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Tres propostas para un voto

Continuidade,
cambio ou
cambio galego
PACO VILABARROS

OUTRO IDIOMA É POSIBLE
Teresa Moure

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

AS ENQUISAS REFLECTEN QUE AS ELECCIÓNS ESTÁN NAS MANS
daquelas persoas que non votan habitualmente. Serán as que
decidan materializar ou non o cambio político. Trátase maioritariamente de votantes críticos ou desencantados, tamén mozos
que “pasan” porque non ollan que o seu voto teña utilidade. Foron eles os que derrotaron o PP o 14-M e os que decidirán se
existe tamén cambio na Galiza e o papel que vai ter a forza propia do país, é dicir o BNG. Despois duns primeiros anos de abstencionismo por parte do franquismo sociolóxico, hai xa bastante tempo que a dereita centralista acude en masa ás urnas.
Sería tamén bo que as persoas que pensan distinto fosen votar
en igual medida, mobilizando os seus amigos e coñecidos e
sen deixarse arrastrar por un hipercriticismo pasivo que os
condena a laiarse o día despois e que condena de paso a todo
o país ao estancamento. É talvez a hora de darlle un impulso
á autonomía galega, de dinamizar os sectores produtivos, de
explotar as nosas potencialidades e de non quedar marxinados
no futuro estado plurinacional. Chegou tamén o momento de
que unha nova xeración colla o leme para camiñar con novos
azos. É momento de que Galiza decida logo de 25 anos nos
que a autonomía estivo en mans dos que non crían nela.♦

Finan tres
portugueses
emblemáticos:
Cunhal, Vasco
Gonçalves e o poeta
Eugénio de Andrade
(Páx. 19 e 30)

Premio Xerais
para Teresa Moure
(Páx. 24)

Triunfo do cómic
galego en Barcelona
(Páx. 31 e 32)
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Cuíña loitará pola sucesión, o BNG aguanta e Touriño dimitirá
se non é presidente

O día seguinte dos partidos
AFONSO EIRÉ

Se o PP non consegue maioría absoluta nas próximas eleccións gobernarán BNG e
PSdeG-PSOE. As urnas deberán determinar, xa que logo, a amplitude, o senso e se se
impón un “cambio galego” ou “o cambio”, a secas. Pero ademais, os resultados determinarán as estratexias partidarias futuras. A campaña electoral xa deu moitas pistas.
Seguidamente afirmou que
Xosé Cuíña Crespo rachou a
campaña do PP en Lalín. Marxi- nunca pediría nada “que non se
nado como “quinto” e confinado corresponda cos meus méritos”.
na comarca do Deza, con algun- E pasou a reivindicar a súa xesha escapada ao campamento de tión e o seu traballo tanto no PP
Xosé Luís Baltar, aproveitou o como na Xunta.
Por se non estaban claras as
mitin na súa vila para deixar algunhas cousas claras ante a pre- cousas, fixo unha aposta ideolósenza de Mariano Raxoi, Alberto xica e reivindicoulle directamente
Núñez Feixóo e Manuel Fraga, a Raxoi o “galeguismo” no seo do
partido, que “axudou e axudará
ademais de centos dos seus.
Cuíña vai loitar pola suce- ao PP de España”. Un galeguismo
que reivindicou
sión de Fraga, adcomo a súa ideovertindo que preloxía desde os
fire “morrer couíña pensa
anos setenta. “Gamo un gladiador
que
Feixóo
aparece,
liza como irmá de
que envellecer de
España”.
pasividade nas
de facto, como
Despois deibancadas”.
xou claro que
Non foi unha sucesor de Fraga e
non ía “pedir naarroutada propia
da”, senón que
dos de Lalín (“o quixo deixar claro
loitará como “un
que me dea un
que
será
gladiador” para
pau doulle un pesuceder a Fraga.
so...”), nin unha por riba
¿Estaba asufrase solta nunha
mindo Cuíña xa a
intervención na do seu cadáver
derrota, adiantanque o vencese a
do a batalla da
emoción. Foi un político.
noite do 19 de xudiscurso calculaño cando, segundo e consultado
do persoas do PP,
con Fraga no coentre as que se
che oficial, camiño do polideportivo de Lalín que, atopa algún ex conselleiro, “racomo aviso, non estaba cheo co- chará o partido se non conseguimos a maioría absoluta”?
ma noutras ocasións.
Persoas do sector cuiñista
As palabras finais da intervención do ex delfín de Fraga es- non só pensan que van perder as
tiveron precedidas de toda unha próximas eleccións, senón que a
declaración de intencións que na- culpa é do sector madrileño, ao
da tiñan que ver co acto electoral que acusan de arrombar con todo
que se estaba celebrando. Cuíña un partido que eles construíron
centrouse en reivindicar o seu pa- con grande esforzo todos estes
sado no PP e na Xunta e en deixar anos. Faranse de novo co control
claras as súas intencións futuras. do PPdG e comezarán a súa reEn primeiro lugar asegurou construción o mesmo 20-X.
Sabíase había días que Xosé
que “nunca” fará nada para lograr
un cargo no partido sen antes “con- Cuíña estaba doído por como ía
sultar con Fraga”. Estaba indican- a campaña e que preparaba “undo que o seu discurso tiña o aval do ha das súas”. Avisárono do mesmo partido que “por favor, ten
presidente e fundador do PP?
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pregou a Raxoi e que Feixóo
vai ser o sucesor.
Remítense aos feitos sen que
a promesa de que o sucesor será
electo nun congreso, pronunciada en Ourense, calmase os descontentos: Feixóo é quen substitúe a Fraga nos debates; tamén é
quen aparece nas entrevista dos
medios de comunicación en lugar do candidato Fraga; a súa cara non só aparece en múltiplos
valados, retirando a do “patrón”,
senón que encargan grandes murais para colgar nos edificios...
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Quintana consolídase como líder
Poucas veces houbo unha campaña electoral do BNG onde a
xente estivese tan animada e
traballase dun xeito tan militante. Algúns dirixentes dan a clave: “cando o candidato responde e están claras as mensaxes, a
xente séntese máis animada.
Ademais, a renovación efectuada obrou como gran revulsivo”.
Seguramente é unha das razóns. Porque o certo é que o
BNG non comezaba a campaña
con bo pé. A ausencia de Xosé
Manuel Beiras das listas e a súa
negativa a participar na campaña
levou a unha parte dos simpatizantes a desanimarse: as enquisas tampouco chamaban ao optimismo. Outros tamén dubidaban
da capacidade dialéctica de
Quintana e das outras cabeceiras
de cartel, todos novos, sobre todo porque teimaban en reflectilos no espello de Beiras.
A maioría dos medios de comunicación aproveitaban estas
circunstancias, sen dúbida negativas para os nacionalistas (as mesmas que levaron a Fraga a adiantar as eleccións), para meterlle o
dedo no ollo ao BNG, e tratar non
só de debilitar as súas perspectivas electorais, senón de preparar
unha escisión para despois das
eleccións. O obxectivo: conseguir
unha especie de Coalición Galega, sen a liña máis de esquerdas
do BNG, na que algúns, entre eles
certos empresarios, retomarían
protagonismo. Un “nacionalismo
galego-madrileño”.
Pero Quintana foise asentando na precampaña como un importante comunicador nas distancias curtas. Os empresarios
comezaron a dicir abertamente
que non só “ofrece confianza”,
senón que “ten as cousas claras,

Anxo Quintana no mitin celebrado en Vigo o mércores 15.

sabe o que quere”. “Sobre todo
non tenta darnos leccións”, comentaba unha destas persoas.
Tamén nos mitins se demostrou que Quintana foi gañando
pouco e pouco confianza. Cunhas mensaxes claras e directas e
catro ou cinco concesións a un
humor con retranca que conecta
moi ben co público a través dos
medios.

Quintana presentábase como o candidato revelación e os
nacionalistas comezaron a subir
nas enquisas ao tempo en que
militantes e simpatizantes volvían crer que “temos un líder”.
Quintana non só ía gañando
apoios electorais, senón asentándose na organización. A sombra
de Beiras foi desaparecendo e,
con ela, os movementos que pre-

PACO VILABARROS

tendían agocharse detrás desde
fóra para dividir o BNG. (Quedaba o PP e Francisco Vázquez co
ruxe-ruxe das cadeas fantasmagóricas da UPG).
Agora ninguén semella ollar
a debacle electoral vaticinada
por algúns e menos unha revolución interna dentro do nacionalismo. Seguramente, sexan cales
sexan os resultados, se cadra

máis se entran no goberno, no
BNG comezará un forte debate,
pero xa é imposíbel que haxa
unha masa crítica suficiente para cuestionar a Quintana. “Despois de catro anos de parlamentario, sexa cal sexa agora o resultado, o potencial de Quintana
é ilimitado”, afirmaba un dirixente da UPG. Quintana tamén
é o líder dun “BNG novo”.♦

E se o PSdeG non goberna?
Iñaki Gabilondo entrevista a está seguro de que vai ser o presiEmilio Pérez Touriño, na cadea dente. Mesmo semella crer o deseSER, como candidato á presiden- ño de Xosé Blanco de lanzar os úlcia da Xunta. Antes de rematar timos días a mensaxe de que pode
lánzalle unha pregunta retórica, quedar por diante do PP. Os sociadesas que o xornalista ten que re- listas están convencidos de que esalizar pero que sabe que non vai ta vez os van beneficiar os votos
ter contestación.
da emigración. Ta“Señor Touriño, se
mén semella ser esouriño
o PP non perdese a
te o medo do PP,
maioría absoluta,
que xa lanzou mensorprendeu
cal vai ser o seu
saxes e, segundo un
futuro?”. Touriño a Iñaki Gabilondo
dirixente do partido
entra en divagaque viaxou con Fracións pero final- anunciando
ga a Latinoamérica,
mente contesta an“a fraude do PSOE
te a incredulidade que se non é
vai ser tal que xa esde
Gabilondo:
tamos pensando en
presidente
“deixaríalle paso a
como impugnar os
unha nova xente”. marcha.
votos da emigraGabilondo faición”. De momento
lle ver que non é
xa realizou un estunormal a contestado de onde teñen
ción nun candidato a presidente e concentrados os seus votantes e
concrétao afirmando que Alberto onde os ten o PSOE.
Oliart, ex ministro de UCD “está
Pero se Touriño non fose o
botando as mans á cabeza”.
próximo presidente de Galiza,
Touriño saltou as normas da sabe que terá que deixarlle paso a
campaña, pero contestou con sin- outra persoa á fronte do PSdeGceridade. (Ou estaba remedando a PSOE. Non só o sabe, senón
José Luis Rodríguez Zapatero, que que tamén coñece quen é o candixera que se non gañaba non pac- didato de Madrid: Méndez Rotaría con ninguén?). Afirma que meu, o número un que Francis-

T

Francisco Vázquez, Emilio P. Touriño e José L. Rodríguez Zapatero na Coruña.

co Vázquez impuxo pola Coruña.
Aínda así, as liortas no
PSOE reproducirían as dos últimos anos, con incertos resultados. Porque Carlos González
Príncipe segue a xogar as súas
bazas e pensa que ten opcións
de substituír a Touriño se as cousas fosen mal dadas. Os “galeguistas” tamén comezan a organizarse e Xosé López Orozco pode-

AGN

ría ser o candidato de consenso.
Pero se o PP perde, Touriño tamén se vai atopar con non poucas
dificultades. Vázquez, unha vez
máis, logo de afirmar que apoiaría
a Touriño (é significativo que tivese que explicitalo) mostrouse contrario a un pacto co BNG. Segue
pensando en que o seu amigo Cuíña Crespo se escinda do PP e pacte cos socialistas, deixando fóra

aos nacionalistas. Entraría en xogo
a arimética. Aínda así, o político de
Lalín aposta por tomar o control do
PPdeG, non por marcharse. Polo
tanto, o pacto sería imposíbel.
Contrariamente aos intereses
de Vázquez, o líder do PSOE,
Zapatero, é o máis explícito nas
súas intervencións reafirmándose nun acordo cos nacionalistas.
Un acordo que, segundo un seu
colaborador directo “Zapatero
non olla só como unha cuestión
galega, senón dentro da idea que
ten da construción do Estado, para a que quere contar co BNG”.
Zapatero está convencido de que
os nacionalistas galegos serían o
contrapunto necesario para que
avanzasen as negociacións con
vascos e cataláns. “Zapatero mudou a idea que no PSOE tiñan do
papel que debía xogar Galiza”,
afirma este dirixente socialista.
Mentres se agarda polos resultados electorais, pódese apreciar como non está unicamente
en xogo a presidencia da Xunta,
senón tamén que a correlación
de forzas que saia do 19-X vai
ser decisiva. Decisiva para os
partidos, pero tamén na relación
que Galiza teña co Estado.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”
Felipe González

Faltaría que, agora
que derogan a lei do
punto final na
Arxentina e xa son
delito os crimes da
ditadura, viñesen os
milicos e desen un
golpe en Bolivia.

Preguntan se
haberá pucheirazo
cos emigrantes?
Resposta: si. Pero non
só do PP. Agora os
embaixadores e
cónsules son do PSOE
e Cortizo xa leva
varios meses en
Latinoamérica.
Lémbrese que cando
gobernaba Felipe
González xa era o
PSOE o que gañaba
na emigración.

Escándalo pola
posíbel liberdade
do etarra De Juana
Chaos, despois
de cumprir 18 anos
de cárcere.
E Roldán paseándose
polas terrazas, sen
alarma social
ningunha.

Felicidades pola
inocencia de Michael
Jackson. Estase
estendendo o
ameazador costume

A

diáspora como unidade de análise
no campo das relacións internacionais foi ignorada durante anos,
mais as tendencias migratorias e a importancia que a diáspora está tendo na historia
de moitos pobos e culturas, levou a que o
concepto de migración se fose incorporando no campo político, debido ao progresivo efecto que a globalización está a provocar na existencia da diáspora. A diáspora
foi e é un fenómeno de internacionalización evidente da realidade galega, tanto
polos exiliados como polos migrantes económicos e continúa a selo polas vagas migratorias da realidade dunha boa parte da
nosa mocidade e polo tanto ten que ser unha base forte da nosa política exterior que
queira facer un goberno nacionalista no eido exterior.
Coas excepcións que universalizaron politicamente a Galiza no contexto internacional coa constitución do goberno no exilio, o Consello de Galiza en Montevideo, a
presenza de Galiza na Sociedade de Nacións, ou a celebración do 1º Congreso da
Emigración Galega en Bos Aires o 25 de xullo de 1956, os anos da ditadura pecharon as
relacións internacionais de Galiza, só subsistentes pola vontade dos exiliados e pola
diáspora galega no mundo. Os anos do Goberno Fraga non posibilitaron unha política
seria de relacións internacionais que propiciara o nexo de relación entre institucións e
gobernos de países estranxeiros ou a necesaria relación entre diáspora e política exterior,
máis que a través de accións illadas case
sempre teóricas e non dun programa serio e
práctico a nivel institucional de relación directa con Estados soberanos e con pobos e
nacións. Cometeuse ademais un erro político fundamental coa separación da Consellaría da Emigración da Secretaría de Acción
Exterior, facendo compartimentos estancos
segundo as materias e non concibindo unha
política internacional distinta da política europea, aglutinadas no mesmo foco institucional, e que consideramos debe ser transversalizada en todas as áreas de traballo, polo feito de que a normativa europea xa forma
parte do ordenamento xurídico interno e non
constitúe obxeto de tratamento internacional
senón institucional.
Un fito fundamental na potenciación das
relacións exteriores galegas foi a entrada do
nacionalismo galego nunha institución como
o parlamento europeo, onde se inicia unha
nova estratexia no campo das relacións internacionais do nacionalismo que continúa até a
actualidade, facendo que a presenza de Galiza en Europa e no mundo fose un feito normalizado, tanto a nivel institucional promovendo a relación con distinto partidos políticos, organizacións e nacións europeas e
mundiais en todos os eidos, participando en
reunións na ONU, tendo presenza en distintos países do mundo con distintos gobernos e
autoridades mundiais –como a participación

Por unha Galiza
internacional
ANA MIRANDA

O novo goberno galego debería, segundo a autora,
aumentar a súa presenza institucional no exterior,
tanto para protexer os emigrantes galegos como para impulsar a nosa cultura nun mundo globalizado.
activa en foros internacionais como o Foro gración, revitalizar os centros, realizar audiSocial Mundial e o Foro de São Paulo–, sen torías, estabelecer un plano de actuación paesquencer a relación directa coas colectivida- ra os centros, de programación e de adecuades de emigrantes, coa xente emigrante indi- ción ás novas realidades, con funcións inforvidual e cos organismos que os representan. mativas, culturais e de promoción e difusión
de Galiza no mundo. Temos os
Xa vimos exercendo de facto unespazos físicos, perdemos moito
ha política exterior na sombra
tempo, agora só hai que recupesen ser goberno, con relacións
xiste
ralo e enchelos de propostas, de
internacionais directas, con distintos gobernos do mundo a tra- unha tendencia ideas e de recursos ben empregados para que sexan focos de
vés da nosa diáspora, pois consiperversa
galeguidade a nivel mundial,
deramos que esa relación é unha
ópticas de partidos senon
necesidade política que o gobera identificar sen
coa óptica da universalidade gano de Fraga non foi quen de asumir nin de aproveitar máis que
os emigrantes lega, da apertura ás sociedades e
á coparticipación nelas, como
para un uso paternalista con poco voto
veñen facendo moitos emigranlíticas asistencialistas e unha potes, xa que á marxe da considelítica cultural sentimentalista e
conservador”
ración que dende un punto de
non realista e orgullosa de seu. O
vista ético debamos ter sobre o
BNG considera que hai que
dereito ao voto, existe unha tenabandonar ese paternalismo podencia perversa a unificar os
lítico co que foi tratada a nosa
emigrantes co voto conservador
diáspora, e separar a necesaria e
e nese xogo actúan os mesmos
futura asistencia económica e sacriterios que no interior do país,
nitaria dos residentes ausentes
–que debería entrar en competencias de áre- incrementados pola desinformación e a maas de goberno de sanidade e asuntos sociais– nipulación.
O BNG está preparado a nivel internada concepción propia de relacións internacionais que debe ter un goberno moderno ba- cional, contando cun tecido de contactos
seada no peso da diáspora. Por iso é un reto internacionais, a nivel político, gobernafundamental a confluencia dunha política pa- mental, institucional, social, económico e
ra a diáspora unida coa futura política de re- cultural que vai servir de base para elaborar
lacións internacionais de Galiza, que ten que unha estratexia de actuación gobernamental
ser un eixo fundamental do novo goberno no mundo. Porque Galiza ten vocación internacional, sempre a tivo, pola sua histoque saia das eleccións do 19 de xuño.
Foron características da política de rela- ria, nos océanos e na terra, pola súa lingua
cións coa emigración do goberno da Xunta e e cultura. Galiza non ten aínda competendisgregación, a falla de coordinación e de re- cias en materia internacional, pero temos
lación coa diáspora e entre a os distintos fo- vontade para acadalas coa revisión do Estacos de concentración de diáspora, a manipu- tuto de Galiza e coa presenza do goberno
lación, o desaproveitamento do factor huma- galego con relacións directas a nivel interno, cultural e económico, a negación de di- nacional, que van dende a diplomacia políreitos civís e políticos dos residentes no ex- tica, cultural e social á económica:
terior, convertendo moitos centros galegos
en sedes partidistas, o que provocou en defi- ■ DIPLOMACIA CULTURAL
nitiva o seu descrédito a seren considerados
centros meramente folclóricos ou gastronó- Consideramos que a cultura é unha boa feContinúa na páxina seguinte
micos. Por iso é tan urxente dignificar a emi-

‘E

Cartas

Papeis e gais
O PP descubriu o poder das manifestacións. Benvidos, señores
da dereita. É certo que moitos votantes dese partido estiveron canda moitos outros nas manifestacións contra a xestión do naufraxio do Prestige ou contra a guerra do Irak, pero daquela a dirección do partido estaba en contra e
ben que criticaba os que “se colocaban detrás da pancarta” ou “ladraban o rancor polos recantos”.
Se a explicación do cambio
popular fose cousa de talante democrático, de descuberta da rúa
como expresión dunha vontade
democrática asfixiada nas vías
parlamentarias e institucionais,
todos estariamos de parabéns.
Mais moito me temo que non é
cousa de democracia, senón de

ganas de crispar a sociedade.
O PP non sae a manifestarse
porque seguimos tendo contratos precarios, porque a vivenda
está carísima, porque as empresas pechan e marchan para a
República Checa. Non, eses
problemas gústanlle ao PP.
Considéraos virtudes dun Estado próspero. Para a dereita, o
grave problema é que uns papeis viaxen, deixando copia, de
Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome,
enderezo, documento de identidade e
asinados.
A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.

Salamanca a Barcelona, que se
anuncie unha negociación cando a ETA abandone definitivamente as armas –acaso se chega
á paz nalgún asunto sen diálogo? Só eliminando fisicamente
o inimigo completamente se
consegue a paz dos cemiterios–
que os gais poidan casar, se se
queren.
Éncheme de tristura que estas
pequeñeces (que diría noutrora
Manuel Fraga) consigan tanta difusión nas televisións, especialmente na galega, que lle adica
minutos e minutos de telexornal,
que tanta xente estea disposta a
pasar calor en autobuses para berrar barbaridades contra os adversarios políticos. Ao PP hai
que lle atribuír este aumento da
tensión artificial. Ou mellor dito,
de enfocar o desencanto de moi-

ta xente cara a temas que non
ameazan a ninguén.♦
PAULA LEIS
(LUGO)

O presidencialismo
de Horacio Gómez
Antes de nada quero dicir que estou plenamente en desacordo coa
decisión de lle retirar tres puntos
ao Celta por aliñar a Toni Moral.
A norma que incumpriu o Celta é
daniña para o fútbol de base e
ademais está a piques de quedar
obsoleta porque a Uefa vai impoñer cotas de xogadores da canteira en cada primeiro plantel.
Pero que a norma estea mal
non implica que haxa que descoñecela ou que os responsábeis de
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Vén da páxina anterior

■

condenada, non pola
xustiza, senón polos
programas de
televisión
sensacionalistas.

DIPLOMACIA POLÍTICA E INSTITUCIONAL

Estabelecemento e consolidación da relación
institucional con gobernos dos países nos
que reside a emigración galega, como campo
de actuación con novos gobernos dispostos a
colaborar de forma bilateral nesas futuras relacións bilaterais como o caso do Uruguai,
Brasil e Arxentina, entre outros, como primeiras medidas de actuación de elaboración
de planos de traballo conxuntos, que irían
dende o estabelecemento de irmandamentos
parlamentares, entre cidades e vilas á concreción de proxectos de todo tipo.
■

de que a xente seña

Xosé Lois

rramenta para facer política exterior, concentrada tanto na creación do Instituto Castelao –que en moitos casos podería ser ubicado fisicamente en centros xa existentes
con excelentes instalacións que foron infrautilizadas pola Xunta– como na revitalización cultural dos centros e organismos
galegos e outra serie de medidas no plano
cultural concretadas no noso programa de
goberno.

Dixo Raxoi: “Pero
que queren o PSOE e
o BNG? Converter os
galegos en
portugueses?” O
desprezo a Portugal
anda estendido. A
morte do gran poeta
Eugénio de Andrade
(e as dos políticos
Cunhal e Vasco
Gonçalves) pasaron
en silencio pola
prensa galega.
Menos mal que a de
Madrid estivo atenta.
Coñeceremos Portugal
vía Cibeles, non vaia
ser!

Gonzalo

DIPLOMACIA ECONÓMICA

Potenciación do comercio exterior dende un
plano de traballo uniforme e non dende accións espalladas como se veu facendo até o
momento.
■

DIPLOMACIA SOCIAL

Exemplos como a participación do goberno
galego con carácter oficial no Foro Social
Mundial, promoción da relacións entre asociacións e organizacións sociais galegas con
outras do resto do mundo; apoio ás políticas
de financiamento de proxectos de cooperación ao desenvolvemento, apoio humanitario
das situacións de crise internacional, etc.
Porque o goberno galego deber facer política internacional dende a óptica galega e só
o BNG pode facelo, porque ten a forza do
pensar dunha nación, da visión de país, que
non van ter outros que só farían política internacional dende a óptica española. Esa toma de concencia é moi necesaria, pois estariamos perdendo unha oportunidade de relacións coa emigración e con países e culturas
moi importante, nun mundo onde cada vez as
identidades se ven máis difuminadas. Porque
vimos de moi lonxe, dos primeiros barcos e
longas viaxes no porto de Vigo, das bágoas,
do arraigo e o desarraigo, da xenerosidade
das sociedades de acollida, dos desaparecidos, da loita incansábel do exilio de Galiza
como nación universal. E porque vimos de
moi lonxe, temos que traballar para que veña
un tempo futuro para que a identidade galega
teña recoñecemento universal.♦

Di Touriño que está
a construír en Galiza
un PSC como o de
Cataluña. Será por
iso que manten no
purgatorio un dos
principais galeguistas
que ten no partido:
Miguel Barros.

ANA MIRANDA é responsábel da Comisión de
Emigración do BNG.

Correo electrónico: info@anosaterra.com

atender a estas cousas non teñan
que dar a cara e dimitir, se é preciso. Todos podemos pensar que
as vodas entre gais son lexítimas
pero até dentro duns meses non
son legais, así que de nada vale
dicir que as normas son inxustas
para non facerlles caso.
O Celta sempre anda a dicir
que é un equipo sen sorte, que
todo lle pasa sen ter culpa. Pero
a casualidade non existe no funcionamento cotián dunha empresa. Se o Celta non presentou
aqueles avais necesarios no 1995
non foi por azar senón porque os
que deberían ser responsábeis de
atenderen a estas cousas non
existen. Horacio Gómez é un
presidente de club que non delega en ninguén, que non crea unha estrutura ao seu redor. No
Celta hai un xerente, un director

xeral e un secretario técnico. Todos teñen competencias cruzadas, bótanse a culpa uns a outros
cando hai problemas e seguro
que neste tema aínda se están a
preguntar: “quen era o encargado de ver iso?”. O responsábel
final é Horacio Gómez Araújo.
El é quen debería dimitir, obviamente non agora porque iso significaría unha crise innecesaria,
pero si cando a situación se normalice, talvez dentro de seis meses. Se non quere marchar, que
prometa cambiar o entramado do
Celta, que prometa diante da
afección que estas cousas non
van pasar nunca máis. Menos
mal que este home non triunfou
na política!♦
FRANCISCO GARCÍA
(MOAÑA)

A NOSA TERRA
Promocións Culturais Galegas
Informámoslles que as oficinas de
Promocións Culturais Galegas SA adoptan
o horario de verán:

DE 8 A 16 HORAS.

Milleiros de
manifestantes
bolivianos de El Alto,
poboación limítrofe
con La Paz,
maniféstanse detrás
dunha grande imaxe
de Ernesto Guevara.
O Che remexerase de
ledicia na tumba,
aínda que con
corenta anos de
atraso. ♦

Os luns ao sol
M.V.
Velaí seis escenas cotiás, vividas
nos últimos días.
1ª.- Un veciño de Sober trata
de convencer a súa muller e a súa
filla de mercar un piso en Monforte. “Pero se alí non hai máis
que letreiros de se vende”, respóndenlle as dúas, absolutamente contrarias ao investimento.
2ª.- Cea en Redondela. Hai

pais e fillos mozos. Varios deles
confesan sen dubidalo que marcharían de Galiza de moi boa
gana se poidesen conseguir traballo fóra. “Aquí non hai nada”,
conclúen.
3ª.- Varón de perto de trinta
anos, biólogo investigador, leva
sete traballando. Este ano fanlle,
por fin, un contrato. Malo, pero
un contrato.

Os papeis
de Salamanca
serviron
para fusilar

Touriño:
‘O PSOE
galego naceu
moi vinculado
a Madrid’
Emilio Pérez Touriño vén de
recoñecer que no período de
goberno popular “os socialistas non estivemos á altura”.
Nas declaracións publicadas
por El País (15 de xuño), o
candidato socialista afirma que
“o PSOE galego nace moi vinculado a Madrid. Foi un partido de alcaldes, unha especie de
delegación sen discurso galego. Caímos a 13 deputados, e
desde aquela tratamos de construír algo parecido ao PSC, unha alternativa críbel”. Touriño
esqueceu mencionar o único
presidente socialista (e galeguista) que tivo a autonomía:
Fernando González Laxe.♦

Carme Chacón comenta nun
artigo en El País (10 de xuño)
o traslado de parte do arquivo
de Salamanca a Catalunya. A
vicepresidenta do Congreso e
secretaria de cultura do PSOE
lembra que os documentos
que se restituirán “fóronlle
arrebatados pola forza aos
seus propietarios tras a entrada das tropas do exército do
xeneral Franco en Catalunya,
o 26 de xaneiro de 1939. Durante meses, máis de cincuenta persoas realizaron rexistros
en sedes de institucións públicas e domicilios de particulares e confiscaron toneladas de documentación. Entre
o 21 de xuño e o 5 de xullo
dese ano enviáronse a Salamanca máis de 140 toneladas
de papeis, que ocuparon 12
vagóns de tren (...). O propósito fundamental da incautación (...) foi despoxar o vencido do que foran os seus sinais de identidade da súa corta vida democrática”. A apropiación tiña ademais outro
obxectivo: “converterse en
material para a intensa actividade represiva que caracterizou o novo réxime. O carné
dunha asociación, un comentario inxenuo, un dato instras-

Xavier Vence

O fracaso neoliberal
na Galiza
CAMPUS -

4ª.- Pecha unha luxosa cafetaría no centro de Vigo. Só un
traballador recibe o finiquito.
Ningún dos outros ten contrato.
Estaban traballando e cobrando
o paro.
5ª.- Emigrante á Arxentina
retornado, case en idade de xubilación e dono dun local de hostelaría. Non atopa camareiros.
“Agora son finos, non queren

traballar o fin de semana”. En
Mallorca cobran o duplo pola
xornada de corenta horas. Aquí,
polo xeral, un camareiro traballa
dez ou once horas diarias, seis
días á semana.
6ª.- Citroën perdeu dous mil
postos de traballo nos tres últimos anos. Aínda que as baixas
se viron, en parte, compensadas polo crecemento no cluster

cendente serviron para mandar ao cárcere ou ante un pelotón de fusilamento a moitas
persoas”.♦

de prisión que debe acoller
aos asasinos da ditadura arxentina, afectados pola recente derogación das leis de punto final. “É irritante para a sociedade e inadmisíbel desde o
punto de vista da equidade,
que os Astiz e compañía gocen de aloxamentos de luxo
mentres os procesados ou
condenados por delitos menores apodrecen en cárceres vergoñentas”. Verbitsky considera tamén que a posibilidade de
que os procesados de máis de
setenta anos “teñan como prisión o seu domicilio é inobxetábel. Ás avesas, debe esixirse
que os xuices concedan ese
beneficio a todos os detidos á

Discusión
na Arxentina
sobre o modelo
de cárcere para
os xenocidas
Horacio Verbitsky escribe no
diario Página 12 de Bos Aires
(15 de xuño) sobre o modelo

Roldán na Coruña. Coincidindo coa campaña electoral o exdirector xeral da Guarda Civil visitou Galiza, procedente
de Zaragoza, onde cumpre condena en rexime de terceiro grao.
Acompañado de dous escoltas afirmou que viña realizar xestións.
A pesar da arrogancia que lle permite toda a fanfarria de
medios de adoutrinamento de masas, o neoliberalismo está
a fracasar e levando á ruína aquelas sociedades que o
abrazan. Á periferia, o elo máis feble e vulnerábel, tócalle a
peor parte. O segundo fracaso histórico do neoliberalismo
está xa á vista de calquera que se atreva a correr o veo da
propaganda. Galiza é un bon exemplo. O neoliberaslimo
está a converter o proceso de modernización da economía
e da sociedade galegas nun calvario máis que nun ascenso
na escada do benestar. O seu corolario máis rechamante é
a desfeita demográfica, o diario estado de malestar de
amplas capas da poboación.

A NOSA TERRA

do automóbil. O ex ministro
socialista Abel Caballero ofrece, nun artigo de prensa, cifras
sobre o número de traballadores da empresa. Os últimos tres
anos os números son redondos:
10.000, 10.000 e 10.000. Está
prohibido falar de descensos e
cómpre recorrer os eufemismos, aínda que as cifras dean o
cante.♦

súa disposición, logo de analizar as características específicas de cada caso. O que con
toda razón indigna é que só
aos autores de crimes contra a
humanidade se lles permita
gozar de lugares de privilexio
prestados por algúns dos que
se beneficiaron durante a súa
xestión (como Bussi e Menem, por exemplo) ou adquiridos coa rapina dos bens das
súas vítimas (como Massera).

La Opinión, martes 14 de xuño.
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ELECCIÓNS AUTONÓMICAS

Tampouco contribúe a edificar a idea de igualdade ante a
lei que os procesados por secuestrar, torturar e asasinar en
forma alevosa señan conducidos a unidades militares, onde
viven coma nun country. Non
sería razonábel converter os
cuarteis en lugares de peregrinación de amigos e familiares
(algúns deles uniformados,
dada a endogamia castrense)
que fomenten un malestar que
hoxe non existe”. O comentarista remata sinalando que “o
Estado tamén debe velar pola
súa seguridade, para que o
odio da sociedade non conduza á xustiza pola man nun cárcere común que nunca practicaron as vítimas da ditadura.
Desaloxar un cárcere modelo
das inauguradas por De la
Rúa, Duhalde ou Solá nos últimos anos e reservala só para
os xefes e esbirros da ditadura
ou construír un establecemento penal só para eles como fixo Chile con Punta Peuco, é a
mellor solución, respectuosa
dos dereitos de todos”.♦

Latexos
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Manifestacións
e outras
procesións

ELECCIÓNS AUTONÓMICAS

X.L. FRANCO GRANDE

O

PP, incapaz de facer a
política que un
agardaría dun partido
que pode ser alternativa de
goberno, illado no parlamento
e co compás perdido dende o
14-M, e ás veces con
actitudes mesmo de partido
residual, vese na obriga de recorrer ás manifestacións, algo
do que ten moita experiencia
como herdeiro que é daqueles
que sabían encher a Praza de
Oriente e multiplicar o número de asistentes reais polos
que mellor conviña.
Só unha vez non fixo falta
recorrer a esa multiplicación
non pitagórica: cando un
millón de madrileños se botaron á rúa para recibir o
xeneral Eisenhower, presidente dos EE UU, sen se
decataren de que estaban lexitimando a Franco. Tanto que
este, dicíame Ramón Piñeiro,
asombrado pola sutileza política cañí, chegou a emocionarse
de tal maneira que verteu
bágoas polo tan inesperado referendo popular á súa política.
Non esquezamos que isto ocorría en 1959. A conclusión do
mundo enteiro era de caixón:
o pobo está con Franco, o seu
réxime é moi popular, non é
un ditador.
Outra manifestación
franquista, entre outras moitas
ben coñecidas, foi a de 1975
cando os madrileños, sempre
tan finos politicamente, apoiaron a Franco porque firmaba
sentenzas de morte e crían que
era certo o que o Caudillo lles
dicía da “conspiración
masónica e esquerdista...” “en
contubernio con la subversión
comunista en lo social” que
axexaba por todas as partes e
en todo momento –porque
eramos a envexa do mundo.
Franco aprendeu da Igrexa a facer manifestacións.
Estas viñan ser procesións
sen santos pero con fe, con
moita fe. Como agora fai o
PP, canso de facer política,
que nunca lle gustou, pois iso
non é o seu, que quixera que
o goberno non resolva o problema da ETA –sospéitase
que ben podería facelo–, e se
isto ocorre quedaría orfo de
toda política. E o mesmo cos
papeis de Salamanca ou cos
matrimonios gais.
Non o esquezamos: o PP
vai ser cada día máis
franquista. Por iso é case seguro que imos ter moitas manifestacións, ou procesións,
porque o franquismo non se
explica sen elas e, sen elas, o
PP xa se ve que está illado,
fóra de contexto e sen
compás. Ata as súas mentiras
cadran coas da prensa
franquista, en especial cando
multiplican o número de asistentes polo que faga falta,
polo que conveña ou polo
que cadre. ¡Que país!♦

Sede da Xunta de Galicia en San Caetano, Santiago.

ANT

Oposicións e concursos tratan de blindar os asesores

O PP prepara
un eventual abandono do poder
H.V.
Desde primeiros de ano as distintas Consellarías están a
convocar procesos especiais de
oposicións para regular a situación dos seus asesores, persoal de confianza e de asistencia técnica. Trátase dunha
blindaxe ante a posibilidade de
ter que abandonar o Goberno.
A Xunta elude a habitual oferta
pública de emprego para garantir o futuro do seu persoal de
confianza que, despois de dezaseis anos de Goberno, aínda non
conseguiu praza na Administración galega. Acontece o mesmo
cos altos cargos en postos de libre designación que son funcionarios, para os que tamén hai
concursos especiais. Na actualidade, está pendente a negociación para a oferta de emprego público correspondente a este ano, pero na mesma non están
incluídas as numerosas prazas
para asesores, persoal de confianza e asistentes técnicos, que
contan con procesos propios.
A maioría das prazas para o

persoal de confianza do PP quitouse en convocatorias pechadas, con temarios moi específicos e en datas que van desde
primeiros de ano até agora.
Deste xeito, garántese na práctica que consoliden un posto na
Administración as persoas nomeadas por designación directa.
A dificultade para matricularse
no ronsel de convocatorias dunha soa praza publicadas nos últimos meses, con temarios moi
dispares aínda que a actividade
sexa semellante e con requisitos
que se axustan a perfiles de persoas determinadas, disuaden de
concorrer a persoal non afín ao
PP que non estivera a ocupar
eses postos concretos.
Ao ser convocatorias publicadas no Diario Oficial de Galiza, con temarios e requisitos definidos e moitas veces co xurado xa nomeado, pouca marxe
lle queda ao novo Goberno nacido das urnas o 19 de xuño.
Con probabilidade, todos os
procesos de convocatorias especiais terán que concluír sen
que sexa posíbel evitar que con-

sigan aprobar as persoas para
quen están deseñados.
Procesos en marcha e
sen resolver
Na actualidade están en marcha
procesos selectivos na escala de
veterinarios, na técnica e na superior de finanzas e de promoción a axentes facultativos ambientais dos axentes forestais.
Para veterinarios hai 258 prazas
e para o corpo de finanzas 20. O
caso dos veterinarios ten dunha
dupla vertente. Este colectivo
enfrontárase á Xunta para conseguir a súa regularización e o
proceso selectivo está deseñado
de forma que os que se enfrontaron á Xunta teñen o paso vedado. Para os veterinarios incorporados a última hora polo PP, o
acceso está case asegurado.
Por outra banda, están sen
resolver os concursos de traslados dos corpos especiais e xerais, no que participan moitas
persoas contratadas pola vía da
libre designación. Un colectivo
composto por 42 persoas e inte-

grado por altos cargos do PP
acoden a este concurso para
contar cunha praza definitiva.
En caso contrario, de haber
cambio de Goberno, o seu destino quedaría a libre designación do novo Executivo, o que
implicaría, con case total seguridade, que serían destinados a
corpos mínimos.
Trátase dunha medida de seguridade e blindaxe que xa denunciara o PSOE. Entre este colectivo figura o director xeral de
Montes, o de Industria, Enerxía
e Minas, nove subdirectores xerais, o director da Escola de Seguridade, o delegado de Agricultura na Coruña, 28 xefes de
servizo e o alcalde de Ordes.
Os casos de blindaxe na Administración galega e nas institucións que dependen dela complétanse co proceso de contratación nas fundacións públicas. A
CIG denunciara a pasada semana que en torno a setenta postos
de traballo están a convocarse e
que a Xunta utiliza este procedemento para “contratar a familiares de dirixentes do PP”.♦

Denuncian irregularidades
cometidas polo PP na Arxentina e no Uruguai
R.V.A.
Emigrantes galegos na Arxentina
e no Uruguai denunciaron varias
irregularidades cometidas polo
PP durante a campaña electoral.
En primeiro lugar, acusan os populares de preparar un voo a Galicia de Aerolíneas Arxentinas
con carácter clientelar. As outras
irregularidades teñen que ver coa
propaganda en campaña e coa
carretaxe de votos.
O dono da axencia que organiza a viaxe é Xenaro Longuei-

ra, fundador do PP na Arxentina. O obxectivo dos mesmos é
que os viaxeiros poidan demostrar que seguen vivos para que
cobren unha pensión non contributiva por parte do Estado español. Unhas pensións, que segundo a oposición, “repártense
sen criterios económicos xa que
hai persoas que teñen cartos e
teñen dereito a cobralas e outros que viven por debaixo do
limiar da pobreza e non teñen
acceso a elas”

Outra das irregularidades
consistiría en instalar mesas informativas no Centro galego
“Casa de Galicia”, algo que vai
en contra dos estatutos dos centros e da Lei de Galeguidade.
En terceiro lugar, segundo relatan varias testemuñas, con motivo das eleccións ao Consello
de Residentes Españois (CRE)
no Uruguai, na sede do Consulado de España, varios funcionarios tiveron que increpar e
expulsar a membros do PP que

estaban valéndose das eleccións para o CRE, para entregar papeletas para as eleccións
galegas.
En cuarto lugar, a oposición
denuncia que na Arxentina varias persoas estanse ofrecendo en
nome do PP para ir votar no lugar das persoas maiores ou discapacitadas que non poidan facelo. Para iso pídenlle a inscrición
censal a fin de enviar o voto por
correo, xa que na Arxentina non
se precisa identificación.♦
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Un esforzo
práctico
XOSÉ MANUEL SARILLE

N

os anos sesenta
pegábanse lendas choqueiras nos autos, francamente lamentábeis. Galicia,
esquina verde de España; Busco gachupina que pague la gasolina; La Curuña, ciudad en
la que nadie es forastero e outras, que tamén eran ameazantes. Este produto bakala tunnero da época, estendíase con
idéntico espírito aos bares, cuxo símbolo reinante acostumaba ser unha estaca enorme á
vista, advertindo os malos pagadores. E máis trangalladas
como Vino y jamón, la mejor
inyección, coa xiringa, o
xamón e a enfermeira pintada
á beira da taza. E todo en louza fina de Talavera. Unha
fartura da imaxinación.
Outros no entanto resultaban moi simpáticos, como
aquel dunha taberna de Ribeira: Se prohibe la entrada, al
perro con el dueño, o al dueño
con el perro. Opino que o mellor destes últimos é aquel de
“O traballo é sagrado, non o
toques”, por liberador e
refrescante, e porque está sempre escrito nas cantinas, eses
templos do ocio, superiores en
prestacións aos polideportivos
e aos ximnasios.
Sobre a sacralización do
voto pretendía falar este
artigo, e aínda o imos intentar.
É verdade que constitúe un
dos principios básicos, un dereito cidadán e todo iso, pero
tamén é verdade que é gratis e
que a súa importancia é tan
práctica como pouco épica.
Convertelo en intocábel é
absurdo. Indo ao conto, que os
esquerdistas que votades
opcións sen posibilidades de
sacar deputados, desta vez non
é que vaiades tirar o voto, é
que pode ser que por culpa diso, non poidamos mandar o tipo a pasear definitivamente
polas frescas ribeiras do
Ladra, o fermoso río vilalbés.
Así de simple. Calquera pode
intuír un empate, mesmo un
enquistamento nos tribunais
por culpa de carretos ou falsificacións, e desta vez o voto
non serve para contabilizar a
forza da FPG ou de Nós-UP.
Ninguén vai atender a esas
cousas porque ninguén medirá
nada diso nesta ocasión. Esta
vez o voto vale o que pesa cada un en ouro. E todos estades
de acordo en que hai que botalo. E tamén en que non é igual
o Bloque que o PSOE.
Todo isto, dito con
modestia, tamén é aplicábel
aos seguidores de Esquerda
Unida, que xa saben que non
sairá a candidata. Chama a
atención que Iniciativa per
Catalunya apoie en Galiza o
BNG. É un indicador de
como a medida que se gaña
espazo e poder se vai diluíndo o sucursalismo e a dependencia política. Curioso.♦

ELECCIÓNS AUTONÓMICAS
A emigración é unha constante da historia galega, con peso na política e na economía. Contodo, os cambios dos últimos anos abren novos
debates. O experto en relacións exteriores e po-

lítica internacional, Xulio Ríos, fai un repaso
das necesidades políticas e carencias representativas da diáspora galega, así como tamén do
seu importante potencial, aínda sen explotar.

Mitin de Emilio Pérez Touriño en Avellaneda (Buenos Aires) a finais de maio.

AGN

Sufraxio e representación política da diáspora galega

O voto globalizado da emigración
XULIO RÍOS
A emigración perténcenos, forma
parte da nosa identidade, non se
entende Galicia sen falar da nosa
emigración. Ata hai pouco tempo
sempre foi enfocada dende a perspectiva da “anomalía”, é dicir, da
privación, como país, de recursos
humanos de gran valor e que só o
seu retorno podería emendar.
A emigración hoxe deixou de
ser un tema de preocupación nesa
liña tradicional, por máis que aínda haxa galegos que saian do seu
país en busca de traballo ou mellores expectativas profesionais.
No enfoque actual predominan outras consideracións, nomeadamente:
- A importancia dos emigrantes como votantes, até o punto
de condicionar a formación de
maiorías absolutas en determinados ámbitos, especialmente o
local e o autonómico.
- A situación social dos emigrantes en determinados países
que, por mor de crises económicas ou doutra natureza, reclaman
medidas de atención por parte dos
diferentes gobernos e administracións, tanto local como autonómico e mesmo central. A Galicia,
beneficiada polas remesas dos
nosos emigrantes noutro tempo,

pode hoxe devolver en forma de
asistencia social parte dese legado histórico tan presente na nosa
xeografía, a educativa e outras.
- O aproveitamento dese capital humano relacional que supón o dispoñer de galegos ocupando posicións relevantes nas
sociedades de acollida, tanto no
ámbito político, económico, social e cultural, en condicións de
contribuír ao favorecemento de
dinámicas de cooperación e intercambio con Galicia, hoxe máis
capaz por dispor tamén de posibilidades de actuación, con autonomía, no concerto internacional.
A emigración e
a mundialización:
un activo irrenunciábel
Dise, e con bastante razón, que
no tempo presente o futuro de
cada país, de cada colectividade
debe ser contemplado na súa relación co exterior. Estar presente
no mundo é unha das formas
esenciais de garantir o propio futuro. Pois ben, nós estamos presentes no mundo dende hai tempo, a través dunha diáspora, produto tanto da emigración como
do exilio, que constitúe un activo
esencial para que as relacións de

Galicia progresen no mundo.
Dispoñemos de políticos, de
empresarios, de xente da cultura,
dos sindicatos, da vida profesional, do eido xurídico ou eclesiástico, recursos todos de indudábel
valor que, aproveitados racionalmente e dende unha perspectiva
de beneficio recíproco, poden favorecer a transformación dos desafíos que supón a mundialización en oportunidades para facer
progresar o noso país.
Galicia non pode renunciar á
súa diáspora, debe facer por incorporala ao proceso de construción do seu benestar, abrindo formas de operar e mecanismos que
permitan un aproveitamento real
e efectivo da súa potencialidade.
Estratexias de vinculación
(no cultural, no económico,
no social)
Calquera propósito de consideración da diáspora debe tomar en
consideración diferentes perspectivas, tantas como necesarias
para facer posíbel a construción
real dese terceiro espazo onde se
poidan atopar a Galicia territorial e a Galicia da diáspora. Queda aínda moito por facer nese terreo, non soamente no ámbito do

estudo da emigración ou o exilio
dende unha perspectiva histórica, senón do propio coñecemento contemporáneo das oportunidades que pode brindar un tratamento adecuado de semellante
riqueza humana, especialmente
polo dobre factor de intensa integración na sociedade de acollida
e conservación das raíces que a
relacionan coa súa orixe.
A definición de mecanismos
activos de vinculación, con programas continuados de alto valor
engadido, resulta de importancia
extrema naqueles contextos en
que o tránsito xeracional nos leva a pensar con fundamento na
desaparición do segundo factor
citado, isto é, a perda das raíces.
Cando falamos de vinculación estamos a pensar na necesidade de que a diáspora sexa unha preocupación do país, non soamente da súa administración.
Na asunción desa perspectiva
deben operar actores culturais,
económicos ou sociais para optimizar adecuadamente os recursos de que dispoñemos no exterior e especializar o noso nivel
de resposta para que os vínculos
así establecidos poidan evolucionar a partir da identificación
dos intereses comúns.♦
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Táboa 1.
Número de Electores residentes no estranxeiro por países.
A Coruña

Lugo

TOTAL

58.036

21.239

Ourense Pontevedra
33.701

50.795

Arxentina
Brasil
México
Uruguai
Venezuela

28.687
5.616
647
14.029
9.057

15.040
876
295
1.990
3.038

12.823
4.628
5.294
2.156
8.800

22.839
9.226
2.395
8.889
7.446

Táboa 2.
Listado definitivo de electores por provincia.
Total

Provincia

Táboa 3. Eleccións Galicia 01.
Distribución por idade CERA.
Listas de votación

Galicia

Estranxeiro

Total

2.299.219

268.451

2.567.670

941.509
313.034
290.873
753.803

98.291
32.564
59.730
77.866

1.039.800
345.598
350.603
831.669

Nº
TOTAL

Total
79.389
20.346
8.631
27.064
28.341

A Coruña
Lugo
Ourense
Pontevedra

Os emigrantes votan pero non elixen

268.452

Ate 84
255.533
85 e máis 12.919
85-89
6.869
90-94
4.582
95-99
1.211
100-104
227
105 e máis
30

%
100
95,19
4,81
2,56
1,71
0,45
0,08
0,01

nin son representados no día a día

O sufraxio inacabado
O gran desafío para propiciar unha mirada diferente do papel da
diáspora no presente de Galicia
cómpre referilo á vertente política.
O reto consiste en habilitar os medios para pasar da instrumentación á configuración dun espazo
xenuíno onde a diáspora dispoña
de voz propia para alentar o debate da súa problemática especifica,
sen intermediarios, e contribuír
dende a súa óptica ao debate xeral.
Tratase pois de artellar a representación política da diáspora, hoxe
ausente na política galega.
Institucional e partidaria
Cómpre, en calquera caso, salientar
que nos últimos anos se propiciaron
medidas que dan conta da crecente
importancia política da diáspora.
Tanto a existencia dunha comisión
de emigración no Parlamento galego como a creación dun departamento especifico nesta materia co
rango de Consellaría evidencian
con claridade que algo mudou nos
últimos tempos. Igualmente, no
ámbito local dispuxéronse numerosas iniciativas (viaxes, subvencións) para afortalar as relacións
entre unha comunidade emigrante e
o concello do que partiron no seu
día. Mesmo xurdiron voces, a raíz
esencialmente da crise arxentina de
2001, no sentido de que boa parte
da cooperación internacional ao desenvolvemento debía contemplar o
apoio aos emigrantes en situación
de dificultade económica. Un exceso conceptual, sen dúbida, pois unha cousa é a extensión da rede de
apoio social a cidadáns que residen
fóra do país e outra a acción en materia de cooperación internacional.
As dúas poden desenvolverse fóra
de Galicia, pero a naturaleza de cada unha é ben diferente.
No eido partidario aconteceu
outro tanto. Os principais partidos
políticos galegos estreitaron as
súas relacións coa diáspora, establecendo responsábeis nesta materia nos seus órganos dirixentes,
efectuando xiras periódicas a determinados países, creando organización na propia diáspora, etc.
E debemos deixar constancia
de que ese interese político crecente obedece á transcendencia electoral do feito da diáspora e por iso
mesmo é motivo de frecuente controversia entre os partidos políticos.
A importancia electoral
da diáspora
Na actualidade, a presenza de ga-

legos e galegas no exterior alcanza
a todos os continentes. Sen dúbida
a concentración de maior relevancia atópase na América Latina e en
Europa. Arxentina con 330.000
galegos e Alemaña con 90.000 son
o paradigma da diáspora. Tamén
os Estados Unidos, por exemplo,
con 75.000 ou o Brasil, con 95.000
ou Suíza con 60.000, reflicten cifras altamente significativas.
O Estatuto de Autonomía de
Galicia, como marco referencial
das competencias galegas en materia de sufraxio, posibilitou o desenvolvemento da Lei de Recoñecemento da Galeguidade que, xunto
co marco estatal da Lei de Réxime
Electoral, contemplan o dereito ao
voto dos residentes no exterior.
Nas pasadas eleccións do 2001
ao Parlamento de Galicia, atendendo ao criterio provincial, tendo
en conta o listado de electores no
exterior nos países onde se desenvolve o proxecto do Foros Bilaterais, obtemos os seguintes datos.
268.452 persoas tiveron o dereito
a exercer o voto segundo datos do
INE: 58.036 da Coruña, 21.239 de
Pontevedra, 33.071 de Ourense e
21.239 de Lugo. Ver Táboa 1.
O peso do voto emigrante en
relación á poboación total é do
10,45% sendo a provincia de
Ourense a que se caracteriza por
posuír o índice máis elevado de
porcentaxe de electores no exterior cun elevado 17,3 % fronte
ao 9,45% de A Coruña ou o 9,42
% de Lugo. Ver Táboa 2.
Asemade, os datos do INE,
en relación ás últimas eleccións
ao Parlamento de Galicia, reflicten unha elevada presenza de galegos e galegas nas cohortes que
abranguen dos 85 ate 100 anos,
ao representar ao 9,53% da poboación, é dicir, falamos dun total de 25.581 persoas cunha idade moi avanzada. Ver Táboa 3.
Se a próxima convocatoria das
eleccións favoreceu a ampliación
do prazo de escrutinio das papeletas remitidas dende o exterior, pasando de tres a cinco días, o control do proceso nos consulados,
así como o acceso á información e
ás papeletas de todos os partidos
políticos e mesmo a presenza de
interventores son obxecto de controversia á hora de garantir un proceso limpo e transparente.
Os integrantes da diáspora
galega teñen o deber e dereito ao
exercicio de voto e, polo tanto, a
decidir sobre a composición, en
primeiro lugar, dos 75 membros
do Parlamento galego. Nas pasa-

Táboa 4.
Concellos galegos coa porcentaxe de votos do exterior máis elevada.
Concello
Avión
Beariz
Val do Dubra
Bande
Arnoia
Gomesende

Estranxeiros
2.307
1.013
3.493
1.529
647
579

das eleccións do 2001 foron considerados válidos 67.883 votos
emitidos no exterior. Nas eleccións ás Cortes Xerais do Estado
de marzo de 2004, un total de
224.222 galegos e galegas puideron exercer o dereito ao voto. É
dicir, tiñan un peso do 11,3%.
Agora mesmo, na oitava convocatoria dos comicios autonómicos (lembremos que as eleccións
celebráronse por primeira vez no
1981 e despois convocáronse nos
seguintes anos: 1985, 1989, 1993,
1997, 2001 e 2005), desatou, como en anteriores ocasións, a polémica en torno ao voto emigrante,
polémica constante porque ten
modificado o reparto de escanos
en favor ou en detrimento dalgunha forza política, como aconteceu
nas eleccións do 1997 na provincia de Ourense ou nas derradeiras
eleccións ao Parlamento Europeo.
No tocante ao criterio de participación nas pasadas eleccións
autonómicas, os concellos onde
se rexistrou unha maior presenza
de voto emigrante foron: Avión,
cun 51,29 %, é dicir, máis da
metade dos seus habitantes (fundamentalmente radicados en

Total
4.498
2.144
7.657
3.779
1.736
1.580

%
51,29
47,25
45,62
40,46
37,27
36,65

México), seguido de Beariz e do
Val do Dubra. Ver Táboa 4.
A representación política
da diáspora
O debate arredor da participación
política da diáspora tense centrado, esencialmente, nos seguintes
temas: as carencias do censo de
residentes ausentes (CERA); a
limpeza e transparencia do proceso electoral, isto é, as garantías da
emisión do dereito de sufraxio en
condicións homologábeis; e, por
último, a igualdade de oportunidades entre os partidos políticos
para facer chegar á diáspora o seu
discurso e as súas propostas.
Cómpre advertir en todo caso que a participación electoral
non equivale a participación política; sen dúbida é unha manifestación daquela, pero parcial.
Carencias da situación actual:
o voto inacabado
Entendemos por voto inacabado
aquel que unha vez emitido non
serve plenamente para representar ao representado. Os emigran-

A emigración debe contar
no novo Estatuto
A diáspora debe ter a oportunidade de facer unha achega estábel á política galega, pero actuando como autentica protagonista das súas inquedanzas e
intereses. E nesas condicións, a
política pode contribuír de forma decisiva a dinamizar todos
os ámbitos das relacións bilaterais, optimizando o valor dese
capital relacional que hoxe está moi infrautilizado aínda,
cando non limitado á súa instrumentación electoral, con
efectos, queirámolo ou non,
perversos, na medida en que a
ecuación representante/repre-

sentado está alterada por adosamentos extemporáneos.
Esta aposta por unha integración sincera da diáspora na
vida política galega contribuiría a erradicar as practicas nocivas para a saúde do sistema
democrático.
Para instrumentala debería
crearse unha Ponencia con participación política plural e representación da propia diáspora a
fin de ditaminar os textos normativos a modificar. O futuro
debate a propósito da reforma do
Estatuto de Galicia non debería
deixar de lado esta cuestión.♦

tes votan pero non elixen, contribúen co seu voto á elección de
representantes que, en realidade,
non os poden representar, pois a
súa vida desenvolvese a centos
ou milleiros de quilómetros de
distancia. A participación, así
viabilizada, non produce unha
representación da diáspora senón
unha distorsión do sistema democrático ao permitir a influencia determinante no proceso
electoral de persoas ausentes do
debate político que se produce na
correspondente demarcación.
Propostas alternativas:
o espazo político da diáspora
O que cabe reivindicar é a existencia dun espazo político xenuíno onde a diáspora poida estar cabalmente representada e
que os seus representantes poidan incorporar ao debate político galego a súa problemática.
Esta situación descartaría a
participación dos emigrantes no
ámbito local. Non ten sentido que
os votos de persoas que non viven
nunha determinada municipalidade poidan determinar o signo dun
goberno local (e, paradoxalmente, que moitos inmigrantes residentes non poidan votar ou que
tampouco poidan facelo os que
están mais próximos, residindo en
León, poñamos por caso). Os
emigrantes galegos, alá onde estean, deben integrarse activamente na vida política e social das comunidades de acollida.
Pola contra, o ámbito autonómico semella o máis idóneo para
a construción dese espazo político da diáspora con representación propia. Quere iso dicir que
debería habilitarse a reserva dun
número especifico de deputados
que deben proceder da diáspora e
ser elixidos directamente polas
comunidades do exterior, sen que
co seu voto poda distorsionar o
signo da representación decidida
polos habitualmente residentes
nas catro provincias galegas.
Igualmente, o propio podería
dicirse no ámbito das eleccións lexislativas a nivel de Estado. No
ámbito comunitario, a cuestión
podería suscitarse en tanto se admitise a circunscrición electoral
autonómica. Mentres tanto, a situación actual podería manterse.♦
XULIO RÍOS é director do IGADI,
www.igadi.org
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Xosé Manuel Barreiro
‘Só un triunfo do PP impedirá o modelo de Estado dos nacionalistas’
AFONSO EIRÉ
Xosé Manuel Baltar defíneo como “o Raúl do PP galego”, o capitán, un home da casa. Pero o certo é que Xosé Manuel Barreiro, vicepresidente en funcións da Xunta e candidato número un por Lugo, é un dos homes chamados a suceder a Fraga no
PP aínda que afirma que non o contempla nin como hipótese.
Señor Barreiro, de ser o próxi- que tiñamos nos anos noventa.
mo presidente, que medidas Deuse unha profunda transformación no sector primario, que
urxentes lle gustaría tomar?
Non é fácil poñerse nesa te- ten un peso substancial na prositura, nin é unha hipótese que vincia de Lugo, e, polo tanto,
considere. O proxecto está per- esa perda de emprego tivo que
fectamente liderado por Manuel ser absorbida, en boa medida,
Fraga que, ademais, conta cun por outros sectores como os serequipo que lle dá estabilidade a vizos e a industria. Había unhas
Galiza. Así que adoptaremos as transformacións que eran necemedidas que el, dentro da fun- sario facelas e que se fixeron
ción directora que lle correspon- ben. Non ocorreu o mesmo, por
exemplo, no naval, cuxa compede, estime oportuno.
Vostede, como vicepresiden- tencia ten o Estado.
te, cales pensa que deben ser?
Penso que deberían ter a ver Desertización do agro
coa consolidación da transformación experimentada polo sector Máis alá de cifras, é evidente que
primario. Unha transformación se está a desertizar o agro galego.
A estrutura de explotacións
das máis relevantes que se deron
no Estado en calquera sector. Ade- que tiñamos non era competitiva, así que precimais, no sector
samos buscar uneducativo temos
on podemos
ha nova forma de
que chegar á
explotacións. Iso
igualdade
de
implica, necesaoportunidades. No negar que
riamente, a desaeido forestal apro- a modernización
parición dalgunbaremos a Lei de
has delas. Pero o
Montes, para ter do agro
peso das nosas
un marco lexislatitivo
moitos
custos”
explotacións
vo que axude a ser
agrarias, no conmáis competitivo
xunto nacional,
o sector, sobre toaumentou, tamén
do desde o punto
a cota láctea e a
de vista da propieprodución por
dade. No ámbito
sanitario tomaremos medidas con- explotacións. O que non se pode
cretas para atallar as listas de espe- negar é que esta modernización
tivo custos. É importante a poléra.
Se analizamos o programa mica que se está a dar sobre a
do PP semella que non leva go- cota láctea. A media anual de
bernando case toda a vida da abandonos estaba no 8%. Desde
autonomía. Teñen tantas cou- que se coñece a decisión do goberno central de pechar o mercasas por facer...
Non podemos eludir que le- do de compra da cota, está no
vamos gobernando desde o 14%. A ministra estalles envian1989. O primeiro que fixemos do cartas aos gandeiros para que
foi explicarlle iso á sociedade abandonen as explotacións. Este
para que exista unha base obxec- plano favorece a Catalunya.
Unha das súas últimas metiva para que se pronuncie. O
avance contemplámolo como un didas como vicepresidente foi o
esforzo importante da sociedade Plano de Forestación. A superfigalega e a existencia dunha di- cie galega traballada está no
rección política que aglutinaba 15%, a media da UE no 40%.
ese esforzo. Defendemos que o Se incentivamos a plantación de
proxecto ten continuidade, non arborado nas leiras e nabeiras...
Este plano enmarcase nun
está rematado. Necesítase a estabilidade necesaria para seguir programa comunitario que viña
avanzando. Esta só se pode dar do 2002 e só vai dirixido a supercun goberno forte amparado por ficies agrarias que non estaban
unha forza política sólida. Pro- tendo unha utilización agraria. Se
poñemos un proxecto que lle non están en produción é lóxico
que se lles dea un uso forestal,
deu o progreso a Galiza.
Pero as cifras que aparecen principalmente con frondosas auno libro-resumo, Así Avanza tóctonas e piñeiro do país.
Non sería mellor facer unha
Galicia, contrastan, por exemplo, con que Galiza é a terceira lei de Ordenación Territorial e
autonomía que menos medrou logo outra de usos de terras...
Si, é preciso abordalo lexislaou que Lugo, a súa provincia, é
a que menos medrou do Estado. tivamente. Ímolo facer por dúas
Non sei que variábel utili- vías. A mal chamada Lei do Solo
zou. Galiza medrou por encima ten referencias específicas a iso e
da media nacional e comunitaria aprobamos, hai dez días no Conse o medimos polo PIB. Tamén sello da Xunta, a “estratexia gao paro descendeu á metade do lega de desenvolvemento sostí-
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bel”. Non afecta unicamente, como se podería pensar, á cuestión
ambiental, senón ás económicas,
educativas, de infraestruturas...
Antes medimos, durante un ano,
a xestión ambiental e agora propoñemos a estratexia, que definen as expectativas de medra en
distintos sectores.
Emigración e paro
Cando lle preguntaba pola medra de Galiza en relación ao Estado, os datos que eu barallaba
son do ICO, que afirma tamén
que Galiza, desde 1995, “pre-

senta un importante diferencial
negativo a respecto da media
española”. Tamén di que o paro
é 2,7% superior á media estatal
cando historicamente estivo
por debaixo. E logo está a emigración que volve aparecer.
Non sei se vostede coincide con
algún compañeiro seu que nega
que exista emigración nestes
momentos?
Non concordo con eses datos que manexa vostede. O
PIB de Galiza medrou por encima da media comunitaria e
estatal. Aí está o risco do 75%
que levaría á perda de axudas

comunitarias para confirmalo.
O produto per cápita aumenta porque temos menos xente, e en relación a Europa porque entraron outros estados...
Non é así, calquera estatística
que se colla demostra que medramos por encima da media nacional e da media europea. En
relación ao paro, hai que ver de
onde partiamos e a onde chegamos. E qué parte de emprego absorbemos do que se destruíu
noutros sectores como parte da
súa modernización. O paro redúcese á metade, o que, sendo realistas, nos permite fixar como
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obxectivo que, alá polo 2010, a nivel galego como nacional. unha política á carta, asumiría a
poidamos estar falando de pleno Cun liderado moi forte por parte política dos nacionalistas. Mesemprego. E que nos propoñamos de Fraga. Chegado o momento, mo di Francisco Vázquez que por
crear para a próxima lexislatura aplicaranse os mecanismos inter- iso non quere pactar co BNG.
Con quen quere pactar
120.000 postos de traballo netos, nos para abordar o proceso de
dos que 80.000, aproximada- sucesión. Farase con toda natura- Vázquez é con Cuíña.
Non sei se quere pactar con
lidade. Das tres forzas políticas
mente, sexan para mulleres.
Pero a emigración existir, principais, cantas hai que poidan Cuíña, pero no PP o importante
presentar un equipo críbel? Só o é o proxecto e non as persoas,
existe...
Eu non digo que non haxa PP. Cal é o equipo de Touriño? por máis protagonismo que teZapatero, que é o ñan nun determinado momento.
emigración. Pero
Volvamos atrás. Reto a Touque lle vén facer
existe un dato que
a campaña. En riño a que xunte, como nós, toé obxectivo: o salu non digo
Lugo o que fai a dos os presidentes das comunido emigratorio é
campaña é Oroz- dades autónomas e se poñan de
favorábel. Recibi- que non haxa
co. E o de Quin- acordo en dar unha mensaxe
mos máis xente
emigración,
tana? Beiras era conxunta sobre a reforma do Esque a que se vai fóo referente, e tado. O PSOE inventou o mitin
ra. Mesmo contan- pero recibimos
agora mostra dis- tómbola, sortean unha cousa en
do tamén os que
crepancias públi- cada lugar, mesmo unha consevan e veñen entre máis xente
cas co que está a llaría en Vigo.
as comunidades
da que marcha”
Pero de aí a dicir que se
acontecer
no
españolas.
BNG. Non sei gobernan nacionalistas e soHai
moita
porque ollan cara cialistas vai vir o terrorismo...
xente formada
Eu defendo que o problema
ás nosas supostas
nas nosas univerdiscrepancias se do terrorismo se debe de enfronsidades que vai
os outros están tar desde a unidade e que o martraballar fóra de
co é o Pacto Antiterrorista.
aquí, procurando outras expec- peor.
Ese pacto ataca os naVostede fala de Zapatero e
tativas mellores. Non o podemos evitar, pero temos que me- da campaña do PSOE. Pero cionalistas. Vostede pensa, de
llorar as condicións. Tamén as aquí tamén están Mariano Ra- verdade, como afirman algúns
multinacionais galegas traen xoi e outros dirixentes do PP dos seus compañeiros, que os
continuamente. É máis, están a nacionalistas teñen cornos?
xente de fóra.
Estou convencido de que os
Falaba antes de 120.000 realizar unha campaña en clave
novos postos de traballo. Es- de Estado: gañar na Galiza pa- nacionalistas tentan defender o
tas promesas sempre aparecen ra que Raxoi chegue á Mon- que eles entenden que é o mellor para Galiza, igual que os denas campañas electorais en to- cloa.
O que eu estou dicindo é mais partidos. Pero considero
dos os partidos. Como van
crear eses postos de traballo, que se dicide o futuro goberno que non é a mellor fórmula para
de Galiza e que están en xogo a defender os intereses, e a sociede onde van saír os cartos?
En política a credibilidade é estabilidade necesaria para que dade galega coincide comigo. A
fundamental e gáñase cos feitos. Galiza poida progresar. Dito is- política de Fraga gañoulle posiA nosa é fácil de medir: se te to, tamén se decide o papel que cións ao nacionalismo e que se
apoian es críbel, se non te apoian Galiza ten que xogar na confi- chegase a erradicar, se cadra, un
non es críbel. Até o de agora o guración do Estado. Abriuse un nacionalismo radical.
PP demostrou que é críbel por- debate a nivel estatal acerca do
que o apoiou sempre a maioría modelo do Estado. Do xeito que O galeguismo de Fraga
da sociedade galega. Ademais, se abriu, comezando por Catacomo xa comentamos antes, fi- lunya e o País vasco, eu non po- O BNG non parou de medrar
xemos un bo traballo no tocante do coincidir. Cando Maragall desde a chegada de Fraga, e
á política de emprego. Creamos pon encol da mesa o financia- Fraga de dar xiros na súa poemprego neto nunha cantidade mento económico como un ele- lítica até facerse “galeguismoi importante. As promesas mento regulador do modelo do ta”... Publicamente tivo que
cumprirémolas con políticas ac- Estado é unha aberración e ra- abxurar da súa ideoloxía.
Non entro en se tivo que cetivas de emprego e políticas for- cha co principio de solidariedamativas acordes coa demanda de. Ademais, dá a entender que der ou non, pero vostede mesmo
social. Xa hai ciclos formativos os que pagan os impostos son o acaba de dicir: tivo que facerde FP nos que non hai paro. Pero os territorios e non as persoas. se galeguista. Hoxe non hai nina máis importante é que a econo- A proposta catalá racha coa guén que non lle recoñeza a Framía funciona se non hai incerte- concepción constitucional do ga o compromiso con Galiza.
Desde posicións
za: só o PP pode crear esa estabi- Estado. Euskadi
non nacionalistas
lidade necesaria. O noso proxec- vai polo mesmo
tamén se poden
to político está contrastado. camiño.
on sei se
defender os siSe a terceira
Fronte a nós, dúas forzas polítinais de identidacas que, sendo realistas, é impo- comunidade his- Vázquez quere
de dunha terra.
síbel que poidan gobernar de xei- tórica do Estado
pactar
con
Cuíña,
Non
será,
to individual. Só teñen a posibili- queda nunha conpor exemplo a
dade de gobernar conxuntamen- figuración políti- pero no PP
lingua...
te. Se fose así, estase a dar unha ca semellante é
Pois creo que
“fraude” ante a sociedade. Estan- doado imaxinar a o importante
si. Só nos temos
se presentando dúas ofertas pro- conclusión á que
é o proxecto,
que comparar co
gramáticas que non se parecen chegariamos...
Vostede coin- non as persoas, por País Vasco ou
en nada. O que defenden PSOE e
con Catalunya.
BNG na reforma do Estado, en cide co BNG en
política educativa, lingüística, que, se gaña o máis protagonismo Aquí a utilización é maior e
etc, non se semella en nada. Se- PP, Galiza pernon é un elemenría bo que se explicase cal é a dería o tren de que teñan”
to de confrontae
oferta conxunta. Aí é onde creo Catalunya
ción.
que se xeraría moita incerteza no máis Euskadi e,
Pero descenmesmo, deixaría
sistema económico.
de o número de
de ser nacionalifalantes e nin
dade histórica...
As liortas no PP
Eu defendo que Galiza é unha sequera fixeron cumprir a Lei
Non me poderá negar que, fa- comunidade histórica. Pero non é de Normalización no ensino.
Os meus país non sabían
lando de incerteza, esta non o mesmo que na Galiza goberne
exista tamén moi grande a o PP, para dicir que non está de falar castelán, así que non son
acordo con ese modelo de Estado sospeitoso. Podería mellorarse
respecto do futuro do PP...
No proceso de sucesión que que nos formulan, que gobernen o uso, hai que facelo, e, por suvai ter lugar non hai incerteza. O PSOE e BNG. A postura do BNG posto, as leis están para cumPP é un partido moi sólido tanto é coñecida e o PSOE, como fai prirse.♦

‘E

‘N

O MUNDO
DOS
BOLECHAS
Todas as
aventuras dos
teus personaxes
favoritos
poderás
atopalas
nos novos
expositores das
50 principais
librarías do país
A NOSA TERRA
SEGUIREMOS INFORMANDO
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Santiago
Ademais dos acostumados coches con altofalantes e candidatos pedindo o voto, coma en calquera canto de Galicia, na capital
hai tamén nestas datas inquedanza en ámbitos económicos e unha estraña (ou comprensíbel)
unanimidade entre os políticos
locais. Que milagre fixo posíbel
unha chisca de coincidencia en
tempos de disputa electoral? A
proposta do candidato socialista
á presidencia da Xunta, Pérez
Touriño, de trasladar a Consellaría de Pesca a Vigo.
Os portavoces do PP, do
BNG e do propio PSdeG-PSOE
no Concello coincidiron á hora
de rexeitar, con diferentes graos
de contundencia pero sen medias
tintas, a iniciativa expresada polo candidato socialista. Todos están a temer xa unha nova perda
de habitantes para unha cidade
que, aínda con plena capitalidade, non consegue chegar aos cen
mil residentes.
Os portavoces de asociacións
de veciños e do sector hostaleiro
aínda protestaron máis alto. Nalgún caso, non se conformaron
coa primeira pregunta que se fixeron moitos: Que pedirá Vázquez a cambio de aplaudir a cesión de Pesca a Vigo? Os hostaleiros xa comezaron a albiscar
mesas e cuartos baleiros. Comezan a temer o peor e a ver a Consellaría de Sanidade con sede en
Ourense, onde estivo na preautonomía, e a de Cultura, en Monforte de Lemos. Semella haber
coincidencia á hora de estimar
que, de prosperar a proposta de
levar Pesca ao mar, se volvería a
abrir o melón duns localismos
que semellaban esquecidos pero
que, de seguro, están só adormecidos.
Mentres chega o día das eleccións, o Concello compostelán
iniciou o desenvolvemento de
dúas novas zonas industriais, nas

Capital administrativa?
XAVIER LÓPEZ

A posibilidade de que algúns departamentos da Xunta abandonen
a capital abre unha nova etapa na que a cidade se prepara para albergar complexos industriais que manteñan os postos de traballo.
proximidades da madeireira Finsa. Cos solos previstos nas cha-

Guisa e Napo

madas cidades do Transporte e
da Imaxe, nos próximos anos

UXÍA E BRAIS

prepararanse para acoller novas
empresas 2,4 millóns de metros

cadrados de solo, incrementándose nun 120 por cento a superficie actual. A iniciativa non ten
nada que ver coa posibilidade de
que unha parte da estrutura administrativa da Xunta poida acabar en Vigo. Non quere dicir que
Compostela aspire a competir
coa cidade olívica como asentamento industrial, que non o tería
nada doado. Forma parte das actuacións xa previstas. Pero non
virá nada mal que a cidade de
Santiago poida ofrecer asentamento a novas empresas.♦

Subliñado

Xoga Galiza
LOIS DIÉGUEZ
Un home que en canto abre a boca insulta ás mulleres por elas
quereren exercer os seus dereitos; chama depravados aos que
non teñen a súa opción sexual, opoñéndose a que vivan coas
mesmas garantías que os demais; se alporiza en canto alguén fala de outras estructuras do Estado máis axeitadas á realidade
plurinacional porque rompen a súa prehistórica consigna de
“una, grande y libre”; imaxina un mundo apocalíptico se non é
el o que o manexa... un home así non nos pode valer para Presidente, porque significa un insulto á propia evolución natural da
sociedade. Outro home mellor, non cabe dúbida, máis aberto no
social aínda que coa mesma ou parecida filosofía económica;
que na Coruña atura insultos e persecucións ao noso idioma e
cultura sen que se lle apague o sorriso; que busca sen acougo a
foto e a imaxe como obxectivo obsesionante e que cala ou se somete cando en Madrid nos negan a débeda histórica que nos corresponde... un home así tampouco nos ilusiona como Presidente. E un home que se sente orgulloso do seu acento, cultura e
idioma galegos; que ten como primeiro e último obxectivo a Galiza; que a quere forte e valente no agro tan perseguido e maltratado, na pesca tan roubada e na industria mal reconvertida...
que, en fin, é libre para decidir, gobernar e reclamar sen sometemento máis que aos propios galegos e galegas... ese home si
encaixa máis na nosa idea de Presidente para Galiza. Sobre eles,
representantes de alternativas partidarias ben diferentes, imos
decidir o próximo 19 de xuño. O voto non é un comercio, un favor, ou algo intranscendente. O voto é a expresión dos nosos intereses. Do seu resultado vai depender a nosa vida. Aquí, na Galiza.♦

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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Folga na CRTVG contra a precariedade laboral e
para impedir a manipulación
R.V.A.
“É necesaria a estabilidade laboral para evitar a manipulación”.
Baixo esta consigna, o Comité Interempresas da Compañía de Radio e Televisión de Galicia, integrado por CIG, CC OO, UGT e USO,
convocou sete días de folga, dos que xa se levan cumpridos cinco. Os
paros tiveron lugar os días 25 e 29 de maio e o 2, 3 e 9 de xuño.
Tamén afectará ao 17 de xuño, día das eleccións e ao 19 de xuño.
A precariedade laboral e a manipulación informativa volven ser
os temas de protesta dos traballadores da CRTVG. O presidente
do Comité Interempresas, Xosé
Antón Lama e a Vicepresidenta,
María Tareixa Pérez, sinalaron
que esta folga foi convocada tras
fracasar as negociacións sobre o

Convenio Colectivo coa dirección do ente público. Os traballadores consideran insuficiente a
oferta feita polos dirixentes da
compañía de convocar 77 nova
prazas, en troques das 176 que
reclamaban.
Outra das reivindicacións dos
traballadores era un aumento sala-

rial e melloras na situación laboral,
“xa que moitos están contratados
por ETTs ou a través de terceiras
empresas –como as produtoras que
cobren a meirande parte das informacións de fóra de Compostela-”.
Segundo os representantes do comité, “esta inestabilidade laboral
propicia a manipulación, xa que un
xornalista que ve perigar o seu posto de emprego non pode exercer
como tal. Ademais, a subcontratación non nos parece unha política
seria”. Por outro lado, lembran que
“dende 1992 non se incrementou
nin mellorou o catálogo de postos
de traballo da CRTVG e por iso so-

licitamos un aumento salarial do
5% até o 2007”.
“Os paros poden ser aumentados e modificados de non existir
un acordo coa dirección”, explican os membros do Comité Interempresas. O que parece claro, é
que polo de pronto, a folga afectará á xornada electoral, sendo a primeira vez que ocorre algo semellante nunha televisión dende a
democracia española. Os membros do Comité temen represalias
por parte da dirección e por iso
anuncian que “manterán unha
reunión co xefe da inspección de
traballo para determinar quen son

os que teñen que traballar –cumprindo os servizos mínimos- e
quen non ten que facelo”.
A dirección do ente, pola súa
banda, nun comunicado público
“lamenta que o Comité de Empresas rompa unilateralmente as
negociacións e asegura que non
pode asumir unha suba salarial
do 9%, pero si dun 5%”, dato
que contrasta coa petición do
5% feita pública polos representantes dos traballadores. Tamén
asegura que un aumento de 177
prazas fixas “rompe a capacidade legal e o marco orzamentario
vixente”.♦

Vigo
Nunca tantos conselleiros se viran
por Vigo como estes dias. Tal parece que o goberno galego celebra
as súas xuntanzas na praza do Rei.
A descentralización que predica
Emilio Pérez Touriño xa está aquí.
O mesmo vicepresidente primeiro, Alberto Núñez Feixóo, instalou na cidade a súa base de operacións e os seus colaboradores pensan en se non sería mellor para a
súa saúde facer mudanza e instalarse na veciñanza do seu xefe.
Nestas xornadas de agonía electoral até algúns vigueses tiveron o
pracer de coñecer en persoa o
conselleiro de Economía, ao que
só viran antes pola televisión no
palco de Riazor. Uns poucos puideron tamén comprobar que non é
certo que Xaime Pita coma crus
os políticos da oposición e que fóra do Parlamento é quen até de sorrir. Incluso puidemos ver membros do executivo asistindo a
emotivas festas de fin de curso.
A que se debe tan repentina
devoción gobernamental por Vigo? Será que os conselleiros están a reservar sitio para ver en
primeira liña a saída da Volta ao
Mundo de Vela ou é que non
queren deixar o seu cargo sen
ollaren a cidade ao menos unha
vez dende o coche oficial? Non
sexan mal pensados. O certo é
que despois de estudar durante
varias lexislaturas sesudos informes acaban de se decatar de que
o desenvolvemento de Vigo é
trascendental para o futuro do
conxunto do país. Por iso veñen
cargados de papeis que asinan
freneticamente coa alcaldesa.
Neses folios está a clave de todas
as bondades que están por vir.
Decidido a corroborar esa tese déuseme por ler os papeis.
Nun deles falábase da inmediata
construción dese hospital público que reclamaba hai anos o goberno do BNG e que un tal Xosé
María Hernández Cochón dicía
que non era necesario. Escoitando o actual conselleiro de Sanidade parece que mañá mesmo
poderían comezar as obras. A realidade é que a Xunta nin sequera ten pensado aínda con que servizos debe contar ese hospital,
que o proxecto non se vai come-

Promesas do PP
XOSÉ MANUEL AÑEL

O PP descubriu Vigo. Os conselleiros prometen varios proxectos
multimillonarios para a cidade poucos días antes das eleccións.
zar a redactar como moi pronto
até finais de ano e que os terreos
para construílo son de momento
propiedades privadas. Noutro
dos papeis fálase dunha rebaixa
do prezo do transporte marítimo
da ría. O que non se di é canto
diñeiro van poñer os concellos
para conseguir o descenso das
tarifas e en que partidas orzamentarias figuran. Outro papel
con sinatura de conselleiro e alcaldesa asegura que se van crear

dous novos centros de saúde.
Asegúrolles que revisei todo o
documento pero non fun capaz
de atopar referencia ningunha
aos terreos, nin ao custo e financiamento dos proxectos. Tamén
Xesús Pérez Varela lle deixou a
Corina Porro o seu testamento.
Un millón de euros lle lega á cidade dos que a meirande parte figurarán en orzamentos futuros
da Xunta co permiso do seu sucesor. Onde si figuran cantidades

é nos folios que explican o proxecto do metro soterrado. Nada
menos que 355 millóns de euros
que Feixóo vai conseguir en boa
medida desa Europa que estes
días debate como pechar a billa
dos fondos de cohesión para España e da xenerosa administración central que palpa os petos
mentres calcula como vai financiar as prometidas infraestruturas ferroviarias.
Aínda hai máis papeis nos

que se alude a polígonos industriais, vivendas baratas, piscinas... Non conteñen datos moi
concretos, pero constitúen toda
unha declaración de intencións.
É o particular Plano Vigo que lle
serve ao PP para tentar convencernos de que a cidade será a
prioridade da súa acción de goberno ou que, se a fortuna é esquiva con Fraga, será utilizado
para botarlle en cara ao próximo
goberno o incumprimento dos
compromisos acadados.
Ante tan abraiante conversión ao viguismo dos peóns de
Manuel Fraga; despois de tal demostración de fe no futuro da cidade; agora que os conselleiros
por fin saben o que custa a peaxe
de Rande e se decataron de que
na nosa cidade hai máis votantes
ca en Lalín non lles amola que
quizais se teñan que despedir?♦
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A Coruña

Tempos de eleccións
MANUEL LUGRÍS

PP e PSOE deixan fóra da campaña os
temas propiamente locais ou galegos.
É como se Galiza vivise unha batalla
na longa guerra polo control de Madrid.
Mes de xuño. Sol. Moita luz na
Dársena e algún conflito no reparto de folletos. Estamos en plena
campaña electoral e a vida coruñesa maniféstase en todas as súas
virtudes e defectos nestes días.
A base da campaña da cidade
tivo dous enfoques ben diferenciados. Por unha banda, PP e
PSOE optaron por reducir a cidade a un campo de batalla dunha guerra polo control de Madrid. Os políticos deste partido
actúan como delegados e esquecen o país no que están. Pola outra, o BNG reivindica a existencia de Galiza como concepto, co-

mo nación que precisa cambios.
O Partido Socialista remitiulles a todos os veciños da Coruña unha carta exclusivamente en
castelán coas fotografías de
Emilio Pérez Touriño e o alcalde, Francisco Vázquez. Nesa
misiva pídese o voto baixo a argumentación de que un goberno
deste partido en Santiago serviría de “amigo” para poñer en
marcha novos proxectos para a
cidade. “Esperemos que se termine con el trato discriminatorio y con las dificultades que
siempre hemos encontrado los
coruñeses”, explica a carta.

Mariano Raxoi.

AGN

A cidade encheuse de políticos de Madrid que para nada trataron os temas fundamentais que

lle afectan ao país. Ángel Acebes
e outros falaron en exclusiva de
política estatal e non fixeron nin

unha soa alusión aos problemas
reais que se ven todos os días tan
pronto se desce do coche oficial.♦

A lingua galega é progreso
Mª PILAR GARCÍA NEGRO

P

ublicaremos en breve a edición galega de Idioma y poder social, de
Rafael Lluís Ninyoles. É admirábel
a actualidade, a vixencia que ten unha
obra fundamental da sociolingüística con
trinta e tres anos de vida, como son ben
chamativas e sintomáticas as
concomitancias entre a socidedade valenciana e a sociedade galega, canto ao proceso de substitución lingüística, ideoloxías diglósicas, condutas e pautas actitudinais. Semellantes procesos de

dominación histórica van producir resultados similares. Por isto, resulta tan
instrutiva e aleccionadora a leitura dun
libro como este, nuns tempos en que a
crise que padece o galego está aínda lonxe de se resolver en termos positivos para el mesmo, ou sexa, para a restauración
necesaria de lingua tan maltratada e
expulsada dos usos sociais e públicos.
Ninyoles recorda unha sentenza clásica:
“A marca do escravo é falar a lingua dos
seus amos” (Tácito dixit). E nós lembrá-

mola nestas datas eleitorais a propósito
do seguinte. Segue o galego maltratado,
instrumentalizado no pior dos sentidos.
Dunha parte, asistimos á resesa exibición
da ideoloxía tradicionalista, que quer
–onte, coma hoxe– confinar o galego en
usos tradicionais que, obviamente, a cada
paso contan con menos titulares, embora
se sofistiquen e revolvan as condicións
diglósicas da historia que nos precedeu.
Doutra parte, a ideoloxía cosmopolita, en
reseso revival da liberdade e da

cidadanía abstractas, que nos recomenda,
como receitas para o presente, máis
informática e máis inglés, deixando o galego nos mesmos recunchos que a
anterior, até o problema desaparecer,
simplesmente por falta de falantes-reclamantes. Face a isto, proclamamos, máis
unha vez, a ecuación galego=modernidade, tal e como se ocuparon, en anos ben
afastados, de definiren e de explicaren os
artífices da mellor aportación intelectual
e patriótica que a nosa nación produciu.
Si, o galego é o novo, o radicalmente democrático e xusto, o
futuro digno, como suxeitos de
direitos políticos e non como
individuos de Protectorado
(Castelao). O nacionalismo
actual recolleu do histórico, como non podía ser menos, a centralidade, como asunto social,
como asunto directamente político, da cuestión da lingua. Modernizar a Galiza non é só
completar infraestruturas e
equipamentos; é direito ao traballo na propria terra; direito a
non sermos penalizados por
galegos; direito a intervirmos
nas políticas exteriores que
configuran o noso papel na
economía e na política; uso
das institucións públicas
galegas para servizo, real e
concreto, de nós mesmos. E,
tamén e asemade, direito a falarmos e a escrebermos en galego, a que o galego que
usamos nos sexa devolvido
desde os poderes públicos. Isto é o moderno. O vello xa o
coñecemos e padecemos ben:
disimulación, ocultación,
reforzo do clasismo co cambio
de lingua, castrapo, todo tipo,
enfín, de distorsións psicolóxicas e sociais. Apontémonos ao
novo, sen complexos, mais tamén sen auto-compracencia e
quietismo. O que resta por facermos é moito máis do xa
feito.♦

O galego será de ‘uso oficial’ na Unión Europea
RUBÉN VALVERDE
O galego, xunto co vasco e o catalán, será de “uso oficial” nas institucións europeas, aínda que non
estará recoñecido especificamente
como idioma oficial da Unión Europea. O acordo foi tomado logo
dunha reunión o pasado luns, 13
de xuño, polos 25 ministros de Exteriores dos vintecinco Estados
membros. “É o mellor regalo que
nos podían facer os nosos socios
europeos logo de 20 anos da sinatura do Tratado de Adhesión”, sinalou o ministro de Asuntos Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos. Porén, segue pendente que
ese mesmo recoñecemento se faga
nas propias institucións do Estado.

“É un gran día para os cidadáns
españois, porque máis de dez millóns deles que utilizan estas linguas
na súa vida diaria verán aumentados
os seus dereitos”, dixo o secretario
de Estado para Asuntos Europeos,
Alberto Navarro. A inclusión do galego, o vasco e o catalán como linguas oficiais fora reclamado por España o pasado 13 de decembro. A
resolución aprobada polos ministros prevé a publicación nestas linguas das principais decisións adoptadas polas institucións europeas, a
súa utilización no Parlamento Europeo e nalgunhas reunións do Consello Europeo baixo certas condicións, e a posibilidade de que os cidadáns que o desexen poidan utili-

“Na patela!” exclaman satisfeitos mariñeiros e pescantinas amosando o peixe.
“Velaquí está –veñen dicindo– e iso é o
que importa!”.
A patela é unha cesta plana, grande e
cadrangular, de beiradas baixas, na que se
transporta e se expón o peixe para a venda.
É caracteristico da beiramar, aínda que
non é exclusiva do litoral pois no interior
tamén se utilizaba nas feiras para carrexar
e expor froita como cereixas ou castañas.
A palabra provén do latín patella ‘especie de prato grande ou bandexa de metal con beiras baixas”, sentido que se
conserva no derivado galego que comentamos e nalgúns outros máis, como en
patela ‘lapa, arneirón’ que recibe a denominación pola súa forma aplanada. Patella era en latín diminutivo de patina ‘especie de prato ou bandexa fonda’ que nos
deixou a palabra pátina. Á súa vez, a variante patena legounos patena, un termo

zalas nas súas comunicacións escritas ás institucións europeas.
De todos os xeitos, a resolución deixa claro que o galego, así
como o catalán e o vasco, non serán linguas oficiais da UE. Para
que isto acontecese, faría falta
modificar a regulamentación sobre as linguas da Unión que data
de 1958, e para a cal se esixe o voto unánime dos 25 Estados membros. Esta é unha das principais
reivindicacións do BNG en Europa e dos restantes partidos nacionalistas do Estado español que
presionan o Goberno central para
que “defenda esta iniciativa”.
Segundo explicou Alberto
Navarro, “a pesar de non lograr-

se o recoñecemento xurídico, é a
primeira vez na historia da
Unión Europea que un país consegue incluír o uso dentro das
institucións europeas de linguas
cooficiais na súa Constitución”.
Non embargante, cómpre lembrar que xa en 1972 Irlanda incluíu o gaélico como “segunda
lingua oficial” cando entrou na
Unión Europea.
Por outro lado, a Constitución
española tampouco recoñece a
cooficialidade do galego, o vasco
e o catalán como linguas propias
do Estado. Simplemente permite
a súa cooficialidade nas respectivas comunidades autónomas.
O presidente da Mesa Pola

O Fío da lingua

Patela
HENRIQUE HARGUINDEY
litúrxico, ‘pratiño métalico utilizado na
misa para pousar a hostia’.
É posible –aínda que non seguro–
que o latín patera ‘cunco, copa baixa,
ancha e aberta, utilizada nas antigas ceremonias relixiosas para esparexer viño
por riba do altar ou da cabeza da vítima’
sexa outra variante máis. En calquera caso, o que si parece ter relación con todas
elas é o nome da embarcación chamada
patera, unha lancha tradicional en Andalucía, que vén sendo unha gamela ou
chalana, barquiña de fondo plano moi

axeitada para navegar e pescar por areais
e marismas. Posteriormente, as pateras
fixéronse moito máis grandes e son
tristemente célebres como embarcacións
de transporte do drama de milleiros de
subsaharianos que arriscan a vida atraídos pola esperanza dunha vida mellor.
E tamén temos no Mediterráneo un
inesperado descendente da patella: a paella. Mais imos ir de vagariño para seguirmos ben o fío da palabra.
Aquel prato grande metálico –e ás
veces de louza– con beiras baixas, que en

O gran na rocha

Positivo
pero moi
insuficiente
O proceso de regularización da poboación inmigrante que rematou o 7 de
maio ten, como todos estes procesos
(din que foi o maior en cantidade de
persoas que se van beneficiar, pero hai
que ter en conta que nos procesos anteriores, o último de 2001, había tamén
menos poboación inmigrante que regularizar), unha parte moi positiva que é o
feito de que todas esas persoas que se
atopaban nunha terríbel situación de inxustiza e desigualdade, practicamente
sen dereitos, pasan a unha situación
máis ou menos aceptábel e sobre todo
poden traballar de forma legal a partir
de agora, que é o que veñen a facer fundamentalmente.
Pero recoñecido isto, as insuficiencias dende o punto de vista dos que traballamos habitualmente con persoas inmigrantes comeza pronto:
En primeiro lugar, polo propio número de persoas, case 700.000 solicitudes
no conxunto do Estado e algo máis de
6.500 en Galiza. No caso galego, cunhas

Normalización Lingüística, Carlos
Callón, valora como “positivo este
tímido recoñecemento, pero consideramos que é insuficiente”. Ademais, recorda que “o Estado debería dar antes o paso de recoñecer a
cooficialidade do galego, o vasco e
o catalán e asumilos como idiomas
propios de España. Non pode ser
que en Europa se vaia por diante do
Estado. Aquí nin tan sequera un deputado galego pode expresarse na
súa lingua no Congreso. Se o Estado é plurinacional, ten que demostrarse acollendo o galego como unha das súas linguas. Este recoñecemento abriríanos as portas en Europa. Só así podemos esixir que o trato sexa o mesmo na UE”.♦

latín chamaban patella, utilizábase tamén para cociñar e viña sendo unha especie de tixola. A palabra latina deixou
en francés medieval o descendente paele,
que despois evoluíu ata a grafía actual de
poêle. Pois ben, é do francés paele de onde procede a palabra catalá paella ‘tixola’. O catalán xa só conserva nunha pequena área, e cada vez máis arrombada,
a forma propia, que é padella.
E o arroz á valenciana, preparado
nunha tixola máis ou menos grande, tomou o nome do instrumento no que se
preparaba.
Por iso é, de primeiras, algo incongruente que falemos dunha paelleira para denominar o útil de cociña para facer
paellas. Sería unha tixola para cociñar tixolas! Mais ninguén nos vai pedir contas, porque a orixe xa está perdida e non
imos estar pondo a lingua patas arriba
constantemente.♦

MIGUEL FERNÁNDEZ
porcentaxes aínda inferiores á media
estatal, isto supón pouco máis do 20% do
total de poboación inmigrante en situación irregular, que ao menos –tendo en
conta só os datos estatísticos dos padróns
municipais– era de 25.000 ao comezo do
proceso en febreiro. Hai que ter en conta
que tras o agobio dos últimos días, polo
empecinamento do goberno en manter a
todo risco o prazo previsto unha porcentaxe en torno ao 20% tamén probabelmente serán solicitudes rexeitadas por
falta da documentación pertinente, polo
que o proceso na Galiza beneficiará a algo máis de 5.000 persoas ao final. Esa
insuficiencia provén:
1.- Unha limitación importante foi
facer depender todo o proceso dos empregadores, impedindo a posibilidade do
traballo autónomo e facendo depender
absolutamente os traballadores estranxeiros da boa vontade dos empregadores
nos empregos por conta allea. A precariedade do mercado laboral galego e o
maior peso da economía informal aquí
explican estas cifras tan reducidas.
2.- Outro problema foi a pouca flexibilidade amosada pola administración respecto á documentación probatoria da estancia no Estado español antes do 7 de agosto de 2004; incluso a
introdución a última hora (últimas tres
semanas) do chamado “empadroamento por omisión”, fíxose cuns requisitos
moi estritos –contrarios ás enormemente variadas situacións nas que
se poden atopar as persoas inmigrantes
en España– que a converteron na prác-

Enoque de Meneses, inmigrante brasileiro residente
en Vigo e dono dunha tenda.

tica nunha nova frustación para moitos.
3.- Os certificados de penais no país
de orixe, esixidos de forma puramente
mediática (para acalar posíbeis críticas
da oposición) pois a maior parte destas
persoas levaban moito tempo aquí, tamén foi un problema importante nalgúns
países latinoamericanos como Venezuela
ou México; e dende logo nos países africanos e algúns dos asiáticos. A súa validez de tres meses contrasta co tempo ás
veces superior que é necesario para conseguilos unha vez solicitados.
4.- O proceso e o novo regulamento

da lei que entrou en vigor ao tempo, non
contemplan –ademáis da xa comentada
imposibilidade para os traballadores autónomos– ningunha posibilidade para as
familias (nenos ou persoas maiores dependentes) dos regularizados, condenados a un ano de irregularidade administrativa polo menos para conseguir o reagrupamento familiar.
5.- Finalmente, claro, quedaron fóra
todos os que chegaron a España despois
do 7 de agosto de 2004.
O proceso non resolve, como parece
despois da triunfalista análise gobernamental, á realidade da inmigración irregular. As alternativas teñen que vir a través dunha nova lei que ao menos cumpra
dúas premisas básicas:
–Dote dos mesmos dereitos políticos
–empezando por votar–, sociais, económicos e culturais á poboación inmigrante en relación coa poboación nativa.
–Oferte vías de integración normalizada –fundamentalmente a través das posibilidades para acceder ao emprego– á
poboación inmigrante que vén realmente
a España ou a Galiza, que por outra banda non é tanta. Non se pode seguir facendo política de estranxería contra o
Instituto Nacional de Estatística: se veñen por termo medio, 500.000 ao ano,
non podemos pretender que só 30 ou
40.000, os dos cupos ou visados especiais, veñan en situación regular.♦
MIGUEL FERNÁNDEZ BLANCO é membro
de Cáritas de Santiago e portavoz do Foro
de Inmigración .
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A Mesa recorda que aínda non é unha lingua cooficial no Estado español
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Os comerciantes culpan os orientais de competencia desleal,
de gozar dos privilexios do goberno e de cometer estraños delitos

Que veñen os chineses!
MARIA ÁLVARES
A expansión de negocios chineses, que abrangue restaurantes,
tendas de “todo a cen”, almacéns de téxtil e calzado, xunto coa
variedade e cantidade de produtos que ofertan, así como o baixo prezo da mercadoría, está a provocar un receo nos comerciantes autóctonos, que aseguran sentirse ameazados e desfavorecidos polos gobernos central e autónomo. A desconfianza cara
os chineses chegou ao punto de afirmar que están exentos do pago de impostos. Mais, lonxe desta rumoroloxía, as receitas do
éxito dos negocios chineses son a enorme capacidade de traballo
e os entramados familiares que abarcan todo o proceso de produción: desde a fabricación do produto en China ate a súa venda.
Pese a non ser o colectivo de inmigrantes máis numeroso, calcúlase que no Estado español
xa chegan aos cen mil, contando tamén aos que se atopan en
situación ilegal. Na Galiza non
existen dados da inmigración
chinesa, pero o certo é que o
número dos seus negocios non
para de medrar.
Son dos poucos inmigrantes
que foron quen de crear as súas
empresas e, ao seren autónomos,
cotizar na seguridade social. A
maioría deles aséntanse nas
grandes cidades e polígonos industriais, así Madrid, Santa Coloma de Gramanet (Barcelona)
ou Elxe xa contan con barrios integrados, case exclusivamente,
por eles, algúns rebautizados como “China Town”. Comezaron
abrindo restaurantes e agora entre os seus negocios están as tendas de “todo a cen”, os bazares
alimenticios e os almacéns de
roupa e zapatos. A súa capacidade de traballo e de aforro é a clave do seu éxito, o que lles permite en pouco máis de tres anos de

residencia no país ao que emigran, gañar diñeiro abondo para
abrir un negocio propio. Xa existen trece mil empresas chinas no
territorio español é dicir, un
13% dos chineses residentes no
Estado son autónomos.
No aspecto sociolóxico,
conforman comunidades moi
fechadas nas cidades nas que
viven e relaciónanse case exclusivamente entre eles o que
lles permite conservar o idioma
e costumes.
Na Galiza, lonxe de acadar as
cifras de inmigración de Madrid
ou Barcelona, non hai vila de tamaño medio (corenta mil habitantes) que non conte cun restaurante chinés ou tenda de “todo a
cen” rexentada por chineses. O
seu caracter discreto e a proliferación dos seus negocios deu pé
a rumoroloxía entre os comerciantes, que aseguran que o Goberno central os exime de pagar
impostos e que a Xunta e os concellos lles dan todo tipo de facilidades á hora de obter as licencias de abertura dos locais.♦

O sector máis afectado na Galiza pola competencia chinesa é
sen dúbida o téxtil e a confección, que ocupa a un de cada
cinco traballadores e está composto por unhas mil oitocentas
compañías, das cales unha ducia
son grandes marcas e o resto dedícanse a producir para estas.
Así, desde o ano 2001, perdéronse entre 5.000 e 8.000 postos de
traballo segundo dados sindicais.
As grandes firmas de moda
(Inditex, A. Domínguez, R. Verino
ou Caramelo) non se viron afectadas pola competencia chinesa xa
que co fenómeno da deslocalización poden aumentar considerabelmente os seus beneficios, aproveitándose da man de obra barata
que, paradóxicamente, se atopa en
países asiáticos coma China.
Os perxudicados son os talleres subcontratados, os coñecidos
coma “pymes” que ven coma as
grandes marcas van reducindo

pouco a pouco os seus encargos.
A maioría dos traballadores destes talleres son mulleres sen seguridade social, xornadas laborais de até once horas e que teñen
o seu baixo salario coma un complemento da economía familiar.
Nun sector xa de por si castigado pola precariedade laboral e
cun 46% de eventualidade os
sindicatos coinciden en que a solución pode vir da man da asociación entre estes talleres auxiliares. “Deben coordinarse entre
eles e deixar de lado ese afán de
competencia” explica Dolores
Martínez, responsábel do sector
téxtil na comarca da Coruña da
CIG. A idea sería crear unha
marca e comezar a confeccionar
a súa propia roupa de deseño e
calidade, características que non
cumpren as prendas chinesas.
As tres centrais sindicais
(CIG, CC OO e UGT) piden para
isto un apoio explícito da Xunta.♦

PACO VILABARROS

Os sindicatos recoméndanlles
ás ‘subcontratas’ do téxtil
unirse para lle facer fronte
á competencia oriental
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‘Non pagan impostos’
(Lucía, dependenta de un Todo a cen)
Lucía, dependenta dunha tenda
de todo a cen en Compostela, situada na mesma rúa onde conviven dous restaurantes e unha
tenda tamén de todo a cen chineses, está convencida de que durante os tres primeiros anos de
residencia os chineses non pagan os mesmos impostos que os
galegos, ademais quéixase de
que “non respectan os horarios
de peche” e de que teñen xente
contratada sen asegurar. Afirma
que ao seu negocio lle resulta
moi difícil competir cos locais
de orientais, que nesta cidade xa
son seis. “Teñen os locais mellor
situados, son inmensos, por algúns pagan perto de seis mil euros mensuais e ademais venden
os mesmos produtos ca nós,
máis baratos”.
Lucía dí tamén que como resultado desta competencia feroz,

a tenda na que traballa tivo que lles”. Segundo conta, “un local
especializarse noutros produtos ten moitos gastos entre os que se
como “os encaixes e o mimbre, atopan aluguer, luz , auga e serque os chinos non
vizo de barrendeifabrican nin venros polo que teden”. Ela traballa
ñen que vender
ai mafias
desde hai seis
moito para poder
que
lle
levan
bolsas
anos nesta tenda e
pagar todo a non
di que desde
ser que conten
aquela viu desmi- cheas de cartos
con axudas exnuír considera- aos da Xunta e
tra”. A Lucía non
belmente a clienlle saen as contas
tela e non dúbida así danlles
“a menos que o
en botarlle a culgoberno e a Xunpa os locais chi- todo tipo
ta lles perdoe o
neses “que copan de facilidades”
pago de imposo mercado porque
tos”.
teñen de todo,
A maioría dos
desde bisutería e
comerciantes
bolsos a xoguetes
comparten a súas
e cousas de cociqueixas que auña”. “Os chineses están arrui- mentan cada vez que saben da
nando os negocios de aquí e aín- abertura dun novo negocio.
da por riba o goberno axúdaLucía, ademais, afirma que

‘H

é vox populi que na Rúa da Rosa hai pisos de chineses que se
adican a coser todo o día para
as súas propias tendas “así, vas
a unha tenda dos chinos e un
día teñen dez prendas e ao día
seguinte, coma por arte de maxia, aparecen corenta iguais,
iso é que despois de pechar a
tenda, van para os pisos a coser”, tamén cosen para “boutiques moi coñecidas en Santiago” e ninguén fai nada. Para ela
os chineses teñen outra mentalidade xa que “viven para traballar e non exercen como familia”.
Moito máis resolta e convencida que Lucía amósase Luísa, a
encargada da tenda, que está
convencida de que os chineses
eluden o pago de impostos coa
complicidade gobernamental:
“Aquí hai mafias de chinos que

lle levan bolsas cheas de cartos
aos da Xunta e así estes danlles
todo tipo de facilidades para obter a licenza e nunca vixían se
cumpren as medidas de seguridade que se esixen en todas as
tendas nin se teñen a xente traballando sen contrato, en cambio a nós téñennos moi controlados”. “Non te podes fiar dos políticos”. “Vai á Xunta ou ao
Concello a preguntar polas facilidades que teñen os chinos xa
verás como che din que lles perdoan os impostos”.
“Se nós emigramos non nós
dan nada, todo o gañamos a
pulso; os gobernos dos outros
países preocúpanse polos seus,
mentres ao noso so lle preocupan os cartos”, “ademais España é o país máis caritativo que
hai, por iso veñen todos os emigrantes”♦

‘Pagamos impostos e ademais ben altos’
(Huam, dependente dun restaurante chinés)
A uns metros da tenda de Lucía e
Luísa atópase o primeiro restaurante chinés que abriu na cidade,
alí traballa Huan (que se pronuncia do mesmo xeito que Juan).
Huan é un mozo de vinte e cinco
anos, tímido e amábel, que veu hai
catro anos de Zhejiang (unha provincia ao sur da República China
de onde proceden o 80% dos residentes chineses) a traballar no restaurante da irmá. Entende o castelán mellor do que o fala, de galego non ten “nin idea”, só sabe que
tamén se fala na Galiza; e, ao
igual que a maioría dos chineses,
amósase reservado e prudente,
mais extremadamente educado.
Huan dí sentirse a gusto na
Galiza e particularmente en Compostela, “a catedral é moi bonita e
gústame pasear pola zona vella”.
O clima chuvioso seméllase ao do
seu país onde tamén “hai moita
auga todo o ano”. Non tivo moitos
problemas de adaptación, aínda
que “a cultura é moi diferente, á
xente maior cústalle máis adaptarse”. En Compostela conta que hai
a redor de trinta chineses e coñécense todos e, aínda que predominan as relacións entre eles, Huan
ten “amigos chineses e galegos”.
Nunca sentiu rexeitamento na Galiza, mais, unha vez que estivo en
Madrid de visita, notou “un peor
trato da xente” cara a el. A súa irmá e cuñado son os donos do restaurante e teñen cinco nenos, de
idades comprendidas entre os doce e os cinco anos, os cativos falan
perfectamente castelán e entenden
o galego, conta Huan que “van
moi contentos a escola porque teñen moitos amigos”.
Hai pouco un estudo sinalaba
que, dos sete mil catrocentos
alumnos inmigrantes rexistrados
nos centros escolares galegos, os
que máis facilidade teñen para
aprender o idioma son os chineses. “Os nenos chineses son coma
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esponxas que absorben os idiomas e logo transmítenos na casa”,
afirmaba o estudo, ademais sinalaba que as culturas asiáticas teñen idiomas moi complicados
que lles fan desenrolar habilidades cerebrais únicas “polo que
adoitan ser moi bos en cálculo e
pronto asimilan os idiomas”.
Huan non sabe explicar por
qué os chineses emigrados montan
restaurantes e “todo a cen”, mais a
resposta parece estar en que estes
negocios se adaptan moi ben ao
seu xeito de entender a empresa
onde a familia propietaria emprega a todos os seus membros para

traballar. Cando se saturou o mercado dos restaurantes (en Compostela xa hai catro) os chineses
que chegaron máis tarde saltaron
aos todo a cen, que importan produtos fabricados polos seus familiares na China; o que lles facilita
unha amplísima cadea de produción fiel e moi barata: fabrican, exportan, importan e venden dentro
do mesmo negocio familiar.
Huan conta tamén que na súa
cultura dáselle moita importancia á
familia, por iso cando veñen tratan
de traer os membros máis achegados e “gústalles estar xuntos” polo
que teñen pouca relación coa co-

munidade de acollida, argumento
que contrarresta o dito por Lucía.
Cando lle comentamos que a
xente, sobre todo os comerciantes, din que o goberno español
lles desculpa o pago de impostos
bota as mans a cabeza e, sorrindo, resposta que eles pagan todos os impostos “que ademais
son moi altos” engade.
O voceiro da Asociación de
Comerciantes Chinos en España
(ACCE) compara a poboación da
provincia da que proceden a maioría dos emigrados chineses Zhejiang cos galegos “somos aventureiros, os zhejiangneses emigra-

mos desde sempre, Zheijiang é a
Galiza china”. A súa comparación
non é desacertada, o obxetivo destes emigrantes, ao igual que foi o
de moitos galegos cando marcharon a América ou a Europa, é montar o seu propio negocio. Conseguen montalo en pouco tempo: traballan por moi pouco para o empresario (un familiar) que lles conseguiu o billete e os papeis, e aforran en exceso até obter o capital
necesario para montar un negocio
propio. En pouco máis de tres anos
conseguen o seu soño, ao tempo
que pasan a ser un pesadelo para os
comerciantes autóctonos.♦

H.V.
Unha manifestación de traballadores do mar e armadores tivo lugar a mediodía do mércores quince de xuño diante da sede da Xunta en San Caetano en
protesta pola política pesqueira
da Administración autonómica.
A manifestación discorreu durante dúas horas arredor do edificio
administrativo de San Caetano e
na mesma estiveron presentes
mariñeiros, mariscadores e armadores. Os protagonistas da mobilización tamén levaron até Santiago de Compostela varias planeadoras, ás que lles fixeron soar as
súas sirenas en sinal de protesta.
Os asistentes criticaron o feito
de que a Xunta “impón paradas
biolóxicas” sen criterio e sen negocialas cos afectados. Tamén amosaron a súa oposición a determinadas normativas e á intensificación
da vixilancia sobre “os mariñeiros
que discrepamos coa política pesqueira levada adiante pola Xunta”.
As maiores críticas contra a

CARME / AGN

Nº 1.180 ● Do 16 ao 22 de xuño de 2005 ● Ano XXVIII

Manifestación en protesta
pola política pesqueira da Xunta

A mobilización celebrouse diante da sede da Xunta en Santiago de Compostela.

Administración partiron de Xabier
Aboi, da CIG. O sindicalista non só
criticou os paros biolóxicos impostos sen criterio, tamén denunciou a
falta de diálogo co sector pesqueiro, algo que levou a que non exista
ningún plano de rexeneración da
costa e a que non se facilite información para acceder ás axudas
para facer fronte á catástrofe do
Prestige. Aboi tamén lembrou
que a rexeneración da costa era

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

CADENA SER GALICIA
389.000 ouvintes

unha promesa do Goberno do PP.
A falta de diálogo á que aludían os mariñeiros faise patente se se
ten en conta que hai meses que o
sector reclama sen éxito unha interlocución coa Administración
pesqueira. Esta non se produciu
até o momento, mais ante a convocatoria da manifestación, a
Consellaría de Pesca citou os mariñeiros, mariscadores e armadores para unha reunión.♦

Vésperas do cambio
en Galiza
MANUEL CAO
Atendendo á maioría dos inquéritos, as posibilidades para o
PP de revalidar a maioría absoluta son escasas pero correspóndelles aos electores determinar a decisión definitiva co reparto de escanos e a delimitación de alternativas viábeis de
goberno. Nun contexto de mensaxes planas e pouco definidas
por parte dos diversos partidos podemos destacar algunhas
das liñas forza desenvolvidas nos programas e na campaña.
A oferta do PP vai dirixida a reafirmar a vontade de continuar
no modelo de goberno actual centrado nas infraestruturas e no
mantemento do Estatuto. As liñas de diferenciación céntranse na
crítica ao goberno Zapatero pola súa cicatería en materia de orzamentos para o cumprimento do Plano Galiza e na españolización da campaña asumindo como propias as críticas que o PP
estatal mantén contra o tripartito catalán e contra os apoios que
sosteñen a maioría gobernamental. É relevante e novidosa esta
estratexia pois, até agora, o PP de Galiza deseñaba as campañas
autonómicas cunha maior énfase en temas galegos e defendendo
un certo autonomismo e galeguismo difuso. A correlación de forzas induciu a elección dun discurso máis de oposición que de goberno situando o PP de Galiza nunha posición subordinada e dependente tanto nos discursos como, no seu caso, nas estratexias
e actuacións de goberno. As eleccións ao parlamento galego son
percibidas como parte dun camiño que levaría ao PP a recuperar
o goberno español despois do “accidente” do 14-M e así se fala
de reconquista, de terrorismo ou de Carod Rovira máis que de
estratexias e proxectos específicos e novidosos para Galiza. O
esquecemento da reforma estatutaria é especialmente significativo e representa o triunfo das teses aznarianas sobre o fraguismo
da primeira parte da década dos noventa.
O BNG presenta un novo liderado e unhas listas moi renovadas con persoas procedentes dos gobernos municipais pero,
en troques, apenas presenta novidades programáticas a respecto de comicios anteriores. Tal vez sexa a proposta de elaboración dun novo Estatuto a iniciativa diferencial máis importante xunto coa idea de “cambio galego” centrada nas críticas á deriva neocentralista do PP e á inoperancia das políticas públicas
en materia de emprego traducidas na falta de atractivo para
empresas e inmigrantes e na emigración da man de obra galega cualificada ou non. A campaña do BNG céntrase en denunciar o esgotamento do modelo fraguiano e a entrega ao “grupo
de extrema dereita” que goberna o PP estatal. De todas as formas, o factor diferencial clave do BNG radica en ser a única
forza política non adscrita a grupos de obediencia estatal.
O PSdeG-PSOE repite liderazgo e renova parte das súas listas
tendo como principal pear o tirón atribuído ao “efecto Zapatero”
que aparece como o líder máis valorado en todos os inquéritos.
Comparte co BNG a proposta dun novo Estatuto consistente co
programa de reformas constitucionais e estatutarias que se está a
realizar en toda España sendo tamén moi semellantes as propostas
programáticas sectoriais asentadas nun diagnóstico común. A principal vantaxe do PSOE estriba en contar co goberno amigo en Madrid e na españolización da campaña realizada polo PP sendo o seu
punto feble a presenza nas súas ringleiras dunha tendencia latente
de escasa sensibilidade autonomista que se pode albiscar detrás de
propostas como “trasladar a Consellaría de Pesca a Vigo”.

Roxoi, Fraga e Baltar no mitin de Ourense.
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‘A

té agora, o PP de Galiza deseñaba
as campañas autonómicas cunha maior
énfase en temas galegos e defendendo
un certo autonomismo e
galeguismo difuso”
Do conxunto da campaña debe destacarse a ausencia de críticas entre BNG-PSOE o que pode significar un ensaio para facilitar o entendemento cara o goberno da Xunta. Tamén podemos reseñar a “americanización” das estratexias mediáticas e
das mensaxes na liña dun sistema de competición electoral que
relega ao militante e prima a captura da atención dos votantes
máis en base a criterios de mercadotecnia que ideolóxicos.♦

Morre Álvaro Cunhal,
líder da resistencia contra a ditadura portuguesa
G. LUCA
Álvaro Cunhal, de 91 anos, vén de finar. Foi líder da resistencia contra o fascismo en Portugal e inspirador do golpe do
25 de Abril de 1974. Con rara unanimidade, todo o arco parlamentar recoñécelle de vez este mérito histórico que comparte co seu partido, o PCP. O presidente da República chamouno “Obreiro do triunfo da liberdade contra a Ditadura”.
Cunhal, que tivo tempo para dedicarlle á pintura e para escribir varias novelas destacadas pola crítica, foi recoñecido
sobre todo pola súa resistencia nos cárceres do ditador Salazar.
Contra o parecer de todas as forzas políticas de oposición e as
críticas da dirección política da
URSS, o seu principal aliado,
Cunhal relanzara dende o Partido Comunista en 1961 a Linha
do Levantamento Nacional contra a Dictadura. O acerto da
consigna beneficiou Portugal
cun importante avance material e
de liberdades públicas.
A resistencia do PCP puxo en
evidencia a ausencia doutras forzas na loita antifascista, caso dos
socialistas. Non embargante,
dende o día seguinte da revolución, o partido de Soares apuntouse ao cambio e contribuíu a
rodear de desconfianza a personalidade do político Álvaro Cunhal, nado en Coimbra o 10 de novembro de 1913. A visión anticomunista do 25 de Abril campou no recente 30 aniversario do
golpe que levou a democracia a
Portugal. Cunhal, doente, apenas
puido velo.
A biografia do militante para
o que o Goberno do PSP de Jose
Sócrates decretou dó nacional,
comeza en 1931 cando ingresa
no Partido Comunista da man de
Bento Gonçalves o histórico dirixente da reorganización do
PCP na clandestinidade despois
do golpe de Salazar. Cunhal vén
de comezar a carreira de leis, ten
17 anos e é lector de Marx e Lenin. Con 19 xa formaba parte do
Comité Central e dous anos despois foi detido pola PIDE, a policía política. Por xunto, pasou
once anos da súa vida na cadea,
oito deles seguidos e en cela de
aillamento. Os anos de cadea e
clandestinidade non impediron a
Cunhal mellorar a organización
do partido até convertilo na peza
central da resistencia.
A súa sona xa era grande, en
parte apoiada na satanización anticomunista da propaganda oficial, cando a espectacular fuga
de 1960 do penal de Peniche, a
cadea de máxima seguridade levantada sobre as rochas do cabo
Carboeiro. O axente inimigo
máis buscado vive dende aquela
e até o golpe de 1974 no exilio
con frecuentes entradas no país.
Cunhal foi neses anos a figura máxima da resistencia e fixo
das posicións do PCP o centro do
debate político. Os socialdemócratas obxectaban a dependencia
do PCP da Unión Soviética, aínda que Cunhal desafiaba, a partir
da Linha do Levantamento Nacional, lanzada despois da fuga
de Peniche, a opinión de Moscova contraria a independencia das
colonias. A súa defensa da auto-

determinación contrariaba tamén
ao Partido Comunista Francés na
súa aposta pola provincia de Arxel. Pola contra, Cunhal ignorou
a existencia de partidos de liberación nacional no Estado español e seguiu neste debate a liña
do PCE. Entrevistado por Antonio Mascato en A Nosa Terra (21
de xullo de 1988) confirma que
ten máis confianza no criterio de
Carrillo ca nos nacionalistas para
entender o que pasa na Galiza ou
en Catalunya.
Reparto de terras,
contra opinión das outras forzas
A partir da Revolución de Abril,
a dirección do PCP bateu contra
certas posicións da direita reaccionaria, longos anos acubilladas
baixo a capa de Salazar, que reverdecían dentro da formalidade
democrática. Foi famoso, por
exemplo, o pareado O Golpe Fallou, o PS disfarçou que describía a axuda implícita dos socialistas ao golpe de Spínola do 11
de Marzo de 1975 virada en
apoio á enorme manifestación
popular de protesta contra o xeneral do monóculo despois que a
cuartelada fracasara. Tamén é de
notar a soidade de Cunhal na defensa do reparto das terras no
Alentejo criticada coma un calco
da reforma agraria soviética e só
apoiada dende o governo provisorio de Vasco Gonçalves. “Criaram-se cerca de 550 Unidades

Álvaro Cunhal.

Colectivas de Producção abranguendo um total de centenas de
milhares de hectares de terra e
milhares de postos de trabalho
–declara Cunhal á xornalista Catalina Pires-. Uma obra extraordinaria sob o fogo da reacção e
de sectores do poder militar e
político. Vinham delegações do
Leste e perguntavam: “Isto é
uma herdade do Estado ou uma
cooperativa?” Não eram nem
uma nem outra. As UCP/Cooperativas foram uma criação original dos trabalhadores portugueses, unidades de trabalhadores
com. uma administración democrática colectiva”.
Despois de Abril, as críticas
da reacción a Cunhal non podían
embazar o seu pasado de resistente e polo tanto aludían ás
súas intencións de facer de Portugal unha ditadura, deducidas
pola información dominante.

Cunhal rectificaba: a democracia
que os comunistas querían para
Portugal estaba ben explicada no
programa do PCP, aprobado en
1965, e consistía na instauración
dun sistema de garantías.
Para a direita as garantías democráticas consagradas na
Constitución de 1976 non son
senón cláusulas de transformación impostas polos comunistas.
A revolución e
as peras da pereira
A confianza leninista de Cunhal
podía mesmo coa derrota do Estado soviético. Se só se debe loitar por un obxectivo realizábel e
só se considera alcanzábel o que
se precipita naturalmente, non
existe a acción revolucionaria
senón a submisión e a espera pola realización espontánea. Cunhal di con Lenín que esta espera

dos obxectivos posíbeis coma da
froita de San Xoán ao pé da pereira é só oportunismo.
Cunhal levou ás súas novelas
este concepto de tensión revolucionaria baixo unha perspectiva
diferente: na narrativa de Manuel
Tiago (seudónimo de Cunhal) o
militante comunista que se conforma con recibir instrucións do
partido está condenado a fracasar
el mesmo e a levar ao desastre a
súa parte no traballo colectivo.
Cando a aparición das novelas de Manuel Tiago, un medio
dominante en Portugal interpretou que tras deste seudónimo actuaba unha fracción socialdemócrata do Partido Comunista que
termaba por derrubar a Cunhal
da secretaría xeral. O estilo de
Manuel Tiago era tenso, pulcro e
vitalista nacera, como a súa condición de pintor, durante os longos anos de cadea.♦

Vasco Gonçalves
o heroe dos campesiños do Alentejo
O xeneral da revolución, Vasco
Gonçalves, que tivera un breve
pero intenso papel nos dous primeiros governos despois da Ditadura desaparece ao mesmo
tempo que Álvaro Cunhal.
Enxeñeiro militar de prestixio dentro das forzas armdas,
Gonçalves foi un dos actores do
golpe da liberdade, líder da
fracción de esquerdas do Movemento das Forzas Armadas
(MFA) e primeiro ministro dos
dous primeiros gabinetes provisorios da democracia.
Vasco batallou a prol dunha
constitución que comprendese
algo máis que a formalización
democrática. Ao tempo comprendeu a enorme desprotec-

ción da revolución, carente dun
sistema de información propio
e dependente do vello servizo

da Ditadura que operaba coa
metodoloxía e o tratamento da
información da OTAN.
A súa diverxencia con Melo
Antunes significou a división e
o final do MFA o que permitiu o
triunfo da opción defendida polo Partido Socialista que apoiaba a Melo.
As mobilizacións populares
mantiveron a Vasco no poder até
novembro de 1975, mais ao mesmo tempo serviron de pretexto
para a campaña da reacción que
anunciaba un golpe comunista
axudado polos militares.
O tempo gañado por Vasco
permitiu o reparto de terra nos
latifundios do sul. Os camponeses pintaban as tapias co nome

do primeiro gobernante do país
que se lembrara deles: “Força,
força, companheiro Vasco”.
Vasco sinalaba anos despois
que o final do goberno militar
de esquerdas foi o comezo da
política neoliberal e o remate do
programa popular do 25 de
Abril. Como responsábeis directos daquela operación, Vasco
sinalaba os Estados Unidos, a
Inglaterra que interveu a medio
da súa espionaxe, o M16, e ao
líder socialista Mário Soares.
Vasco Gonçalves retirouse
da vida política en 1975. Até a
véspera da súa morte mantivo
correspondencia coa redacción
de A Nosa Terra que o entrevistou en dúas ocasións.♦
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Pasou once anos no cárcere e escribiu novelas con pseudónimo
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P. CONDE

Ali Lmrabet, xornalista represaliado en Marrocos

‘Mohamed VI non é mellor
que o seu pai’
PERFECTO CONDE

As autoridades de Marrocos metérono na cadea e prohibíronlle exercer o xornalismo durante
dez anos. Falamos de Ali Lmrabet, recentemente gañador do Premio Xosé Couso de xornalismo, outorgado polo Colexio de Xornalistas de Galiza e polo Club de Prensa de Ferrol, e autor
do libro Mañana, a favor de la libertad de expresión en Marruecos (Península e Quinteto).
Antes de ser xornalista vostede foi
diplomático. Por que o deixou ?
Porque o embaixador co que
traballaba, como segundo seu en
Bos Aires, ocupábase máis de
traficar con coches novos, traídos
dende Iquique (Chile), que de facer diplomacia. Como eu non
quería seguir traballando con este diplomático comerciante, fastiáronme a vida. Máis tarde souben por que. Un embaixador da
Súa Maxestade o Rei de Marrocos pode facer de todo, até falsificar documentación oficial, pero
os novos diplomáticos honestos
non teñen dereito a denuncialo.
E converteuse, en pouco
tempo, nun dos xornalistas de
referencia do seu país. Onde
está a clave do seu éxito?
Home, os xornalistas oficiais
ou oficialistas non me consideran
“periodista de referencia”. Para eles
son un “farsante”, un “subversivo”,
un “vendido”, un “tolo”, como dixo
publicamente o ministro de Información marroquí, Nabil Benabdallah, un comunista, con perdón dos
verdadeiros comunistas, que cre
nun Marrocos monárquico cun rei
que reina e goberna ao mesmo tempo. Para serlle sincero, o éxito que
menciona vénme do feito de ter publicado o que non se publicaba en
Marrocos so pena de represalias:
outras opinións sobre o Sáhara, o
que pensan os independentistas sa-

harauís, por exemplo; investigacións sobre casos de dereitos humanos, o papel da monarquía, a reescritura da nosa historia recente e
outros temas intocábeis.
Dirixiu publicacións como
Demain e Douman. Por que foron prohibidas?
Por seren impertinentemente
independentes. Por non depender
nin do Ministerio de Interior nin do
Palacio Real. Por facer libremente
o noso traballo de informar o cidadán, que tamén é un lector. Para
serlle máis explícito, as miñas revistas foron prohibidas por publicar
informacións sobre o orzamento do
Palacio Real, que é 28 veces máis
grande co da Casa Real española,
como se o meu pobre país fose 28
veces máis rico ca España, e tamén
por uns editoriais e viñetas moi expresivas sobre a situación política e
social do Marrocos de Mohamed
VI. Non insultamos nin agredimos
verbal ou fisicamente a ninguén.
Sairá adiante o seu proxecto de editar una nova revista
que se chame Après demain?
Si, si, porque é o meu dereito
máis absoluto sacar todas as revistas que queira. Son tan cidadán
de Marrocos como o sátrapa que
dirixe o meu país. É unha guerra,
non un batalla, e vai ser moi longa, pero teño fe no futuro do meu
país, o que non é o caso dos dirixentes marroquís que pasan o seu

tempo engordando as contas bancarias que teñen no exterior.
Como está agora mesmo a
prensa en Marrocos?
Hai espazos de liberdade, pero eses espazos existían nos tempos de Hassan II, o noso máis
importante tirano contemporáneo. Eses espazos valen unicamente cando non se critica a monarquía, non se tén máis opinión
que a oficial sobre o Sáhara Occidental e non se fala de relixión
ridiculizando os que teñen feito
do Islam un fondo de comercio.
Quero lembrar aquí a miña solidaridade con Anas Tadili, xornalista marroquí, director do semanario en árabe Al Ajbar Al Usbue, que está preso no cárcere de
Kenitra dende hai máis dun ano.
Hai agora a mesma falta de
liberdade de prensa que había
co anterior rei?
Aínda que pareza estraño,
dende 1971 até a súa morte en
1999, Hassan II non meteu na cadea ningún xornalista. De 1999 a
2003, Mohamed VI prendeu seis.
Unha das cousas polas que
o meteron na cadea a vostede
foi publicar que se vendía un
palacio real. Hai tantos como
para poñer algún á venda?
En Marrocos hai trinta e tantos
palacios reais. O que pasa é que
Hassan II foi moi listo e vendeullos ao Estado durante o seu reina-

do. Embolsou o diñeiro e seguiu
utilizándoos el só, pero sendo o
Estado o que corre cos gastos de
mantemento e conservación.
Aquilo foi un auténtico atraco. Eu
publiquei que un dos tantos palacios reais que Mohamed VI herdou de Hassan II era probábel que
se vendese e contei a historia deses
palacios que oficialmente lle pertencían ao pobo, algo que poucos
marroquís sabían. Por isto me condenaron a catro meses de cárcere.
Que debe pasar para que chegue a democracia a Marrocos?
Que se aprobase unha Constitución democrática consensuada
entre todos, pero eu vexo todo moi
mal porque o 16 de xaneiro deste
ano, na entrevista que lle concedeu
a El País, o rei de Mrrocos dixo
claramente que non ía cambiar a
forma de gobernar o país. Iso significa que esta forma feudal e absolutista de dirixir as nosas vidas,
que existe dende hai catro séculos,
deberá continuar outros catro seculos máis. O tipo de monarquía
que existe en Marrocos, de liberdades públicas nada, e os únicos
que se benefician desta falta de liberdades son os islamistas que soben, soben, soben...
O islamismo pode representar un perigo para Europa?
Onde está creando problemas
o islamismo é no seu lugar de nacemento, que é o mundo árabe e

islámico. O que pasa en Europa é
un desbordamento. O día no que
os países musulmáns coñezan unha época democrática non haberá
ningún desbordamento ou, se o
houbese, sería moito menos importante que o que vemos agora.
Que papel xoga o actual goberno español respecto á evolución de Marrocos?
Eu sempre defendín que haxa
boas relacións bilaterais entre España e Marrocos. A xeografía está
aí e non podemos permitirnos unhas relacións de inimizade. Entendo perfectamente que José Luis
Rodríguez Zapatero impulse boas
relacións con Marrocos. O que non
entendo é esa ansia súa de dicir
reiteradamente que Marrocos está
vivindo unha transición democrática. Isto non é verdade. Os trinta
millóns de marroquís que vivimos
en Marrocos, e non na Moncloa,
non estamos nunha democracia nin
en nada que se lle pareza.
O tema do Sáhara volveu a
quentarse. Cal é a súa análise
deste problema?
Eu son sentimental e administrativamente marroquí. Defendo
un Sáhara integrado en Marrocos,
sempre e cando este Marrocos sexa un país democrático no que se
respecten as culturas, que hai moitísimas en Marrocos, pero como
demócrata coido e estimo que son
unicamente os saharahuís os que
teñen o dereito de decidir se queren ser marroquís, cidadáns dunha
república calquera, alxerianos,
mauritanos ou chineses. Aínda
que o meu goberno estea en contra, eu estou a favor do referendo
de autodeterminación do Sáhara
para que saibamos dunha vez o
que queren os saharauís.
Como ve a situación do
mundo actual?
Son dos que cren que efectivamente hai un choque de civilizacións, pero non é un choque entre a civilización occidental e a musulmá, senón un choque parvo e
criminal entre o extremismo de George Bush e o de Osama Ben Laden. O que me fai rir, cando teño
ganas de rir, é que o presidente
Bush intente convencernos aos musulmáns de que el está a favor da
democracia no mundo árabe, cando
moitos sátrapas árabes, como o noso Mohamed, están entre os protexidos do “demócrata” de Washington. En canto a Ben Laden direille
só unha frase: coas súas accións fíxonos moito dano. Dende aquel 11
de setembro, todos os árabes somos
identificados como terroristas.
Rematará algún día a traxedia que representa a emigración clandestina pasando o estreito en pateras?
Esa traxedia está ligada á falta
de desenvolvemento dos países
africanos. A ninguén se lle pode reprochar ou impedir que intente buscar unha saída decente para el e para a súa familia. En España, especialmente en Galiza, houbo un fluxo migratorio importantísimo. Eran
épocas de miseria e gran pobreza.
Hoxendía, á parte da migración
campo-cidade que desgraciadamente despoboa algunhas provincias, poucos galegos se exilian no
estranxeiro. Isto significa que a España de hoxe é diferente á das décadas precedentes. Pois é o mesmo
proceso que ocorre nos países do
Magreb ou da África subsahariana.
Pero témome que nós imos ter que
esperar moito máis. Os nosos
“Francos” son numerosísimos.♦
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Arxentina xulgará os militares que torturaron na ditadura
A mensaxe
de Bolivia
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

O

dimisionario e
breve candidato a
presidente de
Bolivia, Hormando Vaca
Díez, empezou a ser
coñecido
internacionalmente
cando logrou no Senado,
que presidía, facer unha
lei que lles outorgaba
total impunidade ás
tropas dos EE UU, que
cometeran delitos de
xenocidio. Non
prosperou porque ficou
bloqueada no Congreso.
Denominaba
minoritarias unhas
mobilizacións que
lograron cortar catro de
cada cinco camiños,
cercar catro grandes
cidades no país. Pensaba,
coma o seu antecesor
Carlos Mesa, só na xente
que lle interesa, a
poboación branca.
Da crise de Bolivia,
por suposto aínda no
comezo, sacan os pobos
do sur exemplos a seguir.
Personifican nos oligarcas
que gobernan o
rexeitamento absoluto a
un modelo económico e
social que só conta co
país coma reserva
natural, coma terreo
onde extraer materias
primas. Paisaxe sen
paisanaxe. As cifras da
macroeconomía, as que
falan de crecemento
económico, non lle
afectan á maioría da
poboación, porque os
beneficios non se
reinvisten en política
social. Un terzo da
poboación pasa fame,
outro terzo non ten o
mínimo para vivir con
dignidade.
No século XVI a
aparición dun xacemento
de prata, que beneficiou
unicamente o Imperio
español, na localidade de
Potosí, fixo que
historicamente se alcume
con ese nome as riquezas
que aparecen de xeito
desmedido.
O Potosí actual é o gas
e os hidrocarburos, que
administran Repsol-YPF,
British Petroleum, Total,
Shell, Enron e Petrobras.
Multinacionais que
manexan os fíos de poder
en colaboración coa
embaixada dos EE UU.
Bolivia pode ser unha
chave para saber se os
pobos do sur, paralizados
pola débeda externa, son
quen de vencer e garantir
o seu futuro. A América
Latina e indíxena,
mentres, vai
camiñando.♦

O triunfo das avoas da Praza de Maio
M.V.
A historia escrébese con perseverancia. As denominadas Avoas da
Praza de Maio comezaron a ser coñecidas co sobrenome de As tolas
de maio. A súa insistencia en dar voltas á emblemática praza bonaerense esixindo coñecer o final dos seus fillos, noras e netos desaparecidos durante a ditadura –máis de trinta mil– fíxoas merecedoras
de respecto, primeiro en todos o país e finalmente en todo o mundo.
Agora veñen de consumar a súa vitoria co derogamento das leis de
punto final, decretado baixo o goberno do presidente Néstor Kirchner, que que abre a porta ao procesamento dos militares xenocidas.

A Asociación de Avoas da Praza
de Maio mostrouse moi satisfeita pola política do presidente
Néstor Kirchner de “reverter o
estado de impunidade que reinaba na Arxentina”. Sabíase que
unha decisión coma esta só podía ocurrir se se daba antes unha
renovación da xustiza que é o
que propiciou o actual goberno
arxentino. A Corte Suprema xudicial fallou declarando inconstitucionais as leis de obediencia
debida e punto final.
Á pregunta dun xornalista
de Página 12, sobre se houbo
un cambio na conciencia social
que permitiu que este fallo se
dese, unha das representantes
das Avoas, Estela de Carloto,
responde: “É difícil dicilo, pero
evidentemente a sociedade está
a cada máis preparada para asumir esta caste de decisións. Non
se soporta máis a convivencia
cos asasinos e os ladróns, cos
que viviramos tanto tempo. Por
iso o fallo, quitado para un sec-

tor minoritario que sempre procurou a impunidade, é sano para a sociedade en xeral”.
Os xulgados
non serán máis de 300
O xornalista Horacio Verbitsky
lembraba no mesmo diario que
“logo de ben de anos de esforzos de organismos de dereitos
humanos e familias das vítimas, apenas houbo probas como para conseguir a prisión
preventiva dun cento e medio
de militares e policías, dos cales non máis do 3 por cento está en actividade. Agora que a
Corte desbloqueou a posibilidade de levalos a xuizo, chegarán a ser 300 ou todo o máis
400, dos cales apenas 10 ou 20
permanecen activos”.
Para algúns analistas o que
vén de suceder na Arxentina
supón un triunfo máis das leis e
da doctrina internacional sobre
os casos de xenocidio.♦

Rirse dun lisiado

O xeneral Videla presidiu durante varios anos a Xunta Militar arxentina.

Os dramas causados pola ditadura foron moitos. Verbitsky
sinala o caso dunha “xoven
parella secuestrada coa súa filla de meses. El era lisiado e
quen o torturaban nun campo
de concentración da Policía
Federal gozaban en forma sádica quitándolle a súa cadeira
de rodas e chamándolle Cortito porque perdera as pernas. A
nena foi entregada polos rap-

tores a un coronel do Exército, pero dos pais nada se volveu saber. A causa permaneceu aberta logo de que Alfonsín promulgase as leis de impunidade, porque non cubrían
a apropiación dos fillos. Mais
nada podía facerse contra
quen desapareceron os pais
aínda que fosen, coma neste
caso, os mesmos funcionarios
policiais”.♦

Aquí fóra

Dunha tutela a outra
XULIO RÍOS
Seguro que os cambios políticos rexistrados
en Xeorxia, no Cáucaso ex soviético, e a
inauguración, hai unhas semanas, do oleoduto Baku-Ceyhan, que atravesa este país,
evitando Rusia (e Irán), non teñen nada que
ver. E de ser o contrario, habería que exaltar as bondades do lobby petroleiro no asentamento das novas democracias. Non todo
vai ser negro neste asunto do petróleo.
Na inauguración deste “oleoduto que
vai cambiar o mundo”, segundo palabras
do británico The Independent, estaban todos presentes: presidentes de Azerbaián,
de Xeorxia, de Turquía, de Kazakhistán,
acompañados dos representantes diplomáticos europeos e estadounidenses, todos de
ganchete coas respectivas multinacionais
petroleiras (BP, ConocoPhilips, Unocal,
Amerada Hess, Total, ENI, Statoil, Itochu,
Inpex, TPAO, Socar), é dicir, un crisol
multinacional integrado por compañías
dos EE UU, do Reino Unido, do Xapón,
francesas, italianas, turcas, norueguesas, e
azerís. Faltaba Rusia, naturalmente. As
mans fóra do negocio e moi pronto, cabe
pensar, coas súas tropas, tamén fóra de Xeorxia. Hai que lles deixar sitio ás estadounidenses. O diñeiro do petróleo servirá para calar algunhas bocas e mudar, previsibelmente, as preferencias estratéxicas dos
secesionistas prorrusos que aínda quedan
incomodando a Tbilisi.

Vladimir Putin, un mediocre autorita- perderán diñeiro, pero outro asunto é que
rio, pode liberar as súas frustracións ma- o aumento da extracción e o transporte resacrando os chechéns, pero é incapaz de dunden nunha mellora substancial das
manter a influencia rusa no “estranxeiro condicións de vida dunha poboación que
próximo”. Esta partiaínda non se recupeda perdeuna estrepitorou da desintegración
samente. Como sada URSS. Azerbaián
o novo oleoduto,
lientou o presidente
leva un século bomRusia perde o control
da comisión de Asunbeando petróleo e non
tos Exteriores da Du- sobre os estados da rexión se destaca por figurar
ma, Konstantin Kosaentre os países mais
chiov, os intereses que e permítelle aos EE UU e desenvolvidos nin iso
rodean este proxecto
lle permitiu saír do
a UE medrar
non son só econópozo da posguerra fría
micos, senón sobre toantes ca outros menos
en
influencia”
do políticos. Co novo
dotados en recursos
oleoduto, Rusia perde
enerxéticos.
Cabe
o control sobre os espensar mesmo que
tados da rexión e percon tantas corruptelas
mítelle aos EE UU e a
gangrenando a vida
UE medrar en influencia. Os EE UU e os política destes países, até o neutral medio
países occidentais conseguen abrir unha ambiente, comezando polo fráxil ecosistenova ruta para a evacuación do petróleo ma do Caspio, pode padecer os rigores
do mar Caspio, o mar interior mais grande dunha acelerada carreira por optimizar
do planeta. As reservas supoñen entre o 2 uns investimentos, fastiosamente atrasae o 6% mundial e deben servir para redu- dos durante anos até que mudaron as torcir a dependencia de Oriente Medio.
nas políticas e puido asegurarse a debida
Dunha tutela a outra, haberá quen pen- sintonía cos Karzai da rexión. Para que
se que o petróleo traerá, por fin, maiores logo digan que a política non importa. Tobeneficios para as economías da zona. do, todo importa.♦
Quizais sexa demasiado optimista esa exXULIO RÍOS é director do IGADI, www.igadi.org
pectativa. Seguro que as petroleiras non

‘C
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Asafa Powell, o novo Eolo da velocidade
RUBÉN VALVERDE
Cal é o límite o humano en velocidade? Un xamaicano acaba de
romper con todas as especulacións
feitas até agora. Chámase Asafa
Powell, ten 22 anos, é xamaicano,
mide 1,88 metros e segundo os expertos “ten as mellores condicións
físicas para rebaixar aínda máis o
rexistro”. Parou o cronómetro en
9,77 segundos, pero podería ter feito 9,76 se tivese inclinado o corpo
na chegada. Nunca o fai. É un sinal
de poderío, pero pronto terá que
comezar a querer loitar só contra o
tempo e non contra os seus rivais.
O novo récord do mundo dos
100 metros estaba anunciado. Hai
unha semana, con oito graos de
temperatura, baixo a chuvia e cun
relaxamento fóra do común nos

últimos dez metros, Asafa Powell
logrou en Ostrava parar o tempo
en 9,85 segundos. Con anterioridade xa demostrara que podía ser
un gran velocista se conseguía
controlar ese medo escénico que
ás veces colapsa a mente dun deportista fóra de serie nunha gran
cita. Iso ocorreulle nos xogos de
Atenas. Chegou nun estado físico
sorprendente, despois de acadar
grandes marcas ao longo do ano.
Nas probas clasificatorias clasificouse de xeito cómodo. Semellaba
que ía a medio gas, mentres que os
seus rivais estadounidenses –Mo
Greene, Justin Galtin ou Shawn
Crawford- parecía que xa meteran
a quinta e que o motor non daba
máis de si. Porén, o seu estado
mental cando se enfronta a atletas

“con nome” só lle permitiu ser
quinto, cunha discreta marca para
el de 9,95 segundos.
Esta semana en Atenas competiu só, coa única oposición do nixeriano-portugués Francis Obikwelu.
En 45 zancadas e media demostrou
que coas súas aptitudes e cun pouco máis de “competitividade” na
pista pode parar o crono en 9,75 segundos. Atrás queda o tempo do
“sospeitoso” Tim Montgomery, involucrado nun masivo escándalo
de dopaxe, acadado no 2002, de
9,78 segundos. Asafa Powell é o
novo deus da velocidade e Xamaica, volve ser, despois da fuxida de
velocistas como Donovan Bailey
(Canadá), Ben Johnson (Canadá)
ou Linford Christie (Reino Unido),
o Olimpo dos Deuses.♦

E se o Celta non gaña en Lleida?
C. LORENZO
O Celta está paralizado polo desconto de tres
puntos após o caso ‘Toni Moral’. O partido contra o Éibar do 12 de xuño foi un exemplo desa
anguria que desnatou o seu fútbol e o converteu
nunha maquinaria enferruxada e opaca. Os celestes navegaron sen compás no medio do campo e
só tiveron as opcións de gol dos desfarrapados,
as que se conseguen porque apreta moito a fame.
O equipo vasco só tivo que gardar a porta e aproveitar a tiriteira local para marcar. No plano futbolístico, a decisión do Comité de Competición
subiu á tona as grandes eivas do equipo, agochadas logo do ascenso pantasma de Jerez de la
Frontera. Contreras, Sergio ou Nagore chegan ao
final da tempada cun saldo horríbel, a pesar de
que se logre, finalmente, o ascenso.
A Lleida o Celta pretende trasladar vía estrada 7.000 vigueses a prezo de ganga. A tortura de
11 horas máis 11 horas cun descanso de 90 mi-

nutos para sufrir co equipo e tomar un bocadillo
só custa 20 euros.
E se non se ascende en Catalunya, que pasará co Celta? A xustiza deportiva e ordinaria irá
lenta e inútil coma sempre. Talvez se acepte que
os galegos merecen ascender dentro de cinco ou
dez anos, igual que ocorrera con aquel Obradoiro de básquet que gañou unha praza na ACB cando xa nin existía o club.
De non subir á primeira, a crise no club pode
ser total. A directiva terá que buscar o responsábel
do erro e facer unha purga o suficientemente traumática para non crear dúbidas entre a afección, a
estabilidade do plantel, engulida polo cataclismo,
desaparecería en cuestión de minutos. As decisións administrativas doen moito máis que as deportivas. A esta hora xa pouco importa se os despachos devolverán o ascenso. Sen esforzo en Lleida, o Celta si merece quedar en segunda. ♦

EXERCICIO E SAÚDE

XURXO LEDO

Consellos para xente moi ocupada
Hai moita xente que non pode
acudir a un ximnasio por falla de
tempo. Viaxes, reunións ou comidas de traballo son algunhas
das motivacións que lles impiden adestrar periodicamente.
Ás veces dáse a circunstancia
de poder asistir durante unha
tempada pero con continuas interrupcións e períodos longos de
ausencia que impiden un normal
desenvolvemento. Ademais disto, acontece tamén un problema
engadido que é a aparición de patoloxías musculares, contracturas
e disfuncións que poden orixinar
incapacidades temporais, incapacidades que, por suposto, inciden
no rendemento e poden dar lugar
a baixas forzadas. Desta forma o
absentismo increméntase coas
consecuencias que diso se derivan en termos económicos.
Unha posíbel solución a incorporar, cada vez máis estendida, é a aprendizaxe de técnicas
de estiramento sinxelas que poden ser practicadas na propia
empresa, nos aeroportos ou nos
hoteis. Estas técnicas son impartidas por especialistas en
educación física que ensinan os
problemas máis comúns e os

hábitos potencialmente daniños,
asimesmo indican os exercicios
máis axeitados para cada circunstancia coa súa relativa execución, duración e intensidade.
Aparentemente, o resultado
non é moi apreciado, pero si aplicamos unha observación rigorosa
da evolución experimentada nun
periodo concreto de tempo, descubriremos un profundo avance
nos seguintes parámetros:
–Maior capacidade para soportar as longas xornadas de
traballo e viaxes.
–Maior capacidade de reacción ante posturas prolongadas
e movementos nocivos.
–Maior capacidade de recuperación despois de esforzos intensos.
–Menor cantidade de problemas relativos a contracturas, lumbalxias e esgotamento nervioso.
–Menos variedade nos estados de ánimo.
Como vemos son elementos
importantes que, aplicados a un
número considerábel de persoas,
levan consigo uns resultados económicos realmente significativos.
Os exercicios a realizar son
moi sinxelos e poden facerse en

espazos reducidos sen ocupar
apenas tempo. Estiramentos de
dedos e antebrazos para aqueles
que pasan moito tempo escribindo; de ombros e pescozo para
quen pasa horas falando por teléfono ou traballando con ordenadores portátiles: de costas e pernas para quen está moito tempo
de pé ou sentado, e estiramentos
xerais para todos sen excepción,
que repercuten nun mellor estado en conxunto. Outra situación
moi habitual son os desprazamentos en coche ou en avión que
requiren varias horas sentados en
espazos reducidos e, no caso dos
avións, cambios de presión. Pois
nestes casos una táboa axeitada
de exercicios de estiramento
contribuirá a mellorar os parámetros básicos de circulación e
elasticidade coas consecuencias
anteriormente sinaladas.
A fórmula que se está a aplicar na actualidade é a impartición de cursos nas propias empresas cunha duración aproximada dunha hora, na que se
aprenden os principios básicos
de estiramento e, sobre todo, a
xente adquire conciencia do seus
distintos estados corporais, dis-

tinguindo tensión e relaxación e
apreciando como se atopa en cada intre. Isto é moi importante xa
que está demostrado que pouco a
pouco, co ritmo de vida actual,
imos perdendo capacidade de
percepción quinestésica, non
apreciamos como o noso corpo
acumula tensións e adopta hábitos e condutas nocivas que pasan
a ser normais na nosa estrutura
de comportamento. A forza de
repetir os mesmos esquemas de
conduta chegamos a unha certa
carencia de sensibilidade que se
manifesta principalmente cando
empezamos a estirar as primeiras
veces e notamos dores e problemas que aparentemente antes
non existían. Estas molestias son
a mostra de que os músculos
cambian os patróns e aumenta a
percepción que lle dará posteriormente paso a unha maior capacidade para relaxarse, ademais
de mellorar os hábitos.
Dende logo pode parecer
que non é necesario facer este tipo de programas porque até agora funcionouse e poderiamos seguir funcionando igualmente;
pero isto non significa que actuásemos correctamente. A evo-

lución non só é necesaria senón
que é imprescindíbel e non se
pode falar de benestar social se
as condicións do ámbito laboral
son esquecidas e dadas por boas
sen facer ningún tipo de cuestionamento, máxime cando se
comproba un aumento considerábel de absentismo debido a
problemas musculares e doutra
clase que poden previrse e incluso reducirse de forma manifesta.
A todo isto hai que engadir a
pouca consideración que o adestramento da flexibilidade ten
mesmo nos ximnasios por falla
de coñecemento da importancia
real desta capacidade. É moito
máis apreciado o adestramento
da forza para conseguir corpos
máis desenvolvidos que poidan
ser lucidos en lugares públicos.
O que non se sabe é que esta
musculatura desenvolvida sen un
programa paralelo de flexibilidade e mobilidade articular, tende a
o acortamento e ao endurecemento, o cal repercutirá directamente na harmonía do movemento e na propia economía deste, e ademais facilitará un aumento do estrés do sistema nervioso e
as relativas consecuencias. ♦

O derradeiro verso de
Nélida Piñón con Carlos Casares.

EUGÉNIO
DE ANDRADE

Nélida Piñón premio
Príncipe de Asturias
A escritora brasileira Nélida Piñón foi galardoada co Príncipe de Asturias das Letras. A autora d’A República dos soños fíxose co premio fronte as candidaturas dos
norteamericanos Paul Auster e Philip Roth
e o novelista israelí Amos Oz. Descendente de galegos, comezou no eido das letras
moi nova debutando como novelista en
1961 coa Guía-mapa de Gabriel Arcanjo.
Nélida Piñón é presidenta da Academia
Brasileira de Letras dende 1996, o que a
converte na primeira muller que preside
unha academia literaria en todo o mundo.♦

O máis antigo
documento en galego
O consello da Cultura Galega fixo público o
pasado 14 de xuño o documento máis antigo atopado até o momento escrito en galego.
Trátase do Foro do bo burgo do Castro Caldelas, outorgado en Allariz en 1228 polo rei
Alfonso IX, que se conserva nos Arquivos
dos Duques de Alba en Madrid. O texto é
unha actualización realizada en lingua galega do documento en latín do foro feito polo
rei Fernando II de León á raíña dona Urraca.
Esta presentación é un adianto do estudo
que se dará a coñecer en novembro no simposio A emerxencia do galego escrito.♦
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Eugénio de Andrade,
p o e t a p o rt u g u é s ,
finado esta semana.

Falece o escritor
aragonés J. Moncada
O escritor aragonés Jesús Moncada falecía o pasado luns en Barcelona aos sesenta e tres anos de idade. Narrador e tradutor, na súa obra dacabalo entre o realismo
e a fantasía, recrea o pasado de Mequinensa, a súa vila natal, agora baixo as augas do Ebro, creando un universo literario
propio. Entre os seus títulos atópase Camí
de Sirga (1988) co que vendeu máis de
cen mil exemplares e foi traducido a outros idiomas, entre eles o galego, a cargo
da editorial Xerais. O autor, que escribía no
catalán da súa localidade, deixou sen concluír a que sería a súa próxima novela.♦

n Sarria, Álvaro de la Vega, Anxo
Alvaredo e Emma Rodríguez
Álvarez, ademais doutros 16 artistas que forman parte da III Bienal de Arte Sarria Contemporánea
2005-2006. A mostra comezará o vindeiro
22 de xuño na Casa da Cultura desta vila.
O día 25, o cantautor Miro Casabella dará
un recital na Aula Municipal de Cultura de
Betanzos, como prato forte da festa de
presentación dun novo número da revista

E

cultural das Mariñas, A Xanela, que edita
a Asociación Cultural ‘Eira Vella’. E se
hai gana de pasalo ben antes, Quico Cadaval protagoniza a Ultranoite da Sala Nasa
de Santiago co seu espectáculo ‘Tortura’,
entre o 16 e o 18 de xuño. E nesta recta final das eleccións, o filme Hai que botalos
chega ás últimas posicións para dar a coñecer os seus traballos. As curtametraxes
xa superaron as 200.000 descargas, un
fito na historia do audiovisual galego.♦
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Teresa Moure gaña o ‘Xerais’
cunha historia íntima de Descartes
Carredano recibe o ‘Merlín’ pola crónica dun rillote na nao Santa María
CÉSAR LORENZO GIL
Edicións Xerais celebrou o seu 25º aniversario na illa de San
Simón. A historia que rezuma o mítico espazo tamén protagonizou os premios deste ano. Teresa Moure gañou o ‘Xerais’ por
un relato de mulleres sobre a razón e as paixóns. Ramón Carredano recibiu o ‘Merlín’ coa crónica dun rapazolo galego enrolado na nao Santa María durante a viaxe de Colón a América.
O serán venteado do fondo da ría
de Vigo daba pé a ensoñacións e
pedía historias de mar e de pasado redivivo. O pasado 11 de xuño Edicións Xerais celebrou na
illa de San Simón o seu 25º aniversario cunha romaría literaria
que tivo como prato forte a entrega do XXII premio ‘Xerais’ de
novela e o XX premio ‘Merlín’
de literatura infantil e xuvenil.
Este ano, o premio de novela
si que tivo un pé no pasado. A
lingüísta monfortina Teresa
Moure gañou con Herba moura
(presentada so o lema “É Andrade”) os 15.000 euros do certame.
A escritora, que une este galardón a outros dous, o ‘Ramón
Piñeiro’ de ensaio por Outro
idioma é posible (Galaxia) e o
‘Lueiro Rei’ de novela curta por
A xeira das árbores (Sotelo
Blanco), explicou que a súa novela quere ser unha reinterpretación da historia desde enfoques
pouco usados e unha reivindicación das emocións como parte
substancial dos humanos. “Dixéronnos que o que diferenciaba os
homes dos animais era a razón e
esqueceron a emoción”, explicou no intre de recoller o premio.
A novela de Moure viaxa
até o século XVII para entrar na
vida privada do filósofo francés
René Descartes, autor fundamental, segundo a autora, para
entender esa unión entre humanidade e raciocinio. Herba
moura pescuda dun xeito poliédrico e cunha técnica que inclúe tamén poemas, cartas ou
receitas de comidas e meigallos, a relación entre o pensador
e tres mulleres, a reina Christina de Suecia, en cuxa corte viviu durante anos; a meiga holandesa Hélène Jans e Inés Andrade, unha galega dos nosos
días que pescuda naquel tempo.
O xurado do premio valorou a alta calidade das obras
presentadas e recomendou a
publicación das outras novelas
finalistas. “Lean esta novela e
gozarán moito”, explicou a
portavoz, Anaír Rodríguez.
Martiño rumbo a América
O ‘Merlín’ viaxou a Noia. Ramón Carredano gañou o certame
coa obra Unha branca de cobre
para Martiño, crónica das aventuras dun rapaz dese nome a
bordo da nao Santa María camiño das Indias Occidentais na primeira viaxe de Cristovo Colón.
A carón do relato histórico, o autor cóntanos a historia dun neno

coleccionista de moedas que se
vai ver unido ao outro mundo
dun xeito misterioso.
Carredano, que xa gañara dúas veces o premio ‘Avilés de Taramancos’ de novela de aventuras con Frei Samuel e A unlla da
aguia (publicadas ámbalas por
Toxosoutos), sentiuse sorprendido e un tanto superado polos nervios. “Teño a boca seca e as mans
húmidas, cando debería ser ao revés”, comentou. Unha branca de
cobre para Martiño é, nas súas
palabras, unha novela de aventuras cuxa principal intención é entreter. “Se a obra consegue que os
lectores o pasen ben, xa conseguín o meu obxectivo”.
O escritor noiés explicou ao
recoller o premio que o labor de
creación o obrigara a distanciarse da súa familia. “Pasei moitas
horas diante do ordenador sen lle
facer caso a ninguén”, confesou.
Biblos e Círculo
O terceiro premio que entrega
Xerais anualmente, o da cooperación editorial, recibírono o Círculo de Lectores e Biblos. Club
de Lectores. O galardón, sen dotación económica, premia o
apoio destas empresas á difusión
das obras editadas por Xerais.
O Círculo de Lectores xa
vendeu nestes últimos 25 anos
máis de 300.000 volumes editados en galego. Biblos, que
ten dous anos de vida, xa conseguiu “un espazo recoñecido
entre os lectores e os editores”,
dixo Celia Torres, directora de
Comunicación de Xerais.♦

Teresa Moure, arriba, e Ramón Carredano mostran os seus premios.

PACO VILABARROS

25 aniversario na illa de San Simón
Xerais culminou o seu 25º aniversario cun acto que combinou
o recordo ás diferentes etapas da
empresa cunha achega á historia
de San Simón desde un punto
de vista literario. Os máis de
300 asistentes á gala recibiron
como agasallo un buxo que simboliza o labor editorial en Galiza, “fortaleza e crecemento lento pero demorado no tempo”, tal
e como dixo Celia Torres.
O mantedor literario da gala,
o poeta Xosé Mª Álvarez Cáccamo, percorreu a historia da illa
de San Simón e a súa profunda
relación coas letras. No seu discurso lembrou os versos de Meendiño, que serven para debuxar
“a soidade dunha muller anguriada porque o seu amante non
chega” e percorreu outros episo-

dios senlleiros das insuas, como
o estabelecemento dun lazareto
no século XIX, do que quedou o
Informe sobre el cólera morbo
asiático, de Nicolás Taboada
Leal ou a constitución dunha cadea para republicanos no 1936.
Deste período destacou as obras
Aillados, de Antonio Caeiro,
Juan González e Clara de Sáa e
Cuatro años a bordo de una isla, de Evaristo Mosquera, ámbalas autobiográficas sobre a experiencia no cárcere.
Cáccamo lembrou a memoria dos presos e reclamou que se
colocase algunha placa ou monumento que recordase na illa
aqueles acontecementos “que se
queren silenciar para que non os
coñezamos e fagamos xustiza
coa nosa propia memoria”.

Historia e futuro

Gaitas e polbo

O director editorial de Xerais,
Xosé Manuel García Crego, recordou os 25 anos de historia da
empresa. “Vivimos tantas etapas
como directores tivemos: Xulián
Maure, Luís Mariño, Vítor Freixanes e Manuel Bragado”. Crego mostrou a súa confianza no
futuro e destacou o traballo de
todos os que fixeron e fan posíbel que se publiquen libros.
Manuel Bragado, director
da editorial, gabou o labor cotián dos seus 15 empregados e
pediu apoios para o sector.
“Debemos converter a edición nunha área económica
básica para Galiza. Só o conseguiremos con todos os
apoios”.

Ao remate da entrega de premios, os asistentes celebraron
unha romaría con sabor a letras,
pero tamén a polbo, empanada,
mexillóns, queixo e marmelo. A
festa estivo amenizada polo grupo de música tradicional Treixadura, que combinaba o son das
súas gaitas, bombos e acordeón
co das tesoiras da polbeira do
Carballiño. Ao caer a noite, a celebración rematou cun espectáculo de fogos artificiais, poucos
minutos antes de que os convidados volvesen a Cesantes en barco. “Volveremos a San Simón?”,
preguntábanse moitos, conscientes de que as illas están máis
afastadas do resto de Galiza do
que a distancia parece ditar.♦
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Coristanco
VÍTOR VAQUEIRO

O

13 de xuño asistín á
festa de Santo
Antonio de Agualada,
Coristanco. Non era a primeira ocasión na que concorría a
este acto, aínda que cómpre
que saliente que desde a vez
anterior transcorreron perto
dos quince anos. Daquela xa
ficara surprendido por un feito
que achei desmesurado: a parte superior do coro que
desempeña as funcións de varanda ficaba totalmente cuberta por unha inmensa bandeira
española. Quince anos
despois, como se se tratar
nunha viaxe alucinante polo
túnel do tempo, a situación fica inalterábel e a bandeira segue, teimuda, a ocupar un
lugar preferente da igrexa.
Se cadra, a circunstancia á
que me estou a referir
constitúe unha metáfora
perfeita das relacións entre
política e relixión presentes na
sociedade actual, que
lembran, infelizmente, as relacións entre a Igrexa e o
Estado no tempo do franquismo. Esa asociación entre bandeira e misa-romaríaprocisión ten un nome cuñado
polo tempo e a historia:
nacional-catolicismo.
Agora mesmo, cando se
comezou o roteiro que ha
levar polo século XXI, a Igrexa decide voltar ao territorio
da política. A institución eclesial opina sobre a
investigación científica, o matrimonio homosexual, a arte
ou aquilo que lle peta. Ten todo o direito a xulgar, mais –do
meu ponto de vista– ten escaso direito a incidir na vida política, sexa convocando manifestacións, sexa introducindo
bandeiras nos lugares de
devoción. Se a Igrexa decide
xogar a baza política, deberá
facelo con todas as súas
consecuencias e os que
defendemos a separación da
política –a polis– da relixión
–o íntimo– ficaremos
lexitimados para medir a arcebispos con idéntica vara do
que a deputados.
Por iso penso que é lamentábel ver a bandeira española
presidindo un acto relixioso
na Agualada. Só faltaba o
alcalde baixo palio para
termos un perfeito revival da
ditadura. Enténdaseme ben;
opinaría o mesmo se a bandeira que alí se mostrase fose a
galega, porque acredito no
afastamento dos poderes
relixioso e civil. Porén,
cómpre non esquecer que, aínda no día de hoxe, a bandeira
española ten un significado do
que a galega, por motivos históricos, carece. Son
portadores da bandeira
española os que afirman “Carod al paredón” e outras
marabillas. O alcalde de
Coristanco, o presidente da
Deputación, o da Xunta ou
quen correspondese, deberían
dar cabo destes comportamentos que tanto nos ancoran no
pasado.♦

Un congreso para Manuel María
Celebrarase do 10 ao 12 de novembro na Coruña
A.N.T.
“A obra de Manuel María marcou un fito, pola súa extensión, polo seu optimismo respecto á lingua, polo seu compromiso social, e todos estabamos de acordo en que había
que facer un encontro que estudase todas as múltiples facetas da súa figura”, asegura Xosé Manuel Sánchez Rei, profesor na Universidade da Coruña, e secretario do Congreso
Manuel María: literatura e nación, que se vai celebrar entre os
días 10 e 12 de novembro na Faculdade de Filoloxía da Coruña.
Son cinco os colectivos que están a organizar o evento, a Asociación de Escritores en Lingua
Galega, A Mesa, a CIG, a Asociación Socio-Pedagóxica Galega e máis a Faculdade de Filoloxía da Universidade da Coruña.
Aínda que até agora non está pechado o programa, xa hai asegurados varios eixos temáticos e
persoas que comprometeron a
súa asistencia como ponentes e
tamén se abrirá un periodo para
recibir comunicacións, nun congreso que procura a meirande
participación posíbel.
A lección inaugural correrá
a cargo do historiador Francisco
Carballo, dando paso á primeira
sesión adicada ao contexto histórico e sociobiográfico coas
ponencias de Francisco Rodríguez e Camilo Gómez Torres.
Na sesión Manuel María, escritor polifacético intervirán José
Viale Moutinho (“A proxección
en Portugal”), Xesús González
Gómez (“A poesía de Manuel
en liña con Aresti e Espriu”) e
Felipe Senén (“O coñecemento
do país”). Na de Manuel maría,
xornalista falarán Margarita Ledo e Miguel Mato e na relacionada coa construcción do idioma están previstas as intervencións de Xoán Carlos Rábade,

Ramón Mariño e Xosé Ramón
Freixeiro Mato.
O congreso tamén adicará
sesións específicas á narrativa,
a poesía e o teatro do escritor de
Outeiro de Rei, con intervencións de Lois Diéguez, Pilar
Pallarés, Marica Campo, Francisco Pillado, María Pilar García Negro e Henrique Rabuñal,
entre outros, e prevese unha
seión sobre “a amizade”, na que
estarán presentes de entrada Alfonso Blanco, Miguel Anxo
Fernán Vello e Xosé Estévez.
Os organizadores queren pechar o congreso cunha conferencia a cargo de Basilio Losada, e
cada un dos días haberá un recital poético ou musical, no que xa
contan coa presenza de Bernardino Graña, Alvarez Torneiro,
Xosé Luís Méndez Ferrín, María Xosé Queizán, María do Carmo Kruckemberg, Manuel Lourenzo, Santiago Fernández, Inés
Cuadrado e Aurora López.
Desde que o pasado setembro produciuse o pasamento de Manuel María son múltiples as iniciativas postas en
marcha, especialmente desde
o movemento cultural de base
ao que o escritor adicou sempre especial atención, como
confirman os traballos de Ca-

Manuel María retratado por Xavier Pousa.

milo Gómez Torres, autor dun
seguimento prolixo da súa actividade e que censou en máis
de oitocentas as intervencións
de Manuel María en todo tipo
no traballo de divulgación.

Recitais, encontros poéticos,
proxeccións de videos son algúns dos eventos convocados
que terán continuidade cunha
programación que se intensificará pasado o verán.♦
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Fame de poder

Novela da noite de San Xoán
Caixa de mistos, sorprendente fresco da vida compostelá
Título: Caixa de mistos.
Autora: Patricia A. Xaneiro.
Edita: Sotelo Blanco.

As que poderiamos denominar
novelas da noite de San Xoán
non son moitas nas nosas letras. Fronte a outras narrativas
onde todo parece escrito
xa, esta nosa Eis logo,
dispón aínda unha
de considerá- novela de
bel marxe de narradora
anovación te- hábil,
mática. Isto
non é unha que sabe
virtude, senón interesar
unha conse- o lector e
cuencia dunha conduce
evolución his- con pericia
tórica
con o discurso.
múltiplas fracturas e interrupcións.
Arredor da noite das cacharelas, en Santiago de Compostela, para completar o plano
máxico, desenvólvese esta novela que se move en ambiente
de estudantes. Velaí que está
editada en colección para mozos, mais que trascende este
ambiente para ofrecer unha visión e interpretación da vida e
o destino humanos.
Caixa de mistos resulta unha novela humilde e sorpresiva, que nos sinala o nome dunha narradora de gran potencial,
Patricia A. Xaneiro, da que haberá que estar atentos a novas
entregas. Dicimos humilde
porque en ningún momento a
narradora se para en pirotecnias efectistas ou lucimentos
estériles, pola contra aplícase
no seu labor de contar con
eficiencia unha historia com-

plexa, desas que se chaman de
vidas paralelas ou vidas que se
tocan. Dicimos sorpresiva porque nin moito menos é este o
tipo de discurso característico
ou habitual nas coleccións para
estas idades. E tamén hai que
dicir vitalista, non só polo que
en si ten de carpe diem a noite
das cacharelas, senón pola interpretación final que da novela se desprende.
Dicimos humilde e sorpresiva, e tamén hai que dicir vitalista e intelixente pois pacta un
tipo de lectura activa no que á
interpretación final se chega,
doadamente, despois de desfrutar da lectura da novela.
En Caixa de mistos bótase
man da vella estratexia narrativa da novela parqué, de xeito
que o constructo narrativo está
conformado por múltiplos
fragmentos que encaixan uns

tras outros como se unha cámara de cinema fose perseguindo as personaxes, cambiando dunha a outra por culpa de diversos motivos que en
determinado momento resultan punto de unión entre mundos (os das personaxes) aparentemente inconexos. Unha
estratexia narrativa moi cinematográfica, na cal o narrador
se amosa dilixente e efectivo,
que constitúe a súa meirande
preocupación. Que tamén é
unha estratexia que demanda
participación do lector na conformación da historia, unha
participación mínima, que enriquece a lectura e non a estorba nunca. Que dá lugar a un
discurso polifragmentado, con
ansias de ser representativo
dunha parte importante da sociedade, no que caberían estas
historias destas personaxes e
moitas máis que se quixesen
introducir.
Quizais, aquí, a autora pecou un chisco de excesiva présa por rematar a historia, xa
que puido darlle bastante máis
volume, a novela agradeceríao
e non por iso perdería o significado final que posúe. Pois, aínda que moitos discursos deste
tipo presentan finais abertos,
esta de Patricia A. Xaneiro é
historia fechada que, con todo,
admitiría con facilidade outros
tanxenciais protagonistas que a
fixesen máis densa.
Eis logo, unha novela de
narradora hábil, que sabe interesar o lector e conduce con pericia o discurso. Un discurso
que, durante a lectura se ve un
tanto descompensado, preséntanse moitas personaxes e rematan sendo un número máis

reducido aquelas sobre as que
remata recaendo o peso da trama. Porén, non deixando de isto ser certo, tamén o é que o remate semella convincente e
achega, para quen sexa lector
inquisitivo, o elemento imprescindíbel que transformará unha
historia múltipla nunha interpretación da vida.
Mais, das personaxes falando, que son capítulo fundamental, cómpre engadir que abren
un abano de idades (sobre todo
estudantes, de ensino secundario e universitarios, mais non
só) variado e suficiente para
ofrecer un fresco da vida compostelá. E tamén que están ben
configuradas, procurándose introducir, entre os trazos definitorios da súa personalidade, algunha característica que as faga
atraentes para o lector, de xeito
que resultan peculiares sen que
perdan unha miga de realismo.
Mentres treme a terra, estas
páxinas xuntan ladróns de cruceiros, unha estudante de galego, un escritor metódico que
soña máis que ve, un vello cagón cunha historia de amor…
con música de tangos, de Fausto ou rock… coa finalidade de
armar unha historia que demostre que é posíbel cambiar
de vida, vivir doutro xeito,
sempre se cumpra unha condición: pasar dos propósitos aos
feitos concretos.
Caixa de mistos presenta
unha narradora que sabe o que
quere, non se perde en ornamentacións estériles e comina
a estratexia narrativa que emprega, ao lector non lle será doado pousar o libro.♦
XOSÉ M. EYRÉ

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

FICCIÓN

NON FICCIÓN

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. O FRACASO NEOLIBERAL
NA GALIZA.
Xavier Vence.
A Nosa Terra.

3. VEU VISITARME O MAR.
Rosa Aneiros.
Xerais.
4. NAS CATACUMBAS.
Xavier Alcalá.
Galaxia.
5. MELODÍA DOS DÍAS USADOS.
Anxos Sumai.
Galaxia.

Mercedes Núñez

3. A ESTRELA NA PALABRA.
CONVERSAS
CON X.M. BEIRAS.
F. Pillado e M.A Fernán Vello.
Espiral Maior / Laiovento.
4. OUTRO IDIOMA É POSIBLE.
Teresa Moure.
Galaxia.
5. AS BIOINVASIÓNS NA GALIZA.
Xurxo Pérez - Xosé Bouzó
A Nosa Terra.

Cárcere de Ventas
MULLERES 6 - A NOSA TERRA

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

Ricardo III, de William
Shakespeare, é unha das obras
máis famosas do dramaturgo inglés. A crueldade, a corrupción
e a fame de poder desfilan en
cada escena. O Centro
Dramático
Galego, co
gallo da súa
exhibición por
toda Galiza,
edita un
volume que inclúe o texto, en
versión de Manuel Guede, unha análise do
contexto no que se escribiu e
datos sobre a representación en
Galiza, caso do elenco.♦

Obra total
de Sande
Biblos publica un novo volume
da súa colección ‘Mandaio’,
Elas, que din, de Miguel Sande. Nun só volume reúnense as
tres obras de teatro que até o
momento escribiu o autor
de Arteixo: Á
alba pide
comigo vivir,
finalista do
premio ‘Calderón de la
Barca’ do 1985;
Ninguén chorou
por nós, premio
‘Rafael Dieste’ 1998 e 39
veces chao, finalista do mesmo
certame.♦

Facerse actor
Formarse como actor ten vieiros formativos propios que se
han ter en conta á hora de decidirse por
este oficio.
Os camiños
do actor, de
Josette Féral,
analiza
poliedricamente a aprendizaxe dos
rudimentos da
actuación, desde un punto de
vista ético e académico. Edita
Galaxia.♦

Da biblioteca
Pillado Mayor
Antoni Nadal escribe unha análise do teatro feito nas Illas Baleares no último século, O teatro mallorquino do século XX.
Emilio Xosé Insua presenta Sobre O Mariscal, de Cabanillas
e Vilar Ponte,
un texto que
explica a xénese, o contido e a
repercusión
dunha obra teatral
fundamental
no momento
no que
apareceu. Edita
a BibliotecaArquivo Teatral Francisco
Pillado Mayor, da Universidade
da Coruña.♦
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Arraianos
Nº 3. Primavera do 2005. 2 euros
Coordina: Aser Álvarez.

O tema central deste número
é a represión franquista e a
resistencia durante a propia
guerra e durante a ditadura. A
través da literatura de Bento
da Cruz ou Séchu Sende
explícasenos a resistencia de
hai décadas e a actual. Luís
Martínez-Risco fai unha
aproximación
á guerra do
36 na raia
seca.
Cándido
Losada, o
Malvavisco
e Bieito Fernández contan a súa experiencia como fuxido.
Xulio Prada percorre os lugares paradigmáticos da
represión galega. Manuel Veiga conta a historia de Celso
de Poulo, o alcalde de Gomesende asasinado no
Furriolo.♦

Encrucillada
Revista galega de
pensamento cristián
Nº 143. Maio-xuño do 2005. 4 euros
Dirixe: Andrés Torres Queiruga.
Edita: Esquerda Nacionalista.

Xulio Lois reivindica a solidariedade. Daniel López fai
unha crónica persoal das
vivencias de moitos
cooperadores internacionais.
Xan López Facal explica
como quedará a reforma
estatutaria
no respectivo á solidariedade
interterritorial. Camilo
Nogueira reflexiona
sobre o
momento actual da UE. Na sección
“Xanela bíblica”, Carme Bernabé explica quen foi María
Magdalena. Xosé Luís Barreiro Rivas dá conta da elección
do novo Papa.♦

Biblos
Clube de lectores
Nº 14. Maio-xuño do 2005. 3 euros
Dirixe: Carmela González.

Esta revista actualiza o catálogo de publicacións do club de
lectores, dá noticias sobre as
publicacións
da editorial
Biblos e
inclúe unha
entrevista con
Carlos Amil,
autor de
Benaventurados os que
aman, a última
obra aparecida
na colección ‘Mandaio’. Os socios do club poden adquirir, a
prezos vantaxosos, todas as novidades (e títulos de fondo)
editados en Galiza e
Portugal.♦

Bombeiros que queiman libros
Publícase en galego o clásico de ciencia-ficción
Fahrenheit 451, de Bradbury
Título: Fahrenheit 451.
Autor: Ray Bradbury.
Edita: Xerais.

O poeta da ciencia-ficción, como
foi chamado Ray Bradbury, volve de novo a expresarse en galego. O autor do guión de Moby
Dick que John Houston levou á
gran pantalla volta á colección
“Fóra de xogo” da man novamente de María Magdalena Fernández Pérez quen verteu con
anterioridade ao noso idioma o
libro de relatos
do autor de Illinois Crónicas Non hai
m a r c i a n a s . adornos
Agora, cando nin cores,
aínda estamos a séntese o
celebrar o cin- horror do
cuenta aniversario da publi- que narra,
cación no 1953 domina a
de Fahrenheit expresión
451 é unha das ideas.
mágnifica ocasión para facelo
cunha tradución que os nosos mozos e non
tan mozos poderemos desfrutar,
cun libro que destaca por esa maneira tan particular de narrar que
tiña Bradbury, onde o humano se
convertía en cerne das súas narracións.
Fahrenheit 451 é a temperatura a que arde o papel dos libros, de aí o título e ese corpo

No centro, Ray Bradbury durante a entrega da Medalla das Artes dos Estados Unidos, acompañado do presidente Georges Bush e a súa dona.

de bombeiros co anagrama 451
no seu casco, que non se adicaba a apagar lumes, ao contrario,
provocábanos, porque Fahrenheit 451 é unha contrautopía
onde os libros están prohibidos
e certas persoas metarmofoséanse en “libros viventes” para
transmitilos de boca a ouvido
tentando deste xeito preservar
unha cultura. Obra na que a cen-

sura e a tecnoloxía teñen unha
grande importancia. En concreto, o papel das máquinas no
mundo dos humanos e a dependencia que crean nos homes
eran preocupacións constantes
de Bradbury, o que o leva a devalar no tema da felicidade e a
súa consecución, cales son os
criterios que a impiden e a busca dos seus opostos para con-

querila. Nesta dicotomía está
mergullado Guy Montag, o
protagonista, xunto con Clarisse, Beatty, antagonista de Montag e que o golpea moralmente,
Mildred, a muller de Montag,
Fader, o mestre de literatura e
por último, Sabuxo, a lei, o control o que todo o vixía e que nos
impide a posibilidade de estabelecer un paralelismo con Bernard Marx ou con Un mundo feliz, de Aldous Huxley.
Fahrenheit 451 é un libro
sobre a literatura mais o certo é
que é moito máis ca iso. Nel, a
linguaxe ten de seu un papel subordinado á expresión da mensaxe, para o que Bradbury altera as
secuencias e as normas convencionais, desencorsetando a linguaxe a favor da expresividade.
Non hai adornos nin cores, séntese o horror do que narra, domina a expresión das ideas e por iso
é un acerto incluír como prefacio
A lume vivo, unha alfaia que
aclara moitas dúbidas sobre a
novela que abrangue e vai alén
da ciencia-ficción, tal e como di
Beatty e escribe Bradbury no devandito prefacio en 1993: “Fala
de queimar libros sen lume nin
mistos. Porque non fai falta queimar libros se o mundo se enche
de xente que non le, que non
quere aprender nin saber”.♦
XOSÉ FREIRE

María do Cebreiro e o barrio das chinesas
Título: O barrio das chinesas.
Autora: María do Cebreiro.
Edita: Editorial Compostela / Concello de

Santiago.

Precedidos de dous prólogos, de
Helena González e Xabier Cordal respectivamente, María do
Cebreiro entrega 64 poemas recollidos baixo o
titulo xeral de Non hai
O barrio das
adornos
Chinesas. Sesenta e catro nin cores,
poemas
nos séntese o
que hai de todo, horror do
como na viña que narra,
do señor, aínda domina a
que todos eles expresión
están unidos
das ideas.
por diversos fíos: paixases, lugares, xentes,
cidades e sentimentos, etcétera.
Con este volume, a poeta ratifica o xiro que dera co seu anterior libro (Helena González dixit) –e talvez amplíao, no sentido de que vemos aparecer certa
ironía e mesmo humor: “O banquete”, “Cociña económica”,
etc.–, claro que ás veces na pro-

María do Cebreiro

cura da imaxe, a xustaposición
das dúas realidades máis ou menos afastadas, non acada o proceso de metaforización axeitado
e acontece o que pode acontecer
facilmente (desa mesma xustaposición, dicía Freud, nace o
“chiste”): Falando de comer,
non estaría mal/ que os fideos
da sopa durasen máis que a vida; E na ponte colgante o meu

embigo danza/ para que os
amos teñan que comer; non é o
mesmo dicir “doésme” que
“doéme o estómago”, etc.
Ora ben, hai poemas –a
maioría, aínda que noutros sobren estrofas, “Refutación do trópico”, por exemplo– en que abrolla o mellor de María do Cebreiro: cando os versos posúen forza,
vivacidade, ritmo, e a través de-

les a poeta quere levar o lector,
por medio da súa peculiar aventura, polos carreiros personais da
súa experiencia e a súa maneira
de entender a vida: o que camiña
nunca se detén,/ a opción non é
moverse ou agardar/ senón deixar en prenda a propia vida/ para evitar calquera intermitencia,
“A doma”, ese homenaxe-parodia a Rimbaud-Verlaine, e longo
sería reseñalos todos. É neses
momentos, neses poemas, cando
a voz clara, directa, cuxo único
subterfuxio é a contundencia das
palabras, da poeta predispón á reflexión e invita ao lector a xogar
coas palabras e as sensacións que
están a transmitirse e se mergullar no elemento poético que configura a autora.
O barrio das chinesas é un
libro desigual, talvez se tivese
correxido certos versos, eliminado algunha que outra estrofa e
máis dun poema, sería algo máis
que a afirmación dun xiro na súa
poética. Mais: Hoxe que non importan as preguntas/ é cando se
me ocorre preguntar.♦
X.G.G.
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Teoría da antiglobalización
Laiovento publica oito entrevistas que ofrecen alternativa ao capitalismo
Título: Á man esquerda.

No fío da esquerda real encaixa o libro de entrevistas Á
man esquerda, realizado polos
físicos galegos residentes en
Xenebra Marcos Mariño BeiO campo cultural galego nunca
ras e Araceli Varela Sánchez.
agradecerá abondo a despensa de
No volume recóllense unha semateriais disidentes cos que o forrie de documentadas convernece a editorial Laiovento. Nun
sas, algunhas xa publicadas na
intre histórico no que a hexemorevista Tempos Novos, con pernía ideolóxica da clase dominante
soeiros ben coñecidos da esteima en proclamar unha vez e ouquerda internacional. Un amtra a súa razón cíplo mapa teórico
nica a través dos De admitirmos a
da antiglobalizaideólogos e pro- globalización como
ción elaborado
pagandistas do
polos entrevistaestado de cousas a última e actual fase do dores cobre as
–de Moises Näim capitalismo, e de procurar ausencias nun,
a Samuel P. Hun- un modelo
adóitase dicir e
tington, de Her- socioeconómico non
dise na introduman Terstch a Pe- capitalista, o movemento ción, “non están
dro Arias–, o por ha ser necesariamente
todos os que son
algúns pretendido antiglobalización.
–de primeiras,
esgotamento do
entre as faltas e
pensamento da
en parcelas afasesquerda crítica
tadas, contamos
topa coa realidade vizosa da resisImmanuel Wallerstein, Frietencia na “praxe da teoría”. O cadrich Jameson, Toni Negri, Satálogo da editora compostelá garmir Amin ou mesmo unha mol
da un bo monllo de argumentos a
Naomi Klein– mais si son toprol dun antagonismo en construdos os que están”.
ción, sobrevivente do colapso soE velaí unha das cuestións
viético, que se move co seu tempo
nas que incide, por exemplo, Nohistórico –Chiapas, Seattle, o priam Chomsky: “Eu suxeriría que
meiro Foro Social Mundial, a crievitásemos o termo antiglobalise arxentina e as ocupacións de fázación’. Trátase dun termo probricas, o movemento contra a inpagandístico inventado polos que
vasión do Iraq, etcétera–, e ao que
apoian unha globalización basease nos dá posibilidade de acceder
da nas grandes corporacións, pana lingua propia do país. A orgara suxerir que os que non están a
nización científica do pensamento
favor desa forma particular de
crítico, como solicita o economisglobalización queren volver á
ta italiano Giovanni Arrighi na enIdade de Pedra”. No entanto, de
trevista recollida en Á man esadmitirmos a globalización coquerda, achégasenos unha miga
mo a última e actual fase do cagrazas aos libros de Laiovento.
pitalismo, e de procurar, como
Autores: Marcos Mariño Beiras e Araceli

Varela Sánchez.
Edita: Laiovento.

Naomi Klein.

aquí o procuran, mal que ben, os
oito entrevistados, un modelo socioeconómico non capitalista, o
movemento ha de ser necesariamente antiglobalización. Os aparellos ideolóxicos do capitalismo
realmente existente anunciarán o
que anuncian, mais non deben
marcar a axenda.
Se cadra resulta Chomsky o
máis popular dos protagonistas
de Á man esquerda canda o escritor uruguaio Eduardo Galeano, quen orixina máis ambigüidades no seu radicalismo ás ve-

ces confuso. O lingüísta estadounidense asegura que “a democracia formal foi da man dos programas neoliberais, que minan a democracia [...]”. A respecto da relación entre democracia formal e
capitalismo extremo resulta clarificador un dos sonoros ausentes
do libro, Slavoj Zijek –esloveno,
recentemente traducido e publicado en Laiovento–, que explica
o vencello estrutural e, daquela, a
imposibilidade de que a democracia burguesa funcione doutro
xeito, entre o formalismo parla-

A Toupeira
Já desde o seu nacimento perseguiu o cinema o seu status
como arte, irremediavelmente
perdido nas fauces do mercado
do entretenimento. O cinema
naceu co pecado original duns
custos de produçom demasiado
elevados, obrigado portanto a
umha recuperaçom dos mesmos na bilheteira em prejuízo
da qualidade e em benefício
dumha excessiva codificaçom
do modelo. Fóra (do mercado)
fica qualquer intento de cinema
nom narrativo, abstracto, persoal, caótico, livre...
Mas basta (às vezes, nalgures) sair-se da sala de cinema
para encontrarmo-nos coas
images que buscamos, aquelas
que intentan romper co que Peter Watkins (do que pudemos
ver um ciclo no CGAI corunhês
a princípios de ano) chama a
“Monoforma”, aquelas afastadas da codificaçom do cinema
industrial e, em conseqüência,
próximas ao que se conhece como cinema experimental.
É neste campo onde tive-

mentario e as receitas económicas neoliberais.
Perante o que, en palabras do
profesor de historia Robert Brener, mantén o statu quo –“non
[...] unha ideoloxía coherente, senón un profundo cinismo e a sensación de que non hai alternativa”–, os suxeitos abordados ofrecen indicios contra unha suposta
lóxica que non é tal: “A cuestión
política crucial é: queremos ter
realmente un sistema que necesita paro masivo, reducións salariais, cortes nos servizos sociais,
e miseria xeneralizada para poder
recuperar un grao saudábel de
acumulación de capital, da que
todos dependemos?” (Brenner).
E malia que asoman as contradicións entre diferentes maneiras
de enxergar o sistema capitalista
dentro da esquerda –para David
Harvey, o rexurdir do político dáse arredor dunha serie de problemas “moi distintos dos da esquerda tradicional”, afirmación
que o inglés Alex Callinicos non
admite na máis interesante das
entrevistas da obra–, a perspectiva dos protagonistas foca sempre un horizonte transformador
das relacións económicas e sociais capitalistas. Para o estadounidense Robert Brenner, “o socialismo non ten que probar a
súa superioridade sobre o capitalismo facendo crecer máis rapidamente o PIB. Proba a súa superioridade facendo posíbel a satisfacción das necesidades humanas –algo que o sistema capitalista é incapaz de facer, pola
súa propia natureza”.♦
DANIEL SALGADO
ALBERTE PAGÁN

Cinema no museu
rom cabida os projectos audiovisuais que mais luitarom polo
cinema como arte, onde artistas de outras disciplinas, em
tantos casos completamente
alheios e alheias à tradiçom e
história cinematográficas (nas
antípodas da cinefília dumha,
por exemplo, Nouvelle Vague),
lhe injectarom sangue novo.
Temos assi as películas dum
músico como Tony Conrad,
dum escultor como Michael
Snow ou de pintores como
Marcel Duchamp ou Fernand
Léger. Este tipo de cinema encontrou no museu um espaço
natural de exibiçom, até o ponto de que cineastas como Liz
Rhodes estream a sua obra na
Tate Gallery em vez de no
West End londinense.
Falsas sincronias no CGAC
E é no museu onde se podem

descobrir excelentes mostras
de cine. Dentro da colecçom
Point of View surprendem tres
películas estruturalistas, todas
de 2003: Time after Time (Anri Sala), na que a noite e os
desenfoques obliteram a image dum espectral cavalo imóvel na beira dumha estrada; I
Jedi (Devil’s Tower), na que
Pierre Huyghe rouba um plano de Star Wars para congelálo, mas ocultando baixo umha
máscara negra a metade direita da pantalha; e a excelente
Blind Spot, na que Gary Hill
utiliza um breve fragmento
rodado numha rua, mas separando os fotogramas com espaços em negro de longitude
crecente, de jeito que o que
empeza sendo umha cena ralentizada acaba convertendose numha pantalha negra (até
20 segundos sem image) na
que se insirem fotogramas es-

paçados dum rosto, cada vez
mais separados entre si no
tempo, mas sempre contíguos
na acçom.
De menor interesse som as
exposiçons de Christian Jankowski e a película de Bjørn
Melhus Auto Center Drive,
mas ambas compartem um
criativo uso da assincronia,
desligando a image do som,
apropriando-se de sons roubados para aplicar-lhos a images
que nom lhes correspondem
ou desvirtuando a image por
meio da utilizaçom de sons
que reconhecemos de outra
procedência. Do primeiro destaca o vídeo musical Nadie
mejor que tú (2005), feito para a cantante Fangoria, no que
a voz de esta surge dos lábios
de Marta Sánchez, facendo
conviver, por meio deste jogo
conceptual, dous estilos musicais diferentes. Auto Center

Drive propom umha peculiar
narraçom utilizando vozes (e
cançons) de James Dean, Marilyn Monroe, Jim Morrison
ou Janis Joplin, aplicadas a
umha série de personages interpretadas, tanto as masculinas como as femininas, polo
próprio cineasta. Fica ferido
assi o realismo a favor dumha
explosom múltipla de significados cruzados muito sugestiva. É a mesma técnica que utiliza a publicidade televisiva
“Entendemos que nom vejas
outra cousa”, na que a banda
sonora de diferentes tipos de
programas se superpom á
image dum automóvel; e a
mesma que pudemos ver em
“Din que chove”, incluída na
colectiva e nom orçada Hai
que botalos!.
Point of View pudo-se ver
em abril e maio passados; a exposiçom de Jankowski rematou
o 12 de junho e a de Melhus o
11 de julho, no CGAC compostelám.♦
atoupeira@yahoo.com
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A súa obra responde ao canon do xénero de suspense?
A novela é de corte clásico
dentro dese xénero: pantasmas,
unha illa claustrofóbica, unha
muller salvada do mar que está
amnésica… En todas as miñas
obras hai dous niveis de lectura.
Na tona, unha historia, un argumento que respecta escrupulosamente as regras dunha tradición
literaria, neste caso a do suspense. Mais na fondura hai un valor
simbólico poderoso que é o xermolo do libro e que garda realmente a mensaxe da novela. Esta duplicidade para min sempre
foi fundamental. Hai que facilitarlle ao lector entrar no universo literario, deixalo que encontre
pezas recoñecíbeis, que se encontre cómodo. E a partir de aí,
se quere profundizar, darlle outro alimento, enriquecelo.
E cales son os valores simbólicos subxacentes?
Entrementres escribía a novela, miña avoa, unha das persoas que máis quixen, estaba en
plena agonía. A través da historia de Frida tentei contar a miña
dor. A illa do libro funciona como unha rede que atrapaba os
meus sentimentos, a imposibilidade de avanzar. Quedar na illa
supón converter os seres queridos en pantasmas, en medos
que nos atenazan. Eu quero
conservar o amor pola miña
avoa coma unha presenza positiva, non coma un lastre. As
pantasmas do libro funcionan
como pexas que as persoas se
autoimpoñen e que as fan sufrir.
Amor e morte, coma forzas terríbeis, marcan os personaxes, que se comportan
sempre dun xeito irracional.
Exactamente é así porque
amamos dun xeito animal. Para
a nosa sociedade, amor é igual
a posesión e iso é errado. Deberiamos educar as persoas no
amor con xenerosidade, sen
apegos enfermizos. Hai un concepto moi estendido de que ser
é posuír: somos o que parecemos e aferrámonos a todo o que
temos dun xeito egoísta. O egoísmo é o que máis achega o home á animalidade. A iso debemos contrapoñer a cultura, que
é o que nos confere esa diferenza a respecto dos instintos. Se
por min fose, Ensaio sobre a
cegueira, de José Saramago,
sería lectura obrigada nas escolas porque ese libro explica moi
ben o concepto de racionalidade como peza fundamental para
o desenvolvemento humano.
Esa presenza dos sentimentos evoca a poesía, igual
que moitas páxinas da obra.
É que eu son poeta, poeta
sen sorte. Teño un poemario
que xa percorreu moitas editoriais, foi lido por todos os xurados dos premios literarios galegos e segue na gabeta. Síntome
máis poeta ca narradora pero
aos demais non llelo parece.
O primeiro libro que escribiu gañou o ‘Barco de Vapor’. Este foi premio ‘Blanco
Amor’. Mala sorte non parece que teña na literatura.
O deste premio foi unha
sorpresa maiúscula. Cando
mandei a obra ao certame aínda estaba en fase de redacción.

Dolores Ruíz
‘Moitos profesores confunden
literatura con pedagoxía’
CÉSAR LORENZO GIL

Dolores Ruíz (Bouzas, Vigo, 1968) ideou unha historia de suspense, de mortos que
andan por entre os vivos, de atmosfera claustrofóbica, de memoria e desexo que esconde algo máis ca unha simple intriga. Dentro da illa (Galaxia) é a primeira novela para adultos da autora e con ela gañou o Premio ‘Blanco Amor’ 2004.

PACO VILABARROS

Mandeina apurada, enriba do
prazo. Após o fallo do xurado
engadinlle moitas cousas. Por
sorte, o editor, Carlos Lema,
axudoume moito a mellorala, a
pulila definitivamente. Foi un
libro que me custou moito.
Sentiu o famoso desacougo do escritor?
Abofé. Nunca pensara que
existía ese sufrimento, esa obsesión. Cheguei a pasar doce
horas diante do ordenador. O
que estaba ocorrendo na obra
até a min me sorprendía. Mandáballes aos meus amigos
mensaxes ao móbil para lles
contar, aglaiada, achados na intriga, como se non fose eu quen
estaba a crear todo aquilo.
Aparteime totalmente do que
tiña ao meu redor na vida real.
Eu vivín tamén dentro da illa.
Unha parte da crítica vin-

culou a novela coa Nova Narrativa; outra coa literatura
de pantasmas inglesa. Cales
son as súas influencias?
Conscientes, non sei. Considero a Valle-Inclán un escritor fundamental na literatura
mundial, pero recoñezo que me
gusta o suspense desde sempre.
De pequena lía ‘os Cinco’ de
Enid Blyton, de aí pasei a
Agatha Christie, a Edgar Allan
Poe, a Henry James. Ademais
vin moito cine e todo iso obviamente acaba por trasladarse
á propia escrita.
A illa do libro non se sabe
onde está nin cando sucede a
acción. Iso axuda a centrar a
atención nos personaxes?
Eu vivo en Bouzas e de aí
tirei o ambiente mariñeiro. Falando con miña avoa, logrei coñecer como eran os obxectos, a

roupa de hai cincuenta anos.
Quería conservar a coherencia
atmosférica, mantendo a ambigüidade de cara ao lector pero
coñecendo ben o contorno, facéndoo familiar.
De nenos e adultos
Vostede ten experiencia como
autora de literatura infantil.
Cambiou a percepción da
xente ao dar o salto á novela
para maiores?
A ollada é diferente. Noto
que me etiquetan doutra maneira. E non o entendo, porque
a literatura para nenos é tan importante como a que se fai para
os adultos. En Galiza hai un
gran nivel e moitos maiores deberían ler libros supostamente
“exclusivos” para os cativos.
Atoparían grandes sorpresas.

Disque a literatura infantil ten mellor mercado, grazas ao ensino.
É certo pero iso supón un perigo grave, tanto para a literatura
como para a educación. Moitos
mestres consideran que os textos
literarios deben axustarse aos valores pedagóxicos que eles manexan nas súas materias: solidariedade, ecoloxía, pacifismo…
Isto supón que só entren no circuíto das lecturas recomendadas
aqueles textos que teñen moi
mastigadas esas mensaxes. Moitos escritores, para non perder
lectores, axéitanse a eses usos e
acaban escribindo o que os profesores queren ler e recomendar.
Dese xeito frivolízase a literatura, que debe guiarse por obxectivos e valores propiamente creativos, alleos á ditadura do politicamente correcto. Pero tamén se
frivoliza a educación, porque aos
rapaces non se lles explican as
cousas con madurez senón que
dubidamos da súa intelixencia e
pensamos que hai que contarlles
as cousas como se fosen parvos.
En Galiza hai unha nova
xeración de narradoras que
consegue o favor do público:
Anxos Sumai ou Rosa Aneiros sempre comandan as listas dos máis vendidos. Fálase
dunha literatura galega en
feminino. Está de acordo?
Non me gustan esas etiquetas. Sei que para a crítica e os
editores cómpre algunha referencia que axude a catalogar
as obras, pero como lectora non
acepto esas dicotomías. Sóame
todo a condescendencia. Para
algúns parece unha barbaridade
poñer a competir O principiño,
de Antoine de Saint-Exupéry
con Á busca do tempo perdido,
de Marcel Proust. Por iso procuramos colocalos en “ligas”
diferentes. Pois igual ocorre
con iso da literatura de xénero
sexual. Como un libro feito por
unha muller non vai ter igual
categoría ca outro feito por un
home, mellor colocala á parte.
A literatura xa ten os seus xéneros, que nada teñen a ver cos
homes e as mulleres.
A literatura de xénero
tampouco está moi ben vista
pola crítica galega.
Outro erro. Os xéneros son
convencións necesarias. Outra
cousa é que alguén os aproveite
para ocultar a súa incompetencia como escritor. Pero a través
da novela negra, ou de amor, ou
do que sexa, pódese promover
a evolución da literatura.
E logo deste éxito, que novos proxectos ten?
Hai moitas cousas, tanto no
plano literario como no artístico. Teño na cabeza facer unha
fotonovela e estou colaborando
cun videocreador nun proxecto
que consiga finalmente levar a
esencia poética da literatura ás
imaxes. O audiovisual conseguiu captar a narratividade
mais non o discurso literario. É
un proxecto que me atrae moito. Gustaríame tamén conseguir
que alguén me editase en galego un libro de relatos, Canora,
con ilustracións dunha amiga,
que só se editou en castelán
nunha edición non comercial da
Deputación de Badajoz.♦
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Morre Eugénio de Andrade
‘A alegría foi descobrir que a miña poesía axudaba a vivir’
O 13 de xuño morría aos 80 anos de idade o considerado maior poeta portugués vivo. Eugénio de Andrade, nome literario de José Fontinhas, adoptado
cando publica o seu primeiro libro. En 2001 recibiu
en Celanova o premio “Celso Emilio Ferreiro”, e con
ocasión daquela visita concedeulle á xornalista d’A
Nosa Terra, CARME VIDAL, unha das súas contadas
entrevistas, da que publicamos un extenso resume.
O escritor e xornalista José
Carlos de Vasconcelos tomou
nunha ocasión unha frase de
Rilke para se referir a Eugénio
de Andrade: “Estou diante dun
poeta. Hai tan poucos no mundo!”. A sensación repítese. O
poeta abre agora a porta da luminosa vivenda desde a que se
adiviña o mar. Atopámonos
diante dunha institución das letras portuguesas. Calza chinelas e viste bata de casa.
“Son un poeta riguroso, esixente, e non teño resposta á pergunta de por que son tan querido.
A miña poesia non é condescendente, non penso nunca no lector
cando escrebo, fágoo por responder a unha necesidade funda de
expresión. Interrógome como a
miña poesia ten chegado a tantos
lugares. O outro dia recibin un volume dunha tradución ao vietnamita. Era un libro artesanal que o
tradutor mandaba por correo aos
seus coñecidos de Vietnam. Fiquei realmente surprendido de como a poesia fai amigos desta maneira, porque un tradutor que pasa
horas coa tua obra é un amigo
descoñecido” afirma Eugénio de
Andrade. Cadros e libros dominan a casa. Os cadros son maiormente obsequios de artistas que
retratan ao poeta. Os libros lévano
acompañando durante toda a vida.
Preside a estáncia principal unha
maxestuosa mesa de mármore. O
poeta explica que se trata dun regalo do Sindicato de Pedreiros do
Alentejo. Repara máis unha vez
nela e vólvese a perguntar como é
que esa mesa foi chegar a súa casa. Só acerta formular unha explicación: “é a máxia da poesia”.
Podería contar moreas de episodios que viviu coa mesma grata
surpresa. Comenta que talvez a
maior alegría que sentiu na vida
fose descobrir como a súa poesía
axuda a soportar o mundo. “Fóime transmitido polos outros. Durante a Ditadura dixéronme que
nas cadeas políticas a poesía que
se lía era a miña. Na guerra colonial, recibín cartas de soldados no
hospital dicindo que a miña poesía os axudaba a vivir. Sabe? Esas
son as grandes alegrías do poeta”.
Eugénio de Andrade só quer
falar de poesia. De cando en vez
di: “xa non teño moito tempo que
perder”. Advirte mesmo cando sabe que falar con el de poesía é todo un luxo e tornaría a conversa
infinita. “Fun sempre un bo lector
de poesía e os grandes poetas
trouxéronme moitas alegrías. Fico
satisfeito cando penso nos moitos
libros meus que hai traducidos.
Gosto de que a miña poesía exer-

za esa comunicación e proporcione aos meus lectores o pracer que
tamén a min me deron os grandes
poetas” destaca, e desta afirmación sae toda unha definición de
Eugénio de Andrade como poeta
de poetas, como un autor no que
están presentes as mellores leituras, os nomes que o foron marcando e que dalgunha maneira
continuan participando do seu
imaxinário literário.
A leveza das cantigas
Nun lugar destacado, os cancioneiros medievais da lírica galegoportuguesa. “Neles atopei a leveza que é a cualidade que máis estimaba en arte e tamén a que consideraba máis difícil. Gostábanme á par da cultura grega e oriental, tan importantes tamén para
min. As cantigas de amigo son as
que me apaixonaron, nelas hai
elementos da escrita que sempre
me interesaron, unha realidade
rural, un real tanxíbel, a elegancia
na simplicidade... Un falar materno, isto é, un descenso a certas necesidades primeiras do corpo e da
alma que interesaba á miña poesia e á miña estética”. Cando descrebe as bondades das cantigas
aventura tamén as características
que sempre quixo para a súa escrita: “Dicir cousas que, en si
mesmas, teñen certa complexidade de maneira moi simple, con
palabras que chamei maternas,
aquelas que se aprenden na infancia coa nai”.
Non é metáfora a que está a
empregar Eugénio de Andrade.
“En ningún caso. A miña nai tiña
unha cultura en la sangre, como
dicía Lorca, ao igual que todos os
labregos. Sabia imensos poemas
dos romanceiros. E cantábame.
Sentábame nos xeonllos e cantábame, até bastante tarde, cinco ou
seis anos. Esa foi a primeira poesía
da que tiven coñecimento. Aquela
mesma oralidade é algo que aínda
percebo como unha naturalidade
da expresión, como se un poema
fose unha confidencia que se lle fai
a un amigo”. Pode ser que esa proximidade teña tornado a súa poesía popular? “Non entendo cal foi
o mecanismo pero talvez sexa ese
falar materno que, dalgún modo, é
a fala da miña poesía. No me interesan os ornamentos, o exceso do
mundo barroco. Procuro unha estética, como dixo Nemesio, da pubertade, cos mínimos elementos.
A poesía para min é a verdade”.
Tantos poetas, tanto pracer!
A entrevista vai debullando, co-

A. LOPES FERNANDES

mo non podía ser doutro xeito, todos os poetas do poeta. “Dos portugueses hai particulamente cinco
que, dalgún modo, son os meus
mestres. Gil Vicente, Camões,
Cesáreo Verde, Camilo Pessanha
e Fernando Pessoa”. Autores todos con destacada presenza na
Antologia Pessoal da Poesia
Portuguesa que Eugénio de Andrade asinou e da que, en só un
ano, se tiraron cinco edicións.
A Fernando Pessoa procurouno de novo, cando apenas era coñecido no panorama literario portugués. “O meu primeiro libro
Adolescente, publicado con 18
anos, está adicado á súa memoria.
Daquela non había libros del, o
único que publicou foi Menssagem, de maneira que busquei nas
bibliotecas de Lisboa as vellas revistas, Orpheu, Portugal futurista,
Presença. Copiaba a man en cadernos escolares os poemas de
Pessoa, de Álvaro de Campos, de
Alberto Caeiro, de Ricardo Reis.
Foi unha aprendizaxe marabillosa
pero hai tamén un momento no
que buscamos a propia voz e temos que escreber de costas para o
mestre”. APessoa tenlle recriminado Eugénio de Andrade o seu medo ao corpo. “A miña poesia realmente oponse á súa nese aspecto.
Pode semellar vanidade pero alguén dixo que ao lado meu, o paganismo de Pessoa parece de cartón. Tiña horror ao corpo, non se

aceitaba, temía a sexualidade”.
Contrastes todos que toman
maior relevancia nun autor que
ten sido definido como poeta do
corpo. “Afirmei nalgunha ocasión que digo corpo onde outros
din alma. Escrebo desde hai
máis de cincuenta anos, cando
non se falaba de sexualidade,
non había televisión, o mundo
era diferente ao de hoxe. A miña
poesía fala desde moi cedo da realidade do corpo, cunha presenza moi forte. O amor non é platónico. E a sensualidade non é só
esa. Son sensíbel á natureza, pegado ás cousas da terra. Pasei a
infancia no campo, na Beira Baixa, e continuei indo despois nas
feiras á casa dos avós. Estiven
sempre en contacto con esa realidade nosa ligada á terra”.
Palabra única
Son por volta de trinta os títulos
saidos da súa sinatura. José Fontinhas (Póvoa de Atalaia Fundão- , 1923) mudou o seu nome para Eugénio de Andrade cando viu a lus o seu primeiro poemario, Adolescente, en 1942. Sería As Mãos e os Frutos (1948) o
título que polo que pasaría, xa de
novo, a ser un nome de primeira
fila nas letras portuguesas. Desde
aquela os títulos fóronse amoreando: Os Amantes sem Dinheiro,
As Palavras Interditas, Até

Amanhá, Ostinato Rigore, Véspera de Água, Escrita da Terra e
Outros Epitáfios, Matéria Solar,
Branco no Branco e tantos outros. Por veces, até mesmo lle parecen de máis, para un autor que
preveu unha bibliografia breve e
minuciosa. “Hai unha única palabra para dicer aquilo que quero e
esa é a que procuro. O proceso
poético é unha busca. Escrebo até
relativamente pouco e non me
preocupo con iso, mais de cando
en vez preciso do papel e comezo
a traballar. É un proceso inquietante en ocasións. Podo rasgar á
mañá seguinte un poema que na
víspera pensei que estaba pronto.
Ás veces mudo o poema de edición para edición. É tamén sinal
de que non estou satisfeito con
ese traballo”. As vinte formas que
tomou o poema “A orelha de Vicent” que se mostran nun expositor da Fundação Eugénio de Andrade proban o que o escritor di.
É esa idea a que o leva a citar a Rilke: “Era un poeta, odiaba todo o que non fose exactitude”. Tamén é ese pensamento o
que o afortala no seu convencimento de non conceder entrevistas: “Non gosto de improvisar, rara vez falo sen cuestionario previo. Como tampouco
gosto partillar na vida mundana
da literatura, é unha perda de
tempo. Estou retirado deses actos cos que non simpatizo”.♦
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O CÓMIC
GALEGO ARRASA EN BCN
Un dos cadros d‘A mansión dos Pampín, de Miguelanxo Prado

MAR BARROS

A mansión dos Pampín, de Miguelanxo Prado, e BD Banda, fanzine dirixido por Kiko da Silva, acapararon os premios máis importantes do XXIII Saló del Cómic de Barcelona, unha edición na que
a presenza galega foi a máis destacada dos últimos anos e na que se confirma a importancia
que esta a acadar Galiza como centro de produción de banda deseñada a nivel do Estado.
A banda deseñada galega está a
vivir unha das súas mellores
épocas, cando menos iso semella ao botar un ollo ao palmarés
dos principais certames de cómic, ao cadro de persoal das editoras especializadas con maiores vendas ou aos número de títulos que tiran noutros idiomas
autores do país.
O XXIII Saló del Cómic de
Barcelona veu reafirmar esa boa
saúde da que goza a nosa novena arte. Por primeira vez unha
mesma edición do festival, unha
das citas estatais de referencia
na banda deseñada, conclúe
cunha participación de autores
do país que bate marcas e cun
palmarés no que os nomes galegos acaparan os mellores galardóns. Miguelanxo Prado e Kiko
da Silva foron os protagonistas
dos Premios do Saló, acadando
os de mellor guión e mellor obra
do 2004 e o de mellor fanzine
respectivamente. Mais na maleta
de premios que os galegos trouxeron da cidade condal cómpre
engadir ó éxito de Mister K, unha
publicación semanal infantil na
que participan unha ampla lista
de galegos, como é o caso de
Santy Gutiérrez e Vitor Rivas,
entre outros, que acadou o premio a mellor revista.

Arquitectura con premio
O debuxante coruñés, Miguelanxo Prado recollía o venres 10 na
gala de entrega de premios do
Saló dous dos premios máis importantes. Os profesionais de todo o Estado que conformaban o
xurado escolleron o volume en
español d’A mansión dos Pampín, a obra realizada polo autor
para o Colexio de Arquitectos
dentro do programa didáctico sobre o feísmo urbanístico, como a
mellor obra publicada durante todo o 2004 e como o mellor guión.
O autor, que xa conta con varios

O colectivo BD Banda e a portada do número 5 da súa revista.

premios na historia do certame
catalán, “non agardaba” este galardón e móstrase sorprendido
polo descoñecemento por parte
do público non especializado da
existencia dunha banda deseñada galega. Para Prado estes premios son positivos “porque pasamos de ser individualidades perdidas, que só estaban identificadas por xente do mundo do cómic moi especializada, a ser recoñecidos dende fóra como colectividade”. Neste sentido, o coruñés subliña “o olfacto” do director d’El Jueves, que hai dous
anos apostou por novos creadores galegos para a súa revista.
“Sempre me pareceu triste que
unha persoa como Suso Peña,
pioneiro e único galego que se
adicou profesionalmente á ban-

da deseñada, pasase totalmente
desapercibida. Ou xente como
Das Pastoras que está a publicar
no mercado francés e aquí non a
chama ninguén. Por iso, desperdiciar esta colleita sería penoso”
Para o debuxante, “estes
premios o que permiten é pasar
á primeira liña de escaparate”, e
sinala que “nos próximos meses
falarase dunha nova xeración
galega de banda deseñada”.
Con todo, a Prado, que ten traducido a súas obras a catorce
idiomas pero que tan só conta
con dous títulos en galego, gustaríalle que “isto servise tamén
de reflexión para as institucións
e as editoriais galegas”. O coruñés bota cálculos e sáelle que en
custos un programa de televisión
pode equivaler a edición de catro

ou cinco libros de cómic. “É culturalmente desproporcionado e
iso que son poucos os programas premiados en festivais”.

Primeiro fanzine en galego
Se na pasada edición BD Banda
quedábase ás portas do premio,
téndose que conformar con ser
unha das publicacións seleccionadas como mellor fanzine, as
tornas viraron desta vez. A revista que naceu no ano 2001 e que
xa dende o principio desbotou a
opción de tirar unha publicación
de fotocopias grampadas para
apostar por un traballo de calidade e a toda cor acadou o premio
ao mellor fanzine de 2004. Esta
é a primeira vez que se premia
un fanzine escrito nunha lingua
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distinta do castelán.
Precisamente a calidade da
publicación foi unha das bazas
para acadar este premio, un acabado que a arreda do resto dos
fanzines e que, como explica o
propio coordinador, Kiko da Silva, pódese acadar grazas ao
abaratamento dos custos polo
avance das novas tecnoloxías.
“Superáronse todas as nosas
expectativas”. Este é o balance
que fai Kiko da Silva dos cinco
anos de vida da publicación e
que agora baralla a posibilidade
de botar elaborar unha edición
especial coas mellores historias
de Bd Banda en castelán “para
dar o pulo a un mercado maior”.
O colectivo BD Banda, aproveitou o marco do Saló para presentar ademais o novo número
da súa revista, o sexto xa, acabado de saír da imprenta.
Aínda que sen premio, outro
dos nominados foi o Fanzine Enfermo, unha publicación dirixida
polo galego Alberte Vázquez e
na que colaboran creadores do
país.

Marea galega en Barcelona
Ademais dos premiados, a banda deseñada feita no país estivo
representa por unha longa lista
de debuxantes e creadores que
non quixeron perder a cita para
presentar as súas últimas obras,
buscar editores ou, simplemente
darse a coñecer. Serxio e Hugo
Covelo achegaron o último número de Barsowia, Mariano Casas presentou no seu posto varios dos seus últimos traballos e
Iria Crespo amosou a súa primeira publicación Una raya negra.
Tamén estiveron presentes Vítor
Rivas, Alberto Guitián, Miguel
Porto, David Rubín ou Enma Ríos, unha nutrida lista que está a
colocar a banda deseñada feita
no país no punto de mira da industria do Estado.♦
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Queimada
MARICA CAMPO

Miguelanxo Prado
DE PELÍCULA

C

ontan que Noriega Varela, cando un inspector
lle recriminou a falta de
disciplina do alumnado, sinalou o mar de Foz que se albiscaba desde a ventá e dixo:
“Pídalles ás ondas que fiquen
quedas”. Non sei se o poeta
foi un bo mestre ou non, mais
certamente comprendía os rapaces. Ou, cando menos,
entendía que hai unha idade
en que o sangue ferve e é imposíbel o acougo. Mais o mar
de hoxe é ben outro e outras
son as ondas.
Finaliza o curso e unha
empeza a pensar nesa que
chaman síndrome do mestre
queimado. É a sensación de
estar a petar cos cotenos na
máis dura das rochas. A
imposibilidade de motivar un
alumnado que sempre está
noutra parte. A constatación
de que cada ano o nivel é
máis baixo. O cuestionarse
sobre a adecuación dos métodos. O preguntarse qué se
pode facer para quebrar o vidro da abulia. O culparse co
pensamento de que o mundo
cambiou, e nós, os
ensinantes, non nos
reciclamos na mesma
medida. A impotencia. A
sobrefatiga.
Alguén dixo que para
educar un neno cómpre toda
a tribo. A tribo é un urdido,
unha estrutura de relacións,
crenzas e valores. Mais agora
non hai tribo senón mercado
mundial. A tribo era para ser
nela, o mercado é para
consumir, para ter. A
autoridade moral foi
substituída pola autoridade
mediática. A voz do Grande
Irmán chega por vía catódica
e, alén dela, nada existe e nada vale. Habería, talvez, que
cambiar os centros
educativos por canles de televisión para o ensino. Quizais
así a cultura alcanzase a
importancia dos lareteos. Se
cadra algún alumno que hoxe
declara a súa vocación de actor porno concibise o desexo
de ser científico ou capitán
da mercante. É posíbel que
os que adormecen nas aulas
por teren estado até as dúas
da mañá vendo “Crónicas
Marcianas” soñasen con ser
cosmonautas para coñeceren
o Marte verdadeiro.
Seguramente os pais e as
nais, hoxe alimentados pola
teta da pantalla, coma os
fillos, entendesen que o exercicio da paternidade vai máis
aló de lles forneceren as últimas novidades en teléfonos
móbiles e en zapatos deportivos.
Si que debo estar queimada e por iso se me ocorren
estas cousas. Mais, se cadra,
non son ningún disparate:
dos meus alumnos, os dous
únicos que non teñen móbil,
son os mellores.♦

MAR BARROS

Miguelanxo Prado está a realizar a que será a súa primeira longametraxe de animación, De profundis. O coruñés imaxina un mundo submarino onde van parar os mariñeiros afogados e aposta por unha animación de autor.
Veterano da banda deseñada e
da ilustración, Miguelanxo Prado
regresa ao mundo do audiovisual cun novo proxecto, De profundis, no que fai unha homenaxe ao mar e no que reivindica a
animación de autor. Esta nova
iniciativa convértese na primeira
longametraxe do debuxante, un
debut que está previsto que se
estree a finais do ano 2006.
Tras rematar o guión d’A biblioteca da iguana, unha readaptación da obra homónima de Xosé
Miranda para a que será a segunda película do proxecto da TVG,
na que se levan á televisión contos de autores galegos contemporáneos, o creador coruñés embárcase nesta nova película xunto co
músico Nani García, quen se encargará da parte musical.
Sen diálogos e cunha banda
sonora ao mesmo nivel de protagonismo que as propias imaxes, De
profundis racha cos tópicos e coa
dinámica das grandes produtoras
para ofrecer “un tipo de creación
distinta, máis libre e máis poética”.
“Botaba en falta propostas diferentes dentro do audiovisual,
traballos máis elaborados” comenta o debuxante. “Con De
profundis queremos demostrar
que se poden realizar obras interesantes por vías alternativas”.
Para levalo a cabo o autor creou
a produtora Desembarco, deixando o labor de distribución e
venda da película a Continental.
“Na clave dos textos de Cortázar” o coruñés elabora un conto
clásico para adultos no que xoga
co paralelismo entre o ceo, como
lugar místico do imaxinario colectivo, e o mar, o alterceo oceánico,
o seu máis alá onde van parar as
almas dos mariñeiros afogados.
Tras un tempo de documentación, no que o autor revisou diversos títulos da literatura rela-

Imaxes de De profundis, obra en curso de Miguelanxo Prado.

cionada co mar e no que traballou con diferentes elementos da
etnografía que fan referencia a
el, Miguelanxo Prado presenta
en De profundis a viaxe iniciática
dun pintor namorado do mar que
se embarca periodicamente xunto cunha tripulación de mariñeiros. Nunha destas travesías un
accidente provoca que afunda o
barco sen superviventes. Esa fatalidade descúbrelle o mundo
onírico do mar, onde se reencontrará con persoas insospeitadas.
Detrás da película agáchase
ademais de xeito implícito unha
homenaxe a autores como o pintor Lugrís, que fixo do mar o
centro da súa obra. Como indica
o debuxante “o noso é un discurso máis poético”. “Quixemos
facer un espectáculo para ser
gozado con calma”.

ras dispoñan dun equipo de profesionais que imitan e repiten os
personaxes creados por un debuxante e que os recursos estéticos se reduzan aos mínimos (o
exemplo máis claro é a industria
xaponesa), Miguelanxo Prado
apela á súa experiencia profesional para ofrecer unha alternativa.
“Levo anos traballando no sector
do audiovisual, mesmo deseñei
algúns dos personaxes da serie
de animación Men in black. Os
debuxos tiñan que ser sinxelos
para que se puideran imitar con
facilidade. Foi algo frustrante,
por iso decidín facer unha obra
de autor na que os personaxes
fosen todos meus, realizados por
min, como nas miñas viñetas,
coas miñas cores e os meus matices”, explica.

“Embarco con seguridade”
Animación de autor
Con este novo proxecto Miguelanxo Prado quere reivindicar a
animación de autor fronte a despersonalización do debuxante
provocada pola propia dinámica
de produción da industria do audiovisual. Mentres cada vez é
máis frecuente que as produto-

“Aínda que me resulta difícil entender por que, o audiovisual é
un sector tan marcado polos
condicionamentos
industriais
que calquera iniciativa fóra destes camiños vese como a loucura do parvo de turno, algo que
non pasa con outros sectores como o do cómic, onde trunfan os

novos xeitos de contar historias”.
Sabedor de que a súa produción
terá dificultades para colocarse
nas principais salas comerciais,
Miguelanxo Prado coida que iniciativas como a súa, cun equipo
de produción reducido, na que o
creador é responsábel da autoría
de cada debuxo e cunha temática e unha estética que se afasta
dos tópicos, son “favorábeis”. “É
necesario que os que podemos
debamos afrontar iniciativas deste tipo. Estamos a atravesar unha idade de ouro en canto a ilustración, animación e banda deseñada, somos o grupo do Estado máis forte en canto a calidade
e número, por iso debemos amosar a administración e ao público
que hai outras propostas, proxectos interesantes con outros
enfoques”.
A pesar do aspecto novidoso
da longametraxe Miguelanxo Prado embarca “con seguridade”.
“Falando dun proxecto de imaxe
real non me atrevería a subir a
palestra cunha proposta revolucionaria, porque a miña experiencia neste campo é nula, pero na
animación coñezo os puntos negros e teño solucións para eles”.

Curuxas e outros premios
En pleno proceso de realización
da película, o colexio de Arquitectos de Galicia vén de recibir o premio Curuxa aos Medios de Comunicación na XVII edición destes galardóns por O proxecto terra, un programa didáctico contra
o feísmo urbanístico no que se incluía A mansión dos Pampín, un
álbum de banda deseñada elaborado por Miguelanxo Prado.
Este galardón súmase así ao
Premio Ourense, co que se recoñecía o emprego da banda deseñada neste programa educativo.♦
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Adeus Diplomáticos
MAR BARROS

Irromperon na música dende o barrio de Monte Alto creando nos noventa un estilo que se daría en chamar
rock bravú. Contaban historias de xente, dedicaron un tema a Arsenio Iglesias e outro ao futbolín e facían
reivindicación entre sons de taberna enxebres e o rock e o heavy que chegaba ao barrio coruñés. Agora,
despois de quince anos de “arroutada e paixón” Os Diplomáticos despídense cunha xira por todo o país.
Abriron canteira niso da música
coa teima do rock en galego e a
arroutada pangalaica. Corría o
ano 1990 e Os Diplomáticos de
Monte Alto souberon inxectar unha nova corrente a un panorama
musical, no que empezaba a intuírse que as gaitas e os pandeiros
ían dar moito de si. Rómulo Sanxurxo e Xurxo Souto, até daquela
compoñentes do grupo de folk
Belida foron os artífices dun estilo, ao que máis tarde lle colgarían
a etiqueta de rock bravú, unha
música para saborear cun cubata
na man apoiado na barra dun bar
ou choutando no torreiro da festa.
O grupo xurdiu un pouco coma todos, sen decatarse. “Cando
cansamos de andar esbardallando
co folk comezamos a tocar no salón da miña casa”, comenta Rómulo Sanxurxo. “E pedíronnos a
Xurxo e a min que compuxesemos
a sintonía da radionovela Os Frigoristas, emitida pola Radio Galega”. O resultado foi unha maqueta
con tres temas que pronto rulaba
polos bares composteláns co título
Rómulo Permui e Os Diplomáticos de Monte Alto. Mais sería
Uxía Senlle a que lle daría o impulso definitivo para que a banda
consolidase a súa primeira formación estábel, convidándoos ao
concerto que ela organizaba no
Porriño. A partir de aí chegaría o
primeiro disco, producido pola
Fundación Resentidos, Arroutada
pangalaica, unha pequena convulsión na música feita no país. “Logo veu todo rodado, case sen darte
de conta pásanche quince anos e
aquí estamos”, comenta Rómulo.
Agora, Os Diplomáticos retíranse dos escenarios, unha disolución que non agoira bo futuro
para un estilo que marcou unha
época, cunha xira de concertos
que se iniciará o 10 de xullo en
Ortigueira e que rematará en
Monte Alto a primeira semana de
setembro. Para esta despedida,
contarán sobre o escenario con
todos os membros que pasaron
polo grupo e cos músicos que colaboraron cun proxecto bravú que
tiña como principios estéticos “o
virtuosismo, o sentidiño, o moinantismo, a arroutada e a paixón”
e como filosofía a festa rachada.
“Rapaces de barrio, pais de aldea” proclamaban fachendosos
nos seus primeiros manifestos. E
esta era unha definición que lle viña á medida á súa música, unha
sorte de barullo entre pezas enxebres ao xeito das tabernas da aldea
e os sons máis contundentes dos
barrios obreiros das cidades. Pero
tamén á medida do seu público.
Tendeulles un cabo o programa da TVG Xabarín club, que
daría a coñecer a todos eses grupos que se adscribiron ao movemento que eles iniciaron.
Despois de quince anos dos Diplomáticos quedaron millóns de

historias, seis discos e diversas colaboracións e bandas sonoras. O himno de Monte Alto, coa colaboración

de Manolo Rivas, a oda ao futbolín,
a de Arsenio... Con todo, aseguran
que non van deixar ningún baleiro

na música galega porque “o noso
traballo está aí para sempre”.
“Vivimos no cu do mundo”

anunciaban hai algún tempo “pero temos a bravura para tronzar o
universo”.♦

Rómulo Sanxurxo

‘Agora xa non che preguntan por que fas rock en galego’
No que semella un dos mellores momentos dos Diplomáticos tras a marcha de Xurxo
Souto, cun disco no mercado
(Komunikando), sorprende a
decisión que acaban de tomar.
Levamos quince anos, gravamos un disco no 2003, fixemos dúas xiras con el e agora o
cansazo lévanos a parar. Pero
non é cuestión de ter mellores
ou peores momentos, senón de
pechar un ciclo para poder realizar outros proxectos.
Vai ser un paréntese ou
un punto e final?
Dende logo, agora a nosa
idea é parar e non volver.
Cal foi a contribución dos
Diplomáticos á musica galega?
Supoño que con algo contribuímos, pero non penso que a
min me toque facer este tipo de
comentarios. O que si podo dicir é que nós dende o primeiro
momento loitamos pola idea de
facer música en galego, concretamente rock en galego, que era
un pouco moverse no deserto.
Existían grupos de folk, tampouco de máis, e aparecemos
nós facendo rock en galego.
Hoxe a música galega ten o seu

sitio, pero non penso que tiveraPrimeiro foron Os Heremos moito que ver, ou polo me- deiros, coa marcha dos Dinos, non máis que o resto. Can- plomáticos fírmase a sentendo empezamos ninguén facía cia de morte do rock bravú?
rock a agora as
Hai unha
tornas cambiaconfusión,
apaces
ron e iso para
sempre se ennós é un orgutendeu o bravú
llo, porque foi de barrio, pais de
máis como un
polo que sem- aldea” proclamaban m o v e m e n t o
pre loitamos.
que como unha
Era loitar, fachendosos
idea. Pero o
en certa medibravú é a idea
nos
primeiros
da, contra un
de facer rock en
tabú, refírome
galego, un rock
ao de cantar manifestos.
co cheiro da
rock en galego.
nosa terra. Por
Era. Lémiso
seguirá
brome na Coruexistindo menña, cando empezamos, que nos tres haxa grupos que canten na
tachaban de facer rock pailán súa liña, defendan o seu idioou rock agrario. Parece que o ma e as súas tradicións.
galego está ben para determiQue condicións houbo
nadas cousas pero non para ou- para que xurdise?
tras. Cantamos en galego porNon houbo unhas condique non sabíamos facer outra cións especiais. Empezamos
cousa e nas entrevistas, de fei- a tocar polas vilas e coñeceto, a gran pregunta era por qué mos grupos dos que non sabía
escolliamos este idioma. Nós ninguén, como Os Skornacontestabamos que era por mo- bois, Os impresentables, O
tivos estritamente comerciais. caimán do río Tea, Os HereA estas alturas a ninguén se lle deiros. Decatámonos de que
ocorrería preguntar iso.
todos tiña unha idea moi si-

‘R

milar e nós o que fixemos,
humildemente, foi unilos. Pero agora hai unha fornada de
músicos marabillosa, nela
dous grupos que destacan Lamatumbá e Ruxe ruxe.
A música está a atravesar
toda unha serie de problemas. Tivo algo que ver esta
conxuntura coa disolución
dos Diplomáticos?
Non, de feito, dende o meu
punto de vista, se miro quince
anos atrás penso que esta é a
mellor situación. Hai moitos
grupos, lugares onde tocar,
moitos festivais, aínda que antes os concellos apostaban
máis polo rock. A Xunta de
Galicia desenvolveu un traballo moi bo para facer desaparecer as festas das vilas e para
que os concellos non puidesen
apostar pola música. Está claro
que a situación discográfica
está fodida, pero mal tamén estaba hai quince anos. Aquí hai
unhas sementes de rock e de
folk moi boas e se a TVG e a
Radio Galega traballasen no
sentido que deberían, sen ningún tipo de ataduras, isto sería
unha mina.♦
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Tui:
liquidación
total
MARGA ROMERO

‘P

or onde corre apenas o
silêncio” como di un
verso de Eugénio de
Andrade, na Corredoura, na
cidade da memoria durmida, hai
unha porta. Porta da tenda de
Milagrosa. Milagrosa ama os
gatos e bótalles de comer e
fecha a súa tenda, na que se poden mercar, por exemplo,
fundas para colchóns de la, dos
que gardamos da infancia.
Liquidación total. Por peche, e
véndese a baixo prezo. Debaixo
do cartaz, o anuncio da última
que nos fai co diñeiro de toda
unha poboación a concellaría de
Cultura de Tui, unha exposición
que trata sobre a vida, a obra e a
herdanza do santo varón do
Opus Dei para liquidar a cultura,
alí está o anuncio na porta,
como outras veces cartaces de
“Homenaxe aos Caídos” ou dos
desfiles militares que tamén
acompañan á procesión de San
Telmo. Liquidación das liberdades individuais. Outro cartaz, o
de Fraga, lembremos: Candidato
á presidencia da Xunta polo PP
e entón o verbo liquidar, adquire
outros significados, ese de
despachar tamén, pero de matar,
e algo ten que ver este ministro
de Franco con esta nova
acepción da palabra. Veñan
facer a fotografía e oxalá que a
porta sexa profética e que o verbo liquidar adquira todos eses
outros valores. Axustar
formalmente unhas contas co
pasado para que a memoria
rache co silencio, tamén na Corredoura. Dar por rematado
algo, especialmente as
operacións desa empresa
construtora que especulou desde
o concello co chan da veciñanza
para convertelo en paisaxes de
vivendas destrutivas, das que
tanto sabe o goberno municipal.
Pagar totalmente unha conta,
eses xuízos que están pendentes,
que sentan o alcalde nun banco
de acusado e que agardamos,
para que non sexa o diñeiro do
pobo quen pague tantos cartos
como van facer falta en procuradores e defensa, a conta deben
saldala eles, os acusados pola
veciñanza. Liquidar é pórlle fin
a unha situación, esa que representa a face de Fraga renovada
no cartaz electoral. Liquidemos
cos votos, tamén en Tui. Xa sabemos que é a vida a que nos liquida, mais esta vez, liquidemos
nós antes da morte natural.
Como dirá eternamente Eugénio
de Andrade: “Já gastámos as palavras pela rua, meu amor, e o
que nos ficou não chega para
afastar o frio de quatro paredes”.
E é verdade que “gastamos tudo
menos o silêncio”. Ogallá que o
voto sirva para, de verdade, botalos mentres ecoarán eternas as
palabras do poeta que se foi: “O
passado é inutil como un trapo.
E já te disse: as palabras estão
gastas. Adeus”.♦

Minha maçã camoesa
CARLOS MÉIXOME
Viva lá minha senhora
Linda boquiña de riso
Linda maçã camoesa
Criada no paraíso
A estrofa é dunha “janeira”, isto é,
dunha cantiga de aninovo que trata
de gabar as excelencias da senhora
da casa para que sexa xenerosa nos
seus agasallos aos cantores. Entre
nós sería un cantar de reis. A fermosura da señora é comparábel mesmo á beleza dunha maçã camoesa.
Na parroquia miñorá de Camos
teñen incerta orixe, tanto o apelido
Camoens como o nome dunha caste de mazá. A orixinalidade do topónimo, único no noroeste peninsular, e a evidencia do adxectivo,
con valor de procedencia, camoés/camoesa, fan que a posibilidade
de que ambos, apelido e mazá, teñan a súa orixe nas encostadas ladeiras camoesas sexa algo máis
que unha hipótese remota.
Sobre a orixe miñorá do apelido do príncipe das letras portuguesas Luís Vaz de Camões tense escrito en diversas ocasións e ultimamente, cunha evidente claridade, o
profesor Agostiño Nieto Pazó na
Revista de Estudos Miñoranos, nº
4 do ano 2004. No seu artigo vai
seguindo as pegadas do apelido até
o tataravó, o fidalgo miñorán Vasco Pires (ou Pérez) de Camões. Xa
que logo, as incertezas ao respecto
son cada vez menores.
Distinta é a cuestión da orixe
do nome da gabada mazá. Que teña a súa orixe en Camos é unha
posibilidade. Unha hipótese da
que non hai ningunha confirmación documental. Mais sen necesidade de caer no chauvinismo,

por qué non imaxinar que así foi
e recuperar, nestes eidos miñoráns deitados ao sol, a produción
de tan excelente mazá, na actualidade practicamente desaparecida.
Na literatura portuguesa, tanto
na popular, como xa vimos, como
na culta, maçã camoesa é sempre
sinónimo de saudábel: “Era um
moço gordo e redondo, com cores
de maçã camoesa...” (Eça de Queiroz, Civilizaçao); de agarimoso:
“Tratava-nos com petits noms:
princesa, mimi, florzinha do campo, maçã camoesa e enchia-nos de
beijos e mimos.” (Maria do Carmo
Peralta, O privado não se reparte);
de gorentoso recendo: “Abria a primeira gaveta e tirava, dentre a roupa, que rescendia a alfazema, uma
maçã camoesa, muito vermelhinha,
e uma mancheia de nozes do ano
anterior.” (Fernando Araújo Lima).
A fraseoloxía popular mantén tamén este parecer: “quando a rapariga é corada e com uma cor saudável, costuma dizer-se que se parece
com uma maçã camoesa” ou tamén
“melhor que uma maçã camoesa,
só dúas maçãs camoesas”.
Tamén en León, Asturias e sobre todo en La Rioja e Aragón a
mazá camoesa, en castelán dinlle
camuesa, é moi aprezada segundo a
tradición popular e mesmo din que
é deles. Así en Cornago, Logroño,
La Rioja lembran que a fama do
lugar vén dos regadíos que segundo
a mitoloxía popular foron construídos “por los moros”; nestas fecundas hortas producíanse froitos de
grande calidade e destacaba entre
eles a “manzana camuesa que ha de
ser cornaguesa”. A disputa téñena

preto xa que en Villalengua, na comarca zaragozana de Calatayud,
había, noutros tempos, tal abundancia de camoesas que os veciños
eran coñecidos como “villalengüinos” ou “camuesos” e mesmo a
mazá, practicamente desaparecida,
figura no escudo do municipio.
Nunha descrición do século XVIII
da vila de Daroca, preto da anterior
dise “entre las manzanas lleva preferencia por su exquisito aroma la
camuesa: a esta son inferiores en
bondad otras variedade dotadas de
un ácido muy grato.”
A mazá camoesa tiña tamén
unhas recoñecidas virtudes medicinais de tal xeito que nos séculos
XVII e XVIII era un compoñente
fundamental das “pomadas” (empregadas como produtos de beleza
para coidar o cabelo ou a pel) do
latín “pomum”, en plural “poma”.
Isto é mazá/mazás, que en galego
conservamos en palabras como pomar, pomareiro, pomariño; ou cun
“o” moi pecho que chega a ser “u”:
pumar, pumareiro, pumariño dun
xeito semellante a como camoesa
puido chegar a ser camuesa.
As virtudes medicinais e o excelente sabor da camoesa dan pé
tamén ao seu uso perverso como
no caso da “Tragicomedia de Polidoro e Casandrina” (sobre 1560),
unha comedia similar a “La Celestina”, na que “La Corneja”, a alcaiota, prepara un feitizo para Polidoro, un vaidoso novo rico indiano, e introdúceo nunha mazá. Logo
preséntase ante o incauto e ofrécelle unha cesta de camoesas entre as
que escolle a que ten o meigallo dicindo: “¿Cuál quieres señor? ¿Ves

O Bardo na Brêtema
Apolítica musical praticada na Galiza nestes XVI anos de fragrância popular não é absurda senão propositadamente antigalega, apesar dos corifeus bem pagos que enaltecem
qualquer patetice do poder que lhes
dá de comer. Nunca existiu um plano de promoção da nossa música
senão mais bem de denigração. A
programação musical das instituições públicas é sempre galeguicida. Apoiam mamarrachadas como
os libidinosos roncos de pé da RBO
que aliciam a obscena erótica do poder, e por cima no-la vendem como
se isso fosse a tradição galega, para
subliminarmente enfraquecer a nossa autoestima e sibilinamente violar,
humilhar e destruir a nossa cultura.
Na música culta detestam os compositores galegos por elevação xenofílica apresentando sempre os de
fora como melhores, ainda que a realidade objectiva é que os temos tão
bons e maus como no estrangeiro e
só nos diferencia a castrante política
cultural que padecemos.
O nacionalismo espanhol não só
é imperialista, é excludente e separatista porque não sabe conviver com
outras culturas, as submete ou extermina, e isso explica a disciplinada
acção culturicida que desenvolve na
Galiza. A carta aberta às candidatas
e candidatos, enviada por correio
electrónico às cabeças de lista dos
principais partidos só me foi respondida por Carme Adán e Quintana, o
qual indica a pouca cultura comuni-

Sabemos ben que o paraíso ao que
se refire o cantar está en Camos.♦

Rudesindo Soutelo

O nosso ronco som
cativa dos políticos ou talvez o desprezo de quem ousa incomodar com
razões sem aceitar rações nem fatias.
Contudo surpreende ouvir Fraga,
numa entrevista radiofónica para a
maior estação de rádio espanhola,
Ser, reconhecer que falamos “uma
das línguas mais estendidas do mundo que é o galego, português ou brasileiro”, quando ele é o principal
promotor do artificial separatismo
linguístico do galego e português, e
brutal anatemizador dos que utilizamos a grafia internacional que nos
permite comunicar-nos com duzentos milhões de pessoas dos cinco
continentes. Estamos em batalha
eleitoral e este habilidoso político,
que ainda se vanglória do seu passado de repressor fascista, responsável
de amordaçar os intelectuais, talvez
pretenda atrair o voto dos que a sua
bota esmaga.
Após 29 anos de exílio musical
forçoso, para manter a independência e seguir crescendo, tomei a decisão de retornar a Galiza, sem
qualquer pretensão profissional mas
também não para emudecer. No exílio criei Arte Tripharia, editora de
música que publica o Corpus Musicum Gallaeciae, e que eu gostaria de
radicar finalmente na Galiza. Mas
vendo o maltrato institucional e o
dos poderes fácticos que agasalham
estes galeguicidas, dá vontade de

esta que te dixe? Se crió sola en un
árbol que no parece sino que se
crió en el Paraíso terrenal”. A maxia será efectiva e o petulante Polidoro namórase de Casandrina,
prostituta e filla da vella meiga.
O forte recendo das camoesas
facía que se empregasen tamén para introducilas nos armarios, entre
as roupas, nomeadamente entre as
sabas, que adquirían así un agradable arrecendo. Aínda que nisto tamén influíse a intención de conservalas durante o inverno como se
facía cando se agachaban no medio
da herba seca. Hai que ter en conta
que as camoesas son mazás de tarde, serodias, que veñen no mes de
outubro ou como moi axiña polos
finais de setembro.
Segundo nos informa o profesor Xulián Maure na listaxe das terras aforadas á Casa de Cadaval hai
un foro denominado “Maceira”,
extremo este que nos confirma a
nativa camoesa Rosana Estévez, xa
que o topónimo consérvase na actualidade. O pai de Rosana, Gustavo Estévez plantou unhas pugas de
maceira camoesa, agardando que
prendan e que algún día poidamos
degustar esta caste de mazás criadas como din as estrofas populares:
Senhora do Póvoa
Minha Senhora da Póvoa
Ai, minha boquinha de riso
Minha boquinha de riso
Camoesa
Minha maçã camoesa
Ai, criada no paraíso
Criada no paraíso.

vendê-la a uma multinacional para
que a maquinária do grande capital
lhes aperte os parafusos à rádio e TV
públicas galegas, ao IGAEM, e a todos os organismos públicos que utilizam a nossa música ilegalmente e
com prepotente desprezo do trabalho dos autores. Estas bestas políticas
ainda se alegrariam de saber que os
rendimentos do Corpus Musicum
Gallaeciae vão ser expatriados e assim se dificulta a publicação de novas obras de autores galegos.
Mas para que queremos uma
editora de música galega na Galiza
se os conservatórios e Escolas de
Música não se interessam pela nossa música, nem tampouco as Orquestras nem as Bandas de Música,
também não os festivais de música
e muito menos os de ópera, e por
suposto que os solistas e grupos de
câmara também ignoram. E as instituições culturais semi-públicas, ligadas às entidades financeiras, mimetizam servilmente este disparate
colonialista e aniquilador da nossa
música. Uma humilhação permanente onde os compositores temos
que estar constantemente a reclamar
a nossa existência. O passado Sábado dia 11, Fernando Neira publicava em Babelia, suplemento do jornal madrileno El País, e dedicado à
cultura galega, um artigo sobre a
nossa música, mas nele esquece

mencionar que a música culta galega também existe, ainda que seja silenciada, rejeitada, amordaçada, repudiada ou vilipendiada pelo poder
obscuro dos burranas. É um simples
reflexo do acontecer quotidiano.
Desde 1926 e até ao ano 2001
os direitos económicos gerados
pelo uso do Hino galego foram
vilmente roubados por um editor
que registrara um plágio aproveitando que Pascual Veiga nem os
seus herdeiros o tiveram nunca registrado. Alertei a Junta do que estava a acontecer e ainda tive que
suportar uma bronca dum tal Homero por querer mudar a história
falsificada. Finalmente consegui
registrar as versões encomendadas
pela Junta em 1985 ao compositor
Rogélio Groba e que constituiriam
o germe do Corpus Musicum Gallaeciae. Os direitos editoriais do
Hino e mais da Antiga Marcha do
Reino da Galiza destinam-se agora a publicar a citada colecção e
principalmente aos compositores
novos, ainda que a soma anual recebida não supõe mais do que um
5 por cento dos investimentos.
Vai ser coisa de os compositores galegos se expatriarem no
seio duma multinacional, Hino
inclusive, para que “o nosso ronco som” compreendam. “Mas só
os ignorantes e férridos e duros,
imbecis e obscuros não nos entendem, não.”♦
ant@soutelo.com
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Todo un
programa
FRANCISCO CARBALLO

A

s contendas electorais
son espello da
sociedade: olimpismo,
agonística e relacións de
crueldade. O máis importante
é o que non se ve, o que se
fabrica fóra da “praza” e
constitúe a fonte de auga a
beber por cada quen.
Os programas das
formacións políticas son a
parte desa fonte seca ou
xenerosa. Hai 20 anos eran
programas breves, case
consignas. Os de agora son
volumes de 200 ou máis
páxinas. Lector, se non tes
onde entreterte, podes ollar
cada un deses volumes e
comparalos. De seguro que
te convencerás das
diferenzas. Están na letra
pequena.
Leo con calma “Un país
novo”. Quedo atrapado.
Busco no andel o
correspondente de hai catro
anos. As mesmas páxinas.
Parecidos titulares. Mais
contexto novo. Subliño con
paixón dous parágrafos.
Olla: “Vivir e traballar na
propia terra é un dereito
básico, cuxa consecución
constitúe a maior
preocupación dos galegos.
Por iso o esencial neste
momento é que Galiza poida
dotarse dunha política
económica orientada cara á
creación de emprego estábel
e de calidade” (páx. 11).
Dada a tecnoloxía actual a
emigración por falta de
postos de traballo é
innecesaria e proba que o
país non funciona.
Segundo, na páx. 163.: “é
vontade política do BNG
retormar un concepto
imprescindíbel hoxe: a
planificación. O BNG
considera a necesidade dunha
política de ordenación do
territorio”. Imprescindíbel e
sine qua non se pode facer
nada. Porque este país está
desnormalizado e obstruído
por lexislacións arcaicas
uniformistas.
Os dous textos: emprego
e ordenación do territorio
xugulan a malversación
centenaria de opresión e
abren a posibilidade dunha
autodeterminación laboral e
social de medre e
desenvolvemente
autoxerado. Máis inda,
porque os dous textos están
redactados baixo a luz dun
novo marcio legal, dun
Estatuto de nación. “A
garantía para valorar todo o
potencial do país, para
rachar coa subordinación a
intereses alleos”(páx.6). En
fin, un programa para ler,
para esixir o seu
cumprimento porque expresa
a autoconvicción da propia
valía nacional e cívica.♦

A Ucha das Horas

Felipe Senén

Humanidades e deshumanización
Se se quere ver, atópase que a
globalización acelera a súa marcha militar uniformadora. Propicia o esquecemento, a insensibilidade, tenta esborrallar a historia das civilizacións, a identidade, o humanismo, canto aínda
supervive e se sobrepón a ese
gran galiñeiro industrial que
quere facer dos humanos automáticas pitas poñedoras. Iso que
chamamos as “Ciencias do Espírito”, as humanidades, entran en
crise fronte á cultura do carto fácil, do pelotazo, do oportunismo,
da dupla moral, da hipocrisía
campante.
A historia é patrimonio de
Europa, dese gastado “Vello
Mundo” que se foi curtindo polos celtas, pola civilización grecolatina, polos camiños de Compostela e nunhas sufridas guerras
mundiais, para desembocar neste
mundo dos supermercados. Búscase un proceso de autoafirmación, de madurez, atoutíñase e
chega ese momento inicial e necesario, no que os fillos voan do
niño familiar e se arrepoñen aos
seus pais e negan a súa mesma
historia.
Europa leva o nome dunha
moza fermosa, filla do fenicio
Axenor, rei de Tiro, que fora raptada polo Zeus do Olimpo, en
forma de touro branco e coa axuda de Hermes, e despois asentaríanse en Creta, onde terían tres
fillos semideuses, Minos, Sarpedón e Radamantis... Grecia e Roma deron a luz dos mitos, ritos,
musas, sabios, teorías, leis, praxe, idioma, con palabras como
“democracia” ou “liberdade”.
Erixíronse acrópoles de saber,
escolas, universidades, templos,
cidades como Atenas, Roma,
Florencia, París, Londres, Dublín, Berlín, Viena, Compostela... que rivalizaron en saber e arte... e despois de tan longa andaina que fixo posíbel o románico,
o gótico, o renacemento coa Galaxia Gutemberg, o barroco... Pi-

F. SENÉN

casso, os mil e un ismos, nos
tempos internauticamente mediáticos botamos semellante herdo pola borda. Sintomaticamente
o cardeal Ratzinger toma, como
papa, o nome dun santo do século VI, de traballo e escritorio,
que é como dicir de boina e de
birrete, o do San Bieito, patrón
de Europa. Namentres furan deica ao interior da casa e propáganse a través das pantallas dos
monitores, todo tipo de violencias e miserias humanas. Non
compre, aprender do andado?

E nese facer e desfacer do tear de Penélope, redáctase a Carta
de Bolonia, documento que lles
propón aos Estados de Europa
deseñar e uniformar un novo cadro de titulacións. Paradoxalmente, o secretismo manda nesta
sociedade que se proclama democrática. Dálle pé a que se multipliquen e se acentúen os rumores, ao non seren desmentidos.
Namentres –pese á lexislación e ás obrigas da administración– a especulación, o grotesco
consumismo, a ignorancia reinan-

te, ameazan como nunca o patrimonio cultural, que é identidade e
recurso turístico. Cómpren medidas preventivas, unha xestión
profesional especializada, aspectos que na xa longa experiencia
das universidades galegas se foron creando, mellorando atentas
ás necesidades do país. Aspectos
que contribúen a elevar o nivel intelectual e o desenvolvemento,
cara a unha sociedade máis libre,
tolerante e responsábel. Otero Pedrayo valoraba sobre o “nivel de
vida” o “nivel de espírito”, que
permita adentrarse na infinitude
dun universo, eterno antes de nós
e despois de nós...
Profesores das universidades
galegas, estudantes, academias e
a xente sensíbel –en certa soidade, pese ao momento electoral–
pronúncianse sobre esta cuestión
que resulta incomprensibelmente
paradóxica. Solicítase do Ministerio de Educación e autoridades
competentes, que asuman a intemporalidade das humanidades,
“cousa de onte, de hoxe e de
sempre”. Que, pola contra, melloren os programas.
Namentras a vida segue para
enxergala, que é facela nosa: os
Premios Principe de Asturias, algo así como os Nobel de España,
outórganselles nestre 2005, a
seis institutos que espallan a cultura de Europa e levan os significativos nomes de Cervantes, British Council, Alianza Francesa,
Dante Alghieri, Goethe ou
Camões. E nesta fisterra europea, a Galiza das academias,
consellos da cultura, asociacións, oficialmente ábrese o
tempo estival cun novo proxecto
Galicia, Camiños de Concordia:
gobernos, sociedade, arte, cultura e pensamento son os temas a
tratar. Tampouco falar non ten
cancelas, o acontecer móvese
por outros camiños, entre deshumanizadas reunións e despachos
da chamada New Intelitgentsia,
os yuppies da economía.♦

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
Sarau du Brown
Brown
O baiano Carlinhos Brown chega a Galiza para presentar un espectáculo diferente. Se noutros
lugares leva o carnaval de Salvador á rúa, na Coruña aposta por
un concerto íntimo, pechado, no

Coliseum, con cancións dos seus
últimos discos mais tamén con
temas de Tribalistas e algunha
das baladas que lle compuxo a
Marisa Monte. O venres, 17, a
partir das 10 da noite.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

C U L T U R A

Santo Sospir (1952), de Jean
Cocteau, e La bataille du rail
(1945), de Réne Clément.
Dentro do ciclo Rellumes
2005, adicado ao cinema asturiano, o martes 21 ás 20,30
h. preséntase o vídeo Medrana (2004), de Juan Luís
Ruiz e Lucía Herrera; e o
sábado 25 á mesma hora
L´aire les castañes (2000) e
Divina Lluz (2004), de Ramón Lluis Bande. Máis información en www.cgai.org.

Imaxina Sons
O I Festival Internacional de Jazz de VIGO
comeza este 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. no pub
Quomo e con entrada de
balde dará comezo o ciclo Jazz na Noite, que
continuará o vindeiro xoves 23, e do que tamén
poderemos gozar no
Manteca Jazz Club os
venres 17 e 24 e os sábados 18 e 25. O C.C. Caixanova acolle, este venres 17 ás 22 h, o concerto
do Miroslav Vitous
Quartet (a entrada abala
ente os 9 e os 12 euros); e
o mércores 22 ás dez da
noite teremos a Egberto
Gismonti. Este sábado
18 ás 21 h vai estar no
Auditorio Martín Códax
do Conservatorio Superior de Música Abe Rábade; e o domingo 19,
Daniel Humair, co seu
último proxecto Baby Boom. A Praza da Estrela
acolle os concertos, gratuítos, de Fernando
Llorca e convidados, este
venres 17 ás 00 h; Roberto Somoza Trío presenta
Regra de Tres, o sábado

D E

18; Agustí Fernández
Quartet fáille unha homenaxe a Ornet Coleman
Lonely Woman, o vindeiro venres 24; e Alberto
Conde Trío, tocará o sábado 25. O luns 20 ás 20
h. celébrase no salón de
actos do MARCO a conferencia O jazz en Europa: breve historia e amplia situación actual, con
actuación ás 21 h. de Iñaki Salvador; o martes 21
haberá unha mesa redonda sobre A difusión do
jazz en Galiza, España e
Europa, e Ramón López
presentará Cancións para
batería; o luns 27 falarase de Novas tendencias:
por qué se acollen tantas
músicas baixo a etiqueta
“jazz”? e gozaremos dun

■ TEATRO

A Coruña

■ MÚSICA

MÚSICA NA PEDRA
O vindeiro domingo 26 ás
20,30 h. na Praza da Constitución, participa neste ciclo o guitarrista ferrolán e
representante máis destacado do blues en Galiza Víctor Aneiros.

Cambados
■ EXPOSICIÓNS

XAQUÍN CHAVES
A súa mostra Obra recente
permanecerá na galería Borrón 4 até o mércores 29.

Cea
■ EXPOSICIÓNS

MOSTEIRO DE OSEIRA
O Antigo Comedor do ilustre
Víctor
Aneiros
estará o
próximo
domingo
26 en
BETANZOS.

OURENSE acolle os concertos de
Danza Invisible e El Pulpo este
xoves 16 ás 22,30 na Praza Maior.
O venres 17 ás 22 h. no Pavillón
dos Remedios, o reaggeton de La-

tino Way; o tango e o rock de Limo Nebbia & La Luz y Moris ás
22,30 na Praza Maior; e o rock duro de Barricada e Medina Azahara ás 21 h. no Xardín do Posío.♦

Podemos ollar esta mostra no
Centro On até o 27 de xullo.
Miroslav Vitous.

Ames

Betanzos

Festas do Corpus en Ourense
Ourense

MUNDOS DIXITAIS

■ 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. Este
sábado 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.
■ CINEMA

CGAI
O ciclo Fóra de serie presenta este xoves 16 ás 20,30 h. e
o venres 17 ás 18 h. a fita de
Olivier Assayas, Demonlover (2002); este mesmo venres ás 20,30 h. e o sábado 18
ás 18 h. tamén poderemos

O Centro
Galego
de Artes
da Imaxe
continúa
coas
proxeccións
cinematográficas na
CORUÑA.

A CEO ABERTO
só de violoncello ao cargo
de Vicente Courtois; e o
martes 28 analizarase O
aspecto creativo do jazz:
jazz galego?, jazz español?, jazz europeo? e
Carlos Barreto fará un
só de contrabaixo. No Auditorio Municipal ás 21 h.
e por 3 euros actúa o venres 24 Nils Wogran con
Root 70; o sábado 25 o
Gianluigi Trovesi Octet;
e o domingo 26 Carlos
Barreto con Locomotiv e
François Corneloup como convidado. Do venres
17 ao domingo 19 haberá
tamén, nas zonas do centro, un pasarrúas a cargo
da Dr. Macarroni Latin
Jazz Bras; e do venres
24 ao domingo 26 teremos aos Kokodrillos.♦

As obras participantes neste certame de pintura exporanse desde o martes 21 e
até o 3 de xuño na sala do
Arquivo do Reino de Galiza
(Xardín de San Carlos, 10).

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

LUIS-ALBERT
DESCHAMPS

A compañía Migallas actúa
este venres 17 no Auditorio
Municipal.

E S P E C T Á C U L O S

■ EXPOSICIÓNS

edificio acolle, até o verán,
unha mostra de fotografías.

CANTA CONNOSCO

E

ollar La historia del camello
que llora (2003), de Byambasuren Davaa e Luigi Falcone; ás 20,30 h. do sábado e
do luns 20 proxéctase Old
Boy (2003), de Park Chanwook; e o vindeiro xoves 23
ás 20,30 h. e venres 24 ás 20
h. teremos Ha nacido una estrella (1954), de George Cukor. O ciclo Cinema francés
1945-1960 chega o mércores
22 ás 20,30 h. coa película No
matarás (1952), de André
Cayatte; e o sábado 25 ás 18
h. tocaralle o turno a La Villa

mez 18) presenta unha
mostra dos seus óleos.

SEDUCIDOS
POLO ACCIDENTE

A Fundación Luís Seoane
acolle, até este domingo 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

CARLINHOS BROWN
Música con raíces, o ciclo
de concertos promovido
polo Concello e Caixanova
presenta, en directo procedente do Brasil, ao rei dos
Carlinhos
Brown dá
un concerto
este venres
17 na
CORUÑA.

O Arquivo do Reino de Galiza acolle, até este venres
17 de xuño, esta mostra de
fotos da guerra civil do Arquivo de Salamanca.

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 Gó-

Carteleira
Carteleira

☞

PRIMER. Dous enxeñeiros descobren unha
máquina que reduce o peso das
cousas pero que ten características inesperadas e paradoxais.
A súa tentativa de tirar partido
económico co aparello volverase contra eles. Intriga tramposa que administra os datos a
pingas e desenfocados.

☞

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 gru-

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

☞

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

☞

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

☞

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

☞

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

☞

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

☞

O GRAN GOLPE. Un
ladrón e a súa cómplice
retíranse despois de roubar varios diamantes, pero un policía

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

☞

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

☞

A INTÉRPRETE. Unha intérprete da ONU 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.♦

ción de obra gráfica internacional, até o 24 de xuño,
na sede da Fundación Caixa Galicia.

La retirada
retirada de Moscú
Podemos ollar a representación
desta obra de William Nicholson,
este xoves 16 ás 20,30 h. no C.C.
Caixanova de VIGO nunha versión
de Nacho Artime, dirixida por
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Luis Olmos e protagonizada por
Toni Cantó, Gerardo Malla e
Kiti Mánver. O venres 17 terémola no Pazo da Cultura de PONTEVEDRA ás 21 h.♦

ROSTROS
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.

Ictus, na imaxe, xunto con Barbarian Prophecies, tocan este venres 17 no Clavicémbalo de LUGO.

ra até o sábado 18 no café
Liceo.

Redondela

riais que axudarán a comprender a súa traxectoria.

BELAS ARTES

■ EXPOSICIÓNS

YAYO QUESADA

■ MÚSICA

BARBARIAN
PROPHECIES E ICTUS
O Clavicémbalo acolle, este venres 17, un concerto
de hardcore e dark metal
ao cargo destas dúas bandas. O sábado 18, neste
mesmo lugar, gozaremos
co pop rock de La noche
del cometa; e o vindeiro
venres 24 teremos o folk
de Cantatí.
Antonio
Carro
mostra as
súas
esculturas
na galería
Sargadelos
de FERROL.

tribalistas, que vai dar un
concerto este venres 17 ás
22 h. no Coliseum. Entradas á venda no telf. 902
434 443, por un prezo único de 18 euros.

unha homenaxe a este pintor local coa organización
dunha mostra antolóxica,
que podemos visitar no
C.C. Torrente Ballester.

SGHN

Fene
■ EXPOSICIÓNS

CURUXAS 2005
No Museo do Humor, como todos os ano, está aberta a exposición Curuxas
05: debuxos de todo o
mundo escolmados entre
os 250 que, desde coarenta
e tres países, optaron á Curuxa Gráfica.

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

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 este
domingo 19 de xuño. No
mesmo lugar tamén podemos ollar a colectiva Artistas ferroláns.

O CARRO E O HOME

O festival de música Cidade de Lugo clausúrase, este
sábado 18 ás 20 h. no Círculo das Artes coa Resurrección de Haendel, da
man da Orquestra Sinfónica de Galicia, dirixida
por Eduardo López Banzo. Entrada de balde até
completar aforo.

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.

Monforte
Monforte
■ EXPOSICIÓNS

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.

O Porriño

Ourense
Ourense

DAVID ROLLAND

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.

ILUMINA

■ EXPOSICIÓNS

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

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.

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

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

Pontevedra

LUÍS JAIME

FALANDO DA ESTAMPA

RAFAEL PRIETO

O Ateneo Ferrolán adica

Podemos ollar esta colec-

Podemos ollar a súa pintu-

■ EXPOSICIÓNS

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

KIKO DA SILVA

Podemos ollar as súas esculturas no Centro Sociocultural.

BARCOS DE XEO

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

SEMANA DO CORPUS

MIGUEL ÁNGEL MACÍA

■ EXPOSICIÓNS

PEPE POSSE

Os Debuxos do Museo de
Bellas Artes de Sevilla exhíbense, até o xoves 30, na
Fundación Caixa Galicia,
Café Moderno.

PABLO
PÉREZ ÁLVAREZ

Ferrol
Ferrol

Podemos ollar as súas esculturas na galería Sargadelos até o 3 de xullo.

SOBRE PAPEL

■ EXPOSICIÓNS

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

ANTONIO CARRO

A galería Sargadelos acolle, até o xoves 30, unha
mostra colectiva do traballo do alumnado de Belas
Artes.

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 16 son na
Casa da Cultura de BECERREÁ; na A.C. Alexandre Bóveda da CORUÑA;
no local Arteiensaio, a taberna Benigno, A túa casa, na Casa do Pobo de
Nocedo do Val, na A.C.
Andarela, no Salón de
Actos da A.V.C. Casco

Vello e no local social da
A.C. A Revolta en VIGO.
O venres 17 proxéctase
no Pazo da Cultura de
CARBALLO; e no Ateneu
Popular Julia Romea de
SANTA COLOMA DE GRAMANET e o Ateneu A Torna de Grácia, en BARCELONA. O vindeiro sábado
25 chegará á Escola Superior de Teatro e Cinema de Amadora en LISBOA. 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.♦

■ EXPOSICIÓNS

Mostra a súa obra fotográfica, baixo o título Espazo
dual, no café Liceum até o
8 de xullo.
■ 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 X traballo discográfico, un CD
duplo titulado Os silencios
da memoria, no que se inclúen trinta e un temas que
poderemos escoitar no bar
Liceum este venres 17 ás
23 h. No mesmo lugar o
vindeiro venres 24 a banda
marinense de folk Liorna
presenta o seu segundo
traballo titulado Ruído
branco, no que conflúe o
seu estilo ecléctico e sinfónico e as esencias tradicionais con acenos pop e
brillos clásicos. Máis información en www.barliceum.com.

OS NOSOS CAMIÑOS
Na Casa da Torre podemos
visitar esta mostra de pintura de Antonio Abalde até o
luns 20.

Ribadeo
■ MÚSICA

INERTE
Poderemos gozar do mellor funk rock desta banda
ribadense o vindeiro sábado 25 ás 22 h. no Auditorio
Municipal.

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

SAÚL OTERO
O pintor cambadés ten unha
mostra, Teimas, na galería
Artefacto (Avda. da Coruña
80) até o 30 de xuño.

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

Santiago
■ DANZA

EN PÉ DE PEDRA
A X edición do Festival Internacional de Danza para
Paseantes conta coa actuación, desde o vindeiro venres 24 ao domingo 26, de
artistas da talla de Cesc Gelabert e María Muñoz,
Mudances e Àngels Margarit, Hisako Horikawa,
Juschka Weigel, Verka
Ondrasikova, Natalia Medina, Blanca Arrieta, ou
Javier Fernández Martín,
que se complementa con
cursos de danza. Máis información en www.teatrogalan.com.
■ EXPOSICIÓNS

IMAXES MENTAIS
O CGAC presenta, desde o
vindeiro xoves 23, esta retrospectiva do artista vigués
Din Matamoro, na que podemos atopar pinturas de
gran formato, debuxos, fotografías e un vídeo, nunha
mistura de técnicas e mate-

“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.

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

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

XULIO VERNE
Podemos ollar a mostra
Viaxes estraordinarias na
galería Auriol Arte.

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

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

FERNANDO SEAGE
Demasiados enemigos sen
rostro titula este xove pintor
compostelán a súa mostra,
que podemos contemplar na
galería DF (Rúa de San Pedro 11) até o 24 de xuño.
Unha mirada crítica e descreida do mundo do retrato.

DERRAME
A Fundación Granell, para
conmemorar o seu X aniversario, acolle unha mostra deste colectivo chileno
de artistas surrealistas, até o
luns 20 de xuño.

ARTE E COMPROMISO
SOCIAL DA CULTURA
GALEGA
Chega a Galiza esta mostra
concebida como un ciclo de

A Quenlla
toca este
venres 17
no Liceum
do
PORRIÑO.
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sete exposicions na galería
Sargadelos de Barcelona
durante 3 anos e que pode
ser coñecida na galería Sargadelos. Revisada e aumentada, consta de 60 paneis
organizados en sete grupos:
1) Percorrido polas vangardas e os medios creados polo galeguismo até o 18 de
xullo do 36, 2) L. Huici, F.
Miguel, C. Fdez Mazas e A.
Cebreiro, 3) Arturo Souto e
Manuel Colmeiro, 4) Luís
Seoane e Carlos Maside, 5)
Pesqueira, Torres e Laxeiro, 6) E. F. Granell Maruxa
Mallo, e Urbano Lugrís e,
7) Artes e Letras: escultores
como Eiroa ou Compostela; literatos como M. Antonio, Cunqueiro, Castelao...
músicos como Bal y Gayk e
Mtnez Torner ou cinematógrafos ou fotógrafos como
Carlos Velo e Xosé Suárez.

Convocatorias
VII ENCONTRO
DE EMBARCACIÓNS
TRADICIONAIS
A Federación Galega pola Cultura
Marítima e Fluvial (FGCMF) promove estas xornadas, organizadas
polas asociacións Grupo Etnográfico Mascato, Clube Mariño Salnés e Asociación Náutica As Joritas, que terán lugar na dársena do
barrio de San Tomé, en Cambados
do 6 ao 10 de xullo. Os interesados
en participar deberá enviar unha
folla de inscrición debidamente
cuberta á FGCMF, Edificio Multiúsos da Mercede, Avda. da Coruña, s/n 36630 de CAMBADOS. A
inscrición inclúe amarre e aloxamento gratuíto, se a maiores se
quixera manutención poderase facer polo importe de 20 euros para
os catro días, que se ingresarán na

conta da FGCMF: 2080 0426 30
0040109383 de Caixanova. Aquelas asociacións que desexen montar un posto deberán poñerse en
contacto coa organización no telf.
986 524 845. Máis información en
www.culturamaritima.org.

II PREMIO MÁXIMO SAR
O Concello de CALDAS DE REIS
promove este certame para estimular a publicación de traballos
xornalísticos que traten sobre diversos aspectos do municipio (cultura, urbanismo, medioambiente,
gastronomía, historia, etc...), no
que pode participar calquera persoa, independentemente da idade e
nacionalidade, cun número ilimitado de artigos ou reportaxes, que
deberán estar publicados ao longo
dos anos 2003 e 2004 en calquera

medio do Estado español, sexa
prensa escrita, radio ou televisión.
Os traballos presentaranse no rexistro do Concello antes do 15 de
xullo, facendo constar o nome do
medio no que foi publicado, sección e data de difusión, e os dados
persoais do autor. Establécese un
único premio de 1.000 euros para
o gañador.

X PREMIO MANUEL
RAIMÓNDEZ PORTELA
Promovido pola Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada,
poderán participar nel aqueles traballos, ou serie de traballos (até un
máximo de cinco), que teñan como tema a lectura, e que sexan publicados en lingua galega en calquera dos medios de comunicación escritos até o 30 de xullo de

2005. Os autores deberán remitir
unha páxina orixinal dos artigos,
na que conste a data de publicación e o medio, acompañada dos
seus dados, á sede da Fundación
(Zona Deportiva s/n 36680, A ESTRADA), antes do 11 de agosto. A
dotación económica do premio será de 1.500 euros. Máis información en www.a-estrada.org, no
telf. 986 573 406 ou no fax 986
573 761.

INICIACIÓN
Á LINGUA FRANCESA
A A.C. Peleriños de SARRIA organiza este curso intensivo que se
vai impartir do 4 ao 23 de xullo na
Casa da Cultura. Para inscribirse
chamar hai que chamar aos telf.
696 604 890, 610 215 366 antes do
xoves 23 de xuño.♦

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.

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

ARTURO HERRERA
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 este domingo
19 de xuño.

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

UN MUNDO
DE FORMAS E CORES

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

GRANELL E OS
SURREALISTAS
A segunda planta da Fun-

D.O.G.
CONSELLARÍA DE PESCA E
ASUNTOS MARÍTIMOS
Convócanse axudas, cofinancidas
polo Fondo Social Europeo, para o
alumnado e profesorado de formación profesional de centros docentes desta consellaría, que participen en estadías formativas de ámbito transnacional. Poderán solicitar estas axudas os alumnos de ciclos formativos matriculados nos
centros de ensino dependentes da
Consellaría de Pesca e Asuntos

Marítimos e os profesores de formación profesional específica ou
formación de adultos da Consellaría de Pesca e Asuntos Marítimos.
As solicitudes faranse nos propios
centros educativos, contarán co informe favorábel do director e remitiranse á Dirección Xeral de Innovación e Desenvolvemento Pesqueiro. Toda a información sobre
os requisitos e os prazos de presentacións das solicitudes está recollida no DOG do xoves 26 de
maio de 2005.♦

dación Granell acolle esta
mostra até novembro.

Vigo
■ EXPOSICIÓNS

■ MÚSICA

HELENA AMARAL

MEDINA AZAHARA

A artista amosa a súa obra,
até o domingo 19, na sala II
do C.C. Caixanova. Na sala
III podemos visitar unha
mostra do pintor Fernando
Quesada.

Os rockeiros andaluces chegan á sala Capitol, o sábado
18 ás 22 h., para presentar
Aixa, estupendo novo traballo de homenaxe a súa Córdoba natal, coa colaboración dunha orquestra sinfónica. Estrada anticipada á
venda por 13 euros en
Gong, Tipo e café Quintana
de Santiago, e Tipo na Coruña, ou por 15 na billeteira.

ACCIDENTES E
PREVENCIÓN

Até o luns 27 o C.S. Caixanova acolle esta colección
de carteis españois do s. XX.

ESTRAÑAMENTE

CESÁRIA ÉVORA
O ciclo de concertos Sons
da Diversidade, que ven
amosando as diferentes tendencias da creación musical no mundo, tiña previsto
rematar a II edición este sábado 18 ás 21 h. no Auditorio de Galicia, onde poderiamos escoitar a esta artista caboverdiana, 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. Máis información
en http://sons.santiagodecompostela.org.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Dá un concerto, baixo a dirección de Antoni Ros Marbá, acompañada do Coro da
Comunidad de Madrid, este xoves 9 ás 21 h. no Auditorio de Galicia, no que nos

FAMILIARES

presentarán La revoltosa, de
R. Chapí e La Verbena de la
Paloma, de T. Bretón. O vindeiro xoves 23 no mesmo lugar, e baixo a batuta de Enrique García Asensio, interpretará obras de M. Rodeiro,
J. Vara e R. Groba.
■ TEATRO

TORTURA
Dentro da Ultranoite, a sala
Nasa acolle a presentación
deste cabaré colectivo este
xoves 16 ás 22 h, e venres
17 e sábado 18 ás 23 h.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

ANTÓN BUCIÑOS
Paisaxes titula a súa mostra de pintura, na galería
Trisquel & Medulio. O pintor ourensán bebe nas mesmas fontes que os grandes
paisaxistas galegos, sendo
gran coñecedor de algún
deles, aínda que refuga da
reprodución mimética dos
esquemas habituais. Até o
2 de xullo.

ESPAZOS NATURAIS DE GALIZA

O venres 17 inaugúrase na
planta baixa do MARCO a
mostra Deseño e vida cotiá.
Producida polo Walker Arte
Center de Mineapolis, a
mostra reúne a 31 artistas e
deseñadores que aportan
máis de corenta obras entre
proxectos arquitectónicos,
obxectos de uso cotián, mobiliario doméstico e urbano, prendas de vestir e
obras de deseño gráfico,
entre outras áreas de investigación e creación que, en
ocasións, provocan pezas
híbridas de distintos campos. Até o 25 de setembro.

ABELARDO
BUSTAMANTE
As súas pinturas poden
contemplarse na sala de arte Alpide até final de xuño.

GENARO
LÓPEZ VILLAMIL
Até o 9 de xullo podemos
gozar coas súas obras, e as
de Eugenio Lucas Velázquez, na galería Art Next.

12-1
Esta colectiva de gravado
pode visitarse até o xoves
30 en La Galería.

JORGE PERIANES
A galería Ad Hoc expón,
até o 2 de xullo, pinturas,
esculturas e videoproxeccións deste artista e máis de
Nano 4814.

Pontevedra

A Coruña

Lugo

Ourense

29

CARMEN NOVO
Os seus óleos permanecerán na sala Bomob até o domingo 19.

SYLVIE BUSSIÈRES &
JOAN FONTCUBERTA

euros
volume

A galería Bacelos (Progreso 3) mostra as súas obras
até o 30 de xullo.

THE ROLLING STONES

A NOSA TERRA
Infórmese chamando ao telf. 986 433 830 ou subscripcions@anosaterra.com

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 po-

François
Mechain
mostra
as súas
fotos na
Igrexa da
Universidade
de
SANTIAGO.

Medina
Azahara
toca nas
Festas do
Corpus de
OURENSE
este venres
17 e na sala
Capitol de
SANTIAGO o
sábado 18.

Anuncios de balde
■ Merco banda deseñada de Tintín
en galego, portugués e inglés e do
Corto Maltés en portugués. Chamar
ao telf. 655 405 521.
■ Precisam-se Mestres Especialistas em Educação Infantil e Técnicos Superiores em Educação Intantil (ou titulações equivalentes) para
criar cooperativa de ensino em Vigo.
Interessados/as enviar curriculum vitae a caixapostal@terra.es, ou a escolaemgalego@yahoo.com.br
■ 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.

demos ollar os traballos realizados polas rapazas do
clube Beiramar.

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

GALICIA,
LATIDOS DE ARTE

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

DIÁLOGOS

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.

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

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

VER E TOCAR

ARTE ESPAÑOL
1975-1990

CARLOS
RODRÍGUEZ-MÉNDEZ

No C.C. Caixanova podemos
ollar, até este domingo 19 de
xuño, a mostra De la Libertad al Neoexpresionismo.

A Rede

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

Até este domingo 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.

■ 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.

Máis información nos telf. 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 garaxe e trasteiro. Merece ser
visto. Prezo 22.000.000 de pta. Información nos telf. 679 697 055 / 986 226 026.
■ Alúgase piso amoblado con calefefacción na zona da Rúa de San Pedro en Santiago. Perguntar por Vitoria
nos telf. 981 589 539 ou 646 693 025.
■ Estancias lingüísticas para crianzas desde os 13 anos, adolescentes
e adultos en Inglaterra e Gales. Máis
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.

■ 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.

■ 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.

■ 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.

■ 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.

■ Obradoiros de sexualidade para
asociacións, nais e pais, alumnado...
impartidos por experto/a en Sexoloxía
e Educación Sexual, en toda Galiza.

■ Mozo de 34 anos, en Vigo, ofrécese para traballar como conserxe de comunidade, na construción como peón,
ou para traballar como peón en serraría.

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
Pat Metheny
Group está
no PORTO o
próximo
sábado 25.

■ 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 a 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.♦

Lisboa
■ EXPOSICIÓNS

GULBELKIAN

Estrea Últimas palabras de
Copito de Nieve, de Juan
Mayorga e dirixida por
Andrés Lima, no C.C.
Caixanova o sábado 18 ás
22,30 h.

Páxina electrónica de carácter satírico
sobre o labor do presidente e as súas intervencións públicas. Inclúe arquivos sonoros con declaracións súas, animacións,
autocolantes para baixar e imprimir, carteis, camisetas, caretas...♦

■ A actualidade do deporte da billarda na Galiza e no mundo está
no Varal Dixital: www.ovaral.blogspot.com. Achégate á LNB e coñece
os outros galácticos e galácticas,
ponte en contacto con nós se queres que organicemos un torneo onde ti vives: ovaral@hotmail.com.

O vindeiro sábado 25 no Coliseu a partir das 21,30 h.
Entradas entre 15 e 40 euros.

ANIMALARIO

www.fragaga.org

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

PAT METHENY GROUP

■ TEATRO

FRAGAGÁ

Preguntar por Alberto no 616 870 908.

A galería de Exposições Temporárias do edificio da sede
da Fundação C. Gulbelkian
acolle 7.000 anos de Arte
Persa. Obras primas do
Museu Nacional do Irán,
até o 5 de xuño; a mostra fotográfica de Eduardo Nery,
titulada Metamorfoses, até o
20 de xuño. No CJAMP están
os deseños de Ana Hatherly
até o 20 de xuño. De 10 a 18
h, fecha as segundas feiras.♦

Vilagarcía
ilagarcía
■ EXPOSICIÓNS

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

Non vos riades que o conto é triste

Vilalba
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES
DO MAR DE

GALICIA

Podemos ollar esta mostra
de fotografía, até o domingo 19, na Casa da Cultura.

Por to
■ 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 surprendente. Un proxecto diferente con músicos das máis diversas procedencias e que
conta con João Fino como
convidado especial.
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Máis do mesmo. Unha comunidade de montes de Poio quedou sin a práctica totalidade do seu arborado. Queda máis ou menos tempo?

O MARCO de
VIGO acolle
a mostra
Dez artistas
galegos no
exilio latinoamericano.
Na imaxe,
unha foto
de Xosé
Suárez,
da serie
Mariñeiros.

S

ya e pola “Rúa” Mayor ou
entrando na casa Lis para visitar a súa mostra de art nouveau e art deco. Tamén hai
unha Salamanca, capital de
Franco antes que Burgos, unha Salamanca recuperada po-

alamanca ten algo de cidade vaticana, con dúas
catedrais; de cidade
aberta, con estudantes chegados de todo o mundo, tomando cervexas na Praza Maior,
paseando pola praza de Ana-

los autobuses do PP, pola que
desfilan pancartas esixindo o
paredón para Carod Rovira.
Unha Salamanca de cultura e
outra de pistolón que non deixa durmir tranquilo a Unamuno na súa tumba.♦
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Victorino Pérez Prieto
‘Se non cren, que fagan comuñóns polo civil’
H. VIXANDE
Crego da teoloxía da liberación e habitual columnista xornalístico, Victorino Pérez Prieto vén de publicar o libro Contra a síndrome N.N.A. (Non hai
Ningunha alternativa) Unha
aposta pola esperanza (Xerais).
Con ese título de libro parece
un utópico.
Renunciar á utopía é renunciar ao Evanxeo, non ser fiel ás
ensinanzas de Xesús. A utopía no
é un sono iluso, temos que tratar
de facer da Humanidade un
mundo de irmáns.
Tamén ten un artigo contra a
Coca Cola, ¡non será de Pepsi?
Non. Son un absoluto militante
contra a Coca Cola, case tanto como defensor da palabra de Xesús.
De novo gustábame, pero non bebo nin Coca nin Pepsi. A Coca Cola, sobre todo, é un símbolo do imperialismo fascista. Os americanos, cando chega a Coca Cola a
unha sociedade, saben que teñen o
camiño feito. Non se pode ser militante de esquerdas e beber Coca
Cola porque é como poñer na fronte da camisa a cara do Tío Sam.
Confésolle que eu bebo moita.
Invítolle a que o pense, a min
tamén me custou traballo deixala.
A guerra tampouco lle gusta, niso comparte opinión co
defunto Woytila.
Era unha das poucas cousas
nas que coincidiamos. Cada vez
estou máis convencido de que a
guerra non é a solución, nin sequera en situacións de inxustiza. Na
guerra gaña a forza, non a razón.
A Xoán Paulo II chega a
poñelo ben pola súa postura
contra a guerra. Vostedes, o
clero, sempre facendo piña.
Ese espírito corporativo non é
o meu, pero cando unha persoa
que ten o recoñecemento que tiña
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el expresa de forma tan rotunda
unha idea coa que coincido, como
cando dixo “guerra nunca máis”,
vou mencionalo. Pero o modelo
de Igrexa de Xoán Paulo II e Bieito XVI e o meu son distintos.
En que se diferencian?
Eles teñen un modelo de pirámide, o meu é de círculo, de
comunidade.
Chama contra o ateísmo recalcitrante e contra o imperialismo da ciencia e reclama a
presenza pública da relixión.
Parece Gea Escolano!
Hai dúas visións sobre a política e a relixión. Unha é aquela
de Lutero e a relixión de cada país, na que a relixión dirixe a política. É unha relixión de presenza. Eu prefiro o outro modelo, o
de relixión de mediación. A teoloxía da liberación usa a política,
pero para camiñar con todos
aqueles que procuran a xustiza.
Coido que temos dereito a mani-

festar o que nos une aos outros.
Léndoo a vostede descubrín
que o Corte Inglés non inventou
o Nadal, eu algo sospeitaba.
Asimilouno. Hai quen pensa
que no berce do Belén hai que
poñer unha tarxeta de crédito,
non o neno Xesús. Cristianizouse a sociedade pero agora están a
impoñerse de novo as formulacións romanas de paganismo.
Dispara tamén contra o
que chama folclore relixioso
banal, como algunhas primeiras comuñóns. De que ía vivir
a Igrexa senón?
Afortunadamente non hai necesidade diso. Non me preocupa
encher igrexas porque si. Xoán
Paulo II enchía estadios pero non
por razóns evanxélicas. Eu quería
que a primeira comuñón fose un
proceso de descubrimento da fe.
Se non é así, que fagan comuñóns
polo civil. Penso que o intentaron
en Catalunya. Non me parece mal

nin blasfemo. O que vai ser difícil
cambiar é o costume polos disfraces, pero que os rapaces non veñan vestidos de Jedis!
O libro recolle artigos de
momentos moi distantes, ás veces aparecen posturas a priori
incoherentes.
O libro está composto por artigos diversos, pero ten vocación
de ensaio sobre a necesidade de
superar a parálise, pero centrado
en aspectos concretos, por iso pode parecer que hai contradicións.
Máis que un moderno, parece un posmoderno.
Son herdeiro da modernidade
porque penso que se pode transformar a sociedade coa razón e o corazón. A posmodernidade nega a posibilidade da transformación e non
podo aceptala, pero si ten razón
cando di que ás veces estamos atados por grandes discursos, por iso
coido que se require unha ética persoal no esforzo transformador.♦

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.
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A NOSA TERRA

Espertar
XOSÉ A. GACIÑO

A

s últimas eleccións xerais en
España e os recentes referendos en
Francia e Holanda demostraron a posibilidade
de crebar determinadas
inercias de poder, que se
aproveitan da indiferenza progresiva na que caen sectores de cidadáns
con respecto á representación política, uns desencantados ante a neglixencia ou a incompetencia dalgúns políticos,
outros convencidos do
tópico de que todos son
iguais e que o voto non
serve para nada. E non é
fácil rebater estas posicións cando se contemplan certas chapuzas no
labor dos gobernos, aínda que as chafalladas
(corruptelas, manipulacións, enganos, incumprimentos...) non son
exclusivas dos políticos.
Pero, como nos casos
citados, hai momentos
nos que eses cidadáns indiferentes se senten motivados para achegarse ás
urnas e coinciden, ainda
que sexan por motivos
moi diferentes (como no
caso dos nons franceses
ao tratado constitucional
europeo), en darlles un
toque de atención aos
que exercen o poder desde a arrogancia e o desprezo á opinión pública.
¿Está Galiza nun deses momentos cruciais
que sacoden as conciencias durmidas e as fan
reaccionar contra a rutina de gobernos desconsiderados? A xulgar polos inquéritos, parece
que estamos nesa onda,
pero aínda non se espertaron todos os que se necesitan para que o voto
do cambio sexa claro e
contundente. O volume
de indiferenza política
en Galiza foi sempre
máis elevado que a media do Estado, aínda que
quizais habería que introducir correccións técnicas polos erros do censo (sobre todo nese capítulo misterio dos “residentes ausentes”), e por
iso fan falta máis esforzos para salvar a marxe
de terra queimada que as
políticas caciquís estenderon nunha colectividade que contribuíron a
frustrar.
Quen sabe. Os inquéritos en Galiza teñen unha fiabilidade limitada e
pode que a realidade sexa más optimista. O importante é acudir a votar
para comprobalo. Iso espero (desexo) que fagan
os cidadáns galegos para
derrotar un goberno que
os prefire durmidos ou
submisos.♦

