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grazas ao insólito voto da emigración ourensá.

A TVG É O FIEL REFLEXO DA IDEA QUE O PP TEN DE GALIZA,
pero tamén das liberdades públicas. A última semana é todo un exemplo. Non se trata só da manipulación informativa partidista que veñen
denunciando os grupos da oposición. O peor é que uns non son conscientes e outros acatan como lóxico o estar ao servizo do PP, identificando administración e partido no goberno. Pero que a información
da campaña electoral quede relegada ao remate dos telexornais como
se tratase de simple propaganda; que o único debate electoral comece a media noite, logo de case tres horas de presenciar unha festa do
ascenso do Celta de nulo valor informativo; que a manifestación de
Madrid contra a política antiterrorista do Goberno central reciba oito
minutos de atención e só un a protesta en Pontevedra contra Ence...
Non son excepcións, é a política informativa duns dirixentes que deberían dimitir sen tardar a mesma noite electoral porque o grande problema da TVG hoxe é que non cumpre cos principios que levaron á
súa constitución: a defensa da lingua, da cultura e da identidade de
Galiza. Galiza só existe na programación da TVG como apéndice
do Estado. O obxectivo da súa cámara está situado en Madrid. Así
se estruturan desde os informativos aos programas musicais (como
exemplo: a información do tempo (calor, nevadas, enxurradas...)
ten unha dimensión estatal, pero esquece Portugal). Ollar o mundo desde Galiza, defender os intereses galegos, potenciar a súa lingua e a súa cultura e ser o vehículo das nosas ideas, o noso principal capital para situarnos no mundo, pois o oficio do futuro é pensar, formar é a palabra clave, deben de ser o reto dos medios públicos galegos dirixidos por uns profesionais que obren con liberdade ética, máis alá de tempos de representación e presións gobernamentais e partidarias. Hai exemplos na mesma TVG que poderían servir de mostra, pero que case sempre aparecen marxinados.♦

OUTRO IDIOMA É POSIBLE
Teresa Moure

O Plano de Reforestación
deixa a Galiza con menos
do 15% de superficie cultivábel
PACO VILABARROS

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.

Ningún país da UE baixa do 40%
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O proxecto de forestación da Xunta deixará a Galiza cunha das
superficies agrarias máis pequenas de Europa

Un plano para acabar dunha vez
por todas coa agricultura
XOSÉ GARCÍA

A Consellaría de Medio Ambiente vén de publicar unha orde pola que pon en
marcha un novo plano para forestar terras agrarias: 16,5 millóns de euros que financiarán a plantación de árbores en 7.500 hectáreas de leiras. O novo plano de
forestación de terras agrícolas da Xunta colapsará a economía agrogandeira. Galiza xa é un dos países europeos con menor porcentaxe de superficie agraria útil.

Prado botado a piñeiros en Páramo.
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e nada serviron as reco- dos concentrados e pensos –a crise
mendacións da Vicevale- das vacas tolas foi unha consecuendora Olga García Agra, que cia disto–, e unha intensificación do
no Informe do Valedor do modelo agrario que dá como resulPobo do 2004 dicía, tex- tado o aumento de residuos nos alitualmente, que “adicar as terras máis mentos e a diminución do seu valor
produtivas de Galicia para planta- nutritivo, incidindo negativamente
cións forestais é un uso prohibido na saúde dos animais e das persoas.
pola norma, na medida que non só Ademais, a produción intensiva é
constitúe unha utilización irracional unha importante fonte de contamidos nosos recursos naturais, senón nación de terras e augas.
que implica un gran risco de deterioro da alta produtividade do solo, que Difícil acceso á terra
é o valor declarado a protexer”.
Ademais, o informe recomen- Afalta de acceso á terra –por mor do
daba que “é necesaria e urxente a seu prezo desorbitado, polo abandoaprobación do regulamento que de- no ou polo troco de uso– está a ser
senvolva pormenoun dos factores derizadamente
os
cisivos no peche
dicar as terras
usos do solo deterde explotacións e,
minados pola lei,
polo tanto, no
en especial as con- máis produtivas para abandono do medicións e límites da plantacións forestais dio rural e na prolifacultade de realiferación de lumes
zar plantacións no é un uso prohibido
(a isto último consolo rústico e da actribúe tamén que o
tividade de realizar pola norma”.
65% das plantaconstrucións para
cións forestais se
OLGA GARCÍA AGRA,
usos residenciais no
fixeron en zonas
solo de protección Vicevaledora
clasificadas con
agropecuaria”.
risco de incendio).
Tampouco va- do Pobo.
Diante dos
leron as protestas
efectos perversos
do Sindicato Lada forestación no
brego Galego. En
entorno, resulta
marzo, esta organización agraria significativo que sexa Medio
pedíalle oficialmente ás consellarí- Ambiente quen promova este tias de Medio Ambiente, Política Te- po de accións. Tampouco deixa
rritorial, Agricultura e Sanidade, a de ser curioso que, ao tempo que
paralización inmediata dun plano se publicaba esta orde, a Conseque, daquela, aínda estaba en pro- llaría de Política Agroalimentaceso de elaboración.
ria, en pleno frenesí de promesas
Que o SLG recorrese ante estas electorais, fixese público un Plan
catro áreas expresa a diversidade de de Desenvolvemento Rural que
problemas, directos e indirectos, incluía varias medidas para facique xera a forestación de terras litar o acceso á terra das explotaagrarias. A mingua na superficie cións. Medidas que, aparte de ser
agraria útil dun país imposibilita contraditorias coas agresivas poque as súas explotacións agrope- líticas de forestación que a Xuncuarias dispoñan de base territorial ta vén desenvolvendo dende copara desenvolver unha actividade li- mezos dos anos noventa, de nada
gada á terra. Isto leva canda si unha han servir por non tocar sequera
alimentación do gando dependente a raíz do problema.♦

D

‘A

Galiza ten un 15% de superficie
agraria útil, mentres que ningún
país da UE baixa do 40%
Un dos efectos máis visíbeis
das políticas de forestación impulsadas pola Xunta é que Galiza quedou á cola da Unión
Europea na porcentaxe de superficie agraria útil (SAU). Segundo o Consello Económico e
Social (CES), esa porcentaxe
ficou nun 22% no período
1995-2000; organizacións coma o Sindicato Labrego Galego
van máis alá ao estimar que, se
se actualizasen os datos, esa cifra ás penas chegaría hoxe ao
15%. Calquera dos dous índices son baixísimos se temos en
conta que na Unión Europea
ningún país baixa do 40% de
SAU, do mesmo xeito que os
Estados Unidos. A media española é do 51%.
E isto a pesar da sangría de
explotacións que pecharon. Entre 1987 e 1997, abandonaron a
actividade 112.600 (pasamos de
227.400 a 114.800), factor que
debería ter contribuído a liberar

terra para as explotacións que 24.836 para as terras de regadío.
ficasen aínda activas. ParadoMesmo a propia Xunta rexalmente, a SAU en Galiza di- coñece, no informe “A Galiza
minuíu nesa mesma década en do 2020”, da Axencia Galega
case 89.000 hecde Desenvolvetáreas. A causa é
mento
Rural
que boa parte da
(AGADER), o prooa parte
blema da base tesuperficie agraria
rritorial das exútil liberada polo da superficie
plotacións.
peche de exploagraria
útil,
Se institutacións abandonouse ou fores- liberada polo peche cións como AGADER, o Consello
touse.
Outro
dos de máis de 100 mil Económico e Social, ou o Valedor
efectos da foresdo Pobo, denuntación é que o explotacións,
cian, dun xeito
prezo da terra
abandonouse
ou outro, toda esagraria en Galiza
ta problemática,
xa ocupa o cuarto ou forestouse.
habería que prelugar entre os
guntarse qué pomáis caros do Esderosos intereses
tado, por detrás
ten a Xunta para
do País Vasco,
Canarias e Valencia. Os valores agudizar aínda máis, cun novo
medios son de 14.028 euros para plan de forestación de terras
a hectárea de secano, 6.381 para agrarias, a fonda crise que esta a
pastos, 46.464 para viñedos, e sufrir o medio rural galego.♦

B

Para Holanda e Alemaña leite, para Galiza ENCE
As orixes do programa de refores- existente en Europa, de maneira
tación de terras agrarias hai que que deixaban o grande peso da
buscalas na reforma da Política produción láctea a países como
Agraria Común
Holanda ou Ale(PAC) de 1992. O
maña, e pretendíGoberno Galego,
s planos da Xunta an converter a
carente dunha poGaliza nunha xilítica agrogandeira fracasaron até agora gantesca plantapropia que desención de eucaliptos
pola caída dos
volvese as potene piñeiros, transcialidades naturais prezos do eucalipto. formando as prade Galiza, deixouderías e leiras en
se levar polo manmonte. Así, dende
dado de Bruxelas,
1994, forestáronprimeiro; e polo Programa Espa- se en Galiza 68.896 hectáreas de
ñol de Forestación de Terras Agra- terras, o que supuxo o 10% da
rias (PEFTA), despois.
súa superficie agraria útil.
As intencións destes planos
Aínda que estas cifras quedan
tiñan que ver con solucionar o lonxe das pretensións iniciais da
déficit na produción de madeira Xunta –que quería forestar

O

291.755 hectáreas co Plan Forestal de Galiza de 1992, e 102.509
co segundo PEFTA a partires do
2000–, non deixan de ser unha
clara mostra do pouco interese da
Administración en potenciar explotacións labregas con diversidade de producións en réxime extensivo, que son as únicas que poden manter un medio rural vivo.
Pola contra, estas políticas favoreceron ás industrias madeireiras
e, especialmente, á celulosa ENCE, que ten a man unha xigantesca maquinaria fornecedora de
materia prima abondosa e barata.
Poderíase dicir que o resultado final da política de forestación
da Xunta foi un grande fracaso.
Co prezo da madeira de eucalip-

to polo chan, a produción forestal dio Ambiente. Dende esta orgaresulta manifestamente insufi- nización sindical manifestaron a
ciente para manter poboación no posibilidade de iniciar accións
medio rural, que
legais contra a
segue sumido nun
Consellaría baseagudo proceso de
ándose nas recoSLG estuda
envellecemento e
mendacións pud e s e r t i z a c i ó n . a posibilidade de
blicadas no InAdemais, a graviforme 2004 do
emprender
accións
dade dos probleValedor do Pobo,
mas medioam- legais contra
e pediron do nobientais e de saúvo Goberno que
de xerados por es- a Consellaría
xurda tralas Electas políticas traecións Autonómirán consecuencias de Medio Ambiente
cas do 19 de xuque aínda están
ño a paralización
por determinar.
inmediata desta
Polo de agora, só o Sindicato orde que dá continuidade a unha
Labrego Galego expresou a súa política forestal que está sendo
queixa ante o novo plan de Me- desastrosa para o noso país.♦

O
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Pontevedra colapsada pola protesta contra Celulosas

Unha manifestación con sabor a vitoria
B. LAXE
A manifestación para pedir o
traslado de Celulosas fóra da
ría de Pontevedra foi vivida
polos máis de 30.000 participantes como unha vitoria dentro dunha guerra que vén dos
anos cincuenta pero que todos
queren rematar antes do 2018,
cando expira a concesión administrativa. Pontevedra quedou pequena para tanta xente.
Ou a manifestación foi moi
grande para unha cidade como
Pontevedra ou a cidade era moi
pequena para tanta manifestación. Pero o certo é que Pontevedra quedou colapsada no serán do 4 de xuño. Pasou algo
semellante a aquel 2 de decembro coa manifestación de Nunca Máis en Compostela, pero
sen paraugas e sen tanta carraxe. Os organizadores tiveron
que ampliar o percorrido e a
“comitiva” comezou a dar voltas pola cidade para que os últimos manifestantes puidesen andar un anaco de camiño.
Na praza da Ferraría xa había xente desde as sete da tarde
agardando e saudando a persoas que viñan de fóra da boa vila. Unha hora despois da saída,
moita xente se laiaba do atraso
no comezo da marcha. Falaban
de atascos na autoestradas e
soaban os teléfonos para advertir dos atrasos. Ao confluír
xente por todas as rúas, maiormente os pontevedreses, os
que estaban agardando na praza non podían incorporarse á
marcha.
Viñan xentes de toda a ría: os
de Sanxenxo coa súa pancarta,
rexeitando a rolda que quere
construír o alcalde; os de Marín
e os de Vilaboa. Tamén os de
Poio se facían notar. Familias enteiras, con nenos e carriños. Era
máis unha marcha de festa que
de combate.
Para os presentes aquela
cantidade de xente xa era unha
vitoria contra as celulosas. Unha vitoria parcial, que non a
guerra. Unha guerra na que
moitos dos presentes levan toda a vida. Naceron coas protestas e co cheiro e participaron
nas numerosas marchas contestatarias.
Semellaba que o fin das celulosas está perto. A xente non
quere agardar ao 2018 para que a
“peideira” desapareza da ría. Así
o dicían nos seus berros e tamén
nas pancartas: “Celulosas fora da
ría, xa!

Varios aspectos da marcha que sobardou as rúas da cidade.

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS

Unha loita nacional
Aparecía xente de toda Galiza. A
loita contra Celulosas é “unha
loita nacional”, como poñían de
manifesto moitos. Pero tamén
unha loita xeneracional. Estaban
os cadros nacionalistas e ecoloxistas que participaron na loita
contra a Celulosa en Quiroga.
Tamén contra as centrais nucleares. Non hai que esquecer que
Adega medrou nos seus primeiros anos como un referente de

loita contra a Celulosa.
O goberno municipal pontevedrés analizaba o éxito da protesta tamén como un referendo
cidadán á súa clara postura de
procurarlle outro emprazamento á fábrica. Os concelleiros advertían a quen quixeran escoita-

los da dificultade de xuntar tanta xente, tendo en conta que a
case totalidade dos medios de
comunicación a silenciaron ou
trataron de desmobilizar directamente. Realizaban comparanzas coa axitación mediatica
cando fora a marcha convocada

a favor por Comisións Obreiras
e a patronal pontevedresa. Nin
sequera se poñían a comparar o
número de manifestantes, “para
os pontevedreses”, dicían uns e
outros, “as cousas están bastante claras”.
Pontevedreses de todas as

idades, extracción social e militancia política e sindical. Así
puidemos ver destacados militantes do PP, como Isidro Lago.
Tamén militantes de Comisións
Obreiras, algúns de fóra de
Pontevedra. Empresarios, sobre
Continúa na páxina seguinte
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Vén da páxina anterior

todo do sector da hostalaría.
Xente moi coñecida na cidade,
como médicos, arquitectos, xuíces, intelectuais, e os escritores
que estaban de congreso en
Poio. E as asociacións veciñais
todas. E as xentes das parroquias, con algúns cregos á cabeza...
Seareiros coas camisolas do
Pontevedra F.C., pero sen a publicidade de Ence. Moitos sumáronse á marcha logo de rematar o
partido contra o Cádiz no que
Pontevedra, cun empate, case
certificaba o descenso.
E estaba todo o equipo de goberno encabezado polo alcalde
Miguel Fernández Lores e a tenente de alcalde Teresa Casal. E
os dirixentes nacionalistas, parlamentarios, candidatos, concelleiros, con Anxo Quintana á cabeza. E tamén destacados dirixentes socialistas, encabezados
por Antón Louro e o alcalde de
Vilaboa.
Pero como había tanta xente, moitos nin sequera puideron
verse, atopándose finalmente
grazas ás chamadas telefónicas.
Porque non houbo final de manifestación. O profesor Ramón
Regueira leu o comunicado final diante da sede de Caixa Galicia cando aínda algúns manifestantes non saíran da Ferraría.
Unha lectura que se confundía
cos berros de “a ría é nosa, e
non de Celulosas”, que aínda
proferían os manifestantes polas rúas.♦

Aire festivo pese aos opositores
A manifestación tivo un aire festivo
malia os intentos de tensionar a cidadanía por parte do comité de empresa de Ence, apoiado por algúns
medios de comunicación. Convocatoria doutra manifestación para o
mesmo día, demanda á xunta electoral, petición ao arcebispado para
que retirase o apoio dos cregos... O
día anterior á manifestación un piquete provisto de cascos, á fronte

do cal ía o actual presidente co comité de empresa, realizou unha pegada masiva sobre os carteis convocando á manifestación. A tensión
aumentou cando realizaron a pegada por detrás da mesa que a Asociación pola Defensa da Ría (unha
das convocantes da manifestación)
tiña situada na Praza da Peregrina.
Pero os únicos incidentes ocorridos durante a marcha foi cun

grupo de persoas da Asociación
Cultural Revira e persoas que portaban bandeiras de Nós-UP. Mentres se lía o comunicado, este pequeno grupo tentou situarse no espazo que as pancartas presidenciais
deixaban no centro da praza de San
Xosé. O servizo de orde, encargado
aos militantes da CIG polos organizadores, impediu o seu paso, así como que queimasen unha maqueta

da Celulosas, como pretendían.
Mentres daban berros de “independencia”, este grupo realizou unha especie de carga para desbordar
o servizo de orde, producíndose un
pequeno enfrontamento, que a policía vixiaba aos poucos metros.
Algúns dos presentes lembraban o ocorrido en Vigo no 1
de maio, que rematou cunha carga policial.♦

Manifesto lido o 4 de xuño na manifestación contra ENCE

O futuro nas nosas mans
RAMÓN REGUEIRA
Hai medio século que a ditadura franquista
instalou pola forza a fábrica de Celulosas
en Lourizán, unha ubicación ilegal que, seguindo o típico modelo de enclave colonial, eliminou o mellor banco marisqueiro
da nosa ría, agrediu o medio ambiente, freou o desenvolvemento dos sectores produtivos e impediu o crecemento harmónico e
natural de Marín e Pontevedra.
Nós temos memoria, porque sen memoria non hai causas e, sen causas, non hai culpábeis, e sen causas e culpábeis non hai futuro, non hai utopía, para que se necesita se
vivimos xa no mellor mundo dos posíbeis...
Hoxe ENCE, Caixa Galicia e o PP, continuadores do desatino, herdeiros daquela
anomalía histórica e defensores a ultranza da
permanencia a perpetuidade do complexo
contaminante, póñense sen reparos ao servizo da ilegalidade e a senrazón para trataren
de impor obstinadamente con demagoxias,
provocacións e falcatruadas diversas o seu
particular negocio de dano e destrución.
Mais fronte a eles, reduto marxinal, intolerante e profundamente antidemocrático,
estamos todo o gran corpo dunha cidadanía
viva, activa, un movemento social heteroxéneo e amplo, de todos os sectores, ámbitos,
xeracións e crenzas que confiamos na nosa
potencia e na verdade, que acreditamos nas
posibilidades únicas coas que aínda conta a
nosa ría para, unha vez retirado de aí o monstro, emprender planos de desenvolvemento
que xere máis riqueza e traballo baseados na
explotación racional dos recursos marisqueiros, pesqueiros, forestais e turísticos.
Si, estamos aquí todos e todas fronte á
prepotencia, ao señoritismo rancio de quen
se quere sentir dono do que non é seu, do
que non lle pertence, do que é da colectividade. Mesmo chegando a planear fraudes de
lei, chantaxes, chanchullos, extorsións, tru-

cos e malabarismos, talonarios, compra de
vontades. Así e todo, actuando con mentalidade feudal, de nada lles valeu fronte a un
pobo, unha sociedade que non se vende, que
non se deixa comprar nin manipular, unha
sociedade madura e que pide sinxelamente
un futuro sen ENCE na ría, que esixe o seu
dereito a un futuro mellor, a unhas expectativas favorábeis, á necesidade vital de contarmos con condicións idóneas para impulsar a dinamización económica, a revalorización da habitabilidade e, en definitiva, proseguir e completar o benestar social que se
vén dando aquí nos últimos anos e que queremos que continúe para o gozo cidadán.
Aquí estamos quen proclamamos un non
ben alto e claro aos anacronismos, ao extemporáneo, a prácticas e mentalidades desfasadas por moito capital que os movan. Aquí nos
atopamos para pedirmos que nos devolvan o
roubado, cumprindo a lei. Aquí nos unimos,
con serenidade e normalidade, para defender
a conveniencia social, a responsabilidade, a
prosperidade. Dicímoslle non á insensatez,
non á indecencia, non á destrución. Sabemos
que representamos a dignidade, a confianza, a
ilusión. A esperanza. Iso é o que lles doe. Quixéronnos vencer inoculándonos todo tipo de
resignacións, impotencia, o discurso do “non
hai nada que facer, a situación é inmutábel”.
Pero, igual que noutras cousas, tamén aquí
perderon. Tamén aquí ficaron derrotados. A
cidadanía, toda ela, sabe que é non só necesario que ENCE se vaia fóra de Lourizán. Sabe
toda a cidadanía que agora é posíbel, que agora podemos, porque nos asiste tanto a lei e a
razón, que sempre a tivemos do noso lado, como tamén a vontade xeral de que non a queremos aí, de que é preciso o seu traslado a unha localización máis acaída e asumíbel.
Aí non a queremos. Non podemos consentir que haxa quen compare a catadura e os

peores valores que representan hoxe os intereses privados de ENCE e o conxunto do pobo, a propia xente, o interese común. Dito
doutro xeito, é unha obscenidade tratar de
equiparar as prácticas neofranquistas do emporio contaminante coa defensa cidadá do
poder democrático e da súa representación,
unhas veces violentado por impresentábeis e
lamentábeis actitudes alentadas polo complexo e executadas pola súa tropa particular de
mercenarios, e outras cuestionado gravemente por perigosas dinámicas e presións. Non
somos iguais, nin moito menos. Non estamos
no mesmo nivel. E, en todo caso, unha minoría económica, por moi poderosa que sexa e
moi apoiada politicamente que se atope, sexa
de forma explícita ou tacitamente, non pode
vulnerar a lei, nin legalizar barbaridades, nin
decretar o desatino. Que quede claro.
Tan claro como no que hoxe concordamos as xentes de ben. Cidadanía de todo tipo, traballadores do mar e da pesca,
do sector forestal, economistas e empresariado diverso, urbanistas, especialistas do
dereito, persoal sanitario, profesionais da
educación física e deportiva, ensinantes e
homes e mulleres da cultura, empregados
e empregadas, traballadores e traballadoras en xeral, a mocidade (tan vapuleada
pola constante insensibilidade das políticas antixuvenís dos gobernos da Xunta),
todos e todas concordamos en todo o
substancial do problema ENCE:
A aberración da súa actual ubicación, a
súa ilegalidade, o estrago que veu causando nos recursos e nos sectores, a obriga do
seu traslado, a necesaria recuperación dese espazo e a elaboración e execución dun
plano integral de desenvolvemento baseado en criterios de sustentabilidade. Son
cousas que sabemos todos e todas, unha
gran maioría, e que compartimos.

Permitide que faga unha mención breve
a un tema que considero primordial: o problema de ENCE é un indicador de primeira
orde (conxuntamente con outros moitos: deseño de infraestruturas tales como tren de alta velocidade, autovías, circunvalacións, dotacións industriais, ordenación do territorio,
etc), non só para poder retratar a coherencia
e firmeza das nosas institucións municipais
e de quen politicamente respecta o noso país, senón tamén para recoñecermos o mal
que se fixeron e continúan a facer as cousas
por aquelas opcións a quen Galiza e as súas
xentes apenas preocupan, agás para faceren
negocios particulares. É dicir, opcións con
demostrada falta de compromiso real e efectivo coas necesidades reais e os desexos colectivos. Unha vez máis, con ENCE, salta á
vista o maltrato de Galiza. E preséntasenos
como evidencia a necesidade imperiosa de
que a situación cambie, e só nós, os homes
e mulleres que somos depositarios da esperanza, podemos mudar as cousas que nos interesan e afectan para beneficio do pobo.
Oxalá este sexa un capítulo importante da historia dunha tarde fermosa de
principios de xuño, escrita por miles de
persoas que comprenderon que o seu futuro estaba nas súas propias mans e que tiñan dereito a que este fose o mellor posíbel, é dicir, un futuro con ENCE fóra de
Lourizán e pleno de calidade de vida para
a xente.
Permitídeme, saíndome do manifesto,
que faga estas tres afirmacións:
Primeira: a verdade segue sendo revolucionaria, e nós temos a verdade; eles
menten, eles menten! Segunda: a verdade
é a xustiza. Terceira: se non estivésemos
aquí, seriamos xustos cos que nacerán?
Compañeiras e compañeiros: en nome deles, grazas e, voltando ao inicio, o futuro
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Sábado 4.
Telexornal Serán da
TVG. Medición: oito
minutos e medio
para a
manifestación do PP
en Madrid. Un
minuto e medio
para a
manifestación contra
a celulosa en
Pontevedra, incluida
a entrevista a Xosé
Luís Méndez,
director de Caixa
Galicia e dono de
Ence. É o que se
chama aplicar o
criterio de
proximidade
xeográfica.

Alegría celtista,
pero só a medias.
Os afeccionados do
PP queren que
marche o adestrador.
Fernando Vázquez
fala galego sen
complexos e
asóciano co
Bloque.

A prostitución
volve ser tema
literario de primeira
orde: Memoria de
mis putas tristes
(García Márquez),
Canciones de amor
en Lolita`s Club (Juan
Marsé).

E

stou, con outra moita xente, tentando
recuperar a memoria histórica coa
constitución por todo o país de plataformas, asociacións ou comisións para recuperar a dignidade e facer xustiza con todas as
persoas asasinadas ou represaliadas pola ditadura franquista.
Cando se acerca unha nova cita para
elixir os nosos representantes no parlamento galego, cómpre recuperar a memoria, tamén para votar. Se non hai memoria, poden
vendernos gato por lebre e até Manuel Fraga pode presentarse como demócrata de toda a vida e chegar a presidente da Xunta. O
primeiro obxectivo destas eleccións é derrotar o PP, pero hai outra cuestión non
menos importante: Cal é o voto máis rendíbel para avanzar no noso autogoberno e
mellorar as condicións de vida da nosa
xente?
Non podemos esquecer algunhas das
consecuencias da política do PSOE para
Galiza despois da súa vitoria en 1982. O
lema deste partido naquelas eleccións xerais foi, precisamente, “polo cambio” e un
dos primeiros retos foi abordar a mellora
das infraestruturas. Os partidos que presumen dunha “política de Estado”, é dicir,
PSOE e PP, pactaron en 1986 a marxinación de Galiza, aprobando no Congreso o
Plano Xeral de Estradas 1984-1991, e dos
3.250 quilómetros previstos, só 30 lle correspondían a Galiza. As autovías de enlace coa meseta remataron aquí dez anos
despois que no resto do Estado.
Non podemos esquecer a responsabilidade que tivo neste atraso Emilio Pérez
Touriño, daquela secretario para as Infraestruturas do Transporte Terrestre do goberno central, que xustificou este atraso,
actuando sempre como un auténtico Delegado do Goberno. En febreiro de 1992,
Touriño chegou a declarar que “non só non
existe atraso, senón que se se le o convenio
se pode chegar á conclusión de que imos
adiantados”. A verdade é que o 31 de decembro de 1995, data que prometeron para
a finalización dos 637 quilómetros de autovías, o PSOE só tiña construídos 11 quilómetros.
Non podemos esquecer que hoxe se repite a historia co tren de alta velocidade. O
PP bótalle a culpa do atraso ao PSOE; este
ao PP, pero está claro que Galiza será novamente marxinada con outro atraso de cinco
a dez anos se non hai unha forte presenza
do BNG na Xunta. Un amigo meu que nas
pasadas eleccións xerais lle regalou o voto
ao PSOE –dicía que era o máis útil para derrotar o PP– di agora que é unha mágoa que
o BNG non teña oito deputados no Congreso, como ERC, para presionar nos temas

Recuperar a memoria,
tamén para votar
MANUEL MONGE

O PSOE ten unha historia de esquecemento con Galiza que
o PSdeG profundiza con actitudes ambiguas ou claramente antidemocráticas, como no caso do Concello da Coruña.
das infraestruturas e conseguir máis inves- franquista. Néganse na Coruña a cumprir
un acordo plenario de hai sete anos para
timentos para Galiza.
Non podemos esquecer o comportamen- lle adicar unha rúa e un monumento a Aleto do PSOE durante a catástrofe do Presti- xandre Bóveda, mentres manteñen o monumento a Millán Astray e as
ge. Negouse a formar parte da
rúas dedicadas ao “Generalísiplataforma Nunca Máis, que
ouriño
mo” (Franco), General Mola,
agrupaba máis de 300 entidades
General Sanjurjo, Primo de
e asociacións. Participei nas
foi
moi
Rivera, Caídos, División
numerosas asembleas abertas
que durante meses se convocacomprensivo Azul...
Non podemos esquecer que
ron na Coruña para organizaren
a mobilización da cidadanía e
con Francisco Xosé Luís Méndez Romeu e
Mar Barcón, 1º e 4º na lista conon vin un só militante do
PSOE. Pola contra, recibimos Vázquez cando ruñesa do PSOE, son aplicados
alumnos, desde a corporación
todo tipo de insultos e descualieste recibía
municipal, da política do alcalde
ficacións do alcalde do PSOE,
Vázquez.
e Touriño foi moi comprensivo
con apertas
Non podemos esquecer a
con Francisco Vázquez cando
no palacio
falta de vergoña e dignidade
este recibía con apertas no pacolectiva do PSOE en todas
lacio municipal de María Pita a
municipal
estas cuestións, que non pode
José Mª Aznar, Francisco Álvadespachada dicindo que esrez Cascos e todo o goberno
de María Pita ser
te partido ten un problema na
central. Non podemos esquecer
Coruña, disculpando as gravíque Touriño e o PSOE non para José Mª
simas responsabilidades de
ticiparon en dúas manifestaAznar,
Touriño e Zapatero que colocións convocadas por Nunca
can a Vázquez á fronte da FeMáis, simplemente porque non
Francisco
deración Española de Municio consideraron oportuno electoralmente.
Álvarez Cascos pios e Provincias e que non
cansan de repetir que a súa poNon podemos esquecer que
e todo
lítica é un exemplo para todo o
despois de vinte anos da aproPSOE.
bación da Lei de Normalizao
goberno
Non podemos esquecer que
ción Lingüística, que sinala A
hoxe o PSdeG-PSOE, e tamén
Coruña como topónimo único
central”
Touriño, son unha mera sucurda cidade, o PSOE búrlase da
sal de Madrid; non fixeron nalei, non a cumpre, Touriño xusda nestes anos para merecer a
tifica esta actuación invocando
confianza da cidadanía galega.
a autonomía municipal e cualiCorren ventos de cambio, pero
fica de fundamentalista a posición do BNG, que reclama respecto para eu prefiro que o barco do noso autogoberGaliza. Cando chegan as eleccións disfrá- no sexa impulsado, fundamentalmente, pozanse de galeguistas, pero os nomes ofi- los ventos galegos e non polos que veñen
ciais das nosas rúas son: villa de Lage, Ar- de Madrid.♦
teijo, Mellid, Rianjo, villa de Órdenes...
Non podemos esquecer a falta de firMANUEL MONGE é sociólogo e concelleiro do
meza do PSOE na supresión da simboloxía
BNG na Coruña.
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Cartas

Pode Vigo medrar?
A cidade de Vigo e a súa veciñanza están nestes intres implicadas
nuns proxectos políticos e sociais
que, coido non teñen precedentes
na súa historia viva: o Plano Xeral
de Ordenación Urbana (PXOU) e
a Área Metropolitana de Vigo e
bisbarra. Digo proxectos políticos,
por que parten dunha iniciativa
política liderada no seu día por un
alcalde nacionalista, Lois Pérez
Castrillo, que no seu día tivo o
apoio doutras forzas políticas, sociais e sindicais. É dicir houbo
“consenso”. Sen dúbida ambos os
dous proxectos son compatíbeis.
Un PXOM é unha ferramente básica, cuxa finalidade é artellar o
deseño de infraestruturas, crecemento urbano e, por exemplo, servir para abaratar o custo da vivenda. A Área Metropolitana é outro
mecanismo indispensábel para
conseguir que Vigo lidere o proxecto do Eixo Atlántico, que vai
de Ferrol a Porto. As dúas iniciati-

vas son marcos óptimos para que
Vigo medre. Por suposto que haberá cousas negativas e prexudicados polos programas. Para iso está
a normativa de expropiacións e as
alegacións, que deben ser respectadas e tidas en conta. Din os detractores e criticos co PXOM que
foi aprobado sen “consenso”. O ex
alcalde Ventura Pérez Mariño, durante o seu breve mandato, nunca
dixo que modelo de cidade quería
e limitouse a patrocinar o “aquí
hace más de veinte años, que no se
hace nada...” e en castelán, como
se estivésemos vivindo na terra

A NOSA TERRA
Promocións Culturais Galegas

Informámoslles que as oficinas de Promocións Culturais Galegas SA adoptan
o novo horario de verán:
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dos godos... Ao pouco de coller o
bastón de mando cos votos do
BNG, autor das dúas iniciativas
antes mentadas, deixa de pagarlle
a empresa redactora do plano,
Consultora Galega, e ao tempo
tenta despedir a Xavier Rivas, xerente de Urbanismo. Era, sen dúbida, o intento de decapitación das
dúas iniciativas, ás cales para ben
ou para mal marcarán o presente e
o futuro de Vigo. O paso de Mariño pola alcaldia supuxo o rachamento do consenso xenerado entre
todas as forzas políticas e sociais.
O tempo e a historia rematarán facendo o seu xuízo de valor en torno a ambas as dúas iniciativas e se
Vigo pode medrar, liderar o Eixo
Atlántico e a Área Metropolitana e
impedir que moitos mozos con
boa formación teñan que emigar
da súa terra en busca de emprego e
non teñan que buscar vivenda a
mellor custo fóra de Vigo, algo
que está pasando agora mesmo.
En democracia eu digo: Si, Vigo
pode medrar! Con respeto polas

outras verdades, opinábeis, respectábeis e é xusto que así sexa.♦
MANOLO GUERRA
(VIGO)

Prostituír o pasado
Chámame a atención, nas últimas semanas, esta nova moda televisiva de descubrir segredos do
pasado. Primeiro foi a historia
dese amante suposto de Lola
Flores, un tal Antonio Carrasco,
El Junco, que di que confesou o
seu amor coa Faraona por “fame”. Días despois, noutro país e
noutro ámbito, Mark Felt, o ex
policía e alto directivo do FBI,
que era o “Garganta Profunda”
do caso Watergate, que tamén dixo confesar anos despois da demisión de Richard Nixon porque
“quería conseguir todo o diñeiro
posíbel antes de morrer”.
En ambos os casos, a ansia
monetaria parece estar na orixe
destas revelacións dos segredos
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que temos diante, ocupando toda a
paisaxe que alcanza a vista, é a descomposición do PP na Galiza. A figura do seu candidato, un ancián doente incapaz de levar adiante a campaña, e moito menos de gobernar xa desde hai tempo, é o que
resume a situación do PP: ningún partido en
condicións normais presentaría unha candidatura así. Eses dous “pes” significan un partido partido, dous partidos enfrentados. E o
avance da campaña ha ir ilustrando até que
punto isto non é unha caída electoral senón
unha verdadeira descomposición. E esa descomposición sen dúbida vai alcanzar o actual
PP español, o do barrio de Salamanca de Madrid no inverno e veraneo en Sanxenxo.
Mais esa paisaxe de ruínas presidida pola
figura trucada de Manuel Fraga, como un estafermo que oculta os que van detrás, non
nos deixa ver a nova paisaxe que hai debaixo: xa comezou unha nova época.
Comezou realmente, sabémolo ben os galegos desde un 1 de decembro nas rúas de
Compostela xa hai case tres anos, aí naceron
esas persoas que andan agora inquedas, que
se ofrecen para colaborar nas campañas, que
están a acudir aos actos electorais como nunca, que preguntan “e onde podo botar unha
man?”, que difunden os vídeos de Hai que
botalos, que preguntan onde se pode asinar
algún manifesto, xa vai... A nosa sociedade,
da que os medios de comunicación aínda
emiten unha mensaxe de lastimosa decadencia, na realidade é unha sociedade anovada.
E aínda que a xente ten medo de ser optimista, pois a historia afíxonos mal, estamos cheos de esperanza. Porque desta volta vai.
E van cambiar moitas cousas. Tamén os
partidos que agora están na oposición han
cambiar.
Pódese dicir que para o nacionalismo vai
ser a maioría de idade, un rito de paso de entrada na madureza histórica. E iso vai obrigar
a que o BNG se teña de reformular todo. Participar nun goberno, nas condicións que sexan, obriga a asumir unhas responsabilidades
novas ante a sociedade.
Non terá máis remedio que abrirse á sociedade. Antes de nada terá de interiorizar a
nova cultura de cidadáns, recoñecer a existencia de persoas que non están minorizadas,
non hai xa masas informes que se moven segundo inercias colectivas, hai cidadáns. E iso
obriga a recoñecer algo que temos aprendido
a desprezar e agora hai que aprender a respectar, o voto. O voto non é un instrumento
meramente dunha estratexia colectiva, antes
de nada é unha expresión persoal, individual.
A grandeza do voto é que é persoal, de aí que
se deba garantir o dereito a que sexa tamén
secreto, porque só así o cidadán se sente libre
para votar en conciencia sen sentirse coaccio-

O futuro empeza xa
SUSO DE TORO

O autor prevé a perda de poder do PPdeG. Un goberno de coalición entre PsdeG e BNG obrigará a moitos cambios internos nunhas organizacións que precisan abrírense á sociedade.
nado por nada, por ninguén. E os partidos te- biar. E vai defender á súa maneira, máis ou
ñen forzosamente que respectaraos cidadáns menos, intereses galegos tamén.
Os que volveremos votar ao BNG nestas
porque son libres de dar o seu voto. E cando
o voto non é carrexado, cando o voto é libre, eleccións, farémolo libremente. Non o farenon hai máis remedio que respectalo. Un par- mos porque nos sinalen ou por unha atadura
moral, esas ataduras téñense cos
tido democrático debe convencer
demais, co país, con nós propios,
o cidadán da conveniencia de
non cunha organización. Hai
que vote o seu proxecto. A vella
s
que
tempo que perdemos o medo a
cultura de partido que cre ter a
verdade única só poderá reter os
volveremos ser libres, así que farémolo polo
convencemento de que nesta
votos dos fieis que depositan nel
non o convencemento, senón a votar ao BNG ocasión tamén é o mellor para a
nosa nación.
súa fe. Mais para gobernar un panestas
Porque estamos convencidos
ís democraticamente non abonde que é preciso termos un partidan cos votos dos fieis, son preeleccións,
do galego para que a Galiza
cisos os dos simples cidadáns. E
farémolo
exista. Porque estamos convenas excomuñóns ou inquisicións
cidos de que unha nova adminisnon servirían para nada, polo
contrario son indicadores de me- libremente. Non tración da Xunta sen o Bloque
non tería contido nacional galedo á realidade social. O nacionao faremos
go. E porque estamos convencilismo ten de pasar da resistencia
dos de que, ademais, a presenza
e a catacumba dos convencidos á
porque nos
do Bloque na nova Xunta, que
conquista da sociedade polo consinalen
ou
por
vai ser beneficiosa para o país
vencemento e coa franqueza .
moitas maneiras, vai ser taXa non valerá a idea de que
unha atadura de
mén útil galeguizando ao PSOE.
un partido é unha organización
Porque esta nova responsabique ten unha verdade verdadeira
moral, esas
lidade, ocupar a Xunta, ocupar
e que intenta que a sociedade
pense como eles. Os partidos ataduras téñense un goberno galego, nas condicións que sexan,tamén vai a camson proxectos políticos que teñen de estar asentados na socie- cos demais, co biar ao PSOE na Galiza. Obrigaá organización galega dos sodade, que teñen de penetrar a sopaís, con nós rá
cialistas a empezar a ser un PSciedade. Só desa maneira poderá
ter os capilares precisos para repropios, non deG. As irresponsabilidades de
Francisco Vázquez e os seus cancibir o que a sociedade pensa e
cunha
didatos estarán absolutamente fósente. O Bloque terá que, tan sede lugar, xa o estiveron e o esquera, triplicar a a afiliación; por
organización” ra
tán, e un partido que goberna non
forza. E os que voten a un partipode prexudicar o seu país. Terán
do galego farano porque queiran
de asumir unha mirada nacional
non porque se sintan obrigados
galega, non hai máis remedio,
moralmente. Os partidos son
ollar o mundo coa ollada descoinstrumentos da xente, non a
xente instrumento dos partidos. Mais no fu- lonizada. Terán de empezar a ser galeguistas.
Así, o futuro empeza xa e logo de tantos
turo o Bloque terá que convencer realmente
os votantes, porque o tempo da exclusivida- anos de morriña interiorizada, todo vai ser
de acabou: o PSOE que até hai pouco foi un- máis móbil. Máis libre. E a xente vai andar
ha mera franquicia madrileña e que ten unha máis solta.♦
gran responsabilidade en que o PP desgobernase tantos anos o noso país, tamén vai camSUSO DE TORO é escritor.
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do pasado. En moitos libros e películas vemos o pasado como un
peso morto que condena os personaxes a confesaren que foron
asasinos de xudeus en Auschwitz
ou que sufriron tocamentos indecentes no seminario. A culpa ou
o medo afogan tanto que hai que
soltalo para non abafar.
Mais parece ser que en realidade o motor de todo isto son os
cartos. O diñeiro é algo tan importante que pode comprar todas
as conciencias, diso xa non hai
dúbida e vémolo acotío. O que é
novo é que o diñeiro xa compra
os votos secretos, aquilo que pertencía noutrora a esa cousa tan
difusa chamada honra. Que un
home saia dicindo que foi amante dunha muller famosa antes sería un sacrilexio, máis entre os
xitanos. Hoxendía, dá o mesmo
se hai diñeiro polo medio. En realidade, nada malo ten contar que
te deitaches cunha mullerona ben
admirada, é máis, a moitos gustaríalles poder facelo simplemente

Antigamente era
norma social visitar
os enfermos. Hoxe o
que se trata é de
curalos. Agora
piden solidariedade
coas vítimas do
terrorismo, pero non
se fai nada para
que non haxa
máis.

para poder contalo, pero segue a
parecernos estraño que se xogue
coa integridade dos mortos. Junco, se querías presumir, ben podías saír hai anos e dicilo así sen
máis. Pero o homiño foi asisado e
astuto. Canto máis tempo pasou,
máis valía a confesión.
No caso de Felt, seica quen
impulsou a revelación foi unha
filla que tiña problemas para pagar a hipoteca e decatouse que
era mellor turrar da memoria do
pai que converter os seus nenos
en tenistas para chegar a rica.
Nesta resurrección do caso
Watergate ninguén perde. O Washington Post vende máis, as televisións gañan máis e até seguro
que o filme Todos os homes do
presidente consegue unha edición en dvd para coleccionistas.
A consigna é clara: quen teña un
inconfesábel segredo que o taxe e
se lle compensa, que o venda.♦
MARCOS FERREIRO
(MADRID)

SE GAÑA
O PP MALO,
SE SACA MOITO
O BLOQUE MALO,
SE GAÑA TOURIÑO
QUE FARÁ
VÁZQUEZ?

Mani de Madrid.
Pódese dicir que o
PP se apuntou ao
pancartismo?

Xa non é noticia.
Pero só no mes de
maio morreron 78
soldados
norteamericanos no
Irak.

Gastronomía
electoral. O PP
respóndelle ao
PSOE. Contra a
acusación de que
compran a xente con
polbo e empanada,
din que os socialistas
son especialistas en
chourizos.

Vítimas do
terrorismo.
Algunhas que nunca
se citan: Santi
Brouard, pediatra,
asasinado na súa
consulta. Josu
Muguruza,
deputado,
asasinado no hotel
Alcalá de Madrid.
Crimes apenas
investigados.♦
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Consellos da Roma
clásica para gañar
unhas eleccións
C.L.
Breviario de campaña electoral,
de Quinto Tulio Cicerón, que
acaba de editar Positivas, reúne
os consellos que este autor latino
lle escribiu ao seu irmán Marco
(o Cicerón máis famoso) cando
se presentou aos comicios para
cónsul da república no século I
antes de cristo.
A pesar dos anos transcorridos e que as circunstancias electorais da sociedade romana pouco teñen a ver coas do noso tempo, o texto garda algúns deses
axiomas e verdades eternas que
seguen a rexer na actualidade.
Como sinala o Colectivo ‘Onofre Sabaté’ –encargado da tradución– nos preliminares, até o que
fora primeiro ministro italiano,
Giulio Andreotti, confesou que
aproveitara na súa vida política
moitos dos consellos vertidos
neste breviario.
Quinto Cicerón é un lóxico na
súa análise das eleccións. Segundo o seu razoamento, os votantes
danlle o seu voto ao candidato
máis próximo, sexan cales sexan
as circunstancias. Algúns votarán
por amizade, outros por interese,
algúns outros por descarte, pero
ningún por razóns alleas ao seu
propio benestar ou do seu grupo.
E di o autor que se cómpre
achegar os votantes ao candidato, nada mellor que o contacto
directo e constante co electorado. Facer amigos non pode deixarse ao chou. Hai que escoller
as amizades entre os máis ilustrados e carismáticos de cada
grupo, para que eles tamén inflúan nas súas propias amizades;
hai que relacionarse cos maxistrados e demais representantes
da lei; hai que buscar colaboradores que se xoguen o prestixio e
a medra canda ti.
Cicerón defende a implicación permanente. “Hai que estar
en campaña a toda hora”. Calquera relación social pode dar ou
tirar votos. Eses votos, segundo o
escritor romano, nunca son gratuítos, aínda que non se paguen
directamente. Hai que prometer
que cando o candidato consiga o
poder, a posición do votante vai
mellorar. Hai que ofrecelo honestamente e con realismo, para de-

Castelán e
catalán na feira
do libro
de Frankfurt

mostrar que o compromiso é real
e non unha estratexia para conseguir o apoio. Di o teórico que
nunca hai que negarse a facer unha promesa, pois as negativas
crean inimigos a esgalla. Para
non quedar por mentiroso, é mellor indicar as dificultades para o
cumprimento, prever os atrancos
antes de que cheguen e ofrecer
todo o esforzo para arrepoñerse
aos problemas.
O breviario tamén lle adica
atención á competencia. Cicerón descríbelle ao seu irmán unha Roma chea de intrigas, traizóns, dupla moral, corrupción e
moitos intereses espurios en xogo. O candidato –obviamente,
salva dese lameiro o honrado
Marco Tulio Cicerón– debe saber en que ambiente se move e
esquivar os ataques dos outros
candidatos para non rematar tamén el enlarafuzado.
Cicerón, o primeiro autor en
tratar a opinión pública, destaca a
importancia da “fama” entre os
votantes. Os acertos do pasado, o
comportamento nas crises, o cariño da xente e os bos costumes de
vida son valores que os electores
aprecian e inflúen no seu voto.
Marco Cicerón acabou gañando as eleccións, non sabemos
se grazas tan só aos consellos de
seu irmán. E non pensemos que
tiña rivais doados. Un deles era o
xa mítico Catilina, que o propio
Cicerón fixo famoso en todos os
institutos.♦

Quen debe escribir o futuro? A quen lle
corresponde a decisión sobre o modelo
enerxético, o ensino público, a plena normalización do galego? Non unicamente á
xente que se dedica á política, non só aos
técnicos, senón a toda a cidadanía. Bieito
Iglesias (con quen tantas cousas comparto) escribe en “Luz cansa” (A.N.T. 1.177)
sobre a participación política das intelectuais (enténdase que “das” inclúe aos
dous sexos) que “a política redúcese a un
intercambio arbitrario de favores”, o que
se presta á lectura de que quen critican ao
goberno do PP ou apoian ás alternativas
fano agardando unha contrapartida. Porén
eu manteño que unha das eivas que lle impide á sociedade galega moverse cara ao
vermello –como as galaxias en expansión

A feira do libro de Frankfurt
2007 convidou a cultura catalana, o que desatou a polémica sobre se deberían asistir tamén os
autores que escriben en castelán. Oriol Pi de Cabanyes comenta o tema en La Vanguardia, 1 de xuño), lembrando o
ano no que a feira foi dedicada a
España. “En 1991 foi España o
convidado de honor (...). Naquela ocasión montouse no segundo andar do pabillón oficial
–de formas toureiras– unha exposición (notoriamente realizada só para cubrir o expedente)
dedicada ás outras culturas: as
periféricas. O logotipo da participación española era un ñ, que
xa era en si unha reafirmación
excluínte. A cataláns, vascos e
galegos o ñ non nos identifica
lingüística nin literariamente. A
España plural non se escribe só
co ñ. En Frankfurt 91 presentouse a literatura en lingua española editada en España. Nada
de literatura en español editada
en Sudamérica. Ou, en todo caso, nada de escritores latinoamericanos. Non se presentou,
pois, a literatura escrita en España (en toda España: en todas as

súas linguas), senón só a literatura dos escritores que en España escriben en castelán, que como se sabe son moitos e moi
bos. En xusta reciprocidade,
agora tocaría facer o mesmo”.♦

O PP,
o partido das
manifestacións
El País (8 de xuño) editorializa
sobre as últimas manifestacións convocadas polo Partido
Popular. “O PP iniciou coa manifestación do pasado sábado
unha importante campaña na
rúa contra o Goberno. Esta semana teñen a cita dos “papeis
de Salamanca”, e a seguinte, a
manifestación contra os matrimonios entre homosexuais.
Tres manifestacións en tres semanas, algo inusual nunha dereita que anos atrás clamaba
contra os políticos de pancarta.
Polo visto, a soedade da oposición incita a procurar o calor da
rúa. Aos seus asesores correspóndelle saber se realmente esta estratexia, que só consegue
illalos das demais forzas políticas e cohesionar os demais partidos fronte ao seu asalto, os
achega ou os afasta dos seus
obxectivos estratéxicos, é dicir,
de recuperar o poder. Dá a impresión de que o PP aprendeu

que a alternancia en España só
se produce en situacións de crise ou emerxencia”.♦

Galiza e
España
ao borde
do precipicio
X.L. Barreiro Rivas (La Voz de
Galicia, 6 de xuño) sorpréndese
con Fraga. “Non entendo –afirma– como poden seren felices
persoas que, como Fraga Iribarne, levan toda a vida temendo
que un tropezón ou un foguete
de festa borre a súa patria da faz
da terra. Se usamos a palabra
nacionalidades –lémbranse?–,
pum! alá vai España! Se non sobrancea a lingua do Imperio,
quedámonos sen país. Se gañan
Maragall e Carod-Rovira, invocamos a Don Pelayo. Se gobernan Quintana e Touriño,
rendimos a patria á ETA. Se casan un garda civil e un peón camiñeiro rompemos coa nosa colosal historia. E así con todo.
Que angustia miña madriña! Vivir 82 anos, e os moitos que eu
lle desexo, sobre un país tan fráxil e tan ao borde do precipicio!
Mais os que non tememos que o
ceo se abata sobre as nosas cabezas non somos sensíbeis a tan
profundos argumentos”.♦
SANTY / El Progreso, 8 de xuño do 2005

Resposta a Bieito Iglesias

Podemos escribir o guión
MARILAR ALEIXANDRE
ás que fai referencia Bieito– é precisamente a escasa articulación da sociedade
civil. Propoñer a alguén que se apunte á
asociación de veciños suscita respostas
como se se tratase dunha invitación a formar parte da mafia. Non son os partidos
os únicos que deben facer política, todas,
todos nós temos o dereito, e mesmo o deber, de facelo. Que sectores sociais em-

prendan accións paralelas ou converxentes coas dos partidos (de esquerda) é unha
boa noticia. Que a sociedade galega se botase ás rúas formando parte de Nunca
Máis, significa que entende as mareas negras non como un asunto técnico, nin como un prezo que pagar polo progreso, senón como unha realidade sobre a que podemos reflexionar e, sobre todo, como di-

rían Jürgen Habermas e os autores da teoría crítica, que temos capacidade de modificar a través dos nosos actos. Algo está
cambiando cando a sociedade civil, a través de Burla Negra, a Rede Galega pola
Cidadanía ou doutros colectivos, di que
non quere que a dereita siga escribindo o
guión da nosa vida. E aínda que aos partidos lle corresponde gran parte de responsabilidade na escrita, as cidadás de a pé
temos moito que dicir. Que Zapatero fixese volver ás tropas do Irak ten relación coas mobilizacións en contra da guerra. E se
houbese unha meirande presión social a
favor do galego as empresas e os xornais
cambiarían o seu comportamento. Podemos escribir o guión do país e eu confío
en que o faremos.♦

Latexos
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Un estraño
manifesto
X.L. FRANCO GRANDE

A

proposta debida a quince persoas que se autonomean intelectuais e
cataláns (algúns non son nin o
primeiro nin o segundo) de
fundar un novo partido en Cataluña, empeza a tomarse en
conta en certos ambientes da
dereita española.
Na proposta, ou manifesto, dísenos que a necesidade
dese partido vén imposta, entre outras causas, pola
“escandalosa pedagoxía do
odio”, polo deterioro da educación, polo que chaman
“despilfarro de la lengua
castellana”, á par que denuncian o nacionalismo como
pantalla da corrupción e do
clientelismo cos que os
gobernantes cataláns teñen
discriminado aos que non
participan da súa relixión.
Ás veces é curioso o pouco que descorren os “intelectuais,” ou o pouco
informados que están, ou o
moito que menten: calquera
pode ter coñecemento, sinxelamente pola prensa, que
segundo o último informe da
ONU, cataláns e vascos acreditaban o mellor nivel de
comprensión, expresión e
aprendizaxe de toda España,
moi por riba do resto dos españois, que aparecían nos niveis máis baixos do mundo.
O de “despilfarro de la
lengua castellana” é unha
mala expresión do tópico de
sempre: que en Cataluña, porque se lle presta atención preferente ao catalán, se persegue
ou penaliza o castelán. Citen
un só caso de persecución do
castelán, que son moitos os
que se poden aducir de persecución do catalán e demais
linguas españolas. ¿Ou é que
chaman persecución ao desenvolvemento dunha competencia estatutaria? ¿Ou será que o
ensino do catalán, con
suxeición ás leis, é o que lles
amola, e quixeran a situación
do réxime anterior?
¿Corrupción e nepotismo
como consecuencia do
nacionalismo? Custa ter unha
idea cabal do que pode pasar
polas cabezas destes abaixo
asinantes, ou saber que idea
poden ter do país en que
viven. Corrupción e nepotismo, por agora, veñen sendo
consubstanciais ao exercicio
do poder calquera que sexa o
partido que o exerza. Soster
que un e outro son debidos
ao nacionalismo, ademais de
maniqueísmo pouco “intelectual”, non deixa de ser unha
babecada.
A sociedade catalá é xa
moi madura. E o tal manifesto só se reduce a un berro
impotente de quen quixera
exercer o seu nepotismo e
non acha ocasión. Non é
máis ca unha sospeita, claro.
Pero cando se mente desa
maneira, si que se está facendo xa unha “escandalosa
pedagoxía do odio”.♦

ELECCIÓNS AUTONÓMICAS

A páxina web oficial da Xunta non recolle
os datos definitivos dos polémicos comicios de 1989

A primeira maioría de Fraga obtívose cun
sospeitoso resultado do voto emigrante
XAN CARBALLA
Nas eleccións de 1989 o PP obtivo a maioría absoluta, mercé a
unha sospeitosa alteración da lóxica estatística, disparándose
en Ourense a incidencia do voto do PP no Censo de Residentes
Ausentes: foi o único caso no que lle gañou ao PSOE e fíxoo
por unha diferenza que non se corresponde con nada sucedido
nin antes nin repetido despois. Aquel oitavo escano de Ourense decidía a presidencia de Fraga. Foi cousa do home do saco?
En todos os procesos electorais
desde 1989, o Partido Popular vense xogando as súas posibilidades de
goberno no gume da navalla: só lles
vale conseguir maioría absoluta. As
eleccións do 17 de decembro de
1989 estaban marcadas por moitas
particularidades que é preciso lembrar para situarse. A presidencia da
Xunta encabezábaa o socialista
Fernando González Laxe, que viña
presidindo desde 1987 un goberno
tripartito xunto ao PNG e Coalición
Galega, despois de producirse unha
moción de censura apoiada por deputados que se desligaran do PP.
Paradoxicamente, o PSOE de Madrid nunca apoiou ese goberno alternativo, e como símbolo dese distanciamento o presidente español,
Felipe González, nunca recibiu na
Moncloa ao seu correlixionario
González Laxe. A outra singularidade era a presenza de Manuel Fraga como candidato, despois de terse retirado da primeira liña política,
cedendo a presidencia do PP a José
María Aznar. Finalmente, as eleccións galegas tiveron lugar apenas
mes e medio despois do PSOE obter a súa terceira maioría consecuti-

va no Congreso dos Deputados.
A noite electoral Fraga cantou
vitoria cos resultados provisorios
na man, nos que chegaba axustadamente aos desexados 38 deputados,
pero na cociña dos partidos todos
os ollos se dirixían a Ourense, onde
os cocientes de asignación de votos
deixaban as espadas en alto á falta
do escrutinio definitivo e a contabilización dos votos dos residentes
ausentes. Nesas primeiras horas, os
escanos de Ourense correspondían
do seguinte xeito: PP (8), PSOE
(5), Coalición Galega (1) e BNG
(1), e así o publicaron algúns xornais o 18 de decembro. Horas despois reasignábanse e cos datos provisorios o BNG perdía o seu representante en favor do PSOE. Os derradeiros cocientes de PP, PSOE e
BNG estaban axustadísimos: o PP
obtiña o seu oitavo escano ourensán con 10.270 votos e o PSOE o
seu sexto con 10.065 e o BNG quedábase ás portas con 10.060.
Faltaba escrutar o Censo de
Residentes Ausentes e revisar as
actas antes de coñecerse os resultados definitivos. Comezaban
as sorpresas.

Votos do CERA en 1989
Coruña Lugo Ourense Pontev.
PP
999
PSOE 1.386
BNG
86

324
365
20

920
369
16

1.051
1.616
31

Un mes e medio antes, co gallo das eleccións xerais, en todas as circunscripcións
estivo por diante o PSOE sobre o PP. No
caso de Ourense con 1.109 (49%) votos
contra 682 (30,18%).

Datos escondidos e
reclamacións xudiciais
Se un cidadán quere comprobar
hoxe os datos non pode recurrir
as páxinas electorais en internet
da Xunta de Galiza. Consultada a
páxina web oficial, os datos reflexados non inclúen o escrutinio final, senón o provisorio do día 18
de decembro de 1989, antes da
proclamación definitiva de resultados. Aquel foi un proceso sobre
o que estiveron postos todos os
ollos, e aínda que o PP aparentaba calma e empezaba a falar xa de
medidas de goberno, non dubidou
en mandar á Xunta Electoral Provincial, ao seu número catro naquela altura, Federico Trillo.
Aprimeira reacción do PSOE na
provincia apuntaba a que os socialistas ían pelexar por arrebatarlle o oitavo escano ao PP, impedir a maioría absoluta e propiciar a renovación
do mandato de González Laxe se lograba pactar con BNG, PSG-EG e
Coalición Galega. Eran dous os fac-

tores que os facían ser optimistas.
Dunha banda que no inmediato proceso electoral do 29 de Outubro de
1989 o PSOE gañara nas catro provincias no voto emigrante. A maiores había reclamacións de importancia en 12 mesas da provincia, ben
porque había actas dobles contraditorias ou ben porque aparecían máis
votos que votantes. Se se atendía ao
que viña sendo o criterio xeral esas
mesas debían ser anuladas e o proceso implicaría que o BNG obtiña o
seu escano e o PSOE arrebatáballe o
oitavo ao PP.
Pero a estratexia do PSOE, lonxe de ser apurar as posibilidades de
evitar que Fraga gobernase, foi darlle a vitoria antes xa do escrutinio.
Así, mentras na prensa do día 20 se
recollían as declaracións do coordinador de campaña en Ourense, que
mesmo falaba de que quizais houbese que repetir as eleccións na
provincia, o día 21 saían unhas declaracións de Antolín Sánchez Presedo, daquela secretario xeral do
PsdeG-PSOE, asumindo a maioría
absoluta de Fraga antes mesmo de
que estivesen contados definitivamente os votos, “as eleccións gáñanse nas urnas. Entendemos que
os procesos electorais non se deben
xudicializar, convertíndoos nunha
primeira volta do que máis tarde digan os tribunais”. Manifestábase
tamén disposto a revisar con coidado os votos de Ourense, pero como
se viu despois foi só para evitar que
o BNG acadase un deputado.♦

Excepción estatística en Ourense
De forma sistemática, os resultados do Censo de Residentes
Ausentes son moi semellantes
nas catro circunscripcións electorais. Con todo, nas autonómicas de 1989 en Ourense, o PP
conseguiu unha porcentaxe de
votos moi superior ao das outras tres provincias. En anteriores e posteriores comicios, Ourense amosou a mesma pauta
que A Coruña, Lugo e Pontevedra. Na gráfica adxunta pode
comprobarse cómo os resultados do PP sobresaen dos das
outras provincias e do resto das
consultas electorais.
Alfredo Suárez Canal era o cabeza de lista do BNG por Ourense, estivo presente en todo o proceso de escrutinio, que acabou
chegando ao Tribunal Constitucional e lembra aqueles días, “reunida a Xunta Electoral Provincial
contáronse os votos dos Residentes Ausentes, onde saltou a primeira sorpresa: o PP gañaba pero
ademais facíao cunha porcentaxe
que non tiña lóxica ningunha, visto o que pasara mes e medio antes.

Evolución do voto emigrante do PP na Galiza.

Naquel momento non podía afirmarse con rotundidade, pero se
comparamos a evolución do voto
emigrante entre 1989 e 2000 a
conclusión dun matemático é de
caixón: en Ourense, nas autonómicas de 1989, estatisticamente
hai un impacto externo, é o único

xeito de explicar esa anomalía na
evolución do voto”.
Hai que lembrar que se hoxendía é un clamor que se revise o xeito de emitirse e procesarse o voto emigrante, en 1989
apenas se lle prestaba atención.
Como informabamos no núme-

ro anterior, o PP cubría os votos
nos seus locais en América, e
facíao mesmo anunciándose na
prensa. Nin sequera era preciso
que o certificado censual acompañase ao voto. Onde estaba o
ponto débil? En que a custodia
das sacas cos votos non dependía máis que dos servizos de correos, e máis no caso de países
como a Arxentina ou Venezuela
especialmente vulnerábeis porque mesmo estaban nalgúns casos privatizados. Aínda que a
investigación se dirixise alí non
había ningunha posibilidade legal de actuar sobre os empregados de correos estranxeiros. Daquela o PSOE deixou pasar o
asunto e permitiu que o PP consolidase a maioría.
Desde ese momento a súa
única preocupación foi tirarlle o
escano ao BNG, un asunto que
se prolongou durante meses,
primeiro no Tribunal Superior
de Xustiza de Galicia e despois
no Tribunal Constitucional, que
desestimou finalmente os reclamos nacionalistas.♦
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XOSÉ MANUEL SARILLE

Chegou a ameazar a un artista con accións penais

A Xunta tentou pechar unha páxina web
que ridiculizaba o Plano Galicia
H. VIXANDE
En febreiro de 2005 a Xunta
tentou pechar a páxina electrónica plangalicia.com na
que se ridiculizaba o Plano
Galicia. O artista que incluía
fotografías dos carteis do Plan
recibiu ameazas de “accións xudiciais, tanto civís como penais”.
A Xunta, a través do Centro Informático para a Xestión Tributaria, Económica, Financeira e
Contábel da Consellaría de Facenda, dirixiuse a Mariano
Grueiro para que lle transferise
a titularidade da páxina electrónica www.plangalicia.com, na
que se incluía un traballo seu
sobre o Plano a través de fotografías dos carteis anunciadores
que están espallados por toda a
xeografía galega. A páxina en
cuestión fora rexistrada en decembro de 2003 e na mesma se
incluíra unha oferta á Xunta para a cesión gratuíta do dominio.
Por outra banda, se o anterior
presidente do Goberno central
José María Aznar anunciara en
xaneiro de 2003 o polémico plano, en decembro dese ano a páxina aínda non fora rexistrada
pola Administración. Ademais,
cabe lembrar que a Xunta só se
dirixiu a Grueiro en febreiro de
2005, un ano e nove meses des-

Fotografías do traballo Plano Galicia de Mariano Grueiro.

pois de rexistrarse esta páxina.
A páxina hoxe está a nome da
Casa Encantada –aínda que toman parte máis colectivos– e
non está operativa porque está a
reestruturarse.
Mais o obxectivo da Xunta
non só era o de facerse cun dominio que non utiliza –ten en
propiedade plangalicia.org e
plangalicia.net pero as páxinas
non están operativas. Nas comunicacións con Grueiro, asinadas
por Manuel Vidal Martín, acusábase ao artista de “publicidade

enganosa”, “uso de símbolos e
nomes oficialmente detentados
pola Xunta”, “competencia desleal” e de “que a súa conduta podería constituír un delito de falsidade documental”. A presión sobre Grueiro non só se realizou a
través do envío de correos electrónicos, Vidal Martín tamén lle
fixo chegar unha carta a través
dun notario. Deste comportamento extráese que a intención
da Xunta tamén era a de impedir
que se difundisen as fotografías
de Grueiro.

O traballo de Mariano
Grueiro tiña carácter artístico.
O mesmo está estruturado en
dúas obras distintas pero relacionadas: Plano Galicia –con
fotos e textos sobre a implicación dos carteis deste plano– e
plangalicia.com –que ten carácter telemático, no que se critica a actuación no Prestige e
no que participan máis persoas
e colectivos. Na actualidade é
posíbel consultar o traballo de
Grueiro na páxina www.enderezo.com/plangalicia.♦

Análise (anticipada)
dos resultados electorais
M. VEIGA
Aínda que a experiencia aconsella non facer
análises electorais até transcorridas cando
menos 48 horas desde o remate dos comicios, algunhas cousas parecen xa claras a estas alturas de campaña electoral.
Primeira, o electorado popular ten
conciencia de que Fraga non debeu presentarse e aínda que a maioría volverá votar por
el, as defeccións resultan xa inevitábeis, sobre todo nas cidades e na franxa inferior aos
50 anos. Gran parte dese voto recalará na
abstención. O PP non perderá contodo adeptos no campo, grazas ao seu control de tres
deputacións e da inmensa maioría das alcaldías dos municipios de menos de 10 mil habitantes. Nesta situación, o probábel é que
quede por baixo da barreira dos 38 deputados
e con iso da maioría absoluta.
O dato é notábel porque o PP é un partido nado en Galiza e de electorado moi identificado con esta sigla. Abonda con lembrar
que a primeira Alianza Popular, fundada por
Fraga e coñecida polo sobrenome de Os sete
magníficos, lograra nove deputados, catro
deles nas circunscripcións galegas.
O PSOE avanzará significativamente pero sen arrasar, froito non só dos trasvases de
votos, senón de que o aumento da abstención
entre as bases tradicionais do PP vaino beneficiar á hora do reparto de escanos. O PSOE
que carece dun proxecto galego (esta é a súa

gran eiva histórica) e que pivota sobre taifas o seu discurso, non así a dereita e o españolocais, benefíciase, coma nos tempos de lismo que hoxe en día está a redignificar os
González, do tirón madrileño.
valores da etapa franquista.
O BNG consolidará a base nacionalista,
O BNG, por outra parte, acometeu con
pero sen alegrías. Os votos terá que gañalos valentía unha renovación de listas que ofrede un a un. A explicación é obvia, e non ten cerá os seus rendementos positivos a medio
carácter interno: levamos un lustro de con- prazo, pero que pode ter algún custo, aínda
tundente campaña antique non decisivo, nesnacionalista en todas as
tas eleccións.
campaña
áreas (política: terrorisO antinacionalismo
mo; económica: insosocial e rampante proantinacionalista
lidariedade; social: etvocará certo voto útil
nicismo e cultural: imcara o PSOE que é visdo último lustro callou
posición de linguas
to como unha versión
periféricas). Este dis- en boa parte da sociedade” light e menos problecurso, por máis que remática da alternancia.
sulte falaz, sobre todo no caso galego, callou
Este escenario de cambio, de confirmarna maior parte da sociedade, tivo efectos vi- se, abre unha interrogante, que deberá resolsíbeis no País Vasco e Cataluña e moitos verse precisamente no campo socialista.
máis en Galiza, onde o nacionalismo non Triunfará, por dicilo así, a liña Vázquez ou a
conta con poder económico nin medios de liña Laxe? A primeira consiste en poñerlle ao
comunicación públicos ou privados que lle BNG condicións inadmisíbeis (non antes, sesirvan de paraugas. Ademais, a campaña da- nón despois de elixido presidente: modelo
se de forma case paralela a escala mundial: o Vigo) e finalmente intentar pactar cos novos
inimigo terrorista, étnico, fundamentalista, escindidos do PP (versión ourensán), como o
fronte á unidade dos seres humanos e a propio Vázquez xa fixo ver.
modernidade (un discurso, por certo, case
O que ofrece poucas dúbidas é a ruptura
idéntico ao de hai un século).
do PP no caso de perder as eleccións, o que
A diferenza de hai vinte e cinco anos, nos non impediría un reagrupamento posterior,
inicios da democracia, o nacionalismo fíxose por aquelo de que non hai aínda nada que
pragmático e desideoloxizou (no bo sentido) evite que a historia volva repetirse.♦

‘A

H

ai un par de meses
circulou polos correos
electrónicos unha
gravación cunha parte do
exquisito discurso que botou
o alcalde de Negreira co
gallo dunha visita do
presidente da Xunta, don
Manuel Fraga Iribarne, á
fermosa vila do Tambre.
Como a rexouba foi boa,
ampliaron a gravación,
ofrecendo a oratoria
completa, chea de
barbaridades de todos os
calibres, con calas en
diversas disciplinas e
saberes: política, estatística,
lingua, urbanismos,
urbanidades e teoloxías. A
ignorancia quintaesenciada, o
Xan das Bolas redivivo. É a
quintaesencia non porque
non saiba nada, que nada
sabe, senón porque ignora
moi mal, e porque o ton, as
advertencias, o atrevemento e
sobre todo a arrogancia
resultan intolerábeis para
calquera galego, polo feito de
compartir lugar de nación e
territorio con este pavo. Un
bocas tremendo, un pailán
único.
Os que conservamos a
inocencia, imaxinabamos a
Fraga igual de abraiado,
bufando, mentres escoitaba o
relato de como os veciños de
Negreira poden agora andar
polas corredoiras “no en
socos, como hasían antes, ni
en sapatos, que aghora
pueden andar en sapatillas!”
porque el é “el rey del
hormijón”. Supúñamos que o
presidente e o conselleiro
Feixóo desexarían saír
alancando daquel embolado,
daquela apoloxía da
estupidez. Mais non era así,
os gobernantes de Galiza
sentíanse ben na esterqueira
ao que parece, porque
comezou a campaña electoral
e volvemos ver o bañista de
Palomares no mesmo sitio e
escoitando as mesmas
baballadas, mergullado no
mesmo mar de sons
harmonizados polo rexedor. A
Fraga válelle todo, a apoloxía
do pailán, a arremetida do
señorito merdán, e tamén esa
negrura social, que ás veces é
tan profunda como hai
cincuenta anos.
Os abstencionistas da
esquerda deberían valorar
esta realidade. Os que non
ven suficiente esquerda no
BNG, deberían observar máis
atentamente o individuo.
Fitando os seus acenos e a
súa afección indecente pola
bazofia, abonda para
decidirse a votar. Aínda que
só sexa por limpar isto, e por
ter despois un adversario que
non estea mergullado na
putrefacción insoportábel. Eu
coñezo nacionalistas
encabuxados para sempre
que irán á urna sacar
deputados. E dirixentes
anarquistas que o farán
seguramente por primeira e
última vez.♦
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ELECCIÓNS AUTONÓMICAS

O PP usa o medo
para manter os votantes dos anteriores comicios
A. EIRÉ
Manuel Fraga insulta, arremete,
descualifica..., trata de lle meter
medo ao electorado. Mesmo
rectifica. Afirman desde o PP
que se sae do guión. Non é certo. O discurso de Fraga, o mesmo que o de Mariano Raxoi,
está programado desde Madrid. Meter medo é a única aposta do PP para manter votantes.
Escribe Manuel Rivas que Fraga viaxa de mitin en mitin “coa
Apocalipse debaixo do brazo”.
Tanto manda ao “carallo” a Anxo Quintana, como afirma que
Emilio Pérez Touriño “fai o pallaso”. Entre tanto, brada que
van “comer a merda do Plano
Galicia” ou chámalles “morralla” aos intelectuais galegos.
Aínda lle queda tempo para
cualificar de “asquerosa” a lei
de matrimonios gai. Pero os que
“insultan” ou os “maleducados”
son os outros candidatos, segundo a versión de Fraga. E os
seus compañeiros desculpan as
saídas dun presidente que semella un seareiro, afirmando
que “xa se sabe, Fraga é así, pero logo descúlpase”. Cos gais
fíxoo pola internet.
Pero ese Fraga colérico só é o

sal da campaña que lle bota, máis
da conta, un home nervioso. No
demais, o discurso de Fraga está
perfectamente medido segundo a
partitura escrita en Madrid a que el,
tan afeito, lle dá o ritmo axeitado.
A cuíña do PP en Madrid
chegou a unha conclusión: a política de dureza dálle dividendos
electorais. Poñen como exemplo
que lle recortan, segundo a última sondaxe do CIS, 4,6 puntos
ao PSOE. Pensan que con esta
política de extrema dereita son
capaces de manter activados os
seus votantes. As mobilizacións
de Silleda e do Monte do Gozo
viríanlles dar a razón.
Ao mesmo tempo, tentarían
cavar unha gabia ideolóxica co
PSOE para que non se producise
un trasvase de votos entre ambos
os partidos.
Dous son os seus materiais
ideolóxicos fundamentais. O non
ao diálogo coa ETA, utilizando
as vítimas, e a submisión de José
Luis Rodríguez Zapatero a Josep
Lluís Carod Rovira.
Pero na campaña galega teñen que adaptar a mensaxe. Defenden que na Galiza vai haber
un goberno como “o catalán”,
pero danse conta, polas enquisas,
que non está mal visto nin polo

55% dos seus votantes. Así que
retellan: “Carod manda en Zapatero porque depende del en Madrid, pero o BNG non lle fai falla, nin Touriño ten o peso de
Maragall”, dixo Ángel Acebes.
O outro problema é como incluír o non ao diálogo coa ETA
na campaña galega. A maioría
dos galegos posicionáse a prol
desa paz negociada. Así que realiza un arranxo. Se goberna o
BNG e o PSOE “a ETA vai vir a
Galiza”. Que máis da que xa tentase matar a Fraga... Trátase de
identificar o nacionalismo co terrorismo e, agora, tamén o PSOE
pasou a ser amigo dos etarras.
Hai algúns oradores que saen
do guión. Como Xosé Cuíña Crespo que ten que procurar auditorio
en Ourense porque na súa provincia téñeno confinado no Deza.
E Fraga ameaza con que os
galegos volverán comer unicamente “caldo, leite e castañas”,
como antes de chegar el ao goberno autonómico.
Como se non levase “desde
pequeno subido a un coche oficial”, acusou a Anxo Quintana.
O candidato do BNG pinta un
Fraga que pasa polas “aldeas a
todo meter, sen coñecer a realidade, e do mar, só sabe do baño

que se deu en Palomares”. A resposta do candidato da dereita:
“vai ao carallo”. Galiza só existe
desde que chegou Fraga á Xunta.
Por decreto de Fraga.
Tanto Quintana como Touriño semellan uns santiños paduanos ao lado de Fraga. Fan oposicións a presidentes.
No PP son expertos en mercadotecnia electoral. Nin os do
PSOE, nin os de Madrid os entenden cando se trata de contestarlles ao “autóctonos” galegos.
No BNG, esta vez, seguen unha
estratexia totalmente diferente á
de Beiras hai catro anos: nunca
entran ao trapo, van ao seu. Pase
o que pase lanzan a súa mensaxe.
Só Quintana utiliza unha frase
con retranca como contestación
que dá un titular.
As lerias de Baltar e a súa
charanga cantando “se non es do
PP, fódete, fódete”, é unha mensaxe totalmente directa aos mozos: “Se queres atopar traballo
tes que ser do PP, se non emigras, xa o sabes”. A mesma mensaxe que xustifica que os do PP
aproben as oposicións “porque
están mellor preparados”.
“A realidade é que en Ourense ningún do PP está parado, os
que non votan o PP están na emi-

gración”, coméntanos unha militante do BNG da Baixa Limia.
Pero aínda queda quen non
vota o PP nunha resistencia numantina. Baltar non só o sabe, senón que o ten cuantificado por
lugares. Deulles aos seus alcaldes
a lista. Estes pasaranlla ao responsábel de cada parroquia. Como cada elección, está en marcha
a operación “roubar votos”.
Non hai que entendela no senso estrito da palabra como fixo o
PSOE. Trátase de conseguir os
votos daqueles que apoiaron outras candidaturas. Algunhas veces
os métodos son peores ca o simple
roubo (roubo, roubo, hai poucos).
Moitas veces, o método é a
extorsión.
“Fun falar co alcalde para saber que pasaba coa miña solicitude de axuda para a granxa,
130.000 euros. Aquí está, só necesita a miña sinatura. Depende
do teu voto. Podo dicirlle que si
é logo non votalo. Como o sabe?
Sei. Xa farás por conseguir que
toda a parroquia vote o PP, se
non xa sabes o que pasa”, conta
un afiliado do SLG que se tivo
que converter en axente electoral
do PP para non ter que emigrar.
Esa é a campaña que non se
nota e non traspasa.♦
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Unha moción
do BNG
no Congreso
é portada
nos principais
medios
do Uruguai
RUBÉN VALVERDE
Diario El País, La República, Últimas noticias, Radio
Nacional, Radio Montevideo ou unha entrevista no
programa Buen Día. Esta
foi a repercusión que tivo a
proposición non de lei presentada polo BNG no Congreso solicitando que o Goberno español respecte o
Tratado bilateral hispanouruguaio de Recoñecemento, Paz e Amistade de 1870.
Segundo este acordo, unha
persoa con cidadanía española podía instalarse sen
restrición no Uruguai e viceversa. A lei de Estranxeiría aprobada polo PP na anterior lexislatura restrinxiu
este dereito.
“Unha lei de rango internacional non se pode eliminar por unha lei ordinaria do
Congreso, como é a lei de
estranxeiría, porque ten rango inferior no ordenamento
xurídico”, explica a representante do BNG no Parlamento Europeo, Ana Miranda. “O tratado bilateral entre
o Uruguai e España permitiu que moitos galegos puidesen instalarse naquel país
sen restricións. Agora o Estado español expulsa a cidadáns uruguaios e afirma que
non lles pode dar o permiso
de residencia. O trato é discriminatorio e por iso o
BNG quere que se respecte
o acordo asinado en 1870”,
indica Ana Miranda.
A proposición non de lei
presentada polos nacionalistas galegos está tendo unha enorme repercusión no
Uruguai. O BNG foi portada dos principais xornais,
emisoras de radio e cadeas
de televisión. A moción do
Bloque refírese aos cidadáns que están xa instalados
no Estado español e por iso
Ana Miranda sinala que
“non vai producir un efecto
chamada”. “Ademais, se o
BNG goberna, acordamos
co presidente do Uruguai,
Tabaré Vázquez, que asinariamos un tratado de colaboración con aquel país para desenvolver o tecido produtivo e que así os uruguaios non teñan que emigrar. Até agora as empresas
españolas instaladas alí seguiron unhas pautas de sacar o máximo rendemento e
marchar cos beneficios para
outro lado. Nós queremos
que as empresas galegas e
uruguaias colaboren creando sinerxias mútuas”, engade Miranda.♦

Anxo Quintana
‘Non pido que se fien das miñas promesas,
senón que analicen os meus feitos’
AFONSO EIRÉ

É a súa primeira campaña electoral como candidato á
presidencia da Xunta pero está a sorprender a propios
e estraños. Anxo Quintana ten a lección aprendida e claras as mensaxes que quere dar. Non anda con rodeos e

vai directamente ao gran, convencido do que ofrece,
como os 50.000 postos de traballo ou repoboar o rural.
Afirma que o aval da súa palabra son os seus feitos como
político e pide que os comparen cos dos outros candidatos.
Quere ser o primeiro presidente nacionalista de Galiza.

Vostede preséntase na campaña electoral como “un home
de palabra”. Á vista dos incumprimentos doutros políticos, por que os electores deberían crer as súas promesas?
Os cidadáns, na vez de fiárense das promesas que realizamos na campaña electoral, deberían de fiarse dos nosos feitos.
Cando os cidadáns queiran saber
que candidato vai realizar unha
política máis favorábel na defensa do patrimonio artístico que
ollen os feitos dos outros candidatos e os meus como alcalde de
Allariz. Que cando se fale de
apoio á vivenda para a xente moza, máis que do que eu lles diga,
que analicen o que eu fixen. A
miña palabra son os feitos que
me avalan como político.

‘Galiza nunca tivo
un goberno
que estivese
á altura dos cidadáns’
Que é iso de ‘un país novo?
Como reclamo está moi ben
pero a realidade é que estamos
nun país envellecido.
Tanto na teoría como na
práctica, Galiza é un marabilloso
país cheo de posibilidades e de
xente emprendedora. Xente que
é capaz de sacar adiante proxectos por si soa e poñelos na vangarda mundial, tanto no ámbito
da empresa como no eido intelectual e cultural. Galiza ten todo
o necesario para ser unha nación
próspera. O único que nos fallaron historicamente foron os gobernos. Nunca tivemos un goberno que estivese á altura dos
cidadáns. Por iso temos que mudar de goberno, realizar o cambio galego. Só así poderemos
pór en marcha ese novo país que
está agardando para agrollar. Un
país onde os cidadáns poidan vivir mellor e non ter que emigrar.
As prioridades
Cales son esas catro ou cinco
cousas que vostede mudaría
desde o goberno para permitir
ese “novo país” do que fala e
que os anteriores gobernos seica non puxeron en marcha?
En primeiro lugar, levaría ao
goberno rexeneración democrática. Só podemos levala aqueles
que a practicamos día a día. Do
BNG poderanse dicir moitas
cousas, pero os cidadáns saben
que as xentes do BNG non somos os que metemos a man na
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caixa. Remataremos co clientelismo, co caciquismo e co
amiguismo na administración.
Non tardarei máis de seis
meses en trasladarlle, como presidente, ao parlamento un texto
articulado dun novo Estatuto.
Un Estatuto de nación para que
Galiza ocupe o lugar que lle corresponde como nación dentro
do Estado español.
Acabouse que Galiza sexa
unicamente espectadora na polí-

tica estatal, ten que pasar a ser
protagonista.
Nos cen primeiros días de goberno porei en marcha un plano
de emprego que teña por obxectivo crear 50.000 postos de traballo
para a xente moza e as mulleres.
Tamén imos acometer desde
o goberno, desde o primeiro día,
as accións políticas necesarias
para que se cumpra a Lei de
Normalización Lingüística e para que o Plano de Normalización

aprobado polo parlamento teña
orzamentos e prazos.
O cambio vaise notar en Galiza da man do BNG porque facer que a lei sexa igual para todos é un auténtico cambio revolucionario. Por aí imos comezar
a construción da nova Galiza.
Vostede fala do “cambio” o
PSdeG-PSOE tamén propón
un “cambio”. En que se diferencian ambos?
Non creo que a Galiza lle inte-
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rese un amor platónico co goberno sempre os intereses de Galiza por
de Madrid como propón Emilio encima dos outros todos. Iso signiPérez Touriño; dicirlle sempre si ao fica “cambio galego”, pensar e
que lle propoña o
obrar desde Galigoberno central.
za, coa defensa
Tampouco creo
dos nosos intereacer que a lei
que lle conveña a
ses como princiGaliza un divorcio sexa igual
pal obxectivo, sen
eterno co goberno
hipotecas foránepara
todos
do Estado. Manuel
as.
Fraga, guiado por é revolucionario
criterios partidisApoiarse
tas, propón un di- aquí e agora’
nos movementos
vorcio, porque non
sociais
lle interesa o país.
Contentarase con
Non semella que
seguir as ordes que lle dea desde esa capacidade de interlocuMadrid a extrema dereita que go- ción e firmeza dependa unicaberna no PP.
mente da súa vontade.
O que lle interesa a Galiza é un
Non, o comportamento distinmatrimonio de comenencia co Es- to está na xénese de cada forza potado. De xeito que poidamos ter un lítica. Eu entendo a política como
presidente con capacidade de diá- diálogo, pero sobre todo como
logo, de interlocución, pero tamén participación. Non comprendo a
coa firmeza necesaria para colocar acción do goberno á marxe dos

‘F

movementos sociais. Un xa pode
ter o mellor proxecto político, que
se non é capaz de gañar a complicidade dos axentes sociais, está
chamado ao fracaso. O cambio
galego que eu quero presidir non é
unicamente institucional, senón
tamén de participación social.
O de participación social
sempre se emprega desde o oposición, pero cando se chega ao
goberno, os movementos sociais
semellan molestarlles a todos.
A política do BNG non se entende sen os movementos sociais.
A participación social non é un
problema, é unha oportunidade. A
miña experiencia demostroume
que se hai participación, se a sociedade está organizada sempre
vas ter interlocutores válidos para
compartir o teu proxecto e para
procurar complicidade para a actuación de goberno. Como dicía
ao comezo, ás obras me remito:

cando cheguei ao goberno a AllaSi, claro, cando xogaba no
riz non existía ningunha aso- equipo de fútbol do Allariz semciación. Prescindín dos pedáneos pre quería gañar, pero ás veces...
para que existise asociacionismo.
Efectivamente, pode ser que
Agora existen 17 asociacións de logo das eleccións, non habendo
veciños. Significa máis traballo, maiorías absolutas, eu teña que
pero é moito máis efectivo.
presidir un goberno conxunto,
O escenario máis probábel plural. Se tivese que ser así,
logo do 19-X é que existan acor- tampouco sería unha mala fórdos entre namula para Galiza.
cionalistas e soA prioridade
cialistas. Cales
do BNG é que
miña acción
son as cuestións
exista unha rexeirrenunciábeis de goberno
neración demopara o BNG?
crática. Para iso o
sustentarase
Non formulo
PP ten que pasar
a campaña electo- nos axentes sociais’ á oposición. Unral como unha esha fórmula dun
cenificación de
goberno presidicondicións para
do por un naun futuro goberno con outras for- cionalista, pero no que participe
zas políticas. Nós temos o noso a forza política que tamén gopropio proxecto, o noso progra- berna en Madrid, daríalle a Galima. Para ese programa é para o za capacidade de diálogo para
que lle pedimos apoio á cidadanía. tomar decisións.♦

‘A

‘Só pode conseguir unha Galiza forte quen demostrou que cre nela’
Vostede fala da emigraFalaba antes do cumprimento
do Plano de Normalización ción, pero desde o PP e tamén
Lingüística, pero hoxe os fillos desde o PSOE negan que exisdos galego-falantes non poden ta emigración hoxe na Galiza.
Hai políticos que opinan que
ser escolarizados integramente en galego. Para cando unha os cidadáns que marchan para as
escola totalmente en galego? Canarias, Barcelona ou Madrid,
É anacrónico que non se poi- como tamén forman parte do Esda escolarizar os rapaces en ga- tado español, non se pode consilego. Cando iso sucede non só se derar emigración. Eu emprázoos
está vulnerando a lei, senón a ra- a que sexan capaces de dicírllelo
cionalidade e os sentimentos de á cara ás nais que teñen fillos
moita xente. Polo tanto, tratare- que tiveron que marchar da súa
mos de conseguir canto antes casa para poder atopar traballo.
que toda persoa que libremente
queira escolarizar os seus fillos Un plano de emprego
en galego poida facelo.
Queremos que o galego sexa a A emigración ten moito que ver
primeira lingua de Galiza. Temos co paro. Unha das súas medidas
que gañar para a causa do galego estrela é a creación de postos de
a sociedade, con convencemento, traballo. Proposta que, por oucon ilusión, crendo no país, pero tra parte, todos os candidatos
fan e case nunca cumpren.
tamén cumprindo as leis.
Nós non so dicimos o que queCita tamén como unha das
remos, senón cosúas prioridades a
mo o imos facer.
rexeneración deon non só
É necesario acamocrática. Que é
bar coa política de
o que está disposdicimos
o
que
cimento inútil do
to a facer o BNG...
PP para poder inO goberno ten queremos, senón
vestir en políticas
que ser o garante
sociais e emprego.
dos dereitos fun- como conseguir
Hai que mudar o
damentais dos cidadáns. Temos 50.000 novos postos centro de gravidade do investimenque acabar coa
to do goberno. É
ocultación, a ma- de traballo’
necesario rematar
nipulación e a elico despilfarro de
minación de determinadas opinións políticas e cultu- estradas, pistas e beirarrúas que
rais que fomenta o PP. O goberno non van a ningún lado nin se usan.
ten que garantir a opinión pública O noso compromiso é dedicar no
e libre de todas as tendencias e to- primeiro ano de lexislatura o duplo
das as opinións. Unha das princi- do que se lle destina agora. Pasar
pais medidas para logralo é que os dos 220 millóns aos 500. Ao remamedios de titularidade pública dei- te da lexislatura deberemos estar
xen de ser medios gobernamentais no 1,1% do PIB.
Sabemos que con estas medipara convertérense en medios ao
servizo dos cidadáns, de divulga- das podemos crear 50.000 novos
ción da nosa cultura na súa expre- postos de traballo estábeis e de
sión máis plural. Nese senso, re- calidade. Fundamentalmente dirinunciamos a nomear o director xe- xidos ás mulleres e á xente moza.
O PP está a propor 120.000
ral da CRTVG. Será o parlamento
quen o faga mentres non se crea o postos de traballo e o PSOE
Consello Audiovisual. Por outro 150.000...
Están, sería moito máis crílado, o exercicio dos dereitos fundamentais das persoas pasa por- bel que o PP mandase volver os
que poidan vivir e traballar digna- 200.000 que botou á emigración
mente na propia terra. Cando iso durante a súa etapa de goberno.
non se permite, estase vulnerando Como pode prometer 120.000
postos de traballo un goberno
un dos principais dereitos.

‘N

que o que fixo foi mandar xente
á emigración?
Paréceme moi loábel tamén o
desexo do PSOE, pero gustaríame
que dixese como. Pero, sobre todo, como se pode compatibilizar
esa promesa cunha política económica e laboral que vén de perpetrar unha segunda reconversión en
Ferrol. Promesas que non están
sustentadas na realidade lembran
aqueles 800.000 postos de traballo
que prometera Felipe González.
Educación, agricultura e pesca
Os analistas afirman que para
mudar o rumbo económico de
Galiza, é necesario sobre todo
investir en educación...
Estou de acordo: investir en
educación é investir en futuro. Temos que facer un esforzo para
equipararnos aos países máis
avanzados. A nosa proposta é dedicar o 6% do PIB a educación e,
dentro desta porcentaxe, o 1,55 a
educación superior. Temos que
conseguir conxugar a ecuación
educación-investigación-empresa.
Vostede comezou a súa militancia política nas Comisión
Labregas. O rural galego estase desertizado...
O medio rural é a miña obsesión porque é parte do meu cora-

daría ten que converterse en
punta de lanza do que debería de
ser o novo asentamento poboacional no medio rural. Para iso
hai que apostar pola calidade e
pola produción, porque estamos
nunha situación inmellorábel.
E o sector pesqueiro...
Galiza ten no complexo marindustria o espiñazo de boa parte da súa economía. Non podemos desperdiciar os nosos recursos. Algún membro do actual
goberno do PP fachendea de que
conseguiron reducir o sector primario até o 8%. Resulta incríbel
que un goberno se gabe de ter
destruído boa parte dos recursos
do noso país. O sector pesqueiro
ten que ver no goberno galego
non un problema, senón o seu
principal colaborador e impulsor. Boa parte dos mellores emprendedores están no mundo do
zón. Vou facer unha aposta polo mar. Teñen que ter ao seu lado
medio rural que é repoboar o ru- un goberno que os acompañe.
Houbo un tempo no que os
ral, de xente non de especies cinexéticas. Un país que aspira a empresarios lle tiñan medo ao
un futuro de progreso ten que ter BNG...
Hoxe os empresarios, na vez
un sector primario forte. Galiza
ten inmensas posibilidades na de nos ter medo, saben que o
agricultura, na gandaría ou no BNG pode ser un instrumento poámbito forestal. É importante re- lítico moi eficaz para que a indusalizar unha importante remobili- tria galega teña máis posibilidades
zación de terras. Temos até o de competir tanto no Estado coma
70% da nosa superficie agraria no mundo. Sábeno, porque canto
máis peso teña
útil abandonada
Galiza, máis posiou a monte imbilidades de negoprodutivo. É nemedio rural
cio van ter eles.
cesaria unha noMoitos negocios
va Lei de Con- é a miña obsesión,
non van adiante
centración Parcomprométome
polos atrancos que
celaria que parta
lles poñen ás emdo criterio de a que a xente poda
presas galegas ao
sostibilidade amnon ter quen os
biental. Pero, so- volver a vivir nel’
defenda ao xeito,
bre todo, cómpre
por exemplo, en
canto antes unha
Madrid. Os únicos
Lei de Ordenaque lle poden ter
ción Territorial e,
ao seu carón, unha lei de usos da medo ao BNG son os falsos emterra, unha lei de superficies presarios acubillados baixo as ás
ociosas cun banco de terras que da administración para facer nepermita remobilizar as terras e gocios non sempre claros. Unha
que se poidan utilizar as hoxe Galiza forte, tamén o é para o
abandonadas. Unha nova lei fo- mundo empresarial. Só pode facer
restal para que os montes en unha Galiza forte quen cre nela,
man común teñan unha xestión quen leva traballando toda a vida
eficaz, entendendo a produción por ela, quen non supedita o país a
forestal como un cultivo. A gan- outros intereses.♦

‘O
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Un país novo
CARLOS AYMERICH
O BNG chega ás eleccións do próximo 19 de xuño cun
obxectivo fundamental: botar o PP do poder, mandalo á
oposición. Por hixiene democrática e por necesidade nacional. Hai que botalos, non podemos seguir cun goberno galego que nos avergoña, que non defende os nosos
intereses, que se parapeta detrás de muros de empanada
para esconder a realidade. A realidade dun país no que no
2004 (datos do INE) morreron 29.000 persoas, naceron
apenas 18.000 nenos e emigraron 22.000 mozos. E aínda
prometen máis.
Mais non chega con poñer fóra o PP. Hai que saber
qué se quere facer co goberno. Non abonda cun mero
cambio de persoas. É preciso un cambio real de políticas.
E no BNG temos as cousas claras. Por iso estamos explicando e debatendo coa cidadanía o noso programa de goberno, as nosas propostas, os nosos compromisos de re-

xeneración democrática, de máis autogoberno, de máis imos escoller un programa, imos votar por uns deputabenestar e de desenvolvemento económico sustentábel. dos… pero en realidade imos decidir quen queremos que
Ideas e propostas coas que queremos construír un país sexa o futuro presidente de Galiza. Coincidimos en que
novo. Un país no que pague a pena vivir e co que pague Fraga non vale. Mais, válenos acaso un Emilio Pérez
a pena comprometerse. Transformar Galiza. Mais iso fa- Touriño sen forza, sen enerxía, incapaz de esixir en Macelo cos galegos dentro. Rematando, de vez, coa emigra- drid o que por xustiza se lle debe a Galiza ou é preferíbel
ción da xente nova.
un candidato novo como Anxo Quintana, con experiencia
Porque a xente sabe que non chega con moverse. Hai demostrada de goberno, firme na defensa dos intereses
que saber cara a onde se vai.
de Galiza e capaz de dialogar
E hai que darlles respostas see de chegar a acordos, de
on vale de nada derrotar a Fraga igual a igual, co goberno cenrias e coherentes aos problemas de Galiza. Non dá igual.
tral? A escolla non ten dúbipara que outros fagan as súas
Non vale de nada derrotar a
da. E a sociedade vaise decaFraga para que outros fagan
tando a cada día que pasa.
mesmas políticas”
as súas mesmas políticas.
Dicía Castelao que só GaE sabemos que a alternatiliza pode salvar a Galiza. Só
va ao PP pasa por un acordo
o BNG é capaz de pór a Galientre o BNG e PSOE. Un
za no lugar que lle corresponacordo negociado con luz e taquígrafos, á vista da xente. de. Só o BNG é capaz de lograr que Galiza sexa respecUn acordo público, co pobo como garante do seu cumpri- tada. Só un presidente do BNG, como Quintana, será camento. E as condicións e os contidos dese acordo e a com- paz de lograr para os galegos o benestar, o emprego, as
posición do futuro goberno dependen da forza do BNG. infraestruturas das que outros desfrutan desde hai anos.
Só o BNG é garantía de compromiso con Galiza, de aten- Por iso o voto útil, o voto seguro nestas eleccións, é o voción real ás necesidades da xente maior e das familias. De to ao BNG: para botar o PP do goberno, si, mais tamén
futuro para a xente nova. De benestar e de dignidade.
para que haxa un goberno novo comprometido cun camE, ademais, non nos enganemos, nestas eleccións bio real no país.♦

‘N

Lugo
Dous días durou o xuízo que se
celebrou na Audiencia Provincial
de Lugo contra o interventor da
Deputación, Xosé Ferreiro, o secretario deste organismo, Faustino
Martínez, e a xefa do servizo de
Órganos de Goberno, María do
Carme Mato Lence, aos que o fiscal acusou de infidelidade de custodia de documentos, desobediencia e falsidade de certificados.
A investigación iniciárase a raíz dun proceso que se abriu contra
o deputado e ex alcalde de Ribadeo, Xosé Carlos Rodríguez Andina sobre unha posíbel duplicidade
no cobro de dietas, para o cal a fiscalía de Lugo solicitou información dos citados pagamentos aos
responsábeis da Deputación.
Segundo o fiscal que actuou
no caso, no organismo provincial
existía un contexto para obstruír
as investigacións que se levaban
a cabo e cualificou a recompilación da documentación como
“fase de toreo” porque “mandar ,
mandaban, pero non o que se lles
pedía, moi habelenciosamente”.
A respecto dos acusados, a fiscalía dixo que “temos un interventor que non intervén” e afirmou
que polas ordes que daba, non se

Funcionarios da Deputación
no banco dos acusados
ANTÓN GRANDE

A fiscalía de Lugo considera que dirixentes da administración provincial se beneficiaron dos seus postos para conseguir pagas irregulares. Tres dos funcionarios da Deputación enfróntanse a penas de cárcere e a millonarias multas.
pasaba a Intervención ningún documento relativo ao cobro de dietas, asistencias e quilometraxe dos
vicepresidentes da Deputación,
apuntando que o sistema empregado “non cumpre ningún dos requisitos legais” e que responde a
un sistema de retribución encuberta aos vicepresidentes.
Do secretario, a fiscalía salientou que se encargou ben de
non deixar a súa sinatura nos oficios remitidos á fiscalía cando
esta pediu copia testemuñada da

documentación enviada e que
mentiu porque no primeiro non
se remitía o solicitado e no segundo dise que non hai máis.
En canto á funcionaria, foi
acusada de erixirse en obstáculo
a unha investigación que, ademais, non ía con ela, e de reter os
documentos que terían que ir a
Intervención.
O fiscal do caso, no segundo
día da sesión apuntou que a institución que dirixe Francisco Cacharro Pardo nin sequera ao Con-

A política económica
da Xunta de Galicia

sello de Contas lle fai o mínimo
caso na súa recomendación sobre
o pago de dietas e que na Deputación de Lugo “o estado de dereito
pasa por diante pero non entra”.
Aínda matizou máis o representante do ministerio público
cando apuntou que “o principio de
igualdade ante a lei nesta provincia semella que é revolucionario”
e advertiu que este proceso vai ter
moitas repercusións, tanto se é inculpatorio como absolutorio.
No xuízo declararon como

testemuñas, entre outros, Andina
e o propio presidente da Deputación, que explicou que a forma
en que se retribúen os gastos de
dietas é froito dun acordo.
O fiscal solicitou para o interventor e o secretario tres anos de
prisión, cinco de inhabilitación para emprego ou cargo público e
multa de 45.000 euros por infidelidade de custodia de documentos;
un ano de prisión por desobediencia e cinco por falsidade documental ou, no seu defecto, dous por falsidade de certificados, amais de
cinco anos de inhabilitación e
multa de 54.000 euros. Á funcionaria pídelle catro anos de cárcere,
cinco de inhabilitación e 45.000
euros de multa polos dous primeiros delitos dos seus compañeiros.
Pola súa banda, as defensas
dos acusados reclamaron a absolución dos seus clientes ao coincidir en que houbo unha palmaria falta de actividade probatoria,
que o fiscal non sabía exactamente o que buscaba cando reclamaba documentos e que non
empregou razoamentos xurídicos para formular a acusación.
O xuízo quedou visto para
sentenza.♦

Subliñado

O Estatuto oculto
LOIS DIÉGUEZ

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

COLECCIÓN CAMPUS / A NOSA TERRA

Se este maltratado país noso estivese realmente no maxín dos candidatos dos partidos estatais que queren ser presidentes da Xunta de Galiza, non asistiriamos a esa narcotizante campaña de promesas e cifras
que van durar tan só estes quince días. Se este maltratado país noso estivese realmente no maxín dos candidatos dos partidos estatais, asistiriamos agora ao debate que fai Anxo Quintana cada día sobre o novo
Estatuto e no que aqueles non queren entrar. Tales posturas dinnos que
no futuro inmediato, despois do 19 de xuño, PP e PSOE van estar na
posición de frear un Estatuto que nos mostre como nación, pois ese é
o obxectivo dos seus xefes madrileños. Que Galiza achante como rexión dependente, calada e sometida aos intereses electorais dos que
queren facer carreira en Madrid. E pola contra, as devanditas posturas
móstrannos tamén que o BNG vai guiar a alternativa de expoñer, defender e reclamar os dereitos que nos corresponden como nación e que
non nos poden roubar. O xogo real, a loita polo futuro, está aquí, no
poder que teñamos para planificar a nosa economía e concretar sen
medo e sen fantasmas o tipo de financiamento que nos favoreza. O demais é propaganda para o soño dunha noite de verán. E a nós, vellos
sufridores de antiga historia, convennos saír dunha vez desta noite sen
luces na que aínda nos manteñen.♦
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A lei retira parte das bolsas aos estudantes con menos recursos

Votantes
esixentes
XESÚS VEIGA

O

s resultados dos
referendos de Francia
e Holanda colocan no
centro do escenario político
europeo un fenómeno de
indiscutíbel trascendencia: a
disociación entre a opinión
dunha boa parte do
electorado a respecto dun
asunto relevante e a decisión
da maioría dos representantes
parlamentares sobre esa
mesma cuestión.
Non é a primeira vez que
se rexistra unha circunstancia
semellante: no mes de marzo
de 1986, o referendo sobre a
presenza do Estado español
na OTAN permitiu visualizar
un nivel de oposición social á
integración na alianza militar
moi superior ao peso
parlamentar das forzas
políticas que abandeiraban o
voto negativo. Son
expresións dun
comportamento dual de
amplos sectores das
sociedades europeas, capaces
de combinar o apoio á
continuidade do esquelete
básico do sistema político
dominante (propiciando unha
determinada alternancia entre
as forzas mais representativas
do mesmo) e o
pronunciamento favorábel
–en consultas electorais
singulares ou en inquéritos
especializados– a medidas
concretas inspiradas en
valores pacifistas,
antiautoritarios e igualitarios.
A dez dias da
convocatoria electoral máis
intensa da recente historia
política do noso país,
podemos pensar que a
maioría do electorado vai
actuar cun criterio máis
esixente para seleccionar os
seus representantes na
cámara do Horreo? Hai
razóns para crer que a resposta
social á crise do Prestige e á
guerra do Iraq liberou un
volume adicional de enerxías
multiformes que poden acudir,
por camiños diferentes, á cita
do 19 de xuño e facer
realidade a ilusión abortada no
outono do 2001.
Para votantes esixentes
procedentes da marea branca
do Nunca Máis só hai unha
oferta electoral que presente
un conxunto equilibrado de
propostas programáticas
alternativas e credibilidade
historicamente acreditada na
construción dun forte
autogoberno nacional, un
sistema democrático de
calidade e unha sociedade de
benestar real. Velaquí a
oportunidade que representa
o BNG nesta primavera
electoral: ser a voz de quen
aposta por un cambio sen
máis hipotecas que as
derivadas do proprio contrato
cos votantes.♦

As residencias universitarias
en guerra contra a lei de subvencións
MARIA ÁLVARES
A menos de un mes para que remate o curso en todas as universidades; as caceroladas, manifestacións, cortes de tráfico e as
aulas das residencias universitarias abarrotadas de estudantes
reunidos en asembleas, anuncian un novo conflito na Universidade de Santiago que desta vez, lles afecta aos beneficiarios das bolsas para residentes.
A reforma da lei de subvencións
aprobada o pasado catro de maio
no Consello de Goberno incompatibiliza as bolsas de residencia
do Ministerio de Educación e
Ciencia (MEC) coa bolsa de estudos que lle concedía a propia
Universidade de Santiago aos
alumnos con rendas máis baixas,
polo que no próximo curso os estudantes coas dúas bolsas terían
que renunciar as subvencións do
Goberno central ou ben pasar de
pagar, nos casos máis extremos,
uns 50 euros a unha cantidade
cinco veces superior.
Os residentes non dubidan en
botarlle a culpa a USC xa que están convencidos de que a universidade xa sabía da reforma da lei
o ano pasado e “nin o vicerreitorado nin a dirección de residencias e colexios maiores informaron durante este curso, ademais
mandaron a convocatoria para o
2005-2006 cando todos estabamos en exames para deixarnos
sen capacidade de mobilización”, comenta un estudante
afectado pola reforma.
O malestar dos alumnos reflectiuse no último Claustro ao
que asistían membros do reitorado cando unha sonora “cacerolada” que convoco a un abundante numero de estudantes
obrigou a parar a reunión para
recibir a tres representantes dos
residentes que expuxeron as sú-

A. PANARO / Arquivo

as propostas para pór fin ao
conflito. Así a solución consistiría en destinar as bolsas de residencia que adxudicaba a USC
a bolsas de comedor, o que permite aos alumnos con rendas
máis baixas seguir optando as
axudas do Ministerio de Educación. A medida segundo garantiu Mar Lorenzo, vicerreitora
de Servizos á Comunidade Universitaria levarase ao próximo
Consello de Goberno para a súa
aprobación.
Cando souberon da resolución os estudantes partícipes nos
protestos acordaron que a vicerreitora asine por escrito a proposta que vaia ao Consello do
goberno e que se retiren as de-

nuncias contra dous dos estudantes participantes na “cacerolada”, os mobilizados din non fiarse da vicerreitora “porque xa nos
enganou noutras ocasións e as
denuncias son de caracter político posto que as persoas denunciadas xa son coñecidos por pertencer a organizacións estudantís
e políticas”.
Os estudantes afirman que a
retirada das axudas aos residentes supón un paso máis nun proceso de elitización da universidade pública “que posuía un dos
mellores sistemas de residencias
do Estado” e é “produto da mala
xestión do anterior reitor, Dario
Villanueva que levou a USC a
unha profunda crise económica”.

Nos últimos anos reducíronse o
número de cotas máis subvencionadas, o número de prazas para residentes (de 1.500 prazas hai
dous anos a 1.080 na actualidade) mentres que aumentaron as
prazas para convidados e congresistas e os prezos dos cuartos
(no último ano subiron até un
6%), ademais de fechar a residencia do Monte do Gozo.
As organizacións estudantís
Agir e CAF, presentes na cacerolada amosáronse contentas tras
coñecer que o vicerreitorado daba un paso cara a negociación,
xa que consideran que os protestos destas semanas forzaron a vicerreitora a dar unha resposta as
demandas estudantís.♦

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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Para mellorar o servizo de urxencias antes das eleccións

O SERGAS contrata médicos
que traballarán menos horas das que cobren
A.N.T.
O Servizo Galego de Saúde contratou a un grupo de médicos
para cubrir as urxencias antes
das eleccións autonómicas. Este
colectivo traballará menos horas das que cobra por falta de
previsión da Administración.
O primeiro de xuño comezou a
funcionar o novo modelo de urxencias extra hospitalarias, que
se prestan de forma ambulatoria
en determinados centros de atención primaria desde as tres da
tarde á oito da mañá a diario e
durante as vinte e catro horas do
día os festivos. Este servizo púxose en marcha de forma acelerada, de xeito que a súa posta en
funcionamento coincide coa
campaña electoral das eleccións
autonómicas.
Ante o déficit de médicos
para cubrir este novo servizo, o
SERGAS contratou a un grupo de

facultativos que ían facer en exclusiva este tipo de gardas. Mais
o SERGAS non preveu que o calendario de gardas que voluntarias –pero pagadas– dos médicos fixos cubría parte das horas
asignadas ao novo colectivo.
Ante esta falta de previsión, a
solución que lle deu a Administración ao problema foi que os
médicos fixos cubran as gardas
que tiñan previstas e programadas e que os novos facultativos
de urxencias fagan as horas restantes. O que acontece é que o
novo colectivo quedará sen
cumprir completamente o seu
horario. Estímase que, se o número de horas contratadas será
aproximadamente de centro corenta por persoa, en realidade só
traballarán unha media de cento
dez. É dicir, que a Xunta pagará
dúas veces esas trinta horas de
excedente –aos médicos fixos e
aos que agora contratou.

As urxencias do novo servizo son estra hopitalarias.

Anteriormente, os médicos
fixos realizaban gardas de forma
voluntaria. Era unha práctica que
estaba pactada coa Administra-

A.N.T.

ción para suplir a deficiencia de
facultativos.
De todos xeitos, aínda que o
SERGAS contratou a un grupo de

médicos que non poderán traballar todas as horas polas que cobran, non se pode dicir que haxa excedente de médicos. Máis
que escaseza de recursos económicos e materiais, hoxe a falta de persoal é a principal carencia do sistema sanitario galego. A política do SERGAS levou a parte dos seus traballadores a emigrar e hoxe hai insuficiencia de profesionais.
A pesar do erro de planificación, aínda é tempo de solucionar o problema. A Xunta pode
decidir que os médicos fixos empreguen as súas gardas voluntarias para cubrir as vacacións
–que se incrementan no verán–,
as baixas e as ausencias. Desta
forma, os médicos contratados
en exclusiva para o novo servizo
de urxencias extra hospitalarias
poderían cumprir integramente o
seu horario. Desta posibilidade,
nada se sabe.♦

Desilusión e canseira entre os movementos eclesiásticos progresistas

O palentino Manuel Sánchez Monge nomeado bispo
de Mondoñedo
A.N.T.
Volven nomear un foráneo para
cubrir a vacante dun bispado galego. Nesta ocasión é o palentino
Manuel Sánchez Monge o que
sustitúe o dimisionario José Gea
Escolano en Mondoñedo. Os
movementos máis progresistas
da igrexa galega esta vez nin sequera se pronunciaron.
A nova do nomeamento de
Manuel Sánchez Monge como
bispo de Mondoñedo foi recibido por parte da igrexa mindoniense máis imbricada coa realidade social con canseira. Esta
vez non houbo recollida de sinaturas como a vez anterior. Tampouco cartas de protesta ante o
nomeamento dun foráneo.
Diversas fontes consultadas

por A Nosa Terra recoñecen que
“se non pedimos un bispo galego
malo, pero se o pedimos e non
nos fan caso, peor”. Así que esta
vez, decidiron estar calados.
Todos recoñecen que existe
unha certa canseira, sobre todo
logo do paso de 16 anos de José
Gea Escolano. Cando o seu nomeamento houbo unha forte mobilización a prol dun bispo galego. Non serviu de nada. “Peor
non nos podía ir”, recoñece un
dos cregos asinantes daquelas
peticións.
Só canseira? Tamén existe un
pouco de medo ou prevención.
Non é para menos logo daquela
experiencia. Os asinantes foron
condenados ao ostracismo. A uns
con fama xa de “revoluciona-

A estopa é un derivado que se obtén do
liño e do cánabo no proceso de elaboración da fibra téxtil. O seu fío, nodoso e
basto, serve para fabricar un tecido das
mesmas características e para usos industriais como o de taponar xuntas en
fontanería e na construción ou para encher buracos no calafateado dos barcos.
A estofa, polo contrario, era un tecido
de maior calidade, aínda que seica na orixe, as súas fías tiñan o mesmo destino que
as da estopa: o calafateado. Diso podemos
deducir que o material era tamén basto, e
que o que determinaba a calidade era o
proceso de tratamento e fabricación. Curiosamente, o emprego na frase de baixa
estofa, é dicir ‘de ruín calidade’ incide na
semellanza entre os dous tecidos. Tanto
que poderiamos pensar que malia a súa diferente procedencia (estopa do latín stoppa e estofa do xermánico stopfôn) as dúas
palabras remóntanse a unha orixe común
ou entre elas houbo unha influencia.

rios”, pero a outras xentes ben intencionadas que só demandaban
algo que sempre foi normal na
Igrexa Católica, que a diócese
elixise o seu bispo. Gea Escolano
lembráballe a calquera dos asinantes a súa condición cando decidía marxinalos na súa función.
Tampouco os últimos nomeamentos de galegos os esperanzou moito. Foi o caso de monseñor Luís Quinteiro en Ourense,
moi ben recibido e, agora, segundo diversas fontes, “a maioría xa está ben farta del”.
Non hai na Galiza persoas
que podan ocupar con garantías
un bispado? Todos os consultados afirman que as hai, se cadra
en maior número que noutras
dióceses. Pero aqueles move-

mentos por bispos autóctonos,
tan importantes tanto en Euskadi
como en Catalunya, con pronunciamentos mesmo dos gobernos
autónomos, na Galiza están en
franca recesión.
“Imaxina que nomeasen un
semellante a Rouco, que mesmo
falase galego... Sería peor”, afirma un crego do movemento Irimia. “Prefiro un progresista de
fóra que un integrista galego”,
comenta outro crego dos movementos de inculturización.
Así as cousas, todos prefiren
agardar ao que dá de si Sánchez
Monge e lembrar que xentes como Romero, Iniesta ou Blázquez, partindo de posturas pías
puxéronse finalmente ao lado do
seu pobo.

O Fío da lingua

Estopa
HENRIQUE HARGUINDEY
Esa voz xermánica co significado de
‘calafatear, taponar un buraco, obstruír, impedir que un líquido corra’ produciu posteriormente o neerlandés stoppen e o inglés to
stop ‘parar, deter’ (ou ‘pararse, deterse’) do
que procede a orde utilizada nun sinal de
tráfico co que batemos continuamente:
stop. E, naturalmente, tamén auto-stop.
Non parece que o verbo entupir/ tupir
estea relacionado coas palabras anteriores canto á orixe, aínda que polo seu significado si que ten que ver xa que é
‘atrancar, obstruír, atascar”
E tampouco están relacionadas con

elas as palabras derivadas da familia do
verbo latino stupo ‘pasmarse, quedar como ferido por un raio, átónito, atordado,
pasmado, paralizado’ aínda que a idea de
‘parar’ estea presente nunhas e mais noutras. O estupor é un estado de inercia e
insensibilidade que nos deixa paralizados e a estupefacción déixanos paralizados de asombro, estupefactos. Os estupefacientes son substancias tóxicas que actúan sobre o sistema nervioso como nárcóticos e que poden ser usadas na Medicina para calmar a dor.
Ese estado de paralización, de pasmo,

Agroma en moitos, por debaixo desta fe, a esperanza. Afirman que Sánchez Monge non ten
moi malas trazas, para comezar.
Foi nomeado reitor do seminario
de Palencia por Nicolás Castellanos, un bispo porgresista que
marchou ás misións e que vai ser
convidado por Encrucillada proximamente a Galiza. Sánchez
Monge tamén aguantou de vicario na diócese palentina co novo
bispo ao que, cando menos, se
lle pode aplicar o cualificativo
de “raro”, segundo fontes eclesiásticas que o coñecen. Sánchez
Monge tamén ten publicado traballos como Testimonio de esperanza, cun pensamento que non
se asemella en nada ao seu antecesor.♦

pode ser asociado co característico de
certas diminucións psíquicas; por esta razón a palabra estúpido, que orixinalmente significaba ‘atónito, paralizado por unha profunda impresión’, sufriu unha evolución negativa, pasando a ser sinónimo
de idiota, imbécil. Tamén estas dúas palabras sufriron unha evolución negativa,
pois inicialmente idiota significaba ‘persoa privada, sen relevancia pública ou
formación particular’ e imbécil ‘que non
ten bastón, que non ten apoio, feble’.
Pola contra, estupendo sufriu unha
evolución positiva. O seu significado
orixinal era ‘que deixa paralizado de sorpresa, sorprendente’ e posteriormente pasou a facerse sinónimo de magnífico ou
excelente. Trátase do mesmo desprazamento de significado que tivo lugar en
marabilloso ou en fantástico.
Igual que a oposición entre estupendo e estúpido ten o seu paralelo na que
existe entre pasmoso e mais pasmón.♦
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Ánxela Rodicio
‘O xornalismo independente ás veces págase
coa vida, outras coa deshonra’
CÉSAR LORENZO GIL

A xornalista da TVE Ánxela Rodicio (San Cristovo de Regodegón (Ribadavia),
1963) foi despedida fulminantemente en plena invasión do Irak. Agora explica nun libro, Acabar con el personaje (Plaza Janés), as circunstancias daquel suceso, como actúan os correspondentes en zonas de conflito e os problemas que sofren os profesionais da información que queren ser independentes.

Segue a ter validez o vello
foi correa de transmisión dun
grupo que non chegaba ás sete concepto de correspondente de
persoas que ordenou que deixase guerra?
Só se é independente. É o
de informar. O que me doeu foi a
campaña de difamación e des- mellor contrapeso contra esa eshonra. Á parte de me chamar la- tratexia de adoutrinamento. Os
dra, apuxéronme que era espía EE UU queren actuar como unha
de Sadam Hussein e que facía in- superpotencia capaz de facer a
formación propalestina e contra “guerra limpa” en calquera punto do planeta. Informar e inforo Estado de Israel.
Tivo entón algo que ver no seu marse é un dereito fundamental
despedimento o goberno israelí? ao que non debemos renunciar.
O certo é que os medios
Non vou dicir nada do que
non teño probas pero se analiza- masivos víronse enriquecidos
mos cales eran as acusacións que con outros modelos informatime fixeron, fan falta poucas ex- vos menos institucionais, caso
dos blogs da internet.
plicacións.
Estas experiencias son moi
Pero tivo que haber unha
causa concreta para apartala interesantes. Editouse hai pouco
un libro que recolle o blog que
das pantallas.
A información independente un rapaz iraquí –alcumado Salanon interesa. Contar o que pasa am Pax– que colaborara con alcomo ti o ves e non como cho gúns medios británicos escribiu
queren facer ver é incómodo. Al- durante a invasión. É unha maragúns pagan seren independentes billa que poida haber xente que
conte as súas vivencias desde
coa vida, outros coa deshonra.
Falando de xornalistas mor- dentro. Alí onde non poden chetos, o libro está adicado a Ricardo gar os xornalistas estranxeiros
Ortega, asasinado en Haití cando fano estes novos reporteiros.
cubría unha manifestación.
Tiña moita relación con el. A polvoreira do Irak
Cando xa se mastigaba no ambiente a invasión do Irak fixen Como xornalista especializada
unha aposta con el a ver quen era en Oriente Medio, como ve a situación actual do
o primeiro en ser
conflito entre Isdespedido. Antestou
certa
rael e Palestina
na 3 TV portouse
após a morte de
moi mal con el
Iasir Arafat?
por causa das sú- de que se tivese
A situación paas crónicas sen morto antes de que
ra os palestinos é
concesións
ao
moi mala. O muro
Goberno Bush me puxesen fóra,
de Cisxordania
desde Nova York.
chega aos oito meMais cando mo- habían facerme
tros de altura nalrreu, a canle, que
homenaxes
na
TVE”
gúns puntos; os
nin sequera o tiña
árabes viven pracen nómina, patriticamente en remonializouno e
servas, como os
fíxolle homenaxes. Eu estou certa de que se ti- amerindios. En Gaza xogan coa
vese morto antes de que me pu- retirada como arma política, para
xesen fóra, habían facer o mes- gañaren creto internacional. Mentres que a política israelí se basea
mo comigo.
E despois de todo isto, que- nos feitos consumados, os palestinos teñen moitos problemas para
re volver á TVE?
Quero. Estou á espera de que resistiren. Están moi debilitados,
se concrete a miña readmisión, cos azos gastos. A terceira intifada
ordenada pola xustiza, e poder vana protagonizar, seguramente,
volver a Oriente Medio, unha zo- xa os sectores máis radicais do isna que estudei e á que lle dedi- lamismo. Ese é o problema, que
mandarán en ambas as beiras os
quei parte da miña vida.
Co cambio de goberno en máis fanatizados.
O Irak sen Sadam tampouEspaña mudaron os directivos
e xefes de informativos da tele- co parece un país que avance.
Aí vai estar o punto quente de
visión pública. Como analiza a
Oriente Medio durante os próxitransformación?
Houbo un cambio substan- mos anos, igual que pasou co Lícial na TVE. O que hai é que esi- bano nas décadas do 1980 e do
xir que se consolide un modelo 1990. Mentres haxa caos, estará
de televisión pública que consiga xustificada a ocupación norteamericana. E entrementres, o petróleo
ser independente.
segue a saír cara ao mercado occidental. Os beneficios económicos
Caza de xornalistas
que produce este combustíbel son
Nos últimos anos vemos como xigantescos, porque non só cotiza
os xornalistas se converteron en o petróleo que flúe senón as resertestemuñas que non gustan nas vas que se posúen. Na miña opiguerras. Asasinatos, secues- nión, o que hoxe coñecemos como
tros… A idea é crear un apagón o Irak acabará convertido en tres
estados: un kurdo, no norte, outro
informativo nos conflitos?
É un tema complexo. Por unha sunnita, con capital en Bagdad e
banda, é certo que o secuestro é outro xiíta, con capital en Basora.
Hai risco de que o conflito
unha práctica tradicional en Oriente Medio e o caos existente no Irak se estenda a Irán ou a Siria?
É unha posibilidade. Dependefavorece que os xornalistas non teñan seguranza no traballo cotián. rá seguramente de quen sexa o
Pola outra, os EE UU aprenderon próximo home forte en Irán. Se é
a lección do Vietnam. Unha guerra Haxemi Rafsanjani, posibelmente
televisada pon a opinión pública acabe negociando cos EE UU unen contra dos que a fan. Así que é ha saída pactada á crise nuclear.
mellor crear a información nos ga- Hai que pensar que en Irán a maiobinetes de prensa militares ou ría da poboación é xiíta, a confeobrigar os profesionais a depender sión que os estadounidenses están
a usar para reconstruíren o Irak.♦
en todo do exército.

‘E

JUAN LÁZARO / AGN

A TVE xustificou o seu despedimento repentino acusándoa
de estafa e de usar diñeiro destinado ao seu traballo para
comprar roupa de marca. Naquel momento gardou silencio.
Era o mellor. Eu estaba a escribir un libro sobre o Irak, país
que coñezo desde o 1988, e entendín aquel suceso, para min
previsíbel, como unha parte desa
propia obra. Mais ao tempo que
puña por escrito o que pasara,
decatábame de que tomar distancia con aquilo e poder reflexionar me estaba permitindo analizar as cousas con seriedade.
E a que conclusións chegou?
Cando vivía en Xerusalén tiña

dous pasaportes, un israelí e outro
español, dous cartóns de crédito,
un dunha caixa española e outro
dun banco hebreo, dous teléfonos
móbiles, un dunha compañía española e outro dunha compañía
de Israel. Isto por que? Porque hai
que saber que Israel non ten relacións coa meirande parte dos seus
veciños e se me collían en Xordania con calquera documento israelí podería ter graves problemas.
Obviamente, se para poder entrar
en Amman desde Tel Aviv tiña
que finxir que viña nun voo desde
Madrid, claro que había certo caos nas miñas contas. Pero a TVE
estaba ao tanto. En agosto do
2003 fixéronme unha auditoría

que deu un resultado contábel
perfecto. Pois ben, ese documento desaparece da miña casa e a dirección do ente naquela altura nega que se fixese nunca.
A explicación oficial foi unha causa administrativa.
Cando unha das dúas partes
rompe o acordo sábese que non
hai motivos administrativos. O
problema é que naquel momento
a información internacional converteuse en España nun asunto
de Estado. Eu volvinme unha
persoa incómoda.
Para quen?
Non para o conxunto da
TVE. Sei que o daquela director
de Informativos, Alfredo Urdaci,
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Convocadas 71 prazas antes das eleccións

O PP coloca os seus familiares
nas Fundacións Públicas,
segundo a CIG
H.V.
A CIG denunciou que hai irregularidades na contratación de
persoal das Fundacións Públicas que traen consigo que entren a traballar familiares de altos cargos do PP. Resalta o caso
da Fundación Deporte Galego.
Na Fundación Deporte Galego
traballan como asesores unha filla do ex alcalde do PP en Ames,
un fillo do portavoz do PP en
Santiago e outro concelleiro do
PP en Santiago.
Segundo denunciou a CIG
diante do Defensor del Pueblo, o
método que emprega a Fundación Deporte Galego na última
convocatoria de prazas en 2005
no Grupo A é darlle á unha entrevista persoal o mérito princi-

Dositeo Rodríguez, portavoz do PP no
Concello de Santiago.

pal, por riba dun temario que
ademais é moi curto. Con este
sistema, a obxectividade na se-

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!

lección de persoal non é posíbel
e a CIG considera que iso é vulnerar o dereito fundamental de
acceder en condicións de igualdade a funcións e cargos públicos. Por esta razón, o sindicato
pediulle ao Defensor que presente recurso de amparo ante o Tribunal Constitucional.
Algúns exemplos apuntados
pola CIG son indicativos: o temario para cubrir un posto de técnico xurídico redúcese a sete temas
e o de técnico deportivo a seis.
Desde o 17 de marzo de 2005
as distintas fundacións públicas
da Xunta convocaron 71 prazas,
nun número moi elevado en tan
curto espazo de tempo que servirá para dotalas de persoal xusto
antes de que se celebren as eleccións autonómicas.♦

Perspectivas de
cambio en Galiza
MANUEL CAO
As vindeiras eleccións do 19 de xuño poden ser un punto de inflexión na dinámica político-institucional e socioeconómica de
Galiza. En principio, a idade do presidente Manuel Fraga permite aventurar unha transición de liderados e propostas no mundo
diverso que representa aquí o PP sendo razoábel esperar o divorcio entre boinas e birretes, en caso de perda do poder na Xunta, e
o tensionamento da acción de goberno, no caso de repetir maioría, á hora de repartir o poder institucional e definir liderados. Certo é que no contexto sociopolítico actual o grao de incerteza é crecente acentuando a dificultade de predicir o que pode ocorrer en
calquera organismo ou institución pública ou privada. O PP de
Galiza supón unha certa anomalía no sistema de representación
dos intereses galegos ao hexemonizar un amplo espectro ideolóxico con contradicións internas importantes que se viron mitigadas polo hiperliderado de Fraga. É evidente que Galiza, como nacionalidade histórica, con cultura e lingua propias e con necesidades específicas en materia económica e social reúne todas as
condicións para ter un mapa politico máis parecido ao de Catalunya e Euskadi que ao de Madrid ou Castela e León.
En todo o caso, o cambio máis importante a curto prazo pode
ser o derivado do relevo nas institucións de autogoberno da maioría sociolóxica que xa vén da época franquista por outros grupos
que fundaron a súa lexitimidade na loita pola democracia e pola
creación de institucións de goberno propias e que, ao longo do
tempo, foron definindo propostas e estratexias máis adaptadas ás
demandas do electorado para poñerse en condicións de realizar
programas e proxectos atractivos e rendíbeis para o conxunto do
país. En xeral, o proceso de cambio institucional e de comportamentos é gradual sendo pexado pola inercia materializada nos hábitos e na aprendizaxe de individuos e grupos á hora de interactuar en estruturas formais ou informais lexitimadas pola súa propia existencia e non polo seu grao de eficiencia. Mais, se algo ten
claro a sociedade galega hoxe é que o modelo de crecemento e as
estruturas de interrelación sociopolíticas dominantes até agora determinan a tendencia irreversíbel ao esmorecemento da actividade económica e do sostemento demográfico e á obsolescencia das
institucións de autogoberno de forma que o pulso vital da nosa sociedade diminúe lenta pero inexorabelmente afastando a poboación moza (emigración selectiva, ausencia de inmigrantes), mantendo os anciáns no xeriátrico ao aire libre que é hoxe o rural e
atraendo antigos emigrantes que veñen acabar os seus días en Galiza atraídos pola morriña e polo SERGAS. Só a burocracia insufla
vía consumo enerxía e estabilidade á economía galega ao tempo
que serve ao grupo político dominante de instrumento formidábel
para impoñer estratexias e incidir nas preferencias electorais mediante a privatización do proceso de decisións públicas.

CADENA SER GALICIA
389.000 ouvintes

A recén celebrada romaria do PP no Monte do Gozo.

P. CONDE

‘O

pulso vital da nosa sociedade
diminúe lenta pero inexorabelmente
afastando a poboación moza e
mantendo os anciáns no xeriátrico
ao aire libre que é hoxe o rural”
Non debe esquecerse, finalmente, outro cambio trascendental derivado da dinámica exterior polo cal Galiza pode quedar
excluída de boa parte dos fondos que recibía da UE e ver reducidas ás transferencias estatais unha vez que as autonomías ricas presionan para a redución dos seus déficits fiscais (á iniciativa de Catalunya sumáronse xa Valencia e Baleares, gobernadas polo PP). Esta situación modificará substancialmente o sistema de elaboración das políticas da Xunta pois haberá que captar novos recursos ou avanzar cara a medidas que incrementen
o aforro público para poder investir. Probabelmente, esta será a
oportunidade de explorar e implementar estratexias de desenvolvemento baseadas na creatividade, a innovación e a tecnoloxía que permitan a mobilización e posta en valor de moitos dos
recursos naturais, financeiros e humanos empregados até agora
moi por debaixo da súa capacidade e potencialidade.♦

O PP apoia unha manifestación que
non representa todas as vítimas do terrorismo
RUBÉN VALVERDE
“Por eles, por todos, negociación no meu nome ¡non!”. Este foi o lema da manifestación que o 4 de xuño reuniu a duascentas mil persoas segundo a policía nas rúas de Madrid para protestar contra o
posíbel diálogo entre a ETA e o Goberno en caso de que a banda
deixe as armas. A concentración, convocada pola Asociación de Vítimas do Terrorismo (AVT), foi apoiada polo PP, que concentrou os
seus principais líderes nas primeiras ringleiras. Os populares, que
na anterior lexislatura criticaron duramente o PSOE acusándoos
de “ser os da pancarta”, comezan así unha práctica atípica na
dereita democristiá europea. A mobilización prodúcese sen que
ETA teña cometido ningún asesinato nos dous últimos anos.
A manifestación contra a negociación coa ETA acabou converténdose nunha proclama contra o
Goberno de Rodríguez Zapatero.
Aos gritos de “Zapatero, dimisión”, “Zapatero, embusteiro” ou
“Isto si é un presidente” (en alusión ao líder do PP, Mariano Raxoi), os manifestantes percorreron varias rúas simbólicas de
Madrid nas que a ETA cometeu
diversos atentados. Tamén houbo palabras duras contra o Alto
Comisionado do Goberno para
as Vítimas do Terrorismo, Gregorio Peces Barbas, quen non
acudiu á manifestación por considerar que “estaba politizada”.
Na mesma opinión manifestáronse partidos como Izquierda
Unida, PNV ou ERC.
A manifestación non foi secundada tampouco por todas as
asociacións de vítimas do terrorismo. A asociación catalá, a andaluza ou a do 11-M amosáronse
favorábeis ao diálogo coa ETA.
Tamén vítimas a título individual, como o caso de varios concelleiros do PSOE ou a propia
nai do concelleiro do PP, Miguel
Ángel Blanco, apoian unha negociación coa banda “sempre e
cando se conte coas víctimas”.
“Paréceme bastante incoherente
que se estea a rexeitar na rúa unha negociación cando o Goberno
dixo que non o está a facer. Por
isto penso que a marcha está politizada”, explicou o presidente
da Asociación Catalá de Víctimas de Organizacións Terroristas, Roberto Manrique.
Pola súa banda, o secretario
da Unión Federal de Policía,
Francisco Vázquez Romay, sinalou que “estar presente nunha
protesta que non representa a todas as víctimas sería estar en
contra das resolucións aprobadas
democraticamente no Parlamento. Os intentos de sacarlle punta
ao lapis responden a uns intereses politizados”. O PSOE tivo
que saír ao paso sinalando que
“pase o que pase as víctimas seguirán a ser a nosa prioridade”,
segundo declarou o secretario de
Organización, Xosé Blanco.
A manifestación proclamou a
unidade de España en varias ocasións ao grito de “viva España” e
“España unida xamais será vencida”. Os líderes do PP, Mariano
Raxoi, José María Aznar ou
Ángel Acebes foron aclamados
polo público. É inusual que un
partido que se define como democristiá participe en manifestacións nas que non están repre-

sentados outros grupos políticos.
Non obstante, semella que a
práctica da convocatoria na rúa
vai ser habitual durante esta lexislatura. O vindeiro sábado 11
de xuño, o PP convocou unha
manifestación en defensa da unidade do arquivo de Salamanca.
O 18 de xuño apoiarán unha convocatoria en defensa do matrimonio tradicional e en contra das
unións homosexuais.
Unha práctica
da extrema dereita
O PP apúntase así a unha práctica que criticaron duramente na
anterior lexislatura, sinalando
que a “pancarta era o argumento
da esquerda”. Tradicionalmente
a mobilización foi unha das armas da esquerda, especialmente
no tocante a temas laborais. A estes nos últimos anos uníronselles
outro tipo de temas sociais, relacionados co chamado pensamento progresista nuns casos e alterglobalizador noutros. Aproveitándose do tema laboral e da seguridade cidadá, a extrema dereita comezou a imitar o modelo
de mobilización en Europa. Oco-

A prensa máis achegada ao PP falou de un millón de manifestantes.

rreu en Francia, en Alemaña, en
Austria e en Holanda até agora.
Semella que este modelo que recorre a pulsións emocionais está
a ser utilizado tamén en España
por parte do PP. Unha estratexia
que demostra, segundo os politó-

logos, a deriva cara a dereita do
PP e o abandono do chamado espazo político do centro.
Manifestación paralela
O sábado, mentres a concentra-

ción de AVT marchaba por Madrid, outra manifestación tiña lugar en Bilbao.
Ducias de simpatizantes da esquerda abertzale
mobilizáronse para protestar contra os recentes encarceramentos e
procesos contra
algúns dos seus
dirixentes como
Arnaldo Otegi.
Baixo o lema,
“Agora o pobo,
agora a paz”, os
manifestantes
desfilaron polo
centro histórico
da cidade vasca,
reclamando un
papel como interlocutores no hipotético proceso
de paz.
Arnaldo Otegi sinalou que
“faremos todo o
que estea nas nosas mans para
que o vindeiro
ano se poña en
marcha unha mesa de negociación
entre a ETA e o
Goberno, xa que
por riba de todos os obstáculos o
proceso vai comezar a camiñar e
imos facer todo o posíbel para
que as dúas mesas (a do Goberno
e a da ETA) se poñan en marcha
e para que comece con bases sólidas este proceso”.♦
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A concentración prodúcese despois de dous anos sen ningún asasinato da ETA
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Un Kuwait
para Bolivia
GUSTAVO LUCA

U

n país que reclame
o control efectivo
dos seus recursos
ten todas as papeletas para ingresar na Lista de
Estados Delincuentes e ser
acusado de anomalía grave dentro da orde internacional. Ora, se a
explotación deses recursos
está pactada co capital, todas as opcións políticas
son válidas, comezando
pola de dividir o país en
anacos de acordo cos intereses privados.
Así se fixo en
Iugoslavia cos bombardeos da OTAN, en Chequia,
mediante acordos favorábeis a Alemaña, e antes en
Panamá, á conta de
encetar o mapa de Colombia e substraerlle o
control do Canal.
Agora, a intención das
empresas internacionais
de enerxía fósil é forzar a
independencia dos
grandes xacementos andinos de gas de Bolivia,
nomeadamente os de Santa Cruz, para administrar
os máis de catro mil
millóns de metros cúbicos
anuais de gas en réxime
de enclave. Ou sexa, facer
un Kuwait en Bolivia.
Carlos Mesa dimite como
presidente porque a súa
Lei de Hidrocarburos, o
compromiso para evitar
que os amos do gas
recompoñan o mapa como
lles pete, chega tarde de
máis para convencer os
movementos populares.
Durante a Guerra
Fría, a solución do capital
internacional para Bolivia
foi colocar un nazi coma
Hugo Banzer no goberno
e manter o toque de queda
para que gaseiras e petroleiras fixesen magas sen
seren molestadas. Hai
quen ten o descaro de cargar a crise sobre a
ausencia de organización
política da sociedade boliviana. Os que evitaron a
tiros que os indíxenas se
organizasen (por iso son
hoxe un movemento, non
un partido) acúsanos de
incoherencia e arbitrariedade.
Recordatorios: A española Repsol-YPF-Maxus
ten un megacampo de gas
en Tarija (sur de Bolivia)
e explota outros xacementos no país en formato de
filial. Bánzer foi apoiado,
entre outros, por Manuel
Fraga, que promoveu un
proxecto millonario de cooperación dende a Xunta
para instalarlle a un
parente do ditador un
náutico no lago Titicaca.♦

Os saharauís anuncian ‘máis loita’
ao cumprírense 30 anos da Marcha Verde

Marrocos négase
a dialogar sobre o Sáhara
DAVID ALVARADO / RABAT
A tensión no Sáhara, confirmada após a expulsión de Marrocos de varios políticos españois,
centra o debate político do norte de África. Alxeria non conseguiu reunir novamente a Unión
do Magreb, que había tratar o
conflito na ex colonia española.
A finais de maio, a través dun
comunicado oficial feito público
pola República Árabe de Libia,
anunciouse o aprazamento sine
die do Cumio da Unión do Magreb Árabe (UMA), conclave
que tiña previsto celebrarse en
Trípoli. Oficialmente, o que se
asegura buscar con esta suspensión é “asegurar un clima fraternal axeitado entre todos os países membros da organización
para unha ulterior data”. Despois
de máis de 10 anos de parálise
dentro desta organización internacional, integrada por Mauritania, Libia, Tunicia, Alxeria e
Marrocos, había moitas esperanzas postas nesta próxima reunión, a primeira desde o 1994,
momento no que as diferenzas
entre Alxeria e Marrocos en torno ao Sáhara Occidental fixeron
imposíbel a boa marcha desta
empresa. Era moito o que se xogaban os países magrebís neste
cumio, que o propio Habib Boularès, secretario xeral da UMA,
tiña cualificado de “histórico”.
Sobre a mesa a intención de
abordar reformas estruturais e de
calado dentro da organización co
obxectivo fundamental de “coordinar esforzos ante calquera
evento internacional e, desta forma, manter unha orientación política unificada, así como o de facerlles fronte aos imperativos
económicos internacionais dunha forma máis sólida”.
Na orixe da suspensión deste
evento “non ordinario”, o anuncio de Mohamed VI de non asistir ao mesmo “ante a actitude de
Alxer con respecto da cuestión
do Sáhara”, con motivo dunhas
recentes declaracións do presidente alxeriano, Abdelaziz Bouteflika, nas que reiteraba o seu
tradicional apoio á “soberanía e
independencia do pobo saharauí”. Aínda que a delegación
marroquí estivese presente en
Trípoli, co seu ministro de asuntos exteriores, Mohamed Bennaissa, á fronte, a ausencia dun
dos cinco xefes de Estado resultaba determinante e ningún tipo
de decisión adoptada gozaría da
forza e da lexitimidade axeitada.
No fondo, coma sempre, o Sáhara. A situación da antiga colonia
española é un problema certamente complexo e que supón,
máis de tres décadas despois dos
seus inicios, unha enorme ferida
aberta no corazón dunha rexión
que precisa, dunha vez e para
sempre, solucionar este dossier
de descolonización.

Unha imaxe da Marcha Verde de 1975.

Máis de tres décadas de loita
O pasado 20 de maio cumpríanse 32 anos do “comezo da loita”,
como indicaba a Axencia de Información Saharauí (SPS), “contra o colonialismo español primeiro e marroquí despois, tras a
ocupación por parte destes últimos do noso territorio”. Numerosos actos foron organizados
con motivo de tan especial celebración e Tlfariti, pequena localidade chea de simbolismo, xa
que foi un dos primeiros “territorios liberados” pola organización
independentista. De especial interese, a marcha diante dun tramo do denominado “muro da
vergoña”, que se comezou a levantar en 1980 por parte de Marrocos. O apoio internacional foi

grande, contándose coa presenza
de numerosos representantes dos
diferentes países que, tradicionalmente, apoiaron a loita dun
pobo, o saharauí, polo seu dereito á autodeterminación. Alxeria á
cabeza, coma sempre.
Deste xeito, máis de trinta
anos despois da creación da
Fronte pola Liberación de Saguia el-Hamra e do Río de Ouro, e da creación no 1976, co
apoio do entón presidente alxeriano, Houari Boumediene, da
República Árabe Saharauí Democrática (RASD); semella evidente que a situación vive un
claro momento de impasse, de
estancamento. Para algúns a
cousa vai ben. Como exemplo
desta posición o mesmo embaixador saharauí en Alxer, Moha-

med Ieslem Bissat, que declara
sentirse “optimista” ante o actual estado de cousas, botando
unicamente en falta que “a comunidade internacional xogue o
seu rol, como o ten feito no Líbano, e que se implique verdadeiramente no Sáhara Occidental”. É unha forma de analizar a
cousa pero un feito que non debe pasar desapercibido é que,
por exemplo, a día de hoxe, nin
sequera hai un enviado especial
de Nacións Unidas na zona, tras
o traslado de Álvaro de Soto.
Pola súa banda, a “neutralidade
activa” que din desenvolver estados como o español semella
que ten máis de diplomacia, no
sentido xentil do termo, que de
posuír unha verdadeira intención reparadora.♦

Unha autonomía para sobrevivir
Namentres nos topamos cos
mesmos actores de sempre, ensimesmados e enquistados nos
seus tradicionais posicionamentos, que pouco distan daqueles de
mediados dos anos setenta, o que
realmente sofre é o pobo. En verbas de Bachir Edkhil, un dos fundadores históricos da Fronte Polisario e que agora traballa en numerosos proxectos de desenvolvemento para a súa rexión, “a
cuestión tópase en punto morto,
xa que non hai ningún tipo de
iniciativas mobilizadoras, non
hai nada novo baixo o sol e, a
verdade, é que a ninguén parece
interesarlle xa o noso problema”.
Para este home oriúndo de El
Aaiún, agora mesmo estamos
diante dunha “loita de integrismos”, por unha banda o reino de
Marrocos, pola outra a organiza-

ción independentista. Namentres, as organizacións internacionais e os estados que tentan
mediar, non o fan tan expeditivamente ou tan ben como deberan.
Para analizar o estado de cousas é precisamente polo que, durante estas últimas semanas, numerosos notábeis, electos e veciños das rexións que comprende o
Sáhara Occidental, téñense reunido para valorar convenientemente a situación e tentar de buscar
alternativas. “A conclusión á que
temos chegado”, sinala Gazmula
Ebbi, parlamentaria saharauí en
Rabat, “é que ate agora nada se
ten solucionado e topámonos nun
túnel sen saída, onde non aparecen alternativas e onde non hai
ningún tipo de avance”. Para esta
muller, que viviu durante longos
anos nos campamentos de refu-

xiados do sector alxeriano, “é
preciso comezar a formular seriamente a posibilidade dunha ampla autonomía dentro de Marrocos, onde se respecten as nosas
especificidades identitarias e culturais, onde se nos permita xestionar os nosos propios asuntos
sen intromisións, unha solución
aceptábel e democrática para todos”. Para ela, “está claro que
namentres a situación se manteña como até agora, os únicos que
van seguir sufrindo van ser os
nenos, as mulleres, os anciáns...
as novas xeracións teñen dereito
a vivir en paz e é por isto que,
aínda que me manteño pesimista
ao respecto, facemos un chamamento á realización dun pequeno esforzo por parte de todos e
tamén a unha maior presión internacional”.♦

O eixo
Irak-Bolivia
A.N.T.
Este é o momento de comprender un dos debates que máis preocuparon á cúpula de poder norteamericana desde os tempos de
Reagan. A cuestión que se formulaban e formulan os expertos
de Washington é: poden atender
os Estados Unidos dúas frontes
de conflito ao mesmo tempo,
tendo en conta que a palabra
conflito adoita significar emprego de medios bélicos? Se a isto
sumamos a actual doctrina militar norteamericana que ordena
empregar un número de medios
militares manifestamente superior ao do inimigo de maneira
que este se vexa obrigado a rendirse de contado, en aras de evitar unha guerra longa e de desgaste tipo Vietnam, teremos que
Nortemérica necesitaría neste
momento un número de tropas
superior ao que a súa cidadanía
está disposta a pagar.
Como resultado a esta desmesura, a atención a unha guerra
aínda viva como a de Irak (e a
moita menor escala Afganistán),
sen esquecer o apoio militar que
permanentemente se lle dedica a
Israel e a outros paises asiáticos,
ten os Estados Unidos un pouco
debilitados no seu tradicional
“patio traseiro”: Latinoamérica.
Non só Cuba e Venezuela son o
problema. Tamén Colombia e
Bolivia e, desde outro ángulo, a
cada vez maior presenza china
con contratos económicos, de infraestruturas e armas, con clientes tan perigosos (polo seu tamaño) como Brasil.♦
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Aquí fóra

O mundo instantáneo
XULIO RÍOS
Na última década fomos acostumados a
vivir ao día. Despois de anos de inmobilismo, onde todo parecía estar determinado e só un podía ser o rumbo da historia e
das cousas, pasamos a un escenario hipercambiante, no que as mudanzas se sucedían sen tempo sequera para dixerilas e só a
posteriori, ollando cara a atrás, atinabamos a comprender o profundo alcance do
sucedido. Pasa agora mesmo: quen pense
que o euro deixou algo atrás para sempre,
pode levarse como sorpresa, por exemplo,
a recuperación da lira, como alguén anda
a alentar.
No mundo de hoxe, onde prima o instantáneo como valor absoluto, o día a día,
a mera supervivencia, pesa mais o balance
e a aprehensión do cotián, que os exercicios de prospectiva. Hai que ter valor para atreverse a predicir algo! Hai uns días,
un xornalista da BBC interrogábame sobre
a miña visión do mundo en 2050 e que papel podía xogar a China daquela. Son de
temer realmente estas preguntas. Quen podía imaxinar en 1950 que en 2000 a URSS
non existiría? Cincuenta anos é moito tempo e á velocidade en que agora as cousas
se suceden, é moito tamén canto pode pasar, e os riscos, aínda utilizando os soportes científicos, por moi rigorosos que sexan, para definir certos trazos, a complexidade é tal, con tantas dimensións contraditorias e tantas variábeis que medir, que
non é doado atinar. Se diso se trata.
Mesmo en tendencias “seguras” como
é a propia emerxencia da China, son moitas as cousas que aínda poden tronzar a
prosperidade deste inmenso país. Indo to-

do ben, un informe recente do National única razón de ser da superpotencia non
Intelligence Council dos Estados Unidos, é outra que un orzamento militar e un
sinala, por exemplo, que se a clase media abismo tecnolóxico que parte as augas
chinesa podía representar en 2020 o 40 con todos os demais países. A India, o
por cento da poboaBrasil,
Indonesia,
ción, algo así coma o
África do Sur, e a
duplo de hoxe, a súa
propia
China,
chaman
n períodos
proporción
estaría
ás portas do mundo
históricos anteriores,
aínda moi por debaixo
desenvolvido
para
da superpotencia. A
que se lles faga sitio.
as
demandas
China podería acadar
En períodos histório PIB de Xapón en das potencias emerxentes cos anteriores, esas
2015 e o dos EE UU
demandas
sempre
sempre acabaron
en 2040. Pero nada esacabaron en guerras
tá escrito. Quen se
millóns de moren guerras con millóns con
atreve a aventurar un
tos. Os EE UU, cunha
ascenso pacífico da
economía en crise e
de mortos”
China? Tanto por raendebedada, parece
zóns externas como
estar preparándose
internas, o proceso de
para o peor. O mundo
modernización do Imcambiou, pero non
perio de Oriente adéntanto, e os factores de
trase por territorios
risco seguen aí para
nos que a reforma pode escorregar facil- lembrarnos que a gloria nunca pode darmente.
se por cantada.
A maiores, cómpre ter en conta que aínO mundo instantáneo no que vivimos
da navegamos no turbillón dos acontece- réstalle credibilidade ao pensamento estramentos, que a situación internacional non téxico. Pasa algo así como nas sondaxes
está de todo asentada, e que as tendencias electorais. Lense, coméntanse, dannos a
que hoxe semellan firmes poden mudar de sensación de que sabemos algo, pero, á fin
signo en dez-quince anos. Poida que así non de contas, todo vai depender da enquisa fisexa na demografía, pero na xeopolítica, o nal dos electores no mesmo día da votación.
cálculo é máis complexo e o risco de errar Pero a pesar de todo seguimos precisando
moito mais grande.
mapas, aínda que só sexa para coñecer as
Rematada a guerra fría, parecía que o tendencias que debemos fortalecer e cales
poder militar, como factor de primacía na cómpre discriminar.♦
sociedade internacional, perdía significación; hoxe podemos comprobar que a
XULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.org)
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O Cádiz encabeza un proceso contra o Celta que prexudica especialmente o Éibar

Ascenso á primeira vía sumidoiro
CÉSAR LORENZO GIL
O Cádiz, apoiado polo Recreativo de Huelva e o Alavés, quere asegurarse o ascenso cunha
puñalada legal á competición. En realidade, o obxectivo non é tirarlle os puntos ao
Celta senón converter o choque dos celestes contra o Éibar do 12 de xuño nunha final.
A resaca da gran festa do ascenso está a resultar en Vigo ben
máis dolorosa do que poderían
pensar. A denuncia do Cádiz,
amparada polos presidentes do
Recreativo de Huelva e do Alavés por suposta aliñación indebida de Toni Moral, significa, na
práctica, que os galegos aínda
deben conseguir tres puntos para aseguraren o ascenso, en previsión de que o Comité de Competición anule a vitoria en Jerez
de la Frontera. Isto supón que o
Celta volve á tensión competitiva, precisa dos puntos contra o
Éibar e non pode entregalos, uns
puntos moi valiosos porque o
equipo guipuscoano chega a Galiza con claras posibilidades de
ascenso, algo que non lles gustaba aos equipos denunciantes.
En Cádiz, o cálculo é claro.
Dado o baixo nivel de resultados
dos amarelos nos últimos encontros, supoñendo que o Celta “regalase” os puntos diante do Éibar, era ben posíbel que acabasen subindo os vascos e quedando en segunda os andaluces. Na
demanda, obviamente, participan os outros dous equipos que
puxan por ascender, Alavés (que
depende de si mesmo para subir)
e Recreativo, o conxunto peor
colocado na táboa, tendo en conta o calendario.
O buraco polo que os tres
clubs conseguiron entrar é unha
norma ben complexa. Segundo o

regulamento competitivo, para
que un xogador inscrito no equipo filial de entre 23 e 25 anos
poida competir co primeiro equipo, necesita participar en dez encontros durante todo o campionato ou facelo, de forma consecutiva, durante as últimas cinco
xornadas de liga. Toni Moral
participou en catro encontros,
polo que, de se aplicar a norma,
foi aliñado indebidamente no
partido contra o Terrassa en Vigo
e contra o Xerez en Chapín.
O Celta recoñece que existiu
ese incumprimento da normativa
pero explica que non houbo mala
fe. “O espírito da lei foi respectado”, dixo o xerente do club, Sabino López, ao lembrar que Moral
non puido xogar ese quinto partido que “falta” porque se lesionou
horas antes do choque contra o
Pontevedra en Pasarón, encontro
para o que estaba convocado.
Contodo, a non ser que a Federación Española de Fútbol arquive a denuncia o 10 de xuño, o
proceso pode ser longo e complicado. O mellor xeito de “rematar
o caso” sería gañando eses tres
puntos que ameazan con retirarlle ao Celta; é dicir, o partido
contra o Éibar será unha final. O
conxunto guipuscoano chega a
Vigo con obvias ansias de ascenso e o seu nivel competitivo medra fóra de Ipurúa. Os célticos,
con varias baixas, pagarán o esforzo dunha celebración polo ascenso que nunca existiu.
O Cádiz,
especialista en despachos
A relación do Cádiz co fútbol tivo estelares momentos no céspede mais tamén nas intrigas dos
despachos. Manuel de Irigoyen
foi o seu presidente máis aleuto.
Nunha das peores campañas do

PACO VILABARROS

Ascenso pantasma. As celebracións do 6 de xuño en Vigo acabaron con mal sabor

de boca. O equipo compartiu a ledicia cunha afección ben afastada de Balaídos toda a tempada. A directiva optou por un modelo de festa ao vello estilo, con presenza da alcaldesa, Corina Porro, e vinculación do club co desenvolvemento da cidade. Nada a ver co modelo do Barça de Laporta, que prescindiu das institucións e converteu o Camp Nou no centro de operacións da felicidade blaugrana.♦
seu equipo en primeira, conseguiu impoñer, sobre a marcha,
un sistema de “eliminatorias polo título” que incluía cambios
clasificatorios unha vez concluída a tempada regular. Grazas a
iso, o Cádiz non descendeu a pesar de ter acabado no derradeiro
posto da clasificación.
O Cádiz ten no seu historial
diferentes procesos como o que
agora iniciou contra o Celta e
un dos lemas do propio Irigoyen
era aquel de que “a historia converte as vitorias por penalti inxusto no derradeiro minuto en
triunfos épicos”.
Os precedentes para o Celta

son, contodo, favorábeis. As autoridades deportivas sempre consideraron que este tipo de aliñamentos irregulares, sen mala fe, e
en beneficio dos valores da canteira, responden a despistes naturais en calquera colectivo que non
deben ser sancionados dun xeito
relevante. O propio Celta sufriu
unha denuncia do Ourense por algo semellante tras un partido de
xuvenís e foron varios os casos
que se deron entre equipos de segunda b por temas semellantes.
Mais ese optimismo lexislativo choca cos intereses políticos ao redor do fútbol. Cádiz,
Huelva e Vitoria son capitais

provinciais de indubidábel peso
específico que non aceptarían
de bo grao unha decisión que os
descartase do ascenso se o Celta finalmente non consegue os
puntos necesarios. Hai que lembrar que a xustiza deportiva inspirou grandes manifestacións en
Vigo, caso da que se convocou
cando Míchel Salgado foi sancionado con varios partidos de
suspensión após a lesión do xogador do Atlético de Madrid Juninho Paulista ou tras a polémica dos avais que a piques estivo
de enviar o Celta á segunda e
que lle deu paso á Liga dos 22,
xa hai dez anos.♦

Destacaron as empresas bretoas que ofertaron produtos de calidade a baixo prezo

A Feira Náutica Popular reúne máis de 50.000 persoas
RUBÉN VALVERDE
Dez mil euros por un barco ou
trinta euros por unha cazadora. Esta era a filosofía da Primeira Feira
Náutica Popular de Vigo, que tivo
lugar no Paseo das Avenidas do
Náutico, entre os días 2 e 5 de xuño. Máis de 50.000 visitantes, 18
barcos vendidos e un gran volume
de negocio e de contactos internacionais entre empresas galegas, españolas, bretoas e portuguesas é o
primeiro balance dun evento que
pretende democratizar os deportes
náuticos e eliminar a imaxe elitista
que tiñan até agora.
“Por min quedaba aquí todo o
verán. O paseo do Náutico é o mellor lugar para celebrar unha feira,
xa que está ao lado do mar, hai numerosos visitantes e podemos darnos a coñecer”, explica o expositor
de roupa submariña, Óscar Andrade. O 90% dos expositores anunciaron que volverían e que “animarían
a outros a vir o vindeiro ano porque
cantos máis haxa máis xente nos vai

visitar”, explica Humberto
Cervera, de HC Náutica.
Destacou a presenza de
empresas da Bretaña e dos
representantes da feira de
Le Mille Sabords du
Crouesty, que é a maior do
mundo en venda de barcos
de ocasión e que apoian o
evento galego. Tanto se
identifican coa nosa terra
que a súa publicidade foi
publicada no noso idioma.
“O noso obxectivo é acabar
converténdonos na maior
feira do noroeste peninsular
e que unha persoa de Cádiz
ou Madrid poida vir a Galicia a comprar un barco porque lle queda á mesma distancia
que Barcelona”, explica o xerente
de Fenavi, Pipo Vilar.
Na feira, ademais de barcos de
ocasión, estaban expostos barcos
novos a prezos accesíbeis, roupa
náutica, equipos de submarinismo,
motos acuáticas, prismáticos, ca-

bullaría, antigüidades, seguros
náuticos, escolas mariñas ou carpas de promoción turística. “O noso obxectivo é ir consolidando un
mercado de barcos de ocasión que
axuden a desenvolver o sector de
construción naval, o sector turístico e o do comercio. Ademais, que-

remos aproveitar os coñecementos
e as sinerxías que ofrece a colaboración cos bretóns para que Galicia poida ser unha potencia mariña, tal e como lle corresponde pola súa tradición e as súas potencialidades”, explica Pipo Vilar.
O propio director do único

barco español que participará na Volvo Ocean Race, o
galego Pedro Campos, sinalou que “eventos como a
Feira Náutica Popular serven
para darlle un pulo á vela e
aos deportes náuticos en xeral e contribúen a poñer a
Galicia no lugar que se merece”. O secretario xeral do
salón de Le Mille Sabords
du Crouesty, Jean-Marc
Blancho, explica que “un
acontecemento destas características posibilita un despegue industrial e comercial da
zona na que se realiza. A
Bretaña que agora se identifica co mar e cada ano, aqueles que queren adquirir calquera
produto náutico a bo prezo saben
que no golfo de Morbihan teñen a
mellor oportunidade. Con Galicia
acabará acontecendo o mesmo,
porque até agora en Francia e en
Europa asocian náutica só a Cataluña ou o Levante”.♦

Debuxo de Miguelanxo Prado.

Falece a científica
Anxos Alvariño

Mário Cláudio,
Premio Pessoa

Finalistas do Xerais
e do Merlín

Presenza galega no
Saló de Barcelona

Estes días os Estados Unidos despediron unha das máis destacadas científicas galegas, María dos Anxos Alvariño.
Nacida en Ferrol en 1916 completou a
súa formación en Madrid, especializándose en zooplancto. A partir de aí dirixirá diversas investigacións, expedicións e firmará traballos en revistas
científicas internacionais, sendo ademais a primeira muller en servir como
científica nun buque de investigación
británico. Dende a súa xubilación en 1987
continuou co seu traballo, engadindo
achegas sobre os organismos mariños.♦

O pasado 6 de marzo o escritor Mário
Cláudio recibiu o Premio Pessoa 2004,
o maior galardón no ámbito da cultura e
a ciencia en Portugal. O xurado seleccionou o escritor nacido no Porto “pola
mestría da lingua, a preocupación historiográfica e a extraordinaria invención
narrativa”. Rui Manuel Pinto, que escolleu un pseudónimo para asinar os seus
textos, tense adicado á poesía, o teatro,
o ensaio e a novela. Concedido anualmente dende 1987 por Uninsys Portugal e o xornal Expresso, o premio está
valorado en máis de 42.000 mil euros.♦

Herba moura, O club da calceta e Orza a babor son os lemas das obras finalistas da XXII edición do Premio
Xerais de Novela, dotado con 15.000
euros. Pola súa banda, o xurado do
Premio Merlín de Literatura Infantil
seleccionou entre as vinte e sete obras
participantes Lúa nova, A serpe e Ciconia. A illa de San Simón será o escenario no que se faga público este sábado 11 de xuño o fallo de ambos os galardóns, nun acto literario musical e posterior romaría que coincide co fin dos actos do XXV aniversario da editorial.♦

A XXIII edición do Saló internacional
de Cómic comeza o 9 de xuño cunha importante presenza galega, que vai en aumento ano tras ano. Desta vez, na feira
máis importante do sector no Estado
compiten na categoría de mellor fanzine,
a publicación galega Bd Banda, que presentará o seu novo número, e Fanzine
Enfermo, dirixido polo coruñés Alberto
Vázquez. Ademais, a obra de Miguelanxo Prado, A casa dos Pampín, creada para o Colexio de Arquitectos de Galicia,
está seleccionada para os premios de
mellor guión e mellor obra do 2004.♦

Os escritores fan balance
de 25 anos
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A escritora Mª do Carmo Krukemberg le un recorte de prensa de hai vinte e cinco anos no que se relatan as conclusións do primeiro congreso da AELG.

B

enedetti, Mario. O autor uruguaio volve pór o
seu nome no máis alto, grazas ao premio Menéndez Pelayo que outorga a universidade internacional do mesmo nome. O galardón premia o compromiso humanista do narrador e poeta. Máis perto, a
literatura ponse institucional coa celebración do encontro Galeusca de editores, celebrado desde o 8 de xuño
en Donosti, que conta coa presenza dos responsábeis de

P. VILABARROS

Edicións A Nosa Terra, Baía, Do Cumio, Biblos, Rodeira e Nova Galicia, alén do presidente da Asociación Galega de Editores, Miguel Anxo Fernán Vello. E da literatura á música. Vigo acolle o festival de
jazz Imaxina Sons a partir do 16 de xuño até o 3 de
xullo. Os organizadores pretenden contaxiar a cidade
cos ritmos do sur dos EE UU, e para iso prepararon
pasacalles con moito ritmo a partir do sábado, 24.♦
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Os escritores reivindican
o seu papel nunha ‘Galiza nova’
A AELG celebrou en Poio o seu XXV aniversario
lembrando o primeiro encontro
MARGA ROMERO
A Asociación de Escritores en
Lingua Galega (AELG) conmemorou o seu 25º aniversario
os días 4 e 5 de xuño cun Congreso celebrado en Poio e Pontevedra. Este encontro foi unha
homenaxe á propia historia do
colectivo e unha reivindicación
do papel social dos escritores.
O mosteiro de San Xoán de
Poio, lugar xa emblemático, foi
o elixido para este XXV Congreso que se abriu, o día 4 de
xuño ás 11 h., cunha mesa redonda na que se atopaban o
presidente da AELG, Cesáreo
Sánchez Iglesias, a concelleira
de Cultura de Poio, Susana
Portela, o concelleiro de Cultura de Pontevedra, Luís Bará, e
o escritor Bernardino Graña.
Sinalaba na súa intervención
Sánchez Iglesias que o lugar do
escritor era suxerir os moitos camiños que o ser humano ten no
seu interior, e neles pode elixir
para a realización da súa identidade individual e colectiva. Reivindicaba o papel para o escritor
dunha nación sen estado como a
nosa, de quen abre os camiños
posíbeis, nos que soñar o vivir
do día a día, sexa a afirmación
dun acto de liberdade.
Foi o poeta Bernardino
Graña, presidente da AELG en
dúas ocasións, no seu nacemento e no inicio do novo século, quen realizou a contestación ás palabras do presidente
actual, e trasladou o público
asistente aos primeiros anos da
asociación. Antes do remate,
Afonso Pexegueiro, secretario
da primeira directiva da AELG,
fíxolle entrega ao presidente
actual dun material sonoro daquel primeiro encontro.
Despois tivo lugar a conferencia inaugural “XXV anos de
literatura galega” a cargo de Carlos López Bernárdez, vogal da directiva da asociación. Conferencia que partiu da definición do
profesor Antonio Figueroa da nosa cultura como unha cultura en
“constante estado de obras. Falar
dun contexto literario como o galego é termos en perspectiva un
punto de partida, un “horizonte de
expectativa” e unha utópica chegada, que non se desexa definitiva, senón no camiño de asentamento dunha lingua e dunha literatura nacionais. Retomaba
Bernárdez o concepto terminolóxico de Jürgen Habermas, “espazo cultural propio” para falar da
ubicación que arrinca do Rexurdimento e vai deixando o seu
pouso para lle gañar terreo á cultura dominante española. Un espazo permanentemente discutido
desde sectores contrarios á normalización, como lembraba Cu-

Xosé Mª Álvarez Cáccamo, Margarita Ledo Andión, Antón Lopo, Mª Pilar García Negro e Francisco Fernández Naval nunha das mesas redondas.

rros Enríquez en O divino Sainete, cando a personaxe da envexa
tentaba negar a propia existencia
do Rexurdimento. Nesta liña seguida polas Irmandades da Fala,
A xeración Nós, as vangardas e
toda a tradición posterior é onde
se deben situar os últimos 25 anos
da nosa literatura, cos seus logros
e coas súas lagoas. Coa perspectiva do tempo, acha Bernárdez que
nos atopamos nun bo momento
para tomar folgos e introducir os
mecanismos necesarios e actuar
sobre o tecido social. Reivindicaba a figura do escritor como
axente social, que cos seus propios valores chegue a proxectarse
no conxunto da sociedade. Retomaba as palabras da escritora
Luísa Villalta, a quen lembrou no
inicio da súa intervención, como
amiga e compañeira da directiva,
e volvía aos seus textos en concreto, ao máis recente publicado
Libro das Colunas (A Nosa Terra) no que a colunista deste semanario lembraba que “só seremos un país literariamente acou-

gado cando poidamos permitirnos escribir para quen non le”.
“O Escritor na Galiza, presente e futuro” foi a mesa redonda coa que comezou a sesión da
tarde, coa participación de Camilo Franco, María do Carme
Kruckenberg, Henrique Rabuñal e Xurxo Souto como presentador. Foi un momento moi significativo cando Kruckenberg
lles deu lectura ás conclusións e
reivindicacións que se fixeron
naquel primeiro encontro de
1981, xa que o publico asistente
foi consciente do carácter reivindicativo daquelas propostas
que seguen vixentes e que demostran a loita necesaria para
gañar ese “espazo cultural” ao
que Bernárdez fixo referencia.
De seguido, Miguel Anxo
Fernán Vello, que foi secretario
xeral da asociación, interveu
para falar da creación do acto
de recoñecemento ás letras vivas que é “10 anos de ao/á escritor/a na súa terra”, fermosa
iniciativa e propia, que rende

homenaxe á creación literaria
poñéndolle o nome dun escritor ou escritora vivo a un lugar,
iso é convertelo en topónimo,
plantar unha árbore e inscribir
nunha pedra liñas da súa creación literaria. Lembramos que
a próxima homenaxe será para
as poetas Pura e Dora Vázquez
o 25 de xuño en Ourense.
Na derradeira mesa redonda
do congreso “Nó, Escrita e Contemporánea na historia da AELG.
As revistas e suplementos literarios na Galiza” presentada por
Francisco Fernández Naval, participaron Antón Lopo, Margarita
Ledo, Xosé Mª Álvarez Cáccamo
e Pilar García Negro. As revistas,
en palabras de Cáccamo, son ese
antídoto contra a soidade do escritor e a elas foi dedicado este
apartado, aos suplementos literarios como o do xornal Galicia hoxe, ás monografías dedicadas a
escritores como Castelao ou Rosalía publicadas en A Nosa Terra,
boa mostra de sinaturas interxeracional, que contribuíron á rei-

Novo Manifesto de Poio
A asemblea de escritores e
escritoras en lingua galega
reunida en Poio para conmemorar o vinte e cinco aniversario da súa fundación desexa
facerlle chegar á cidadanía o
seguinte manifesto:
a) Os escritores e escritoras galegas reafirman o seu
compromiso irrenunciábel
coa lingua galega e animan a
cidadanía a apoiar e protago-

nizar cantas iniciativas garantan a súa progresiva normalización.
b) Temos a convicción de
que nos vindeiros anos, nunha
sociedade nova, os escritores
galegos atoparán o espazo no
que poidan contribuír a alimentar a reflexión, o debate e
a capacidade crítica.
c) Que o escritor e a escritora traballen nunha situa-

ción de soidade creadora,
non significa que teñan que
estar excluídos de participar
coa súa imaxe e co seu pensamento na conformación da
nosa sociedade.
d) Como fillos e fillas
dunha terra e dun tempo pretendemos que o noso traballo
interese á sociedade en todo
aquilo que é relevante para a
dignidade humana.♦

PACO VILABARROS

vindicación do ensaio e a investigación como xénero literario en
palabras de García Negro. Cáccamo detívose nas revistas dos anos
oitenta nas que el participou.
Margarita Ledo detívose na revista Escrita, espectacular polo seu
formato e contido como lembraba Cáccamo e que tiña un claro
referente en palabras de Ledo na
revista Vieiros. A próxima revista
da AELG recolle o testemuño das
publicacións anteriores da asociación e chamarase Escrita Contemporánea.
O domingo día 5, abriuse
cun percorrido polo casco histórico de Pontevedra guiados por
Xosé Vázquez Pintor e polos
seus textos. A homenaxe aos escritores falecidos tivo lugar
diante do monumento na Caeira
en Poio. Alí, Marica Campo e
Marta Dacosta lembraron a Xosé María Álvarez Blázquez,
Uxío Novoneyra, Avilés de Taramancos, Antón Tovar, Manuel
María, Xela Arias e Luísa Villalta e ofreceron a lectura de
textos poéticos dos falecidos,
reamatando coa “Letanía de
Galiza” de Novoneyra.
Yolanda Castaño foi a responsábel da presentación das
once persoas que participaron
nunha leitura de textos que se
caracteriza pola pluralidade de
estilos e de xéneros. Participaron Rosa Aneiros, Lino Braxe,
María Lado, Pilar Pallarés, Gustavo Pernas, Afonso Pexegueiro,
Luz Pozo, Ana Romaní, Euloxio
Ruibal, Suso de Toro e Rafa Villar. Foi Castaño quen dixo a derradeira frase de todo o congreso e que resume moi ben a atmosfera que pairou durante todo
o encontro “Feliz 20 de xuño”.♦
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Xeografías
do fado
RAMIRO FONTE

E

xiste en Lisboa unha elite
intelectual á que non lle
gusta o fado e que se incomoda se un mostra, como é o
meu caso, certo interese por estas músicas. Consideran que a
música oficial dunha ditadura
non merece respecto. A
Amália, iso si, hai que perdoarlle todo. Persoalmente considérome un fiel, inconstante,
memorioso afeccionado ás
letras do fado, e por iso desfruto buscando certos lugares da
súa xeografía urbana,
contrastando a rítmica dos
nomes das rúas co ritmo dos
versos. Escribir e pasear son as
dúas vertentes dunha mesma
tarefa que consiste en aprender
a observar o mundo, a vida que
pasa. Un debe deixarse levar
polo azar e, cunha pouca sorte,
pode embocar certas rúas
populares –berros de nenos xogando; roupas íntimas ó clareo;
disputas dunhas veciñas desde
un a outro balcón– e, de repente, regresa ós territorios da
infancia persoal. E, ó fondo
dun canellón que vive da falsa
promesa de converterse en rúa,
descubro unha placa que sinala
a casa en que naceu Amália
Rodrigues. Certamente, o fado,
como xénero poético que ten
unhas características de seu,
debuxa a xeografía do
subdesenvolvemento. Si, dese
mesmo subdesenvolmento honrado, triste, misericordioso do
que temos memoria os que pasamos a infancia nunha vila galega nos sesenta.
Intentando contradicir un
deses lisboetas cultos e estranxeirizantes busco argumentos
a favor do fado. Encóntroos
en Os maias. Na gran novela
da decimonónica aristocracia
de Lisboa, calma, luxo, voluptuosidade, os fadistas entoan
as súas canción de amor e miseria. E, aínda ben máis, na
Antologia de poemas
portugueses Modernos
Modernos (1944) que António
Botto asina conxuntamente
cun Fernando Pessoa que
pasara a mellor vida aparece
escolmado un dos fados máis
coñecidos. Velaí, entre Antero,
Cesário Verde, Álvaro de
Campos ou o noso Alfredo
Guisado, a “Cantiga” de
Gabriel de Oliveira:
Há festa na Moiraria
É dia da procissão
Da Senhora da Saúde...
Logo o poema chega á rua
do Capelão. Como, por puro
azar, cheguei eu aquela tarde.
A rúa, unha das máis prestixiadas e fermosas na literatura fadista, cabo da Mouraria, amosa agora o seu pobre rostro invadido pola lepra, a
indixencia, a marxinalidade cidadá. Unha placa, a carón dun
garito axeitado para desesperados como Lowry, indica que
aquí naceu a Severa. Onde están os rosmaninhos que a pintaron un día?, dígome eu. Antes de regresar sobre os meus
prudentes pasos.♦

Jaureguizar recibe o ‘García Barros’
pola novela Cabaret Voltaire
Francisco A. Vidal gaña o ‘Terra de Melide’ de narrativa
A.N.T.
Francisco A. Vidal obtivo o
premio ‘Terra de Melide’
cunha obra que conta a vida
dun narcotraficante desde
sete perspectivas diferentes.
Na mesma semana coñeceuse o nome do gañador do
‘García Barros’ de novela. O
xornalista Jaureguizar gañou
coa obra Cabaret Voltaire.
A novela presentada so o lema
“Os sete pecados capitais”, cuxo autor é Francisco Antonio
Vidal, gañou o premio ‘Terra de
Melide’ deste ano por unanimidade. O xurado, no que estiveron as escritoras Anxos Sumai e
Pilar Buela, o filólogo Xoaquín
Vázquez, o escritor Isidro Novo
e o editor e poeta Franck Meyer,
valorou moi positivamente que
o tema tratado na novela “sexa
de relevancia social”.
A novela conta a historia
dun home que quere triunfar
nun país de emigrantes sen saír
da terra. A fame de medra conducirao ao contrabando de tabaco e máis tarde ao “próspero”
negocio do narcotráfico. “A novela aborda cuestións xerais como a identidade, a dupla moral
e os xuízos de valor”, explicou
o xurado. Vidal conta a historia
desde sete puntos de vista diferentes, aproveitando as olladas
de sete personaxes que acoden
ao leito do agoniante capo. Para
o xurado, o autor conseguiu
gran profundidade na creación
da personaxe central.

Santiago Jaureguizar e Francisco A. Vidal.

Francisco A. Vidal naceu en
Ribeira no 1957 e é autor de
varios libros. No seu currículo
hai varios galardóns literarios,
caso do ‘Concello de Vilalba’
ou o ‘Pastor Díaz’. Ademais de
escritor, colabora coa prensa.
Até hai un ano, facía a sección
‘Meu santo, miña santiña’ n’A
Nosa Terra.
Vidal recibirá 9.000 euros
de premio e a súa novela vai ser
publicada por Francka Editora.

Un nazi en Ribadeo
Ao tempo que Vidal recollía o
seu premio en Melide, o xornalista e escritor de Ribadeo, Jaureguizar, coñecía que a súa novela
Cabaret Voltaire gañara o premio ‘García Barros’ que outorga
o Concello da Estrada. Este premio, que se concede anualmente
desde o 1989, consta dun premio
de 9.000 euros e a publicación
do texto pola editorial Galaxia.

Cabaret Voltaire, en palabras do seu autor, é unha parodia das novelas de espionaxe.
Na década do 1930, un home
acorda no cuarto dun hotel de
Ribadeo sen lembrar quen é.
Vagando pola vila descobre
que é un enxeñeiro encargado
de controlar o tránsito no peirao, nun intre no que saían deste porto do norte moitos buques con destino a Holanda,
Alemaña e os países escandinavos. Mais todo muda cando
recibe a encomenda de evitar
que os nazis envíen a Berlín
unha valiosa peza da arte castrexa. É así que sabe que traballa para a intelixencia rusa aínda que foi destinado a Galicia
pola espionaxe inglesa. O título da obra procede dun cabaré
que ofrece un espectáculo dunha “serea” que danza nun tangue de auga, coa que o protagonista acabará tendo unha relación amorosa.
O xurado, composto por
Xulia Marqués, Fernando
Acuña Castroviejo, Camilo
Franco, Carlos Lema e Valentín García valorou que “a novela é moi divertida e de áxil
lectura”. A obra, cuxo lema
era “A fanfarria da carraxe”,
competiu contra outros quince
orixinais.
Jaureguizar escribiu outras
catro novelas, unha das cales,
Casa Skylab, gañou o premio
‘Xerais’ do 2003. Actualmente,
traballa como redactor do xornal El Progreso, de Lugo.♦
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20 anos despois

Un folletín de lectura amábel
Uxía Casal presenta Sede en Ourense
Título: Sede en Ourense.
Autora: Uxía Casal.
Edita: Galaxia.

A que obedece o renacer da
fórmula folletinesca neste inicio do século XXI? Alén de
que non se tería producido de
non ser pola
convocatoria O conflito
que La Voz de
Galicia fai ca- principal
da verán dun dilúese nos
premio para secundarios.
discursos deste estilo, cómpre explicalo
desde o gusto
por todo o seriado (na radio, na
televisión, nas artes impresas,
no novísimo soporte que é a interrede...) que nos días da posmodernidade se manifesta sen
cesar. E cabería agardar que algún discurso de calidade de aí
saíra, o que pasaría por subsanar as eivas que afogaron a primeira experiencia. Unha delas
foi a excesiva inxerencia editorial, que se produciu notoriamente nas chamadas “novelas
por entregas”, que se redactaban sobre a marcha, que tantas
veces eran historias froito de
varias autorías diferentes e que
en moitas ocasións ficaron como anónimas. Mais na historia
folletinesca o control autorial
era absoluto; como no caso
desta Sede en Ourense que nos
ocupa hoxe, tratábase de discursos rematados que os autores optaban por dar á luz en
forma seriada. O escapismo, a
evasión sen límites, daría ao
traste coa fórmula.
A novela de Uxía Casal que
Galaxia publica na colección
Costa Oeste, acóllese sen ningunha dúbida á fórmula folletinesca. É fácil comprobalo, de
primeiras os 31 capítulos de dimensións breves e equiparábeis
entre si son unha marca difícil
de disimular. Asemade, tal como as do XIX, esta é unha novela que ofrece unha lectura
que, sen reservas, ben se pode
definir como amábel. Para nada
pretende preocupar o lector,
aínda que se poida albiscar nela
certa “intención” ecolóxica toda vez que a trama ocorre nun
Ourense no que non cae gota de
auga desde hai 15 anos, mais
non pasa diso. Velaí temos o
conflito principal armado, no
que todos son vítimas e non hai
un traidor en quen executar a
reconquista do perdido que supón a consumación e consumición da trama aínda que poídan
tamén albiscarse características
de heroe nalgunha personaxe,
pensamos no valente sexador
de polos Casimiro.
Tal condicionante, pois é
condicionante da acción máis
que conflito, acobilla no seu
seo outros “conflitos” menores
que constitúen a columna ver-

Uxía Casal.

tebral da trama e que, como veremos, teñen máis importancia
do que semella. De todos eles
só o secuestro de Aurora merece tal calificativo, pois é o central, a medio camiño entre a

novela negra (cunha corrupción, daquela maneira, e con
ausencia de ironía) e detectivesca (mais é mínimo o proceso detectivesco) ou de aventura
(tamén mínima). E será o deto-
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1. A REPÚBLICA DOS SOÑOS.
Nélida Piñón.
Galaxia.

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

2. DENTRO DA ILLA.
Dolores Ruíz.
Galaxia.

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

3. VEU VISITARME O MAR.
Rosa Aneiros.
Xerais.
4. AS GALERAS DE
NORMANDÍA.
Ramón Loureiro.
Xerais.
5. NAS CATACUMBAS.
Xavier Alcalá.
Galaxia.

3. AS BIOINVASIÓNS NA GALIZA.
Xurxo Pérez - Xosé Bouzó
A Nosa Terra.
4. O FRACASO NEOLIBERAL
NA GALIZA.
Xavier Vence.
A Nosa Terra.
5. OS MOVEMENTOS DE
RESISTENCIA FRONTE Á
GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA.

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

nante de que aparezan outros
entrecruzados, centrados no
amor e na identidade das personaxes, que, segundo aparecen logo coñecerán doada solución que a todos deixará contentos, que nunca neste discurso quere adentrarse nas interioridades do tráxico nin do dramático, flirteando, se tal, co
melodrama.
Esta indecisión orixínase,
sen dúbida, no feito de que a
novela foi concebida como
produto para consumo masivo
e, como dixemos xa antes, en
todo momento foxe de calquera cousa que puidera ser incómodo ao lector, e ao lector nas
circunstancias en que este se
atopa (verán, vacacións),
apriorismo que tiraniza e singulariza absolutamente o discurso e é decidido responsábel
do resultado final. De aí a homenaxe á cervexa (bebida moi
de verán, dela cítase no texto
unha grande variedade de tipos
e marcas) e que nas relacións
entre as personaxes haxa máis
discrepancias que disputas e
que todo se arranxe de maneira
para todos tan satisfactoria, para todos tan compracentes. De
aí as pingas de humor e a boa
disposición do narrador.
Como vemos, nesta novela
Uxía Casal nin se decide pola
renovación do modo narrativo
folletinesco nin tampouco polo
seguimento da estrutura clásica.
A carón de títulos enxeñosos en
cada capítulo, deses que animan
á lectura, atopámonos con que o
remate dos mesmos non instala
a dose de suspenso desexábel. A
isto hai que engadir que o conflito principal dilúese nos secundarios de xeito que a novela
semella pechada cando aínda lle
restan un par de capítulos para
rematar porque todo o relativo á
seca non pasa de decorado xustificante das accións secundarias do secuestro de Aurora e os
problemas identitarios e relacionais xurdidos entre as personaxes. Deste xeito a condensación
e simplicidade (ou claridade)
estipuladas no canon, por tan
necesarias en discurso desta índole, non se contemplan debidamente, a condensación resulta excesiva no conflito secundario de maneira que se perde claridade. Ofréce a lectura cómoda dunha historia que xoga coa
posibilidade de ocorrencia de
algo impensábel que nunca sucedeu, protagonizada por un
camareiro discreto e filósofo,
un valente ex-sexador de polos,
un xastre con ribetes de medio
poeta e amigo da lectura, e a
parella feminina dunha nai e
unha filla a cal máis seductora.
En Ourense, despois de 15 anos
de seca, cun final para todos
eles satisfactorio.♦
XOSÉ M. EYRÉ

A illa das mulleres loucas, de
Alfonso Pexegueiro, volve
publicarse vinte anos despois,
na colección ‘Dombate’ de Galaxia. O poeta de Angoares mestura as
fronteiras espacio-temporais,
supera os límites da realidade
e ofrécenos unha visión persoal mítica e
recrea as
tensións e temas
propios da súa lírica. O libro vén
acompañado por
un cd que inclúe poemas musicados por Anxo Pintos e Quico
Comesaña.♦

Nova voz
Edições Tema publica o
primeiro poemario de Alicia
Fernández Rodríguez, Botar o
mar polos ollos. A
poeta, nada
en Escairón
hai 18 anos,
cínguese cos
seus versos intimistas á fértil
e vigorosa
xeración de escritoras que renovaron a lírica
galega nos últimos quince
anos. Na súa poética busca o poder da imaxe
e o ritmo de cada palabra.♦

Versos
da memoria
A infancia, o amor, os obxectos
cotiáns… Con ferramentas ao
alcance de todos constrúe o vigués Miguel Losada a súa
poesía. El
bosque azul,
editado por
Sial, recolle
esta experiencia íntima, a
relación persoal do autor co
seu contorno e
memoria.
Versos delicados, ritmo lánguido e compromiso coa beleza
nunha literatura que pretende
ser doce e sincera.♦

Queipo poeta
Xavier Queipo publica un novo poemario, Glosarios, que
resume na voz lírica moitos
dos ámbitos narrativos e literarios do
autor. Con
diversos
modelos poéticos, tanto
na estrutura
como na voz,
coa entrada
de linguas
alleas ao
galego e
pegadas
estilísticas e
filosóficas diversas, con gran
presenza de Oriente. Edita Espiral Maior.♦
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Enclave
Revista galega de
política e pensamento
Nº 13. Verán do 2005. 3 euros
Coordina: Pedro Gómez Valadés.
Edita: Esquerda Nacionalista.

Inclúese un caderno especial
ao redor do 42º aniversario do
PSG. Ademais, Ana Miranda
explica o traballo do BNG nas
institucións europeas. Camilo
Nogueira
reflexiona
sobre a importancia da
UE. Manuel
Bragado defende unha
reforma do
Estatuto que
dignifique o
país Sobre o
mesmo tema
reflexiona Manuel Barreiro.
César Pazos e Vítor Martins
entrevistan o presidente do
PNV, Josu Jon Imaz. Pedro
Gómez-Valadés entrevista o
líder de CiU, Artur Mas. Xosé
Antón Ferrón explica a visión
galega sobre o Tratado Constitucional europeo.♦

Espiello
Revista d’autualidat
de raso en aragonés
Nº 13. Primavera do 2005. 1,25 euros
Edita: Asoziación Cultural Nogará.

Esta publicación adicada á difusión da fabla aragonesa
inclúe diversas noticias de actualidade, tanto sociolingüística como política e tamén
traballos
indicados
para
normalizar
a lingua.
Félix Ipas
conta como
se facía a
mata do
porco. Chusé Barrios e
Guillén
Tomás entrevistan o músico
Roberto Serrano. Chaime Barrau explica a orixe, usos e
riscos do cánabo.♦

Vianova

Conversas críticas sobre o mundo
Laiovento publica a visión
de oito intelectuais progresistas en A man esquerda
Título: A man esquerda.
Autores: Marcos Mariño e Araceli Varela.
Edita: Laiovento.

Comezan a non ser alleos á nosa literatura os libros de conversas, podemos pór un número de exemplos apreciábel,
mais cinguirémonos a só dous
para non estendérmonos demasiado. O primeiro corresponde
ás conversas con Francisco
Carballo editado por A Nosa
Terra, o segundo son as charlas
compartidas entre o editor e
poeta Miguel
Anxo Fernán
Oito voces
Vello e o tamén
editor non
Francisco Pi- conformistas,
llado con Xosé contestaManuel Bei- tarias, que
ras, nas que esculcan,
debullan a bio- reflexionan
grafía do polie meditan
tico. Un libro
senlleiro polo sobre varios
que supón ta- temas.
mén de colaboración entre
ambas as dúas editorias –Espiral Maior e Laiovento.
Agora, a propia Laiovento,
dentro da súa colección de ensaio e co título de A man esquerda, edita un libro de entrevistas, de curtos retallos, de fotografías e de ideas escrito por
Marcos Mariño Beiras e Araceli Varela Sánchez, que tiraron
un aproveitamento alén do academico das súas estadías nas
distintas universidades nos estudos de posgrao para nos traer
este monllo de entrevistas con
persoeiros que, como escriben
os autores no limiar, “están aí
porque as súas obras son fundamentais para coñecer e comprender o mundo que nos rodea”. Este é o obxectivo principal do libro, que reúne algúns

Eduardo Galeano e Noam Chomsky.

dos traballos que xa foron publicados na revista Tempos Novos, agás as de Meter Gowan e
Alex Calinicos que se suman
ás seis restantes e forman o
corpus do libro.
A man esquerda son oito
entrevistas con oito persoeiros
importantes da esquerda internacional: Giovanni Arrighi,
Noam Chomsky, Robert Brenner, Eduardo Galeano, John
Ziegler, Meter Gowan e Alex
Calinicos. Autores todos que
posúen claves para interpretar
a realidade cambiante formada

pola economía, a política, a
cultura… cada quen dende o
seu posicionamento ideolóxico
e intelectual, abeirado ás súas
propias teorías. Oito voces non
conformistas, contestatarias,
que esculcan, reflexionan e
meditan sobre a democracia, a
economía, o neoliberalismo, a
hexemonía de certas potencias,
a posición de esquerda, a teoría
marxista…
A man esquerda son oito voces donas dun espírito crítico e
dunha capacidade de análise
que poñen ao servizo do lector,

con profundas reflexións no devalar cotiá e que chocan na
maioría dos casos coa información que estamos a recibir dos
medios. É un libro desmitificador, didáctico, como din os autores no devandito limiar “a
motivación fundamental tras este proxecto foi a nosa vontade
de aprender” ao que debemos
de engadir unha ricaz bibliografía que nos leva a afondar moito máis polo miúdo nos temas
obxecto das entrevistas.♦
XOSÉ FREIRE

Revista de ocio e viaxes
do Eixo Atlántico
Nº 5. Maio-xuño do 2005. 3,50 euros
Dirixe: Alberto Canal.
Edita: Esquerda Nacionalista.

Alberto Canal acompaña a
catro científicos á Antártida e
visita o Buño dos oleiros.
Eugénio Pinto fai o percorrido
entre a
Peneda e
Soajo, no
Gerês e visita o Museu
Regional do
Automóvel
de Fafe. Ademais, preséntanos o Porto
máis íntimo e
mítico. Alberto Canal entrevista
o cociñeiro compostelán
Marcelo Tejedor, propietario de
Casa Marcelo, o restaurante
máis de moda na capital.♦

Amor controlado de Xoán Xosé García
Título: Maio de mel ou lapa.
Autor: Xoán Xosé García.
Edita: 3C3.

Co presente poemario, Maio de
mel ou lapa, Xoán Xosé García
gañou a II Edición do Premio
de Poesía Afonso Eanes de Cotón, concedido pola asociación
homónima de Negreira. Se o
lector ten o libro nas mans, decatarase de que está perante un
autor de abondo premiado.
O libro divídese en catro
partes: “Preludio da danza” (18
poemas), “Penúltima vertixe”
(22 poemas), “A selva” (16 poemas) e “As fendas de auga”
(16 poemas). É un poemario

amoroso,
dun A maioría dos poemas,
A maioría dos
amor sen grandes talvez configuren un
poemas, talvez
alegrías nin gran- único poema,
configuren un únides paixóns, polo gozan dunha estrutura co poema, gozan
que, ao final, tamdunha estrutura
pouco hai grandes moi semellante.
moi semellante, o
penas. O amor,
ritmo é ás veces
como a tristeza e
desconxuntado, a
certa melancolía que deitan almiúdo por unha composición,
gúns versos, é un amor controdigamos, telegráfica dos verlado. Tal control –que se agrasos: Voas coma pole/ eu xa fun
dece, un acaba farto dos grandeste soño/ selva ou relanzo;
des amantes– ten ás veces un
Desexo/ sede/ luces a balazos/
efecto negativo: rabuñar, simprofusos ademáns da túa pel/ a
plemente, a superficie das coutúa habelencia... É unha adxecsas e os obxectos: lembrarte
tivación a base de substantivos
como un ceo/ que monte a súa
que, se ben poden dar significadistancia/ o desespero/ refuxio
dos un tanto inesperados, a
de esgazar/ e pertencernos, etc.
maioría fáltalles unha contun-

dencia (talvez seguridade) que
non agachan a fraxilidade de
demasiados versos: Este acio
galope/ de uvas mornas/ Esta
vida palmeira / [...] este viño
safari. Con todo, na última parte entréganse poemas que, nunha dupla ou tripla lectura, asoman a fortaleza de certos versos
de aparencia fraxil: Deixei contigo aromas abatidos/ arpadas
mans perdidas cara ó incendio/
beixos que se esgotan fuxidíos/
e xa non sei estar contigo.
Esperamos, con atención,
os próximos libros de Xoán
Xosé García.♦
X.G.G.
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Recuperando un mito esquecido
Manuel Pombo conta a vida e a obra do creador da psicanálise, S. Freud
Título: Freud.
Autor: Manuel Pombo Sánchez.
Edita: Baía.

Non me atrevería a dicir que
Sigmund Freud e o seu pensamento son xa unha reliquia do
pasado despois de constatar a
inusual concorrencia á presentación que fixo do seu libro o
Dr. Manuel Pombo Sánchez na
Galería Sargadelos de Santiago
e que fai o número 24 da colección de Baía Pensamento. Había xente do máis variado, dende profesores interesados na temática da psicanálise até outros profanos a este saber, dende persoas que peitean canas
até mozos que mantiveron a
atención durante máis dunha
hora que durou o acto. Parece
que non todo está perdido.
As xeracións que estabamos na universidade a finais
dos sesenta chegamos ao freudismo da man dos filósofos da
Escola de Frankfurt, sobre todo, de Herbert Marcuse e de
Eric Fromm. Eles espertaron
en nós o interese por ver o que
dicía Freud sobre cuestións tan
candentes como o papel que
xoga a sexualidade na vida humana, a libido, o inconsciente,
o poder, etc. O réxime franquista tiña censuradas as obras
de Freud e só a comezos dos
setenta as permitiu nunha edición luxosa e cun prezo prohibitivo para os petos dos estudantes. Pouco a pouco sairían
edicións de peto xa accesíbeis
a todos. Por agora gañan adeptos as escasas facultades de
psicoloxía e iso leva a amplialas. Porén non semella que o
profesorado se apaixone co

freudismo. As razóns poden ser
moi diversas: dende aqueles
que son críticos con Freud e a
súa doutrina (importantes intelectuais europeos –como Wittgenstein ou Sartre– estábano
sendo) até outros que o aceptan
pero lle teñen respecto a unha
obra tan estensa, con tantas repercusións,
branco
de Freud
tantas críticas
afonda máis
e nada doada
de interpretar, na fenda
até outros que producida
xa o conside- no orgullo
ran anacróni- humano e
co.
Galicia que xa
tampouco foi contaba
unha excepcon dous
ción a esta tendencia xeral. precedentes,
Hai que desta- a revolución
car, con todo, copernicana
a obra excep- e a
cional de Ló- darwiniana.
pez Nogueira,
Dialéctica
existencial y
psiconálisis, publicada por Galaxia no 1972. Bótase de menos en galego unha literatura
divulgativa e de calidade. E ese
baleiro vén enchelo a obra de
Pombo, Freud. Nas 131 páxinas que lle dedica fai unha exposición sinxela e clara dos aspectos principais do pensamento freudiano.
Na vida de Freud están moi
enleadas as propias circunstancias existenciais, o momento
histórico que vive e o seu proxecto científico. É coñecido
que a segunda muller de Freud
era nova e fermosa e iso converteuna en obxecto de admiración para o pequeno doutor.

Sigmund Freud.

Tampouco foron doadas as tráxicas circunstancias nas que
varios irmáns morreron nos
campos de concentración nazi
nin a súa fuxida cara ao exilio
escapando dunha morte segura. A iso hai que engadir as críticas e desprezo procedentes
de colegas de profesión. Pero
todo iso non dobregou a súa
vontade férrea de defender unhas ideas que vía innovadoras,
que se enfrontaban á hipocrisía

social moi estendida entón, pero que servían para remediar
moitas enfermidades e deixar
ao descuberto o que hai de
irracional na conduta que xulgamos racional.
Freud afonda máis na fenda producida no orgullo humano e que xa contaba con dous
precedentes, a revolución copernicana e a darwiniana. Na
primeira, cando se descobre
que a Terra non é o centro, se-

nón un planeta máis, prodúcese un desequilibrio, unha especie de vertixe colectiva, xa que
o mundo firme sobre o que se
pisaba, se tambaleaba. O home
vólvese un príncipe destronado. Na segunda, os humanos
descobren que a familia coa
que viñan vivindo non se corresponde cos pais biolóxicos:
o carácter divino que tiñan
–creados por Deus– non se corresponde coa realidade. Os
seus verdadeiros antecesores
son animais salvaxes. E se isto
fose pouco, Freud aínda vén
cargar as tintas ao sinalar que o
pouco que aínda lle queda ao
ser humano, a súa liberdade,
tampouco é real, xa que os fíos
da vida consciente móveos un
amo dende o lado escuro, dende a sombra. A liberdade só é
unha ilusión. Freud enfronta o
ser humano coa súa sombra
para descubrir o que está tras a
aparencia. Pero quizabes
Freud non é un revolucionario:
para vivir en sociedade hai que
controlar os propios impulsos
e paixóns ou sublimalas. Paixón e civilización son dificilmente compatíbeis.
Sen Freud, como recolle o
autor nun texto final de Stefen
Zweig, “cada un de nós pensaría, xulgaría, sentiría con
maior estreiteza, con menos
liberdade, máis inxustamente
se el non pensase antes ca nós,
se non nos empurrase cara ao
interior: E sempre que tratemos de internarnos no labirinto do corazón humano, a súa
luz espiritual alumará o noso
camiño”.♦
MANUEL RIVAS GARCÍA

O tesouro das palabras do Morrazo
Varios lingüístas recollen léxico e refráns da fala viva da bisbarra
Título: Unha maré de palabras. Contribución

ao léxico do Morrazo.
Autores: Varios.
Edita: Museo Massó.

Unha conversa. Unha pregunta sobre o significado dunha
frase feita escoitada en Cangas e saltan as faíscas da
conciencia etnográfica e etnolingüística para sacar adiante
un traballo no que se recollese
todo o material léxico e fraseolóxico posíbel correspondente á zona do Morrazo. Baixo a
dirección de Henrique Harguindey, Ramón Rocamonde,
Xosé Martínez, Salvador Castro, Lucía Durán e Xosé Manuel González sae á luz unha
manchea de material facilitado por numerosos informantes
que co seu gran de area conformaron este traballo que

contribuirá a alicerzar a identidade lingüística dos morracenses ademais de engrosar o
corpus lexicográfico da lin- De interese
gua de nós.
para o
Esta contribución ao filólogo,
léxico do Mo- de interese
rrazo –só o para a
s u b s t a n t i v o persoa
“ c o n t r i b u - gustosa
ción” denota o de aprender
tino e precau- cada día un
ción co que se
enfoca o tra- pouquiño
ballo– deriva máis
dun traballo sobre a
de
campo nosa lingua.
moito
máis
extenso
do
que finalmente chega ás nosas mans. De
feito, nun afán selectivo co fin

de non aglomerar entradas que
tivesen un atisbo mínimo de
dúbida, peneiran un corpus
que, en principio semella curto, pero que se amolda á necesidade dos seus autores de facer unha contribución máis alá
das posíbeis entradas dubidosas ou as xa inseridas en traballos anteriores.
O dicionario está estruturado nunha primeira parte adicada ao léxico, unha segunda
parte ás frases feitas e unha última parte na que aparecen algúns dos refráns máis coñecidos da bisbarra. É de agradecer
o coidadosamente tratado que
está o paratexto cunhas ilustracións e unhas fotos que acompañan e complementan as diversas consideracións que se
fan sobre algunhas entradas.
Ademais, lonxe de complica-

cións de ortografía técnica, os
autores deciden darlle unha
volta ao texto na que a claridade e sinxeleza coa que se expón todo este material para a
divulgación –non o esquezamos– recíbese con gusto e sen
grandes esforzos visuais nin
cognitivos. Para conseguilo
acertan en apoiarse nunhas notas de uso que axudarán o lector a mergullarse nesta maré
lingüística.
De interese para o filólogo,
de interese para a persoa gustosa de aprender cada día un
pouquiño máis sobre a nosa
lingua; o certo é que se hai un
receptor que ha acoller este
traballo con especial goce; ese
ha ser o lector da comarca.
Hai moitas palabras que posibelmente sexan un descubrimento para el, pero, non obs-

tante, o momento álxido desta
lectura tan cercana debera ser
ao ver unha gran cantidade de
palabras inseridas no texto,
pero tamén nas súas conciencias lingüísticas, e que seguramente non tiñan por exclusivas do Morrazo. Tamén ha ser
boa experiencia refrescar palabras e expresións agochadas
na artesa da memoria e que relacionariamos inmediatamente cos nosos devanceiros máis
próximos.
En fin, unha sorte de traballo que debemos agradecerlle a
este cúmulo de esforzados
amantes da nosa lingua e das
cousas de nós que adoitamos
ter un chisco abandonadas de
non ser por estas iniciativas tan
necesarias.♦
HÉITOR MERA
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A representación de artistas
presentes é bastante contemporánea. Por que?
Interesábame unha visión
máis historiográfica, pero é difícil atopar homes –mulleres xa é
imposíbel– que teñan un discurso homo-erótico na arte, cando
menos nos primeiros cincuenta
anos do século XX. O gran ausente sería Gregorio Prieto. A
súa Fundación non quixo participar por mor do propio subtítulo da exposición. Contodo, hai
nomes importantes, como Juan
Hidalgo, que parece contemporáneo, pero naceu en 1927. Tamén hai un grupo importante de
nacidos nos corenta, como Darío Villalba ou o autor de comics Nazario.
É preciso aclarar que non
é unha mostra de artistas
gais, senón só dos que trataron de visualizar a homosexualidade.
Artistas gais e lesbianas hai
moitos, pero os que nos interesaban eran os que trataban o tema na súa obra plástica, deixando á parte a súa biografía
persoal, e aí as fabas xa son
contadas. Nin sequera están os
que só introducen a homosexualidade tanxencialmente.
Por que hai menos mulleres?
Non demos atopado moitos
máis nomes. Hai ben de artistas
de tema feminista, pero menos
que expliciten a cuestión lésbica. Iso non chega até Cabello/Carceller.
Non será que as mulleres
son menos explícitas, por
exemplo á hora de mostrar os
xenitais?
As mulleres presentan unha
visión máis abstracta, unha reflexión sobre o pensamento
lésbico que nace dos corpos.
En xeral son menos hedonistas
que a comunidade gai.
Na mostra percíbese moita reivindicación dos órganos
sexuais.
Por que os gais reivindican
tan explicitamente o sexual?
Quizais porque o home espido
resulta máis violento fronte ás
convencións sociais. Aí están
Nazario, Morcillo, Blanco
Amor. Mostran o corpo nu como unha icona que racha a

X.M. Buxán Bran
‘O corpo masculino
racha a imaxe do macho protexido’
M.VEIGA
Profesor de Belas Artes e crítico de arte, Xosé M. Buxán Bran vén de comisariar unha das máis novidosas exposicións que se poden ver hoxe no Estado. Chámase Radicais libres e ten un subtítulo destinado a marcar época: Experiencias gais e lésbicas na arte peninsular. Organizada pola Concellaría de
Cultura do Concello de Santiago, a mostra pode ser visitada no Auditorio de Galicia até o 10 de xullo.

PACO VILABARROS

dignidade do macho protexido.
Tamén se ofrece obra até
agora oculta, como a de Blanco Amor.
As fotografías de Blanco
Amor nunca estiveran penduradas nunha sala. Penso que el
estaría encantado se puidese
ver esta exposición.
As variedades artísticas
tamén son evidentes: hai fo-

tografía, escultura, pintura,
instalacións...
Fronte á idea estereotipada
da homosexualidade como unha
tendencia uniforme, aquí preséntanse visións moito máis poliédricas. Hai obras e técnicas moi
diferentes. Desde a reflexión íntima de García Lorca ás masturbacións de Pedro Gomes. Desde
o tema da SIDA ao do sado-maso.

A mostra ten vontade peninsular.
Falta algunha obra do canon
portugués, como Mário Cesarini. A parte portuguesa é moi
contemporánea. Moitos artistas
dixéronme que esta exposición
sería imposíbel en Portugal. Alí
os tabús están máis vixentes.
Por que hai unha continua presenza dos autores na

súa propia obra?
Penso que se trata de reflexionar sobre o “eu”, un “eu” do
que non se avergoñan e que reivindican.
Tamén pode ser considerado narcisismo ou falta de
modelos.
Hai moitos “eus”. Ás veces
trátase dunha personalidade
atormentada como en Lorca, outras hedonista, outras de dor como a da SIDA de Pepe Espaliu.
Hai sublimación por proxección
como a que fai Morcillo con rapaces novos que disfraza ou o
“eu” político de João Pedro Vale, que fala da homosexualidade
no exército dos Estados Unidos.
Un dos compoñentes importantes da mostra é o de
crónica sociolóxica e reivindicativa.
É, dáselle un repaso a todas
as facianas da sociedade. Todas
as obras que se expoñen son
canónicas. Aquí falan de homosexualidade, pero noutros
contextos teñen outros moitos
significados. Non son pezas
dunha sub-arte ou da marxinalidade gai, senón pezas que forman parte de grandes coleccións e de grandes galeristas.
É talvez a exposición máis
importante, deste tipo, que se
fai na península.
Houbo moitas sobre os xéneros sexuais que contribuíron
a esta, pero é a primeira cun
subtítulo así, tan importante
que suscitou reparos nalgúns
prestadores e institucións.
Galiza e Santiago tamén
están fóra normalmente deste tipo de circuítos.
A mostra é valente porque
non pertence a un CGAC, Marco ou Reina Sofía como debería ser e que contan con ben
máis medios. Iso é sintomático
de que non se arriscan. De aí o
mérito do Auditorio e da Concellaría de Cultura. E ninguén
pode dicir que a exposición
non seña rigurosa ou que non
teña obras de alto nivel.
Resumiría o traballo como unha mostra de arte gai?
A temática é gai, pero os nomes dos artistas presentes son
patrimonio de todos e forman
parte do acervo cultural xeral.♦

A cantante María Lavalle e os galeguismos da Arxentina
G. LUCA
Os galeguismos sementados no español
da Arxentina desde hai máis dun século
son coma miliares da historia da emigración. Compiten en importancia coas voces italianas e tamén, en medida menor,
cos galicismos (vuturé por voiture) ou
anglicismos (tramguay por tramway).
No lunfardo bonaerense están vivos
gaiola e estaribel, por cadea, lamber,
por adular, escangallado, laucha e moitos máis. A bibliografía do lunfardo relea en moitos casos a procedencia das
voces que entraron no país pola emigración galega coma apamparse, que unha
autoridade coma a do dicionario de José
Gobiello cítase coma “procedente del
americanismo empamparse, perderse en
la Pampa”. O mesmo autor asegura que
lamber entra na Arxentina “como forma
epéntica del español “lamer”.
Outros autores prefiren a etimolo-

xía portuguesa, como Agustín Fontanetención de revelar parentescos entre Antósidérase identificación de raíces comparlla que asegura que fariñera, coitelo de
nio Nobre, Mario da Foseca, Edmundo de
tidas, como se dixo dende Bos Aires cangrandes dimensións “es voz que proceBettencourt e os versos de Enrique Santos
do o éxito enorme de Piazzola en París.
de del portugués farinha”. O magno
Discépolo e Peñaloza, atopa buraco e xuNas librarías da rúa de Maio é posícorpo dos filólogos galegos, empeñara que esta voz ven directamente de Porbel atopar as partituras vellas de “Mano
dos na guerra diaria da normativa, apetugal, quen sabe; a escangayado e desa Mano” un dos tangos máis famosos de
nas se interesan pola diáspora da lincangayado dálle a mesma orixe.
Gardel, cos galeguismos intactos: “y
gua. De maneira que
mañana cuando seas
outro filólogo arxenesfolado mueble vien filólogo arxentino establece a etimoloxía:
tino pode establecer
jo”. Nas versións de
sen consecuencias a “ferramenta, en lunfardo arma, quizá sea italianización hoxe, a voz esfolado
seguinte etimoloxía:
(arrañado, riscado,
“ferramenta, en lunde laca levantada)
de herramienta, termino que en andaluz (sic)
fardo arma, quizá sea
foi substituído por
designa a la navaja”.
italianización de hedescolado, moble
rramienta, termino que
presuntamente
en andaluz (sic) designa a la navaja”.
A viaxe entre o canto de Alfama e a
abandonado pola cola. Proposta para un
O novo disco da cantante arxentina
súa réplica do porto da Boca aproveita o
diccionario do español austral: DescoMaría Lavalle, La Pena Golfa, insiste nas
camiño aberto por varios intérpretes do
lar, dise dos mobles que perden a suspaternidades imaxinadas de voces ganovo fado na Arxentina, un retorno atlántancia conxuntiva e ingresan na clasifilegas. Metida no territorio do Fado coa intico que máis que fusión de culturas concación de artríticos.♦
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Falar de libros nos xardíns de Mariñán P
A Fundación Casares celebra os seus Diálogos Literarios
CÉSAR LORENZO GIL
Desde diversos ámbitos e con
moito debate, os participantes nos II Diálogos Literarios
de Mariñán reflexionaron
sobre a relación entre as letras e diversos aspectos da
vida e do propio acto da creación. Nesta ocasión, na cita
literaria participaron o leonés José María Merino, o portugués José Viale Moutinho,
o marroquí Elarbi El Harti
e o vasco Jesús Munárriz.
O Pazo de Mariñán (Bergondo)
acolleu entre o 1 e o 5 de xuño
a segunda edición dos Diálogos
Literarios que organiza a Fundación Carlos Casares. Nesta
ocasión, o feito literario tratouse desde diversas perspectivas,
atendendo a varios xéneros e
enfoques da relación entre libros, experiencia e creación.
O ambiente de relaxación
do pazo e dos seus xardíns apegados ao mar de Betanzos produciu nos asistentes un espírito
de diálogo, ás veces acalorado,
sobre os temas tratados. Os
participantes, que en moitos
casos conviven durante días,
logran unha mestura de familiaridade e dialéctica da que se
gaban os organizadores.
Ramón Pernas e Xosé Miranda, presentados por María do
Cebreiro Rábade, conversaron
ao redor de Merlín e familia, de
Álvaro Cunqueiro, que fai 50
anos arestora. Pernas lembrou a
súa persoal relación co escritor
mindoniense e pescudou na relación entre a súa vida e a súa literatura. Miranda cinxiuse ao
propio papel da literatura cunqueiriá, que sufriu ataques baseados en tópicos, segundo o escritor lucense. “Cunqueiro foi un
autor metafísico e barroco”, dixo. “Nin foi un autor fantástico
nin un novelista nin un escritor
evasivo ou non comprometido.
O que pasa é que el estaba comprometido coas súas ideas, non
coas miñas”. Sobre o Merlín,
Miranda considera que esta obra
pertence á escola do “real marabilloso” porque nun contorno
imaxinario hai elementos cotiáns
e familiares que o fan verosímil
para o lector. O autor de A biblioteca da iguana, que lle presta na súa obra moita atención ao
imaxinario galego –en A Nosa
Terra escribe quincenalmente a
sección ‘Enxeños e criaturas’ sobre estes temas– recordou que
Cunqueiro traballou para facer
accesíbeis os mitos “daquela idade dourada que nunca existiu”.
O relato
Nesa mesma tarde do 2 de xuño,
o leonés José María Merino e
Miguel-Anxo Murado, presentados por Tucho Calvo, reflexionaron sobre o conto literario. Merino deu unha definición case matemática para explicalo. “A súa
extensión é inversamente proporcional á súa intensidade”. O

Os Diálogos de Mariñán permiten un coloquio animado entre os asistentes. Nas imaxes, a mesa que debateu sobre violencia e letras, con Anxo A. Rei Ballesteros, Xesús Fraga e Jose Viale Moutinho.
Reportaxe Gráfica: XAN CARBALLA

escritor defendeu este xénero por
consideralo unha ponte entre a
novela e a poesía. “Os lectores
de contos e relatos necesitan unha cultura literaria maior que a
dos lectores de novela porque o
seu código é menos accesíbel”.
Pola súa parte, Murado dixo
que o relato non é un xenero literario nin o “irmán pequeño” da
narrativa. “O relato é a propia literatura”, explicou, aludindo a
que a mesma orixe do feito literario foi o relato oral. Para o autor de Ruído, os autores encontran dificultades e vantaxes no
relato. “A novela ten uns límites
moito máis marcados. As súas
regras son moitas e hai que cumprilas para que funcione. O relato dá máis liberdade, permite
maiores reviravoltas”. Pola contra, Murado subliñou que o escritor de relatos arrisca máis.
“Unha novela pode ter partes boas e partes menos boas. Un relato ou funciona en conxunto ou
fracasa”, engadiu.
Letras e violencia
Ao día seguinte, José Viale
Moutinho e Anxo A. Rei Ballesteros, presentados por Xesús
Fraga, reflexionaron sobre a re-

lación entre literatura e violencia
e guerra. Moutinho fixo un percorrido polas letras sobre a guerra do 36. Segundo o escritor e
xornalista portugués, a distancia
do conflito mellorou os textos
que trataron a contenda, e citou
A novela do indio Tupinamba, de
Eugenio Granell e O lapis do
carpinteiro, de Manuel Rivas
como obras senlleiras da vivencia directa da guerra e da memoria máis “obxectiva” daqueles
escritores que non viviron a experiencia. Moutinho explicou
que a guerra fora un tema un tanto esquecido en Portugal pero
que nos últimos anos rexurdira o
interese polo conflito español.
Ballesteros, que acaba de publicar Non sei cando nos veremos
(Galaxia) explicou que o feito de
que a literatura lle teña dado tanta importancia á violencia desde
os inicios da historia responde a
unha fascinación irracional que
os humanos teñen por ela. “A
violencia devólvenos á natureza,
serve para disolver o suxeito e
lembrarnos a nosa animalidade”.
O escritor usou a Odisea, de Homero como metáfora desta fascinación e de cómo o propio Ulises, na historia, se ve sometido a
ese imperio da violencia e á ten-

tación da volta á animalidade.
Durante o coloquio posterior,
o debate xirou ao redor de diversos enfoques na relación entre
letras e violencia. O escritor Basílio Lourenço criticou as teorías
da educación para a paz, que critican as obras de ficción que non
se axustan ao seu modelo pedagóxico. O historiador Bernardo
Maiz reivindicou a educación
para evitar a tentación violenta,
argumento contestado por Xosé
Miranda, que considerou innata
e eterna a pulsión violenta, que
sempre ha existir “a non ser que
se canalice”.
Editar poesía
O 3 de xuño, nun acto aberto ao
público na Coruña, Jesús Munárriz, director de Hyperion, e Miguel Anxo Fernán Vello, presentados por Luís González Tosar,
encargado de coordinar as xornadas, explicaron as dificultades
de editar poesía. “É unha cuestión de fe”, explicou Fernán Vello, que considera que na poesía
galega hai un alto nivel a pesar
dos poucos lectores. “Se os propios autores de poesía lesen todos os poemarios que se editan,
este sería un bo negocio”, dixo
con retranca Munárriz.
O editor vasco lembrou as
súas propias dificultades para
crear a editora e até recordou
o veto á edición que lle impuxo Manuel Fraga na época
franquista. “Custoume poder
volver a este mundo. Tiven
que poñer ao nome da miña
nai a editorial”.
O 4 de xuño clausuráronse
os diálogos coa presenza de Susana Fortes, Arcadio López-Casanova e Román Raña falando
sobre “Galicia, entre dous mares”. Pola tarde, o hispanista
marroquí Elarbi El Harti (tradutor de Cunqueiro ao árabe), Basilio Losada e Valentín Arias falaron sobre as traducións.♦

aréceme excesivo dar por
feito que os non francés e
holandés á Constitución
Europea son un triunfo da
esquerda, polo menos mentres a
esquerda non declare
solemnemente que fai seu o programa xenófobo, antiturco e nacional-soberanista que está na
base dun gran número de votos
negativos. Está ben que a
esquerda altermundista e
antiliberal celebre como seu un
resultado ao que sen dúbida contribuíu de forma moi importante.
Pero sería unha equivocación
que pensase que ese voto lle corresponde en exclusiva e esquecese que detrás da vitoria do non
se atopan doses probablemente
letais de medo a polacos, eslovenos e, por suposto, turcos.
Entendo mellor o voto
holandés que o francés. Os Países Baixos están traumatizados
despois dos asasinatos de Pim
Fortuyn primeiro e do cineasta
Van Gogh despois, este último a
mans dun fanático relixioso musulmán. Unha sociedade como a
holandesa, que fixo da tolerancia
un sinal de identidade nada postizo, atópase de súpeto con que
uns tipos chegados de outra parte do mundo queren impoñer
novas leis e mesmo novas
condutas absolutamente enfrontadas a unha envexable tradición
de convivencia en liberdade. A
posible incorporación de
Turquía á Unión Europea, tan
desexable por outros motivos,
actuou como catalizador dun
“non” holandés que só é
entendible como un voto en defensa da liberdade e da paz, aínda que esta paz teña como prezo
un portazo ao pobre que chama
esperanzado á casa do rico.
O caso francés é ben distinto.
É o non de Le Pen e do trotskismo, do tendeiro petainista e do
cincuentón de coleta e mochiliña
que cotiza para Attac. E eu non
podo deixar de ver certa
frivolidade nesta esquerda
francesa, tan francesa, que
deixou ao agora añorado Jospin
na gabia e permitiu que o líder
da ultradereita chegase a
disputarlle a presidencia da
República a Jacques Chirac. A
francesa é unha esquerda voluble
e un pouco madame bovary que
enxalza e crucifica os seus
líderes e os seus proxectos políticos coa mesma velocidade histérica e coa mesma paixón inútil
coa que adopta e desbota modas
intelectuais. Constitución ultraliberal? O cualificativo, en rigor,
paréceme excesivo. Medo ao
fontaneiro polaco, esa figura recorrente que simbolizou moi ben
o que se dirimía neste proceso
plebiscitario? Iso semella máis
razoable e, retrospectivamente,
converte en precipitado e irreflexivo o proceso de ampliación, a
incorporación á UE de dez estados moi pobres en comparación
cos quince máis homologables
que compoñían o clube na súa
fase anterior.
O referendo francés perdérono a dereita democrática e a
esquerda reformista. Pero aínda non se sabe quen gañou.♦

TÓPICOS DE
LA FURA

traballadores pendurados dun arnés na procura dun ángulo extraplomado nun casco en construción.
Que nos instrúan con voces de ultratumba sobre a alegoría desta
imaxe coma símbolo emigrante, se
cadra porque vai pendurado, semella unha tomadura de pelo.
E que contar dos actores en
traxe talar amarrados a unha mexilloeira voante que parecen lembrar ao ex-ministro Trigo apuntalando o paso da virxe das Angustias? Tamén traballa para OPERMAR a compaña da noite? Xa
que se procuraba o acento portuario, bótase en falla un pase de López Veiga pendurado dun globo
térmico no que figurase unha bandeirola a prol dos aterros nas rías.
Un tópico franquista

GUSTAVO LUCA

O espectáculo Peregrinos da noite representado no peirao da Laxe de
Vigo o venres pasado polo grupo catalán La Fura dels Baus deixa atrás
unha interrogante sen resposta: que quería dicir?

Unha pergunta elemental, temíbel
para calquera función teatral e
lanzada dende o público que revela, antes que nada, que a dramaturxia escollida non foi quen
de explicarse, nin con todos os
medios materiais de que dispuña,
e a pesar da participación dunha
grea de actores e figurantes. Unha
agulla de curare cargada só con
tres verbas inocentes de diccionario e un signo de interrogación.
Peregrinos de que? Podemos
comezar pola dramaturxia e os recursos da representación: un espacio de beiramar no serán, a partir dun barco mercante de vinte
mil toneladas, unha grúa de grande gálibo, unha xiganta de plástico translúcido de dez metros de
altura, grellas metálicas, eslingas
e lúmenes a eito administrados
dende canóns de luz, fachos e lanternas de man. Aveños que serven
durante a actuación para os actores ocuparen plenamente o plano
cénico e sobre todo en altura porque a función exercita con moita
insistencia unha decidida vocación aérea.

E o texto da representación?
Se “Peregrinos da noite” ten unha
fábula que contar esta non é doada de determinar e aprender e ao
público se lle administran mesquiñamente as informacións narrativas ou ben recibe outras francamente mistificadoras. A consecuencia é que a peza voa polo cadernal alto da grúa e extravíase en
visións fragmentarias e diacrónicas entre os lóstregos do canón de
luz. A paradoxa é que os ollos do
público congregado reciben centos de solicitacións mentres a información sobre o sentido do representado ou non se dá ou é mínima e confusa.
Existe dende logo unha pre-

tensión no relato de “Peregrinos
da Noite” que nos chega por medio da propaganda anterior á función, nos acentos musicais melodramáticos, na retórica cenográfica e no son. Esforzos previos para convencer o público de que se
vai contar a lenda de infelicidade
dun pobo emigrante o que non
deixa de ser unha redundancia
porque non se sabe de exilios felices. A complicidade co público
non se dá producido e non é raro
porque dende que o teatro é teatro
as recomendacións previas activan no auditorio un efecto de desconfianza e as explicacións retóricas durante a representación
producen se acaso irritación.

Non é para menos. Debruzada
sobre o mar moito antes que esta
compañía de comedias resolvese
montar a pedido da conselleira de
Familia da Xunta unha representación, a cidade considera que as
grúas son parte evidente da súa cenografía urbá. O planeo dun camión de grande tonelaxe, por
exemplo, en pendura dende eslingas de aceiro sobre o convés dun
barco de carga, pode producirnos
abraio. Se alguén pretende explicarnos que a tal operación portuaria simboliza o rapto de Europa ou
a agonía dos fillos de Cisalpo o
máis probábel é que nos dea a risa.
Metidos na beira da cidade, os estaleiros dannos a diario visións de
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En canto a imaxe dos mariñeiros
heroicos diríase roubada dos monumentos realistas ao mariñeiro,
co previsíbel remo na man, que inzan as vilas de beiramar. É difícil
dar cun tópico máis densamente
reaccionario co do pescador de
granito coa compañeira sentada ao
pé cunha patela de xoubas que tanto repetiron Primo de Rivera e
Franco. A Fura bebe do mesmo xerriño adulterado e asegura que está
a representar algo novo, rompente
e emancipador porque os mariñeiros visten de plástico metidos nun
arnés de limpa-cristais de fachada.
De todas as pretensións publicitarias e retóricas atribuídas ao
espectáculo coa intención de condicionar o público, esta é a máis
inaceptábel e mistificadora. Por
orde do cacique que paga a función, non se pode mencionar a
desfeita do “Prestige” do que resulta que a xente do mar sobrevoa
o respectábel pendurada dun bastidor mentres un visgo plástico de
cores chove sobre eles e pinga
contra os que miran ao ceo. Hai
algo na dramaturxia que active a
memoria sobre a recente traxedia
do petroleiro? Ren de ren.
Así pasa tamén coas fotografías de emigrantes do primeiro
cuarto do século XX que na avara
e confusa narrativa do espectáculo aluden a un exilio “cheo de audacia”. Non se permite citar a
emigración en termos tráxicos
porque volve ser motivo central
nesta campaña para o goberno da
autonomía e porque o idiota que
paga con cartos públicos tamén
censura. Daquela os emigrantes
son herois de tempos idos, unha
imaxe que palmea por igual as
costas dos consignatarios enriquecidos pola venda de billetes para
América e aos tres de cada catro
habitantes do país que contan con
exiliados na familia. Todos felices
cos traballos de Hércules.
A Fura é un grupo anticuado
en termos de historia do teatro.
Aínda opera con recursos coma o
terror para conmover directamente ao espectador por moito que
asegure ter ascendido a unha etapa diferente, de terror psicolóxico. Para que serve este alarde de
quilovatios portuarios? Non para
denunciar, aclaran, senón para enfrontar ao público coa realidade.
É esta a realidade? En todo caso é
unha realidade cara e inocua que
encanta á conselleira de Familia
en funcións da Xunta, Pilar Rojo,
que asiste ao espectáculo e elabora un xuízo de alta complexidade
sobre o que acaba de ver: “estou
impresionada”.♦
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Benvidos ao
CIRCO GLOBAL!
M. BARROS

A Sala NASA convértese por sexto ano consecutivo na carpa da VI Festa do Circo, un escenario no que
actuarán profesionais de todo o mundo baixo a batuta da asociación de novo circo e cabaré Pista Catro.
Como se dun circo global se tratase, estes días reuníronse en
Compostela os artistas do novo
circo e cabaré de Galiza espallados polo mundo cos profesionais
locais para celebrar a Festa do
Circo, unha cita que xa vai pola
sexta edición e coa que se quere
converter á cidade nunha auténtica carpa circense.
Organizada pola asociación
de novo circo e cabaré Pista Catro, a festa desenvolverase na Sala NASA, durante as noites do 9,
10 e 11 de xuño. Pallasos, malabares, zancudos, contorsionistas,
funambulistas, trapecistas, artistas plásticos e audiovisuais galegos e outros chegados dende Arxentina, Londres, Italia ou Brasil
encherán de contido un espectáculo de máis de dúas horas e a unha festa que naceu de xeito autoxestionado no ano 2000 na Casa
Encantada, o centro social compostelá derrubado hai dous anos.
Varios centenares de persoas
acudiron o 7 e o 8 de xuño ao que
foron os días previos ao festival,
nos que se desenvolveron espectáculos a cargo de trapecistas arxentinos e italianos. Unha cifra que a
organización agarda superar nas
catro xornadas de festa que terán
como escenario tanto as rúas da cidade pola tarde como a propia Sa-

Berta, trapecista viguesa recén chegada da Arxentina.

la Nasa a partir das dez da noite.
Todos os días, dende as sete ás
dez da noite o malabarista e pallaso Javi Javichu, o trapecista arxentino Néstor, o cómico malabarista
Dj Kapuchi ou Vero a comediante

e malabarista chegada da Arxentina farán os seus números entre a
Praza da Quintana e Praterías.
Se o ano pasado a festa dedicouse ao “circo das cloacas”,
desta vez as xornadas xirarán en

torno á idea do “circo global”,
porque como se indica dende a
organización “estamos todos espallados polo mundo” e porque
“queremos burlarnos das grandes
corporacións a través do circo”.

E nxeños e criaturas
Merlín e
Cunqueiro
Cunqueiro é un caso tan complexo, tan enorme é a súa literatura, que o importante non é
dar as respostas correctas, senón facer as preguntas adecuadas. Merlín e familia é do ano
1955. Un ano moi importante, porque nel saíu a Escolma de poesía galega de Fernández
del Riego, en catro tomos, e no cuarto aparecen catro poemas non recollidos en libro, algúns ata daquela inéditos, de Álvaro Cunqueiro: A Hölderlin, Homenaxe a Mendiño,
Retorno de Ulises, Os catro chefes da casa
de Gingiz. Ata 1980 non aparece Herba aquí
e acolá como libro, e nin sequera inclúe os
dous primeiros poemas, que volven aparecer
por fin na máis completa edición de 1991. Isto amosa que, efectivamente, poesía e prosa
corren paralelas no mindoniense e que pola
cabeza de Cunqueiro xa bulían o mozo Ulises, o vello Simbad e o incerto don Hamlet,
que aparece no Merlín. Os libros do mestre
son de lentísima xestación. Nese libro hai
unha poética de Don Álvaro que di o seguinte: “o meu poema é a parte que eu teño
na Creación, i é unha parte sorprendida, anque voluntaria, e sen dúbida perfeicionada
pola nostalxia....Fóra do que unha boca humán é, non sei en qué pende a poesía, anque
sei que está nas verbas como están as imaxes nos espellos. E, tamén sí, unha veracidade sentimental que se satisfai con verbas...”

A Festa do Circo é o preludio
do Festival de Gorra, organizado
tamén por Pista Catro coa colaboración do concello, que se celebrará, por segundo ano consecutivo, na zona vella este verán.♦

Xosé Miranda
Vexo eu aquí algunhas claves importantísimas: en tan poucas palabras aparece a nostalxia cunqueiriá, o autor como creador, a veracidade ou verosimilitude, é dicir, nada menos que o nó gordiano do realismo en literatura, e o reflexo do mundo nos textos... Pero
dicía que 1955 foi un ano moi importante.
Sae Terra brava, de Fole; Pedro Páramo, de
Rulfo; complétase a triloxía de Tolkien O señor das sortellas, iniciada o ano anterior.
A literatura de Cunqueiro non é literatura fantástica, Cunqueiro non é un escritor realista, non é humorista, non escribe novelas;
Cunqueiro non ten nada que ver coa materia
de Bretaña e a literatura artúrica e tampoco
ten moito que ver co realismo máxico.
Cunqueiro é, dalgún xeito, un escritor
comprometido coas súas ideas e moi coherente; Cunqueiro está directamente relacionado coa tradición oral e cos modos narrativos orais; Cunqueiro é un escritor enormemente moderno; o seus parentes literarios
son os que practican o que eu denominaría o
marabilloso cotián, comezando, xaora, por
Marcel Schwob, por Lord Dunsany e por
Jorge Luis Borges. E o que conta, en Cunqueiro, é a memoria, o soño e a imaxinación,
ademais da melancolía e unha certa nostalxia
do Paraíso Perdido ou da Idade de Ouro.
Vexamos algúns intentos de definición da
literatura fantástica. Castex di: “O fantástico
caracterízase por unha intrusión brutal do
misterio no marco da vida real”. Louis Vax:
“O relato fantástico preséntanos polo xeral a
homes que, coma nós, habitan o mundo real,
mais de súpeto atópanse diante do inexplicable”. Roger Caillois: “Todo o fantástico é unha ruptura da orde coñecida, unha irrupción

do inadmisible no seo da inalterable legalidade cotiá”. Lovecraft: “un conto é fantástico se
o lector experimenta un fondo sentimento de
terror ou temor, a presenza de mundos e de
personaxes insólitos”. Penzoldt: “Con excepción do conto de fadas, todas as historias sobrenaturais son historias de terror, que nos
obrigan a preguntarnos se o que tomamos por
imaxinación non é, despois de todo, realidade”. Outra vez Caillois: “produce unha impresión de estrañeza irredutible”. En definitiva, sen necesidade de estar de acordo, pensemos na auténtica literatura fantástica e veremos que hai vacilación entre o real e o marabilloso, entre o real e o imaxinario ou entre o
real e o ilusorio. Hai oposición e vacilación
entre estes mundos en Merlín?: é evidente
que non. O que hai é integración de ambos
mundos. O fantástico é unha narración realista, no senso de realismo xenético ou de correspondencia, que é que vulgarmente se chama realismo, na que se inclúe algo que non
encaixa, algo sobrenatural que racha bruscamente a pracidez: un vampiro, unha pantasma, unha premonición, un imposible. Pensemos en Maupassant, en Fole, en James, nalgúns relatos de Poe, nos Contos Nocturnos
de Xesús Valcárcel ou en Cando petan na
porta pola noite. Louis Vax, de novo, di que
o fantástico é a experiencia da interpenetración de dous mundos incompatibles.
En canto á técnica, o fantástico precisa da
técnica de Poe ou Horacio Quiroga, o crescendo, o suspense, a liña ascendente, o punto culminante, o final pechado, a economía de medios, as palabras xustas. Non é para barrocos.
É iso o de Cunqueiro? Ademais, no fantástico
son continuas as insinuacións, as indicacións

do final ao longo do texto. Atemporalidade está absolutamente marcada. O final é inexorable, non se pode ler antes o final, porque perde
o efecto. Hai que lelo exactamente na súa orde. Pois ben, pódese ler a Cunqueiro de calquera maneira, saltando os capítulos, mesmo
lendo primeiro, por erro, unha páxina ca outra
no mesmo relato. Case non pasa nada. Seguimos gozando do mesmo xeito.
Pero hai máis. O fantástico (Vax) está ligado á aprehensión dos valores negativos.
Aínda que máis tentados a crer no Demo ca
na Virxe, pensamos sempre que o Demo é
máis fantástico que a Virxe. O mal é máis
inquietante que o ben. E aínda así, o demo
non aparece apenas no fantástico: si os bruxos, os vampiros, os lobishomes, as pantasmas. Pero en Cunqueiro, e cito a Anxo Tarrío, nunca atopamos a miseria ou a mesquindade, a envexa malsá ou a ruindade espiritual, a soberbia, o orgullo, a ambición
desmedida, o odio e os baixos sentimentos,
etc... En Cunqueiro o que hai son valores
positivos, luz e esperanza. Foxe do medo, o
estraño, o negativo, a ansia, a náusea, a loita de clases. Pode ser isto literatura fantástica? Se, por un casual, neste momento penso
en O corazón delator, de Poe, teño que recoñecer que carecen de calquera parentesco.
¿Pero logo que é o que escribe Cunqueiro? Algo coas seguintes características: sucede neste mundo ou moi próximo, nunha
idade pasada, pasa por Miranda o mundo
inteiro, como tal, pero sempre no imaxinario, como pasan os cómicos ambulantes ou
os circos. O ambiente é puramente fantástico, mítico, sobrenatural. Non obstante...
Non obstante, outro día continuamos.♦
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Tomás Lijó
‘A película
Hai que botalos
está a ser
un éxito’
M.B.
Quince días despois da
presentación da película
Hai que botalos, un proxecto promovido por Burla
negra e a Fraga Maldita,
que repercusión está a ter?
Moi boa malia o apagón
informativo sufrido dende o
primeiro día. En internet superáronse as 130.000 descargas e a nivel de exhibicións
acadamos preto das catrocentas. Sumáronse ademais os
centros galegos do mundo e
chegaron crónicas de que está
a ser un éxito tamén fóra. A
valoración é positiva porque
demostra que a rede cultural
galega está a dotarse dunha
autosuficiencia comunicativa.
Están a recibir presións
políticas?
Hóuboas antes da presentación pero decidimos non
airealas. O silencio informativo rompeuno Fraga cunha
serie de epítetos do tipo de
“incultura”, “morralla” na
rolda de prensa que deu catro
días despois. A partir dese
momento non hai presión política senón mediática. A película é un éxito e a nosa
prensa está a silencialo. Probablemente sexa o filme en
galego co maior número de
público e de descargas e os
medios non se fan eco, e cando sae algo, no canto de información, prefiren opinar. A
nivel local si que temos algún
tipo de presión política, como no concello de Ares, onde
se desautorizou a exhibición.
E as medidas legais que
ía emprender Fraga?
Foi unha ameaza pero
non se sostén. Antes de lanzar a película dende Burla
Negra e Arredemo estudouse cun gabinete e non se atopou ningún incumprimento
da lei. Fraga confunde a crítica coa inxuria, pero iso é
problema del.
Por se volve ser reelixido Fraga, xa teñen preparadas as maletas?
Non. Esta iniciativa forma
parte dun proxecto máis amplo co que se quere estruturar
un espazo cultural propio, no
que levamos traballando anos.
É evidente a nosa postura ante estas eleccións pero non
nos vamos deixar influír pase
o que pase o 19. Se hai presións non é nada novo.♦

Milladoiro.

Lugo, Compostela e Betanzos

en concerto
MAR BARROS

Folk en Lugo, punk e rock en Compostela e blues en Betanzos, concertos variados para un mes que se presenta cargado de música. Milladoiro, Gwendal e Víctor Aneiros serán algúns dos participantes.
A un mes do verán os festivais
comezan a montar os seus escenarios para acoller concertos dos
máis diversos estilos. O II Festival Interfolk de Lugo entre o 10
e o 12 de xuño, punk e rock no
Castiñeiriño, Compostela, e unha oferta máis ecléctica en Betazos para o seu ciclo Música na
Pedra son algunhas das citas musicais máis destacadas que terán
lugar en Galiza en xuño.
Baixo o título “encontro entre culturas” e coa intención de
utilizar a música como mecanismo de unión, o 10 de xuño dá comezo a segunda edición do Festival Interfolk de Lugo, un evento organizado dende o concello e
que este ano conta no cartel con
algúns dos grupos máis destacados do folk internacional.
A praza de Santa María acolle
o venres o concerto de Livika
Drum Experience, un grupo multicultural que emprega as percusións e os bailes tradicionais nun
espectáculo que viaxa polas raíces
de África, Cuba, Brasil ou España.
Gwendal, a célebre composición bretoa, participará no festival lucense o sábado 11, dando
conta dun estilo particular que foi
evolucionando dende 1972, ano
do seu nacemento, tomando un
camiño orixinal no que se mesturan as modas coas tendencias tradicionais. Esa mesma noite dende Turquía soben ao escenario as
darboukas e a percusión turca de
Harem, unha formación integrada por catro músicos que leva
vendido máis dun millón de discos cos seus catro traballos.
A actuación central do festival
correrá a cargo de Milladoiro o domingo 12, que está a presentar o
seu novo traballo. A formación en
activo máis veterana dentro do folk
galego vén de cumprir vinte e cinco anos sobre os escenarios e celébrao con este novo disco e cunha

eléctrico ao Campo da Festa do
Castiñeiriño.
Casco histórico con música

Gwendal.

Víctor Aneiros.

xira por toda Galiza que comezou
o pasado 3 de xuño en Vigo, un
concerto no que a formación rodeouse dalgúns amigos, como Susana Seivane ou Rhonda Larson. Co
concerto de Milladoiro conclúe esta segunda edición do Intercéltico
de Lugo, un festival que cada ano
conta con máis asistentes.
Rock no Castiñeiriño
Cun carácter máis modesto celé-

brase o 9 de xuño en Compostela o IV Rock en Costa, un festival organizado pola asociación
cultural Xurásica, que nace ligado ás bandas de punk e rock do
barrio do Castiñeiriño e que pretende converterse nun referente
da escena compostelá. Desta
vez, The Homens, Póllegros,
grupos destacados da comarca
dentro do hard core, Redullos,
Samesugas e Postmortem serán
os encargados de poñerlle o son

Durante o mes de xuño Betanzos
desenvolve no seu casco vello o
ciclo Música na pedra co que o
concello pretende dinamizar e
revalorizar esta zona da cidade
como espazo de lecer. Catro concertos de estilos diferentes conforman esta nova edición de Música na pedra, toda unha serie de
actuacións que se desenvolverán
os domingos ás oito e media da
noite en diferentes prazas da zona antiga.
Despois da actuación o pasado 3 de xuño de Trilogie, unha
formación galego cubana que
conta co saxofonista Carlos
Averhoff entre os seus membros,
o domingo 12 a praza Fernán Pérez de Andrade acolle o concerto
Doble esencia, no que a vocalista Ángeles Gómez xunto co
guitarrista Marcial Sarandeses
interpretarán un repertorio que
xira entorno ao soul e a bossa nova. Noutra praza, a da Constitución, e despois da paréntese electoral, o domingo 26 achegarase a
Betanzos un dos referentes galegos dentro do blues, Víctor Aneiros, que recentemente publicou
O blues do amencer, un disco
que atopou eco en revistas especializadas de todo o Estado.
O grupo ferrolán Nor Folk
será o encargado de pechar o
programa o 3 de xullo cunha actuación na que ofrecerán os temas do seu primeiro traballo
discográfico e dun segundo que
veñen de gravar. O seu estilo dacabalo entre o folk e o pop porá
fin a estas xornadas musicais, un
ciclo que entronca co programa
de actividades que se están a desenvolver dende o concello para
revalorizar a zona vella.♦
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O PENELO,
o gaiteiro do tren
XOSÉ PÉREZ MONDELO

Recordo do músico que amenizaba o traxecto Monforte-Ponferrada coas súas tocatas “recargadas de bombo”.
De todos os músicos populares garda o pobo unha
doce memoria. Dos máis
sublimes e dos máis humildes. Como non recordar O
Penelo, a súa bonomía e a
súa inocencia. Sobre das
súas calidades humanas
non houbo nunca discusión. Onde si houbo sempre
división de pareceres era
no tocante ás súas artes
musicais. El mesmo, cando
lle preguntaban quen tocaba mellor, se el ou os míticos Os Trintas de Trives,
respondía: “sobre diso haiche opinións. Uns din que
os Trintas tocan mellor ca
min e outros que eu toco
peor que os Trintas”. Outras veces a comparación
facíanlla cos Trabazos de
Caldelas ou cos seus veciños Os Celtas de Paradaseca, pero el respostaba sempre coa mesma inocencia.
O Penelo, de propio nome
Manuel, era un gaiteiro
moi querido polo pobo. Tocaba nun escenario ben
inusual. Ao xeito dos actuais musicos urbanos, subía no tren que ía de Monforte a Ponferrada –segundo tivese as combinacións
máis axeitadas– e poñíase a
tocar, facéndolles máis le-

vadeiro o traxecto aos viaxeiros e mesmo as esperas,
nun tempo en que podían
ser eternas. Moitas veces
acompañábao a súa muller
e os seus fillos, Pepita e Xesús, que daban conta da
caixa e do bombo. Pero o
Penelo e a súa troupe familiar estaban en todo tipo de
evento festivo, sendo tamén
moi habitual velos polo
tempo de Nadal pedindo licenza para cantar os reis de
porta en porta. Eran a viva
estampa que recolle esta
cantiga popular:
O gaiteiro toca a gaita,
a muller toca o tambor,
os fillos tocan o bombo,
e o can ládralle ao roncón.
Ai la le lo, ai la le lo,
ai la le lo, ai la la la.
Podíase dicir que non
era a debida a consideración para a súa arte e que
mesmo sufría constantes
bromas da xente. A verdade é que lle facian as mil e
unha ao bon do Penelo –os
rapaces tapábanlle o roncón, marchábanlle coa gorra...– mais sempre sen saña, pois quen lle facía mal
ao gaiteiro, faciase mal a si
mesmo, tal bo home era.

O Bardo na Brêtema
Um jornal galego referia-se estes
dias a Maximino Zumalave –reconhecido director de orquestra e
alma mater da Real Filarmonia de
Santiago– como “compositor galego”. Talvez para o gazetista isso
de tocar a batuta não lhe pareça
uma coisa seria e decidiu mudarlhe o ofício. Não é a primeira vez
que a mim, talvez porque consideram um elogio, me titulam de musicólogo e sempre respondo que
eu pertenço ao grémio dos músicos. O rigor na linguagem é fundamental para transmitir mensagens
precisas. Director de orquestra não
é menos que compositor, é outra
coisa. A musicologia é uma ciência derivada do trivium (gramática, retórica e dialéctica) em tanto
que a música, junto com a aritmética, geometria e astronomia sempre conformou o quadrivium. Não
é mais nem menos, é outra coisa.
Os musicólogos estudam nas faculdades de Filosofia e História
enquanto que a música se faz nos
conservatórios, ainda que outrora
se fizesse nas faculdades de Música e Matemática. Francisco Salinas (1513-1590), –organista, catedrático de Música na Universidade
de Salamanca, autor do De Musica

Rudesindo Soutelo

A obtusa cultura do in-cultor
libri septem (1577) e protegido de
Pedro Sarmiento, bispo de Tui e
logo arcebispo de Compostela–
inspirou a mais bela Ode de Fray
Luis de León, na qual diz da sua
música: “E como está composta /
de números concordes, logo envia
/ consonante resposta; / e entrambas a porfia / mescla-se uma dulcíssima harmonia.”
Na Galiza não existe a crítica
musical profissional, o qual é uma
contradição com o número de musicólogos que produz a Universidade, mas os jornais não têm vocação pedagógica, e muito menos
crítica quando o equilíbrio da sua
economia depende dos subsídios
do poder. Crónicas sociais do
acontecer musical oficial numa esvaída cor de rosa é o mais indicado para não incomodar autoridade
de cinzenta cultura. Um jornal galego começou a publicar curiosas
críticas musicais. Sabíamos que o
dinheiro pode obrar milagres, sobretudo quando é abundante e sai
do anónimo bolso dos cidadãos,
mas não até o ponto de converter a

Veciño de San Pedro de
Ribas do Sil, forma xa
parte do imaxinario popular das xentes daquelas
contornas. Era ben sabido
que o seu repertorio era
máis ben escaso e que sempre estaba a tocar a mesma tocata, que tocaba
igual un tango que un pasodobre, unha alborada
que unha muiñeira. Cando alguén llo facía notar, el
retrucaba que non lle faltaba algo de razón, pero
que a que acababa de tocar ía un pouco máis recargada de bombo. “Non,
non, non é tal, que a esta
deille dous golpiños máis
de bombo”, era a súa resposta habitual, a que todos
agardaban escoitar. Aínda
hoxe, cando alguén é un
algo esaxerado ou bardallas de máis, adoita dicirse:
“Cala, ho, que iso que dis
vai algo recargado de
bombo, como as do Penelo”.
Un día, deixou de escoitarse no tren a música
do noso gaiteiro. A súa figura, co seu fardel cargado onde metía gaita, caixa
e bombo, segue a viaxar
hoxe na lembranza das
xentes do val. ♦

crítica em louvor, elogio, aplauso,
bênção, panegírico, bajulação, lisonja e adulação servil do poderoso in-cultor. O crítico transformado em bajulador, louvaminha ou
estômago agradecido cantando as
excelentes burrices da política pátria. Para isso servem as medalhas
e subsídios a mãos-cheias aos
meios de comunicação.
O próximo 10 de Junio, dia das
letras portugalegas, às 12h vai-se
celebrar no Auditório do Conservatório Superior de Música de Vigo uma audição da aula de Gaita
de fole que dirige Rebeca Carrera.
Nela vai-se estrear “Borobó”, o
duo de gaitas de fole que em 1999
compus como prova de admiração
a Raimundo García Domínguez,
Borobó, mestre de jornalistas, sábio tertuliano de verbo ágil e mente aguda com quem tanto disfrutei,
no Café Gijón e mais no Comercial de Madrid, e que por avatar ou
quase metamorfose tenho a honra
de ocupar o espaço que nesta hebdomadária publicação deixou o
seu passamento. José Luís Migué-

lez e mais Sabela Olivares são os
ousados gaiteiros que assumiram
este difícil empenho. “Borobó” é o
primeiro duma série de duos com
os que pretendo aliciar a criação
dum repertório culto que exprima
ainda mais os recursos expressivos
da gaita de fole. A dificuldade da
obra exige dum domínio técnico
muito elevado e que os intérpretes
resolveram com um estudo rigoroso. Sei que Borobó, desde o seu
trono de sabedoria, sorrirá com esta homenagem póstuma. Agora só
falta que também se estreie o duo
“Manuel María”, homenagem ao
poeta da Terra Chã, ainda que a
crítica musical subserviente ignore
a realidade.
Os meios de comunicação
controlados pelo Opus Dei, que
na Galiza coincidem com os que
mais medalhas e ouro líquido recebem do poder, reabrem a batalha para impedir que os autores vivam do seu trabalho, e pretendem
induzir a sociedade à rebeldia para proteger os seus obscuros interesses. O sector mais cavernícola

da direita também aproveitou o
ambiente de bronca política do PP
para deslizar no Senado uma tentativa de amordaçar os criadores,
que curiosamente é aplaudida por
grupos radicais e anti-sistema numa suspeitosa maridança.
O Carminha Burrana, conselheiro in-cultor, na apresentação do
Festival Internacional de Música,
onde a música galega foi sistematicamente ignorada, fala da “sensibilidade” do Vice-rei de Compostela e
do “interesse de projectar” a Galiza,
e ainda tem a pouca vergonha de dizer que está a fazer “cultura culta”
frente a “cultura obscura” dos que
não comungamos com as suas rodas de moinho. É a mesma cultura
que vende a Junta para atrair investidores estrangeiros, pois publicaram um anúncio num jornal económico da Suécia que oferece salários
inferiores aos europeus e flexibilidade de despido mais um 40% de
subsídios para o investimento. E resume: “excelente qualidade de vida
num estável ambiente social”, isso
sim, na linha terceiro-mundista do
anunciado roubo de votos do preboste Baltar. A obtusa cultura do incultor. Mais nunca.♦
ant@soutelo.com
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Paro
laboral
FRANCISCO CARBALLO

A

sociedade europea
vive na conmoción:
en Galiza porque
estamos no ecuador das
eleccións, en Europa
central e do Norte, porque
o “non” ao Tratado
constitucional subverte as
propostas
gobernamentais. Se
poñemos a orella na terra,
o epicentro desta
conmoción apunta ao
paro.
Francia é o sismógrafo
das tribulacións europeas.
Os seus analistas poñen o
dedo na chaga ao sinalar o
chomage como foco da
preocupación. Porque este
paro laboral non é un
fenómeno conxuntural, é
inherente ao sistema
neoliberal que impera e
que obtén
constitucionalidade no
“tratado” proposto para a
UE.
Na UE as medicións
do paro van do 18% de
Polonia, 15,9% de
Eslovaquia, ao 4,5% de
Irlanda ou ao 4,7% do
Reino Unido; Francia co
10,2%, como España,
está sobresaltada e
atribúe esta doenza non
só aos seus dirixentes,
senón tamén á pretensión
legal dun tratado
constitucional
economicista.
O perfil máis grave e
ameazador deste paro é
que aumenta nos tramos
de idade de 20 a 35 anos.
Do 23% ao 25% en
países europeos, entre
nós, na Galiza, ao 30%.
Que esteamos a destruír
a xeración de menos de
40 anos someténdoa a un
paro ou a unha
emigración de “rebaixas”
laborais é dunha extrema
gravidade. Tal fenómeno
significa o burato negro
deste tipo de
globalización en mans de
multinacionais e de
empresarios
mercantilistas sen senso
social.
A política económica e
cultural que está a
realizar o goberno actual
da Galiza é de tal
servilismo que aturde.
Parece incríbel que a
poida contrarrestar coa
implacábel propaganda
de mentiras e chantaxes.
De seguir por este vieiro,
adeus país, adeus
sociedade galega. Nunca
houbo un ataque máis
descarnado á cerna de
Galiza desde este
epicentro do paro
xuvenil.♦

A Ucha das Horas

Felipe Senén

Sarao andaluz e gaita galega
Neste paradóxico extremo occidente, presidido pola imaxe nefasta do matamouros, os tablaos
flamencos, os restaurantes chineses conviven na idiosincrasia
das cidades. Os cincuentóns da
xeración dos Beatles danlles rédea solta aos instintos tópicos
dos anos da represión e velaí que
as feiras de abril se reproducen
en locais e multiplícanse todo
ano no confín dos verdes castros.
A cousa prende, estúdase e espállase a cultura andaluza en asociacións e clases de baile. Xa hai
décadas observabamos esa fagocitose, pero en moitas sociedades
creadas pola ilusión galega no
estranxeiro, para afortalar as saudades emigrantes. A música de
gaita, o aturuxo e as muiñeiras,
feitas para as eiras e as romarías,
a ceo aberto, abouxan os sentidos nos espazos pechados. Non
soubemos sair da “Rianxeira”,
como un himno nacional, para
atopar mellores solucións para
os convivios nas cavernas da
noite e semella preferirse o andaluz. Os veciños portugueses minhotos ou trasmontanos sempre
ofreceron animación, sacaban algo do amplo repertorio vivo e
dignificado en traxes de moza,
vella, faena, festa... e sempre podían aparecer, como un todoterreo as melodías desenrugadas
dun acordeón, ou unha nostálxica improvisación dun capitalino
fado lisboeta ou aeminiense..
A Galiza, tan permeábel como o seu chan húmido, xenerosa, confiada, domesticada polos
golpes da colonización, móstrase
xa aberta a todo. A súa cultura
está construída de retrincos aproveitados e chegados por todos os
camiños, do oriente, do occidente, do norte e tamén do sur. Esas
relacións que forman o tear da
cultura vanse intuindo por músicos de gaita, viaxeiros. Hevia ou
Carlos Nuñez caeron na conta e
suman a lección aprendida con
achegas norafricanas e tamén
afrobrasileiras e caribeñas.
A pesar da historia de mouros

F. SENÉN

vidos do sur e cristians gardadores dos valores de occidente,
sempre na historia de Galiza, e
máis alá dos tempos de Tartessos,
houbo grandes relacións entre
Galiza e o sur. E non contaremos
unicamente historias unidas pola
Vía da Prata, nin nas relacións
entre Pedro de Mezonzo e Almanzor, con ida e volta das campás de Compostela a Córdoba, e
de Córdoba a Santiago. Nin insistiremos nas feitas e desfeitas dos
soldados galegos que co rei Fernando o Santo conquistaron Sevilla, nas xestas de Paio Gómez

Chariño, nos construtores de
templos fernandinos en Córdoba,
na presenza fidalga galega en
Úbeda e Baeza, nos títulos galaicos reunidas no haber heráldico e
latifundista das casas de Medinaceli e Medina Sidonia... nas repoboacións galegas nas Alpujarras,
en Extremadura... reproducindo
tradicións daquel paraíso perdido... Andalucia, irmá na emigración, nas negacións, na devoción
mariana, disfrazando as imaxes
das santas en cada parte e en cada tempo ou romaría, segundo as
comenencias. Amizade afortala-

da no tempo polo encontro entre
pescadores, pola achega das freidurías e as cantinelas nocturnas á
luz dos faroles. A Pantoja, a Jurado, teñen tanto predicamento no
común galego, como tiveron Antonio Molina, Escobar ou a Flores. Permanente fluír de lóxicos
amores e tamén desamores. Tamén Galiza estivo autorizada,
dende moi vello, a abrir as súas
casas gallegas e tocar a gaita entre os xeranios das rúas de Córdoba, de Sevilla, de Cadiz.
Pero o embruxo andaluz, coa
súa mirurxia de ledicia. luz e cor,
a súa guitarra, palmas, cante,
castañolas, farelaes e taconeo
ten máis poder que o monótono
oliñas veñen e van, que as queimadas con ritual e esconxuro. O
folclore andaluz en todas as súas
versións populistas –tamén
esperpentizado e con nada de poética lorquiana– foi tópico interesadamente espallado que invadiu a pel de touro, os Pireneos, o
Caribe de Bebo para sumalo xenialmente ás súas “Lágrimas negras”. A tradición de Camarón...
Andalucia resoa e medra até nas
casas de geishas do Xapón. Por
algo será. As doses de ledicia, de
cor, música, poden sempre sobre
as nostalxias, e máis se se deixan
acompañar dun fino ou manzanilla de Xerez, Montilla... cunha
olivas. A noite deixa pasar as horas como nada; darán no reloxio
as dúas, as tres... Na noite sempre haberá un tablao de guardia.
Os saraos flamencos espállanse
con aleivosía e nocturnidade como un regueiro de pólvora. Gaiteiros e cantautores mollan a palleta, collen e aproveitan, miden
esas relacións na súa inspiración
sureña. Xa a música medieval
galaica estaba influída do sur; o
teimoso “amigo” das cantigas
galaico portuguesas non é máis
que o habbibi que con igual teimosia se repite nos cantares árabes. A maxia vida cos ventos de
oriente abanea todo. Bater nas
ideas para sacar conclusións
sempre é cousa boa.♦

O sangue dos Cortiña
MIGUEL ANXO FERNÁNDEZ
As terras do Ribeiro acolleron unha epopea, mais tamén unha guerra
tan cruel como descoñecida. A rápida e áxil invasión de Galiza polo
exército napoleónico transformouse, pouco a pouco, nunha irredenta
guerra de guerrillas contra o invasor da terra. O sangue dos Cortiña é un
relato privilexiado daqueles anos de ocupación francesa e tamén da mítica da solidariedade e da grandeza dunha loita de liberación.
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O Trinque
Merlín fai 50 anos
No 1955, nas terras de Miranda,
o barqueiro Felipe nos contaba a
historia de don Merlín de Bretaña e as súas múltiplas visitas
chegadas de todo o mundo. Cincuenta anos despois, a obra

Merlín e familia (Galaxia) segue
a ter un recendo máxico e fresco
que hai que lembrar se se coñece ou descubrir se aínda non se
abriron as páxinas dun libro fundamental na nosa literatura.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

Imaxina Sons en Vigo
O I Festival Internacional de Jazz de VIGO
comeza o vindeiro xoves
16 ás 20,30 h. na Casa das
Artes coa inauguración da
mostra fotográfica de
Carmen Llusá e Javier
Nombella, e o concerto
gratuíto de Chema Saiz &
Santiago de la Muela
Dúo; ás 00 h. dará comezo o ciclo Jazz na Noite,
no pub Quomo e con entrada de balde. O venres
17 ás 22 h. o C.C. Caixanova acolle o concerto do
Miroslav Vitous Quartet
(o prezo da entrada abala
entre os 12 e os 9 euros);
ás 00 h. na Praza da Estre-

Cea
■ EXPOSICIÓNS

MOSTEIRO DE OSEIRA
O Centro
Galego das
Artes da
Imaxe
oferece na
CORUÑA o
ciclo Latinos
in USA. Na
imaxe, un
fotograma
de Todos os
nenos nacen
poetas...
de J. Meyer.

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

Chantada
■ EXPOSICIÓNS

OS SEGREDOS
DAS ÁRBORES

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

A Coruña
■ ACTOS

ROTEIROS A PÉ
A asociación cultural Colectivo Camiños continúa cos
roteiros abertos á participación de calquera persoa,
por un prezo de 2 euros, con
saída desde a Estación de
Autobuses, sobre as 11 da
mañá dos domingos para
voltar á tardiña. O domingo
18 visitan a zona de Malpica. Ademais o colectivo pon
en marcha, xunto coa asociación de consumo consciente Millo Miúdo, a actividade Horta, de achegamento
a agricultura ecolóxica. Máis
información no telf. 649 759
734 (David), ou no local sito
na rúa Tren 5, baixo.

La Carrau
O grupo catalán de world music, que
combina o folk cos ritmos quentes e os
temas irónicos e incisivos, de denuncia
da desigualdade e o abuso, presenta o seu
último traballo, titulado Qin bon bori, o
sábado 11 en MOS; e o domingo 12 na
Praza Maior de OURENSE.♦

Abe Rábade.

la e con entrada libre gozaremos da actuación de
Fernando Llorca e convidados; e á 1,30 h. o ciclo
Jazz na Noite chegará ao
19; e Demonlover, de Olivier Assayas, o xoves 16 ás
20,30. No ciclo Rellumes
05 / Cine Asturiano: o luns
13 Bon voyerur, de Irradia
Lombardía, La casa vacia,
de Paulino Ibáñez, Temporada baja, de Sergio G.
Sánchez, e Nenyure, de
Jorge Rivero; e o martes 14
Tierra de guerrilleros, de
Amanda Castro, Amáquina, de Francisco Deborja,
María Luisa, de Patricia
García, Entaína, de Alberto Pardo e Lo que el ojo no
ve, de José Braña (ambos
días ás 20,30 h.). E no ciclo
de Cine Francés (1945-60),
o mércores 15 ás 20,30 poderemos ver Veronique et
son carcre (Eric Rohmer)
e Farrebique (Georges
Rouquier). Máis información en //www.cgai.org
■ 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.

GALEGUIDADE

O Centro Galego de Artes
da Imaxe proxecta, dentro
do ciclo Latinos in USA, este xoves 9 ás 20,30 Todos
os nenos nacen poetas: vida e obra de Pir Thomas,
de Jonathan Meyer Robinson e New York Spin,
de Pedro Valiente; e o venres 10 ás 18 h. Feliz Christmas / Merry Navidad, de
Luis Palomo. No ciclo Fóra de serie: Eleni, de Theo
Angelopoulos, o venres 10
ás 20,30 e o sábado 11 ás

C U L T U R A

E

E S P E C T Á C U L O S

II Festival Interfolk en Lugo
Manteca Jazz Club, onde
repetirá tamén o sábado
18. O mesmo sábado Abe
Rábade vai estar no Auditorio Martín Códax do
Conservatorio Superior de
Música ás 21 h, e ás 00 h.
escoitaremos na Praza da
Estrela ao Roberto Somoza Trío presentando Regra de Tres. O domingo
19 será o turno de Daniel
Humair co seu último
proxecto Baby Boom, que
tocará no Martín Codax ás
21 h. Neste fin de semana
haberá, tamén, nas zonas
do centro, un pasarrúas a
cargo da Dr Macarroni
Latin Jazz Bras.♦

Livika Drum Experience e, á dereita, Harem.

Celébrase na Praza de Santa María
de LUGO e comeza este venres 10
ás 22,30 h. coa enerxía dos tambores dos Livika Drum Experience, banda ecléctica chegada desde
o Senegal que se nutre da fusión de
ritmos africanos, brasileiros, cubanos e españois, e a sesión do DJ
Mr. Fishman, máis coñecido como Mr. Think, que presentará un-

ha sesión étnica mesturando músicas do mundo coa electrónica máis
elegante; o sábado no mesmo lugar, gozaremos co concerto do veterano grupo bretón Gwendal, e
das percusións turcas mesturadas
con darboukas e sons electrónicos
do virtuoso cuarteto turco Harem;
o domingo 12 a partir das 13 h. o
grupo Cántigas e Frores fará un

Caixanova presenta, en directo procedente do Brasil,
a Carlinhos Brown, rei
dos tribalistas, que vai dar
un concerto o vindeiro venres 17 ás 22 h. no Coliseum.
Entradas á venda no telf.
902 434 443, por un prezo
único de 18 euros.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

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

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As imaxes do máis coñecido concurso internacional

de fotografía sobre a natureza, na súa edición correspondente ao ano 2005, poderanse contemplar no
Aquarium Finisterrae até o
17 de xullo.
■ MÚSICA

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

CON RAÍCES
O ciclo de concertos promovido polo Concello e

AS PEGADAS
DO CAMIÑO
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.

ANTONIE TAPIES
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

pasarrúas pola Praza do Campo, a
Rúa Nova e a Praza da Soidade, e
ás 22,30 h. de novo na Praza de
Santa María os galegos Milladoiro celebran os 25 anos coa presentación do último traballo discográfico, no que repasan os temas máis
destacados da súa extensa discografía. Todos os concertos teñen
entrada de balde.♦

de xuño. No mesmo lugar
tamén podemos ollar a colectiva Artistas ferroláns.

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.

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 .
■ EXPOSICIÓNS

MIGUEL ÁNGEL MACÍA
O artista presenta a serie de
óleos Pinturas de andar
por casa na sala Puerta 11.

UNIVERSAL

A Fundación Luís Seoane
acolle esta magnífica mostra sobre a relación entre o
propio Seoane e Lorenzo
Varela.

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.

AD LIBITUM
Obras de Alfonso Costa
que se poden admirar na
galería Ana Vilaseco até este sábado 11 de xuño.

■ CINEMA

CGAI

D E

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

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

SEDUCIDOS
POLO ACCIDENTE

A Fundación Luís Seoane

Carteleira
Carteleira

☞

NO SOS VOS, SOYYO.
Comedia arxentina intelixente, coproducida por Filmanova (a empresa de Antón Reixa).
Historia dun home abandonado
pola súa muller e todo o que lle
sucede a partir de aí. Para pasar
hora e media agradábel.

☞

CÓDIGO 46. Un home
investiga unha trama de
tráfico de documentos de acceso
ás cidades, onde so entran persoas sen mácula, mais namórase
da traficante. Esta queda embarazada del e despois descóbrese
que comparten código xenético,
algo que está prohibido.

☞

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 Palpati-

ne, 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.

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 varios diamantes, pero un policía
localízaos na illa na que están
porque vai chegar un barco coa
maior pedra do mundo e cre
que van roubala. Vaia paquete!

☞

ALGO MÁIS QUE
UN XEFE (IN GOOD
COMPANY). O cambio de donos dunha revista implica a degradación do xefe de publicida-

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

☞

de, substituído por un rapaz ao
que lle dobra a idade e que vén
con novas ideas. Comedia facilona sobre a nova economía.

☞

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

☞

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

☞

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

cancións humorísticas de
Josito e Iván o xoves 16.

SEMANA DO CORPUS
No Museo do Humor de FENE, como todos os anos. Desde o sábado 11
estará aberta a exposición Curuxas
05, debuxos de todo o mundo escolmados entre os 250 que, desde coarenta e tres países, optan á Curuxa
Gráfica. Tamén o sábado, desde as
17,30, teremos unha morea de caricaturistas ansiosos de perpetuar a

túa efixie nunha obra que gardarás
para sempre, no espazo chamado
Caricaturistas en liberdade; e, ás
19,30, os Fabulosos Cubatas de
Fockink Brothers interpretarán os
seus últimos éxitos. O domingo 12
ás 18,30 entregaranse os Premios
Curuxa e, ás 19 h, Carlos Blanco
debullará o seu Contando baixiño.♦

Silvia Penide
está no
Clavicémbalo
de LUGO
este
xoves 9.

O festival de música Cidade de Lugo presenta, este
venres 10 ás 21 h. na Igrexa
de San Pedro, o concerto
Cancións do camarada
errante, de Mahler, a cargo
da Real Filharmonía de
Galicia, baixo a dirección
de Maximino Zumalave e
co barítono Christian
Hilz; o mércores 15 ás
20,30 h. na Fundación Caixa Galicia gozaremos coa
interpretación do cuarteto
de clarinetes Claretino; e o
sábado 18 ás 20 h. clausúrase o festival no Círculo
das Artes coa Resurrección
de Haendel, da man da Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida por Eduardo
López Banzo. Entrada de
balde para todos os espectáculos até completar aforo.

Monforte
Monforte
■ EXPOSICIÓNS

BARCOS DE XEO

ROSTROS

Fotografías de Lucien Girardin-Dagort que se exhiben no Museo Provincial.
Crónica dos pescadores do
bacallau na illas de SaintPierre 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.

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.

ILUMINA
Até finais de xullo podemos ollar na sala da Deputación Provincial a mostra
Colección de lucernas.

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

■ MÚSICA

SILVIA PENIDE &
CAMÁNDULA
Silvia cantará temas do seu
disco Invisible, antes de comezar a xira por Italia,
acompañada polo violín de
Vítor Iglesias e o acordeón
de Nuria Anaya, este xoves
9 no Clavicémbalo. Este local tamén acolle a actuación de pop acústico de Niño y Pistola o venres 10; a
do contacontos Carlos
Blanco e o grupo Cool
Hamsters o sábado 11; e as

PABLO
PÉREZ ÁLVAREZ
Podemos ollar as súas esculturas no Centro Sociocultural.

Ourense
Ourense
■ EXPOSICIÓNS

SULA REPANI
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
de xuño.

AURICHU PEREIRA
Podemos gozar coa súa pintura, até o domingo 12 de
xuño, na galería O Volter.
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XVII Xornadas do Humor

PRÓLOGO
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.

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

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

Poio
■ EXPOSICIÓNS

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

Carlos
Blanco actúa
o sábado 11
en LUGO e
o domingo 12
no Museo
do Humor
de FENE.

Pontevedra
■ EXPOSICIÓNS

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.

O Porriño
■ EXPOSICIÓNS

COUSAS DE AQUÍ

DAVID ROLLAND

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

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

INTROVERSIÓNS
O C.C. Municipal acolle esta colectiva que reúne obras
de Begoña Rodríguez,
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.
■ MÚSICA

A QUENLLA
A música tradicional, os
textos de autor, a recuperación da memoria histórica
e a defensa dos dereitos
culturais e da dignidade de
Galiza como pobo continúa presente no seu décimo traballo discográfico,
un CD duplo titulado Os silencios da memoria, no
que se inclúen trinta e un
temas que poderemos escoitar no bar Liceum o vindeiro venres 17 ás 23 h.
Máis información en
www.barliceum.com.
■ TEATRO

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

Hai que botalos
Os DVDs das curtas que compoñen a película
Hai que botalos 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 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. As
proxección previstas para este xoves 9 son
en Lisboa na Livaria Ler de Vagar ás 21,30;
en Barcelona no Antic Teatro (Ciutat Vella La
Ribera) ás 21; en Vigo no local de ArteiEnsaio; en Muxía no bar do Local Comercial; en
París no CEGA do Instituto Cervantes; en
San Cibrán (Cervo) na discoteca Pasos e na
A. de Amas de Casa de Aventados; na Póboa
do Caramiñal no IES do Xobre ás 20h; en
Ourense na Biblioteca Pública das 20,30 ás
23 h; e en Buenos Aires na Federación da AA
Galegas. O venres 10 son en Cambre no
Centro Socio-cultural do Graxal; en Culleredo no local de Esquerda Nacionalista; en Tui
no pub Res; en Pantón na Casa da Cultura de
Ferreira; en Boiro en distintos bares; na Coruña no local da AC A. Bóveda e na facultade de Informática; en Oleiros no local de
Nunca Máis; en Muxía no bar do Local Comercial; na Laracha no restaurante ABC e na
adega Parada Obrigada; en Salceda de Caselas no pub; en Barcelona no Casal de Joves
Prospe Nou Barris de 19,30 a 23,30; en Vigo
no bar Batallón (Martín Códax 17); na Póboa

BERNARDINO GRAÑA
Este xoves 9 ás 19,30 no
Casino, dentro do ciclo
«Poeta en Compostela»,
presentará o seu libro Se o
noso amor e os peixes...
■ EXPOSICIÓNS

YAYO QUESADA
“Como nun espellismo, o
caos aparente de figuras humanas, vilas, paisaxes...
arredor dos que os nosos
ollos vense obrigados a continuar trazando ese universo
de tons azuis, verde e terra
en que toda certeza semella
confundirse” (P. López Salgado). Na galería José Lorenzo até o 26 de xuño.

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.

SAÚL OTERO

MANUEL VILARIÑO

O pintor cambadés ten unha
mostra, Teimas, na galería Artefacto (Avda. da Coruña 80)
a partir das 20,30 deste venres
3, onde poderemos contemplala até o 30 de xuño.

O pintor presenta La hora
de la estrella até o 30 de
xuño na galería Trinta.

Podemos admirar esta mostra no Museo do Gravado
en Artes.

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

FRANCOIS MECHAIN

■ EXPOSICIÓNS

LOS CAPRICHOS
DE GOYA Y DALÍ

Recreativo de Artes ás 20. O luns 13 en Vigo
na taberna Benigno, A Túa Casa, na Casa do
Pobo de Nocedo do Val e no Salón de Actos
do colectivo AVC no Casco Vello; e en Barcelona na galería Sargadelos ás 19,30. O
martes 14 na Coruña no local da AC A. Bóveda; e en Barcelona no Espai Experimentem, Gràcia ás 19,30. E o mércores 15 na Casa da Cultura de Becerreá; nos locais sindicais de Salamanca; na AC. de San Vicente de
Trasmañó de Redondela; no pub A Cova Céltica (Orzán 86) da Coruña ás 20,30; no Instituto Cervantes de Belgrado; e no Salón de
Actos do colectivo AVC do Casco Vello de Vigo. De precisar máis información ou querer
contactar con algunha persoa que colabora no
proxecto pódese chamar aos telf. 981 554 248,
630 753 448, 678 034 593 e 652 026 748.♦

■ ACTOS

A igrexa da Universidade
acolle a súa exposición fotográfica, Exercicios das
cousas.

Ribeira

do Caramiñal no local vello da Confraría da
rúa Castelao ás 20 h; en Pontedeume nos bares Tostaky, Trasteiro, Futbolín e Trisquel ás
22 h; e en Ourense no bar Efémera ás 22. O
sábado 11 en Santiago no CSC da Trisca e na
sala Nasa; no Rosal no Auditorio de Goián;
en Carnota no Salón de Plenos do Concello;
en Vigo na taberna Benigno, A Túa Casa e na
Casa do Pobo de Nocedo do Val; en Muxía no
bar do Local Comercial; en Salceda de Caselas no pub; en Oleiros no Auditorio A Fábrica ás 20,30; e en Lleida: en Bellcaire d’Urgell
no CSO La Gabia. O domingo 12 en Chantada no Cabodomundo; na Golada na Casa
da Cultura; en Negreira na Casa da Cultura;
en Salceda de Caselas no pub; en Vigo na
Volta da Catuxa (estrada xeral de Valadares
279) ás 16,30 e 20,30; e en Ribeira no Centro

Santiago

FRAGMENTOS DO MAR
As pinturas de Darío Basso
exhíbense na galería SCQ
até este venres 10 de xuño.

XULIO VERNE
Podemos ollar esta mostra
sobre Viaxes estraordinaO titiriteiro
arxentino
Diego
Stirman, que
tanto éxito
acadou no
festival de
Redondela,
estará este
venres
10 no
Liceum do
PORRIÑO.
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rias na galería Auriol Arte.

TEMPOS DE VELA

Convocatorias

Podemos ollar esta mostra
na Aula Sociocultural de
Caixa Galicia.

XIV PREMIO
ÁLVARO CUNQUEIRO

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

Yayo
Quesada
mostra a
súa pintura
na galería J.
Lorenzo de
SANTIAGO.

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.

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.

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

QOYLLUR RIT’I
NO PERÚ

O IGAEM dispón este galardón para
textos teatrais dotado con 6.025 euros,
ao que poderán concorrer todos aqueles autores que presenten un texto teatral inédito, escrito en galego normativizado, que non fora representado nin
premiado noutros concursos, de temática libre e sen límite na súa extensión,
quedando excluídas as obras de teatro
breve. Os orixinais presentaranse por
quintuplicado en tamaño DIN A-4, en
exemplares separados, mecanografados a duplo espazo por unha soa cara,
numerados, grampados ou encadernados en perfectas condicións de lexibilidade, baixo un título e un lema inscritos na súa portada e acompañados dun
sobre pecho no que constará o mesmo
lema da obra no exterior e, no interior,
os dados completos do autor. Os traballos enviaranse, antes do 10 de agosto,
indicando a participación no Premio
Álvaro Cunqueiro para Textos Teatrais, ao Instituto Galego das Artes Escénicas e Musicais (IGAEM), sito na
Rúa da Vesada s/n, en San Lázaro
15703, SANTIAGO DE COMPOSTELA. A
obra premiada publicarase na colección Os libros do Centro Dramático
Galego, que o IGAEM coedita con
Edicións Xerais, e terá apoio para a súa
representación. Ademais o IGAEM

Convócase e regúlase o programa
de gratuidade de libros para os niveis obrigatorios e gratuítos para o
curso escolar 2005-06. Poderán
ser beneficiarios todo o alumnado
que curse o ensino obrigatorio en
centros sostidos con fondos públicos de Galiza. No curso escolar
2005/06 implantarase o programa
de gratuidade de libros de texto, de

Os Museos Científicos Coruñeses e o
Concello concederán os Prismas de
Bronce aos mellores traballos de divulgación científica nas modalidades de
multimedia, textos inéditos, artigos xornalísticos e libros editados. Poderán optar á categoría de multimedia todos
aqueles autores de programas informáticos, páxinas web e documentais AV, cuxos contidos se refiran a temas de ciencias físicas e naturais a nivel divulgativo.
Todos os traballos deberán ser orixinais e

GRANELL E
OS SURREALISTAS

ARTURO HERRERA

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

O CGAC organiza a primeira retrospectiva europea
deste artista venezolano,
que vive e traballa entre
New York e Berlín, cun total de 50 obras nas que se
mesturan elementos do modernismo, o expresionismo
abstracto, o surrealismo e a
linguaxe visual da cultura
popular. Até o 19 de xuño.

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

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

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

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

XVIII PRISMAS
CASA DAS CIENCIAS

No Museo das Peregrinacións até o 19 de xuño.

DE FORMAS E CORES

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

promove, tamén, o III Premio Internacional Barriga Verde, para darlle
pulo ao teatro de monicreques e destacar a súa incidencia social, ademais de
homenaxear ao grupo Barriga Verde,
pioneiro neste tipo de teatro, no que
poderán participar todos os autores, de
calquera nacionalidade, que presenten
obras inéditas, non premiadas nin representadas con anterioridade, escritas
en calquera lingua oficial, sempre que
se presente un exemplar na lingua orixinal e cinco en galego. Establécense
dúas categorías, unha de textos de teatro de monicreques para crianzas e outra de textos para adultos, cunha dotación de 3.000 euros para cada unha.
Máis información no telf. 981 577 126
ou en www.igaem.xunta.es.

xeito experimental, en 3º e 4º
curso de educación primaria e
procederase a reposición de libros de texto de 6º curso de educación primaria e de 2º curso de
educación secundaria obrigatoria
naqueles centros acollidos ao
programa nas convocatorias do
curso 2003/04 e 2004/05, respectivamente. Toda a información
sobre o procedemento da solicitude e adscrición a dito programa
atópase recollida no DOG do
luns do 23 de maio de 2005.♦

■ MÚSICA

AZKENA ROCK
Para presentar a edición deste
ano do recoñecido festival
que se celebra en Gasteiz, este 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.

presentaranse nun suporte executábel
nun equipo doméstico (os programas e
webs deberán poder usarse en ordenadores persoais con windows, mac, java... e
os documentais poderán estar en VHS,
S-VHS, DVD ou Vídeo CD), cunha fotografía, polo menos, dunha escena do
contido, e un único traballo por suporte,
en lingua galega, castelán ou inglesa. As
páxinas web estarán dispoñíbeis para ser
consultadas desde o 31 de agosto ao 31
de decembro de 2005, debéndose comunicar calquera cambio de enderezo durante este período. Para a categoría de
textos inéditos presentaranse obras en
galego e castelán, cunha extensión mínima de 220.000 matrices ou caracteres,
ou o seu equivalente de 120 páxinas DIN
A4 a dous espazos, aportando tres copias
en papel, que irán asinadas polo autor ou
autores, aínda que, tamén, se poderá participar baixo pseudónimo, caso no que
será indispensábel que o texto vaia
acompañado dun sobre pecho no que
consten os dados persoais do autor, e no
caso de varios autores, entenderase que a
presentación é conxunta, e o premio repartirase a partes iguais. No que respecta
aos artigos xornalísticos, poderán optar
textos publicados durante 2004, en calquera lingua oficial do Estado (en caso
de estar escritos nun idioma distinto ao
galego ou castelán deberán acompañarse
dunha tradución a estes idiomas), pre-

Ao mesmo lugar van chegar o
vindeiro sábado 18 ás 22 h. os
andaluces Medina Azahara,
co seu novo traballo Aixa.

SONS DA DIVERSIDADE
Este ciclo de concertos que
ven amosando as diferentes
tendencias da creación musical no mundo tiña previsto rematar a II edición o sábado 18
ás 21 h. no Auditorio de Galicia, onde poderiamos escoitar
a Cesária Évora, de Cabo
Verde coa súa canción alegre
e rica, triste e saudosa, que ía
presentar o seu último disco
Voz de Amor, porén adíase para o 10 de novembro á mesma
hora e lugar, por problemas
de saúde da artista. Máis información en http://sons.santiagodecompostela.org.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Vai dar un concerto, baixo a

dirección de Maximino
Zumalave, xunto co barítono Joan Martín Royo, este
xoves 9 ás 21 h. no Auditorio de Galicia, no que interpretarán obras de C.M.v.
Weber, G. Mahler e F. Shubert. O vindeiro venres 17
no mesmo lugar, e baixo a
batuta de Antoni Ros Marbá, estará acompañada do
Coro da Comunidad de
Madrid, que nos presentarán La revoltosa, de R.
Chapí, e La Verbena de la
Paloma de T. Bretón.
■ TEATRO

UBÚ ENCADEADO
De Alfred Jarry, dirixida
por Roberto Salgueiro e interpretada pola Aula de Teatro da USC, este xoves 9
ás 21 h. no teatro Principal.

FESTA DO CIRCO
Este xoves 9 ás 22 h. e o
venres 10 e sábado 11 ás 23
na sala NASA.

SARABELA
Presenta Rolda de caricias
(de Segi Belbel), con Nate
Borrajo, Fina Calleja, Fernando Dacosta, Sabela Gago, Tito R. Asorey, José A.
Porto Josito e Helena Seijo
e dirixida por Ánxeles Cuña Bóveda, este venres 10
e sábado 11 ás 21 h. no teatro Principal.

sentados polo autor ou autores, ou por
calquera persoa ou entidade que asegure
o consentimento de aqueles, enviándose
un exemplar da publicación onde apareceran, podendo presentar un máximo de
tres artigos. Nestas tres categorías o traballo premiado recibirá o Prisma de
Bronce e 6.000 euros, debéndose enviar,
antes do 31 de agosto, á Casa das Ciencias, sita no Parque de Santa Margarida
s/n, 15005 da CORUÑA. Ademais outorgarase o Prisma de Bronce á casa editora do mellor libro publicado no Estado
español durante o 2004, podendo optar
todos aqueles libros presentados polos
editores ou autores, que enviarán dous
exemplares antes do 25 de xuño. Máis
información nos telf. 981 189 846 e 981
189 847, en www.casaciencias.org/premios, ou a través do correo premios@casaciencias.org.

DESPOIS DO ESPAZO
A Fundación Barrié organiza, como actividade preinagural da súa nova sede
en VIGO, do 27 ao 30 de xuño, este taller dos arquitectos Luís Moreno Mansilla e Emilio Tuñón, dirixido a estudantes de últimos cursos de arquitectura co obxectivo da investigación práctica sobre novos escenarios na arquitectura contemporánea. As persoas interesadas en participar deberán inscribirse
previamente en www.fbarrie.org.♦

CARLOS VELO
Como actividade parella á
mostra Diáspora que se celebra no MARCO, o museo
organiza, en colaboración
co CGAI, este ciclo monográfico que continúa este
xoves 9 ás 20 h. co proxección de Vieiros (1999) ), de
Laura Gardós; o venres
10 á mesma hora podemos
ollar as curtas La ciudad y
el campo (1934), Almadrabas (1935), Felipe II y el
Escorial (1935), e Galicia
(1936); e o sábado 11 tocaralle o turno a Romancero
marroquí (1939). Máis información en www.marcovigo.com.
■ EXPOSICIÓNS

SYLVIE BUSSIÈRES &
JOAN FONTCUBERTA
A galería Bacelos (Progreso 3) mostra as súas obras
até o 30 de xullo.

THE ROLLING STONES
Colección de Jordi Tardá
conmemorativa dos 40
anos do grupo que podemos
ver na Casa das Artes até o
28 de xuño.

PINTURA DE NENAS
Na Casa da Xuventude podemos ollar os traballos realizados polas rapazas do
clube Beiramar.

Tui

COLECTIVA
DE GRAVADOS

■ EXPOSICIÓNS

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

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

Vigo
■ CINEMA

EN GALEGO
Dentro deste ciclo, organizado polo cineclube Lumière, podemos ollar, o martes
14 ás 20,30 h. no Auditorio
do Concello, a fita de Héctor Carré Dáme Algo
(1997).

GALICIA,
LATIDOS DE ARTE

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

MARÍA NIEVES SACO
A artista exhibe a súa obra,
xunto coa de María José
Sentí, até o mércores 15 de
xuño na Casa das Mulleres.

VICENTE PREGO
Podemos gozar do seu traballo até este venres 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.

As
fotografías
de François
Mechain
podémolas
contemplar
na Igrexa
da
Universidade
de
SANTIAGO.

Anuncios de balde
■ Alúgase casa na ría de Muros-Noia,
nos meses de xullo, agosto, setembro
ou quincenas. Interesados chamar aos
telf. 986 208 626 ou 615 864 477.
■ Véndese finca de 1.030 m2 en Vagüín-Mogor (Marín) con boas vistas á
ría, enriba da praia de Mogor. Tamén
se aluga casa antiga con finca en
Aguete, o mes de xullo, por 600 euros.
Máis información no telf. 608 086 107.
■ Alúgase habitación en piso novo,
con calefacción e lavadora, na zona de
Conxo en Santiago. Telf. 687 581 137.
■ 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.

ARTE ESPAÑOL
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.

A Rede

CHECHÉ E SANTALLA
Podemos ollar a obra da pintora na Casa do Libro, até
este mércores 15 de xuño.

CARLOS RIAL
Ten unha mostra dos seus traballos na galería Vgo, onde
permanecerá até o 30 de xuño.

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

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

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.

■ 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.
■ 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.
■ 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 ga-

raxe 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 información en pazsilva2000@yahoo.es ou chamando ao 986 415 666/ 986 639 172.
■ 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.blogs-

pot.com. Achégate á LNB e coñece
os outros galácticos e galácticas,
ponte en contacto con nós se queres que organicemos un torneo onde ti vives: ovaral@hotmail.com.
■ Vendo piso en Vigo, na urbanización As Palmeiras, con 100 m2 de
garaxe e trasteiro por 34.000.000 pta.
Interesados chamar ao 639 134 041.
■ Xa tes un novo medio de comunicación ao teu alcance na rede galega: www.xente.mundo-r.com/arroutada. Entra e entérate do que pasa en
Galiza. Contacta con nós en arroutadainforma@mundo-r.com.
■ Alúgase apartamento en Viveiro
(en xullo e agosto) con dous cuartos,
baño, salón, cociña, ampla terraza, luminoso. A 50 m. da praia, do paseo
marítimo e do parque. Telf. 982 562
498 polas noites.
■ 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.♦

Porto
Porto

Vilagarcía
ilagarcía

Rivas Briones acolle as
obras premiadas e mencións desta recoñecida Bienal Internacional de Gravado.

■ EXPOSICIÓNS

BESTIARIO DE MOSUL

GRAVADO CAIXANOVA

Obras de Xurxo Alonso
que se exhiben no Auditorio Municipal.

O teatro de expresión ibérica
volta espallándose por varios escenarios (TNSJ, TECA, Rivoli, THSC...) con

de Nieve, de Juan Mayorga
e dirixida por Andrés Lima.

Até o 5 de xullo, a galería

■ TEATRO

XXVIII FITEI

■ MÚSICA

STERLIN

HAI QUE BOTALOS
www.haiquebotalos.com
As famosas vinte e cinco curtametraxes
para “botar” ao Partido Popular do Goberno de Galiza. Inclúe unha breve descrición de cada curta, a posibilidade de
descargalas unha por unha en varios formatos, información sobre a súa distribución e un panfleto electoral.♦

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 este domingo 12.

Non vos riades que o conto é triste

En directo este venres 10 ás
00,30 h. no Iguana Club. No
mesmo lugar tocará o sábado
11 Cycle. O vindeiro martes
14 ás 21,30 h. gozaremos co
concerto das bandas norteamericanas Texas Terri e The
Masons, con entrada anticipada a 12 euros e de 15 na billeteira. Máis información en
www.laiguanaclub.com.

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 este
venres 11 de xuño, ás 21,30
no Teatro Nacional S. João
represéntase Berenice, do
Teatro Nacional D. Maria II;
no teatro Carlos Alberto, até
este domingo 12 de xuño ás
21,30 (domingos ás 16) Ruínas, cooprodución de Teatro
Bruto e Teatro N.S. João.
■ MÚSICA

FADOMORSE
Este grupo apresenta Matraquilhos dos pobres, o seu
terceiro disco no teatro Helena Sá e Costa o sábado 18
e domingo 19 ás 22 h. Fadomorse é unha proposta
musical, de Aveiro, que cruza varias estéticas modernas
coa tradición portuguesa,
obtendo unha sonoridade
inovadora e surpendente.
Un proxecto diferente con
músicos das máis diversas
procedencias e que conta
con João Fino como convidado especial.

■ TEATRO

RICARDO III
Este xoves 9 e venres 10 ás
20,30 h. no C.C. Caixanova
o Centro Dramático Galego representa a comedia negra de William Shakespeare. No mesmo lugar poderemos ollar, o vindeiro venres
16, La retirada de Moscú,
de William Nicholson, nunha versión de Nacho Artime, dirixida por Luis Olmos e protagonizada por Toni Cantó, Gerardo Malla e
Kiti Mánver. E o sábado 18
ás 22,30, Animalario estrea
Últimas palabras de Copito

Lisboa
■ EXPOSICIÓNS

O grupo de
Aveiro,
Fadomorse,
toca os
próximos
sábado 18 e
domingo 19
no PORTO.

GULBELKIAN

En días nos que Fraga Iribarne fala de Isabel a Católica e da unidade de
España é bo acordar que tamén dixera que si facía falta volveríase a
bombardear Barcelona. Este espazo pontevedrés ten a súa orixe en 1936
e aínda pervive.

A galería de Exposições
Temporárias do edificio
da sede da Fundação C.
Gulbelkian acolle 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
este luns 13 de xuño. De
10 a 18 horas, fecha as segundas feiras.♦
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O CDG
representa
en VIGO a
obra de
Shakespeare
Ricardo III.

M

Sen incluír a camisa, é de supoñer. Certo que o presidente da Xunta ten algo de faraón, de Lola Flores, ocupando
todo o escenario, respirando
todo o osíxeno da sala e
arrandeando as cadeiras con

anuel Fraga vén de
afirmar que Isabel,
a Católica, puxo en
orde Galiza. O tema non ten
moita actualidade, aínda que
un psicanalista diría que no
fondo estábase comparando.

perigo para os cantantes do
coro. Cada bandeo deixa a
Núñez Feixóo e a Barreiro a
piques de cair do estaribel.
Fraga podería convertirse facilmente en drag queen, en
icona gai. Un honor.♦
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H. VIXANDE
Tras dezasete anos de vivir
aquí, xa é medio galego, mais
conserva o contacto co seu
país de orixe, Alemaña, do
que di que soporta unha grave crise que rematará por
chegar á Galiza. Chámase Micha e do último que quere que
lle falen é de volver a vivir aló.
Cando chegou a Galiza?
Hai dezasete anos, acabei a
Universidade, Ciencias Sociais, e
como non coñecía España, vin facendo autostop; primeiro a San Sebastián, logo pola costa até Galiza.
Estiven seis meses na estrada e como España remata en Vigo e atopei
unha moza, pois aquí me quedei.
Sería un bicho raro?
Hai uns cantos alemáns, pero
menos que os ingleses. Como non
falaba español e moito menos galego, tiven que facer un esforzo.
Aprendera un pouco de español
mentres viaxaba porque o necesitaba para comunicarme e solucionar algúns problemas e en Vigo o
meu primeiro traballo foi de pincha nun bar, de modo que o idioma non era problema. Agora si
que falo, español e galego, aínda
que en Vigo case sempre español,
porque a xente galego non fala.
Nota moito cambio desde
entón?
Daquela dixen que isto sempre sería parte de África pero agora Europa atropelounos de cheo.
Vén de estar de vacacións
en Alemaña, notou moitas diferenzas?
As diferenzas non son as
mesmas que antes. Agora chamoume a atención o envellecemento da poboación en Alemaña, antes o que me chamaba a
atención era o atraso de Galiza.
E esa crise que vive Alemaña, percíbese?
Estoupou a burbulla inmobiliaria e regálanse os pisos, podes
mercar unha pequena casa con
xardín e calefacción central por
corenta mil euros. As tendas que
están a pé de rúa xa non se alugan, saen á venda porque poñelas en aluguer é arriscarse a non

Micha Zielke
‘En Alemaña regalan os pisos’
cobrar a mensualidade.
Tan mal están?
Segundo se vexa. Os soldos
son tres veces maiores e a vida
máis ou menos está como aquí,
mais hai moito paro e os que traballan teñen xornadas demasiado
extensas, sen calidade de vida. Os
meus amigos de alá viven todos
con moito estrés. En liñas xerais,
as cousas van mal alá, nótase desde aquí. En Galiza, entre outros
traballos, son tradutor, e as empresas xa non compran en Alemaña,
agora van á China, e non só a mercar roupa, tamén maquinaria.
Nós tamén estamos mal.
Aquí todo chega tarde, pero
chega, o bo e o malo. Vai subir o
paro, as subvencións remátanse...
Logo, terá que emigrar.
Volver a Alemaña?, de ningún modo. Alí xa non encaixo.

Fóra de Europa?, están a falta de
coñecemento e a idade.
Aquí tamén hai moitos vellos, como en Alemaña.
No interior pode, na costa
non o noto tanto. En Alemaña están por todos lados.
Que di? Os vellos de Alemaña emigran, marchan para
Mallorca.
É certo, alí dise que Mallorca
é o länder décimo sétimo. É lóxico, na miña terra, en Hannover, o
ceo é gris; en Mallorca hai sol e
por culpa diso os de alí non poden mercarse un piso.
Claro, os alemáns teñen boas pensións, a pesar desa crise
que fala.
As pensións son un problema
ao que os políticos non lle queren meter man. Schröder é de
Hannover e alí chamábanlle Ger-

hard o Roxo, hoxe penso que é
un vendido máis.
Non siga, agora vaime falar
do non en Francia e en Holanda.
Vendéronnos mal a moto. Dixeron que era un non antieuropeo, pero non é así. Aquí houbo pouca información, pero espero que tomen
nota e que fagan unha Constitución
máis social e máis xusta. Nunca se
debe interpretar ese non como un
non a Europa, é un si a Europa pero
tamén un si á xustiza social.
E que me di do Micha galego?
Ultimamente ando mal de
traballo. Ademais das traducións, son cámara de televisión,
pero non podo facer informativos porque non podo forzar as
costas e cargar coa cámara. Podo
intentar facer documentais, pero
son máis difíciles de colocar que
os informativos.♦

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

terceira parte dos galegos aínda non sabe
a quen votar o vindeiro 19 de xuño. Este dato,
unido ao equilibrio de
apoios entre a proposta conservadora de Manuel Fraga
e a progresista-nacionalista
de Emilio Pérez Touriño e
Anxo Quintana, que se tira
das diferentes enquisas, está
facendo da campaña electoral que estamos a vivir unha
das máis interesantes das últimas décadas. A trascendencia dos comicios para o
futuro deste país e a incerteza do resultado fan que as
tres principais forzas políticas en disputa centren os
seus maiores esforzos sobre
ese 30% de indecisos. Un
amplo segmento de votantes integrado por dubidosos
que non teñen fe en ningunha das formacións políticas:
antigos votantes do PP, descontentos coa continuidade
de Fraga, ao que consideran
politicamente “acabado”;
votantes do BNG que non
acaban de encaixar a substitución de Beiras; mozos que
non se ven reflectidos nas
proclamas partidarias e, non
hai que esquecelo, persoas
que ocultan o seu voto vergoñento ante os enquisadores, pero que finalmente farán o mesmo de sempre.
No outro lado, está unha
sólida estrutura de votantes
fixos do PP que enchen mitins multitudinarios e que
son contados con esa nova
unidade de medida: a ración
de empanada, que é unha
das máis lúcidas achegas de
Fraga, douto en banquetes e
romarías, ao acervo popular
galego. O equilibrio deste
momento político vén dado
polos do Hai que botalos,
un gran sector de votantes
que, por primeira vez, superan as divisións de partido,
recoñecendo a necesidade
de estabelecer pontes de
acordo para sacar a Galiza
das mans dun poder arteroesclerótico.
Que mingüen os primeiros para medra dos segundos é única posibilidade de que a historia deste
país cambie de rumbo e a
mellor razón para que ninguén quede na casa. O esforzo das formacións políticas nesta última semana
de campaña será decisivo
para incidir sobre este país
de indecisos, sabedores
que son eles quen teñen a
forza para o posíbel cambio. Só tomando en serio
este amplo corpo de electores será posíbel cambiar o
rumbo deste Mississippi
que nos afoga. E, a mellor
ser, reequilibrando mellor
ese espazo do progresismo-nacionalista. Dar a cara
nos debates é toda unha
lección neste terreo.♦

