vorins. España 1923. Á dereita, A letra escarlata, de Win Wenders. Alemania-España 1972.

CEN PELÍCULAS
RODADAS EN GALIZA
M. BARROS

Combarro, Santa Tegra, Pazo de Oca, a Illa da Toxa, Cabo Silleiro, a Fonsagrada, Compostela... Galiza foi dende ben entrado o século pasado plató recorrido de directores de cine, capaz tamén de captar a atención de autores estranxeiros. Agora vénse de publicar Rodado en Galicia, un libro no que Miguel
Anxo Fernández recompila máis dun centenar de películas realizadas no país.
Aínda que o director José Gil rodaba en 1916 na Illa da Toxa e
nos arredores do río Lérez a que
sería a primeira película galega de
ficción, Miss Ledya, con Castelao
entre o reparto e vinte minutos de
duración, non foi até o 1923 cando saíu a luz a primeira longametraxe realizada coas paisaxes galegas como escenario. Este primeiro filme tiña un título en galego, como non podía ser doutro
xeito. Así Maruxa, de Henry Vorins, converteuse na segunda
dunha ampla lista de películas
que se rodaron en Galiza até a actualidade, unha listaxe que non diminuíu co tempo e na que se atopan obras de Buñuel, Mario Camus, Adolfo Marsillach, Win Wenders, Roman Polanski e Cuerda.
Estas dúas primeiras producións encabezan o libro Rodado
en Galicia, unha compilación realizada polo historiador e crítico
de cine Miguel Anxo Fernández,
no que se recolle toda a información básica sobre as rodaxes
que se realizaron en Galiza até
2004 e as críticas e comentarios
que recibiron. En total, cento trinta e oito películas, de produción
española ou foránea, compoñen
este traballo, unha boa mostra
da importancia do país á hora de
procurar as localizacións.
Das primeiras foi tamén La
casa de la Troya, de Alejandro
Pérez Lugín e Manuel Noriega,
filmada en 1924 en diversos lugares de Galiza. Os veciños de
Compostela, Betanzos, Sada,
Marín ou os de Ribeira puideron
asexar a Carmen Viance e a
Luís Peña Sánchez, envoltos
neste drama amoroso. Esta película coñecería co tempo outras versións, como a realizada

por Juan Vilá e Adolfo Aznar en
1936 ou a de Rafael Gil en
1959, censurada en parte por
ter cancións en galego.
A esta primeira La casa de la
Troya, seguírona filmes de temática galega, nos que se produce
o descubrimento de Combarro
como icona ideal de Galiza, até
que a guerra civil interrompe toda actividade cinematográfica,
un silencio que só rachou en Vigo Fernando Mignoni con El famoso Carballeira, levando ao cine a obra homónima de Adolfo
Torrado. Este escritor foi, xunto
con Wenceslao Fernández Flórez, o autor que viu máis novelas
propias adaptadas ao cine. Aquí
tamén se rodan películas franquistas e profranquistas. El crucero Baleares, de Enrique del
Campo foi unha delas. Filmada
en Ferrol, a vida desta produción
foi efémera. Tras a proxección
no Ministerio de Mariña é prohibida, tan só corenta e oito horas
antes da súa estrea. Vilagarcía
acolleu a gravación doutra destacada, Raza, dirixida por Sáenz
de Heredia en 1942, con guión
do propio Franco. E Galiza foi tamén marco real e ficticio da emigración, como no caso do filme
Polizón a bordo, de Florián Rey.
Entre as múltiples películas
nas que aparecían os coros da
Sección Femenina, o recurso
das gaitas e, por veces, o acento galego, ródase o primeiro filme dedicado á escola naval de
Marín, Botón de ancla, con numerosas versións posteriores e
con Fernando Fernán Gómez no
reparto, no que foi a súa segunda rodaxe en Galiza. Nesta mesma época o cineasta falanxista
Rafael Gil rodou na Coruña Ca-

marote de lujo, hoxendía unha
película que está a ser revisada
pola crítica.

Hollywood mira a Galiza
Stanley Kramer puxo os ollos da
outra beira do Atlántico para rodar Orgullo y pasión, a primeira
película procedente de Hollywood, que causou aquí moita expectación pola chegada de Cary
Grant. Tamén se achegaría o alemán Win Wenders en 1972, para
rodar na praia de Cobas varias
escenas de La letra escarlata.
Outra diva, pero do cine español, Sara Montiel parou en Galiza nunha das súas películas
Esa mujer, dirixida por Mario Camus e rodada en Baiona, Santa
María de Oia e Pontevedra. E o
mesmo Buñuel escollería Compostela como escenario para escenas da Vía láctea.
Os produtores galegos non se
mantiveron á marxe. A factoría do
galego Cesáreo González tamén
empregou moitos lugares de Galiza para as súas producións, entre
elas a exitosa Cotolay.
No libro tamén se recolle o proceso que se viviu a partir dos sesenta e os setenta de coproducións e dobres versións así como o
de rodaxes de películas musicais
que teñen como protagonistas a
artistas do pop. Neste sentido aparecen Juan y Junior en un mundo
diferente, na que se narran as peripecias dos compoñentes dun grupo vocal que se atopan en Santiago, ou En la red de mi canción, na
que Concha Velasco e Andrés do
Barro, trataban de tirar do éxito do
ferrolán cantando en galego.
Os anos setenta comezaron
con filmes destacados, como é o

caso de El bosque del lobo de
Pedro Olea, na que se lle tira
moito partido á paisaxe galega e
xa nos oitenta Galiza acolle a rodaxe durante varias semanas da
serie Los pazos de Ulloa, baseada na obra de Pardo Bazán, Los
gozos y las sombras, e a da película de Cuerda O bosque animado, un éxito de público e o descubrimento por parte do director
de Galiza como plató.

Debut do galego
A pesar de que Galiza xa non pasaba desapercibida para moitos
directores, cómpre esperar até os
oitenta para que Chano Piñeiro rode Sempre Xonxa, que se convertería na primeira película en galego. A el seguiríanlle xa nos noventa autores como Carré ou Pinzás,
inscrito no cine dogma. Nesa década realízase o maior número de
rodaxes, coincidindo coa inauguración de produtoras profesionais
e coas subvencións da Xunta de
Galicia para a creación. Autores
como Manuel Rivas son levados
ao cine con éxito, como no caso
d’A lingua das bolboretas, primeira
incursión do escritor na grande
pantalla, así como logo o farían
Suso de Toro ou Alfredo Conde.
Rodada en Galiza foi tamén
Os luns ao sol, galardoada con
varios goyas, premios que volverán ter sabor galego en 2004 con
Mar adentro, a última gran rodaxe
realizada en Galiza, nunha gala
na que La mala educación de Almodóvar, tamén filmada parcialmente en Noia, quedou ás portas
da estatuíña. Mar adentro conseguiría ademais o recoñecemento
de Hollywood acadando o óscar a
mellor película estranxeira.♦
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Votar contra
a mentira
MARGA ROMERO

I

rei o día 4 a Pontevedra á
manifestación contra ENCE
para defender os dereitos
dunha ría que sei que se pode
recuperar, para estar co pobo
que leva anos loitando, para tirarlles a carauta a intereses
financeiros envolveitos nas
ameazas da perda de postos de
traballo. A recuperación da ría
é unha promesa verdadeira de
riqueza e traballo alternativo
dos que CC OO non quere
falar. Irei a Pontevedra, tamén,
para apoiar e estar co único goberno municipal que é
coherente na súa actuación política e é capaz de defender a
verdade do único “politicamente correcto”: o traballo digno
(véxase o polígono industrial
do Campiño e o apoio ao
pequeno comercio da cidade);
o laicismo (non acode como
goberno a manifestacións relixiosas); a cultura, (fronte á
cidade da Cultura ofrece
Pontevedra a revitalización da
cultura propia, sen condenala á
esclerose, tendéndolle a man á
creatividade do mundo, sen
complexos); a defensa da
dignidade das persoas (un caso
ben concreto, a erradicación da
figura da raíña das festas, símbolo dunha sociedade atada ao
machismo), a defensa do
medio ambiente (véxase o
apoio á defensa da ría) e a
defensa da lingua. Votarei por
correo e desexo que se contabilice o meu voto o 19 de xuño.
Irei votar e pensarei en
Pontevedra, votarei contra ENCE e votarei pensando no
goberno municipal de Pontevedra e desexando que coma eles,
sen claudicar, se goberne Galiza. Por iso o meu voto vai contar para o BNG. Dicía Thomas
Mann, cando o nazismo o obrigou ao exilio, que a súa patria
era a lingua. A miña tamén.
Por iso non quero vivir aquí no
exilio. Non vos confundades á
hora de votar papeis nin personaxes, desgraciadamente para
Galiza, Paco Vázquez é personaxe principal dunha mala opereta que nin siquera escribe José Luis Rodríguez Zapatero.
Co desexo de que hai que botalos, votarei, coma sempre
votei. E poida que un día entón
se conte a verdade de Lorenzo
Varela, a súa militancia
comunista, o seu exilio e a súa
loita na defensa da República e
contra o fascismo, oculta agora
nun DVD de doce minutos que
se envía desde o goberno da
Xunta aos centros de ensino do
país, para terxiversar a historia
e botarlle chapapote á memoria.
Lembrade o 19 de xuño, que
mudan as persoas, mais non deben mudar as vontades, nin o
proxecto de país. Só Fraga nunca muda. Votade tamén contra
ENCE. Votade contra tanta
mentira. Votade pola patria do
exilio: a lingua.♦

BARSOWIA E BD BANDA
M. BARROS

XA ESTÁ NA RÚA O NOVO NÚMERO DE BARSOWIA, O FANZINE QUE TIRA PERIODICAMENTE
O COLECTIVO POLAQIA, CON COLABORACIÓNS INTERNACIONAIS E SABOR A PRIMAVERA NAS
HISTORIAS. ESTASE A ULTIMAR TAMÉN O SEXTO NÚMERO DE BD BANDA, QUE SE PRESENTARÁ NO SALÓ DO CÓMIC DE BARCELONA E QUE OPTA AO PREMIO DE MELLOR FANZINE.
Coas rotativas aínda
quentes xa está nas
tendas o número cinco
de Barsowia, a publicación que tira o colectivo de debuxantes Polaqia, con máis páxinas e un feixe de historias sobre o amor, na
súa vertente máis divertida.
Para este número o
colectivo
Polaquia,
ademais dos habituais Portadas de Barsowia e BD Banda.
David Rubín, Hugo
Covelo, Kike Benlloch e Diego cipou no álbum colectivo H2Oil e
Blanco contou coa colaboración de colabora na revista Arraianos.
Barsowia é unha das publicaautores extranxeiros como os franceses Louis Bertrand Duvaud, cións que tira Polaqia, colectivo
Bruno Rouanet e Adrien Bouss e o nacido en 2001 como alternativa
estadounidense Michael Bonfiglio. a inexistente naquel momento
Entre os novos tamén se atopan va- industria do cómic en Galiza que
rios galegos. Un deles é Xavi Mon- ten como piares a autoedición e a
tes, presente no mercado francófo- innovación. Nas páxinas dos onno da man de editoriais como ce títulos publicados neste tempo
Vents D’Ouest e Paquet, e no espa- teñen asinado máis de trinta creñol grazas a serie propia coa que adores internacionais. Pero, a
contou na revista Mister K. En xu- importancia fundamental de
ño o coruñés publica o seu primei- Barsowia é ter servido de plataro traballo para Marvel Comics. A forma para que diversos debuoutra incorporación é a ilustradora xantes galegos publicasen as súAndrea López, que traballou para as historietas así como o chegar
Galaxia, Ir Indo e Edelvives, parti- a converterse nun campo de pro-

bas tanto a nivel creativo como
de imprenta e de distribución.
Últimos preparativos
E, mentres se distribúe o novo de
Barsowia, a asociación Bd Banda
está a ultimar o que será o seu
sexto número da revista homónima, unha publicación seleccionada por segundo ano consecutivo
aos premios do Saló do Cómic de
Barcelona na categoría de mellor
fanzine. Será precisamente no
marco desta cita de referencia do
Estado, que se celebra entre o 9 e
o 12 de xuño, onde se presentará
o último número. Cun centenar

O Bardo na Brêtema

de páxinas a todo cor e unha morea de autores galegos esta nova entrega aposta por historias de maior
formato, unha tendencia
que xa vén sendo habitual.
Andrés Meixide, Carrasco e Mariví, Ramón
Trigo, Manuel Pardo, Miguel Robledo, David Rubín, Vítor Rivas, Miguel
Pardo e Kike Benlloch,
Manuel Cráneo, Kiko da
Silva e Alberto Guitián son
algúns os autores que asinan desta vez en Bd Banda.
Parello a publicación do novo
número, a asociación Bd Banda
continúa a traballar no proxecto no
que se embarcou a primeiros de
anos, a edición de álbums, e que
xa conta con dous números na rúa,
Fiz nos biosbardos unha escolma
da serie de Kiko da Silva para Golfiño e Thom de Andrés Meixide.
Estes títulos son os primeiros
dunha colección que se verá ampliada en agosto coa presentación no Viñetas desde o Atlántico
da Coruña de dous novos libros,
posibelmente un de Pinto e
Chinto e unha tradución da obra
de Bernardo Vergara.♦

Rudesindo Soutelo

Carta aberta às candidatas/os
Prezadas candidatas e candidatos:
Edward Bunett Tylor (1832-1917),
criador da moderna antropologia,
definiu a cultura como “aquele todo
complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, leis, moral, costumes e qualquer outra capacidade e
hábitos adquiridos pelo indivíduo
enquanto membro duma sociedade”. Como interacção de forças sociais, a cultura é dinâmica e permanentemente cambiante, com actividade criadora sempre em contínua
resposta das exigências próprias da
natureza humana, e do seu desenvolvimento participam todas as
pessoas que integram a colectividade, cada uma segundo o seu grau de
integração. Mas sendo que o poder
político tem uma maior capacidade
de intervenção, directa ou indirectamente, no desenvolvimento cultural da sociedade é por isto que solicito das Vossas Excelências esclareçam os objectivos culturais das
suas formações políticas no caso de
governarem.
No eido da criação musical
culta, erudita, seria, de arte, alta
cultura, ou mal chamada clássica,
que é o meu, gostaria saber se a
endofobia que até agora se tem
praticado vai continuar a ser a política dominante nas programações
de concertos subsidiados com dinheiro público. O Festival Internacional de Música de Galicia é um
dos casos mais sangrantes pelo reiterado desprezo dos nossos com-

positores enquanto se esbanja o
dinheiro público em espectáculos
banais, mas não é o único. A Orquestra Sinfónica de Galicia obtém
da Junta três milhões de Euros
anuais e isso não se reflexa nos
programas que interpreta. Às bandas de música não se lhes exige um
repertório galego a câmbio do dinheiro público que recebem. Os
conservatórios de música da Junta
também ignoram a música culta
galega nas aulas. Mas o paradigma
desta endofobia ou auto-ódio é a
parafernália castrense subsidiada
com fundos públicos para falsificar
a nossa identidade cultural e musical. Esse estupro cometido com a
gaita de fole galega e mais o seu repertório está a se espalhar com o
aplauso dos que querem ver os
nossos ícones culturais esmagados.
A Real Banda de Gaitas de Ourense e a sua subsidiada múltipla clonagem é a maior desonra infringida a este país desde a aniquilação
da nobreza e a cultura galega ordenada pelos nefandos reis católicos.
E a sua formação política como vai defender o direito dos criadores galegos, –compositores, escritores, artistas e autores em geral– a viver do seu trabalho? A Rádio e TV pública galega está a
gravar e emitir música culta sem
licença e recusa-se a destruir os
arquivos ilegais assim como a assinar convénios com os editores
para os legalizar. Este roubo aos

autores também se pratica noutros
centros de produção da Junta, e
dum modo já obsceno a Conselharia de Educação admitiu que
para paliar a absoluta falta de dotação da biblioteca do Conservatório Superior de Música da Corunha mandou fazer 36.000 fotocópias de livros e partituras.
Quanto à indústria musical,
que na Galiza também existe, que
iniciativas políticas pensam adoptar para que os luthiers, violeiros e
fabricantes de instrumentos em
geral possam ter presença em feiras internacionais? E que acções
pensam levar a cabo para promover a indústria galega da edição
musical e fonográfica, para pôr
em valor não só os nossos compositores senão também os intérpretes e projectá-los institucionalmente ao exterior, sobretudo através do mercado natural da língua?
O elevado número de bandas
de música na província de Pontevedra demonstra a existência duma importante demanda de música culta que contrasta com a absoluta falta de orquestras sinfónicas
profissionais. Isto impede o desenvolvimento natural duma cultura
musical e frustra muitos jovens talentos por carecerem de bolsas de
estudo para se aperfeiçoarem. Tem
o seu partido político propostas
para dotar de orquestras sinfónicas
residentes em auditórios de música, não em edifícios polivalentes,

às grandes cidades galegas? E qual
vai ser a função social e cultural do
“Vale dos Caídos” de Compostela,
que a propaganda dá em chamar
Cidade da Cultura?
Por último, e dado que a língua é o principal sistema de comunicação duma cultura, é importante que nos esclareçam a política de naturalização do nosso idioma. Vai continuar a sistemática
castelanização da pronúncia que
se promove desde os meios de comunicação públicos? A grafia internacional da língua, que nos permite comunicar-nos com duzentos milhões de utentes no mundo,
continuará a ser considerada como duma língua estrangeira?
A cultura é o que contextualiza a nossa vida e é isso que o filósofo alemã Herbert Marcuse
(1898-1979) entende como “um
processo de humanização que se
caracteriza pelo esforço colectivo
para proteger a vida humana, mitigar a luta pela existência situando-a em limites suportáveis, estabilizar a organização produtiva da
sociedade, desenvolver as faculdades intelectuais do indivíduo e
reducir ou purificar as agressões,
a violência e a miséria”.
Portanto, considero fundamental conhecer as suas respostas já que disso vai depender o
voto de muitas pessoas. Agradeço a sua atenção.♦
ant@soutelo.com
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Pensamento
FRANCISCO CARBALLO

O

aluvión de actos
electorais move a
moitos espectadores
a cambiar de antena. Inda
así algo lles capta a
atención, porque esperan
uns instantes a ver. O noso
mundo invandido de publicidade inclina ao
escepticismo e á busca de
emisións banais. Invita á
evasión.
Entre os eslogans
electorais penso que
obteñen a atención dous:
un que explicita o de máis
cemento e outro que
chama a pensar. O goberno
de Fraga deu unha
solución ás axudas de
Europa: construír
estradas, vías rápidas. Algo
que segue a facer falta, pero que está en función do
primordial, a produción de
bens. Que pensa obter tal
goberno da súa enchenta
de cemento? Turismo,
importacións,
exportacións. Todo a
depender dunha capacidade xenerativa de bens e de
alto consumo. Que é xustamente o que este goberno
está a esfarelar.
Fronte á realidade
gobernativa dilapidadora,
está a análise do
nacionalismo galego:
irreflexivamente o goberno
da Xunta aplica as
indicacións do neoliberalismo. Todos coñecemos o
fracaso deste modo de proceder que levou á ruína países como Arxentina,
Uruguai, México etc, e que
está a afondar a fenda
entre países ricos e países
pobres. Todos sabemos,
igualmente, que no Estado
español os gobernos
conservadores
privilexiaron espazos
únicos de medra fronte a
outros que se encollen. A
obra de Xavier Vence, O
fracaso neoliberal en
Galiza, a súa entrevista en
ANT, nº 1.177, razoa e convence do desastre sen igual
do goberno de Fraga.
Non estamos sós os que
invitamos a pensar. Toda
Francia reflexiona sobre o
resultado do referendo. Europa xoga o seu futuro neoliberal ou non neoliberal.
Xogo perigoso que leva anos
no taboleiro, desde Niza inda máis que desde o “tratado que votar”.
Galiza inda se xoga
máis. Ollemos: queremos
máis cemento, máis
dilapidación, máis clientelismo, máis corrupción? O
que precisamos é
pensamento, análise e
opcións prioritarias de rendibilidade, emprego,
transformación social, cerebralización. “Nunca máis”
ao máis dos esteparios
fraguiáns.♦

A Ucha das Horas

Felipe Senén

A espiral da violencia
Hoxe o sanctasanctorum da casa
está presidido pola televisión,
aparato no que resulta difícil
ollar imaxes, o pase dunha película ou informativo sen estridencia nin violencia. Pistolas, espadas, bombas, sofisticadas armas,
labazadas á esquerda e á dereita,
sangue e insultos. A violencia
vende, espállase, multiplícase,
retórcese, seduce, maledúcanos e
como actores-espectadores métonos aínda máis adentro da espiral autodestrutora. A violencia,
ese instinto animal, prehistórico,
está presente integralmente na
sociedade en todas as súas vertentes de palabra, obra e pensamento. Hai violencia na casa, na
escola, nas discotecas, nas rúas,
enfundada nos automóbiles provocando polas estradas, na política, entre países, no mercado,
nos parqués da bolsa, nos parlamentos e sobre todo nos medios
de comunicación de masas, nas
que supostos presentadores
“progresistas” tratan de convencer para vender audiencia coa
violencia entre seres humanos
como “experiencias construtivas”. Neoexperimentos ao xeito
nazi á vista de todos, entre as novas probetas dun espazo pechado
no que retumban e se esperpentizan grotescamente os instintos
por querer dominar espazo, competir polo mozo máis guapa. Impera a inmadurez, a fase anal.
De vello sabemos que a violencia, resultado do desencontro
entre a sociedade, maniféstase e
contense no fútbol, nese espello
do acontecer. Os estadios, punto
de encontro para diferentísimas
tendencias, son unha especie de
universidades para o retrato psicosocial das colectividades.
Mundializado deporte de masas,
que dalgún xeito tenta ser desfogadeiro de tensións, aberto a todas as bandeiras e símbolos, onde acolléndose á democracia e á
liberdade reaparecen ameazantes
–outorgándolle pintoresquismo
de normalidade– enseñas nazis
baixo as que se denigrou e masacrou. Cómpre asumir que o fút-

F. SENÉN

bol de hoxe é apaixonante reto,
en cambio, pola confluencia de
procedencias, ideoloxías, clases,
profesións, sensibilidades, idades, economía, un espazo de
competitividade para todos.
Nesta sociedade de consumo,
da lei do máis forte, todo semella
dirimirse nas batallas máis barbaras e sanguentas ou sofisticadamente disfrazadas de ética, como parte da forza do destino. Todos poñen un deus e unha razón
da súa parte. Semella que a solución é a xudicialización de todo,
e iso de preitear por miserias tribais é cousa moi dos galaicos. A

masificación dos cárceres, a falla
de control convérteas en escolas
de destrución, de inanición e delincuencia. Non se pon a proba a
compensación con traballos en
beneficio da colectividade.
A violencia reinante non pode traer máis que violencia. A filosofía, a psicoloxía, a socioloxía seguirán afondando nestas
cuestións, con resultados que
non poden quedar na simple tese.
Simplifícase a cuestión e
búscanse á destra e á sinistra culpábeis físicos, cando a sociedade, cando todos somos culpábeis
do noso mesmo acontecer. Os

gustos populares degrádanse. O
papel dos medios, como canle de
diálogo, deberá sintonizar ética e
estética, a información para a
formación.... saber pulir dende
os titulares ás columnas canto
contido haxa de intolerancia, xenofobia, machismo, provocación... en ocasións inmaduras entroidadas de chiste, ironía popular ou intelectualoide. Observamos entre certos profesionais
dos medios a falla de incoherencia ao adentrarse sen escrúpulo,
na intimidade das vítimas, vulnerando os seus direitos, provocando infundados xuízos paralelos,
sementando imprudentemente
odio sobre odio. Mesmamente,
entre todos, deberíamos medir os
instintos, os cualificativos aos
presuntos culpábeis (anormalmente dirixidos á súa nai e demais familia). Que pode traer
iso? Pórlles freo aos instintos é
símbolo de madurez: a aperta solidaria fronte á vinganza.
Sofre inmensamente unha familia que perde un dos seus
membros, sofren uns amigos que
comparten afeccións, sofre calquera persoa sensíbel que abre as
xanelas ao espectáculo dramático
que acontece á súa beira. Lembraremos que para que haxa educación cómpre unha xeración de
adultos e de mozos e polo tanto
unha acción exercida polos primeiros sobre os segundos. Pero
faise necesario entender que hai
moitas canles de educación. A
educación non é máis que unha
socialización metódica dos mozos. Por iso a sociedade, os pais,
a escola, a sociedade en definitiva non pode apartarse do que a
súa mesma esencia . A cuestión é
poñer o neno en harmonía co
mundo no que ten que convivir.
Política de Estado, autonómica,
municipal, asociacións, cidadanía, todos debemos poñer os medios para atopar a seguridade, a
harmonía e a convivencia, sen
quedar unicamente no cinematográfico, dramático e real tópico
da escalada, a autodestrutora espiral da violencia.♦

MEMORIA DE FERRO
Antón Patiño Regueira

R

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

PRÓLOGO

DE

MANUEL RIVAS

A NOSA TERRA
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O Trinque
Verea
erea Rock
O sábado, 4 de xuño, a partir das
10 da noite, celébrase a edición
2005 de Verea Rock, o festival
que acolle anualmente Merín
(Vedra). Este ano encherán de
música brava o ceo Koma (de
Pamplona, con grande éxito en

Euskadi grazas a un anuncio televisivo), The Dismal, os composteláns Túzaros e Knell. O
rock, e a proxección das curtas
de Hai que botalos, son boas escusas para coñecer un lugar con
moito que ver.♦

na súa edición correspondente ao ano 2005, poderanse contemplar no Aquarium
Finisterrae até o 17 de xullo.

Hai que botalos
Este sábado 4 haberá unha proxección expansiva da película de curtas
Hai que botalos en todo o país. Os
horarios e lugares poden consultarse
en www.arredemo.info, www.haiquebotalos.com ou en www.vieiros.com. De calquer xeito, e dada a
demanda de copias en DVD pódense
conseguir no bar Liceum do PORRIÑO (telf. 986 330 022); no local social da Revolta (rúa Real 32) a partir das 19 h. en VIGO; no Rei Cintolo (a carón do teatro Principal) de
PONTEVEDRA; na libraría Torga
(Paz 12) de OURENSE; no bar Aturuxo de BUEU; no local da ASC Alto-Minho (Catasol 14), a partir das
19 h, de LUGO; na Fundaçom Artábria (Travesa de Batallóns 7, baixo,
Esteiro) de FERROL; en Discos

■ MÚSICA

THE FLAMING
SIDEBURNS
O rock salvaxe desta banda
finlandesa chega, o vindeiro xoves 9 ás 22 h, ao Playa Club.

Gong (Praza de Galicia) de SANTIAGO; no bar Lume e Ferro de CARRAL; na Cova Céltica (Orzán 86)
da CORUÑA; chamando ao 982 585
943 (Bernardo Penabade) da MARIÑA; ou no local central de Burla Negra en SANTIAGO (Quiroga Palacios
12, soto) durante todo o día.♦

Bueu

GALEGUIDADE
UNIVERSAL

■ MÚSICA

A Fundación Luís Seoane
acolle esta magnífica mostra
sobre a relación entre o propio Seoane e Lorenzo Varela, até o 15 de xaneiro.

JEREZ TEXAS
Poderemos gozar deste
concerto de jazz flamenco o
domingo 5 ás 21,30 h. no
Aturuxo.

Cambre
Cambre
■ TEATRO

MAGO PABLO
Este venres 3 desde as 20
h. estará no Centro Sociocultural da Barcala co seu
espectáculo Maxia para
todos.

Cea
■ EXPOSICIÓNS

MOSTEIRO DE OSEIRA
En FERREIRA
DE PANTÓN
adícanlle
unh acto
literario e
unha rúa a
Manuel
María este
sábado 4.

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

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

ARQUITECTURA
DIXITAL
Podemos visitar esta mostra didáctica, até o 8 de xuño, no Centro On de Caixa
Galicia.

LUIS-ALBERT
DESCHAMPS
O Arquivo do Reino de Galiza acolle, até o 17 de xuño, esta mostra de fotos da
guerra civil do Arquivo de
Salamanca.

ISAAC DÍAZ PARDO

Mostra didáctica que podemos ollar na Casa da Cultura até o 15 de xuño.

Na Fundación Caixa Galicia
exhíbese a obra pictórica deste importante intelectual, artista e empresario, fundador
de Sargadelos, pertencentes a
colección da entidade.

A Coruña

MACÍAS

OS SEGREDOS
DAS ÁRBORES

■ ACTOS

APRENDER A VER
Desde o martes 7 até o xoves 9 de 17 a 20 h. celébrase no Museo de Belas Artes
este ciclo de conferencias
sobre a fotografía, coordinado por Manuel Sendón,
de vocación divulgativa e
carácter práctico, nas que
se abordarán cuestións formais como a iluminación
ou a composición, desde o
punto de vista dos seus
efectos, ademais aspectos
sobre teoría estética, socioloxía e as diferentes maneiras de ver, entender e sentir
unha obra de arte.
■ EXPOSICIÓNS

PINCELADAS
DE REALIDADE

Amalia Avia, María Moreno e Isabel Quintanilla,
tres destacadas artistas do
realismo contemporáneo
español, presentan a súa
obra no Museo de Belas Artes até o mes de setembro.

A galería Coarte (Paio Gómez 18) presenta unha
mostra dos seus óleos.

SEDUCIDOS
POLO ACCIDENTE

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

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

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As imaxes do máis coñecido
concurso internacional de
fotografía sobre a natureza,

■ EXPOSICIÓNS

PEPE POSSE
O C.C. Carvalho Calero
acolle a súa serie de fotografías Hablando en plata.

PEGADAS DO CAMIÑO

■ ACTOS

ANTONIE TAPIES

MANUEL MARÍA E
FEIRA DO VIÑO
Aproveitando a celebración
da XII Mostra de Viños da
Ribeira Sacra (o sábado 4 e
domingo 5), o sábado ás 19
h. celebrarase unh acto literario, coa presenza do Delegado Provincial da Consellaría
de Cultura, Antonio Calvo
Varela, entorno á figura de
Manuel María, para, ás
20,30, proceder á inauguración da rúa a el adicada. Ás
21 inaugurarase a Feira do
Viño. Pola mañá celebrarase
a V Carreira Popular da
Rota do Románico; ás 17 h.
haberá títeres a cargo de
N+1; e pola noite verbena a
cargo da orquestra Ismael e
o grupo folc A Roda. O domingo estará amenizado pola
Charanga de Neda, a Banda de Música de Paradela e
a orquestra Poceiro.

Con motivo da inauguración da sede da Fundación
Caixa Galicia, podemos
contemplar nas súas salas
a mostra Terras do artista
catalán, mercede ao Museo de Arte Reina Sofía.
Até o 19 de xuño. No mesmo lugar tamén podemos
ollar a colectiva Artistas
ferroláns.

E

E S P E C T Á C U L O S

Los Ronaldos
O que está considerado como un
dos grupos máis importantes do
pop español da década dos 80, regresa con forzas renovadas nun
disco memorábel con 17 temas míticos e 2 temas inéditos, que presenta en directo o vindeiro xoves 2

de xuño ás 22 h. no Playa Club da
CORUÑA; o venres 3 e sábado 4 ás
00,30 h. vai tocar na Iguana Club
de VIGO. Entrada anticipada á venda por 18 euros en www.ticktackticket.com e nos sitios de costume,
o por 21 na billeteira.♦

Verea
erea Rock
A Asociación Cultural, Deportiva e
Xuvenil Verea recupera, tras dous
anos de parón e con cambio de nome, o mítico Vedra Rock que organizaba a asociación Crazy Cabezas.
O sábado 4 ás 22 h. no Campo da
Festa de Merín en VEDRA, van tocar as bandas Knel, Túzaros, The
Dismal e Koma. Ademais aproveitarase a ocasión para proxectar as
curtas Hai que botalos. A entrada é
de balde e a organización dispón de
postos de comida, bebida e venda
de camisetas, así como dunha zona

Túzaros.

de acampada libre. Máis información en http://www.galeon.com/verearock/verearock.♦

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

Fest@ctiva

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

Lugo
■ ACTOS

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

JUAN ANTONIO TINTE

■ EXPOSICIÓNS

Ferrol
Ferrol

Ferreira
Ferreira
de Pantón

Obras de Alfonso Costa
que se poden admirar na
galería Ana Vilaseco até o
11 de xuño.

Chantada

C U L T U R A

A galería Sargadelos acolle
este proxecto de convivencia
e creación, no que os artistas
e escritores participantes cederon as súas obras en beneficio da organización Acción
contra el hambre.

AD LIBITUM

Até o este venres 3 de xuño
podemos ollar o seu traballo
na galería Arte Atlántica.

D E

■ EXPOSICIÓNS

MIGUEL ÁNGEL MACÍA

Dios ke te Crew.

O estanque do Campus Sur en
SANTIAGO DE COMPOSTELA (Avd.
Marqués de Sargadelos) acolle este xoves 2 e venres 3 desde as 21
h. diversos obradoiros de malabares, percusión africana, hip hop,
clown, breakdance, e rap, impartidos polo colectivo Alehop, Miguel García, os Dios ke te Crew
ou o grupo 7 magníficos + un.
Ademais este xoves 2 teremos tamén a Noite Pallasa, na que os 7

magníficos presentarán o espectáculo As cincentas Desclowtroladas e 2 Son compañía faranos gozar con Un mitin pasado por auga. O venres 3 das 00 ás 2 h. teremos a Festacción, con animacións
de clowns e monociclos, demostracións dos cursos de percusión,
malabares, clown ou breakdance,
e un concerto da banda de percusión senegalesa Degoo, e máis dos
galegos Matraca Perversa.♦

O artista presenta a serie de

Carteleira
Carteleira

☞

OMAGH. Película sobre un atentado dun grupo escindido do IRA en Irlanda
do Norte despois do alto o fogo.
A perspectiva das vítimas non
impide centrarse nos erros policiais e nos equilibrios necesarios para non rachar o proceso
de paz. Dura, mais interesante.

☞

A VINGANZA DOS
SITH. A república está
en guerra, o chanceler Palpatine, cada vez máis malévolo,
ten poderes do Senado, os jedi
loitan contra o lado escuro da
forza e a senadora Padmé está
embarazada de Anakin Skywalker, quen pensa que o ningunean os jedi. Por fin remata
a saga das galaxias.

☞

NO MEU PAÍS (IN MY
COUNTRY). Un xornalista americano negro e unha poetisa surafricana seguen por todo
o país os procesos da Comisión
da Verdade e da Reconciliación,
na que saen a relucir todos os
crimes do apartheid, polos que
toda a Sudáfrica branca ten manchadas as mans e a conciencia.

☞

UN CANGURO SUPERDURO. Trama demasiado adulta para os nenos e
tópica para os grandes. Polo
demais, a propaganda é tan explícita que George Bush debería figurar nos créditos.

☞

O REINO DOS CEOS. Tras coñecer ao seu
pai, o fillo dun cabaleiro vai a
Xerusalén a herdar as súas propiedades. Alí atopa un rei que
loita contra fanáticos cristiáns
que tratan de forzar unha guerra cos musulmáns, que son
maioría. Drama épico politicamente correcto.

☞

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

☞

O GRAN GOLPE. Un
ladrón e a súa cómplice
retíranse despois de roubar 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!

to. Comedia con moralina.

☞

☞

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

☞

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

ALGO MÁIS QUE
UN XEFE (IN GOOD
COMPANY). O cambio de donos dunha revista implica a degradación do xefe de publicidade, substituído por un rapaz ao
que lle dobra a idade e que vén
con novas ideas. Comedia facilona sobre a nova economía.
A INTÉRPRETE. Unha intérprete da ONU escoita unha conversa que anuncia un atentado no plenario de
Nacións Unidas contra un líder
africano xenocida, mais, cando
o conta, a policía dubida dela.
Intriga maniquea.

☞

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

☞

☞

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

Organizados pola Fundación
Carlos Casares celébranse no Pazo de Mariñán (Bergondo) desde
este xoves 2 até o domingo 5. O
xoves, de 10 a 11,15, Ramón
Pernas e Xosé Miranda, presentados por Mª do Cebreiro, falarán dos 50 anos con ‘Merlín e familia’; de 17 a 18,15, Xose Mª
Merino e Miguel-Anxo Murado, presentados por Tucho Cal-

vo, farano sobre O conto literario. O venres 3, de 10 a 11,15, José Viale Moutinho e Anxo A.
Rei Ballesteros, presentados por
Xesús Fraga, falarán de Literatura, violencia e guerra; de 17 a
18,15, Jesús Munárriz e Miguel
A. Fernán Vello, presentados por
Luís González Tosar, farano sobre Editar poesía, pero, atención,
no auditorio da Fundación Caixa

■ EXPOSICIÓNS

Galicia da Coruña. O sábado 4,
de 10 a 11,15, Susana Fortes e
Arcadio López-Casanova, presentados por Román Raña, falarán sobre Galicia entre dous mares; de 17 a 18,15, Elarbi El
Harti e Basilio Losada, presentados por Valentín Arias, farano
sobre Traducindo. O domingo
será a despedida de convidados e
participantes.♦

O CARRO E O HOME
O cine de Antonio Román
e Xoaquín Lorenzo é o obxecto desta mostra, que podemos visitar no Pazo da
Cultura até o 30 de xuño.

KIKO DA SILVA
Podemos ollar unha mostra
de cadros e debuxos deste
coñecido criador de banda
deseñada, de luns a sábado
desde as 19 h. na sala Raimundo Patinho da A.C. A
Revira, na rúa Arcebispo
Malvar 33.

JOSÉ MOREIRA
Podemos ollar as súas fotografías, até o domingo
12 de xuño, no edificio
Sarmiento.

ANA CORZO
Presenta, até este venres 3 de
xuño na galería de arte Ensambla, a mostra de pintura
Consciente/Inconsciente.

O Porriño
■ EXPOSICIÓNS

Saúl Otero
mostra a
súa pintura
na galería
Artefacto de
RIBEIRA.

DAVID ROLLAND

óleos Pinturas de andar
por casa na sala Puerta 11.

BARCOS DE XEO
Fotografías de Lucien Girardin-Dagort que se exhiben no Museo Provincial.
Crónica dos pescadores do
bacallau na illas de Saint-Pierre e Miquelon (chegou a haber 150 barcos), que xerou unha gran relación comercial e
humana, na que os mariñeiros
galegos teñen un protagonismo especial. A dureza das
condicións de traballos dos
mariñeiros que faenaban nos
bous e nas parellas cercadas
polos xeo en contraste coa calidez das relacións humanas.

JORGE CASTILLO

xuño, na galería O Volter.

Monforte
Monforte

PORTELA DO HOMEM

A LOMBOS DAS VERBAS

ROSTROS

■ ACTOS

O vindeiro xoves 2 de xuño a
partires das 18 horas no IES
Mugardos haberá unha lectura de fragmentos do Quixote
a cargo do alumnado do centro. Ademais a Premio Nacional de Poesía no 2003, Julia Uceda, vai dar unha conferencia, e a Coral Polifónica
do Casino Mugardés interpretará Epitafios do Quixote.

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

■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

■ EXPOSICIÓNS

SEMANA DO CORPUS

SULA REPANI

O festival de música Cidade
de Lugo presenta, este xoves
2 de xuño ás 20,30 h. na
Fundación Caixa Galicia, o
concerto Sebastián Durón:
Tonadas, Zarzuelas... coa
soprano Raquel Andueza e
Manuel Vilas coa arpa barroca; o luns 6 ás 20,30 h. na
Igrexa de San Pedro gozaremos con Stabat Mater: Boccerini, interpretado pola soprano María Espada, G.

CERVANTES
E O SEU TEMPO

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

Ourense
Ourense
Os seus óleos exhíbense,
até o 25 de xuño, no Obradoiro de Tamallancos.

COLECCIÓNS
As obras de Nuno Alexandre Ferreiro permanecerán
na sala Alterarte do Campus Sur até o mércores 15.

AURICHU PEREIRA
Podemos gozar coa súa pintura, até o domingo 12 de

O C.C. Municipal acolle
esta colectiva que reúne
obras de Begoña Rodrí-

Esta mostra reúne 154 fotografías, dun total de 550, que
foron recollidas durante os
últimos meses na parroquia
de Mosende, e nas que se pode ver a evolución da vida e
da sociedade desde finais do
s. XIX até a década de 1960.
Até o luns 6 de xuño no C.C.
San Xurxo de Mosende.
■ MÚSICA

A PENEIRA DA LOURIÑA
O bar Liceum celebra unha
festa polo seu 1º aniversario este venres 3 ás 23 h.
con entrada de balde. Máis
información en www.barliceum.com.
■ TEATRO

DIEGO STIRMAN

LOS CAPRICHOS
DE GOYA DE DALÍ
Podemos admirar esta mostra no Museo do Gravado
en Artes.

Santiago
■ EXPOSICIÓNS

BJØRN MELHUS
O CGAC continúa achegando a videocreación ao
público coa proxección, até
o 10 de xullo, da película
Auto Center Drive, traballo
deste artista alemán sobre a
construción e destrución do
ego na cultura occidental.
Do mesmo autor tamén poderemos ollar no mesmo lugar a obra No Sunshine.

FRANCOIS MECHAIN
A igrexa da Universidade
acolle a súa exposición
Exercicioi das cousas a partir das 20 h. deste xoves 2.

O vindeiro venres 10 ás 23 h.
no Liceum poderemos gozar
co seu espectáculo de títeres,
chegado desde a Arxentina.

MANUEL VILARIÑO

Ribeira

FRAGMENTOS DO MAR

■ EXPOSICIÓNS

SAÚL OTERO
O pintor cambadés ten unha mostra, Teimas, na galería Artefacto (Avda. da Coruña 80) a partir das 20,30

O pintor presenta La hora
de la estrella até o 30 de
xuño na galería Trinta.
As pinturas de Darío Basso
exhíbense na galería SCQ
até o venres 10 de xuño.

XULIO VERNE
Podemos ollar a mostra
Viaxes estraordinarias na
galería Auriol Arte.
Bjørn
Melhus ten a
súa película
Auto Center
Driver
no CGAC de
SANTIAGO.

Manuel Penín amosa o seu
traballo no C.C. da Deputación. No mesmo lugar pode
contemplarse a mostra O pintor da liña de Emilio Prieto.

HUECO VIRTUAL

Mugardos

INTROVERSIÓNS

UN SÉCULO EN IMAXES

deste venres 3, onde poderemos contemplala até o
30 de xuño.

PRÓLOGO

PABLO
PÉREZ ÁLVAREZ

ILUMINA

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

A Aula Sociocultural de
Caixa Galicia presenta até
o sábado 11 de xuño esta
mostra de debuxos.

Mostra de Xavier Cuíñas,
que podemos ollar na galería Visol.

Podemos ollar as súas esculturas no Centro Sociocultural.

FALANDO DA ESTAMPA

COUSAS DE AQUÍ

■ EXPOSICIÓNS

A galería Nova Rúa organiza esta mostra na que, tamén, se poden admirar, até
este sábado 4 de xuño, traballos de Elena Gago,
Quintana Martelo, Murado e X. Quessada.
Até finais de xullo podemos ollar na sala da Deputación Provincial a mostra
Colección de lucernas.

Para a
inclusión
de información nestas
páxinas
do Lecer
pregámosvos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@anosaterra.com

Nedobora e N. Velikov no
violín, T. Kircher á viola, P.
Velev co cello e C. Méndez
ao contrabaixo; no mesmo
lugar poderemos escoitar, o
venres 10 ás 21 h, as Cancións do camarada errante
de Mahler ao cargo da Real
Filharmonía de Galicia,
baixo a dirección de Maximino Zumalave, e o barítono Christian Hilz. Entrada
de balde para todos os espectáculos até completar aforo.

Mostra a súa obra fotográfica, baixo o título Espazo
dual, no café Liceum até o
8 de xullo.

guez, Olalla Rodríguez
Franco, Mª Rodríguez Piñeiro e Daniel Vázquez
Tasende, estudantes do derradeiro curso de Belas Artes. Até o 15 de xuño de
luns a venres de 9 a 21 h.
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Pontevedra

Diálogos Literarios de Mariñán

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

Poio
■ EXPOSICIÓNS

PAULA ABOAL OUTÓN
A artista presenta, até o
venres 10 de xuño, no Casal de Ferreiros a mostra
obra A deriva dos sentidos.

VI Festival de Títeres
Títeres de Redondela
Celébrase este festival, Memorial Juanjo Amoedo, até o domingo 5 de xuño. No que respecta á programación de sala temos para este xoves 2 ás 21 h.
no Auditorio Multiusos a representación de Entre a vida e a
morte (adultos) a cargo de Marionetas do Porto (Portugal); o
venres 3 ás 21, tamén no Multiusos, A festa do emperador
(todos os públicos) a cargo de
Karromato (R. Checa), e ás
23,30 no pub Villa Lola, O cesto
de Pandora (adultos) por Diego
Stirman (Francia-Arxentina); o
sábado 4 ás 17 no Multiusos,
Pingüín (infantil) por Periferia
Teatro (Murcia), e ás 21 no
Multiusos, Antoloxía (todos os
públicos), por Jordi Bertrán
(Catalunya); e o domingo 5 ás
17 e 21 h. no Multiusos, Ópera
barroca (todos os públicos), por
Forman Brothers Theatre (R.
Checa). Estas sesións de sala teñen un prezo de 2 euros para as
crianzas e de 4 para os adultos.
A programación de rúa é a que
sigue: sábado 4 ás 13 na Praza

Diego Stirman.

do Concello, Mr. Bartí, por
Alexmarionettes (Dinamarca)
e, na Alameda, O cesto de Pandora, por Diego Stirman; ás 18
na Praza do Concello, Brancaneves, por Vita Marcik (R.
Checa) e, na Praza da Alfóndiga,
Mr. Bartí; ás 19,30 na Praza Reveriano Soutullo, O cesto de
Pandora; ás 20 h. na Alameda,
El circo Malvarrosa, por Marionetas La Estrella (Valencia)

e, na Praza da Alfóndiga, Mr.
Bartí; e ás 21 na Praza da Casa
da Torre, La Cabra, por El Espejo Negro (Andalucía). O domingo 5 ás 13 continúa na Praza
do Concello con Mr. Bartí e, na
Alameda, con O cesto de Pandora; ás 18 na Alameda, El circo Malvarrosa, na Praza da Alfóndiga, Mr. Bartí, e na Praza
Reveriano Soutullo, O cesto de
Pandora; ás 19 na Praza do

Concello, Brancaneves; ás
19,30 na Praza de Reveriano
Soutullo, O cesto de Pandora;
ás 20 na Alameda, El circo Malvarrosa e, na Praza da Alfóndiga, Mr. Bartí; e ás 21 na Praza
da Casa da Torre, La Cabra e,
na Praza do Concello, Brancaneves. De chover estas funcións
realizaranse en salas alternativas. Máis información no Centro Multiusos, telf. 986 402 865.
Ademais do referido hai actuacións para escolares destas compañías e de Teatro Buratini
(Palabras de caramelo), Títeres Trompicallo (Jiñol), asi como a actuación musical de The
Turra’s Band (Galiza), formación de metais e percusión de
Torroso (Mos), que toca o sábado 4 ás 17 h. na Alameda, ás
19,30 no Paseo da Xunqueira e
ás 20,30 na Praza de Reveriano
Soutullo, sesións que repitirá o
domingo 5. Ademais, no Café
da Vila e no Escondidiño poderemos contemplar as fotografías
de Pelu Vidal sobre anteriores
edicións, até o 10 de xuño.♦

Nº 1.178 ● Ano XXVIII ●
Do 2 ao 8 de xuño de 2005

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 Pedro 11) até o 24 de xuño.
Unha mirada crítica e descreida do mundo do retrato.

DERRAME
A Fundación Granell, para
conmemorar o seu X aniversario, acolle unha mostra deste colectivo chileno
de artistas surrealistas, 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 durante 3 anos e que pode ser coñecida na galería Sargadelos.
Revisada e aumentada, consta
de 60 paneis organizados en
sete grupos: 1) Percorrido polas vangardas e os medios creados polo galeguismo até o 18
de xullo do 36, 2) L. Huici, F.
Miguel, C. Fdez Mazas e A.
Cebreiro, 3) Arturo Souto e
Manuel Colmeiro, 4) Luís Seoane e Carlos Maside, 5) Pesqueira, Torres e Laxeiro, 6) E.
F. Granell Maruxa Mallo, e
Urbano Lugrís e, 7) Artes e
Letras: escultores como Eiroa
ou Compostela; literatos como M. Antonio, Cunqueiro,
Castelao... músicos como Bal
y Gayk e Mtnez Torner ou cinematógrafos ou fotógrafos
como Carlos Velo e Xosé
Suárez.

Convocatorias
I SEMINARIO DE MÚSICA
MODERNA E IMPROVISACIÓN
Celebrarase en MONFORTE do 22 ao 27
de agosto, promovido polo Concello e
organizado por Producións A Tempo.
Unha semana para estudar jazz, blues,
rock, funky, música latina e poñelo en
práctica en repichocas á noite. Toda a información está disponíbel en www.escolaatempo.com ou en A Tempo, Praza da
Castaña 2, baixo de Pontevedra (telf. 986
844 104). O semiinario clausurarase coa
actuación de Pedro Iturralde Quartet o
27 de agosto no Auditorio Municipal.

I CERTAME DE PINTURA
A CEO ABERTO

Organizado pola A.VV. Cidade Vella da
CORUÑA, celebrarase o sábado 18, para o
que hai que pasar ese día polo local da
asociación, de 9 a 11, para recoller o sobre de inscripción, cumprimentar a autorización e selar o soporte da obra, que se
deberá entregar entre as 19 e 20, sen asinar, na sala de exposición do Arquivo do
Reino de Galicia (Xardín de San Carlos
10). O xurado reunirase de seguido e o
fallo farase público entre as 21 e as 22 h.
As obras entregadas exporanse nesta sala desde o 21 de xuño ao 3 de xullo, unha vez asinadas polos artistas. Para participar hai que ter 16 anos ou máis e estar
provisto de DNI ou pasaporte, podendo
ser de calquer nacionalidade. A técnica e
o tema serán libres, pero referida sempre
á cidade vella da Coruña, o soporte e o
resto do material debe aportado polo
concursante, e o formato debe estar comprendido entre os 40 e os 100 cm. O primeiro premio está dotado con 1.200 euros; o segundo con 600; e o terceiro e
cuarto con 150 cada un (os dous 1º pasarán a ser propiedade da A VV, que se reserva o dereito a divulgalos ou exibilos).
As obras poderán retirarse da sala onde
están expostas o 4 e 5 de xullo.

POESÍA (VISUAL) E
DIARIOS DE ARTISTA
O Ateneo de PONTEVEDRA organiza este

obradoiro, dirixido a asociados e público en xeral, que se vai celebrar os sábados 4 e 11 de xuño, entre as 12 e 14 h,
na sala Laxeiro da Fundación Caixa Galicia (Café Moderno). Será impartido
pola artista e profesora da Facultade de
Belas Artes Silvia García, que falará da
poesía que busca un efecto plástico e visual, como os haikus xaponeses, os poemas dadaístas, os experimentos da Bahaus, pero tamén os poemas de Chillida
e aqueles experimentos que xogan co
baleiro do papel. O curso terá unha parte práctica e outra teórica. Aínda que
non se require experiencia previa, utilizarase como fío condutor un caderno
(de apuntes, de artista, de viaxe). O número de prazas está limitado a 30, e o
custo é de 20 euros (10 para socios e estudantes). Os interesados en participar
deben chamar ao teléfono 669 428 188.

VI CERTAME DE CÓMIC
DE CANGAS
Poderán participar todas as persoas interesadas, menores de 30 anos en tres categorías segundo a idade: A) para participantes de entre 18 e 30 anos; B) entre 14
e 17; e o premio Viñeta Xove, para menores de 14 anos. Os traballos , orixinais
e inéditos co texto en galego non poderán ter recibido premio en ningún certame anterior e serán de tema e técnica
(cor ou branco e negro) libre cunha extensión de catro páxinas, para as dúas
primeiras categorías, e de entre 2 e 4, no
caso de Viñeta Xove, cun formato de tamaño A4. Os traballos, sen número limitado, enviaranse antes do 25 de xuño á
Oficina de Información Xuvenil
(OMIX), Avda de Ourense 46, 36940 de
CANGAS polo sistema de plica, en sobre
fecho aparte e co título ou lema e categoría na que participa no exterior. No seu
interior figurarán titulo ou lema, fotocopia do DNI, enderezo e teléfono de contacto. As obras feitas en computador enviaranse nun CD en formato Tiff a 300
ppp. Disponse un premio de 460 euros
para o gañador, 310 para o segundo, e

160 para o terceiro na categoría A; 130,
100 e 70 na categoría B; e de 100 euros
para o mellor traballo da Viñeta Xove.

PROXECTO COMPOSTELA PLATÓ
O 15 de xuño remata o prazo para a admisión de guións deste certame, que está
dotado de 30.000 euros para a súa produción. O Festival Internacional de Curtametraxe Curtocircuito 05 é unha iniciativa
da Santiago Film Commission, apoidada
polo Concello e patrocinado pola Deputación e a Fundación Caixa Galicia. A rodaxe do guión gañador realizarase en SANTIAGO este verán e a curta presentarase na
gala do Festival o 22 de outubro no teatro
Principal. A folla de inscripción, bases e
xeito de presentación están en
www.curtocircuito.org estando aberto a
todos os autores do territorio español.
Máis información nos telf. 981 554 873 e
619 926 579 ou no correo electrónico
curtocircuito@santiagoturismo.com.

XV CONCURSO DE GAITA
CONSTANTINO BELLÓN
Poderán participar neste premio de gaita
galega quen o desexe, con gaitas grileiras, redondas ou tumbais, para o que deben enviar unha fita de audio ou CD coa
peza Amodiño, de Xesús Vaamonde
Manteiga, sen acompañamento, e facendo constar na mesma o pseudónimo
adoptado, nun sobre pecho identificado
co mesmo. Este sobre introducirase dentro doutro, repetindo outra vez o pseudónimo no exterior, xunto cunha partitura orixinal dunha peza inédita composta
expresamente para este concurso e unha
copia da partitura da peza tradicional ou
de autor, e os dados persoais, remitíndose, antes do 12 de xullo, ao Ateneo Ferrolán: Magdalena 202, 1º - 15402 de
FERROL. Co obxectivo de promocionar
a participación da Galiza exterior, créase un apartado específico, dirixido aos
gaiteiros das comunidades galegas da
emigración, chamado Gaiteiro de Soutelo, que deberán cumprir os mesmos requisitos que os do certame anterior, e re-

mitir, antes do 30 de xuño, a fita e documentación requirida á Consellaría de
Emigración. Na final actuarán, como
máximo, un total de catorce gaiteiros. A
interpretación no concurso constará de
unha peza inédita e mais unha peza tradicional ou de autor. Ademais establécese un Certame de Composición, no que
poderán tomar parte todos os compositores que o desexen, cunha partitura escrita para gaita galega solista, con ou sen
orquestra ou conxunto instrumental, que
ten que ser inédita, non ter sido estreada
nin premiada anteriormente en ningún
outro concurso, nin ser obxecto de ningún encargo previo. Terá unha duración
mínima de, aproximadamente, 5 min. e
máxima de 12. Farase chegar ao Ateneo
antes do 28 de xuño.

DOMINGO SANTOS 05
O Colectivo Nemo de Fantasía e Ciencia
Ficción organiza este concurso de relatos, co patrocinio da Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror,
no que poden participar todas aquelas
persoas interesadas cun traballo por autor
que se encadren no xénero da fantasía,
ciencia ficción ou terror, de carácter inédito e non premiado, dunha extensión de
entre 8.000 e 15.000 palabras, escrito en
castelán. Os textos deberán presentarse
baixo pseudónimo ou lema, nun ficheiro
informático que non conteña dado algún
sobre o autor, o contido e as propiedades,
co mesmo nome do relato, ou o máis
aproximado posíbel no caso de que o título conteña símbolos non admitidos no
nome do ficheiro. Con este incluirase un
ficheiro co nome “Datos” que conterá os
dados persoais e de contacto do autor.
Ambos arquivos deberán estar en formato PDF, HTML ou RTF, e serán enviados
por correo electrónico a: concursodomingosantos2005@ibercon.org co asunto
Concurso Domingo Santos 2005, antes
do 30 de xuño. O texto gañador recibirá
un premio de 1.000 euros e será publicado, xunto cos traballos finalistas, nunha
edición non venal.♦

RADICAIS LIBRES
A mostra Experiencias gays
e lésbicas na arte peninsular pódese visitar, até o venres 10 de xullo, na sala Isaac Díaz Pardo do Auditorio
de Galicia, todos os días de
10 a 14 e de 16 a 19 h.

Luís Iglesias da USC, na que
podemos ollar a colección
malacolóxica Rolán.

DE MAR A MAR

Para presentar a edición deste ano do recoñecido festival
que se celebra en Gasteiz, o
vindeiro xoves 9 desde as
20,30 h, na sala Capitol celébrase un concerto no que
poderemos escoitar a tres
das máis importantes novas
bandas do rock nos últimos
tempos, os Mother Superior, Hash e The Soulbreaker Company. Entrada anticipada á venda por 15 euros en Tipo, café Quintana e
Gong de Santiago; Portobello e Noni´s na Coruña; en
Honky Tonk e Elepé de Vigo; e en Tipo de Ferrol, ou
por 18 na billeteira.

■ MÚSICA

AZKENA ROCK

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

ALBERTO GULÍAS
Francoise
Mechain
mostra a
súa obra na
Igrexa da
Universidade
de
SANTIAGO.

A galería José Lorenzo acollea súa mostra El último sol,
na que o artista combina fotografía, pintura e escultura.

QOYLLUR
NO PERÚ

RIT’I

A onde viaxan os deuses. Unha peregrinación ao Qoyllur
Rit’i aproximanos á festa indíxena máis multitudinaria
de América, unha das manifestacións máis profundas da
relixiosidade andina na que
miles de persoas de todo o
Perú peregrinan, a través de
abruptas paraxes, a este san-

tuario. No Museo das Peregrinacións até o 19 de xuño.

ARTURO HERRERA
O CGAC organiza a primeira retrospectiva europea
deste artista venezolano,
que vive e traballa entre

Convócase concurso público de
méritos para a selección de bolseiros de lingua, literatura e cultura galegas para as universidades de Birmingham, Cork, Lisboa, Padua,
Trier e Tubinga. Poderán participar
neste concurso as persoas que teñan
a cidadanía española ou sexan nacionais de países membros da
Unión Europea e estean en posesión
do título de licenciado en filoloxías
galega ou nas subseccións de galego-portugués de filoloxía hispánica,
ou nas subseccións de galaico-por-

OOOPS...!
I DID IT AGAIN!
Vídeo-instalación de Christian Jankowski no
CGAC, até 12 de xuño.

D.O.G.
CONSELLARÍA DE
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA

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

tugués de filoloxía románica. O nomeamento dos seleccionados como
bolseiros abranguerá o curso académico 2005-2006. Este período inicial de actuación poderase ir renovando, sucesivamente, por anos
académicos até completar unha estadía máxima total (computado o
tempo como bolseiro substituto) de
cinco anos académicos en calquera
institución universitaria, sempre
que esta circunstancia non contraveña o que dispón a normativa de
cada unha das universidades receptoras en canto á estadía do bolseiro.
Toda a información referida aos requisitos e aos prazos recóllese no
DOG de 16 maio de 2005.♦

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

GRANELL E
OS SURREALISTAS

A segunda planta da Fundación Granell acolle esta
mostra até novembro.

UN MUNDO DE
FORMAS E CORES
O Colexio de Fonseca acolle
esta mostra organizada polo
Museo de Historia Natural

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Vai dar un concerto baixo a
dirección de Antoni Ros
Marbá, xunto coa Escola
de Altos Estudos Musicais,
este xoves 2 ás 21 h. no Auditorio de Galicia. No mesmo lugar o vindeiro xoves 9,
baixo a batuta de Maximino
Zumalave e coa participación do barítono Joan
Martín Royo, escoitaranse
obras de C.M.v. Weber, G.
Mahler e F. Shubert.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

ANTÓN BUCIÑOS
Paisaxes titula a súa mostra
de pintura, na galería Trisquel & Medulio. O pintor
ourensán bebe nas mesmas
fontes que os grandes paisaxistas galegos, sendo gran
coñecedor de algún deles,
aínda que refuga da reprodu-

ción mimética dos esquemas
habituais. Até o 2 de xullo.

Vigo
■ CINEMA

CARLOS VELO
Como actividade paralela á
mostra Diáspora que se celebra no MARCO, o museo
organiza, en colaboración
co CGAI, este ciclo monográfico que continúa este
xoves 2 ás 20 h. coa proxección de Romancero marroquí (1939); o venres 3 á
mesma hora podemos ollar
Vieiros (1999) ), de Laura
Gardós; e o sábado 4 tocaralle o turno ás curtas La
ciudad y el campo (1934),
Almadrabas (1935), Felipe
II y el Escorial (1935), e
Galicia (1936). Máis información en www.marcovigo.com.

mos ollar, desde o martes 7,
os traballos realizados polas
rapazas do clube Beiramar.

COLECTIVA
DE GRAVADOS
Podemos ollar esta mostra
até o 25 de xuño en The Tube Gallery.

MESTURAS
O alumnado da Escola de
Artes e Oficios amosa a súa
obra na Fundación Penzol
até este domingo 5 de xuño.

DAVID GONZÁLEZ
Na Casa da Xuventude podemos ollar, até este venres 3,
os seus gravados e pinturas.

GALICIA,
LATIDOS DE ARTE

Mostra colectiva de 32 pintores que se pode visitar até
o 20 de xullo no centro de
arte Alpide.

■ EXPOSICIÓNS

MARÍA NIEVES SACO

PINTURA DE NENAS

A artista exhibe a súa
obra, xunto coa de María
José Sentí, até o 15 de xu-

Na Casa da Xuventude pode-

O MARCO
de VIGO
oferece un
ciclo de
cinema de
Carlos Velo.
Na imaxe,
fotograma
de Galicia
(Carlos Velo
e Fernando
G. Mantilla)
1936.

■ Vendo gaita de pau santo en si B
con roqueta, fol de cabuxo, funda de
terciopelo de cor granate e farrapos
en azul ceo. Vivo na Laracha, por se
alguén quere vela. Prezo 400 euros.
Telf. 653 618 955.
■ Bibliófilos: vendo orixinal asinado
por Celso Emilio Ferreiro de Cantigas de escarnio e madecir, publicado
en Caracas no 1968 baixo seudónimo
de Arístides Silveira. Telf. 635 869 108
pola mañá.

Milladoiro
toca en
VIGO este
venres 3.

ño na Casa das Mulleres.

VICENTE PREGO
Podemos gozar do seu traballo até o 10 de xuño na
galería Dua2.

DIÁLOGOS
Na galería Chroma permanecerá, até o 24 de xuño,
esta colectiva de Edmundo
Paz, Jesús Risueño e Fernando Yáñez.

ARTE ESPAÑOLA
1975-1990
No C.C. Caixanova podemos ollar, até o 19 de xuño,
a mostra De la Libertad al
Neoexpresionismo.

DIÁSPORA
O MARCO alberga a mostra
10 Artistas galegos no exilio
latinoamericano
(19301970), 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 poderemos contemplar 72
obras, entre pinturas, debuxos, fotografías e esculturas,
ademais de proxeccións e bibliografía diversa de 10 artistas claves como Ángel Botello, Castelao, Manuel Colmeiro, Eugenio Granell,
Maruxa Mallo, Luís Seoane, Arturo Souto, Xosé
Suárez e Carlos Velo.

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

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

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

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

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

www.agal-gz.org/planeta
Unha ferramenta para mellorar a lingua e
sabermos máis dos habitantes que moran
no planeta NH a través de 22 xogos de preguntas sobre o noso idioma. Tamén inclúe
xogos sobre tecnoloxía, economía, banda
deseñada, etc. É unha nova contribución
da Associaçom Galega da Língua.♦

CUSPINDO
A BARLOVENTO
A coñecida serie de fotografías de Manuel Sendón,
sobre o desastre do Prestige, recala no Museo do
Mar, despois de pasear por
Portugal, Holanda e Inglaterra, até o 12 de xuño.

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
traballos na galería Vgo,
onde permanecerá até o 30
de xuño.

■ Urxe vender, por problemas, precioso e orixinal apartamento en Mondariz Balneario, 60 m2, 2 dormitorios,
baño, salón-cociña, calefacción,
chans e teitos forrados de madeira,
abufardado, duplas e grandes xanelas, vistas ao ceo desde toda a casa e
desde as camas, decorado estilo
montaña, rústico e a estrear, con garaxe e trasteiro. Merece ser visto. Prezo 22.000.000 de pta. Información
nos telf. 679 697 055 / 986 226 026.
■ Alúgase piso amoblado con calefefacción na zona da Rúa de San Pedro en Santiago. Perguntar por Vitoria
nos telf. 981 589 539 ou 646 693 025.
■ Estancias lingüísticas para crianzas
desde os 13 anos, adolescentes e adultos en Inglaterra e Gales. Máis informa-

■ Búscase propietario agarimoso para cadeliños de raza pequena. Interesados 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 aluguer cidade. Prezo razoábel. Telf. 986 767 187.
■ Quixera manter correspondencia
con muller progresista galega, de
35 a 40 anos. Chámome Antón Robledo Pérez e o enderezo é Centro
Penitenciario de Villabona. Finca Tabladiello Alto 33271, Llanera-Gijón.
■ Véndese dúplex de 90 m. en Bertamiráns (perto de Santiago) con 3
cuartos, cociña amoblada, sala, 2 baños, xardín e piscina. Exterior. Menos
de 80.000 euros. Telf. 605 548 848.
■ Mozo de 34 anos, en Vigo, ofrécese para traballar como conserxe de comunidade, na construción como peón,
ou para traballar como peón en serraría.
Preguntar por Alberto no 616 870 908.
■ Técnico con experiencia en produción gandeira e leiteira busca
emprego en explotacións agropecuarias en toda Galiza. Teléfono de contacto 686 513 125.
■ A actualidade do deporte da billarda na Galiza e no mundo está
no Varal Dixital: www.ovaral.blogspot.com. Achégate á LNB e coñece
os outros galácticos e galácticas,
ponte en contacto con nós se queres que organicemos un torneo onde ti vives: ovaral@hotmail.com.
■ Vendo piso en Vigo, na urbanización As Palmeiras, con 100 m2 de
garaxe e trasteiro por 34.000.000 pta.
Interesados chamar ao 639 134 041.
■ Xa tes un novo medio de comuni-

Vilagarcía
ilagarcía
■ EXPOSICIÓNS

GRAVADO CAIXANOVA

As mellores imaxes pertencentes á Colección de Telefónica exhíbense até este
domingo 5 de xuño na planta baixa do MARCO.

Até o 5 de xullo, a galería
Rivas Briones acolle as
obras premiadas e mencións nesta recoñecida Bienal Internacional.

■ MÚSICA

BESTIARIO DE MOSUL

MILLADOIRO

Obras de Xurxo Alonso
que se exhiben no Auditorio Municipal.

ANTONIO VEGA
PLANETA NH

■ Obradoiros de sexualidade para
asociacións, nais e pais, alumnado...
impartidos por experto/a en Sexoloxía
e Educación Sexual, en toda Galiza.
Máis información nos teléfonos 654
489 082 / 629 867 824.

FOTOGRAFÍA
CONTEMPORÁNEA

Este venres 3 ás 20,30 h. no
C.C. Caixanova o veterano
grupo celebra os seus 25
anos coa presentación do
seu último traballo discográfico, nun concerto benéfico a favor de Autismo Vigo
no que van contar con invitados especiais para repasar
os temas máis destacados
da súa extensa discografía.

A Rede

■ Vendo colección completa de Biblioteca Galega, de La Voz de Galicia, composta por 120 libros e totalmente nova por 120 euros. Tlf. 653
618 955.

ción en pazsilva2000@yahoo.es ou chamando ao 986 415 666/ 986 639 172.

Porto
Porto
■ TEATRO

senta o vindeiro xoves 9 e
venres 10 ás 20,30 h. Ricardo III, comedia negra
de William Shakespeare.

XXVIII FITEI
O teatro de expresión ibérica volta espallándose

cación ao teu alcance na rede galega: www.xente.mundo-r.com/arroutada. Entra e entérate do que pasa en
Galiza. Contacta con nós en arroutadainforma@mundo-r.com.
■ Alúgase apartamento en Viveiro
(en xullo e agosto) con dous cuartos,
baño, salón, cociña, ampla terraza, luminoso. A 50 m. da praia, do paseo
marítimo e do parque. Telf. 982 562
498 polas noites.
■ Solicítase perruqueira na Coruña
para atender perruquería. Chamar ao
981 122 112.
■ Véndese piso de 120 m2 en Viveiro. Tres cuartos, dous baños, salón,
cociña, terraza, luminoso. A 50 m. da
praia, do paseo marítimo e do parque.
Telf. 982 562 498 polas noites.
■ En Lira-Carnota alúgase apartamento ao carón da praia, con terraza e vistas ao mar, completamente equipado para 4 persoas. 1ª quincena de xullo 420
euros e a 2ª, 500. Dispoñíbel todo o verán. Interesados chamar ao 981 761 114
ou ao 666 843 997.
■ Véndense traballos de artesanía
en pedra do país: fontes, pías, pináculos, cruceiros, etc... Telf. 686 482 967.
■ Clases de Ikebana (arte floral xaponés) en Santiago ou na Coruña, para
descubrir unha forma distinta de valorar
as flores e a natureza. Telf. 654 834 280.
■ Mozo de 34 anos ofrécese para
traballar en Vigo como conserxe,
peón para a construción ou para
empresas de limpeza. Preguntar por
Alberto no telf. 616 870 908.
■ Alugo piso na Coruña de 100 m2,
todos os cuartos con vistas ao mar,
totalmente equipado e reformado, por
500 euros ao mes. Perguntar por Xulia no 660 278 534 ou, ás noites, no
981 606 273.♦

por varios escenarios
(TNSJ, TECA, Rivoli,
THSC...) con grupos de
Portugal, España, Galiza,
Catalunya, País Basco,
Brasil, Angola e Moçambique e, aínda así, quer
sair á rúa levando unha
manchea de imaxes, libros
e exposicións, destacando
deste programa paralelo a
estrea da película sobre
Glicínia Quartin, de Jorge Silva Melo e a homenaxe a Sofia de Mello
Breyner. Até o 11 de xuño, ás 21,30 (domingos ás
16) no Teatro Nacional S.
João represéntase Berenice, do Teatro Nacional D.
Maria II; no teatro Carlos
Alberto, até o 12 de xuño
ás 21,30 (domingos ás 16)
Ruínas, cooprodución de

Teatro Bruto e Teatro N.S.
João.

Lisboa
■ EXPOSICIÓNS

GULBELKIAN
A galería de Exposições
Temporárias do edificio da
sede da Fundação C. Gulbelkian acolle 7.000 anos
de Arte Persa. Obras primas do Museu Nacional
do Irán, até o 5 de xuño; a
mostra fotográfica de
Eduardo Nery, titulada
Metamorfoses, até o 20 de
xuño. No CJAMP 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.♦

Non vos riades que o conto é triste

Este venres 3 na discoteca
A! (Beiramar 113) presenta
o seu último e persoal traballo 3000 Noches con
Marga. As entradas para este concerto poden adquirirse anticipadamente por 18
euros en Elepé, Diskópolis,
La Columna e Gong, ou por
20 na billeteira.

STERLIN
Poderemos escoitar en directo a esta banda, o vindeiro venres 10 ás 00,30 h, na
Iguana Club. No mesmo
lugar tocará o sábado 11
Cycle. Máis información
en www.laiguanaclub.com.
■ TEATRO

EL CANTO DEL CISNE
O martes 7 podemos ollar
no C.C. Caixanova esta
obra de Emilio del Valle,
baseada na peza homónima
de Anton Chéjov, dirixida
por José Carlos Plaza e interpretada por Manuel de
Blas, Juán Díaz, Carolina
Solas e Raquel Rivera. No
mesmo lugar o Centro
Dramático Galego repre-
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Anuncios de balde
■ Alúgase habitación en piso novo,
con calefacción e lavadora, na zona de
Conxo en Santiago. Telf. 687 581 137.

Cando a Deputación de Pontevedra deseña sumarse á gaita subsidiada e clientelar, este gaiteiro da
rúa Real de Vigo semella querer escaparse de reixas e alcabalas.

Aínda
estamos a
tempo de
ver a
colección
fotografica
de
Telefónica
no MARCO
vigués.
Á esquerda,
unha
instantánea
de Ameida.

info@anosaterra.com
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