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O INFORME QUE ACABA DE FACER PÚBLICO O CONSELLO ESCOLAR
de Galiza vén ratificar o tantas veces denunciado desde estas mesmas páxinas: o “bilingüismo harmónico” posto en marcha polo PP
significa, na práctica, unha condena por inanición para o idioma galego. Como o ensino ten un especial protagonismo nesa dinámica
castelanizadora, o informe conclúe que “é imprescindíbel unha actuación urxente e decidida” a prol da galeguización no ensino.
Constata que nin sequera se cumpre a normativa naquelas materias
onde o galego é obrigatorio. Aspecto non só sabido senón defendido desde o anterior goberno porque proclamaba que “non se pode
recorrer á imposición”. Como tamén son de dominio público outras
apreciacións do informe: que a cuarta parte do profesorado non é
competente en galego, contrariamente ao que lle esixe a lexislación,
e que os equipos de normalización lingüística e o seu diñeiro foron
usado para fins distintos. Quere dicir que non se cumpre a lei en ningún aspecto. Polo tanto, non se pode falar de “fracaso insólito da lexislación” como conclúe o informe, ou que a normalización que a lei
avala está moi lonxe de acadarse. A realidade é que a Lei de Normalización Lingüística era un engado e, á vez un engano, porque estaba feita a mantenta para non ser cumprida, e, aínda peor, para instaurar na práctica unha total subordinación do galego ao español, enmascarada nunha harmonía inexistente entre ambos os idiomas ou
nunha paz lingüística semellante á dos camposantos. Levamos 25
anos de autonomía perdidos para normalizar o galego.♦

NEW YORK, NEW YORK
Inma López Silva

Sihá, o novo
disco de
Mercedes Peón
A.G . N .

Por moitas películas que vexamos e por
moitas novelas que leamos, nunca se coñece
de verdade N ova York ata que se vive dentro
dela, nas tripas dunha cidade que ás veces
nos cospe e outras nos acubilla
agarimosamente. N ew York, N ew York é
un diario escrito co ritmo dos filmes
norteamericanos e con banda sonora de
Frank Sinatra. Inma López Silva combina
realidade e ficción, toques de comedia e tons
de desarraigamento. Sensacións, vivencias e
ideas que transmite co senso do humor e o
absurdo, coa linguaxe directa da vida que
flúe polas rúas de M anhattan.

Pepe Carreiro
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O informe que se refire aos últimos anos de Goberno do PP
mostra o papel desgaleguizador da educación

O Consello Escolar de Galicia denuncia
o fracaso da lexislación sobre o galego
H. VIXANDE

“Fracaso insólito”, “situación deficitaria”, “significativa desproporción a favor do castelán”, “diminución drástica na formación” son algunha das conclusións, no capítulo relativo ao galego, do informe do Consello Escolar
de Galiza titulado “Evolución e estado actual do sistema educativo en Galicia”, dado a coñecer esta semana.
O informe do Consello Escolar
de Galiza, elaborado por cincuenta expertos, traza un panorama con luces e sombras no sistema educativo galego, aínda que
só nun capítulo describe unha situación claramente dramática.
Este caso é o da lingua galega.
En resumo, o Consello Escolar
indica que a escola cumpre un
papel desgaleguizador.
A denuncia dunha escola desgaleguizadora xa a formularan entidades como a Mesa pola Normalización Lingüística. Ademais, informes previos do Consello da
Cultura e relatorios do Instituto
Galego de Estatística e do Instituto Nacional de Estatística xa sinalaban descensos significativos na
competencia lingüística do alumnado do noso país, mais houbo
que agardar até a actual Administración autónoma para recoñecer a
dimensión deste problema.
“Existe un grao de fracaso insólito da lexislación, pois nin sequera se cumpre a normativa naquelas materias nas que o galego
é obrigatorio, polo tanto a normalización que a lei preconiza
está moi lonxe de acadarse”, sinala a primeira conclusión do capítulo A lingua galega no sistema educativo.
A regresión no uso da lingua
entre o alumnado contrasta cun
panorama noutros aspectos saudábel. Quer dicir iso que, en liñas
xerais, o sistema escolar en Galiza funciona. Esta aparente contradición leva a que o presidente da
Mesa pola Normalización Lingüística, Carlos Callón, fale dunha “política lingüística oculta,
calculada, con aparencia galeguista pero que procuraba a desgaleguización”. Nesta idea tamén
abonda o secretario xeral da CIG
Ensino, Anxo Louzao. “A Administración foi artífice do que suce-

Dominio do galego polo alumnado ao iniciar primaria.
Fonte: Consellaría de Educación e O rdenación Universitaria - Dirección Xeral de Política Lingüística, 1 9 9 8

deu; tiña un obxectivo: que o galego fose decorativo nos centros
de ensino”, subliña Louzao.
O vicepresidente do Goberno
galego, Anxo Quintana, tamén
deu a súa opinión sobre un informe que lembra que non ofrece datos novos. “Co tema da lingua temos un problema e non vale seguir dicindo que hai paz lingüística”, por iso considera a galeguización do ensino unha necesidade
imperiosa. Para Quintana, hai un
amplo grupo de dirixentes políticos aos que lles molesta o idioma.
Este colectivo “cada vez que falan do galego é para queixarse da

A conselleira de Educación non
só terá que vencer as resistencias do sistema para rachar coa
tendencia desgaleguizadora. No
seu propio partido, o PSOE, algunhas voces tampouco están a
prol de inverter a corrente e evitar que o galego vaia esmorecendo. Unha delas é o alcalde
de Lugo, Xosé López Orozco.
Nunhas declaracións pronunciadas o martes 27 de marzo, o alcalde lugués asegurou
que non apoiaría a creación de
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galescolas en Lugo se non inclúen castelán, inglés e, “se é
preciso, chinés”. A doutrina de
Orozco pasa por enriba da circunstancia que o modelo que el
defende é o que está a facer que
desapareza o uso galego entre a
mocidade. É máis, á vista da situación do galego no sistema
educativo, o rexedor aínda non
realizou ningunha declaración
na mesma dirección que agora
expresa o Consello Escolar.
A declaración contra o gale-
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En calquera dos casos, os datos
non son novos e indican que “ao
inicio do primeiro ciclo de educación primaria, aínda un terzo
do alumnado non acadara a competencia suficiente para este nivel”. Máis adiante sinala que “o
coñecemento do galego, aínda
que mellora 16,2 puntos ao fina-

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

Promocións Culturais Galegas S.A.
Consello de Administración:

Datos coñecidos

de forma temporal, pois volve empeorar posteriormente, “Formalmente –sinala o informe-. Aparecen datos próximos á normalidade
no uso da lingua galego na ESO
–nas materias nas que é obrigado-,
aínda que no resto o equilibrio está
moi lonxe de lograrse, pero é inadmisíbel o incumprimento da norma
en bacharelato e FP”.
“Cómpre destacar as elevadas
porcentaxes de incumprimento
[do ensino en galego] que se rexistran en FP e, sobre todo, en
BUP-COU, onde nunha metade
dos centros non se imparten as
áreas ou materias regulamentadas
como mínimo”. Neste sentido, as
denuncias formuladas no seu día
pola Mesa pola Normalización xa
sinalaban aspectos obxectivos de
difícil discusión, como a inexistencia de manuais en galego para
materias que por lei deberían impartirse no idioma do noso país. A
Administración mesmo chegou a
negar ese incumprimento, a pesar
dos datos que indicaban que en
efecto eses manuais non existen.
Tampouco é de estrañar a situación de regresión no uso da
Continúa na páxina seguinte

O alcalde de Lugo contra as gardarías en galego

Redacción:

Edita:

excesiva galeguización”. Por iso
o vicepresidente afirmou que “se
esta xente vivise na Sudáfrica do
apartheid estaría protestando polos abusos dos negros”.

lizar este primeiro ciclo, non
acada a competencia requirida”.
A educación infantil e primaria
son os treitos nos que o informe
atopa unha situación máis “deficitaria, especialmente no primeiro
ciclo”, o máis delicado porque
condiciona as etapas posteriores.
“Isto é especialmente grave porque pode representar en moitos casos unha desgaleguización no
tránsito da familia á escola e, indirectamente, unha incentivación da
non transmisión interxeracional
deste idioma”. O secretario xeral
da CIG Ensino resume esta situación sinalando que “na escola éntranse falando máis galego do que
se fala cando se sae”. Por estas razóns o informe do Consello recomendou “unha actuación urxente e
decidida para avanzar na galeguización destes niveis educativos”.
O peso do castelán é maior
que o do galego na aprendizaxe
da lectura e a escritura. Neste sentido, o informe do Consello Escolar sinala que “é significativa a
desproporción” e que esta é “claramente favorábel ao castelán”.
Se ascendemos un nivel educativo, o panorama mellora, pero só
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go de López Orozco tivo lugar
nunha reunión celebrada con
empresarios do Ceao e durante
o acto indicou que o concello
procederá a sufragar el mesmo
o custo das garderías para evitar
que a súa lingua vehicular sexa
o galego. Iso si, impulsará por
primeira vez unha rede de escolas infantís na cidade grazas a
que a Vicepresidencia puxo en
marcha o proxecto das galescolas en todo o país.
Na súa reunión cos empre-
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sarios do polígono do Ceao, o
alcalde de Lugo non explicou
como vai facer para evitar que o
galego sexa a lingua vehicular
nas garderías que poña en marcha o concello, sobre todo porque tanto a lei como os decretos
da Xunta dan preponderancia ao
idioma do noso país. Se ignora a
legalidade, enfrontarase á Consellaría de Educación, decidida
agora a rachar co sistema que na
práctica impediu a presenza do
galego no ensino.♦
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Vén da páxina anterior

lingua entre o alumnado se se ten
en conta que aproximadamente
un terzo do profesorado do bacharelato declárase non capacitado para dar clases en galego. No
caso da FP os ensinantes sen capacidades lingüísticas representan o 25% do colectivo. En troques, os profesores de primaria e
ESO si amosan competencia no
coñecemento do idioma.
Para os autores do informe, o
descoñecemento do idioma non é
máis que unha escusa que trata de
obviar as obrigas formativas do
profesorado. “Desde a Administración non se podería consentir
que alguén fixera esta afirmación
[de non impartir a súa materia
obrigada en galego] xustificándose na falta da formación correspondente; polo tanto, cómpre esixirlle unha formación a todo o profesorado para ter tal competencia”.
A distensión da Administración no apoio da lingua non se dá
só na falta de imposición no cumprimento da lei, ou no control do
profesorado, para o Consello Escolar hai outros capítulos que desatende. “é unha opinión moi estendida que resulta insuficiente o
apoio da Administración, que faltan aínda materiais didácticos –especialmente para infantil e primeiro ciclo de primaria- e que fai falta tamén un plan de actuación que
permita combater con éxito prexuízos lingüísticos aínda moi enraizados na comunidade escolar”.
Goberno do Partido Popular
A maioría das críticas que verte o
Consello Escolar de Galiza contra
a Administración están referidas ao
Goberno do Partido Popular, pois
este informe céntrase nos cursos
nos que Manuel Fraga presidiu o
Executivo autónomo. É mais, a actual conselleira de Educación Laura Sánchez Piñón parece que traballou cun borrador deste informe.
Esta é a conclusión que se tira despois de examinar algunhas medidas da Administración educativa
nos últimos tempos, que ademais
estaban encamiñadas a corrixir os
atrancos máis negativos cos que se
enfronta o idioma.
Nos últimos meses, a Consellaría de Educación negociou no
Parlamento a redacción dun Decreto do ensino en galego que
precisamente puña o acento en
corrixir o grave desequilibro do
idioma do país fronte ao castelán
e xa anunciara o curso pasado unha iniciativa para estabelecer centros de ensino nos que o alumna-

Lingua oral nas aulas de educación infantil e primaria.
Fonte: Consello da Cultura G alega, 2 0 0 2

Uso habitual do galego en infantil e primaria por ciclo e nivel.
Fonte: Consellaría de Educación e O rdenación Universitaria - Dirección Xeral de Política Lingüística.

do puidese recibir unha educa- como a Mesa tamén atribúen a
ción integralmente en galego.
outras razóns os cambios de posiOutro cambio de rumbo da ción da Consellaría de EducaConsellaría de Educación tivo lu- ción. “Se Educación vén de aprogar no capítulo dedicado á presen- bar o Decreto do galego no ensiza de alumnado fillo de inmigran- no tamén foi porque houbo unha
tes nas aulas. Vapresión por parte
rias entidades deda sociedade”, sinunciaran xa o
nala Carlos Casituación
curso pasado que
llón, presidente
máis
deficitaria
no
os centros de ensida Mesa pola
no público conNormalización.
centraban o 85% uso do galego dáse
Mais o escuro
dos estudantes de na educación infantil panorama que traprocedencia foráza este informe,
nea. Inicialmente, e primaria,
Carlos Callón non
a Xunta negara esconsidera que hata situación pero o momento máis
xa motivos para
recentemente mo- delicado porque
tanto pesimismo.
dificou a súa posPara o presidente
tura e anunciou condiciona as etapas da Mesa, “se a peque obrigará os
sar da existencia
colexios privados posteriores”
dun sistema que
concertados (en
relega o idioma na
cuxas áreas de inescola, a lingua
fluencia concénaínda persiste, tetrase o groso da poboación inmi- mos algunhas razóns para o optigrada) a reservar parte da matricu- mismo, hai que implantar algunla para este colectivo. Agora, o has medidas para tratar de darlle a
Consello Escolar tamén vén de de- volta á situación na lingua; iso si,
nunciar o esforzo unilateral da es- hai que facelo en máis ámbitos,
cola pública na integración dos in- pero na escola a intervención é demigrantes. Coincide neste sentido finitiva porque é o aspecto clave
coa nova posición da Consellaría. para poder iniciar unha verdadeira
De todas as formas, entidades normalización”.♦

‘A

Fraga e o Tribunal Superior
negaron que se incumprise a lei
Que o galego retrocede en canto
un alumno ingresa nunha escola
era algo que avalaban os datos
que desde había tempo ofrecían
organismos públicos de estatística. Tamén se produciron denuncias, pero nin o Goberno galego
presidido por Manuel Fraga nin
a Xustiza quixeron velo.
Durante o curso 2004/2005,
nos últimos momentos do Goberno de Fraga, a Mesa pola Normalización Lingüística denunciou
ante a Inspección Educativa a situación de incumprimento xeral
na lexislación que obriga a que

unha parte do ensino sexa en galego e que a aprendizaxe da lectura
e a escritura se faga na lingua do
país. A Inspección negou que houbese situacións de incumprimento
da lei a pesar de que a Mesa presentou datos que non era posíbel
refutar. É mais, a Xunta tratou de
converter a denuncia nun ataque
da Mesa ao profesorado.
Ante a renuncia a actuar a Inspección Educativa, a Mesa presentou unha demanda diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza.
“A resposta foi a non admisión a
trámite da denuncia sen entrar a

considerar sequera as probas presentadas, que eran definitivas, dando a impresión de que hai leis de
primeira e leis de segunda, leis como a do galego que existen pero
non son para cumprir”, sinalou
Carlos Callón, presidente da Mesa.
Tanto o comportamento da
Xunta como da Xustiza motivaron que Carlos Callón falase
dunha “neglixencia grave no
cumprimento da lexislación que
pon en evidencia que existiu unha política lingüística oculta destinada a facer desaparecer o galego dos ámbitos públicos”.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Felipe González

Celebrábase en
Pontevedra a
procesión de xoves
santo. A b and a que
acomp aña b a un dos
p asos interpreta
Blowind in the wind
de Bob Dylan. Algún
dylanita que
circula b a pola
beirarrúa ficou
perplexo.

Os inmigrantes,
case un millón en
M a drid, están a
encher o peto d algúns
na ca pital. Alúg anlle
pisos vellos, inútiles
p ara outro tipo de
clientela , meten varias
familias por piso e
con dous ou tres aí
están monta dos. E
logo aínd a se
queixan d as
pateras.

En tempos de
Franco, e aínd a
antes, eran normais
as fotos de bebés
espidos. A gora case
non se fan. Por se
incitan á
pederastia.

Un comando d a
ETA quería atentar
contra Savater. N o
seu periódico din que
é de fascistas querer
matar polas ide as.
Están no certo, sen
dúbid a . En Fantasía
p ara outra oc asión o
escritor francés
C éline fala dos que o
queren matar polas

Carlos Xohán Díaz morreu o pasado 31 de marzo.
Emigrado a Suíza desde rapaz, ademáis das actividades políticas reseñadas por Ramón Muñiz e Luís
Gonçales Blasco, foi fundador da emisión galega de
radio Galiza sempre que despois de vinte anos segue
a emitir todos os sábados en Xenevra. En Suíza tamén
foi promotor senlleiro do Grupo de Amigos de A Nosa Terra, que axudou economicamente ao mantemen-

to do semanario. Á súa volta a Galiza despregou un
intenso traballo ligado fundamentalmente ao mundo
editorial, sendo durante varios anos membro do consello de administracións da empresa editora de A Nosa Terra. Carlos X. Díaz foi tamén cofundador de Espiral Maior, propietario de Artesa, onde realizou importantes edicións de bibliófilo e publicou en Xerais varios
libros tirados da súa importante colección de postais.

Umha vida ao serviço de Galiza
e da sua cultura
LUÍS GONÇALES BLASCO, FOZ
O 1º de Abril um fato de amigos e velhos camaradas acompanhávamos a família de Carlos
Diaz no acto de incinerar o seu corpo, coberto
pola bandeira republicana. Tinha 56 anos fecundos para Galiza e a sua cultura. Entre estes amigos e camaradas havia bastantes que, ou bem viveram na Suíça ou bem a visitaram. Entre os
primeiros Jacinto Prego (o inesquecível Chinto), Raul Moreno, as suas companheiras, Manolo Domínguez, Cipriano Jiménez; todos militantes ou simpatizantes da organizaçom suíça
da UPG. Na segunda categoria estávamos Margarita Ledo, Saleta, que tantas vezes acompanhara Manuel Maria quando este intervinha nos
actos culturais (melhor seria dizer político-culturais) e mais eu, que ali fum muitas vezes por
motivos políticos ou persoais (ver os que nom
só eram camaradas, mas também amigos). Seguramente esqueço alguém, mas éramos muitos
a acompanhar Carlos pola derradeira vez, ainda
que sempre ficará nos nossos coraçons.
Os pais de Carlos emigraram à Suíça, quando el tinha onze anos, e ali fixo este os seus estudos. O seu interesse pola política e pola Galiza fôrom bem temperáns, nom é de estranhar
dado o ambiente familiar, por parte paterna estava relacionado com os míticos quatro irmaos
da lixívia (Pepín, Bebel, Jaurés e France); estando no Liceu iria a Paris em Maio de 1968
para participar nos acontecimentos. Igual que a
sua família formou parte da sociedade galega A
Nosa Galiza em Genebra.
Carlos pertencia a essa tradiçom corunhesa onde republicanismo e nacionalismo
vam de maos dadas e que, oculta durante
muito tempo, os trabalhos de Antón Capelán,
Ernesto Vázquez Souza e outros estám dando-nos a conhecer.
O facto mais importante para a organizaçom europeia da UPG foi a incorporaçom do
Fato Irmandiños “Galiza ceibe e popular” de
Genebra, tanto pola sua introduçom nas sociedades de emigrantes como polas possibilidades
materiais de impressom que chegárom a ter.
As actividades editoriais da UPG para o exterior, e às vezes para o interior, farám-se em
Genebra desde Setembro de 72, data em que
começam a editar o Terra e Tempo para a emigraçom que anteriormente se fazia em Paris,
mas as actividades editoriais genebrinas já começaram antes com o seu trabalho n’ A Nosa
Galiza: Já antes de se constituirem em Comité
Local, publicam, em Abril de 72, umha separata do livro de Ruedo Ibérico intitulado Horizonte español 1966, a separata era El movimiento nacional en Galicia de Santiago Fernández(1), ao final da mesma dam a referência
bibliográfica e acrescentam um mapa da Galiza cruzado por umha banda, como se fosse a
bandeira, e assinam por unha Galiza ceibe e
socialista. O boletim da sociedade muda o seu
nome polo de A Nosa Galiza e durante o ano
em que a sociedade estivo dirigida por este comité publicárom-se quatro números, entre Novembro e Maio de 72, já no primeiro publicam
a letra do hino galego e textos de Margarita Ledo e de Celso Emilio Ferreiro e informam de
(1) Pseudónimo de Díaz Pardo.

que na biblioteca da sociedade podem-se achar,
entre outros os jornais Terra e Tempo, Nova
Galicia e A Voz do Pobo(2); também informa este primeiro número da representaçom teatral,
no local da sociedade, de Mal de moitos e do
começo das aulas de galego o 20 de Outubro.
Também se inauguram as Edicións A Nosa Galiza que publicam dous pequenos livros: os
Seis poemas galegos de Lorca com umha capa
que reproduz um desenho do próprio Lorca e
Lembranzas e berro de Ricarde Sarmiento.
O grupo surge em Genebra a raiz dos acontecimentos de Março de 72 em Ferrol por iniciativa do PCG que tem dificuldades para trabalhar com o seu próprio nome devido à sua
grande debilidade, mas desde o início convidam Carlos Diaz Martínez e alguns mais.
Tanto Carlos Diaz como alguns dos seus
companheiros conheciam algum número da
ediçom parisina de Terra e Tempo graças a
Cipriano Jiménez(3); todos se reuniam no local d’ A Nosa Galiza.
(2) Pode-se ver que tratam de nom serem sectários
já que ao lado do vozeiro da UPG há dous do PCG.
(3) Conhecido amistosamente por “Cipri”, sem chegar
a militar na UPG, era um grande simpatizante que nos proporcionou valiosíssimas ajudas; eu conhecia-o dos tempos
de Santiago e enviava-lhe propaganda que el fazia circular
entre os seus conhecidos de ideias nacionalistas.

A ideia do PCG era que Os Irmandiños
fosse umha plataforma do partido em que
participasse também outra gente mas aginha
se lhes vai das maos. Os primeiros panfletos
(bilingües galego-francês, e também com
versom espanhola para se darem a conhecer)
som redigidos por Carlos.
A primeira propaganda do grupo, que alterna este nome com o de Fato pra unha Galiza
ceibe e socialista. é fundamentalmente informativa, razom pola que redigem um primeiro
comunicado do que se fam versons em francês
e em espanhol. A este comunicado seguirá outro que pode ser considerado a sua presentaçom política perante a emigraçom galega:
O FATO PRA UNHA GALIZA CEIBE E SOCIALISTA, ven de se constiuire a Xenevra (...)
O documento informa dos objectivos do fato:
–preparar a emigración galega sobor
dos problemas da sua Terra e do seu Pobo
con miras a que o día que volten continuen a
loita pola liberación do noso Pobo,
–axudar de tódalas maneiras posíbeles a
loita dos nos compañeiros do interior,
–informar e labourar a opinión do mundo enteiro sobor da esistencia do Pobo galego, da Nazón galega, da sua esprotación polo centralismo e o feixismo, e da situación
colonial na que o noso pobo atópase.
Continúa na páxina seguinte

Abrazo a Carlos Xoán Díaz
RAMÓN MUÑIZ
Desgraciadamente, souben do pasamento
de Carlos Xoán Díaz Martínez catro días
despois do sucedido. Incluso nin sabía nada da súa enfermidade. Ben que sentín estar ausente ese día aínda que nada lle solucionara xa. Pero paréceme que neses momentos é preciso dar testemuño coa presenza dun recoñecemento que hai que facer dos amigos que significaron algo na
nosa relación. Porque as persoas son toda
a súa historia e non unicamente o momento no que morren.
Coñecín a Carlos nos anos de pedra. Foi
en 1973, cando acudín a Suíza enviado polo Comité Central da UPG para organizar o
I Congreso da Emigración. Celebrouse na
casa de Carlos, anfitrión daquel evento, coa
participación de xente de París, Londres,
Uruguai, etc. Alí creáronse as bases da organización no exterior, e a partir de aí Carlos fixo un labor esencial tanto no apoio infraestrutural ao partido no interior, como o
seu espallamento no exterior, fose en Europa ou en América. Reproducía clixés electrónicos dos diversos medios escritos clandestinos da UPG, contactaba e organizaba
as reunións do partido tanto con bretóns como irlandeses ou vascos ou cataláns. Editaba “Galicia Emigrante”. Pola asociación
cultural “A Nosa Galiza”, da que foi o alma
mater, pasaron a falar cantidade de xente

nacionalista. En definitiva, o Díaz foi o
principal membro da UPG dinamizador
desta no exterior daqueles anos. Activo, rigoroso, metódico e por suposto crítico.
Carlos foi un militante ás veces incomprendido desde o interior, pero sen dúbida en
calquera historia que se faga deste partido
(que por certo sempre terá que recorrer aos
seus impresionantes arquivos) no capítulo
adicado ao seu labor internacional, Carlos
Díaz deberá sinalarse como un dos seus
protagonistas máis relevantes.
A miña amizade continuou unha vez que
regresou a Galicia. El tiña unha especial preocupación pola recuperación da memoria
histórica do nacionalismo, de aí saiu o libro
no que se recompilaban os Fouce das Comisións Labregas na súa etapa da clandestinidade, no que tiven ocasión de participar. Tamén produciu, para a Irmandade Moncho
Valcarce que presido, unha magnifica exposición sobre este persoeiro, deseñada por
Perfecto Estévez, que percorre Galicia. Precisamente, o día da súa morte asistía á súa
clausura no Centro Comarcal do Carballiño.
Agora alédome diso, pois dalgún xeito a
coincidencia pode considerarse unha homenaxe a Carlos, autor desta mostra.
Carlos Díaz, militante histórico nacionalista, dinamizador cultural, republicano, amigo, descansa en paz.♦
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fazer um Congresso da UPG na
clandestinidade, finalmente nom
O panfleto, que leva no reverso
houvo mais que um Congresso
a traduçom para o francês, remata
da emigraçom com represencom umha citaçom de Castelao titaçom da Direcçom e a UPG
rada de Sempre en Galiza e um
nom celebraria o seu primeiro
chamado para assistir ao comício
Congresso até os dias 27 e 28 de
que se vai celebrar o 30 de Abril
Agosto de 77(13), quando já se
em La Patinoire de Genebra.
produzira a cissom da UPG (l-p).
Com efeito, esse dia celebra-se
Este Congresso da emium acto em solidariedade com Fegraçom celebrou-se, depois dalrrol organizado polo Partido do Tra(4)
guns adiamentos, em Janeiro de
balho Suíço que conta com a pre73. Porém, a direcçom da UPG
sença de Santiago Álvarez(5); para o
já elaborara umhas normas para
mesmo preparam grandes faixas
o trabalho dos camaradas do excom umha banda azul e palavras de
terior em Janeiro de 72. O doordem em galego e repartem o pan(6)
cumento intitulava-se Algunhas
fleto A xornada do 30 de Abril.
Reunión de organizacións nacionalistas en febreiro de 1974. De esquerda a dereita,
Neste comício produz-se um Carlos Xoán Díaz, Luís Gonçales Blasco Foz, Hervé Grall (Bretaña) e Evin O’Murchu (Ir- normas prá os compañeiros do
esterior, vem assinado por
primeiro altercado por nom serem landa).
U.P.G. Relacións Esteriores e
autorizados a falar os que nom faestreita colaboraçom com el.
estava muito bem estruturado e redigido
ziam parte do PCG.
Por razons de segurança, Celso pede-lhes mas resultava ambicioso demais para as
O ocorrido provocaria que o dia seguinte, na
celebraçom do 1º de Maio(7), se produzisse um- se conhecem alguem que os poda “avalar” na forças da organizaçom exterior da UPG;
polo que muitas das suas directrizes nom
ha ruptura mais grave: Em Genebra celebra- sua carta do dia 25 do mesmo mês:
Queridos amigos:
pudérom sair adiante.
vam-se duas manifestaçons, a da esquerda clásRecibín con grande interés e curiosidade o
O próprio Congresso da emigraçom resica e a da extrema esquerda; ao chegar o grupo
dos Galegos com as faixas e as bandeiras surge material de ‘Irmandiños’ que me mandástedes. sultou mais modesto do que se pensava: con¿Qué relación tendes coa UPG? ¿Hai tava-se com Cuba (representada por Neira
umha discussom por ver em que manifestaçom
se integram; finalmente reparte-se o material e entre vós, ou entre as vosas amistades, algún Vilas quem apesar de certas informaçons ainapenas dous ou três vam na manifestaçom com coñecido persoal meu? Neste caso que me da tardaria bastante em decidir-se pola UPG
e romper os seus laços com o PCE).
o Partido do Trabalho Suíço mentres que umha escriba identificándose.
Cos meus saúdos cordiales.
Os assistentes ao Congresso foram: Ferdúzia vai manifestar com a extrema esquerda,
Para solucionar o problema eu escrevo- nando Pereira por Uruguai; Xoán Carballo
ao final do dia reunem-se e decidem ir a Paris
(12)
lhe a Celso e desde entom manterám re- por Londres; Ricarde Sarmiento e Carlos
para se porem em contacto comigo.
À semana seguinte venhem-me visitar(8) laçons constantes com el, chegando a reeditar Diaz por Suíça e eu por Paris; do interior asalgumha das suas obras como as Cantigas de sistírom Ramón Muñiz representando a diCarlos Diaz e Ricarde Sarmiento.
Quando voltam a Genebra celebram escarnio e maldecir e a colectánea de poemas recçom e Margarita Ledo Andión, que vinha
umha reuniom em que dous ou três de- antifranquistas em espanhol Al César enano, representando a emigraçom de Catalunha por
cidem-se claramente por se integrarem na assinadas com o pseudónimo de apariência residir em Barcelona naquela altura; nem Soorganizaçom, nesse momento Cipriano di japonesa Stow Kiwoto Lumen e publicando, to, nem Celso puderam assistir por probleque erguer o braço é muito fácil mas que se já de forma legal, na editorial Roi Xordo, a mas de última hora.
A ordem do dia do Congresso da emitrata de umha decisom muito séria e Tomás primeira ediçom de Cimeterio privado.
A relaçom entre os companheiros de Ge- graçom, enviada previamente pola direcçom
Pena alega que tem mulher e filhos polo
nebra
e
Celso
Emílio
continuou
até
depois
da
era
a seguinte:
que ficam como simpatizantes. Os primei1. Informe da situación no interior
ros membros da UPG em Genebra serám volta de Celso ao Estado espanhol, infeliz2. INFORMe da situación no esterior
para além de Carlos, Ricarde Sarmiento(9), mente e devido a problemas burocráticos,
3. Traballos vindoiros da Org. no esterior:
Jacinto (ou Chinto) Prego e Gonzalo Rei Celso nunca pudo ir à Suíça para participar
(10)
Chao . Em Setembro do mesmo ano, de- em algum dos muitos actos culturais que ali a) axuda o interior b) formas de captación de
militantes ou de simpatizantes que axuden
pois de umha viagem de Carlos à Galiza na se celebravam.
Carlos Diaz Martínez publicou no núme- (cartos) c) publicidade en xeral da org.
que contacta com Harguindey e, por meio
4. Formas, estruturas e funcionamento
deste, com o membro da Direcçom Ramón ro 11 de A Nosa Cultura: Celso Emilio FeMuñiz fam a sua entrada oficial na UPG. rreiro. Común temos a patria um interesante da org. no esterior.
5. Cuestions teinicas a) necesidades b)
Em Setembro tenhem lugar as luitas de Vi- artigo intitulado Militante da Unión do Povo
go que fam que a nascente UPG genebrina al- Galego em que deixa esclarecidas as cir- contaitos c) relación interior-esterior
6. Diversos puntos a propoñer polos parcance umha grande popularidade entre os es- cunstáncias da expulsom de Celso da UPG.
Falava-se nessa altura da necessidade de ticipantes.
querdistas espanhóis da cidade que nom conInicialmente houvo um problema por
hecem praticamente nada da situaçom galega.
Ao se constituir a UPG desfijo-se o “Fa- sem a luita e o terceiro dizia respeito a informar a opi- nom estar prevista a presença de José Luís
to Irmandiños”. Porém, desde Genebra con- niom pública em geral da existência da naçom galega, Villaverde “o Tupa” que retornava à Galiza e
acompanhou Fernando a Genebra. Muñiz intinuou-se a utilizar o nome do grupo na sua do seu povo e da sua situaçom actual.
sistindo nas medidas de clandestinidade nom
correspondência inicial com Celso Emílio.
(12) Na sua resposta e na correspondência posteQuase coincidindo no tempo da sua vin- rior que seguimos mantendo, Celso Emilio queixava- tolerou a sua presença no congresso e Villada a Paris ponhem-se em contacto com Cel- se amargamente de que desde o Estado de Excepción verde permaneceu com os outros camaradas
so Emílio a quem escrevem umha carta data- de 24 de Janeiro de 69 cortaram-se todos os seus con- suíços que tampouco assistiam às sessons.♦
tactos com o interior e foram inúteis os seus intentos
da o 16 de Maio de 72 e que cito:
(13) Este Congresso, no que participei na minha pripara recuperá-los. Custou bastante convencer Celso
Compañeiro Ferreiro,
meira entrada na Galiza depois de conseguir o passaporpara que volvesse trabalhar com a organizaçom ainda
Frente a rubida da loita do pobo galego que durante esse tempo el, e outros companheiros de te espanhol, celebrou-se ainda na semi-clandestinidade
en contra do feixismo e do centralismo, nós, Venezuela, continuaram fazendo um trabalho isolado sendo interrompido polas forças repressivas e tendo que
mudar de local no transcurso do mesmo.
galegos emigrados na Xenevra, decidimos na linha da UPG.
aportar a nosa colabouración a ista loita.
Xosé Lois
De iste xeito xuntámonos nun Fato nomeado “Os Irmandiños”, cá verba “Galiza ceibe e popular” como base ideolóxica. (...)
De iste xeito e cara a dous aitos que tiveron lugar na Xenevra os días 30 avril e 1 maio
(olla os documentos eiquí xuntos) nos orgaizamos sobor da base dos puntos devanditos(11).
Rematavam a carta solicitando que lhes
facilite contactos e pedindo-lhe trabalhar em
Vén da páxina anterior

(4) Partido comunista da Suíça.
(5) Secretário geral do PCG.
(6) O PCG também repartiu um panfleto próprio.
(7) Com motivo da mesma elaboraram um novo
panfleto galego-francês assinando como Fato de emigrantes galegos na Xenevra.
(8) Será, mais umha vez, Cipriano quem lhes facilite a minha morada.
(9) Que continua na Suíça.
(10) Na sua volta à Galiza abriria a livraria Virgondoiro e, na actualidade trabalha como actor e dobrador.
(11) Os pontos eram três: o primeiro consistia em
ajudar de todas as maneiras possíveis as luitas do interior; o segundo consistia em informar os emigrantes
dos problemas galegos e prepará-los para que se unis

súas ide as
(simp atiz ara cos
na zis), só que nesta
oc asión os aspirantes
a asasinos eran
demócratas.

Matemáticas
a plica d as: o número
de televisores que hai
nunha casa é
inversamente
proporcional ao nivel
cultural dos que viven
nela.

Volven de mod a os
lentes de p asta ancha
e negra . C elso Emilio
Ferreiro a gora estaría
á última.

O filósofo esloveno
Slavoj Ziz ek ten que
falar de Micky
Mouse, ca d a ve z que
se refire a Hegel p ara
que os medios e a
xente o escoiten.
Despois de Kant debe
mencionar as pernas
dunha actriz de
Hollywood e así
seguido. Igual lle
p asa ao matemático
M arcus du Sautoy.
Para d ar a coñecer
os seus coñecementos
ten que dicir que
p ara el o cálculo é
como un chute de
heroina e p ara
difundir os
descubrimentos
doutros matemáticos
célebres do p asa do
século debe contalo a
través dunha
narración de misterio,
ao modo dos códigos
conspiratorios.
Aca b arase
imp artindo a física
nas sex-shop e a
enxeñaría no p arque
de atraccións.♦
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Latexos

Iria Aboi liderará Galiza Nova
MARÍA OBELLEIRO
A organización nacionalista Galiza Nova clausurou a súa X Asemblea, celebrada o 31 de marzo e o 1 de abril, cunha nova secretaria
xeral e co maior número de asistentes até o de agora. Por vez primeira, unha muller resultou vencedora. Iria Aboi acadou o 60% dos
votos, fronte ao 40% que obtivo a listaxe de Macías López Igrexas,
que viña substituír o candidato saínte, Xosé Emilio Vicente Caneda.
“Organizando a mocidade, Galiza
avanza” foi o lema da X Asemblea de Galiza Nova, coa que a
mocidade nacionalista analizou o
traballo do último exercicio, estableceu as novas liñas de traballo e
elixiu a nova Dirección Nacional.
A xuntanza, celebrada na facultade de Psicoloxía da USC durante
o 31 de marzo e o 1 de abril, resultou participativa e a máis
concorrida da historia da organización, cunha asistencia total de
288 militantes acreditados.
Por vez primeira, os votantes
tiveron a oportunidade de elixir entre dúas listaxes distintas. Os participantes decidiron, con 177 votos,
que a secretaria xeral fose Iria
Aboi, vecellada á Unión da Mocidade Galega, sección xuvenil da
UPG, fronte aos 111 votos de Macías López, apoiado por Esquerda
Nacionalista e por Isca, colectivo
formado maioritariamente por militantes escindidos da UMG.
Para a inauguración da asemblea, Galiza Nova contou coa presenza do portavoz nacional do
BNG e Vicepresidente da Xunta,
Anxo Quintana, que na súa intervención apuntou que o nacionalismo “é o mellor freo da deriva antidemocrática do PP”. Quintana
agradeceulles aos membros do
grupo xuvenil o seu apoio no traballo da campaña a prol do Estatuto e subliñou o papel de Galiza
Nova como “elemento dinamizador e transformador da realidade”.
Nesta primeira xornada, o ex
secretario xeral, Xosé Emilio Vicente, denunciou as trabas coas

que se segue atopando a mocidade
galega. Vicente criticou o incremento das taxas, a desigualdade
que padecen as mozas e as dificultades para que os mozos poidan
acceder a unha vivenda. O ex secretario xeral manifestou que os
tres obxectivos nos que traballará
Galiza Nova pasan por “loitar por
transformar as condicións de vida
da mocidade, estender e afortalar o
nacionalismo xuvenil e a renovación xeracional da fronte política”.
Na derradeira xornada, foi o
coordenador da Executiva do
BNG, Francisco Jorquera, o encargado de clausurar a asemblea. Jorquera sostivo que é necesario que
Galiza Nova saia da xuntanza
“forte, viva e participante, que non
se someta a falsos paternalismos”.
Aínda que amosou o apoio do
BNG cara a Galiza Nova, Jorquera apelou a autonomía da organización xuvenil e afirmou que tanto Galiza Nova como o BNG racharon co tópico da inactividade e
do individualismo da xente nova.
Os debates
Foi na primeira xornada cando
os militantes de Galiza Nova debatiron o Informe de Xestión da
Dirección Nacional saínte, que
foi rexeitada por parte da asemblea. Durante as intervencións,
albiscáronse sinais de descontento cara o exercicio desenvolto
polo anterior secretario xeral, X.
Emilio Vicente, membro de Isca.
A adecuación da organización ao modelo político actual, a

Hernando
contra as
institucións
X.L. FRANCO GRANDE

F

Iria Aboi.

relación co BNG de cara ás eleccións municipais e a concienciación nacional da mocidade
galega foron os tres grandes eixos a debater na X Asemblea.
A nova secretaria
Iria Aboi naceu en Marín (Pontevedra) no 1982. Licenciada en Filoloxía Inglesa, Aboi está a cursar
Filoloxía Galega e milita na UMG
dende os catorce anos. Aboi forma parte do Consello Nacional do
BNG e ocupou postos de responsabilidade nos CAE e nos CAF. A
nova secretaria xeral apuntou a
necesidade de aumentar a presenza da organizacións no ensino,
nos centros laborais, nos centros
de lecer e na lingua.
Tras o seu nomeamento, Iria
Aboi declarou que as dúas xornadas
serviron para “reforzar a nosa unidade” e defendeu o dereito de autodeterminación. Aboi insistiu no dereito de Galiza a decidir “como quere vivir, organizarse e relacionarse”.

Composición da Dirección
A nova Dirección Nacional
acadada trala X Asemblea está
conformada polos seguintes
membros: 1. Iria Aboi Ferradás;
2. Vítor Recarei Añón; 3. Cristina Alonso Salgado; 4. Henrique
Do Río Outeiro; 5. Andrea González Abraldes; 6. Roi García
Camba; 7. Noa Fernández Gómez; 8. Pablo Santomé Souto;
9. Avia González Beira; 10. Iago Carreira Trigo; 11. Iria Fernández Silva; 12. Bernardo Fraga Galdo; 13. Alba María Feixóo López; 14. Armando Carril
Casanova; 15. Águeda Rei García; 16. Macías López Igrexas;
17. Uxía Araúxo Otero; 18.
Xurxo Paz López; 19. Noa Presas Bergantiños; 20. Xosé Emilio Vicente Caneda; 21. Ania
Pérez Pérez; 22. Paulo Carlos
López López; 23. Ximena Mariel González Ataide; 24. Breixo
Lousada Valdés; 25. Alba Muíños Garel.♦

G O NZ ALO

O ensino
infantil como
castelanizador
María Yáñez escribe no diario
20 minutos sobre o uso do galego no ensino infantil. “Quixera
retroceder un cuarto de século e
comezar a miña vida social nunha Galescola, e non na gardería
do meu barrio, da que non recordo moito pero sei que por arte de maxia me cambiou o idioma. Quen me dera agora de
grande ter a mesma facilidade
para os idiomas que tiven aos
tres anos para aprender castelán
e pasar a falalo sempre fóra da
casa, o único reduto galegófono
da miña curta vida. Nunha galescola aforraría a vergonza por
mesturar as palabras e dicir codia en vez de corteza. Os párvulos sonvos moi crueis. Tamén
evitaría odiar os meus pais por
falarme distinto ao que falaba
“todo o mundo”, até que de
maior souben que a “todo o
mundo” lle falaban a mesma
lingua rara na casa, e o castelán
só o usabamos de paripé social.

Daquela, e por sorte, esquecín
toda esa leria e, cun pouco de
esforzo recuperei a miña lingua
en todos os ámbitos, pero sei de
moitos que aínda seguen co
trauma. E non precisamente por
culpa do mandilón”.♦

O mito de
Covadonga e o
da Reconquista
O historiador británico Ian
Gibson rompe en El País (1 de
abril) con algúns tabús históricos. Xornalista: “Covadonga é
puro mito. Como se atreve?”
Gibson: “É que a Reconquista é
un mito. Ningunha reconquista
dura mil anos. Aquí había unha
mestura de xente, e os musulmáns eran tan españois como
os demais”. Xornalista: “Tampouco cre o do Apóstolo Santiago. Gibson, é vostede un borde”. Gibson: “Sí, son un borde,
e non me creo nada do que me
queren impór como dogma.
Santiago nunca puxo os pes por
aquí. Eu creo noutra España”.♦

rancisco José Hernando,
xunto con Jesús Cardenal
e con Luis Roldán, quedará entre aqueles que máis
teñen contribuído ao desprestixio das institucións democráticas e á súa inestabilidade e deterioro. Penso que non haberá
maneira de dar con outro presidente dun Tribunal Supremo
de ningún país que poida
superar a Hernando como
exemplo do que non debe ser,
en calquera país democrático,
a persoa que presida tan
importante institución.
As xogadas que fixo para
axeitar a composición dunha
sala aos seus intereses
reaccionarios, que os seus
mesmos compañeiros rexeitaron volvendo as cousas á
legalidade que o presidente
conculcou, en calquera país
normal supoñen unha
dimisión fulminante. Pero
aquí non pasou nada, que é o
peor que pode pasar, pois padecen as institucións
democráticas, algo que lle
trae sen coidado a Hernando.
No seu caso chove sobre
mollado: ao menos en dúas
ocasións, que eu lembre,
negouse a comparecer na
Comisión de Xustiza do Congreso, a primeira para informar
sobre o cumprimento de penas
por delitos de terrorismo, e a
segunda, poucos días despois,
con ocasión de ter sido citado
polo Congreso para que explicase unhas declaracións nas
que fixo comparanza entre a
aprendizaxe do catalán e o baile por sevillanas. Nesta última
ocasión dixo que non ía
porque se trataba de controlar
politicamente ao poder
xudicial.
Teñen razón os que o acusan de deixación de funcións
por ter permitido en moitas
ocasións que algúns membros
do Consello do Poder
Xudicial se poñan a facer
informes que ninguén lles pediu ou que leve máis de dous
anos de atraso noutros que
son preceptivos. E, tamén,
cando o acusan, por esas e por
outras aduanadas, de ser un
“ariete” do PP. Algo que,
despois de todo, non parece
que lle preocupe moito xa que
non pode ser máis evidente.
¿De onde tiraría José
María Aznar este exemplar?
Nos tempos de Francisco
Franco ao menos foi José Castán moitos anos presidente do
Tribunal Supremo, que era un
competente xurista, que, como
maxistrado, deixou algunhas
sentenzas que fixeron historia
e que contribuíu a que moitas
xeracións aprendesen dos seus
libros Dereito Civil. É
manifesto que, co nomeamento de Hernando, e posterior actuación, non se logrou ningunha desas tres cousas pero si o
máximo desprestixio dunha
institución democrática. Un
mal servizo ao país.♦
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Xosé Manuel Barreiro
‘O BNG daríase máis a valer se contemplase
tamén acordos co PP’
AFONSO EIRÉ

Xosé Manuel Barreiro, vicepresidente do PPdeG, representou a mensaxe autóctona
fronte ao seguidismo de Madrid. Nesta entrevista analiza a situación interna do partido ante as próximas eleccións municipais. Destaca no seu discurso sobre todo a aposta por chegar a puntos de entendemento co BNG, mesmo a pactos nalgúns concellos.

máis apoios, converténdose nun
líder que, hoxe, está consolidado. Tamén estamos a abordar unha renovación dun xeito non
traumático, no que non se está a
excluír a ninguén. En Lugo, por
exemplo, mudaremos o 40% dos
cabezas de lista e todos de xeito
voluntario. Os que deixan de ser
candidatos a alcaldes seguen
participando na lista ou na dirección do partido... Non vexo por
ningún lado ese perigo de que
haxa que repensar agora nada.
Vostede presentouse no anterior congreso, ao que facía
referencia, como a cabeza do
sector galeguista ou autóctono.
Existen voces tamén dentro do
PP que se queixan non só de
que vostede estea medio desaparecido, senón de que ese discurso está ausente.
Non estou ausente para nada.
Son o vicepresidente a nivel galego, son o voceiro parlamentario, son o presidente de Lugo...
Paréceme que traballo moito e
dou as miñas opinións. Se alguén
o que quere é que se dea un debate interno, pode pensar que estou ausente. Pero eu creo que hoxe por hoxe ese debate non é necesario porque o PP segue a ter o
perfil galeguista que marcou Manuel Fraga. Ese foi o seu grande
éxito como líder político, conseguir que ese proxecto galeguista
tivese o recoñecemento dunha
maioría importante da sociedade.
Pero, que quede claro, non somos
un partido nacionalista. Pensamos unha configuración do Estado moi diferente á do BNG.
A supeditación a Madrid
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Como contemplan desde o PP
as eleccións municipais que se
aveciñan?
As miñas responsabilidades
están maiormente en Lugo. Penso que nesta provincia, segundo
puiden comprobar ao percorrela
case toda, imos seguir sendo a
forza maioritaria. Gobernaremos
na maioría dos concellos e tamén
na Deputación. Penso que é de-

bido a que somos os únicos que
podemos presentar un proxecto
político sólido e que pode gobernar de xeito individual. A cidadanía non valora positivamente que
BNG e PSOE teñan que recorrer
á coalición para gobernar.
Militantes destacados do
PP teñen manifestado publicamente que se o partido sofre un
revés nas próximas eleccións

municipais teranse que producir cambios internos.
Hai un ano que celebrabamos
un congreso no que, como se di
popularmente, ninguén daba un
peso por nós: que iamos acabar
pelexados, divididos..., ao final
penso que foi un congreso modélico no que eu mesmo participei
optando á presidencia. Finalmente, outro compañeiro tivo

Pero hoxe o PPdeG “vive” a
política de crispación da dirección central, algo que confirman voces internas.
Non existe crispación. A oposición fai oposición e ten que censurar a política do Goberno cando
non está de acordo. Dicíao moi
ben o xornalista Xosé de Cora o
outro día nun debate na TVG. Se
alguén pensa que levar a contraria
é crispar, aviados imos. Se dicimos que os medios públicos son
gobernamentais e están dirixidos
desde o Goberno só é constatar
un feito, por exemplo.
Si, pero seguir insistindo en
que a ETA foi a causante do
atentado do 11-M vai máis alá.
Nós o que demandamos é
que se poida investigar a todos
os niveis. Pero dá a sensación de
que non hai excesivo interese en
que a investigación chegue até o
final. Houbo unha serie de probas que desapareceron e outras
que se puxeron encol da mesa
que non se teñen en conta. Serán
os xuíces os que digan se existiu

‘Non podemos impedir que os empresarios de inmóbeis participen en política’
Semella que un dos temas fundamentais da campaña electoral
vai ser o do urbanismo. Sobre
todo logo dos temas que saltaron
nos últimos meses á luz pública.
Defendemos que se pode
aplicar un urbanismo sostíbel e
ao mesmo tempo que a construción é un dos factores fundamentais da economía. Os malos
alcaldes no urbanismo non son
só do PP, tamén son do PSOE e
do BNG, o que pasa é que nós
gobernamos en moitos conce-

llos máis, 215. Falan de Arteixo
ou Barreiro, pero non falan de
Foz. De momento, os alcaldes
imputados por urbanismo son
do PSOE, incluído o presidente
da Deputación da Coruña. Levar
o debate por aí é un erro. Hai
que censurar esas actitudes pero, sobre todo, evitalas.
O PP é o único partido que
defende que os alcaldes poidan
ser á vez construtores e/ou
promotores inmobiliarios...
En política a ética é primordial

pero a estética é importante. O que
non podemos é impedir que determinadas profesións participen na
política. Négome a recoñecer que
na política hai algo de malo e perverso e que aquel que pode vai sacar tallada. Un promotor ou un
construtor é unha persoa coma outra. Xa hai mecanismos legais que
protexen que non poida ligar unha
actividade a outra. Se se saltan
eses mecanismos, si debe caer todo o peso da lei.
Estanse a presentar moitas

listas “independentes” que antes estaban no PP. Vai pasar
coma noutras eleccións nas
que os que mellores resultados
obteñan mandarán localmente no partido?
Non hai moitos máis casos
que na lexislatura pasada. Falo
sobre todo de Lugo. Nas eleccións municipais as aspiracións
persoais fan que se presenten
outro tipos de candidaturas
máis alá dos partidos tradicionais. Son lexítimas.♦

algunha conexión entre os islamistas que cometeron o atentado
e mais a ETA. Eu non o sei. Iso é
o que defende o PP.
Que é o que cambiou para
que o que valía para relacionarse coa esquerda abertzale e coa
ETA hai un tempo, por exemplo
cando se asinou o Pacto de Ajuria Enea, non sirva agora...
Antes, a relación que existía
na loita antiterrorista estaba presidida pola transparencia e polo
respecto á lei. Agora un individuo que mata 25 persoas está na
rúa como un salvador. Arnaldo
Otegi quedou libre por decisión
do fiscal. Pasamos dun momento
no que as vítimas sufrían a persecución do mundo da ETA a outro
no que semellan ser as culpábeis.
Iso non é admisíbel. Non é que o
diga o PP, senón que son centos
de miles de persoas que o están
dicindo todos os días na rúa.
O discurso na Galiza
Pero vostedes na Galiza seguen a
ter un discurso de descualificación total. Por exemplo, ¿non semella moi radical afirmar que a
Lei do Banco de Terras quere
nacionalizar os terreos agrarios?
Todo o que sexa beneficioso
economicamente e mellore a calidade de vida é beneficioso, tanto no
tema agrario coma noutro calquera.
Pero hai que procurar vías que estimulen e que non sexan coercitivas
para que as terras sexan produtivas.
Pero tamén poden existir outras vías investidoras. O portavoz do
BNG no Hórreo, Carlos Aymerich,
comparaba o outro día nun programa o Banco de Terras coa Bolsa de
Alugueiro que nós puxéramos en
marcha. A Bolsa de Alugueiro era
voluntaria e nós non estamos de
acordo con porlle algún tipo de imposto a un piso que estivese baleiro.
Por outra parte, a terra non é un ben
móbel e non se pode mudar de sitio.
Aquí hai un apego moi importante á
terra polo noso xeito de ser que debe contemplarse.
Falando da coherencia. Como se entende que un día Alberto Núñez Feixóo afirme que se
podería camiñar cara a un entendemento co BNG e aos poucos días o PP volve mentir ao falar de
que a fronte nacionalista se presentara en coalición con HB?
Enmarcábase dentro dun debate. Pero o BNG formou coalición con HB...
Está trabucado. Pode comprobarse até no Boletín Oficial. Ou seguindo a polémica
n’A Nosa Terra nas primeiras
eleccións europeas.
Pois non eran as novas que eu
tiña. Pero iso non é o substantivo.
O importante é o entreguismo que
existe por parte do BNG ao
PSOE. Hai moitos exemplos que
xustificarían esa afirmación. Creo
é que o BNG non se está dando a
valer. Non vexo cal é o problema
para que nun concello, se non
existe maioría absoluta, se poidan
conformar distintas opcións de
goberno, por exemplo do PP co
BNG. Non acabo de entendelo. O
PSOE é tanto de ámbito nacional
como poida selo o PP. O que quero dicir é que nós estamos abertos
a falar con todo o mundo, temos
demostrado que o podemos facer.
Non existe incoherencia. Aínda
así, o que nós defendemos é que
goberne en cada un dos concellos
a forza máis votada.♦
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Os inquéritos máis fiábeis outórganlle a maioría pola mínima

Vigo, nova oportunidade para a coalición PSOE-BNG
RUBÉN VALVERDE
A cidade máis grande de Galicia é tamén unha das máis controvertidas politicamente. Nos anteriores comicios o PSOE e o BNG acadaron unha maioría folgada (15 concelleiros entre os dous dos 27 da
corporación) pero o pacto rachou ao medio ano de comezar. O daquelas alcalde, Ventura Pérez Mariño (PSOE) torpedeou dende dentro o goberno municipal e ao pouco tempo marchou da cidade
(agora é xuíz en Girona). A ruptura deulle ás a un PP debilitado,
que leva tres anos e medio gobernando en minoría. Agora as enquisas indican que os cidadáns van volver darlles crédito ao PSOE e
ao BNG para que selen un novo acordo para os vindeiros catro anos.
O principal problema que poden
ter PSOE e BNG para revalidar o
seu pacto de Goberno é que a cidadanía entenda que poden entenderse. En ningunha das seguintes eleccións ás municipais
do 2003 o PP acadou bos resultados. Ese pode ser un indicador
de que o Efecto Porro é máis mediático ca real. As enquisas publicadas por medios afíns á dereita sitúana ao bordo da maioría
absoluta ou con ela (14 concelleiros). Non embargante, os inquéritos independentes (con ficha técnica e marxe de erro
aceptábel) danlle unha nova vitoria á coalición post-electoral
entre o PSOE e o BNG, que obterían oito e seis concelleiros
respectivamente. Deste xeito revalidaríase un pacto de goberno,
ao que ningún dos dous candida-

tos de “progreso”, Abel Caballero (PSOE) e Santiago Domínguez (BNG), queren renunciar.
O PSOE leva o último ano e
medio preparando nos medios o
seu candidato, que na actualidade aínda é o presidente da Autoridade Portuaria. Ex ministro de
Obras Públicas e ex candidato a
presidir a Xunta, Abel Caballero
amósase como un candidato bregado pero cunha traxectoria pouco exitosa electoralmente (colleitou os peores resultados do
PSOE nunhas eleccións autónomas). Nos últimos meses o seu
discurso está a ser moi crítico
coa xestión de Corina Porro, coa
que mantivo e mantén, ademais,
un enfrontamento directo por
mor do Plano Xeral.
Por parte do BNG o candidato é un vello coñecido da política

local. Santiago Domínguez dirixiu a Concellaría de Deportes
durante os catro anos que Lois
Pérez Castrillo foi alcalde da cidade. De perfil moderado, ben
valorado polos cidadáns e polas
institucións, Santiago Domínguez sacou adiante proxectos
importantes para a cidade como
a Fundación Vigo Deporte ou o
carné ‘Seareiros’, cos que revitalizou tanto o deporte base como
o de elite. A súa gran baza pode
ser o seu grao de coñecemento e
a súa capacidade para as relacións humanas.
Pola súa banda, Corina Porro
preséntase a unhas eleccións logo de asumir a alcaldía aproveitando a caída do Goberno de coalición. Até o de agora rendibilizou os proxectos de humanización no centro da cidade, aos que
por certo se opoñía durante os
catro anos que goberno o BNG.
Ademais, tamén apoiou o Plano
Xeral elaborado por un equipo
de técnicos durante a anterior
corporación, o que lle levou a
acadar o apoio dunha parte importante da cidadanía, sobre todo
nas parroquias, onde as súas actuacións foron máis deficitarias.
De feito, o Plano Xeral está
sendo o gran tema da precampaña

en Vigo. Cun PP, BNG e Partido
Galeguista a favor da súa aprobación, o PSOE leva o último ano
torpedeando a súa aprobación, até
chegar ao punto de que foi paralizado pola Consellaría de Política
Territorial e non será aprobado até

despois das eleccións. Unha estratexia política que pode ser de duplo fío para un PSOE que está empregando toda a súa maquinaria
electoral en Vigo, unha vez aseguradas as cidades de Lugo, Santiago e A Coruña.♦

en solitario para aprobar os orzamentos, aínda que iso non nos
impediu investir máis de 350
millóns de euros na cidade. Vigo
precisa estabilidade e para iso
require dun goberno con maioría. Eu seguiría actuando igual:
mantendo cauces de diálogo,
chegando a acordos coas demais

forzas políticas e cos axentes sociais, etc. Tamén estou disposta
gobernar en minoría outra vez.
Non contemplo ningún outro tipo de opción, nin de pacto con
ningunha outra forza. Se goberno, ben, se non o fago tampouco
pasa nada. Non vou gobernar a
calquera prezo.♦

Corina Porro, PP
‘Nestes últimos anos investiuse na cidade máis ca
nunca, sen aprobar orzamentos nin subir impostos’
Cales son as súas principias
propostas para os vindeiros catro anos?
A diferenza doutros non vou
facer propostas supersónicas nin
macroproxectos irrealizábeis.
Nós imos seguir co proxecto iniciado hai tres anos e medio e que
deu bos resultados: seguir humanizando rúas, tanto no centro como nas parroquias. O pleno non
me permitiu executar o plano das
parroquias na súa totalidade. En
terceiro lugar, desenvolverei o
Plano Xeral. Goberne quen goberne tras as eleccións Vigo terá
o seu propio plano, malia que
politicamente se use na precampaña de xeito irresponsábel. En
cuarto lugar, vou rehabilitar o
Casco Vello. Durante estes tres
anos destinamos xa 30 millóns
de euros para a súa rehabilitación. Montamos un consorcio
xunto con outras institucións e
xa mercamos case 10.000 metros
cadrados.
Por que pensa que a Política Territorial está a paralizar o
Plano Xeral?
É unha cuestión puramente
política. O BNG non o soubo defender dentro do Goberno malia
ser un plano elaborado por eles.
Están antepoñendo a poltrona, o
pacto de Goberno, ante os intere-

ses de Vigo. Por outro lado o
PSOE converteuse no partido do
non. Antes sempre dicían que os
do non eran os do BNG, pero
non é así, aquí os que sempre se
opoñen a todo por sistema son os
socialistas. Vetaron o auditorio,
o Plano Parroquias, o Plano Xeral e deixáronnos cun plano do
1993 que é un auténtico desastre
para a cidade. O novo plano supón oportunidades para as persoas e para as empresas, xa que recollen catro millóns de metros
cadrados de solo industrial. Nun
tema de cidade hai que antepoñer os intereses xerais aos intereses de partido. Iso é o que fixen
eu dende un principio.
Tanto o PSOE coma o BNG
critican que vostede só fixo política en 13 rúas.
Non teñen idea. Nestes tres
anos e medio transformouse Vigo e nunca se investiu tanto na
historia da nosa cidade. Despois
da pasividade do BNG e dos
atrancos do PSOE durante estes
anos fomos capaces de sacar
adiante unha política equilibrada
malia non poder aprobar orzamentos e sen subir os impostos.
Pechei o problema da ampliación da depuradora, conseguín
un novo hospital, o auditorio estase construíndo, defendimos un

Plano Xeral do Bloque por responsabilidade da cidade, saneamos parroquias, fixemos tres novas piscinas, cinco novas gardarías, humanizamos no centro 33
rúas, etc.
O BNG quéixase de que
cando eles gobernaban opuxéronse ás humanizacións e logo
asumiron un proxecto que era
deles.
Iso é mentira. Que me digan
onde estaba ese proxecto. O
BNG humanizou unha parte do
Calvario. Aí doulle a razón, pero
nada máis. Aquí non había proxectos para a Alameda. É un modelo noso grazas a un convenio
coa Zona Franca.
Un dos problemas nos últimos anos foi un aumento do
prezo das vivendas.
Nós demos solo para que se
construirán 800 vivendas de protección oficial durante este mandato. O BNG só prevía 400 antes
de que chegásemos. Agora defendemos que o 20% do solo se
reserve para vivenda protexida
no novo Plano Xeral.
As enquisas máis completas
sitúana fóra da alcaldía. Estaría disposta a pactar con algunha forza?
Durante estes anos tiven
moitos problemas gobernando
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Abel Caballero, PSOE
‘Asinaremos un pacto de goberno co BNG que funcionará
igual de ben que o da Xunta ou o de Pontevedra’
Cales son as súas principais
propostas electorais?
O PSOE baseará a súa campaña en catro aspectos centrais.
En primeiro lugar pensamos que
Vigo ten que ter peso político
dentro de España e Galicia e liderar o municipalismo estatal. En
segundo lugar queremos rematar
coa dualidade e trato desigual
que existe na actualidade entre os
barrios e as parroquias. En terceiro lugar, darémoslle prioridade á
política de vivenda. En cuarto lugar, ensaiaremos políticas específicas para a xente moza e para os
maiores, que foron totalmente esquecidos por Corina Porro.
En materia de vivenda, Vigo rexistra os prezos máis altos
de Galicia, que pensa facer
concretamente neste eido?
Para nós é fundamental promover vivenda protexida. Unha
parte de todo o que se constrúa terá protección pública, aínda que
non sabemos a porcentaxe total
que estabeleceremos finalmente.
Como valora a xestión de Corina Porro á fronte da alcaldía?
Para resumir digamos que o
único que fixo foron 11 actuacións dun total de 1.700 rúas que

temos en Vigo. Foron case catro
anos de Goberno perdidos para a
cidade. Nunca na historia estivemos tan illados. Porro non logrou
investimentos nin se acometeron
infraestruturas fundamentais. Dos
principais problemas que temos, a
alcaldesa non lle deu ningunha solución. Coido que este foi o peor
goberno da historia de Vigo.
Porro argumenta que un
dos motivos da paralización de
Vigo foi o boicot que o PSOE
lle fixo ao Plano Xeral.
Quen paralizou o Plano Xeral
foi o Conello e non a Xunta nin o
PSOE. Os técnicos do Goberno
galego remitiron as súas obxeccións ao Plano no 2004 e dende
ese momento o Concello, en lugar
de intentar arranxalo, dedicáronse
a saír nos medios protestando, algo que obviamente empeorou a
calidade de vida dos cidadáns.
Coida que lle pode pasar
factura ao seu partido a ruptura do pacto de goberno co
BNG asinado despois das pasadas eleccións?
O que está claro é que os cidadáns querían que houbese un pacto entre o PSOE e o BNG, que
desgraciadamente non funcionou.

Desta volta estou seguro de que
non vai haber ningún problema
para que un pacto desas características funcione. A iso comprométome diante de toda a cidadanía.
Son boas as súas relacións
con Santiago Domínguez?
A verdade é que si que o son,
pero este tipo de acordos debe
estar por riba das relacións persoais. O pacto de goberno é necesario porque hai que cambiar o
feito de facer as cousas en Vigo.
Nós imos demostrar que podemos seguir os exemplos de lugares onde estes pactos funcionan
ben como son a Xunta, Santiago,
Pontevedra ou Lugo no pasado.
Volvendo á non aprobación
do Plano Xeral, os empresarios
quéixanse de que na cidade
non hai solo industrial por mor
desta paralización.
O Plano Xeral recolle só 2 millóns de metros cadrados de solo
industrial, algo insuficiente a todos os efectos. Só entre o Porto, a
Zona Franca e a Xunta estamos
proxectando máis do duplo no
porto seco de Salvaterra. Non obstante recoñezo que é preciso aprobar o Plano Xeral pasadas as eleccións, porque por irresponsabili-
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dades non podemos perder seis
anos de traballo, que foi o que levou elaborar o proxecto que está a
manexar o concello. Aínda así, no
tocante aos parques industriais haberá que pensar en áreas próximas
como Mos ou Salvaterra.
Así que está disposto a asumir este Plano Xeral unha vez
introducidos os retoques que
pide a Xunta?
A Xunta fala de modificacións serias e non de retoques.
Unha vez se introduzan os cambios son dos que me amoso partidario de aprobalo o antes posíbel, porque Vigo non pode seguir
nesta situación. Pero quede claro

que o Plano tal e como está agora é claramente ilegal, segundo o
dictaminan os técnicos da Xunta.
Falou antes da necesidade
de buscar un pacto, aínda que
hai inquéritos publicados nalgún medio que os sitúan fóra
da alcaldía?
Si, os inquéritos que publica
o PP, nin tan sequera os que eles
manexan internamente. As enquisas teñen que estar feitas con
criterios científicos e elaboradas
por profesionais e nesas sabemos
que o resultado é favorábel a un
goberno de esquerdas en Vigo.
Esa mesma percepción teño cando saio á rúa e falo coa xente.♦

prato. Independentemente diso,
teño claro que esta cidade vai
volver apostar polo benestar e
pola igualdade e nós lideraremos un novo goberno progresista, nacionalista e de esquerdas.
Cómpre lembrar que cando estivemos á fronte da alcaldía o pacto de goberno foi estábel e ben
valorado polos cidadáns.
Por último, considera que o
Plano Xeral pode ser un punto
de fricción entre o BNG e o
PSOE?
Do Plano Xeral teño que dicir que me parece lamentábel o
espectáculo que están a dar tanto
o PSOE coma o PP. Están xogando cun instrumento fundamental para o desenvolvemento
de Vigo, utilizándoo unicamente

como arma electoral. O outro día
saíron a alcaldesa e a conselleira
nunha foto dicindo que todo estaba arranxado e dous días despois dixeron que non había acordo. E todo iso sen darlles unha
explicación aos vigueses. O
PSOE está usando o Plano Xeral
como arma arreboladiza contra o
goberno muncipal. Agora Abel
Caballero di que pasadas as eleccións non haberá problemas para
a súa aprobación. A min todo isto paréceme pouco serio. O Plano Xeral non é unha cuestión de
prazos, hai que aprobalos porque
nos xogamos o futuro de Vigo, o
que pasa é que hai algúns que antepoñen outro tipo de intereses
electorais e así é imposíbel que
esta cidade avance♦

Santi Domínguez Olveira, BNG
‘O PP opúñase ás peonalizacións
e agora rendibiliza proxectos nacionalistas’
Cales son as súas propostas de
campaña?
Queremos mellorar a calidade
de vida das persoas. O goberno
municipal do PP leva practicando
unha política de imaxe e de cara á
galería nos últimos tres anos, centrándose nunha zona da cidade
moi específica, que non digamos
que non haxa que atender, pero esquecéndose dos barrios e das parroquias que tamén teñen dereito a
investimentos. Queremos unha
nova forma de facer política, facendo que Vigo perda o seu carácter vitimista. Nos vindeiros anos
darase unha competencia feroz
entre grandes cidades e nós temos
que buscar o nos propio espazo
para situarnos entre as urbes de referencia do mundo. A esta cidade
fáltalle planificación. Cando o
BNG gobernou Vigo tiña un proxecto moi claro: a súa humanización. O único que fixo o PP nos
últimos anos foi engadir pequenas
accións a este proxecto, malia que
antes se opoñían ás peonalizacións. Queremos tamén un novo
proxecto de transporte colectivo.
En que consistiría esta nova modalidade de transporte
colectivo?
Queremos un mellor servizo
de transporte público que conecte mellor o centro cos barrios e

as parroquias. Tamén que mellore as conexións coa universidade. Tamén imos poñer en marcha
un taxi para discapacitados que
teña o mesmo custo que o autobús. Outra das nosas propostas
importantes consiste en buscar a
participación dos cidadáns e nese sentido crearemos as patrullas
de mantemento veciñal nas parroquias, que arranxen problemas urxentes que nestes momentos o concello tarda meses en solucionar. Tamén queremos darlle
forma á área metropolitana para
que axude a compartir servizos e
abaratar o seu custo. A mocidade
e os seus problemas serán outro
dos nosos eixos durante os vindeiros catro anos.
Percibe que o PP tivo menos problemas para humanizar a zona centro, a diferenza
do que aconteceu co BNG?
O PP e o BNG parten dunha
distinta concepción da política.
Nós nunca paralizariamos proxectos que considerásemos vitais para a cidade e eles si. Estiveron catro anos opoñéndose ás
humanizacións e agora inauguran rúas como se o proxecto fose seu. Cómpre lembrar que
agora van presentar melloras para a praza da Independencia e
cando nós gobernabamos vota-

ron en contra da peonalización
no pleno e incluso presentaron
propostas para volver introducir
o tráfico nesa zona. Xa nos tería
gustado que cando tivemos que
rachar cunha cultura instalada
nesta cidade, que era a dos coches, ter recibido o apoio do PP.
Como valora o resto da xestión de Corina Porro?
Eu faríame unha pregunta:
que novo proxecto deixa listo
Porro para o futuro desta cidade?
O único que fixo foi rematar programas iniciados por outros. O
vindeiro goberno municipal, que
aspiro a presidir, vaise atopar sen
ningún proxecto novo iniciado,
algo que nunca aconteceu.
Pensa que lle pode pasar
factura ao BNG a ruptura do
pacto de goberno?
A cidadanía viguesa é sabia e
ten entendido o que aconteceu.
O pacto rompeuno Ventura Pérez Mariño cando botou do goberno os concelleiro do BNG.
Ese señor viña utilizar a alcaldía
de trampolín e a mellor proba é
que unha vez que racha o pacto,
Ventura Pérez Mariño marchou.
Somos unha formación que non
se debe aos postulados de Madrid nin de Santiago e pola contra hai outros que está claro que
tiñan a cidade como segundo

A.G . N .
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Terrorismo
en Irán
XOSÉ MANUEL SARILLE

A

información que recibimos os occidentais
sobre este país non é
a que lle corresponde a unha
poboación adulta, cunha porcentaxe relativamente alta de
alfabetizados. Conformámonos con datos peregrinos, observamos ese país baixo formas mentais infantís, un
lugar minúsculo, dúas seitas
no poder que non se levan,
uns disidentes que loitan pola democracia, moitos fanáticos, moitas ganas de violencia e un Doutor Inferno
disposto a destruír o planeta
se antes non o evita o
Comandante Gorila, marine
dos EE UU que exporta a democracia e a xustiza a
calquera recanto do mundo.
Eu fun seguidor de Gorila
a través dos chistes de Hazañas Bélicas. A Guerra
Mundial, non sei se
Nicaragua, Corea, e acababa
de embarcar para o Vietnam
cando me fixen maior. Fixo
que está agora no Iraq, ou
torturando en Guantánamo.
Teherán ten 12 millóns de
habitantes e Irán 72 millóns,
segundo o FMI. O 77 % da
poboación está alfabetizada,
di o World Bank e a Central
Intelligence Agency afirma
que o 58% falan dialectos
persas, mentres que un 26%
dialectos túrquicos. Segundo
a prestixiosa axencia,
xeralmente ben informada, o
89% son xiítas islámicos e o
10% sunnitas.
Os autóctonos até nisto
dan outras cifras. E
preocúpanse polo que se preocupa a CIA por eles. Mesmo
cren ver a man da citada
axencia detrás dos actos terroristas que se cometen naquel
país. Consideran que a bomba
que matou once gardas hai un
mes, na zona fronteiriza con
Pakistán, e o secuestro de sete
soldados, levan a marca de
grupos terroristas animados
polos EE UU. Washington incita as minorías a rebelarse
contra o goberno, fomentando
a división entre persas étnicos
e os que non o son e entre xiítas e sunnitas. Hai axentes da
CIA axudando os grupos da
oposición e as accións
terroristas parecen estar
propiciadas desde hai anos tamén polo Reino Unido e pola
Entidade Sionista. Un alto
cargo da CIA declaroulle ao
Daily Telegraph que non é un
segredo o financiamento das
causas separatistas en Irán co
orzamento da central. O
goberno dos EE UU debate
agora se debe apoiar ou non
aos Mujahidin Jalq, unha banda terrorista especialmente
violenta. O terrorismo
internacional tamén funciona
neste país de grandes dimensións.♦

A asemblea de Vigo esíxelle a Gómez-Valadés que non use a organización
para darlle cobertura a Asociación de Amizade Galiza-Israel

Tel Aviv non acepta
os principios políticos do BNG
A.N.T.
O que comezou como un debate interno nos órganos vigueses
do BNG sobre a posíbel incongruencia entre ser membro
desta organización e ser representante dunha asociación que
non coincide cos seus principios políticos, a Asociación de
Amizade Galicia-Israel, converteuse case nun conflito diplomático ao intervir a embaixada israelí cunha carta ao vicepresidente Anxo Quintana, na
que censura a actitude do BNG
e os seus principios políticos.
Pedro Gómez-Valadés converteuse nos últimos dous meses nun
dos tres personaxes máis mediaticos de Galiza. O motivo non foi
outro que a súa militancia no
BNG e o seu cargo como presidente da Asociación de Amizade
Galicia-Israel (AGAI), que levou
na organización nacionalista de
Vigo a un debate entre a posíbel
incongruencia entre militar no
BNG e ser membro dunha asociación que non coincide cos principios políticos que o BNG mantén no conflito palestino-israelí.
O que ía ser un debate interno, comezado na Executiva Comarcal do BNG de Vigo o 22 de
decembro do 2006, pasou a ser
un debate público e, tamén, un
conflito diplomático.
Tanto é así que a embaixada de
Israel lle remitiu ao vicepresidente
da Xunta, Anxo Quintana, como
tal cargo, non como portavoz nacional do BNG, unha carta na que
lle mostraba a súa “preocupación”
sobre a “decisión de abrir un procedemento interno e a posíbel expulsión do partido do BNG de Vigo” de Gómez Valadés.
Na mesma comunicación
afirman que lles “parece impensábel que nun país democrático
como España se intente prexudicar e perseguir unha persoa polo
seu apoio a Israel, un país democrático con lazos de amizade con
España, con todos os sectores sociais e partidos políticos”.
A carta, logo de facer votos polo diálogo, remata afirmando que
algunhas voces do BNG non “representan a actitude dos seus líderes
que fomentan o diálogo e a apertura
da liberdade de pensamento”.
Non era este o primeiro encontronazo que o BNG tiña coa embaixada de Israel nos últimos meses. Unhas semanas antes de remitirlle a carta ao vicepresidente chamaron ao parlamento para comunicarlle ao deputado Bieito Lobeira que ían presentar unha demanda
contra súa pola intervención realizada no programa “Hai debate” da
TVG, na que utilizou a expresión
“Estado terrorista de Israel”.
A embaixada de Israel tamén
tivo problemas coa Asociación de
Amizade Catalunya-Israel, da que
se desligaron algúns dos seus promotores logo dunha entrevista cos
representantes israelís no Estado

Gómez-Valadés, á esquerda, e Edwin Yabo, portavoz da embaixada de Israel en España.

español. Nesta xuntanza, o coronel agregado militar da embaixada manifestou que Israel nunca
permitiría a soberanía de Catalunya dentro do Estado español.
A polémica
O debate nos órganos do BNG
de Vigo comezou na Executiva
Comarcal do 22 de decembro.
Na celebrada 15 días despois
acordaron darlle ao seu membro
Pedro Gómez-Valadés “un mes
de reflexión para que reconsidere a súa postura” de permanecer
como presidente da AGAI.
Antes de rematar ese prazo,
foi o propio Gómez-Valadés quen
solicitou que se volvese tratar o
tema. O 1 de marzo debate o
Consello Comarcal a situación.
Preséntanse tres propostas. Unha
que solicita trasladar o debate aos
órganos nacionais por non considerarse competente este organismo. Outra segunda que propón a
supresión da militancia de Gómez-Valadés e unha terceira que
defende trasladarlle a Asemblea
Comarcal a proposta da destitución de Gómez-Valadés dos órganos de dirección. Vótanse as dúas
primeiras conxuntamente por
considerarse antitéticas, vencendo a primeira por 16-10 votos. A
terceira tamén é aprobada.
Pero o debate xa está nos medios de comunicación desde o
primeiro momento. Gómez-Valadés denuncia o seu intento de expulsión, o seu linchamento “moral”, fala de “purgas estalinistas”
dentro do BNG, critica a dirección do BNG pola súa “pasividade ante feitos que producen calafríos”, alerta de “compañeiros
que teñen que estar na clandestinidade dentro do BNG”...

Paralelamente, Gómez-Valadés recibe o apoio de persoas
que a través duns medios que
converten o debate nun asunto
estrela denuncian que a expulsión de Valadés significa a fin do
“pluralismo dentro do BNG” e
apelan á liberdade de expresión.
Algúns van máis alá e defenden
non só a compatibilidade de militar no BNG e en AGAI, senón
ao mesmo Estado de Israel.
Esquerda Nacionalista, partido no que milita Valadés dentro
do BNG, apoia o seu afiliado publicamente. Apoios que recibe
tamén a través dun manifesto na
internet asinado xa por máis de
150 persoas, a maioría delas non
militantes do BNG.
Resolución do BNG
A Asemblea Comarcal da zona
de Vigo do BNG aproba unha resolución o 30 de marzo, que
acordara o mesmo día o Consello Comarcal. Nela, conforme ao
ditame emitido pola Executiva
Nacional, afírmase que os principios de AGAI “son descoincidentes coa posición histórica defendida polo BNG”.
Así, no relatorio aprobado na
súa VI Asemblea Nacional, deféndese as relacións de irmandade
co “pobo palestino, reiterando a
solidariedade coa OLP e con Palestina”. Afírmase tamén que “Israel ocupa o territorio palestino”.
A resolución aprobada pola
Asemblea Comarcal do BNG de
Vigo por 121 votos a favor, tres
en contra e nove abstencións,
“reproba o comportamento desleal de Pedro Gómez-Valadés”
ao sacar o debate para fóra dos
órganos de dirección. Tamén
censura as “descualificacións e

o vitimismo” usado por GómezValadés, falando da “expulsión
inminente e utilizando o BNG
para lle dar cobertura e maior
eco mediatico á AGAI”, unha
organización contraria aos principios políticos do BNG. Finalmente esíxenlle a Gómez-Valadés que “este comportamento
non se volva repetir”.
Nesta asemblea tamén se votaron outras dúas propostas de resolución. Unha pedía a destitución
de Gómez-Valadés dos órganos de
dirección, contando con 58 votos a
favor, 15 en contra e 20 abstencións. Outra que pedía a súa expulsión, con 65 votos a favor, 30
en contra e 19 abstencións.
Desde o BNG afírmase que
Gómez-Valadés terxiversou desde
un primeiro momento este debate
interno, “pois en ningún momento
se aprobou a apertura de ningún
expediente disciplinario e aínda é
máis falso que se acordase a súa
expulsión ou se tomase ningunha
resolución neste senso”.
O BNG tamén pretende deixar claro que non só non se identifica senón que discrepa abertamente, coa postura e obxectivos
da AGAI, “nomeadamente a súa
defensa da causa lexítima de Israel”, tendo como meta e logro a
“adhesión a esta”, principalmente
de “persoas e sectores ideolóxicos tradicionalmente vinculados á
loita palestina”. Para logralo, usarían a simboloxía do BNG e a súa
cobertura como organización.
No BNG ligan a gran transcendencia mediatica desta polémica inducida, “o seu uso e terxiversación, sobre todo polos
medios máis próximos ao PSOE,
ás enquisas coincidentes que lle
conceden ao BNG seis concelleiros en Vigo”.♦
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Unha vista de Sanxenxo.
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Alcaldes
construtores
CARLOS AYMERICH
O secretario de organización do PSdeG-PSOE, Ricardo
Varela, vén de ofrecer unha nova importante: as listas do
PSOE galego non van incluír construtores ou promotores
imobiliarios. “Non se pode estar na procesión e repenicando”, xustificou o dirixente pesoísta. E, con certeza,
trátase dunha mudanza substancial a respecto da tradicional tolerancia do PSOE coa colusión entre intereses públicos e privados no ámbito municipal. Baste lembrar os
lucrativos negocios inmobiliarios da familia Vázquez na
Coruña, as promocións xestionadas polo ainda alcalde de
Cambre nos concellos veciños ou as máis modestas incursións do concelleiro de urbanismo do Porto do Son na
compra e recualificación de terrenos. Unha boa noticia,
sen dúbida, sempre que o anuncio se verificar na prática.
É obrigado recoñecer que o PSOE acerta ao non compartir a cínica doutrina do PP de separar entre ética e legalidade á hora de analizar estes asuntos. Así en Salceda
de Caselas como en Sanxenxo ou Arteixo. Populares e
socialistas poden coincidir nas prácticas –censurábeis–
dos seus alcaldes e concelleiros metidos a empresarios do
tixolo mais os segundos, ao menos, fano con má conciencia e declaran o seu propósito de emenda. Xa é algo.

‘Alcanza a interdición de candidatar os alcaldes que, como os de Foz
ou Malpica, sen participaren en construtoras, exercen a insubmisión
urbanística fronte a Política Territorial?”
Persisten, porén, certas dúbidas que o anuncio de Varela non dá esclarecido. Que acontece se os promotores e
construtores non son os propios candidatos mais os seus familiares directos, como no caso do irmán do inefábel alcalde de Vimianzo? E se a participación no negocio inmobiliario non se verifica formalmente a través da participación
directa nunha empresa senón nos seus beneficios, tal e como semella indicar o súbito enriquecimento de moitos concelleiros e alcaldes titulares dun patrimonio que o seu soldo non pode explicar? Alcanza a interdición de candidatar
os alcaldes que, como os de Foz ou Malpica, sen participaren en empresas construtoras exercen a insubmisión urba-

nística activa fronte á Consellaría –socialista– de Política
Territorial? Esixirán os candidatos expulsados das candidaturas municipais do PSOE un tratamento igual que o dispensado ao ex alcalde coruñés? Hai vacantes suficientes no
Servizo Exterior Español para acomodalos a todos?
Preguntas, en fin, que o positivo anuncio de Varela
deixa ainda no ar e que obrigan a matizar a autocompracencia empregada polo seu xefe, Emilio Pérez Touriño,
ao emprazar as outras forzas políticas a seguiren o
exemplo do PSOE. Por en canto, os alcaldes de Malpica, Foz, Vimianzo ou Cambre van recuncar como candidatos. Valente exemplo.♦

Lugo
A pasada Semana Santa demostrou que Lugo comeza a ter tirón
dentro do turismo estatal. Comezando pola provincia, Viveiro
volveu encherse de visitantes,
cousa que se repite ano tras ano
pois cómpre non esquecer que as
súas procesións e conmemoracións relixiosas destas datas están
declaradas de interese turístico.
Tamén a Mariña se encheu de
xente, de persoas que teñen aló
pisos ou apartamentos e que
aproveitaron a bonanza do tempo para airealos e, de paso, para
descansar e pasear.
Até aquí todo normal pero,
como foi a cousa na capital da
provincia, eterna acolledora de
turistas que chegan, dan una volta pola muralla, xantan e liscan
para outros lugares?
O bulir de xentes foráneas,
estranxeiros e doutras comunidades do Estado, foi notábel durante a Semana Santa luguesa, que
procura por outra banda que sexa
declarada de interese turístico,
demostrando que aquí hai un potencial para o turismo con ofertas
variadas que non se limitan soamente ao primeiro monumento, a
muralla, pero tamén facendo notar que, en infraestruturas, aínda
andamos algo curtos e que nesa
oferta que se presenta, cómpre
aínda matizar moitos aspectos
para facela de verdade produtiva.
Lugo segue, de momento, contando cunha infraestrutura hoteleira cativa, base para que os visitantes opten por quedar na cidade ou
continuar camiño ante a imposibilidade de topar aloxamento pero tamén é certo que carece doutras
ofertas como pode ser contar cun
camping, turismo este que se ben
constitúe outro xeito de viaxar, non
ten por que ser excluínte co tradicional, xa que o acampismo, as autocaravanas, é dicir, viaxar en contacto coa natureza, está tomando
de novo cada vez máis auxe.
En Lugo fai falla tamén organizar os turistas, ou sexa, que os

Turismo
ANTÓN GRANDE

A cidade non ten suficiente oferta hostaleira para lograr que os visitantes pernocten. Dese xeito, a industria da viaxe non é rendíbel.
visitantes non anden a saltos pola
cidade, visitando monumentos e
zonas de interese como as van descubrindo senón que habería que
ofrecerlles unhas rotas, como se
fai na meirande parte das cidades,
de tal xeito que non perdan o tempo, non cansen, e poidan ver todo
canto de interese ofrece a cidade.
Resulta tamén sorprendente a

Guisa e Napo

falla de información que existe
nos propios monumentos e como
proba diso abonda con dicir que a
muralla, monumento patrimonio
da humanidade, con case dous
quilómetros e medio de percorrido por riba dela, por un cómodo
adarve que permite ir vendo a
parte nova e vella da cidade dende un lugar privilexiado e polo
UXÍA E BRAIS

tanto, irse facendo unha idea de
como é para aqueles que chegan
de novo aquí, non ten nin unha
soa sinalización de por onde camiñan os visitantes e das dez portas coas que conta, só se pode coñecer o seu nome se un descende
á rúa sen poder acadar máis datos,
aínda que se trate dalgunha porta
de tanta importancia como a Mi-

ñá, a máis antiga e mellor conservada, e que lle dá entrada ao vello
barrio medioeval da Tinería.
Como dicimos, Lugo demostrou que pode ser unha potencia
para o turismo –por aquí pasa tamén o Camiño de Santiago, tanto o
primitivo pola capital como o francés pola provincia– e todo iso leva
consigo unha morea de homes e
mulleres que poden achegarse,
máis non abonda con quedar satisfeitos cando os entrevistan nos medios de comunicación e din que é
todo moi bonito e que xantaron
moi ben. Cómpre que tamén queden na cidade uns días, que fagan
compras, coman e percorran a privincia. Pero para iso, xa digo, hai
que ter unha boa oferta turística.♦

Subliñado

Xemáa el Fná
LOIS DIÉGUEZ
Casualmente, o destino tróuxonos outra vez a Marraquech, a cidade terrosa das palmeiras e oliveiras. Faltounos tempo para correr á
praza Xemáa el Fná coa fin de revivir as halcas, que veñen ser as
rodas que fai a xente para ouvir os contos e historias dos halaiquís,
solemnes e orgullosos no seu variado papel de comunicadores populares. Durante o día e principalmente pola noite, Xemáa el Fná
é un intenso colorido de voces, arrecendos e luces. Homes e mulleres, mozos sobre todo, pasean as halcas para divertirse e participar tamén na música e na palabra. E nós, emocionados, tratamos
de descifrar as historias en lingua árabe, ou prezar a beleza de tantos cadros ás veces difíceis de imaxinar: a muller bereber que nos
adiviña o destino con cartas ou nas raias da man; os frautistas que
coa súa música fan erguer as cobras de aladas cabezas; o home das
pombas e dos ourizos cachos que pon un sombreiro no chan e comeza a correr só; ou o outro bereber que estende unha alfombra e
coloca sobre ela un vaso de auga e un ovo sen que adiviñemos o
que vai pasar. Enxeño, comunicación, intercambio da emoción e
do inesperado, mesmo na sinfonía dos corpos apertados. Ao final,
os halaiquís e grupos de músicos ou actores, pasan o prato para recoller os dirhans. A xente non os ten e fica silenciosa, e os comunicadores bótanse aos turistas. O fume do incenso sobe para o ceo
de prata cando nos retiramos. Os risos, olores, berros e música de
frautas e darbucas fican por tras da Cutubia. E nós xa temos outra
vez a gana de voltar. Quizabes a felicidade sexa isto: saber gozar
do tempo e da palabra. Mais nós xa non o sabemos.♦
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O 10 de abril de 1977 fíxose a primeira marcha ecoloxista

En Xove parouse a nuclear hai trinta anos
XAN CARBALLA
Un día despois de ser legalizado
o Partido Comunista, miles de
persoas chegadas desde toda
Galiza percorreron, a pesar da
prohibición, os dez kilómetros
que van desde Viveiro ao adro
da igrexa de Xove. O 10 de abril
de 1977 celebrouse a primeira
das dúas marchas anti-nucleares de oposición ao proxecto de
instalar unha central nuclear. A
segunda foi en maio de 1979.
O proxecto foi abandonado.
Aquela mañá de abril o concello lugués nuclearizábel, meses antes das primeira eleccións, aínda saudaba aos manifestantes cun enorme cartel
“Jove”, sobre o fondo dun metro de altura do xugo e as flechas, o símbolo falanxista.
A loita contra a instalación
da nuclear comezara algúns
anos antes e contouna Ramón
Muñiz en 1997 nun número
especial de A Nosa Terra. A
primeira noticia saiu na prensa “informando que unha central nuclear ía ser instalada no
lugar de Regodela do concello
de Xove. Fenosa, Eléctrica del
Viesgo e Hidroeléctrica do
Cantábrico serían as empresas explotadoras dun enxeño
que actuaría con uranio enriquecido, catro grupos xeneradores dunha potencia de novecentos megawatios cada un e
con reactores de auga lixeira”.
Presentada como a solución
para os problemas de depresión
económica da zona, o primeiro
acto denunciando a falsidade e
os perigos da proposta industrial deuse nun acto da Asociación Cultural Valle-Inclán,
na que entre outros interviu
Xosé Manuel Beiras. Para entender o contexto no que se moveu aquela primeira grande
movilización político-ecoloxista, o máis interesante é seguir o
propio relato de Ramón Muñiz.
“A intranquilidade espalloouse coma un regueiro polo entorno de Viveiro, Xove e Cervo
e as ansias de saber máis sobre o

tema embargou os viciños. No
ano 1974 a Unión do Pobo Galego e o Partido Comunista eran
as organzacións clandestinas
antifranquistas máis imporantes que actuaban en Galiza e se
no movemento obreiro primaba
o PC, no ámbito labrego a relevancia era da UPG que, por
meios dos seus militantes nos
CALL (Comités de Axuda á loita labrega) e nas Comisións Labregas levaba un inxente labor
por aquelas datas no agro. Foi
pois este sindicato o protagonista da loita contra a central nuclear de Xove por tratarse dun
lugar rural, pero sempre baixo
a dirección do partido naciona-

Velocidade
Mª PILAR GARCÍA NEGRO

A

noticia (para min, ao menos) é de
hoxe mesmo: 3 de Abril de 2007.
Un tren de alta velocidade francés
superou a marca anterior (510 quilómetros
/ hora) e chegou a acadar os 574 quilómetros por hora ou 150 metros por segundo.
O custo declarado de semellante alarde é
de trinta millóns de euros. Alguén, afeizoado sen dúbida ás sínteses cursis, chamou
ao século XX o século da velocidade,
mais, ao que semella, o XXI segue, na
economía capitalista, o mesmo rumbo. A
liña que cobre este velocísimo comboio
seica é a de París-Estrasburgo, co cal os
membros do Parlamento Europeu poderán
realizar as súas tarefas en tempo record,
por moito que non podan, supoño,

lista xa daquela suficientemente
estruturado e activo. Pola miña
banda e por ser responsábel
agrario na dirección da UPG,
fun o encarregado de dinamizar
a contestación á central nuclear.
Para iso contabamos xa con
grupos de achegados tanto en
Viveiro e Ribadeo no ámbito do
ensino e extensión agraria. Precisamente foi unha compañeira
deste servizo, Penchas Santasmarinas, o enlace directo cos labregos de Xove que, mediante
reunións disfarzadas de temas
agrarios, conseguiu aglutinar
algúns viciños e viciñas que
cumprirían un papel de liderazgo entre os demais”.
A proposta daquela era
acadar unha moratoria de dez
anos e durante os dous seguintes anos, a pesar das condicións
de clandestinidade, conseguiuse mobilizar a sectores da opinión pública, mesmo organizando unha multitudinaria
reunión na sala de festa Verxeles de Viveiro na que participaron o xa finado catedrático de
química Francisco Bermejo e
Pedro Costa Morata, que aportaron a visión dos expertos en
enerxía nuclear, xunto ao economista Ramón López Suevos.
A marcha de 1977 foi un primeiro fito mobilizador masivo
logo dunha campaña na que se
editou o libro “A contaminación

inteirarse da paisaxe por que atravesan. A
non tanta distancia, nesta fachada atlántica
do continente europeu, que constantemente se chufa de políticas de benestar,
progreso, direitos humanos e bla, bla,
bla…, tamén temos tren. Faltaría máis! O
noso, o tren de aquí, é realmente ecolóxico, por non dicer francamente pasadista.
Dáche tempo a contemplares: a paisaxe,
os vertedoiros incontrolados, os ríos luxados, o campo a ermo, o urbanismo
selvaxe, o que a Galiza foi e o que a Galiza podía ser… Dáche tempo, por suposto,
a recuperares o bon hábito da conversa
demorada con persoas descoñecidas. Non
che dá tempo, porén, a ires de Lugo a Ourense, porque non hai comunicación ferroviaria. Tamén non de Santiago de
Compostela a Lugo ou, en fin, a outros
moitos destinos. Se quixeres ir da Coruña
a Ferrol, recuperarás o gosto polas viaxes
lentas de antano: présas fóra! Desde logo,
como diría o bon burgués, temos o que

en Galicia” ou se difundiu unha
celebrada imaxe antinuclear realizada polo deseñador Pepe
Barro, todo iso nos críticos anos
da primeira enfermedade do
Ditador, a represión de Agosto
de 1975 coa morte de Xosé Ramón Reboiras e a detención ou
exilio a Portugal de militantes
da UPG, a morte de Franco e o
comezo da transición.
Oito mil manifestantes
Da propia lembranza de Muñiz
resgatamos a narración daquela mañá de primavera, na que
moitos autobuses sairon de madrugada de diferentes pontos
de Galiza para confluír na capital da Mariña, “o domingo
amaneceu frío, chuviñento e
coa nova da legalización do
Partido Comunista. Eran as
dez da mañá cando se empezou
a formar a ringleira. Sabiamos
que xa non había problema
ningún para chegar a Viveiro e
pouco a pouco íase sumando
xente á serpe. A consigna era
clara e tallante, camiñar en fila
polo arcén sen interromper o
tránsito nin provocar ningún
incidente que motivase a actuación da policía e garda civil. Un
estrito servizo de orde encarregábase de que todo fose como
se planeara (...) Despois de tres
horas de marcha, unha oito mil

merecemos: ¡a velocidade para quen a traballa! Só que… unha dúbida me asalta.
Desde o 1 de Xaneiro de 1986, en que España ingresou oficialmente na Comunidade Económica Europea, ¿acaso non somos
todos pagadores de todo, cotizantes
solidarios e receptores equitativos dos
fundos comúns? Claro que os galegos,
postos a pensar, algo -e, aínda, “algos”levamos pago á Europa común. Por exemplo, en forza de traballo barata de miles
de emigrantes; por exemplo, en termos
que reducir á forza a nosa frota pesqueira;
por exemplo, en acadarmar até extremos
incroyables (mellor dito, épouvantables)
a nosa agricultura e gandaría; por
exemplo, en non poder seguir a construír
buques civís… Europa, Europa, ¿canto
máis teremos que che pagar para poder
viaxar en tren a, digamos, cento vinte quilómetros por hora, velocidade de vertixe
para a que estamos afeitos a sobrelevar?
De por parte, trinta millóns de euros

persoas entrabamos no adro da
igrexa de Xove e alí Barbeito
das Encrobas manifestou a solidaridade daquela parroquia
de Cerceda acosada tamén por
Fenosa para a explotación dunha mina de lignitos. Un labrego
de Xove, Antonio López Pernas, expresou as inquedanzas
diante do perigo que supuña a
instalación da central nuclear
así como o agradecemento polo
apoio recibido e a decisión de
seguir resistindo para impedir
que este proxecto prosperase.
Emilio López (Milucho) como
líder das CCLL reafirmou o
compromiso do sindicato na
defensa dos labregos de Xove,
pechando as alocucións Moncho Valcarce que arengou aos
presentes cunha mensaxe anticolonial”.
Ao final da marcha produciuse un enfrontamento dentro da manifestación entre militantes nacionalistas e outros
do PC, que amosaban o enfrontamento que se estaba
producindo pola hexemonía
ideolóxica e política dos movementos sociais da época.
Nese mesmo ano 1977, só
un mes despois da Marcha de
Xove e nunha mesma liña de
reivindicación tamén ecoloxista, habíase producir a marcha
con final violento sobre os areais de Baldaio.♦

aínda son algúns millóns de euros, uns cinco mil millóns das antigas pesetas, nonsí?
Na humanitaria, financiadora de millenta
ONG, caritativa e vella Europa, algo se me
ocorre que se podería facer, a nível
mundial, con esta cantidade, iso si,
resignándose os viaxeiros dos trens franceses a iren só a 510 quilómetros por hora.
Pergúntome: ¿cantas necesidades de auga
potábel se solucionarían en tantos países
que a necesitan?; ¿cantas doenzas infantís
curábeis se poderían resolver?; ¿cantas mulleres e nenos do mundo poderían ser redimidos da escravitude?; ¿cantas mulleres e
nenas retiradas do tráfico prostituidor?;
¿cantos analfabetos deixarían de teren a
condición de tais? Ignoro para canto dan de
si trinta millóns de euros. Si sei que para
algo máis humano, máis democrático, máis
pacífico, máis racional, máis sensato e
máis moderno do que circular en tren a
574 quilómetros por hora. E aínda haberá
quen fale das “dúas” velocidades!♦

O Foro Peinador conxugar o sector empresarial coa defensa do idioma

O valor económico da lingua galega
MARÍA OBELLEIRO
Que o galego actúa como valor
engadido nas empresas que
apostan pola lingua como símbolo de identidade e modernidade non é novo. Non obstante,
aínda hai empresarios que se
amosan reticentes á hora de
empregar o galego tanto nas
relacións laborais como nas
transaccións económicas e comerciais, o que o Foro Enrique
Peinador pretende erradicar.
Para evitar que o empresariado
continúe considerando arriscado
o emprego do galego na súa actividade e para normalizar o idioma no eido empresarial, o Foro
Peinador reuníu o pasado 29 de
marzo na illa da Toxa máis de corenta empresarios e membros da
Administración. A xuntanza congregou compañías de diversas
actividades empresariais, dende
construtoras até produtoras de televisión, para facer compatíbel o
papel da empresa galega na economía global co valor identitario
do idioma. E é que o galego supón un gran potencial vencellado
a connotacións positivas das que
máis dun cento de empresas levan anos beneficiándose. Atrás
quedaron os momentos nos que o
galego se relacionaba con valores
negativos e de atraso. Hogano, a
lingua é empregada como icona

Participantes no foro empresarial a prol do galego reunidos o 29 de marzo na illa da Toxa.

de innovación e identidade que
leva ao éxito un bo número de
produtos comerciais que ven como as súas vendas non cesan de
incrementarse tanto na Galiza coma no exterior.
Os estudos do mercado revelan que utilizar o galego nas

campañas publicitarias, na comunicación interna, na rotulación, na etiquetaxe e nas transaccións comerciais non supón unha
perda clientes nin dentro nin fóra
do país. Os expertos apuntan que
tanto o idioma como a imaxe de
Galiza espertan no subconsicien-

te do consumidor unha morea de
valores positivos que fan único o
produto. Empresas como a
operadora R, o grupo de electrodomésticos San Luís, a produtora audiovisual de debuxos Filmax ou a compañía de cervexa
Estrella Galicia levan anos com-

probando que as estratexias do
uso do galego ou da imaxe de
Galiza como símbolo de identidade funcionan dun xeito eficaz,
xa que os seus ingresos continúan aumentando.
O panorama no eido dos negocios é ben distinto xa que a
lingua galega ten pouca presenza. As accións, as conferencias e
as presentacións dos proxectos
económicos non falan o galego.
Os altos executivos avogan polo
uso do castelán para inmiscuírense no mundo financieiro ao
considerar que o galego non é
axeitado para os grandes negocios. O Foro Peinador comezou a
mudar o panorama do sector na
Toxa para continuar coa súa andaina galeguizadora os próximos
meses no Pazo Lestrove. O foro
para galeguizar as relacións entre empresas foi bautizado co nome do filántropo Enrique Peinador. O pontevedrés, un empresario adiantado a súa época, promoveu o uso do idioma no primeiro terzo do século pasado.
Representantes do galeguismo
actual continúan co legado do
mecenas galego e pretenden impulsar o emprego do galego en
todos os niveis, xa que consideran que se o galego ten amosado
que vende, tamén pode servir como vehículo de comunicación
das transaccións comerciais.♦
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A Galiza sustentábel
DAVID OTERO

O maior risco de corrupción en Galiza ten a
ver coa degradación do noso litoral, xustamente un dos maiores activos para lograr un
desenvolvemento sustentábel que favoreza
a mellora da calidade de vida para o futuro.
Facendo un pouco de repaso histórico, a Galiza do contorno rural sen
futuro e despoboada comezou hai xa máis dun século. No século XIX
ten a súa orixe a Galiza do cacique, da corrupción. Naquela Galiza os
terratenentes quedaron cos beneficios das ampliacións das cidades,
capturando unha política pública no seu proveito. Despois o franquismo consolidou a súa situación, aínda que forzando os propietarios a urbanizar e a cedérenlle solo ao concello. O urbanismo constitúe ese imposto na sombra que cae sobre a sociedade galega.
Algunhas institucións en Galiza presentan a día de hoxe niveis
de corrupción moi similares aos de paises coma o Congo. É unha
mágoa que non exista unha delegación de Transparency International que estude ao nivel Nuts III para que investigue os concellos
galegos. A este respecto, o Estado Español vai perdendo postos no
Índice de Percepción da Corrupción, dunha puntuación de 7,1 no
2004 a unha de 6,8 no ano 2006. Eu penso que o mellor indicador
de calidade nunha democracia é o indice que mide a transparencia
do gasto público. O que no son contas son contos e hai que ter en
conta que até o último ano non existía na Xunta unha Lei de Transparencia, é dicir, non había ningunha vontade política de controlar
e darlle publicidade ao gasto das arcas do goberno galego. Tamen
penso que as leis non son outra cousa que a expresión da vontade
popular, polo tanto, o goberno que acade maximizar esta expresión
é o goberno mais efectivo na praxe. A verdade é que as relacións
entre sociedade e goberno non son tan lineais, sempre existen presións pola parte das asociacións de intereses. Galbraith dicía que
“se unha conduta é esencial por razóns económicas, convértese
nunha virtude social”.
E se se dá o caso de que non hai lei, sempre queda a iniciativa da
sociedade civil. Está o exemplo de Nigrán, onde os veciños impediron a pedradas a aprobación do PXOM. O alcalde, Alfredo Rodríguez, e cinco edís estan acusados de filtraren o plano, o cal incluía a
recualificación de varios terreos propiedade duns construtores compañeiros do alcalde na directiva do Celta. Son moitos os cidadáns que
pensan que nada se pode esperar dos políticos, polo que o mecanismo que constitúe a mobilización da sociedade civil, que participa na
opinión publica ao través dos blogs, pode ter un papel principal cos
anos na resolución de tensións nunha sociedade como a nosa.

‘O mellor indicador de calidade nunha
democracia é o indice que mide a
transparencia do gasto público”
Porén, a vaga de cemento continúa o seu avance silenciosopolo litoral, o noso activo máis valioso nos catro parámetros da sustentabilidade: ambental, institucional, social e económico. O desenvolvemento sustentábel ten varios tipos de indicadores que nos
informan do dano, e esa información é a que tiña que ser difundida con campañas de sensibilización constantes. Uns dos indicadores mais espallados é a pegada ecolóxica. Para o seu cálculo hai
que determinar a cantidade de terreo produtivo necesario para obter os bens consumidos e para absorber os residuos xerados pola
poboación dunha área. A pegada ecolóxica individual (normalmente expresada en hectáreas per cápita) obtense a partir da superficie
total, dividíndoa polo número de habitantes do espazo considerado. Segundo estudos de Martín Palmero, no 2002 a pegada ecolóxica galega atinxía un valor de 7,01 hectéreas per cápita, cifra extremadamente alta comparada cos resultados obtidos para outros
países ou economías do contorno. No Estado español a pegada
ecolóxica é de 4,8 hectáreas per cápita (a galega é un 46 por cento
máis alta). As explicacións deste comportamento da economía galega –que demanda da natureza 14 millóns de hectáreas que non
posúe– débense a unha combinación de factores: unha estructura
produtiva moi dependente do capital natural e con baixa produtividade relativa; uns hábitos de consumo moi intensivos en pastos e
en mar (por mor dunha dieta alimentaria con presenza destacada de
produtos obtidos a partir destas compoñentes) e un modelo insustentábel de circulación de persoas e mercadorías, baseado no automóbil para persoas e no transporte de mercadorías por estrada. En
conclusión, o panorama non é nada bo para as xeracións que virán
nas seguintes décadas, e cómpre ir incorporando xa como principios básicos económicos de xestión do noso goberno a solidariedade temporal fronte ás xeracións futuras ás que se lles deben
transmitir condicións de vida aceptábeis en todos os ámbitos.♦
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MANUEL CAO
Os que somos da aldea e percibimos a natureza ao xeito tradicional decatámonos, xa hai tempo, da realidade do cambio
climático: o sol xa non é o que era, a seca avanza e as oscilacións nas temperaturas son maiores e con moita desorde en
relación á secuencia temporal das catro estacións. Certamente, a percepción actual está mediatizada polos cambios tecnolóxicos que minimizan a influencia do clima exterior debido á mellora dos illamentos, á redución do esforzo físico
corporal e aos sistemas de mantemento artificial das temperaturas arredor dos 20-25 graos.
Os estudos realizados por científicos das principais institucións de pensamento demostraron a tendencia inexorábel
ao quentamento global producido polo modo de vida actual
asentado no produtivismo e o consumismo masivo e nunha
extensión do sistema capitalista a territorios e sociedades até
agora pouco desenvolvidos. A falta dun modelo alternativo
global de organización, produción e distribución determina
que haxa unha carreira por ver quen produce máis e a menor
custo e quen introduce novos produtos para satisfacer necesidades reais ou artificiais para manter ou incrementar os beneficios. A tecnoloxía é o factor clave de competitividade
controlado por empresas e institucións universitarias para
crear novas necesidades e oportunidades de negocio e non
existen limitacións éticas, nin sequera, na maioría dos casos,
tempo suficiente para verificar se unha tecnoloxía ten externalidades negativas ou efectos perniciosos para o ambiente
ou para o consumidor concreto no medio prazo. O frenético
ritmo de cambios tecnolóxicos e necesidades que satisfacer
fai difícil reconducir esta dinámica asentada en visións a curto prazo e na ausencia de valores cun certo grao de permanencia e consenso a nivel global. Por enriba, os axentes que
levan a iniciativa na innovación son poderosos política e financeiramente polo que resulta complicado imporlles ou que
se autoimpoñan límites no modelo de crecemento do que derivan máis beneficios que perdas.
O informe realizado polo economista Nicholas Stern, do
30 de outubro de 2006, propoñía que os avances científicos e
tecnolóxicos tivesen como obxectivo fundamental a redución
do cambio climático e que tanto empresas como consumidores tivesen en conta a relación dos produtos co quentamento
global. O Informe do Panel Intergobernamental sobre o Cambio Climático da ONU, aprobado o 6 de abril de 2007 en Bruxelas, representa outro paso adiante na concienciación global
e na necesidade de que os decisores públicos poñan en marcha estratexias e medidas urxentes. Al Gore, vicepresidente
dos EE UU con Bill Clinton, segue adiante cunha intensa
campaña para sensibilizar a sociedade global.

‘O

mercado é un mecanismo
regulador que permite reasignar
os recursos coa nova variábel
do cambio climático e pode adaptarse
sen dificultades a un planeta
no que suba o nivel do mar
ou desaparezan especies animais
ou vexetais”

E é que a política ambiental é moi difícil de implementar
debido a que ten custos concentrados (empresas preexistentes) e beneficios difusos (cidadáns e gobernos actúan como free riders e minusvaloran un problema que require estratexias cooperativas). O mercado é un mecanismo regulador
que permite reasignar os recursos coa nova variábel do cambio climático e pode adaptarse sen dificultades a un planeta
no que suba o nivel do mar ou desaparezan especies animais
ou vexetais. As tecnoloxías actuais e as que se van desenvolvendo permiten rendibilizar áreas con baixas temperaturas e
cubertas hoxe polo xeo mentres as zonas en vías de desertización perderán interese no medio prazo.
A mestura de estratexias coa xeración de incentivos á introdución de tecnoloxías compatíbeis coa conservación do
medio natural, coa aprobación de normas para a produción e
comercialización de mercadorías e servizos no planeta e a
instauración de institucións internacionais que garantan o
cumprimento dos acordos serán as únicas vía efectivas para
atallar e controlar os efectos do cambio climático.♦

As vantaxes
das cooperativas
de enerxía eólica
FRANCISCO BASTEIRO

Propiciar a creación de cooperativas locais para a produción e venda de enerxía
eólica sería un excelente xeito de revitalizar economicamente o rural galego e
conseguir a necesaría independencia enerxética. En moitos países europeos, iniciativas deste estilo lograron grandes éxitos financeiros, sociais e ecolóxicos.
■ 1. ENERXIA EÓLICA COMO FERRAMENTA

ca, Alemaña e o Reino Unido teñen tradición de
éxito en cooperativas enerxéticas. Moitos particulares formaron parte de proxectos de enerxia eólica
Traballar por un cambio enerxético, dirixido á in- de moito valor social, educativo e ecolóxico.
dustria dos combustíbeis fósiles e nucleares é algo
En Dinamarca no 2002, o 85% dos 2.900 MW
do presente e está patente nos movementos sociais de capaciade eólica instalada, que proporciona o15
e ecoloxistas. Tampouco podemos descoidar o im- por cento do consumo total de electricidade, tiña
pacto ambiental que xera o consumo persoal. Polo por orixe cooperativas locais (o 68 por cento das
tanto, temos pendentes algúns cambios no noso cales pertence a labregos).
consumo individual:a) diminuír o consumo apliEn Alemaña no 2002 máis de 340.000 particucando o principio dos tres R: reducir, reutilizar e lares investiron 12 millóns de euros en proxectos
reciclar e b) aproveitar as posibilidades que ofrecen de enerxía renovábel.
varias aplicacións domesticas. (Alumeados de baiHai moitos exemplos, Windfang é unha cooperatixo consumo, electrodomésticos de clase A, dupla va eólica constituída en Alemaña no 1992 que é dirifiestra nas vivendas, etc.)
xida só por mulleres. Dende que iniciaron a actividade verteron na rede electrica máis de 26,3 millons de
■ 2. INVESTIMENTO LOCAL E DESCENTRALIZADO
Kw a través de catro taravelas e unha planta solar. CalDA ENERXIA EÓLICA. PARTICIPAR ACTIVAMENTE
quera muller pode comprar accións por 1.500 euros
EN PROCESOS A ESCALA NACIONAL,
até que pechan a convocatoria. (www.windfang.net)
POR MEDIO DE COOPERATIVAS.
Pobl Pwr é o nome da primeira turbina colectiva de Gales. A comunidade de Dyfi Valley é famoA realización de proxectos enerxéticos de carácter sa por posuír unha taravela colectiva. Instálase no
galego e participativo pode servir como punto de en- 2003, tendo dende aquela moitas visitas para realicontro que combine moitos aspectos para a transfor- zar proxectos comunitarios. Ao vender enerxía, os
mación no social e no ambiental. A idea é fomentar distintos accionistas reciben dividendos do seu inunha dinámica que concentre alternativas concretas vestimento. A taravela foi financiada pola propia
ao modelo actual de produxente. (www.ecodyfi.org)
ción, investir recursos ecoDurante os últimos
nómicos, sexan públicos
e somos capaces de impulsar anos, a dinámica dos inou persoais, baseados nuncentivos ás grandes multiproxectos de enerxía eólica a nacionais do sector, impeha produción e consumo
sostíbeis da enerxía.
diu que se conformasen
O investimento neste ti- nivel de Galiza daremos un paso cooperativas de ámbito lopo de instalacións xera bemoi importante para romper a cal ou nacional nin en Ganefícios económicos que
liza nin no resto do Estadependencia a un sistema de do. As grandes empresas
quedan no país. A venda de
enerxia pode ser unha foninvisten en enerxia eólica
produción xestionado por
te de ingresos para colectiporque é rendíbel e para
vos ou persoas. Ao mesmo multinacionais e financiado por lavar a mala imaxe que tetempo este tipo de iniciatiñen na explotación de revas enerxéticas pode servir
cursos fósiles.
bancos co noso diñeiro”
como plataforma para a inHai catro razóns básiteracción entre diferentes sectores da sociedade, cas para estar a favor dos proxectos locais coopexente do rural, da cidade, de movementos sociais, da rativos neste sector.
educación, das administracións públicas, etc. Certo
A) Os benefícios económicos repártense igualié que contribúen positiamente na conciencia am- tariamente entre os que invisten, contribuíndo ao
biental, parte clave para unha transformación ener- desenvolvento económico en zonas rurais.
xética. Se somos capaces de impulsar proxectos de
B) É un proceso participativo que gaña moita
enerxía eólica a nivel de Galiza en forma de coope- aceptación por parte da poboación que sofre o imrativa daremos un paso moi importante para romper pacto visual das taravelas.
a dependencia a un sistema de produción que conC) As cooperativas locais son solucións en xesiste en proxectos xestionados por multinacionais e ral ecoloxicamente sostíbeis.
financiados por bancos co noso diñeiro.
D) Esta é unha forma de tender a nacionalizar a
Moitos proxectos en Europa que teñen como produción de enerxía.♦
fin o investimento local e descentralizado da enerquicomaga@hotmail.com
xia eólica, organizanse en cooperativas. DinamarPARA UN CAMBIO SOCIAL
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Bilbao
Pasado o Aberri Eguna co
agardado pronunciamento da
ETA no Gara, vía entrevista e
non vía comunicado ou Zutabe
como se rumoreaba, queda claro que as feridas causadas pola
organización no atentado na T4 aínda están lonxe de curar. O
diálogo político destinado a alcanzar un acordo que se alcanzou en outubro e que a ETA
non asumiu está bloqueado e
nin nacionalistas nin socialistas
están dispostos a reactivalo a
non ser que existan garantías
totais de que a ETA non voltará
ás armas, e como esas garantías, lonxe de existir, cada día
son menos (como comprobamos co desartellamento do Comando Donosti), ninguén vai
arriscar.
Nos últimos días o presidente do EBB do PNV, Josu Jon
Imaz, desvelou algo que xa se
comentaba en certos círculos políticos e xornalísticos: cando en
setembro e outubro PNV, PSE e
Batasuna estiveron en diversas
xuntanzas que impulsaban o carreiro político do proceso de paz,
chegaron a un importante acordo
con contidos políticos moi relevantes en canto á autonomía política vasca e incluso no tocante
a unha relación fluída con Navarra. Hai quen asegura que desas
conversas saíu incluso un documento que contaría co apoio do
PSE, a pesar de conter cuestións
que non pertencen ao ideario socialista, do PNV e tamén, nun
primeiro momento, da esquerda
abertzale. Pero días despois os
negociadores de Batasuna botáronse atrás coa escusa de que iso
non era asumíbel para eles. Segundo dixo Imaz nunha entrevista ao Deia, foi a ETA a que deu a
orde de renegociar o acordo.

As boas relacións entre PNV e
PSE darán froitos
tras as eleccións
DANI ÁLVAREZ

Co proceso de paz en período de espera, os partidos adícanse a engraxar as súas maquinarias electorais. A ETA
non ten intención de abandonar a posibilidade da violencia.

Josu Jon Imaz, presidente do PNV.

O resto da historia xa está
escrita e contada. En novembro,
Arnaldo Otegi insiste na crise e

no bloqueo do proceso, e este
racha definitivamente o 30 de
decembro coa bomba da ETA

que asasina dúas persoas. Desde entón, a esquerda abertzale,
que falaba de bloqueo, volve

facer afirmacións en clave de
proceso. Incluso a ETA na entrevista do domingo en Gara
exclama que o proceso está en
marcha. Pero a realidade é ben
outra. Nin PNV nin PSE van
ceder unha pinga no tocante á
tutela da ETA: ou a organización dá un paso en firme ou non
haberá proceso. De aí vén a insistencia do goberno español
contra as candidaturas da esquerda abertzale que non cumpran a lei, é dicir, que non rexeiten a violencia. Algo que,
como xa afirmamos, non vai
ocorrer. A ETA di na súa entrevista que de seren ilegalizadas
as candidaturas independentistas, “tomarao en conta”. E todo
o mundo sabe como son esas
contas.
O proceso de paz rachou o
eixo PP-PSOE pero engraxou
outro, o PSOE-PNV. En Madrid
valoran de xeito moi positivo o
comportamento de Imaz desde
que preside o PNV. De tal xeito
que dirixentes socialistas que
no seu día defendían con man
de ferro os pactos co PP, como
o presidente do Senado Javier
Rojo, veñen defendendo nas últimas semanas “pactos transversais” entre abertzales e socialistas nas institucións vascas. O propio Imaz declarou
que “están abertos a estudar todas as posibilidades”, o que demostra que, máis alá de que Batasuna vaia estar presente ou
non nos comicios, algo se move
no panorama político vasco,
tendente a rachar o actual esquema de pactos vixente tras o
Pacto de Lizarra (tripartito dun
lado PNV-EA-EB e constitucionalistas polo outro).
Estea ou non Batasuna nas
urnas, é evidente que a esquerda abertzale está nun retroceso
sen fin en canto a apoio social.
Se nalgún momento chegou a
ser a segunda forza política do
país, agora observa impasíbel
como unha nova coalición, Ezker Batua-Aralar, uns proveñen
de Izquierda Unida e otros son
unha escisión de Batasuna,
emerxe nas sondaxes incluso
superando os de Otegi nalgúns
lugares. O croque electoral para
os independentistas vai ser aínda máis duro en Navarra, onde
a coalición Nafarroa Bai (EA,
PNV, Batzarre e Aralar) sobe
como a escuma e podería incluso superar os socialistas e alcanzar a alcaldía de Pamplona,
grazas a Uxue Barkos, actual
deputada no Congreso.
Mentres na esquerda abertzale non deixan pasar a oportunidade de perder outra oportunidade, os demais prepáranse para
un mapa electoral novo, coas
forzas reequilibradas, co PP na
soidade máis absoluta, e con
grandes posibilidades de que
comecen a sementarse novos
acordos transversaris entre o
PNV e o PSE, que consigan
maiorías sólidas de goberno en
concellos e deputacións. A grande incógnita estará, ademáis, en
saber se a dereita de UPN perde
a maioría absoluta en Navarra.
De acontecer así, outra trola
máis caería: a de que Navarra
lle foi vendida á ETA.♦

O quinto país do mundo teme a globalización

As presidenciais francesas
reflecten a incerteza e os medos do electorado
De todas as formas, calquera
dos catro mellor posicionados
ten posibilidades de pasar á segunda volta pois o grupo meirande de votantes é, segundo unha estimación publicada o 8 de
abril polo xornal Parisien Dimanche, o dos indecisos e inseguros, é dicir, os que aínda non
saben qué van votar así como os
que, malia declararen unha intención a favor dalgún dos candidatos, ao mesmo tempo admiten que talvez poidan cambiar
de opinión de aquí en adiante. A
súa proporción ascende a 42%
do total do electorado (18 millóns de franceses).

FRANCK MEYER / PARÍS
Queda pouco máis dunha semana para que os franceses decidan quén será o seu Presidente durante os cinco anos vindeiros. Ou elixirán, por primeira
vez na historia gala, unha Presidenta? Agora a campaña electoral entra na súa fase álxida.
Se ben case cada día se publica
algunha enquisa, ninguén se
atrevería a dicir quén gañará as
eleccións presidenciais francesas
do próximo 22 de abril. Pesa demasiado o susto daquel 21 de
abril de 2002 cando o candidato
socialista Lionel Jospin non conseguiu estar entre os dous candidatos á segunda volta. Daquela
fixérase, contra todos os prognósticos, Jean-Marie Le Pen, xefe do Front National, co segundo
posto, xusto detrás de Jacques
Chirac, quen finalmente vencera
e repetira un novo mandato como Presidente da República.
De momento, as sondaxes
dan unha idea máis ou menos estábel do posicionamento dos doce candidatos, polo menos en
canto ao seu ránking que leva
bastantes semanas sen variar
moito. Hai catro que van diante
con diferencia considerábel: 1°
Nicolas Sarkozy (Union pour un
mouvement populaire, UMP), levemente por baixo do 30 %, 2°
Ségolène Royal (PS), ao redor do
25 %, 3° François Bayrou (Union
pour la démocratie française,
UDF), ao redor do 20 % e 4° Jean-Marie Le Pen (FN) con 15 %.
Os restantes oito candidatos obteñen intencións de voto que van
do 4 % para Olivier Besancenot
(Ligue communiste révolutionnaire, LCR) até valores que non

Aumentará
a participación nos suburbios

Imaxes dos distintos candidatose, abaixo, carteis da campaña.

pasan do 2 % para os demais. As
distintas enquisas coinciden tamén en predicir unha segunda
volta con Sarkozy e Royal na que
o primeiro gañaría con algún

punto enriba da maioría absoluta.
Ora ben, se na segunda votación
se enfrontasen Sarkozy e Bayrou
os demóscopos prevén unha vitoria deste último.

E todo isto cando o número de
persoas que se declaran interesados por estas eleccións é máis
alto ca nunca e que as novas inscricións nas listas electorais acadan valores impresionantes: hai
unha suba do 4,23% con respecto a 2006, é dicir este ano hai 1,8
millóns de franceses máis que
poden votar. Este ascenso é especialmente alto nos arrabaldos
das grandes cidades, alí onde viven aqueles que Sarkozy chamara “escoura” en 2005. Como actuará esta xente? Os datos son
contraditorios. Nun artigo da revista Le Nouvel Observateur (29
de marzo) constátase, curiosamente, que o 63% dos franceses
de máis de 18 anos pensan que
os políticos non escoitan a xente. Ademais, o 53% considera
caduco o antagonismo dereitaesquerda.
Neste caldo de opinións heteroxéneas non sorprende que

tamén os candidatos mesturen
propostas de campos ideolóxicos diferentes. Por se fose pouco, todos coinciden, conscientes
do descontento xeneralizado,
nun revolucionario discurso do
cambio. Royal e Bayrou falan
mesmo da necesidade de instaurar a VI República. Sarkozy
oponse a esta idea presentándose, non embargante, como o verdadeiro grande renovador. O exministro do Interior do actual
goberno? Esta afirmación non é
menos ousada e pretensiosa que
os discursos de Royal e Bayrou,
que tamén foron ministros no
seu tempo, a parte de procederen
da elite francesa das Grandes
Escolas. Incluso as candidatas
do Partido Comunista e dos Verdes formaran, nalgún momento,
parte do goberno francés.
O discurso do Cambio revela,
desgraciadamente, outra realidade, pois quen realmente o representaría é Le Pen, o veterano da
extrema-dereita que marca, como
nunca antes, toda esta campaña
electoral. Conseguiu impor os
seus temas: inmigración, (in)seguridade cidadá, identidade nacional. Tanto é asi que algúns comentaristas falan dunha “droitisation” da sociedade francesa,
dun nítido xiro á dereita. E o xornal Libération sostén, na súa edición do 10 de abril, que a esquerda non estivo xamais, desde
1969, tan feble como nesta véspera das presidenciais. Todo isto
dá a imaxe dun país inseguro e
axitado, que dixire mal os efectos
da globalización malia ser o
quinto exportador do mundo. Parece que, daquela, a motivación
máis importante para votar un ou
outro será o medo.♦

Aquí fóra
Dende as eleccións lexislativas de setembro de 2005, Polonia vive un auxe
imparábel dos valores retrógrados e xenófobos. Non é un caso illado. Con
máis ou menos forza, situacións similares poden apreciarse na maioría dos países da Europa do leste, Rusia incluída.
Até agora, rara era a formación que lograba subsistir máis dunha lexislatura e
mais aínda que se reclamase unha hipotética participación en coalicións gobernamentais, pero Polonia está a definir
un tempo diferente e a situación demográfica e a degradación económica e social fan temer un ascenso dun voto de
protesta que se acomoda no extremismo
e no populismo máis reseso.
A mestura de movementos neo-nazis
e antisemitas cunha taxa de abstención
importante en todo o tipo de comicios viña alertando hai tempo da profundidade
do resentimento social que as elites políticas, dunha e doutra Europa, preocupadas por unha rápida homologación sistémica, non quixeron atallar. Hoxe deben
afrontar un serio descrédito institucional
como consecuencia desa letal combinación de defensa das orixes coa crispación
de capas sociais marxinadas no novo sistema e para as que a propia UE non ofrece esperanza de futuro ningunha.
En Polonia, o populismo é unha cla-

Populismo en Polonia
XULIO RÍOS
ve que se podería aplicar á práctica tota- to, ou da Plataforma Cívica, xa sexan
lidade das formacións políticas. A dema- formacións de centro, de dereita ou máis
goxia, o culto ao xeindefinidas, en todas
fe, o anhelo dun poelas poden identifider forte, a conviccarse con nitidez eses
olonia
vive
un
auxe
ción nacional-católifactores e son elas as
ca (e antieuropea, a
recollen o desimparábel dos valores que
pesar do tanto que recontento suscitado
clama o Vaticano a retrógrados e xenófobos. pola virulencia das
inclusión dos seus vatransformacións posNon é un caso illado. comunistas. O exemlores na futura Constitución, se chega a
plo de Samoobrona,
Situacións similares
habela) que abraza os
constituído en 1992,
valores mais tradiciopara defender os
poden apreciarse na
nais debuxan un cacampesiños fronte á
maioría dos países da terapia de shock, é
dro omnipresente, reforzado coa denuncia
tanto
Europa do leste, Rusia paradigmático:
da corrupción e a
defende a familia conostalxia dun Estado
mo
o
traballo,
ou a
incluída”
que garantía as coberdignidade humana, a
turas sociais básicas.
liberalización,
ou
Á excepción da
combate o monetarisAlianza da Esquerda Democrática, que mo e a privatización do sector público
tanto decepcionou no seu último manda- que deriva en desemprego e pobreza.

‘P

A medra da influencia do populismo
vese favorecida pola existencia dun forte continxente de inadaptados que, paradoxalmente, tampouco representan os
intereses nin o ideario do antigo aparato
da Polonia comunista (asociada á Alianza da Esquerda Democrática). Iso explica que poucos se opoñan ao avance da
política de lustración ou descomunización impulsada polos Kaczynski ou a
complicidade, mais ou menos entusiasmada, co discurso relixioso extremista.
A exaltación de valores tradicionais ou
a busca de explicacións históricas baseadas na teoría do complot teñen eco
nunha sociedade vulnerábel que é consciente dunha decadencia asociada ás
transformacións recentes e a propia adhesión á UE, como pouco, mal negociada. A sucesión de discursos hostís ao
control da natalidade, de expulsión da
muller do mercado laboral –na casa e
coidando dos fillos–, a consideración de
enfermidade de toda práctica sexual non
“correcta”, etc., son fáciles de exacerbar
en medio de tanta frustración, atizada
por curas e medios de comunicación
(Radio Maryja ou Tlewizja Trwam) devotos da intolerancia.♦
XULIO RÍOS é director do IGADI
(www.igadi.org)
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No seu libro toma como punto
de partida a II Intifada. Por
que se produciu e que consecuencias tivo?
A revolta palestina tivo como orixe o proceso de paz de
Oslo, máis ben a falta de mecanismos por parte da comunidade
internacional para facerlle cumprir a Israel os acordos. Foi unha loita froito da desesperación
porque todos os sacrificios que
os palestinos asumiran non valeran para nada. As consecuencias
da II Intifada estámolas a vivir
agora. Os palestinos perderon e
Israel mudou o sistema de colonización sobre Palestina. Se até
o 2000 Israel controlaba os territorios pero non sabía qué facer
con eles. Agora impuxo un réxime de apartheid que será a forma definitiva de dominación de
Gaza e Cisxordania.
Por que fracasou o Acordo
de Oslo?
Aquel pacto foi pesimamente negociado por Iasir Arafat
porque os diplomáticos palestinos encargados estaban moi mal
preparados, entre eles Abu Mazen, o actual presidente da Autoridade Nacional Palestina. Os
palestinos cederon moito, demasiado. Principalmente ao recoñecer a lexitimidade do Estado
de Israel. Este recoñecemento
bastáballe a Tel Aviv. Con iso
asinado, aos israelís xa non lles
fai falta a Organización de Liberación de Palestina. Ademais,
Bill Clinton foi o presidente
máis proisraelí da historia dos
EE UU, só superado por George
Bush a partir do 11-S. El, que
actuaba como garante daqueles
acordos, deixou as garantías do
cumprimento israelí nas mans
dos propios israelís. Foi por iso
que o pacto estaba xa morto no
1994, coa connivencia da UE,
aínda que eu penso que daquelas
non era consciente do seu pésimo papel como “árbitro”.
Hai voces que din que o
proceso se puido salvar en
Camp David, no 2000, pero
que Arafat se negou a pactar
con Ehud Barak. Outros pensan que aquela xuntanza foi
unha trampa preparada por
Clinton.
Penso que Camp David foi
un momento crucial porque definiu o comezo da II Intifada. O
documento que Barak presentou
era inaceptábel polos palestinos
e tanto israelís como estadounidenses sabíano. Se analizamos
aquelas negociacións, dámonos
conta que neses grandes cumios
diplomáticos se manexa unha
técnica de manipulación moi sofisticada co obxectivo de que a
parte máis feble acabe aceptando os postulados da parte máis
forte. Un punto que se debe coñecer é que é o laborismo israelí quen idea a ocupación imperialista de Palestina, non o Likud. Pero Arafat, contra todo
prognóstico, négase a aceptar a
estratexia de Barak. Eu, naquel
tempo, traballaba para as Nacións Unidas dentro da Autoridade Palestina e todo o mundo
era alí bastante pesimista; dábase o pacto por feito. Mais Arafat
tomou a decisión contraria, non
asinar e ordenar a revolta.
Mais vostede di no seu libro que a Intifada fracasou.

Foi unha aposta errada?
Penso que naquel momento
era a saída lóxica para os palestinos. Despois de Camp David
había que provocar unha crise.
A Intifada era unha boa maneira
de presionar os israelís. Era unha rebelión de xente desesperada, que se enfrontaba con pedras
contra os tanques. Pero Israel
respondeu con moita intelixencia. O daquela ministro do Interior, Shlomo Ben Ami, optou
por manter viva a Intifada e facela máis cruenta a base de provocar o inimigo con bombardeamentos, asasinatos selectivos e
outros mecanismos que converteron a revolta nunha especie de
guerra que os palestinos nunca
podían gañar. Israel pasou de ser
potencia agresora a ser país
ameazado polo terrorismo, o
que xustificou a ocupación, o
muro e o actual réxime de apartheid. O fracaso da Intifada demostra que por moito que pensemos en que existe posibilidade
de influír na política internacional mediante os medios de
información, a xeopolítica non
se basea na diplomacia senón
nos intereses estratéxicos. Por
moito que Palestina sexa humillada, as decisións sobre o seu
futuro están tomadas de antemán, sexa cal sexa a opinión cidadá. Por exemplo, a opinión
pública da UE é maioritariamente contraria á ocupación israelí.
Iso non é atranco para que a súa
política exterior estea conducida
por Javier Solana, que en realidade segue a actuar como secretario xeral da OTAN en segredo.
Vostede afirma que o modelo israelí na actualide está
baseado na discriminación racial.
Hoxe en Israel-Palestina vívese un réxime de apartheid inspirado no modelo sudafricano
pero bastante peor porque en
Sudáfrica os negros non sufrían
bombardeamentos. Por dar un
dato, a lexislación electoral impide que se presenten partidos
que vaian en contra da identidade relixiosa xudía do Estado, hai
discriminacións tan flagrantes
como que a idade penal para os
árabes redúcese aos 12 anos.
Entón, iso que se di de que
é a única democracia de
Oriente Próximo?
Israel non é unha democracia. É máis, contra o que se pensa, o modelo político máis achegado á mentalidade europea é o
dos palestinos, non o dos israelís. Israel non recoñece ningunha normativa internacional sobre dereitos humanos, non ten
constitución senón unha serie de
leis fundamentais que teñen como molde unha idea relixiosa do
Estado. Na vida política os fundamentalistas xudeus teñen
grande influencia e os seus principios de convivencia, que teñen
perfís socializantes e profundamente capitalistas mesturados
son bastante exóticos para nós.
O que une os israelís é a coincidencia en que o sionismo é o
único xeito de gobernar. En Israel hai moitos partidos de diferentes ideoloxías. Pois ben, sempre acaban formando sólidas coalicións forzas que noutros países xamais gobernarían xuntas.
A día de hoxe non hai alternati-

Miguel-Anxo Murado
‘Israel non é unha democracia
senón un réxime baseado no apartheid’
CÉSAR LORENZO GIL

Miguel-Anxo Murado (Lugo, 1965) acaba de publicar La segunda
Intifada. “Historia de la revuelta palestina” (Ediciones del Oriente y del Mediterráneo), unha achega histórica ás causas e consecuencias da última gran loita de resistencia dos árabes. Xornalista,
guionista e tamén narrador, ten no prelo ademais un novo volume de
ficción, O soño da febre, que aparecerá en Galaxia proximamente.

A.G . N .

va porque ninguén pon en cuestión a primacía da relixión sobre
a cidadanía. Un israelí perde a
nacionalidade inmediatamente
se se converte ao islamismo. E,
pola contra, calquera persoa que

poida demostrar a súa orixe xudía ten dereito automático ao pasaporte israelí.
Pero hai unha etnia xudía?
Hai un ideario acientífico e
mitolóxico ao redor da idea do

xudaísmo. Baseándose en textos bíblicos creouse un sistema
que valida unha suposta base
xenética que une como xudeus
a polacos, rusos, turcos ou etíopes negros. E ese sistema tamén
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xutifica a ocupación e a coloni- pioneiros, capaces de conquiszación. Hoxe en día, dos 5 mi- tar a terra, de mellorala, de tirar
llóns de habitantes que ten Is- auga do deserto e plantar laranrael, o 10 por cento son colo- xeiras en terra erma. Non saben
nos que moran nos territorios eles que para nada Israel encarocupados seguindo principios na os valores clásicos do libede hai miles de anos que lles ralismo.
E de que vive Israel?
dan base para dominar esa teÁ parte desa
rra. Quen son os
enorme axuda escolonos? Fanátitadounidense, Iscos de Baltimore
rael ten dúas
ou Moscova que
o laborismo
grandes indusodian profundatrias. A militar e
mente a calquera israelí quen idea
de seguranza (faque non sexa xua
ocupación
brican sistemas
deu.
de vixilancia, arÉ Israel unha imperialista
mas, adestran esbase militar estacoltas…) e a do
dounidense en de Palestina,
diamante en bruterritorio hostil?
non
o
Likud”
to. A do diamante
Puido selo en
puído ten base en
tempos da Guerra
Antuerpe (BélxiFría, cando Siria
ca), moitas veces
tiña moi boas reen mans de xulacións
coa
URSS. Agora coido que o apoio deus, pero a materia prima pados EE UU, que é básico para o ra antes en Israel. Sábese que
mantemento económico do Es- detrás de moitos conflitos en
tado, ten máis a ver coa simpa- África está Tel Aviv. Cando
tía cultural e con esa alianza hai dificultades para conseguir
sentimental entre Occidente e as pedras a prezos razoábeis,
os xudeus que nace do comple- sempre acaban aparecendo
xo de culpa polo holocausto da grupos rebeldes que serven de
II Guerra Mundial. Os nortea- proveedores máis mansos. Esa
mericanos ven a Israel como a é a explicación de guerras tan
unha mini-Unión, un país de crueis como a de Serra Leoa.♦

‘É

‘Se hai guerra civil en
Palestina, a UE tería a culpa’
Desde a chegada ao poder
de Hamas en Palestina, aumentou moito a violencia
entre os propios árabes.
É que en Palestina non
hai goberno. A Autoridade é
unha ficción. O que si hai é
un movemento de resistencia
nacional con dúas patas: a
laica (que defendeu a OLP
historicamente) e a conservadora islamista (Hamas),
con cadanseu exército, áreas
de influencia… Durante
moitos anos tivo preeminencia a OLP pero os fracasos
de Arafat en Oslo e na Intifada fixéronlles perder forza.
Aínda así, segue a ser
maioritaria. Se Hamas gañou
as eleccións foi porque o sistema electoral está moi mal
deseñado. Xuntando todos os
votos, os laicos seguen a ser
a primeira forza. E como non
hai outra alternativa, os que
non son da OLP son de Hamas, pero non porque se produza un cambio no modelo
social palestino, que non ten
nada a ver co fundamentalismo relixioso. O problema
chega porque estes movementos palestinos non poden
actuar como partidos, que
admiten pasar do poder á
oposición sen traumas. A
perda de influencia é física e
ten consecuencias violentas
obvias. Cando gobernaba
Arafat houbo unha enorme
represión contra Hamas e é
lóxico que agora pase o contrario. O perigoso é que a UE
apoie claramente un dos bandos porque o que podería ser
un problema interno acaba
sendo unha traxedia. Se hai

guerra civil, a UE tería a culpa por apoiar a OLP en base
a argumentos falsos. O goberno de Hamas admite o
mesmo ca o de Fatah: recoñece as fronteiras do 1967 e
está disposto ao diálogo. Europa debería esquecer a disputa política e protexer os
palestinos, que para iso financia as súas institucións.
É un erro recoñecer a Israel?
É un erro admitir que a
creación do Estado no 1948
foi lexítima. O 70 por cento
do territorio no que se instalaron os primeiros israelís
foilles roubado aos árabes,
que tiveron que deixar as súas casas e terras e ir viviren
por décadas en campos de
refuxiados. A resistencia palestina baséase na dignidade
e sobre todo no dereito ao
retorno.
Así que a idea dos dous
Estados non lle parece
xusta.
Penso que é imposíbel
que haxa dous Estados porque o territorio palestino está
tan ocupado que non hai espazo físico para iso. Coido
que no futuro haberá un só
Estado, que se chamará Palestina. Se antes falaba das semellanzas entre Israel e Sudáfrica, coido que a evolución
pode ser parecida. A nivel demográfico, a poboación xudía
diminúe e a árabe medra cun
desequilibrio tan grande que
en poucas décadas vai ser inviábel un Estado racista. Se
en Sudáfrica se puido cambiar
de réxime en calma, en Palestina tamén é posíbel.♦

Colonizados e
culpábeis
GUSTAVO LUCA

O

Estado de Israel considérase
maltratado nos medios de
comunicación. E nós sen decatarnos.
Unha activa rede internacional de asociacións
de solidariedade con Israel, que tamén ten
delegación na Galiza, asegura que a
información e certas institucións públicas
reservan inxustamente o papel de malvado
para o goberno de Ehud Olmert.
A indignada protesta móvenos a
comprobar os agravios denunciados. Se ao
que se refiren é á información sobre
Palestina ocupada por Israel, o primeiro que
chama aos ollos é que ningún medio
acostuma darlle o nome verdadeiro de
ocupación que, con todo, é o único que
consideran as Nacións Unidas.
O dereito internacional é terminante: o
Estado de Israel ocupa ilegalmente a terra de
Palestina. É un feito básico que non figura na
información dominante, como non se fala das
colonias promovidas por Israel en terras de
Palestina. Eles din asentamentos: pasaban por
alí e decidiron ficar.

Nenos, mulleres e homes palestinos
retirados da nómina dos vivos pola artillaría
dos helicópteros de Israel (Palestina non ten
forza aérea nin aeroportos) faleceron ou
perderon a vida. O termo máis
comprometido que os medios admiten para a
poboación civil palestina varrida do mapa é o
de abatidos. Un substantivo que adoita
adxectivar reses mortas.
A información que nos dan sobre
Palestina ocupada admite a expresión
eliminación selectiva para o asasinato dunha
o varias persoas por decisión do mando
militar israelí. A identidade e os direitos dos
asasinados desaparecen baixo a lousa de
terrorista, de baixa colateral ou de miliciano
para sentenciar un civil baleado polo exército
de ocupación. Chamalo miliciano é unha
maneira xulgalo por vía sumaria e de
implicar que estaba armado. O muro que
fende terras de Palestina recibe o nome de
valado de seguridade. Que queiras que non.
E esta a información que a rede global dos
amigos de Israel considera insultante e antisemita? Que espazo lles queda aos palestinos
(que tamén son semitas) para defenderen a súa
terra? A resistencia palestina insiste en
preguntar se o perigo obriga realmente a que os
ocupen por terra, mar e aire ou se máis ben non
estará a ocupación e o exilio na causa de todas
as traxedias. Nin sequera esa pregunta ten lugar
na desinformación que a profesora Genma
Martín Muñoz chama cadea de inversións da
realidade.♦

Estratexias biocombustíbeis
LAUDELINO PELLITERO
“A internacionalización do xenocidio”, este era o tí- po holandes Agrenco, o xaponés Marubení Corpotulo dun longo artigo, publicado no Granma o 3 de ration ou o francés Louis Dreyfus. Coñecidos perabril, asinado por Fidel Castro, no que reflexionaba sonaxes como Bill Gates, Sergey Brin ou Larry Pasobre as nocivas consecuencias das estratexias ge (inventores do Google), ou o investidor galáctienerxéticas que promoven cultivos extensivos para co George Soros roldan dende hai tempo a capital
a produción de bicocombustíbeis a grande escala. financeira, São Paulo, ou o centro político, BrasíEpítetos como milagre ou xenocidio son aplica- lia, uliscando as oportunidades no sector.
dos dende diferentes ópticas para definir o “boom”
Segundo o BID, importantes marcas agrícolas
dos biocombustíbeis que está a definir novas alian- norteamericanas como Cargill Inc e Maple Co, eszas xeopolíticas, movementos de capitais financei- tán a facer importantes emprendementos conxunros, esperanzas na evolución do cambio climático e tos con socios locais en América Latina e o Caribe,
dúbidas sobre a seguridade
destinados a produción de
alimentaria do planeta.
alcol. Concretamente no
chegada
de
capitais
As duras palabras asinaproxecto “Piura etanol” de
das por Fidel Castro foran
Perú, agardan poder subfinanceiros demostra que o
escritas tras da cimeira entre
ministrar, no 2010, uns
os presidentes Inácio Lula e negocio existe, pero non asegura 118 millóns de litros de
George Bush en Camp Daetanol aos EE UU.
vid. Segundo Castro non que os beneficios se espallen nas
A chegada de capitais
pretendían magoar a Brasil
financeiros demostra que o
áreas xeográficas produtoras” negocio existe, pero non
nin mesturarse nos seus
asuntos internos pero viñan
asegura que os beneficios
sumarse ao cuestionamento
se espallen nas áreas xeodirecto da política enerxétigráficas produtoras. O auca brasileira feita dende Caracas, por Hugo Chávez, a mento do prezo no mercado de cereais básicos como
raíz da visita de Bush a Brasília a mediados de mar- o millo na alimentación de determinado pobos pode
zo, na que o presidente Lula se comprometeu a dupli- elevar os índices de pobreza e de fame que o mercacar a extensión dedicada ao cultivo da cana.
do por si só non vai regular nin vai corrixir.
As ópticas poden ser diferentes pero os dilemas
Palabras como xenocidio en boca do presidente
son reais e as consecuencias da masificación de cubano poderían semellar apocalípticas, pero se as
cultivos para a fabricación de biocombustíbeis di- palabras que dubidan da sustentabilidade das políversas para cada un dos actores.
ticas de masificación de usos agrícolas para bioCando Fidel Castro pregunta ¿quen e onde se combustíbeis saen da boca do director de mercados
van producir os máis de 500 millóns de toneladas e comercio agrícola da OCDE, poden aparecer code millo e outros cereais que os EE UU e a UE pre- mo proféticas: “...é inevitábel que o uso do millo
cisan? ,Ou ¿quen e onde se vai facer o procesa- para producir enerxía encareza os alimentos nos
mento industrial?, ou ¿Quen van ser os investido- países pobres e aumente a fame”.
res e quen se vai lucrar? radiografa unha realidade
O milagre dos combustíbeis non fósiles pode
que xa acontece, con efectos contraditorios e pre- que sexa unha esperanza para a redución da emixudiciais para algúns dos seus actores necesarios. sión de gases contaminante, e mesmo para o deSegundo o ministro de Agricultura do Brasil, senvolvemento ou para a creación de emprego en
Luís Carlos Guedes Pinto, os caneiros de azucre determinadas áreas rurais esquencidas... pero taocupan perto de 6 millóns de hectáreas e deberían mén pode traer aparelladas importantes e vellas mimedrar nun 10 por cento durante o 2007. A este mi- serias terreais como a fame o a creba do principio
lagre dos biocombustíbeis acoden axiña verdadei- básico da seguridade alimentaria que cumpriría varos xigantes industriais ou financeiros como o gru- lorar por adiantado.♦
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Mouriño prima o impacto nos medios sobre os criterios deportivos

Stoichkov levaba dous meses agardando vir ao Celta
CÉSAR LORENZO GIL
Hristo Stoichkov chega ao Celta cunha misión deportiva ben
complicada, salvar un equipo
incapaz de gañar. A directiva do
club preferiu primar o impacto
nos medios do adestrador sobre
a súa excelencia como técnico.
Hristo Stoichkov é unha incógnita como adestrador de alto nivel. As súas experiencias á
fronte da selección de Bulgaria
ou como axudante no DC United estadounidense son irrelevantes para definir os seus criterios deportivos. Por que, entón, o Celta aposta por el nunha
situación tan dramática? A resposta hai que buscala dous meses atrás, cando a directiva que
preside Carlos Mouriño ratificou a Fernando Vázquez após
unha maratoniana xuntanza na
que o santiagués estivera a piques de ser destituído. Naquel
entón afirmouse que a opción
Vázquez era firme até final de
tempada, pasase o que pasase.
O propio Mouriño “recoñecía”
a súa xenerosidade co técnico.
“É el quen ten agora a responsabilidade de convencernos de
que tomamos a decisión correcta”. Aquelas palabras non eran
certas. A directiva só mantivo a
Vázquez porque Raúl López
insistiu en que era o home axeitado para salvar a tempada e
porque Félix Carnero non tiña
ningún nome de prestixio que
casase coa precariedade económica do Celta.
Mouriño xa riscara o nome
de Vázquez e tiña outro proxecto na cabeza. Inspirado posibelmente pola experiencia de
Joan Laporta no Barcelona, o
presidente céltico quería para
dirixir os celestes un ex xogador de prestixio que estivese
interesado en comandar un
equipo medio como maneira de

Hristo Stoichkov e Carlos Mouriño.

tomar experiencia. Unha idea
semellante á do Getafe, por
exemplo, que lles deu a opor-

A . N .T.

tunidade a homes como Quique Sánchez Flores e a Bernd
Schuster.

Pero tanta ilusión puxo
Mouriño nisto que perdeu o
pulso e adiantou a “revolución”. A Vázquez tombárono os
resultados e a conxuntura. O
seu Celta foi incapaz de gañarlle ao Athlétic (rival directo),
pero grazas ao resultado do Levante mantivo a cabeza. Perdeu
co Valencia, o Sevilla e o Madrid, pero seguía sen caer nos
postos de descenso e, ademais,
o nivel de xogo foi bastante
aceptábel. Esa feble estrutura
crebou en Huelva. O equipo fixo o peor partido fóra da casa
diante do Recreativo e o Athlétic por fin gañou. O Celta é antepenúltimo na táboa e Vázquez quedou sen escusas. Era a
ocasión perfecta para que Mouriño cambease o modelo. Deixouse levar pola ilusión e talvez lle coste o descenso.
Stoichkov ten unha obriga moi
complexa, rescatar un equipo
doente, atravesado pola mala
sorte, os ímpetos nada profesionais e esa actitude pusilánime que mostrou en gran parte
da tempada. Ao seu favor, o
búlgaro ten un carácter que o
pode converter en líder dun

vestiario onde ninguén impón
espírito competitivo e, sobre
todo, terá o apoio dunha parte
da afección, que odiou a Vázquez des que chegou a Vigo e
que pensa que o adestrador vai
calzar as botas e dar centros
desde a esquerda. Nesa banda,
para ben ou para mal, seguirá
Nené, que ninguén se trabuque.
E é que a destitución de
Vázquez pode interpretarse
erroneamente. O Celta non está
aí embaixo porque Jorge Larena
e Jesús Perera non xoguen, senón porque os futbolistas máis
desequilibrantes do plantel –que
non son moitos– estiveron ausentes (agás Pinto, Ángel e Oubiña, os outros “imprescindíbeis” –Canobbio, Gustavo López, Nené, Placente– non volveron das vacacións de verán).
Stoichkov ficha pensando
xa no ano que vén. A el daralle
igual adestrar en segunda división. Pase o que pase, será a
partir de agosto cando se vexa
o alcance real desta fichaxe
porque a tempada que vén si
que será a primeira baixo a
única responsabilidade de
Mouriño.♦

Herexe Vázquez
C. LORENZO
Fernando Vázquez marchou de Vigo o 9 de
abril pero foi expulsado por unha gran parte do celtismo practicamente cando sufriu a
primeira derrota na tempada en segunda división. Odiado visceralmente, foi vítima de
insultos, asubíos e oprobios inxustificados.
Del díxose que fixo desaparecer equipos,
que era un infiltrado do deportivismo, que
sempre xogaba cos mesmos pasase o que
pasase. As críticas da bancada non procedían da razón senón da fe. Vázquez non era
unha persoa criticábel polos seus actos, era
un inimigo, un herexe. A tempada pasada o
Celta foi sexto. Vázquez foi asubiado bru-

talmente durante as celebracións. Daquela
dicíase que marxinara a Gustavo López. Este ano fíxoo xogar practicamente todos os
partidos. Non por iso minguou o rancor.
Á parte do mérito de levar o Celta á Copa
da Uefa coa metade do orzamento que tiña
cando o levaba Víctor Fernández, a máis importante achega de Vázquez á historia do celtismo será o seu compromiso coa entidade, o
traballo para que a canteira tivese saída na alta
competición despois de anos de inactividade
(Borja Oubiña e Ángel son internacionais por
España xogando nun equipo que hai dous anos
estaba en segunda). Pero haberá que agardar a

que o lembren por iso. Talvez cando un presidente con instinto lle poña nas mans un bo
plantel e dea cunha afección que entenda (non
é que en Balaídos non se entenda de fútbol, pero os que saben están calados e os xornais non
os destacan). Houbo outros adestradores que
foron despedidos (Juande Ramos, Bernd
Schuster, Rafa Benítez…) aínda que pareza
imposíbel. Con eles, Vázquez comparte un
profundo coñecemento da táctica, unha paixón
desmedida polo negocio do fútbol e unha intelixencia que non sabe de hipocrisía nin de acenos vacuos que só alimentan aplausos nacidos
no medio e medio das tripas.♦

A incongruencia do Consello de Administración
PUCHEIRO
Non se equivoca aquel que non ten que decidir. Optar é o cometido dos dirixentes.
Polo tanto, a decisión do Consello de Administración do Celta de destituír a Fernando Vázquez como adestrador pode ser
acertada ou non, pero é totalmente procedente. Pero non é congruente porque racha
a lóxica das súas actuacións anteriores e
significa un xiro importante a respecto da
política que viñan seguido, e máis aínda, a
respecto da que dicían encamiñarse. Así
que a decisión non foi atinada.
O camiño escollido polo Consello de
Administración do Celta era converter este
club nun referente a nivel galego, que sobordase o ámbito de Vigo (menos do 50 por
cento dos afeccionados viven nesa cidade)
e a súa área de influencia e acaparase non
só as simpatías, senón a implicación como
socios ou seareiros da maior parte da sociedade galega interesada polo espectáculo deportivo. E aínda máis, converterse nunha
icona de Galiza dun xeito emocional, o que
lle permitiría mellorar non só a cativa asistencia a Balaídos, senón outros ingresos
agora máis importantes como son os da televisión de pago e o do merchandising.

Esta liña non é unicamente un desexo
do que escribe, senón unha formulación
do director xeral céltico, o amigo Xavier
Martínez Cobas. Consecuente con esta
política, o Celta levou ao seu Consello de
Administración referentes sociais ou empresariais de toda Galiza. O último, un representante da cooperativa Coren.
Nesta idea de club, sabemos que o
adestrador ten un papel fundamental. É el
o que ten que levar os anceios non só da
bancada senón da masa de seareiros ao
equipo; coa conformación do plantel, co
sistema que empregar e co xeito de comportárense os xogadores no campo. Un
adestrador incapaz de que o equipo conecte coa afección está condenado ao fracaso aínda que os resultados o acompañen. Non está a constituír club.
Ninguén hoxe na Galiza concita
tantas simpatías como Fernando Vázquez. Ninguén representa ese espírito
galego que o Celta pretendería. Poucos
conciben o fútbol adaptado á nosa
idiosincrasia como Vázquez. Ningún conecta coa xuventude e con aqueles non
seareiros mellor ca Vázquez. Un Váz-

quez que por algo é o seleccionador galego.
Coa marcha de Vázquez son moitos os
que racharán, de novo, as súas febles amarras co celtismo. Se cadra estes extremos
non foron valorados por un consello de
administración que non entende moito de
socioloxía futbolística.
Pode que non puidesen aturar a presión duns resultados totalmente desastrosos. É posíbel que non soubesen analizar
a real situación do club deixándose levar
por unha cidade ciclotímica, que ten un
dos seus reflexos máis xenuínos no fútbol.
O Celta viña de segunda, chegou á
UEFA con bo fútbol, pero nesta tempada,
co cuarto orzamento máis baixo da categoría, non só non foi quen de reforzarse
axeitadamente como demandaba Vázquez, senón que, pola contra, perdeu o
mellor xogador da pasada tempada, o internacional valencianista David Silva, e o
mellor defensa, Sergio Fernández.
Pero que importa? Mesmo as lesións... A idea de moitos vigueses está
en que o Celta é un dos clubs máis potentes e ten que corresponder con resultados con esta idea. E logo está o auto-

noxo e o desleixo que se dá nesta cidade.
Vázquez, un galego que exerce como
tal e fala no seu idioma, é rexeitado por
unha parte da bancada, a máis dereitista, a
mesma que censurou a Txetxu Rojo por
ser vasco, e por algúns medios de comunicación que analizan que a actitude de
Vázquez é un apoio para o nacionalismo.
E o Consello de Administración do
Celta claudica ante esta visión do club, de
Vigo e de Galiza totalmente paifoca. Non
foron os malos resultados os que destituíron a Vázquez. Xa non ía seguir porque o
presidente, Carlos Mouriño, quería un
adestrador que tivese sido xogador de
prestixio. Que medo co que vai vir! Hristo Stoichkov é un axitador. Saberá adaptarse a Galiza como se adaptou a Catalunya? A súa traxectoria vai depender moito
da liña que saiban explicarlle no club. Será polo menos o nacionalista Xavier Martínez Cobas capaz de explicarlle que estamos en Galiza? Teremos que ollar unha
vez máis o Celta desperdiciar o converterse en referente galego e quedar unicamente no xoguete dun sector empresarial?
Loor aos galeguistas que o fundaron!♦

Leopoldo Nóvoa.

Berrobamban.

Cultura, música,
teatro e humor
en familia

Río Barxa e
Leopoldo Nóvoa
Pedróns de Ouro

Encontro de gaita
tradicional
en Alcobendas

Hotel Tívoli
estrease
en maio

Até o mes de xuño a música, o teatro, a
maxia e o humor espallaranse polos
concellos do país coa posta en marcha
do programa Cultura en Familia, organizado pola Consellaría de Cultura. A
programación, que se abriu coa representación en Fene do espectáculo Buh,
a cargo da compañía Berrobambán, inclúe en total 270 actuacións que se realizarán en máis de 60 concellos. Esta
campaña, que se encadra dentro dos
Circuítos Culturais que está a desenvolver a Dirección Xeral de Creación e Difusión Cultural, contará con dúas edicións, a de primavera e a de outono.♦

O xeógrafo Río Barxa e o pintor Leopoldo Nóvoa foron os gañadores do Pedrón de Ouro e do Pedrón de Honra
2007 respectivamente. A fundación Pedrón de Ouro, que outorga anualmente
estes premios, destacou a contribución
do xeógrafo “ao coñecemento da nosa
terra”. Río Barxa é na actualidade
membro da Real Academia Galega, ao
tempo que pertence á Academia de
Ciencias de Galicia e ao Consello da
Cultura. A fundación salientou de Leopoldo Nóvoa, muralista, pintor e escultor, a
súa contribución a Galiza dende o estranxeiro. Os premios entregaranse en maio.♦

A gaita volve ser a protagonista no VI
Encontro de Gaitas Tradicionais Galegas que se celebrará do 28 ao 29 de
abril en Alcobendas e que reunirá preto
de vinte grupos tradicionais procedentes
dos diferentes centros galegos espallados por todo o Estado. Organizada pola
Xuntanza de Galegos de Alcobendas, a
cita quere reivindicar o valor da gaita
tradicional galega fronte as recentes incorporacións que se están a producir no
eido da música popular. Este encontro
anual de gaitas coincide coa celebración
da XII Semana Gastronómica do Marisco que ten lugar na mesma cidade.♦

A segunda longametraxe do polifacético Antón Reixa, Hotel Tívoli, estrase
en cine o 4 de maio, tras o seu paso polo Festival de Málaga. Cun amplo elenco de actores galegos, entre os que figuran Luís Tosar, Mabel Rivera, Nancho Novo e Marta Larralde, Antón Reixa dirixe unha película que ten como
fío condutor un chisqueiro que pasa de
man en man. Despois de O lapis do
carpinteiro, Reixa presenta unha fita
sobre o amor pasional, a casualidade e
a ausencia pola que desfilan personaxes triunfadores, cleptómanos, músicos
ambulantes e misteriosas mulleres.♦
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ALONSO MONTERO E O ENSAIO FRAGMENTARIO.
É común desde hai anos falar da literatura fragmentaria. Hoxe en día empréganse termos como o de microrrelato ou o de
historia mínima. Pero resulta máis estraño referirse ao ensaio
fragmentario. Certo que existen libros de aforismos e de pensamento máis ou menos fondo (como os de Cioran) e outros
que se caracterizan pola agudeza de estilo (como os de Barthes), pero nada diso quita que ao ensaio se lle esixa polo xeral unha sistematización e xerarquización do pensamento. Na
cultura galega apareceron, non obstante, nos últimos trinta
anos, e por razóns nas que non vén ao caso afondar, ensaístas
do fragmentario, estudosos que se moveron en ámbitos dis-

persos pero que foron fieis á esixencia do investigador, isto é:
á descuberta de novos coñecementos. Velaí o nome, hoxe xa
plenamente recoñecido nos ámbitos académicos, de Xosé
Antonio Durán ou o de Xesús Alonso Montero, que vén de
dar a luz dúas obras (Intelectuais marxistas e militantes comunistas en Galicia (1926-2006) e Os escritores galegos ante a guerra civil española) que obedecen a ese mandato de
abrir os ollos do lector a terreos aínda escuros. Entre as novas xeracións é obrigado citar dous autores de obra, contodo, xa extensa: Antón Capelán e Ernesto Vázquez Souza. Todos eles tiveron e teñen a virtude de abrir e consolidar liñas
de traballo de enorme interese para a nosa historiografía.♦
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A Semana de Filosofía
reflexiona sobre a diferenza

De Rosalía
a Ferrín

As ausencias de Gianni Vattimo
e Xavier Araquistain condicionan o programa

Anxo Angueira e Darío
Xohán Cabana
protagonizaron unha sesión
conxunta baixo o título de
“Lingua e nación”.
Angueira fixo un
percorrido pola
importancia da lingua
como principal factor
diferenciador nacional e foi
marcando os fitos
fundadores a través de
diferentes momentos da
literatura galega. Daquela a
primeira flexión estaría
recollida polo prólogo a
Cantares Gallegos de
Rosalía de Castro, cuxa
obra respondería a un
proxecto literario patrótico,
social e feminista, cun
imaxinario que pervive
vivo até hoxe en día, cunha
estratexia calculada que
continuou con Follas Novas
“a pesar de vivir na altura
nun momento de bandeiras
esfarrapadas”. Angueira,
que reivindicou no seu
discurso ao poeta arraiano
do Bierzo, Fernández
Morales, estableceu os fitos
que continuarían esta obra
literaria de descolonización,
“auténticos discursos de
independencia”, con
Curros, Pondal, as
Irmandades da Fala, a
vangarda de Manuel
Antonio, Castelao, para
desembocar
contemporáneamente en
Méndez Ferrín tanto en
Retorno a Tagen Ata,
“fronte ás renuncias do
pensamento de Ramón
Piñeiro”, como á máis
recente Bretaña,
esmeraldina.
Poa súa banda Darío
Xohán Cabana fixo un
relato inzado de sarcasmo,
sobre a situación actual de
aplicación da normativa
linguística e os disparates
do que chamou “fracción
de filólogos que odia os
escritores”, aos que
reivindicou para
establecer un certo
“principio de autoridade”.
Declarouse a favor do
modelo italiano da
abundancia, é dicer dun
estándar idiomático que
admita a sinonimia e as
variantes léxicas, fronte
ao francés, máis restritivo.
Fixo as delicias dos
ouvintes lembrando o
disparate dalgúns
correctores editoriais de
admitir só as palabras
dalgúns dicionarios, o que
levou en ocasións a
proscribir palabras como
“saudade”, e mesmo á
paradoxa de que sendo o
galego presionado polo
castelán, sexa a nosa
lingua a que, por un
criterio absurdo, menos
castelanismos admite nos
seus dicionarios”♦

Ausencia de Vattimo

A.N.T.
Durante esta semana se está desenvolvendo, outravolta no remozado Auditorio Caixanova
de Pontevedra, a XXIV edición
da Semana Galega de Filosofía
que organiza a Aula Castelao.
A ausencia do italiano Gianni
Vattimo e o comisario de arte
independente, Xavier Araquistain, condicionaron en parte o
programa, que se será clausurado o venres cunha conferencia de Avelino Pousa Antelo.
O alcalde de Pontevedra, Miguel
Anxo Fernández Lores, e mailo
presidente da Aula Castelao de
Filosofía, Xulio Leal, inauguraron as sesións desta edición que
se celebra baixo o título xenérico
de Pensar a diferenza. O rexedor
municipal subliñou que as diferenzas son “o maior proveedor
de riqueza, contrastes, debate,
pluralidade e democracia sempre
que se conxuguen con conceptos
básicos como a igualdade e a
harmonía social”. Segundo o alcalde de Pontevedra, “fixándonos no que temos de particular,
de común entre os galegos e as
galegas, gozamos dunha nación
única, orixinal e irrepetíbel desde a que temos o privilexio de
mirar o mundo cos nosos propios ollos”. Pola súa parte, o presidente da Aula Castelao de Filosofía manifestou que “as nosas
sociedades son tanto máis modernas canto son capaces de asumir, introxectar, pensar e vivir as
crecentes tensións entre a razón
e as diferentes identidades que
producen, sen limitarse só a reproducilas ou mesmo toleralas”.
Vicenç Navarro foi o encargado de abrir as conferencias,
que continuaron polo serán coa
intervención dos urbanistas Xosé Manuel Tato Camino e Juan
Luís Dalda Escudero nunha mesa redonda titulada “Urbanismo
e diferenzas territoriais”. Para
estes dous expertos existen certas verdades asumidas, amplamente compartidas pola opinión
pública, como a que asegura que

Anxo Angueira e, en primeiro plano, Darío Xohán Cabana.

as dúas provincias interiores galegas están fagocitadas demograficamente pola Galiza das dúas provincias atlánticas, xerando
un desequilibrio “antinatural”
entre os territorios da comunidade. “A realidade empiricamente
constatable introduce varios matices: O primeiro, é que as provincias, tanto as interiores coma
as atlánticas, medran desigualmente, non son internamente homoxéneas. O segundo é que o
que parece producirse –nunha
tendencia continua desde os
anos sesenta– é un decaemento
da Galiza de base exclusivamente agraria e un dinamismo problemático da Galiza de base industrial e, sobre todo, de servizos. O terceiro é que os desequilibrios entre territorios non gardan correlación directa cos desequilibrios das variables socioeconómicas”, manifestaron.
Tato e Dalda puxeron sobre
a mesa o control que os concellos exercen sobre a actuación
dos veciños no uso do solo e,
como exemplo, tomaron o
Concello de Pontevedra. “Os
sectores nos que se exerce esta
intervención administrativa

PA C O VILABARR O S

van desde o control preventivo
(licencias), até o control sancionador, pasando polo cumprimento dos deberes urbanísticos inherentes á obra executada e pola protección da legalidade urbanística”, engadiron.
Por último, reflexionaron sobre
a actual fuxida cara aos procedementos penais para resolver
disputas que antes eran puramente administrativas, e toda a
problemática da distribución
de competencias e potestades
urbanísticas entre os concellos
e a Comunidade Autónoma no
control do urbanismo.
A primeira xornada pechouna o sociólogo Daniel Pino, actual Director Xeral do Instituto
da Vivenda e Solo da Consellería de Vivenda. Segundo Pino,
nuns tempos en que estamos
fartos de escoitar críticas feroces contra o urbanismo, quizais
teña chegado o momento de saír na súa defensa: “ben entendido, na defensa dunha actividade
e dunhas persoas que pretenden
nada máis e nada menos que
planificar os escenarios futuros
onde teñen que desenvolver a
súa vida as colectividades”.

Non convenceron á organización as razóns alegadas por
Gianni Vattimo para non asistir
a Pontevedra. No seu lugar, e co
mesmo título (A relixión, un feito diferencial?), interviu o científico social Heinz Dieterich que
realizou unha crítica demoledora sobre o esquema proposto por
Vattimo, presentado como diálogo socrático pero en ausencia.
Segundo Dieterich, Vattimo
observa a necesidade do nacimento dunha relixión posmoderna, da que derivarían tamén
igrexas posmodernas e daquela
menos autoritarias. Pero ao seu
ver no fondo do pensamento de
Vattimo ignórase que o autoritarismo da Igrexa católica provén dos seus intereses de poder
e non do seu monoteismo.
Dieterich sostén que a relixión sempre foi e é utilizada polos Estados como un pegamento
ideolóxico para unificar unha realidade heteroxénea. É neste
punto onde Dieterich traza unha
liña entre o pensamento de Vattimo sobre esta cuestión e a “nova
evanxelización de América Latina” proposta polo Papa Bieito
XVI: “Desde discursos diferentes ambos comparten unha mesma esencia: salvar a Occidente.
Os intelectuais liberais, a diferenza dos que se venderon directamente ao imperialismo, queren
defender o sistema europeo, a
economía social de mercado e a
democracia liberal fronte ás ameazas externas que encarnan o terrorismo islamista e a dereita fascista.”. Segundo Dieterich, “Ratzinger di que necesitamos coeesionar o mundo (occidental) para
que sobreviva e poida seguir expandíndose”. E sentenciou “o capitalismo atlántico está finiquitado e o ascenso de China e India é
imparábel, así que tarde ou cedo
reclamarán a súa parte do pastel e
a dirección dos asuntos mundiais. Alguén terá que ceder e
Occidente non ten poder demográfico nin militar para frealo”.♦

Vicenç Navarro reivindica melloras no estado de benestar
O sociólogo Vicenç Navarro foi
o primeiro convidado en intervir
na XXIV Semana Galega de Filosofía dentro do ciclo “Pensar
as diferenzas”. Navarro defendeu a tese de que o Estado
español ten un grave subdesenvolvemento social. Segundo
Navarro os grandes déficits do
Estado do benestar sitúano á cola da UE dos quince e débense á
conxunción do poder de clase e
do poder de xénero. O primeiro
factor viría determinado pola
enorme influencia que teñen na

vida política e nos medios de comunicación o 30% da poboación que ten un nivel de renda
superior (que abrangue os estamentos sociais que Navarro denonima burguesía, pequena
burguesía e clases profesionais
de renda alta). Por outra parte, o
poder de xénero quere significar
que os que mandan son homes,
porque son varóns das clases
adiñeiradas os que determinan
as políticas fiscais e sociais. Na
súa intervención Navarro explicou cómo a suma destes dous

poderes vén escribindo a historia de España, en especial, desde
a ditadura franquista.
Segundo a súa analise, a sanidade e a educación son dous
dos principais indicadores do
Estado do benestar que presentan as maiores deficiencias no
estado, onde o gasto público por
habitante é sensibelmente menor que noutros países europeos
do seu entorno (grupo dos 15).
A diferenza agrandouse no ano
2002, cando se chegou ao equilibrio orzamentario, o chamado

“déficit 0”. “En troques de subir
os impostos, conseguíuse a costa de restar recursos ás clases
populares do país. (...)Actualmente, existen cambios políticos esperanzadores a pesar de
que as políticas económicas seguen sendo frustrantes”, manifestou, “mais cómpre que a presión popular se agudice para
que o goberno cumpra un dos
seus principais compromisos
políticos: a converxencia con
Europa do gasto público por habitante en materia social”.♦

Pequena
historia
dun cine
RAMIRO FONTE

S

empre que gozo dunha
oportunidade non deixo de
dedicarlle a un deses cines
mortos que aparecen nas nosas
lembranzas ou nas rúas dunha
cidade un poema, un artigo, unha narrativa. Un dos meus
exiguos méritos como poeta galego non consiste en aprender a
medir ben un verso, que non
aprenderei xamais, encóntrase
máis ben no feito de abeirar con
discreto resultado a temática
dos cines mortos. Ó conto. No
tradicional barrio lisboeta de A
Graça nunha ocasión encontreime coa fachada dun salón de
cine antigo e moderno, e entrei
a espreitar. Aínda ben que Walter Benjamin me ilumina filosoficamente nos meus periplos urbanos. Se cadra por iso, eu perdinme no tempo, e reaparecín
nun espazo comercial que
embalsamaba o ambiente dunha
arcada parisina.
En dous anos que levo aquí,
aprendín certas cousas sobre A
Graça: rúas amigas das tascas e
carbonerías dos galegos, territorio poético do monumental
maldito Gomes Leal, lugar de
residencia de Alfredo Guisado.
O noso Pedro de Meneses,
republicano, masón e lírico
órfico paseaba por alí montado
a cabalo aínda a finais dos
sesenta. Nos meus primeiros
paseos por Lisboa, a miña
curiosidade guioume ata un falansterio, un barrio ideal dentro
deste barrio, chamado Estrela
do Ouro. Nun azulexo que condecora unha das casiñas sobreviventes da urbanización, lin
por vez primeira aquel nome,
que o esquecemento borrou
provisoriamente, e que a
memoria se viu obrigada a restituír: Agapito Serra
Fernández.
Este señor personifica o galego que chegou ó cume da vida social da capital portuguesa
a comezos do século XX. Era
ben coñecido na cidade polo
feito de rexentar un restaurante
da Baixa, moi frecuentado, que
tiña o mesmo nome ca a
urbanización. E foi xustamente
Serra Fernández o único
propietario do Royal Cine,
inaugurado por volta de 1929.
Teño diante de min unha
fotografía que mostra o luxo
funcional que distinguía a vasta
sala de cine. Tamén os planos
da platea, do anfiteatro, dos
palcos. Fíxomos chegar o amigo e olisipógrafo de hoxe, Manuel Carrera. O arquitecto,
Norte Júnior, é un vello coñecido daqueles que buscamos o
fermoso canto do cisne do modernismo histórico europeo en
certas fachadas de Lisboa. Un
día falaremos deles. Por certo,
grazas ó magnate galego puideron os alfacinhas descubrir o
prodixio do cine sonoro.
Sombras brancas nos mares do
Sur na pantalla do Royal Cinema, un 5 de abril de 1930.
¡Quen che mo ía dicir a min
aquela tarde en que entrei no
morto cine procurando
sombras, espectros, sombras! ♦
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As televisións galega e portuguesa
homenaxean a José Afonso
Emitirán un concerto o 25 de abril
que se grava esta fin de semana en Pontevedra
A.N.T.
Nunca é tarde se o concerto e
o propósito son bós. Finalmente arredor da figura de
Zeca Afonso as televisións de
ambas beiras do Miño toman
unha iniciativa conxunta para a celebración dun concerto-homenaxe que emitirán o
25 de abril, dúas décadas
despois da morte do autor de
Grândola, a canción emblema da revolución dos caraveis.
Este venres día 25 o Pazo da
Cultura de Pontevedra servirá
de escenario para a gravación
dun concerto que supón un fito
histórico. TVG e RTP acadaron
un acordo de colaboración e
coproducións que darán comezo coa emisión dun concerto
homenaxe a José Afonso, un
verdadeiro referente e defensor
de achegar as relacións de ambos países.
O concerto celébrase baixo o título de Sempre Abril e
contará con dous presentadores: para a televisión galega
Carlos Blanco e para a portuguesa Sílvia Alberte. No concerto participan músicos que
coñeceron e actuaron con José Afonso, tanto galegos como portugueses (Xico de Cariño, Janita Salomé, Sergio
Godinho, Vitorino...) e grupos e artistas de fornadas pos-

Xico de Cariño, á dereita, con José Afonso nunha foto do Festival dos Pobos Ibéricos
na Coruña no ano 1978, no que participaban tamén Enrique Morente, Marina Rossell e os Irmáns Artzak.

teriores (Ugia Pedreira, Narf,
Dulce Pontes, Uxía Senlle). O
elenco completarase con Cantores do Redondo, Luís Pastor, Faltriqueira, Treixadura,
Víctor Coyote, Jõao Afonso,
Zeca Medeiros, Miro Casabella ou Tito París.
Xico de Cariño, vello amigo e unha das pontes de relación do Zeca coa Galiza, lembra aqueles anos de contacto,
“coñecín ao Zeca en París, no
ano 1971, sendo eu estudante

de Etnomusicoloxía na École
Pratique des Hauts Etudes
con motivo dunha actuación
súa na Universidade Central
da Sorbonne, no bairro Latino. Fun acompañado do Bibiano, que eu xa coñecía de
Santiago de Compostela e
que foi quen mo presentou.
Como curiosidade, o Zeca
gravaría, un ano despois, o
disco Cantigas de Maio con
José Mário Branco no mesmo
estudo do castelo de Heurau-

ville no que eu gravei “Das
terras de Benvirá” co cantor
brasileiro Geraldo Vandré do
que era músico, xuntamente
con Marcelo Melo, do actual
Quinteto Violado”.
A relación de José Afonso
foi máis intensa nos anos finais
do franquismo e primeira transición. Xico lembra algunha
daquelas colaboracións comúns, “rerían que pasar varios
anos, xa de volta na Galiza ,
para un novo encontro co Zeca
que, desta vez, xa sería para
manter unha relación permanente de colaboración e amizade. Entretanto, caiu a ditadura
portuguesa namentras no estado español aturabamos coa
transición. Foi cando a contratación do Zeca para o Iº Festival galego-luso-brasileiro,
(1976) no Pavillón de Deportes
da Coruña e que eu estaba a coordinar por conta do Concello
de A Coruña. Aproveitamos este festival para extendelo a Vilagarcía. Despois no Festival
dos Pobos Ibéricos (A Coruña,1978) participei acompañando ao Zeca no tema “Lá vai
Jeremias”. Foi unha amizade
que medrou nos anos, e despois
en vida del puidemos devolverlle, en 1986 no grande festival
poético-musical Galiza a José
Afonso, toda a nosa admiración
e amizade”.♦
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Debú poético

Dragona, unha novela
sobre a necesidade de afecto
Queipo presenta unha obra vitalista e
de personaxes desprexuizados
Título: Dragona.
Autor: Xavier Queipo.
Edita: Xerais.

A novela é o novelista, toda novela é o novelista, relación que,
por incríbel que pareza, non se
produce á inversa, o novelista
non é a novela. Este novelista é
Xavier Queipo, escritor dunha
dilatada obra (tradutor, poeta,
narrador en distancias curtas e
longas), polo xeral pouco suxeita a cánones aínda que
tamén
sabe É unha
a c o m o d a r s e novela
ao narrar clási- á vez
co. Cada título clasicista e
nace da vonta- radical,
de de retorcer fondamente
o mundo real vitalista,
para tratar de
entendelo ou dun
como mínimo vitalismo
poñerlle de- sen
nuncia (eu vé- ambiguixote asi e cón- dades.
too), que adoitan vir aderezados cun plus
de exotismo e/ou erudición de
xeito que a súa escrita fica perfectamente individualizada.
Concretamente esta Dragona é
unha novela que interpreta a
vida para que o lector tamén o
faga. Na presentación editorial
é definida como unha novela
do futuro que xa está aí. Tamén
é unha novela á vez clasicista e
radical. E fondamente vitalista,
dun vitalismo sen ambiguidades, de feito as personaxes adícanse a iso: a vivir, o único importante.
Describir cal é o argumento
da novela revélase tarefa pouco
útil e pouco clarificadora para
quen lea estas liñas. Esta non é
unha novela clásica de argumento. É unha novela de tema
(vivir), de personaxes e de narrador, dun narrador omnisciente, versátil, dono dunha rica lingua que usa con precisión
e frialdade, un narrador que tamén é unha personaxe máis,
outra para acobillarse baixo as
ás protectoras de Dragona, como Rice, Wei, Patrick, Simón,
Menottes ou Rosario. Eles son
os decisivos, o que pensan e o
que senten e menos o que fan.
Van de aquí a alí, móvense, toman bebidas en terrazas ou locais de alterne, cociñan, comen, defecan, traballan, escoita
música (moita e variada), pero
o importante, como dicimos, é
o que pensan e sinten, as relacións que establecen entre eles.
Son personaxes de procedencia diversa, que coinciden

Xavier Queipo.

no tempo e nun lugar que é unha cidade con esteiro. O narrador xoga moito co nome deste
lugar, continuamente ofrece
pistas para que o lector trate de
identificar esa cidade que é tra-

tada como unha personaxe
máis. Pouco a pouco vánsenos
desvelando datos para que reconstruamos o quebracabezas.
As descricións (da cidade con
esteiro, dalgún barrio de Lon-
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dres, do río, do xardín de
Wang, ou do café Imperial) teñen, por suposto, papel moi
importante, son prolixas e ben
logradas; a carón dos estados
de ánimo, tratados coa precisión e frialdade dun ciruxán.
A temática amorosa non é
nova en Queipo (lémbrese Malaria sentimental) nin as personaxes de toda condición sexual, como estes, que non viven para o sexo, aínda que poucas razóns mellores que esta
atopan para vivir. Patrick é mitoloxía en estado puro, viaxeiro
que gusta de ter tempo para si e
ao que lle duran pouco as relacións; Dragona é unha arxentina de abordaxe fácil, dura e
que detesta todo compromiso,
para a cal a amizade sen sexo
non existe; Rice, Rice tres delicias, unha filosofía do pracer
en equilibrio, sexo sen prexuízos e puntual; Wei, escritor que
se adica a vivir e escribir sobre
o que vive (moitas veces parece que el mesmo escribiu Dragona, posto que o narrador
adopta recursos semellantes
aos de Wei, e cando o fai a novela gaña en viveza); Menottes, superficial e hermético, lubricidade e complexo de culpa;
Rosario, confidente de Dragona, gústalle o papel de amante
e de femia ardente; Simón, mariñeiro namorado de Dragona.
Entre eles (non son todos, habería que engadir a Wang, a
Lola e a Lisa, ainda que estes
nun segundo plano) establécense relacións de sexo promíscuo, leal e catalítico.
O narrador sempre garda na
manga algún pormenor relativo
a estas personaxes co que nos
sorprenderá, a risco do propio
desenvolvemento das mesmas.
É unha das estratexias de que
bota man para que o interese do
lector non decaia; a carón das
descricións, desas personaxes
atípicas (cultas, desinhibidas,
necesitadas de afecto).
Logra manter ese interese
nunha proporción moi elevada,
nun discurso onde a peripecia é
mínima (a enfermidade e fuxida de Rice, na primeira parte
de novela, e a aparición dos cadáveres de Lisa e Rosario, xa
contra o remate, son os dous
feitos de meirande referenciabilidade), circunstancia esta
que fala ben da eficiencia do
narrador.
Dragona, novela sobre a
necesidade de afecto, tema de
sempre que hoxe segue interpelando a vida.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Océano e silencio, de Antón
Patiño é o primeiro poemario
do pintor, membro activo do
colectivo
Atlántica.
Neste volume
amosa unha
poesía
intimista, de
palabra clara,
vencellada directamente cos
sentimentos, as
emocións e a
natureza.
Versos atravesados pola experiencia e o aloumiño da linguaxe. Edita a colección ‘Tambo’ da
Deputación de Pontevedra.♦

A cosmicidade
Baía publica Perfís e poéticas,
de Ánxeles Penas, poeta e artista plástica.
Mediante tres
tempos: a poética da palabra, a poética
da ollada e a
poética do espazo, autora
procura un eixo común, a
cosmicidade,
que lle serve
para incardinar o seu discurso
lírico en relación a outros creadores que a influíron.♦

Un clásico
No 1961 apareceu nas librarías de Galiza un libro que co
paso do tempo se converteu
nun clásico,
Nimbos, de
Xosé María
Díaz Castro. É
neste volume
onde se encontra un dos poemas máis famosos da nosa lírica, “Penélope”,
pero non se
esgota aí. Versos
apegados á terra
(especialmente a Terra Cha).
Esta nova reedición corre a
cargo da editorial Galaxia na
súa colección ‘Dombate’.♦

Versos e fe
Vitorino Pérez Prieto axunta
n’Os ríos pasan cheos de
Deus. Poesía relixiosa en
galego unha antoloxía de poemas que teñen a ver coa fe e a
relixiosidade. O investigador
reúne versos de clásicos galegos como
Marcial
Valladares,
Eduardo
Pondal e
Rosalía de
Castro, senlleiros
poetas
portugueses (Gil Vicente, Luís
de Camões, Antero de
Quintal) e novas voces, caso
de Marica Campo, Xosé Lois
García ou Luís Rei Núñez.♦
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Na adega
A presenza da cultura da vide
en Galiza atinxe poesía popular, refráns e moita sabedoría
que se garda nas
adegas. A
toda esa riqueza
adícalle
Edelmiro L.
Mateo García O viño, a
viña e a bodega na
sabedoría
popular, un rico estudo sobre
a presenza das uvas no saber
colectivo da nosa terra. Mitos,
cantigas e até contos de
humor. Edita Ir Indo.♦

Píldora de
coñecemento
Historia da literatura galega,
de Begoña Leal Gómez, é a
última novidade da
colección ‘O
saber de peto’
que edita
Lóstrego. En só
112 páxinas a
autora arbense
vai narrando
dun xeito sinxelo pero prolixo o
devir das nosas
letras desde as primeiras creacións coñecidas, aló polo
século XII, até as últimas
novelas galegas, caso de Herba moura, de Teresa Moure.♦

O mito céltico
Ana Ibarra Jiménez presenta
Da arqueoloxía
ao soño popular. A deconstrución
da paixón
céltica
(traducida ao
galego por
Rosa Blanco
Outón). Este
traballo de investigación de
doutoramento
tenta analizar os erros e
abusos que os celtistas non
académicos cometeron ao
imaxinar como eran os celtas
e o seu modelo de vida. Edita
Toxosoutos.♦

Homenaxe
aos represaliados
A Xunta de Galiza e a editorial
Difusora publican Volverlles a
palabra,
que
coordinan
Xoán Carlos Domínguez Alberte e Baldo
Ramos. Un
enorme grupo de
autores (70
en total se contamos escritores
e ilustradores) homenaxean as
vítimas da represión franquista
en Galiza desde diferentes
puntos de vista e cun enfoque
de respecto e veneración.♦

Os antimodernos e
a revolución francesa
Título: Les Antimodernes, de Josep de Mais-

tre à Roland Barthes.
Autor: Antoine Compagnon.
Edita: Gallimard; Ediciones del Acantilado.

A case dous anos da súa aparición en Francia, acaba de ser traducido ao español o libro de Antoine Compagnon Les antimodernes, de Joseph de Maistre à
Roland Barthes. Os antimodernos non son, segundo Compagnon, os reaccionarios, nin os anti-revolucionarios, senón mais
ben os contra-revolucionarios.
Compagnon foi discípulo predilecto de Barthes e autor de
libros como Os ‘As
cinco parado- hipóteses de
xos da moder- Compagnon
nidade, O de- son
mo da teoría sedutoras,
–unha excelen- mais, como
te, ecléctica e adoita
crítica introdución ás diver- acontecer
sas escolas que moitas
loitan pola he- veces,
xemonía den- existen
tro da crítica li- nocións
teraria–, Proust sedutoras
entre dous sé- ás que
culos, Baudelaire diante do a anti-histoinomeábel, etc. ricidade esO libro di- preita con
vídese en dúas atención
partes, as “Ide- renovada’
as”, onde estuda as seis figuras que distinguen os anti-modernos, e os “Homes”, retrato de diversos escritores que Compagnon
considera anti-modernos. O verdadeiro contra-revolucionario, di
Compagnon, coñeceu a ebriedade da Revolución (Maistre, antigo franc-masón, foi até o final da
sua vida inimigo do despotismo,
E. Burke, tomou partido polos colonos americanos fronte á coroa;
Chateaubriand admitía que a Revolución tivera cousas boas e salvaba a Rousseau de calquera deriva terrorista, etc.). Mais cales
son os trazos do “contra-moderno”? Compagnon sinala tres a) é
un emigrado do interior ou un
cosmopolita reticente ao sentimento nacional; b) o contra-moderno replica á Revolución nos
termos do seu adversario, é dicir,
existe unha dialéctica que os une
irremediabelmente, polo que o
contra-moderno é tamén moderno (case) desde as súas orixes, e
c) cómpre “facer unha distinción
entre contra-revolución e anti-revolución. A anti-revolución designa o conxunto de forzas que
resisten á Revolución, mentres
que a contra-revolución supón
unha teoría da Revolución. Xa
que logo, seguindo a distinción
entre a anti-revolución e a contrarevolución, son menos os antimodernos os que nos interesan (o
conxunto de forzas que se opoñen
ao moderno), que os que compri-

Antoine Compagnon.

ría máis ben chamar os contramodernos, porque a súa reacción
se basea nun pensamento moderno, mais o termo contra-modernos non é feliz. É polo que continuaremos a falar dos anti-modernos, conservando esta precisión:
os anti-modernos non son calquera adversario do moderno, mais
ben son os pensadores do moderno, os seus teóricos”.
Mais é o mesmo contra-moderno que anti-ilustracion (antilumières)? Se ás veces poden
confundirse, a distinción primordial é que o contra-revolucionario non predica nin reclama unha
volta ao pasado. Antoine Compagnon usa, “para describir a tradición anti-moderna”(1), seis figuras: A contra-revolución, a hostilidade á ilustración, o pesimismo,
a referencia ao pecado orixinal, a
escolla dunha estética sublime e,
finalmente, a adopción dun estilo
imprecatorio (“a vituperación”).
A partir destas sete figuras, o autor vai artellando a tradición antimoderna que nace ao mesmo
tempo que a Ilustración, e que
responde á ilustración na súa
mesma dialéctica, tanto en Francia, o terreo estudado por Compagnon, como, por exemplo, en
Alemaña, onde un dos representantes dos anti-modernos sería
Hamann, o mago do norte.
O maior trazo diferencial entre o anti-moderno e o contramoderno está na súa posición
diante da Revolución. Para o anti-moderno, di Compagnon, a
restauración virá de fóra. Para o
contra-moderno non existe restauración, senón superación, xa
que a historia é irreversíbel. Joseph de Maitre, inimigo acérrimo da Revolución Francesa, e
pensador orixinal e visionario
(véxase o que Steiner ao seu respecto en Nostalgia de lo absoluto), condenaba sen medias tintas
o recurso de exércitos estranxeiros contra a Revolución, e, lembra Compagnon, escribiu: “se

reflexionamos adecuadamente,
veremos que unha vez instituído
o movemento revolucionario,
Francia e a monarquía só podían
ser salvados polo xacobinismo”.
En canto ás outras figuras
(agás as de “pecado orixinal” e
“anti-ilustración”), acho que é
discutíbel, malia a erudición e
saber que desprega Compagnon, que sexan exlusivas dos
anti-modernos ou contra-modernos. Pesimismo (posición
contra o progreso), estilo imprecatorio, estética sublime,
son tamén figuras e/ou trazos
dos que gozan unha serie de escritores e filósofos que non
son, precisamente, o que se
chama anti-modernos, a comezar por Rousseau ou Diderot.
Na segunda parte do libro,
“Os homes”(2), examina algunhas
grandes figuras anti-modernas:
Joseph de Maistre, Chateaubriand, Baudelaire, Léon Bloy,
Péguy, Albert Thibaudet, Julien
Benda, Julien Gracq e mesmo
Barthes, entre outros. Aquí empezan a non saír as contas: os trazos estruturais, o sistema de pensamento nunca están presentes
nun mesmo escritor. Barthes era
polemista, mais non un “vituperador”; Graq é ateo, e o pecado
orixinal para el, na esteira do seu
mestre André Breton, é unha infamia cristiá; Péguy non é nin
anti-revolucionario nin contrarevolucionario. Benda é un fillo
da Ilustración francesa e fiel gardián do seu herdo, etc. Polo que
quizais a noción de contra-moderno (ou anti-moderno) non sexa máis nada que a reunión temática, e talvez equívoca, de diversos escritores (e pensadores).
Ademais, a rebelición cultural
dos inimigos da modernidade
acha (di Zev Sternhell “A
modernidade e os seus inimigos”), “o seu marco conceptual
na idea do antimaterialismo. Por
antimaterialismo enténdese aquí
o rexeitamento do herdo racio-

nalista, individualista, utilitario e
hedonista dos séculos XVII e
XVIII”, e algúns dos escritores
estudados nesta segunda parte,
se ben rexeitan o herdo racionalista e utilitario, non fan o mesmo co hedonista nin o individualista. Por outra parte, compriría
preguntarse se a categoría de anti-moderno pode constituir unha
clasificación histórica. ¿É a mesma noción de modernidade que
falan un Graq e un Benda, un Péguy e un Barthes, un Thibaudet e
un Joseph de Maistre? Se ben é
certo que existe unha alerxia á
modernidade, pode constituír esta alerxia unha categoría coherente e pertinente para esclarecer
a historia literaria?
As hipóteses, e o saber de
Compagnon, son sedutoras e
algúns trazos pertinentes e, como se dicían antes, “produtores”, mais, como adoita acontecer moitas veces –un exemplo
serían os traballos de Octavio
Paz–, existen nocións sedutoras ás que a anti-historicidade
espreita con atención renovada.
Os antimodernos é, porén,
un interesante estudo. E ademais
de interesante útil e, en certa maneira, renovador. Talvez o erro
de Compagnon é querer inscribirse nesa “tradición” e padecer
do síndrome de Estocolmo.♦
X.G.G.
(1) Úsase anti-moderno no sentido de
contra-moderno.
(2) Segunda parte que o lector que use a
edición española buscará infrutuosamente:
non foi traducida e os editores non avisan ao
lector que dun libro cuxa edición orixinal
consta de 464 pp. (índice de nomes incluído),
faltan, exactamente, 284. A edición española
consta da primeira parte e mais a conclusión
da edición erixinal. En declaracións a Europa
Press, o responsábel da editorial, Jaume Vallcorba Plana, por outra parte un grande editor,
dixo: “O motivo de publicar soamente a primeira parte radica en que esta, ao tratar as
ideas desta corrente estética, se pode universalizar. Así mentres Compagnon cita a Chateaubriand, Joseph de Maistre, Baudelaire,
Flaubert, Proust, en España un podería pensar en algúns como Valle Inclán”.
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Grand Corps Malade e Abd Al Malik,
dous poetas franceses de hoxe
Os seus discos de slam están a conseguir o éxito de crítica e vendas
FRANCK MEYER
O éxito non é sempre para as guapas e os guapos de Operación
Triunfo, Star Academy na súa versión francesa. Ás veces o márquetin só produce fumes de palla e hai momentos en que a xente demanda autenticidade. Mentres o mercado discográfico francés sufriu en catro anos un retroceso do corenta por cen en canto ao valor facturado, os dous poetas slam Grand Corps Malade e Abd Al
Malik venderon no espazo dun ano máis de medio millón de copias
das súas obras Midi 20 e Gibraltar. Na pasado mes de marzo os
dous foron premiados, ademais, nas Victoires de la Musique, unha
especie de Grammy francés, nas categorías artista e álbum revelación do ano (GCM) e mellor álbum de músicas urbanas (AAM).
Nada na vida dos dous indicaba
que algún día a súa voz soaría
nas radios e nos escenarios franceses e que a súa cara ocuparía
as pantallas da tele ou as portadas das revistas. Nado en 1977
na aglomeración norte de París,
Fabien Marsaud aliás Grand
Corps Malade cos seus 1,94 m
era deportista e xogador de baloncesto semi-profesional cando, aos vinte anos, un salto a unha piscina o deixa case paralizado. O dominio das pernas tivo
que reaprendelo en longas sesións de rehabilitación así que
hoxe en día volve camiñar, aínda
que só coa axuda de muletas,
que xa se converteron no seu accesorio distintivo. É tamén en
alusión ao grave accidente que o
deixou tolleito que escolleu o
nome artístico de Grande Corpo
Enfermo. O cd Midi 20, de 2006,
é a súa primeira obra publicada.
Pola súa parte, Régis Fayette-Mikano naceu en 1975 no
seo dunha familia de inmigrantes congoleños e criouse, sen
pai, nos arrabaldos de Estrasburgo, nunha desas urbanizacións periféricas en todos os
sentidos que regularmente chaman a atención polos seus disturbios e coches incendiados.
Sendo alumno moi bo dedicouse, asemade, aos pequenos trapicheos as fins de semana até finalmente converterse ao Islam e
trocar de nome. Abd Al Malik,
como agora se facía chamar, ía
de mezquita en mezquita predicando un extremismo relixioso
ao mesmo tempo que lideraba
un grupo de rap co nome de
New African Poets. Despois de
descubrir o sufismo, a súa vida
turbulenta calmouse e tomou
rumbos máis positivos. Nun libro titulado Que Allah bendiga
Francia, saído do prelo en
2004, relata todas as súas experiencias á marxe da sociedade
francesa. O cd Gibraltar, publicado en 2006, é o segundo da
súa andaina como poeta slam.
Galardóns para
o movemento slam
Os galardóns para senllos discos
de GCM e AAM parecen constituír unha especie de recoñecemento público do movemento
slam de Francia. Nacida en Estados Unidos a comezos dos anos

1980, é sobre todo na segunda
metade dos 90 que esta poesía
oral e a súa presentación en encontros públicos se expande tamén en Europa. Máis próxima á
cultura pop e ao mundo hip-hop
—en concreto ao battle rap como queda retratado no filme 8
Mile de Eminem— que á literatura tradicional, a slam poetry
ten todas as trazas dun movemento de sub-cultura de base. O
que se crea aquí nada ten que ver
con editoriais arrogantes, xurados elitistas e cultura oficial. Os
lugares dos espectáculos son
normalmente bares e o importante son a participación, o directo e a interacción co público. Tamén GCM empezou o seu labor
de poeta xunto a un colectivo
chamado 129H no Café Cultural
de Saint-Denis, cidade ás portas
de París, situada na banlieue norte. A estas alturas, emporiso, as
novas estrelas como GCM ou
AAM tamén conseguen encher
salas grandes nas súas xiras que
os levan non soamente a través
de toda a xeografía francesa senón tamen a Quebec e Bélxica.
Abd Al Malik faino cun estilo claramente hip-hop en canto á
súa vestimenta e á súa maneira
de actuar. Se ben tamén no seu
caso o primordial é o texto, coida moito a música que o envolve, unha mestura de rap, jazz e
chanson francesa, algunhas veces con colaboracións doutros
artistas coñecidos (como a cantante Keren Ann). Faise acompañar por músicos amigos mais
tamén —e non é por azar— polo pianista Gérard Jouannest e o
acordeonista Marcel Azzola,
dous veteranos que antano traballaban con Jacques Brel, artista ao que AAM non cesa de referirse como exemplo inspirador. Poeta comprometido, os temas de AAM son os do mundo
moderno: dereitos humanos,
emigración/inmigración, terrorismo. Por exemplo na canción
que lle dá título ao álbum, “Gibraltar”, na que fala desta marea
humana botada ás costas españolas: “No estreito de Xibraltar
hai un mozo negro que chora un
soño que tomará vida unha vez
pasado Xibraltar”. Ademais, unha e outra vez enlaza as súas
propias vivencias co que pasa
fóra. No texto “12 septembre
2001” di: “Sufrín un shock no

Grand Corps Malade cativa coa súa voz grave, melodiosa e tranquilizadora.

máis adentro e xúrovos que, de
non ter fe, tería sentido vergoña
de ser musulmán […] Despois
apuntáronnos co dedo, preguntando “quizais todos son así?” E
tamén expresa a súa visión do
seu país como lle gustaría que
fose: “Viva a Francia arco-davella, unida e libre dos seus medos!” (“Soldat de plomb”).
Volve a rima
Grand Corps Malade, pola súa
parte, cativa á primeira coa súa
voz grave, melodiosa e tranquilizadora. O acompañamento musical é minimalista e, ás veces, incluso inexistente. Daquela percíbese con grande nitidez a estructuración poética dos textos nos

que a rima volve cumprir un papel importantísimo. Os temas
presentados son, talvez, máis
persoais e intimistas que os de
Abd Al Malik, por exemplo cando se fala das consecuencias da
minusvalía para a vida do poeta,
mais tamén Grand Corps Malade
defende claramente valores positivos como a amizade, a lealdade,
a coraxe e a convivencia pacífica
da xente en toda a súa diversidade, partindo a miúdo da experiencia do día a día. Un exemplo
atópase no texto “Saint-Denis”,
unha invitación a visitar a súa cidade natal: “Se che gusta viaxar,
toma o tranvía e vai ao mercado.
Nunha hora atravesarás Alxer e
Tanxer. Verás a Iugos e Romas e
logo levareite a Lisboa. E a 2 paAbd Al Malik
coida moito a música,
unha mestura de rap,
jazz e chanson francesa.

sos de Nova Delhi e Karaxi (ves
que actualicei a miña xeografía)
levareite a comer mafé a Bamako
e a Yamoussoukrou. E se prefires, iremos xusto detrás comer
unha crêpe no sitio onde cheira a
Quimper e que ten un pequeno
aire de Finistère. E logo pasando
por Tizi-Ouzou chegaramos ás
Antillas.” A linguaxe utilizada
por CGM é o francés moderno
falado, ese que non se aprende
nas academias, tal e como o emprega tamén Abd Al Malik, só
que o de Saint-Denis incorpora
máis argot e sobre todo expresións do “verlan” (xiria que consiste en cambiar de posición as
sílabas, o verbo “marcher” dá así,
por exemplo, “chémar”, como no
título dun poema: “Ça peut chémar”).
Nas obras de Grand Corps
Malade (grandcorpsmalade.com)
e Abd Al Malik (abdalmalik.fr)
non é doado de todo atopar pasaxes para citar que permitan obter
unha impresión xeral. Ao contrario do que sucede en numerosos
exemplos de poesía “culta”, as
palabras non son reducidas ao esqueleto do esencial senón que os
diferentes textos proceden dun
contexto oral, é dicir que teñen
que funcionar a través do oído,
con todas as redundancias e repeticións que isto leva canda si. Ao
mesmo tempo os discos Midi 20
e Gibraltar non son de fácil consumo xa que pouco se prestan a
servir de “música de fondo” e
máis ben esixen a atención plena
dos oíntes. Nunha sociedade que
vive na dispersión e no multitasking resulta, entón, moi sorprendente o éxito de Grand Corps
Malade e Abd Al Malik. Será que
teñen algo que nos dicir.♦

Nº 1.263
Do 12 ao 18 de abril do 2007
Ano XXX

Que representa O canto do
muecín no conxunto da súa
narrativa?
Sobre todo a volta á novela
despois de dez anos. Desde A
canción do vagamundo (Premio
Blanco Amor, 1986) escribín,
sobre todo, narración curta, e algo de poesía. É certo tamén que
os contos ou historias dos últimos libros, ou moitos deles, son
novelas curtas, pero o Muecín é
unha inmersión máis detida na
profundidade das personaxes
galegas, na súa forma, ás veces
tan estraña, de ver o mundo e a
si mesmas. Isto sempre me inquedou. En realidade significa
tamén unha homenaxe a dúas
persoas que tiveron moita influencia na miña vida, que foron
miña nai e miña irmá Carme, e
tamén, aínda que doutro xeito,
Manuel María. A morte das tres
deixoume moi só. A morte e todo o que produce na vida é tamén unha preocupación que
aparece na novela, moi dura,
certamente. Así que O canto do
muecín fai o meu libro número
15, e véxoo como un compendio
da obra que levo realizado.
Unha personaxe da súa novela di que as viaxes serven
para curar os corazóns doídos.
É unha novela de aventuras,
policiaca, de amor, de viaxes...
nela hai un cosmos moi amplo,
como o que producen as verdadeiras viaxes, pois á fin representan un contraste de culturas
vividas ou referenciadas. O interesante das viaxes son as olladas
do viaxeiro cando marcha e cando regresa, sexa en grupo ou en
soidade. En moitos casos son tamén un xeito de ruptura con concepcións fixadas en nós, sobre
todo cando imos por países afastados xeográfica e sobre todo
culturalmente. É certo que hoxe
se produce máis a viaxe turística,
pero moitos viaxeiros descóbrense máis fondamente nesa situación de excepción do cotiá.
De feito a propia Siria é unha
personaxe máis na novela que
está incidindo en todos os viaxeiros retratados, até o ponto de
facerlle mudar aspectos das súas
propias visións ideolóxicas, estéticas ou simplemente vitais.
E por que Siria foi o país
escollido?
Quería que fose un país de
cultura totalmente diferente para
entrar na dialéctica Oriente/Occidente. Tamén me obsesionan
as monstruosidades que Occidente fai con países máis ricos
ca nós, pero emprobecidos e explotados, e como utilizan xa de
principio nese proceso de espolio o desprestixio e a persecución da cultura e idioma dos sometidos. Interesábame profundizar nesa maneira de presentar
como fanatismo unha forma cultural diferente para poder demolela e deixar ás sociedades desasistidas. Quixen xogar tamén no
plano literario con personaxes
de formacións diferentes e tamén nas contradicións entre os
propios viaxeiros galegos, nos
que aparecen persoas con visións máis abertas e outras que
non ven máis aló do seu propio
embigo, mimetizadas. Coñecía
moitos países árabes pero Siria
impresionoume pola solidarie-

Lois Diéguez
‘As viaxes obrigan a sincerarse’
XAN CARBALLA

O canto do muecín (A Nosa Terra) é o regreso á novela de Lois Diéguez (Monforte, 1944). Unha obra demorada despois dunha década na que a viaxe serve
de vehículo para transportarnos a unha cultura diferente (Siria) que pon en
contraste as vidas dun grupo de galegos. “As viaxes son tamén un xeito de
ruptura con concepcións fixadas en nós, sobre todo cando imos por países
afastados xeográfica e, sobre todo, culturalmente”, afirma o autor lucense.

A.G . N .

dade das súas xentes, a hospitalidade e o xeito que teñen de vivir a política nacional e internacional, sobre todo a dos ianquis.
Tamén como centro da cultura
oriental que vén xa da antigüidade, por máis que as súas fronteiras non respondan hoxe a ese
sentido, pois foron trazadas polas potenciais coloniais.
Até que ponto condicionan ao escritor e á novela a
presenza de intensos estereotipos sobre o mundo oriental?
Estes países, cando comezan as cruzadas no século XI,
eran dos máis desenvolvidos do
planeta, mesmo no terreo científico. Por iso resultaban tan
atractivos e por iso, pola súa riqueza, foron invadidos. Cando
aquí a nobreza feudal nen tan
sequera se lavaba, a cultura da
auga e a hixiene era unha marca
distintiva daquela civilización.
A arquitectura e as artes plásticas estaban tamén nunha dimensión moito máis avanzada e

coas invasións prodúcese unha
ruptura que se aprofundou por
séculos e impediu unha evolución desde as súas propias estruturas. Cortar a evolución cultural dunha nación ten graves
consecuencias e máis en sociedades onde o relixioso e o político está tan mesturado. Os galegos tamén sabemos moito diso. Este conxunto é o que se
presenta no desenvolvemento
da novela, na visión que por
contraste fronte aos prexuízos
potenciados, viven as personaxes coas súas diferentes percepcións. O escritor, neste caso, expón os feitos sen entrar neles,
até o ponto que isto é posíbel
Hai personaxes galegas e
outras sirias. Como fixo para
construír esas personalidades
máis afastados?
A historia de amor dun guía e
unha viaxeira non é orixinal. As
historias de amor nunca son orixinais, polo abuso que se fixo do
tema universalmente. Coñecín a

moita xente árabe e usei a imaxe
do guía sirio de maneira diferente a como, por exemplo, fixo Antonio Gala en La pasión turca, e
fuxindo dalgúns tópicos que coido que Gala non caneou ben. O
Assad que protagoniza a miña
novela representa unha cultura
humana, hospitalaria e sensíbel e
é máis un arquetipo social que
humano, até certo punto ideal,
que amosa as ideas de hospitalidade e respecto cultural que o visitante occidental tende a desprezar porque chega a eses países
cunha posición de superioridade
a pesar do seu descoñecemento.
Adaptou ao galego ese
xeito de falar do guía para
darlle máis credibilidade?
Os guías árabes son moi cultos e políglotas, e o Assad viaxaba con xentes de Portugal e Brasil, por iso se decata da relación
entre galego e portugués. Na súa
expresión mestura palabras de
portugués, italiano, español... O
idioma co que te relacionas nun

país árabe é un puzzle de linguas, porque eles dominan o inglés por razóns comerciais pero
falan algo de moitas outras. A
decisión miña tamén foi por
manter unha naturalidade na narración que lle dera certa dose
de humorismo, porque quería
rachar o esquema narrativo sólido e solemne, procurando pintalo de cores. Esa lingua mesturada axudábame ao contraste.
Na relación dos viaxeiros entre sí aparece a situación de Galiza, posta en evidencia pola maneira diferente de posicionarse
cando se fala desde a distancia.
Na viaxe a xente remata por
expresarse doutra maneira, porque a sensibilidade agudízase.
Acostumados a unha vida fácil e
unha sociedade insolidaria, ante
unha dificultade súpeta a xente
reprímese menos porque o que
resulta descoñecido produce
medo e obriga a unirse ao grupo
e a actuar con máis sinceridade.
As personalidades amósanse
máis espidas e iso permíteme
crear situacións que doutro xeito
non serían reais. Esa ausencia
momentánea de represión fainos
ser máis libres e é unha situación literariamente atractiva,
porque aparecen as contradicións oriente/occidente, cultura
sometida/opresora non só sobre
o país que visitan senón tamén
sobre a Galiza de orixe.
A súa novela agacha tamén unha sorte de ensaio sobre o choque cultural?
Toda literatura é, dalgún
xeito, un ensaio sobre algo. As
relacións con cousas e personaxes producen sempre decisións,
alternativas, accións, mesmo,
contraditorias. Daquela poñémonos a darlles voltas aos por
que. O que estás facendo ao escribir é manexar as respostas de
diferentes persoas ante situacións que ti mesmo como autor
creas para poder poñelas en
tensión. E nesa historia tamén o
autor está descubrindo novos
camiños. Está facendo ensaio,
claro que si. E neste momento o
xénero non ten fronteiras tan
definidas como antes.
Como caneou o perigo do
exotismo?
Sabía que podía caer en erros
e desacertos, pero aínda así atrevinme. Supoño que a xente siria
que poida ler a novela atopará algún, pero arrisqueime igual, porque espero que se note a boa intención de entrar no espírito da
súa cultura. E para isto utilicei
dous campos de coñecemento: a
viaxe polo país e a lectura. A viaxe é real, cos ollos de quen andou con coidado para analizar
profundamente cada monumento ou cada persoa, e coa regra de
non caer nos tópicos nen nese
exotismo de película americana.
Ver co corazón tamén é importante para comprender. E as lecturas foron amplísimas, sobre todo as relacionadas coa historia
de Siria e os outros países do circundo e coa arte producida a través dos séculos. Parte dos libros
que utilicei fican na boca de
quen fala deles, para que o lector
ou lectora se poida achegar tamén a ese coñecemento. Espero
que esta novela sirva tamén para
romper os estereotipos.♦
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Os Premios da Crítica española
fíxanse en dous veteranos

Rivas e Vilanova son recoñecidos por obras de longo percorrido
Outros premios

A.N.T.
Os libros arden mal (Xerais), de Manuel Rivas, e A esmeralda
branca (Libros da Frouma), de Manuel Vilanova, foron escollidos
polo xurado dos premios da Crítica española como as mellores
obras publicadas en galego durante o 2006. Desta volta, o galardón quixo ser homenaxe a dúas traxectorias literarias amplas que
tiveron nestes dous traballos a oportunidade de seren valoradas.
O poemario de Vilanova é un
volume de máis de cincocentas páxinas no que o autor
ourensán demostra o seu dominio da forma poética. O
poeta alimenta os seus tradicionais temas literarios e
condénsaos cunha nova voz.
Vilanova foi un dos autores
máis destacados da Xeración
do 1980.
A obra de Rivas é un fresco poderoso sobre a propia
esencia da cidade da Coruña

durante o século XX, atravesada coma un coitelo pola
Guerra do 36 e as súas consecuencias. Os libros arden mal
é un punto e á parte da traxectoria literaria do escritor.
A súa obra anterior parece desembocar nun volume cheo
de matices, niveis de lectura
diferentes e interesantes vieiros narrativos que atinxen os
xéneros e a propia historia
das nosas letras e do noso
pensamento.

Os premios da Crítica Española
son anuais e galardoan as mellores
obras publicadas nas catro linguas
do Estado español. Nesta ocasión,
o xurado reuniuse en Almería para
facer público o seu fallo.
En lingua castelá, os premiados foron o poemario Zona
desconocida, de Julia Uceda e a
novela Llámame Brooklyn, do
escritor de orixe galega Eduardo Lago. En catalán, Ponç Pons
gañou na sección de poesía con
Nura e Eduard Márquez por La
decisió de Brandes. En éuscaro,
Koldo Izagirre gañou co poemario Rimmel e Jon Alonso
conseguiu o premio coa novela
Erretzaileen eremua –traducido
como Zona de fumadores.♦

Manuel Rivas.

Polos Camiños da Terra

Xesús Torres Regueiro

Polas terras bravas do Incio
Hai ben anos que amistamos
coas terras do Incio, mesmo antes de pisalas e ollalas. Foi da
man, da palabra, de Ánxel Fole
e o seu Terra brava de 1956,
subtitulado “Contos da solaina”. É sabido que don Ánxel
pasou na posguerra tempadas
no Hospital do Incio, na casa
dos Quiroga. Hoxe hai unha rúa
co seu nome, que non é senón a
estrada que vai da Cruz do Incio ao Hospital. Poucos serán
os que teñan que poñer o seu
nome nun hipotético remite.
Coñecémolas logo co amigo Cosme de cicerone e voltamos moitas veces para aprofundar nun coñecemento que
nunca se remata. Xantamos na
feira da Cruz, marabillámonos
coa igrexa do Hospital e o seu
contorno, fomos ben acollidos
en Trascastro en casa forte,
axoellámonos e arrolamos nos
prados en costa, camiñamos
pola canle seca do Cabe empedrado de coios, merendamos
na do “Peón Caminero” (hai
anos pechada) troitas acabadas
de pescar polo Cosme, visitamos a Ferraría co seu hotel balneario decadente e ruinoso, bebimos as augas ferruxinosas e
tripamos no Outono as follas
dos castiñeiros... E asombrámonos sempre coa limpeza e
pureza da súa paisaxe.
Temos subido ao Incio dende Monforte, por Bóveda, pasando pola Cruz, capital do
concello: “Vinte e tantas casas,
catro tascas, tres comercios”
resumía don Ánxel. Si, señor, e
poucas máis serán agora, que
xa o agoiraba un dos seus personaxes: “–E medra pouco.
–Non medra, que desmedra...”
Tamén dende a Pobra do

Igrexa do Hospital no Incio.

Brollón ascendendo en días húmidos e neboentos: “Cara o Incio como navíos / Nebras brancas de vagar”, cantou Uxío Novoneyra n´Os Eidos. E pasando
a rentes da capeliña de Biduedo e do pazo de Dompiñor, da
familia Gasset.
Dende hai ben anos acudimos no outono a mercar castañas e noces e tamén mel. E
dende hai ben anos o noso proveedor é o señor Manuel. Cando el non ten, procúranos outro
de confianza. O “Zoqueiro”,
alcume herdado, é home de
ollada clara e alegre, de palabra
tranquila e calma, inspirador
de confianza. Coida e traballa
facenda dos señores, que aquí
son os Quiroga, con pazo e mo-

BARAXEIR O

numento funerario á par da
igrexa. E fai tamén a función
de sancristán, sempre disposto
a amosar a igrexa do Hospital,
ou abrirlla se está pechada, a
canto forasteiro ou visitante se
achega, consciente da importancia e valor da marabilla que
teñen. Tenos dito que o seu pai,
O Zoqueiro, fora un bo contador de historias e que algunha
lle tiña contado a don Ánxel
Fole cando andaba por aló.
Quizais algunha delas ande recollida no Terra brava.
Mención especial merece a
igrexa do Hospital e o seu contorno. Deixando a Cruz pola
“rúa de Anxel Fole” chégase
axiña ao Hospital. Logo de pasar o rueiro de casas que fica á

esquerda, a ollada do visitante
bate de cheo co conxunto da
igrexa, campanario exento e
mausoleo dos Quiroga, que forman un conxunto fermosísimo.
O Hospital, que alude a un
antigo edificio de atención a peregrinos desta rota secundaria
do camiño francés, está vencellado aos cabaleiros da orde de
San Xoán ou de Malta, como
ben patenta a cruz da orde no
tímpano da porta principal da
igrexa e no sepulcro do comendador Frei Alvaro de Queiroga.
A igrexa, adicada a San Pedro Fiz, din os estudosos que é
de fins do século XII. A gran
portada de “marbre azuado do
país”, en verbas de Fole, dálle
claridade. Conta con catro ar-

quivoltas e a guarnición en zigue-zague bordeándoa. Gostamos sempre de pasarlles a man
e acariñalas. O mármore do Incio ten un tacto suave. É de
destacar tamén a ábside pentagonal no interior e redonda por
fóra. No interior, agora limpo
de engadidos desfavorecedores, son de apreciar o sepulcro do comendador e algunha
talla como o Cristo crucificado
que semella gótico.
Á esquerda da igrexa, a alta torreta exenta, de mampostería pizarrosa, fai de campanario. Á dereita, a antiga torre
da fortaleza é hoxe o panteón
familiar dos Quiroga, familia
que se foi facendo a través dos
séculos con propiedades da antiga encomenda.
Ao remate da visita, o sancristán sempre ofrecía un par
de tarxetas postais (coa igrexa
unha e o seu Cristo outra) e un
tarriño de mel para mercar,
gardado nun armario da sancristía. Así foi como empezamos a adozarnos e regalarnos
co mel do Incio que o señor
Manuel chufaba de moi bo e
que el mesmo tomaba ás “deitadas” e ás “levantadas” e nunca tiña un catarro. O sancristán
sempre dicía que o mel era das
colmeas do señor cura que levaba en parzaría con outro e
que os cartos eran para melloras na igrexa.
Este ano non houbo mel do
cura. O señor Manuel explicounos moi sentido que morrera. Parece que era ben querido
e apreciado polos parroquianos. Nós sempre o lembraremos polo mel da súa colmea e
polo ben coidada que tiña esta
xoia do Hospital do Incio.♦
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Cada vez son máis os fotógrafos e reporteiros gráficos que confían a súa obra á internet. A través
das súas propias páxinas o internauta pode navegar polos traballos dos fotógrafos máis destacados
do país, dende a poesía visual de Vari Caramés até
a instantaneidade de Xulio Villarino, dende a crítica de Delmi Álvarez até a multidisciplinariedade de
Xurxo Lobato. Concibidas a xeito de carta de presentación ou como escaparate dunha traxectoria
dedicada á fotografía, o certo é que cada unha
destas webs encerra un valor estético indiscutíbel.
Vari Caramés.

AS WEBS DOS FOTÓ GRAFOS
M. BARROS
Mergullarse na internet é navegar por terreos movedizos nos
que por veces resulta difícil non
caer en páxinas quincalla. Porén,
pode resultar interesante achegarse a través da rede ás propostas dalgúns dos fotógrafos máis
destacados do panorama galego.
Vari Caramés é un deles.
Arroupado pola cálida melodía dun
saxo, o navegante intérnase en
www.varicarames.com no universo
creativo e conceptual deste fotógrafo ferrolán que descubriu a fotografía aos quince anos, da man da
Voigtlander que lle regala o seu pai.
“Gustaríame facer soñar ao espectador das miñas visións-abstraccións, -escribe na web-, imaxes
acuareladas e ambiguas porque viven na fronteira da realidade-fantasía, que leva a lugares onde existe o
misterio, a maxia e os soños”. Coas
imaxes das series Tránsito, Miraxes, Escenarios ou Visión animal e
coa música que envolve a páxina
consegue rozar este obxectivo.
Xurxo Lobato pendurou na
rede, xunto os seus traballos máis
coñecidos, como as reportaxes
sobre o Prestige, o libro Galicia
celeste ou os retratos de diversos
grupos folkies, outros menos
identificábeis, unha obra extensa
e ben estruturada nunha páxina,
(www.xurxolobato.es), que permite achegarse á súa traxectoria.

Delmi Álvarez.

A diáspora galega
de Delmi Álvarez

Xurxo Lobato.
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Pódese seguir tamén na rede
(www.delmialvarez.com) o rastro dos Galegos na diáspora, un
proxecto posto en marcha polo
fotoxornalista e fotodocumentalista Delmi Álvarez en 1989, co
que pretendía seguir a pegada
dos emigrantes galegos en todo o
mundo. Tamén está colgado o
traballo realizado con outros cinco fotógrafos galegos e un danés
sobre o Camiño de Santiago.
Pola súa banda, Lalo R. Villar
ten penduradas as súas últimas
creacións na súa páxina (www.lalorvillar.com), un instrumento co
que “darse a coñecer” e co que
acadar “rapidez cara futuros
clientes”. A web é, ao seu ver “un
valor engadido”, “no canto de ter
todo o material fotográfico alma-

cenado no disco duro dun ordenador, a xente pode acceder a el”.
Un meniño espido xogando
nunha praia dá a benvida ao internauta que se achegue á web do fotoxornalista Xulio Villarino,
www.xuliovillarino.com. Baixo a
premisa da funcionalidade concíbese este espazo virtual no que o
fotógrafo colga os traballos realizados para prensa escrita, dende reportaxes con caracter social, como
elaborado sobre a sida no continente africano, sobre a marea negra do Prestige ou o conflito cotiá
que vive Palestina, até outras cunha compoñente máis etnográfica,
como o que asina sobre a rapa das
bestas, a pesca da troita ou o entroido. Iniciado na fotografía aos
dezaseis anos e de xeito autodidacta, na actualidade Villarino distribúe os seus traballos a través da
Axencia Cover e colabora en medios como El País Semanal, Geo
ou El Semanal. Para este profesional a rede confírelle ao fotoxornalista “unha difusión maior, porque
na internet, máis alá da vixencia da
publicación en papel, as reportaxes
poden estar permanente colgadas”.
A ollada tristeira dos nenos
famélicos de Nairobi, a loita das
brigadas antincendios ou as carreiras festeiras dos peliqueiros
conforman un crisol virtual que
quere servir ademais de reclamo
para achegar aos editores á traxectoria dun dos fotoxornalistas
galegos máis destacados do momento. Ao ver de Villarino, a dificultade dos fotoxornalistas radica
no escaso número de medios e no
elevado volume de traballos. “Os
medios son os mesmos que hai
sete ou oito anos e neles prima as
instantáneas de xente famosa e
guapa, a ser mellor triunfitos, e
desbótanse reportaxes que abordan problemáticas de carácter social, que rara vez van á portada”.
As web de Fernando Bellas
(www.fernandobellas.com) e Javier Teniente (www.javierteniente.com) son outras nas que merece a pena facer un alto.
CEF
O Centro de Estudos Fotográficos,
creado en Vigo en xaneiro de 1985
co obxectivo de recuperar, estudar
e difundir a fotografía histórica así
como dinamizar o traballo máis
contemporáneo, tamén dispón de
web (www.cefvigo.org). Nela proponse unha galería virtual na que
se dá a coñecer a obra de diferentes fotógrafos galegos, ofrecendo a
posibilidade de mercala a través
da rede.♦
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PORTO

Os gaiteiros
M. BARROS

Pepe Vaamonde Grupo.

Pepe Vaamonde Grupo é a banda galega convidada na 16ª edición do Festival Intercéltico de Porto, a cita anual do
norte portugués que reúne sobre o
mesmo escenario a músicos portugueses, irlandeses e do noso país con repertorios folk e da chamada música celta.
O Intercéltico volve reunir en
Porto do 27 ao 28 de abril algúns
dos máis destacados intérpretes
da escena folk do arco atlántico
no cartel dunha décimo sexta
edición máis portuguesa que
nunca. O palco do renovado cinema Batalha será tomado durante ese fin de semana por músicos galegos, portugueses e irlandeses, que achegarán a Porto
un repertorios marcados polas

diferentes orixes e pola particular interpretación que cada un fai
das tradicións musicais. Un deles
é a banda galega Pepe Vaamonde
Grupo, que vén de editar Onde
nace o vento, un segundo traballo moi esperado despois do éxito acado en 2003 co seu disco
debut, Aviouga. Nacho Tobío e
Pepe Vaamonde acompañados
no proxecto musical que ambos
os dous puxeron a andar por Pi-

po Alvariño, Xesús Vidal e Andrés Vilán interpretarán na cidade portuguesa un feixe de cancións que repiten a fórmula de
achegar a música tradicional ás
sonoridades máis vangardistas
do folk europeo e que conforman
no directo un percorrido moi
persoal por muiñeiras, alalás, xotas e pandeiradas. O grupo, que
naceu no ano 2000, emprega tanto instrumentos tirados da música popular, como gaitas, frautas
ou percusións, con outros máis
arredados do folclore, entre eles
o piano, o saxo ou a batería. O
resultado é un estilo diferente
que casa moi ben coa idea de que
a tradición debe ser actualizada.
O seu concerto terá lugar o 28 de
abril, pero os encargados de abrir
o programa son os portugueses
Lumen, un proxecto nacido recentemente na cidade de Porto
que inscribe a súa proposta musical innovadora dentro da world
music. O grupo xorde da man de
antigos membros da formación

tradicional Roldana Folk, entre
eles José Flavio Martins. Cunha
combinación de instrumentos
tradicionais e contemporáneos
Lumen artella composición propias e versión de temas tradicionais galegos, portugueses e irlandeses, creando nos seus concertos un ambiente festeiro ao tempo que profundo. Lumen vén de
publicar Fogo Dançante, un primeiro traballo que xa ten apañado boas críticas.
Esa primeira noite seguirá ao
ritmo dos Téada, os representantes irlandeses desta nova edición
do Intercéltico. O grupo de Oisín
Mac Diarmada, Paul Finn, Damien Stenson, Seán Mac Elwain
e Tristan Rosenstock conquistou
en apenas tres anos un lugar destacado no circuíto internacional
cun repertorio que indaga na experimentación cos sons máis
contemporáneos e que fai fincapé no emprego da lingua irlandesa. En 2003, despois da reedición do seu álbum debut Téada

recibiron o premio outorgado
pola Irish Music Magazine de
Mellor banda revelación da música tradicional. O seu recente
traballo titulado Inné Amárach
(onte e mañá) acadou os primeiros postos das listas irlandesas.
Seguindo a aposta polos valores emerxentes do panorama luso, a segunda noite do Intercéltico comezará co concerto de Mú.
Mudanças, o disco debut do grupo, descubriu unha banda chea de
ideas novas, desexosa de mudar
con orixinalidade e humor a música tradicional portuguesa.
Folk estendido
Ao igual que en anos anteriores
o Intercéltico viaxa polo país veciño levando a festa a Arcos de
Valdevez, coa celebración de
dous concertos, o 27 a cargo da
Brigada Victor Jara, banda de referencia da música tradicional
portuguesa, e o 28 da man dos irlandeses Téada.♦

Compostela máxica 07
M.B.
O espectacular desafío do
mago Luís de Matos de escapar dunha camisa de forza
colgado a trinta metros de altura é a primeira das sorpresas que agacha a Semana Internacional do Ilusionismo,
un evento que bota a andar
en Compostela o 15 de abril e
que reunirá durante sete días
magos destacados do panorama internacional.

A fuga da camisa, que así
se titula o espectáculo do mago Luís de Matos, abrirá o 15
de abril na praza do Obradoiro un programa amplo e
diverso que engloba máis de
sesenta espectáculos. Todos
eles desenvolveranse en diferentes espazos da cidade como centros de ensino, hospitais e rúas da cidade, ademais
das salas do Teatro Principal
e o Auditorio de Galicia.

A semana da maxia, organizada pola Concellería de
Cultura de Compostela, contará coa presenza de galegos
como o Mago Teto, o Mago
Cali, o Mago Xacobe, o Mago
Benxamín, o Mago Rafa, o
Mago Vituco presentarán ao
público números de bolas,
panos, cartas e mesmo de
mans.
A Compostela achegarase
desde Francia Jean Philippe,

un ilusionista que compartirá
escenario con Miguelillo e
con Armando Lucero no espectáculo que presentará
Malo, El Malísimo no pub
Dado-Dadá o martes 18 de
abril. Estarán tamén Pedro
Volta, Kiko Pastur, o Mago
Marttyn, Dylan Ace, Cyrille
Sinclair.
A gala Compostela Máxica porá o punto e final o 21 de
abril no Auditorio de Galicia

a semana de actuacións. Nesta noite da maxia sucederanse as actuacións de Aaron
Crown, Armando Lucero, Jason Ace, Johnny Lonn, Kevin
James e Mahka Tendo, todos
baixo a batuta de Pepe Regueira.
Todos os espectáculos son
de balde agás as galas que terán lugar no Teatro Principal
e no Auditorio de Galicia, que
terán un prezo de 8 euros.♦
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Sihá
M. BARROS

Catro anos despois de arrasar co seu telúrico Ajrú, Mercedes
Peón presenta en directo o repertorio do seu último traballo,
Sihá, un disco dacabalo entre a modernidade e a tradición, marcado pola innovación, no que a artista destila as vivencias dos
dous últimos anos. Ollada feminina e enerxía en estado puro.
Tras o éxito do seu anterior
traballo, Ajrú, co que acadou o
recoñecemento da crítica e co
que conseguiu situar o seu directo ente os máis contundentes do país, Mercedes Peón
presenta o 14 de abril no Centro Cultural Caixanova de Vigo o seu último disco, Sihá. A
artista debullará sobre o escenario, a golpe de sampler e de
descargas electrónicas, un repertorio que transita entre a os
sons máis modernos e a tradición máis pura. Arranxos electrónicos, o son gravado do mar
de Córsega, ruídos enlatados, a
contundencia dos bombos de
Fradelo e a mestría dos músicos que acompañan a artista
sobre as táboas mestúranse
nunha alquimia que promete
destilar enerxía en cada acorde. Un espectáculo sen complexos que racha estereotipos,
fiel ao espírito de Sihá.
Ao igual que aconteceu
nos seus discos anteriores,
Isué e Ajrú, a artista deixase
levar polo “exótico e a musicalidade” da lingua para titular
o seu novo traballo. Desta vez,
o xiro ‘sihá’, que se emprega
na Costa da Morte para reforzar as afirmacións, foi escollido por Mercedes Peón como
carta de presentación dun traballo ecléctico no que reivindica a pescuda interior cunha
combinación de ritmos frenéticos e melodías máis intimistas, enchoupado todo por unha
forte personalidade musical
que olla o mundo dende unha
óptica feminina.
“Cústame moito definirme”
comenta Mercedes, “podería
dicir iso de que é un traballo libre pero penso que é a vivencia
de dous anos. Un músico amigo
meu que tocou o ano pasado comigo dicíame que estaba
abraiado con este disco, ‘non
me decataba de que estabas
compoñendo’, comentábame,
‘fomos a Córsega e aí está, fuches ao Entroido cos de Fradelo e aí están os seus bombos,
discutimos de cousas que logo
vexo reflectidas nas túas letras’. Por iso coido que máis
ben Sihá son as experiencias
dunha persoa que traballa na
música e que logo plasma”.
Producido, coa colaboración de Nacho Muñoz, pola
propia artista, que ademais asina as composicións e os arranxos, e mesturado no estudio
Casa de Tolos, Sihá preséntase
como un paso máis na consolidación do estilo que define a
traxectoria de Mercedes Peón,

minino. Así, xa dende o primeiro tema, Ben linda, polo disco
van desfilando nenas e mulleres
que senten, que buscan o equilibrio, a felicidade ou a liberdade.
“É unha das miñas teimas dende
que me decatei que nacemos no
seo dun patriarcado. Busco, dende a miña liberdade, a compensación empregando todo en feminino” comenta.
A denuncia social tamén está
presente nun disco que mira cara
o interior. A través do relato dunha nena, Peón denuncia a situación de maltrato que viven moitas
mulleres a mans das súas parellas.
Peón tamén lle canta á ausencia, “soidade miña, compañeira da miña vida, fas que teña
carencias axiña, fas que teña carencias de ti...”, porque ao seu
ver, a carencia di quen un é, pero a través da dor. “As ausencias
servenme de musa”.
A que fora nomeada polo
magazine Folkworld como mellor artista do ano reivindica
ademais no tema Igualiña que
os antigos as nosas orixes.
“Moitos galegos rexeitan a nosa
orixe”, comenta “porque son incapaces de ver beleza no orixinario ao programarnos para topar nel vulgaridade. Paréceme
unha mágoa arredarse do natural, porque é aí onde hai máis
beleza e máis espontaneidade”.

Poucas
colaboracións

PA C O VILABARR O S

pero tamén como a súa evolución como vocalista e como
instrumentista. “Ao igual que
como persoa, como música tamén vou cambiando. O que

acontece é que o fago exclusivamente tentando expresar
emocións e vivencias que non
son quen de transmitir doutro
xeito” sinala.

Dende o feminino
Como xa fixera nos anteriores
traballos, Mercedes Peón mira
ao seu redor dende un prisma fe-

Para a gravación de Sihá, Mercedes Peón contou con algúns dos
músicos que habitualmente a
acompañan nos directos e cos
que gosta rodearse nas ocasións
especiais porque “comprenden a
miña música e involúcranse nela
dun xeito moi agarimoso”. Un
deles é Fernando Abreu, “de formación clásica pero desintoxicado na música tradicional durante
tempo”, que lle imprime “forza
ao repertorio”. Tamén participa
Fernando Martínez, Nacho Muñoz, Pako Dicenta, Ezequiel
Orol, Luis Alberto Lar Legido,
Xosé Lois Romero, Virxilio da
Silva e Xabier Pereiro, que se
ven acompañados nun dos temas
polo son dos bombos de Fradelo.
“Non me gustan as colaboracións” sinala a vocalista,
“neste disco unicamente convidei a Silvia Mondino”, especialista en música barroca.
Detrás de Sihá agáchase non
só a Mercedes Peón compositora e intérprete, senón tamén a
muller que dirixe o seu propio
selo e que asume e controla todas as tarefas de produción e
edición. “Levo dous anos traballando neste disco e é moi difícil
manter un mundo profesional e
creativo. Para levar a cabo unha
vida laboral hai que viaxar e
promover. Ser libre e independente ten as súas vantaxes pero
esixe un gran traballo detrás”.♦
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O Ronsel de Viqueira

BALDOMERO CORES

O crucifixo e a relixiosidade
de Xohán Vicente
Na versión que do enterro de Xohán Vicente Viqueira ofrecía o seu
curmán Luís Cortón constaba que
unha cruz portada por paisanos da
primeira fila presidía o cortexo fúnebre. Se foi dato que lle fixo chegar Vítor Casas; se procedía de información que lle subministraran
os seus familiares, ou se era algo
imaxinado polo relator, son cousa
que non se especifica na carta remitida a Fermín Penzol polo curmán de Viqueira. Pero hai algúns
datos complementarios que tamén
deben coñecerse e nos que de momento non se ten reparado se se
quere contar cun cadro máis completo de cousas que foron acadando cada vez máis interese para
os seus estudosos e investigadores. En principio cabe precisar que
o crucifixo non amencía só na comitiva mortuoria, pois cando menos estivo presente noutros actos
e ritos sociais con motivo do soterramento de Viqueira, como podemos mirar decontado.
Por exemplo, nunha esquela
mortuoria do 30 de agosto do
1924, publicada por La Voz de
Galicia, e até agora descoñecida e
presidida por un crucifixo na súa
cabeceira, o consello directivo da
Irmandade da Fala facía constar

que o irmán Xoán Vicente Viqueira morreu en Ouces, Sada, e “o
comunicarllo aos seus asociados
rógalles unha lembranza ao inesquecíbel irmán”. E, para completar o campo semántico, no boletín
de A Nosa Terra do 1 de outubro
do 1926, nun artigo titulado “A
canción galega”, que a redacción
do xornal traduciu ao galego dunhas notas que lles agasallara Xacinta Landa, viúva de Viqueira, a
carón do nome do finado, na cabeceira do traballo debuxábase
unha cruz, como símbolo de dor
pola morte de quen fora director
nato, conselleiro de redacción e
colaborador do boletín, e cando
menos, como usual e acostumado
signo da desaparición neste caso
do finado profesor, sen ir máis
lonxe en materia de crenzas.
Polo que dicimos, non parece
que conste de momento ningunha
manifestación ou documento que
facilite algún dato máis para saber
os motivos e causas que xustificasen a presenza do crucifixo nun
acto da natureza do que estaban a
vivir os asistentes á cerimonia final do intelectual galego. Tampouco hai constancia de que tal
expresión dera orixe a incidentes
e protestas ou a simples mostras

de desagrado, o que permite pensar que todo se desenvolveu sin
dificultades, fosen os que fosen os
pensamentos que cada un dos
asistentes puidese ter. Na carta de
Cortón, en definitiva, non hai datos que permitiran describir situacións fóra do común, no que ao
pasamento se refire. O feito de
que Viqueira ía ser soterrado no
cemiterio civil de Ouces era coñecido da xente, aínda que só fose
pola manifestación que ante o rexistro civil de Bergondo fixo o seu
curmán, o profesor Rubén Landa,
quen compareceu para dar coñecemento do pasamento do ilustre
profesor. Unha decisión de tanta
repercusión naqueles momentos,
sobre todo dada a cultura civil dos
tempos que corrían, non podía pasar sen que se coñecese moi axiña,
polo que cabe descartar calquera
sorpresa ou improvisación.
En marzo do 1925, seis meses
despois do pasamento de Viqueira,
vencellado á familia dos Cortón, e
moi estimado polo finado, Ramón
María Tenreiro asinaba o limiar
dun libro que uns amigos lle dedicaban ao profesor, si ben logo non
chegou a imprentarse coa urxencia
que querían os interesados, até o
1931. Nos derradeiros parágrafos o

O Bardo na Brêtema

prologuista daba noticia dunha
manda e dunha xustificación desta
que fixera Viqueira cando a súa vida estaba a acabarse. A palabra de
Tenreiro, pola relación estreita que
mantiña con Viqueira e familia, soaba a moi auténtica, e ninguén tivo
reparo que opoñer á súa versión.
Contaba Tenreiro que Viqueira,
“al sentirse morir, consignó trabajosamente en un papel que quería recibir sepultura en el cementerio civil de su aldea”, tentando
explicar e xustificar logo tal derradeira vontade como unha decisión
de conciencia. Tenreiro completaba a manda derradeira cunha xustificación subordinada, de alcance
máis teolóxica que eclesial. Contaba Tenreiro que, “Esta misma
(“a súa honrada conciencia”), hizo
que su mano, ya sin fuerza, trazara las siguientes palabras al pie
de aquel mandato: Creo en Dios”.
Se era un xogo poético, aos que
Tenreiro acudía decote na súa
opulenta prosa, ou se era algo que
pasou en realidade non será fácil
sabelo a estas alturas. Como se
buscase algunha confirmación ás
derradeiras palabras, o prologuista
recordaba o verso de Viqueira que
dicía así: “¡Eu sinto en min a voz
de Deus agora!”.♦

RUDESINDO SOUTELO

A arte é um antidestino
Quando uma palavra, uma imagem, um som, cai na lagoa da nossa memória uma onda concêntrica
se propaga da superfície até as
profundidades, remexendo conceitos, ideias, estímulos que ficavam inertes e, ao ser assim activados, interagem entre si dum modo
inconsciente gerando associações,
reacções, analogias, confrontos
que tanto podem iluminar a fantasia como construir a realidade.
Ouvir um sopra-gaitas ou um
vulgar cantor de bossa novas sacude as minhas vísceras dum jeito
desagradável porque, ainda que
empreguem textos poéticos ou
mesmo de compromisso social, as
suas musiquetas estão construídas
com a rança linguagem da comunicação vertical e hierárquica.
O discurso da música tonal dos
séculos XVIII e XIX –seja no registo culto, popular ou tradicional– foi um grande contributo da
cultura ocidental ao mundo das
ideias, mas insistir hoje em criar
música com fórmulas tão manuseadas é profundamente reaccionário e só exprime a caricatura insubstancial duma sociedade que
avança cara atrás. Beethoven, Mozart ou Wagner para nos revelar os
conceitos, sentimentos, ideias e estados de consciência da sociedade
em que se desenvolviam tiveram
de revolucionar a linguagem musical para transcender o seu tempo e
fazer reflectir o pensamento individual. Aquela distribuição vertical dos poderes com subordinação

sucessiva de uns a outros espelhase na gramática tonal do seu discurso musical. Hoje temos uma
outra realidade a fervilhar no remorso ou inquietação da consciência social e toda estrutura verticalmente hierárquica.
Logo que se publicara o artigo
de ‘Outra música é possível’ no
Dia Internacional da Mulher chegaram-me algumas críticas, curiosamente de homens, acusando-me
de ir contra da liberdade de expressão dos autores e, os mais inteligentes, argumentam que às vezes
a violência é necessária para fazer
passar a mensagem revolucionária.
Os ditadores políticos, económicos, culturais ou mediáticos
conhecem muito bem as grandes
possibilidades persuasivas da
violência. Mas é preocupante que
ao remexer na lagoa da memória
de muitas pessoas ainda se associe
liberdade de expressão com tolerância da violência, o qual demonstra que a cultura vertical, como a música tonal, ainda paira no
subconsciente colectivo que as
multinacionais do ócio alimentam
interessadamente para perverter a
capacidade de análise dos indivíduos e preservar o seu negócio.
Mas o autor que precisa desse recurso primário, instintivo e animal
para se comunicar é um irresponsável carente não só de técnicas de
expressão senão também de ética,
e a sua estética não supera o nível
do baixo ventre, que é o que a indústria da violência promove.

O apelo à liberdade de expressão é um argumento falaz
quando se invoca para manter a
violência da comunicação vertical.
A liberdade, como a violência, é
tão só uma, e não se pode parcelar
em quadrinhos duma banda desenhada. Ou existe ou não existe mas
não se pode conceber uma liberdade que constrange outra liberdade
própria ou alheia. A minha liberdade só pode começar ali onde começa a liberdade dos demais porque do contrário não falamos de liberdade senão de violência.
Dizia André Malraux que “a
arte é uma revolta contra o destino” e também que “são precisos
60 anos e não 9 meses para fazer
uma pessoa”. A emancipação da
música libertando-se da tutela do
sistema tonal produziu-se gradualmente ao longo de dois séculos, desde a Fantasia Cromática
BWV 903 de Johann Sebastian
Bach, passando pelo Tristão e
Isolda de Richard Wagner dominado pelo enigmático acorde inicial (fa-si-re#’-sol#’), até culminar em 1908 no último andamento do Quarteto nº 2 opus 10 de Arnold Schönberg ou na sua Suite
opus 25 para piano, primeira obra
composta com procedimentos seriais e na qual as quatro últimas
notas da série original (H=si,
C=do, A=la, B=si bemol) conformam o nome de Bach retrogradado. Um século de música horizontal sem tónica nem dominante,
sem poder nem submissão, num

plano não hierárquico, entre
iguais, porque o poder não existe
como tal. Michel Foucault diz que
“o poder e o saber se articulam no
discurso”. Mas quando o texto e a
música sobrepõem discursos contrapostos, a violência vertical actua como antimatéria da mensagem horizontal.
A revolução cultural e social
que proclama o feminismo, de
substituição das relações verticais
pelas horizontais, não se pode levar adiante com a reaccionária
linguagem da música tonal e é
preciso ir mudando para uma linguagem horizontal da música que
nas próximas gerações conforme
a tradição. E a música popular já
tem, na música culta dos últimos
cem anos, suficientes fórmulas de
linguagem horizontal para aplicar,
mas isso vai contrariar o negócio
do poder e as multinacionais do
ócio não o vão consentir.
Uma onda concêntrica se
propaga da superfície até as profundidades da lagoa da memória
e gerando analogias é que eu
construo a realidade e lhe digo
ao reaccionário cantor, com as
palavras dum génio da comunicação horizontal, Groucho Marx,
“Nunca esqueço um rosto mas
com você vou abrir uma excepção”. André Malraux também nos diz: “O homem é aquilo
que ele próprio faz” e “A arte é
um antidestino”.♦
www.soutelo.eu

Hugo Covelo
‘Barsowia é
unha referencia do
cómic en España’
M.B.
Vénse de publicar o número 9 do fanzine Barsowia,
que tira periodicamente o
Colectivo Polaqia e do que
vostede é un dos creadores.
Que novidades se van topar os seguidores?
Emma Ríos e David Rubín presentan novas series
que abren e pechan o número. Pero a min gústame considerar cada número do Barsowia como unha novidade
en si mesma, porque nunca
sabes por onde sairán os
compañeiros nin ti mesmo.
Quen participa?
Practicamente a totalidade
do Colectivo Polaquia máis
algúns amigos. O colectivo
está representado por Brais
Rodríguez, autor da portada,
David Rubín, Kike Benlloch,
Emma Ríos, Diego Blanco,
Roque Romero, Serxio Covelo, Xosé Domingo, Álvaro
López e mais eu. Os artistas
convidados son Andrea López, Gochi e os portugueses
Paulo e Susa Monteiro.
A publicación opta no
Saló del Cómic de Barcelona ao premio ao mellor
fanzine, un galardón que
recibiu en 2006 por votación do público. Cales son
as claves para conseguilo?
O segredo é a constancia e
o traballo. A día de hoxe o noso é o único fanzine de Galicia, que co noso formato (reprodución de imprenta, capas
a color e interior en B/N) chega ao seu número 9. E isto nun
prazo de menos de 4 anos.
Que papel xogou na situación actual da banda
deseñada galega?
Hai moitos autores bos,
mais non se pode acabar de
falar dun panorama comiqueiro autóctono sen saídas editoriais galegas, aínda que sexan
tan modestas como a nosa. É
moi difícil seguir debuxando
sen perspectivas de publicación, e nese sentido Barsowia
é a nosa cita segura e o noso
campo de adestramento para
outras aventuras e proxectos.
Sen Barsowia, os membros
de Polaqia seguiriamos sendo
francotiradores, con mais ou
menos éxito individual. Agora
somos un grupo e Barsowia é
unha referencia no pequeno
mundo da autoedición en España, e todos saben que somos galegos.♦

Metáforas (8)

Comensais
FRANCISCO CARBALLO

A

s maneiras de
comensalidade son
tantas como as
culturas. Un xantar
familiar é o mellor cadro
de costumes; os xantares
de voda reflecten a
colectividade e servíronlles
por séculos a pintores e
romancistas para retratos
definitivos. Ceas de
despedida afondan no
senso da existencia.
Xesús de Nazaré amaba
as comidas campestres e
aceptaba convites de
fariseos e publicanos. Nas
ceas de invitación deu
grandes ensinanzas. A
derradeira cea de Xesús
tivo carácter: é recordada
polos catro Evanxeos. Polo
cuarto a modo de simposio
doutrinal. Xoán (13, 1-38)
introdúcea cun lavado dos
pés. Os tres sinópticos
centran o relato na
evocación da pascua
hebrea que transpoñer.
Lucas é quen máis reflecte
este cambio (22, 7-23): pan
e viño que recibir polos
discípulos, han ser
memoria de Xesús e
símbolo de presenza.
O cristianismo foille
leal ao Mestre por séculos
e gardou a comensalidade
e a sacramentalidade nunha
difícil mestura. Hoxe a
celebración cúltica vai en
tempo e lugar diverso á
comensal: unha perigosa
disfunción. Grupos
cristiáns hai que tratan de
recuperar a simultaneidade.
Mais sempre esas
celebracións son
perfomances, “memoria
passionis”, de Xesús.
Se o Xoves Santo é día
de comensalidade, o
Venres é de silencio: os
“caladiños” desfilan ao son
do tambor. Á noite do
Sábado, reviven os
cristiáns toda a dinámica
relixiosa con palabras e
signos milenarios: o senso
da paixón de Cristo, máis
alá da metáfora do rescate
ou satisfacción
substitutoria, revela en
Lucas un Deus de
misericordia. Xesús é un
dos milleiros de inocentes
maltratados e cuxa morte
interroga a humanidade a
prol da xustiza e da
reconciliación.
Toda a semana de
pascua é de gloria: unha
pinga de auga a
confortarnos dos
sufrimentos. Estamos
seguros de que haberá
xustiza a comezar agora e a
cumprirse por fin. A
pascua garante a
esperanza.♦
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E nxeños e criaturas
Bestia
tartaruca
Sorpréndense moitos galegos cos nomes que
os quelonios teñen no noso idioma. Son nomes
moi raros, din, tartaruga e sapoconcho. Cren
que son inventos dos filólogos. Ou mellor dito: que o primeiro é invento dos filólogos (en
vez de tortuga, “que se dixo sempre”) e o segundo, a ocorrencia incomprensible do pobo,
que nos illa de nomes máis comúns, como galápago (castelán e portugués), tortoise e turtle
(inglés), tortue (francés) ou testudo (latín).
Pero non. Tartaruga é tamén o nome común dos quelonios en italiano e en portugués, idioma este no que, ademais, existen
formas como galápago, sapo-concho, cágado
(!) e camba. E o nome, tartaruga, remítenos
inmediatamente ao idioma… grego.
Para os antigos gregos, o Tártaro é unha
rexión dos Infernos (ou sexa, do que está
abaixo), a máis fonda e máis afastada, a que
está debaixo mesmo dos Infernos propiamente ditos. Lugar de reclusión dos cíclopes,
que despois foron liberados por Zeus en persoa na súa xigantomaquia, ou sexa, na loita
contra os titáns e os xigantes. Lugar ao que
os xigantes (Ticio, Tántalo, Ixión, Sísifo) fo-

Xosé Miranda
ron condenados e cárcere onde sofren tormentos terribles (que nesta xeografía do espanto os cristiáns tiveron mestres clásicos).
Espazo polo que corre o Flexetonte (río no
que as augas ferven).
Queda claro: o Tártaro está debaixo e nel
practícase a tortura. E din algúns que a causa
da fealdade e repugnante aspecto da tartaruga
(aspecto que lembra a vellez, a secura, a decrepitude, o estraño e diferente) creron os gregos que só podía proceder dun lugar remoto e
inaccesible: do Tártaro. Calquera que vise as
imaxes das pequenas tartarugas saíndo do fango ou da area, directamente do interior da terra (imaxes ás que todos estamos afeitos pola
televisión) comprenderá a causa. Por iso lle
chamaron tartaroukhos. (Isto é, habitante do
Inferno). E os romanos, tartarucus, Bestia
tartaruca, besta do Tártaro. Despois veu o cristianismo, e os habitantes do inferno pasaron a
ser demos. Logo tartaruga=demo.
Claudio Eliano di: “Tamén as tartarugas
proveñen de Libia. O seu aspecto é horrendo,
viven na montaña e a súa caparaza pódese usar
para facer liras”. Engadamos que o deserto de
Libia é un trasunto do Tártaro, que máis abaixo comprenderemos a súa relación coas montañas e que de tartaruga era a lira de Orfeo,
quen baixou… ao Tártaro. De feito o nome de
Libia procede dunha deusa Libysa ou Libitina,
que é o mesmo que Proserpina. Os servizos libitinarios eran os de pompas fúnebres.
Fagamos un inciso sobre os cíclopes. En
galego son chamados olláparos ou ollapíns,
ojancos ou ojáncanos en castelán, olharapos
en portugués, Tártaro ou Torto en vasco. Neste nome do cíclope vasco recoñecemos a orixe infernal desta caste de ogros (Ogro, orco: o
propio inferno) e de paso vemos como da forma tarta se pasa á forma torto. Ademais outras
dúas cousas. A primeira que o nome torto pode parecer transparente (torto, que só ten un
ollo), pero como sabemos os galegos torto é
tamén o que non está dereito, o
que se torce, o que é
curvado. Como
un ollo só no
medio
da
fronte, enorme, xigantesco. Coma unha
cuncha de
tartaruga.
Como tal, o
que está combado, cambado.
Camba é un nome
de tartaruga brasileira. A segunda, que
hai un ogro húngaro
que se chama, precisamente, Tártaro, e
que ten cabeza de

can. Mais os cíclopes tiñan cans, os olláparos
e ojancos teñen cans e Tártaro vai sempre
acompañado pola súa mascota, o Olano, que
ten cabeza de can.
Mais, será esa (a fealdade, a rareza) a verdadeira razón de que o sapoconcho sexa a
Bestia tartaruca?
Os hindús teñen unha epopea, a Kûrma
Purâna, na que se narra que Vishnú se encarna en tartaruga. Non existe aínda a terra e o
mar non ten fondo. Para axitar ese mar de
leite primixenio baixa a tartaruga divina e
cos seus movementos crea a ambrosía, da
que procedemos todas as criaturas. O mar de
leite bateuse coa montaña mandara (ás veces
chamada monte meru) e a tartaruga serviulle
de apoio, termouna. Na concepción india o
mundo descansa sobre unha tartaruga, que é
o que está máis abaixo de todo: no tártaro.
¿Observou xa o lector que esta tartaruga
é o mesmo Leviatán? ¿Observou que é a balea primordial? Que é a balea de Simbad e de
San Barandán?
Pois ben: a montaña mandara e a tartaruga
chegaron a fundirse, a confundirse. Porque
manda significa lento, preguiceiro, ebrio, tardío, convexo, curvo, coxo. Así, a propia terra
que sae das augas, coma unha illa, é chamada
en sánscrito Kûrma, ou sexa, tartaruga. Di
Chocod que a tartaruga primordial ten a cuncha redonda por riba para representar o ceo e
cadrada por debaixo para representar a terra. É
sabido que as lebres simbolizan a Lúa. Se as
tartarugas simbolizan a Terra, que vén sendo a
carreira da lebre e a tartaruga?
Polo visto, os galegos non somos tan raros: o nome da tartaruga é o lóxico. E se noutros idiomas europeos se pasou da forma tart
á forma tort tampouco é tan estraño. Os españois teñen as formas torta e tarta con significados disímiles, aínda que conectados.
Por certo, torta debe facer referencia á súa
forma curvada. Non é un toro unha rabanda
redonda? E a tortuga, non é curvada? Será
esa a razón do cambio tartaruga-tortuga, que
esta segunda forma reforza o senso de “torto,
torcido, curvo”… O sánscrito kûrma parece
relacionarse co latín curvus… Penso que o
cambio se deu a través da forma occitana tartuga, que pasou ao francés como tortue e de
aí ao inglés, e ao catalán e español como tortuga. E a tortura, terá que ver co nome do
Tártaro, co retorto, co tortuoso, co torvo, cos
tormentos e as tormentas, coas tartarugas? E
se Lewis Carroll, cando fixo o xogo de palabras tartaruga-tortura (turtle-torture) en realidade non fixo un xogo de palabras?
Para rematar por hoxe: é unha xenialidade que as tartarugas mutantes ninja vivan no
tártaro moderno: as cloacas. (O que as emparenta cos crocodilos albinos, pero ese é fío
doutra rocada.)
Pero, e os sapos? Que teñen que ver os sapos coas tartarugas? Quedará para outro día.♦

A Viñoteca

ANTONIO PORTELA

Quinta do Feital
Fronte o monte Tegra e mirando
a Camposancos e ao Rosal atopase a Quinta do Feital, en Caminha, que xunto á Quinta do
Dorado, situada en Paderne
(Melgaço) no mesmo tramo do
Miño que pasa por Arbo, conforman a sociedade produtora creada pola familia galega Dorado.
A quinta do Feital, con forma dunha cunca na que a parte
superior está ocupada por unha
viña a xeito de anfiteatro e a
parte central fragméntase en
múltiplos socalcos e patamares
de diferentes tamaños e formas,
converténdose no exemplo
máis claro do que se pode deno-

minar arquitectura da viña, dálle orixe ao plurivarietal de trajadura (Treixadura) e alvarinho
chamado auratus, pola súa banda o dorado superior alvarinho
que catamos nace na quinta do
mesmo nome, á beira do mosteiro de Paderne. Este albariño
é dos máis difundidos no exterior de Portugal acadando bastante repercusión nos medios
norteamericanos e españois.
A gran rexión dos vinhos
verdes, que abrangue toda a zona noroeste de Portugal desde
Porto até Valença, entre Douro e
Minho, divídese en varias subregiões das que esta de Mel-

gaço-Monção ten unhas características máis similares o Condado que ao resto desta enorme rexión vitivinícola, o mesmo poderia dicirse do Condado a respecto da Denominación de Orixe das Rías Baixas. Como ben
se ten apreciado ultimamente
nalgunhas catas comparativas
dos diferentes viños brancos galegos das Rías Baixas e portugueses do norte, albariños monovarietais ou coas outras castes tradicionais como a treixadura, o loureiro ou o caíño, estas dúas zonas fronteirizas
(Condado e Monção-Melgaço)
son dificilmente distinguíbeis.

DORADO SUPERIOR.
Alvarinho 2005.

Rexión dos Vinhos Verdes, Subrexión de Monção. Este viño amarelo pallizo de reflexos dourados
mostra un nariz cunha personalidade moi atractiva con aromas de flores murchas, herba seca e un fondo
de pastelaría cun toque cremoso
que recorda á vainilla. No gusto
destaca a marcada acidez que deixa a súa pegada desde o primeiro
momento, porén o seu carácter cítrico fai que a sensación de frescor
acompañe todo o paso de boca a un
corpo máis ben sedoso. O punto final de amargor acaba por equilibrar todo o conxunto.♦
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O Trinque
A Piragua
O Centro Dramático Galego
estrea o 13 de abril A piragua,
obra escrita por Cándido Pazó,
que tamén dirixe esta representación. Nunha reunión dunha
comunidade de veciños, un propietario protesta porque outro

colocou unha piragua na praza de
garaxe. A partir de aí a trama
avanza até sabermos que nun dos
pisos vívese unha situación de
violencia familiar. A obra estará
no Salón Teatro de Santiago até o
13 de maio.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O
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Allariz

Moon Cresta
Cresta

(2002); e o xoves 19 á mesma hora Espera, son os soldados, teño que colgar
(2002) e Vinganza por un
dos meus dous ollos (2005).

■ MÚSICA

LEILÍA
As pandereteiras actúan este venres 13 ás 20h30 na
Casa da Cultura.

COSMOS

O MACUF desenvolve na
sala Picasso, parellamente á
mostra do mesmo nome sobre ciencia e tecnoloxía, este ciclo no que poderemos
ollar, o martes 17 ás 20h, El
jardinero fiel (2005), de
Fernando Meirelles.

Betanzos
■ EXPOSICIÓNS

EDUARDO NARANJO
A banda galega de fun rock está de xira para presentar
o seu traballo debut, Erocktile disfunktion Soulutions,
que poderemos escoitar en directo este xoves 12 ás 23h
no Clavicémbalo de LUGO; o sábado 14 ás 00h na sala
Mogay de CHANTADA; e o vindeiro venres 20 ás 23h.
na Zona Zero de CALDAS DE REIS.♦

Fundación Tony Manero
Manero
O Playa Club da Coruña acolle este venres 13 ás 00h a
presentación do novo traballo da banda disco funk titulado
Que no pare el beat, gravado en directo e no que reúnen as
súas mellores cancións. O sábado 14 ás 21h tocan na sala
Capitol de Santiago xunto cos galegos Loretta Martin.♦

As súas calcografías poden
contemplarse na Fundación
CIEC até odomingo 29.

Boiro
Boiro
■ EXPOSICIÓNS

DAMÍAN EIRAS
Este artista presenta Maneira Individual no 2º andar
do Centro Social.

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

DESEÑO GRÁFICO
Marful.

O Museo Massó acolle a
mostra Deseño Gráfico,
packaging e publicidade,
ao redor do grafismo da
conserveira desde os últimos anos do s. XIX até a
década dos oitenta do XX.
Até o 30 de setembro.

■ EXPOSICIÓNS

Cervo
■ EXPOSICIÓNS

PLANTANDO LIBROS

Durante todo o mes de abril
temos no Museo Histórico
de Sargadelos esta magnífica mostra na que 78 artistas, entre ilustradores e escritores, ofrecen a súa visión particular da natureza.

A Coruña
■ CINEMA

CGAI
O Centro Galego de Artes
da Imaxe proxecta este xo-

MARÍA MARIÑO
ves 12 ás 20h30 dentro do
ciclo A xeración da violencia, a película Mans perigosas (1953), de Sam Fuller.
No ciclo adicado ao director
xaponés Hirokazu Koreeda podemos contemplar o
venres 13 ás 18h Maborosi
(1995), e ás 20h30, After life (1998), que tamén poderemos ver o sábado 14 ás
18h, e ás 20h30 deste sábado proxectarase Distance
(2001); o luns 16 sesión dupla ás 20h30 con Non obstante... (1991) e Leccións
dun xato (1991). O martes
17 ás 20h30 continúan as
proxeccións adicadas ao israelita Avi Mograbi con
Agosto: antes da explosión

High Sierras.
Na CORUÑA comeza no auditorio da
fundación
coas
proxeccións,
ás 20h30,
de New
Orleans
este xoves
12 e, o
venres 13,
de Paris
Blues; o
sábado 14
ás 20h30
no Palacio
da Ópera
actuación
de New
Orlean Paade. E en
VIGO o
mércores
18 ás
20h30
proxección
de Kansas
City.

High Sierras
O grupo vigués presenta o novo disco Fortune & Venture o venres 13 ás 23h45 na sala Porto-Rio do PORTO,
na primeira noite do Festival Rock N’Roll in Rio Douro, xunto coa banda portuguesa de blues rock d3ö (ás
18h estarán no FNAC Santa Catarian do Porto). O sábado 14 farano no café-concerto do Centro Cultural Vila Flor de GUIMARÃES (ás 16h estarán no FNAC Gaia
Shopping de Gaia); e o domingo 15 ás 17h estarán no
FNAC Norteshopping de MATOSINHOS.♦

Los Ronaldos
Actuación deste mítico grupo do pop español en
SANTIAGO o xoves 12 na sala Capitol ás 22h30; en VIGO o venres 13 na Sala A! ás 23h30; e na CORUÑA
no Playa Club ás 24h30 o sábado 14. Entradas
adiantadas nos lugares habituais.♦

La Incosciencia de Uoho
A banda formada por varios membros de Extremoduro toca o vindeiro xoves 19 na sala Capitol de
COMPOSTELA. O venres 20 terémola na Sala A! de VIGO; e o sábado 21 poderemos escoitala na sala Xesteira de OURENSE.♦

As obras do prestixioso premio de fotografía da natureza, recoñecido como o máis
importante do mundo, organizado pola BBC Wildlife
Magazine e o Museo de Historia Natural de London,
pódense admirar no Aquarium Finisterrae até xuño.

Celanova
■ EXPOSICIÓNS

ISABEL MUÑOZ

LAGARTA LAGARTA

XII Ciclo de
Jazz Barrié

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR 07

O Museo de Belas Artes
presenta, até o 24 de xuño,
a mostra Da casa do futuro
á casa de hoxe, organizada
polo Design Museum de
London, con maquetas, fotografías, croques, planos,
mobiliario e imaxes de vídeo de medio século do traballo desta polémica parella de arquitectos ingleses,
que sentaron as bases do
Novo Brutalismo e da arte
Pop dos anos setenta.

■ TEATRO

Os sons dos anos 30 e 50 que soaban nos salóns e nos
cafés cantantes chegan este venres 13 ás 21h ao Centro Social de BOIRO, da man de Marful. O vindeiro
venres 20 terémolos á mesma hora no Pazo da Cultura de CARBALLO.♦

A biblioteca González Garcés acolle, até este domingo
15, a mostra didáctica dirixida ao público de entre 4 e
10 anos Cantiga da costureira poeta, sobre a figura
da creadora noiesa, a quen
este ano se lle adica o Día
das Letras Galegas.

ALISON & PETER
SMITHSON

Carballo

Salón de Baile Marful

Na
CORUÑA, o
CGAI
adícalle un
ciclo de cine
ao director
xaponés
Hirokazu
Kore-eda.

Este venres 13 ás 21h no
Pazo da Cultura preséntase As derradeiras lúas,
tradución e adaptación de
Candido Pazó do texto Le
Ultime Lune, de Furio
Bordon, dirixida por Xulio Lago.

A biblioteca
González
Garcés
coruñesa
acolle unha
mostra
sobre María
Mariño.

As salas do MACUF acollen a mostra da súa pintura
titulada Los cuerpos como
territorio.

DEBUXOS DE LOBEIRA
Na Casa dos Poetas podemos contemplar esta mostra organizada pola Fundación Curros Enríquez en
colaboracióna coa Fundación Vicente Risco. Até o
20 de abril.

CORPOGRAFÍAS
Vicente Blanco, Andrea
Costas, Fran Herbello,
Enrique Lista, Carlos Ma-

Carteleira
Carteleira

☞

PORQUE O DIGO
EU! Unha nai (Diane
Keaton) que criou solteira as
súas tres fillas quere evitar que
a súa nena preferida teña os
mesmos problemas sentimentais ca ela. Para iso vai buscar a
través da internet o suposto home perfecto, que dificilmente é
o home perfecto para a moza.

☞

A COLLEITA. Unha
antiga pastora protestante (Hilary Swank) terá que investigar que hai de certo nunha
serie de sucesos paranormais
nun pequeno vilar do sur dos
EE UU. A morte dun neno e a
aparición de moito sangue humano nun río fan exaltar a superstición.

☞

O BO PASTOR. Filme
dirixido por Robert de
Niro sobre a creación da CIA
logo da II Guerra Mundial. A
fita dá as claves do funciona-

mento da axencia de espionaxe.

☞

DIARIO DUN ESCÁNDALO. Dúas profesoras, unha veterana e outra
acabada de chegar, fanse amigas. Pero cando a máis nova
inicia unha relación cun alumno, a vella ameaza con contarllo a todo o mundo. É aí cando
as pulsións secretas de ambas
as mulleres sairán á luz.

☞

AS VACACIÓNS DE
MR. BEAN. O famoso
Mr. Bean gaña unhas vacacións no sur de Francia xusto
cando en Cannes se celebra o
festival de cinema. Caos asegurado e moitas risas para os
fans deste personaxe.

☞

REGRESO AO INFERNO. Catro soldados
estadounidenses que participan
na invasión do Irak caen nunha
celada e son torturados. Eses

☞

Dous preadolescentes que se
coñecen na clase crean un
mundo paralelo, o bosque de
Terabithia, para saír da súa
aburrida rutina. A fantasía acabará por darlles forza na vida
real. Relato iniciático sobre o
paso á madurez.

☞

EPIC MOVIE. Parodia de moitas das novidades cinematográficas do último ano con sketches disparatados.

O BO ALEMÁN. Un
xornalista norteamericano (George Clooney) atópase no
Berlín acabado de conquistar do
1945 cunha ex amante, Lena
Brandt (Cate Blanchett), agora
esposa dun alemán desaparecido que tanto estadounidenses
coma rusos queren atopar.

☞

☞

malos recordos levaranos consigo cando volten ao seu país.
O VEO PINTADO.
Unha parella inglesa
(Naomi Watts e Edward Norton) casa e vai vivir a Xangai.
Alí ela élle infiel ao home cun
diplomático. En vinganza, o
marido lévaa canda el a unha
remota aldea que sofre unha
epidemia de cólera.

TERESA, O CORPO
DE CRISTO. Biografía
de Teresa de Ávila (interpretada
por Paz Vega), poeta e santa do
século XVI. Dirixe Ray Loriga.

☞

UNHA PONTE CARA A TERABITHIA.

☞

DIAMANTE DE
SANGUE. Un ex mercenario sudafricano e un pescador da Serra Leoa procuran
un diamante rosa, moi valorado, no medio dun conflito civil
no país, xustamente por causa
da explotación deste mineral.♦
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Roteirríos
ADEGA organiza, dentro do Proxecto Ríos, un programa de itinerarios co que tenta achegar a cidadanía aos cursos fluviais nun
ambiente lúdico e dar a coñecer o
patrimonio natural, cultural e social asociado, empregando medios de transporte sustentábeis
(bus, a pé, en bicicleta e piragua).

Este sábado 14 farase un roteiro en
bicicleta pola beira portuguesa do
Miño, de Valença a Monção, durante 13 km por lugares de alto valor ecolóxico, incluídos na rede
Natura. As prazas para os roteiros
son limitadas, os intersados en asistir poden apuntarse en www.proxectorios.org.♦

perar o espírito dunha época
fortemente impregnada da
capacidade formadora do libro e da lectura. Podémola
coñecer na Biblioteca M.
González. Garcés

JOSÉ MANUEL BROTO
Até o 20 de maio podemos
visitar a mostra O tempo e o
lugar no C.S.C. da Fundación Caixa Galicia.

ÓSEOS COSMOS

Mariza
canta no
teatro Colón
coruñés o
martes 17.

ciá, Antía Moure, Pablo
Pérez Sanmartín, Jorge
Perianes, Marta Prieto e
Iván Prieto participan nesta colectiva que podemos
visitar até este sábado 14 de
abril nas novas instalacións
de Sargadelos (Real 56).

OS NABIS
O Quiosque Alfonso acolle
esta impresionante mostra
con 70 obras que aborda o estudo do grupo artístico seguidor de Gauguin e da escola
de Pont Aven, posteriores ao
impresionismo e pais dos
postulados da abstracción.

A CORUÑA EN FOTO
Os traballos participantes
neste certame expóñense
no Palexco.

BIBLIOTECA EN GUERRA

Ray Lema
está este
xoves 12 na
CORUÑA.

Esta mostra contextualiza as
accións emprendidadas pola
República Española como a
creación de bibliotecas, as
campañas de fomento da
lectura como as das Misións
Pedagóxicas, as bibliotecas
populares de concellos e
sindicatos... e pretende recu-

...As fomas do tempo 3.200.000 a +2007 é o título
desta mostra que se encontra
no MACUF. Composta por
45 reproducións en gran formato de microfotografías dixitais no campo dos “Tecidos
Duros”, tras desta exposición
encóntrase o Proxecto Cancro e Evolución Humana, liderado polos doutores Timothy Bromage e Alejandro
Ochoa, xunto con Anxo Vidal. Os tecidos duros teñen a
capacidade de rexistrar a historia, constituíndo o único
vínculo entre o noso pasado
distante, os problemas do
presente e as solucións para
o futuro. Máis información
en www.macuf.es.

MIRARTE
A Fundación Luís Seoane
presenta unha mostra sobre
a pintura máis gozosa e creativa do artista, que forma
parte dun proxecto trienal
máis amplo no que se trazarán as liñas do seu traballo.

F & JAAS
A Fundación Luís Seoane
acolle, até 26 de maio, o
proxecto RGF & JAAS,
Dous Mundos, de Roberto
González Fernández e
Jarlo Amos Ámao. No
mesmo lugar temos a mostra Castro de Elviña.
■ MÚSICA

MARIZA
O martes 17 poderemos gozar, no teatro Colón-Caixa
Galicia do recital da cantante mozambicana, dentro
do ciclo Lusofonías. Voces
de Muller.

RAY LEMA
O ciclo Música con Raíces
presenta este xoves 12 ás
21h no teatro Rosalía de
Castro ao recoñecido compositor e acordeonista do
Congo. O vindeiro xoves
19 estará no mesmo lugar
Kimmo Pohjonnen, o artista máis vangardista e
rompedor da música finlandesa actual.
■ TEATRO

BUENAS NOCHES,
MADRE

O teatro Colón-Caixa Gali-

Sargadelos
de FERROL
alberga
a mostra
de fotos
sobre o
Sahara
de Gabriel
Tizón.

cia acolle este xoves 12 e
venres 13 ás 20h30 a actuación de Remedios Cervantes e Carmen de la Maza.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

GABRIEL TIZÓN

Até o domingo 29 poderemos
ollar na galería Sargadelos a
mostra fotográfica sobre o
Sáhara Afogados no Deserto.

Lalín

debuxos e fotografías costitúen a atrevida proposta, de
frescura pouco doada e con
gran forza expresiva, na que
o seu audaz universo cromático se encarga de dar coherencia a tanta creatividade.
No Centro Cultural da Deputación até o 29 de abril.

VÍCTOR HUGO CASAS

A sala Alterarte do Campus
acolle a mostra De fronteiras e territorios até este
venres 13 de abril.

FRANCISCO LÓPEZ

■ MÚSICA

A Casa da Xuventude acolle
unha mostra deste pintor.

XABIER DÍAZ

MESTRES DA LUZ

Poderemos escoitalo en directo este venres 13 ás 21h30
no Novo Salón Teatro.

Lugo
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL CARREIRA
A galería Porta 11 acolle
unha mostra do pintor.

MERCEDES LENCE
A artista expón no Pazo da
Deputación Provincial os
seus cadros e fotografías.

MONICREQUES
DE KUKAS
Podemos visitar a mostra Facendo teatro con marionetas
na capela de Santa María.

RETALLOS DE PAPEL
As pinturas de Jorge Llorca
exhíbense na galería Clérigos até o martes 17 de abril.
■ MÚSICA

ANACOS DE BUXO
No Clavicémbalo, ademais
da actuación de Moon
Cresta este xoves 12 xa reseñada noutro lugar, tamén
temos a do grupo folc Anacos de Buxo este venres 13;
e o sábado 14 teremos o jazz
de Marcos Pin Trío que
contará coa colaboración de
Albert Cirera no saxo. O
próximo xoves 19 ocupará o
escenario o grupo de folcpop americano Sevigni.

Monforte
Monforte
■ MÚSICA

MARCOS TEIRA

O artista galego presenta as
súas composicións flamencas o sábado 14 ás 20h na
Casa da Cultura.

Oleiros
Oleiros
■ CINEMA

Sara Baras

MARÍA ANTONIETA

A artista flamenca presenta o seu
recoñecido espectáculo Sabores.
Para Concha, mi madre este venres 13 ás 20h30 no C.C. Caixanova de VIGO; o sábado 14 ás 21h
poderemos ollalo no C.S.Caixanova de PONTEVEDRA; e o domingo
15 chegará ás 20h30 ao Auditorio
Municipal de OURENSE.♦

Ourense
Ourense

A película dirixida por Sofía Coppola no 2006 proxéctase este venres 13 no
C.C.A Fábrica.

■ EXPOSICIÓNS

IGNACIO PÉREZ-JOFRE
Acrílicos sobre tea, colaxes,

da Biblioteca Municipal temos esta proposta didáctica
e divertida para fomentar a
lectura entre as crianzas.
■ MÚSICA

DIOS KE TE CREW

Este venres 13 desde ás 23h
celébrase no café-bar Liceum a Noite de Hip Hop.
Neste mesmo lugar actúan,
o vindeiro venres 20, os portugueses Toques de Caramulo. E o sábado 21 realízase unha homenaxe a Zeca
Afonso. Máis información
en www.barliceum.com.

Redondela

O C.S. Caixanova reúne, até o
domingo 22, o traballo de destacados fotógrafos –galardoados co Premio Nacional de
Fotografía– como Ouka Leele, Javier Vallhonrat, Cristina García Rodero, Humberto Rivas, Chema Madoz
ou Alberto García-Alix.

■ EXPOSICIÓNS

ESCOLMA
DE ESCULTURA

AS RAÍCES DA TERRA

No Museo Arqueolóxico
podemos gozar desta mostra até maio.

Pontevedra
■ EXPOSICIÓNS

NATUREZA GALEGA

Mostra de fotografías sobre
a natureza do noso país de
José A. Acuña Estévez Luma na galería Sargadelos,

GRAVADO CAIXANOVA
Até o domingo 29 o Centro
Social da entidade presenta
os 87 mellores traballos seleccionados na IX edición
da recoñecida Bienal Internacional.

EL OJO QUE VES
A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle até xuño a mostra de fotografía e vídeo Colección Circa XX-Pilar Citoler.

DESTINO

LA

LIBERTAD

No Centro Social Caixanova
poderemos admirar, até o 27
de maio, a mostra Destino la
libertad 1962-2002, con
obras de grande formato e
enorme forza plástica de artistas como Barceló, Broto,
Saura, Tàpies ou Sicilia.
■ MÚSICA

OS CARUNCHOS

A música tradicional e a
festa chegan ao Principal o
sábado 14 ás 20h30.
■ TEATRO

EL FLORIDO PENSIL
A compañía basca Tanttaka Teatroa representa esta
obra o vindeiro xoves 19 ás
20h30 no Principal.

O Porriño
■ ACTOS

LÚA CON LUVAS
Todos os xoves de 18h30 a
19h30 na nova sala infantil

CURSO DA OMIX 06
As máis de medio cento de
fotografías a branco e preto
–consecuencia deste curso–
dos temas máis diversos
poderemos velas no Multiúsos da Xunqueira.
Esta mostra sobre a importancia do chan na historia, a
saúde e a alimentación dos
seres vivos permanecerá
aberta ao público no Multiúsos da Xunqueira até o
domingo 28 de abril.

■ EXPOSICIÓNS

EVA MORANT
ARTAZKOZ

Até o sábado 28 temos na
galería DF Arte Contemporánea a mostra 270404 /
300307 con instalacións,
debuxos, pinturas e esculturas desta artista.

GRANELL
Até final de ano temos no segundo andar da Fundación
do mesmo nome a mostra A
ortogonalidade dos soños:
debuxo/construcións de Eugenio Granell; no mesmo
lugar podemos ollar, até
maio, a mostra de Ivan Prieto Interiores con Figura.

ART NATURA
ADEGA organiza a mostra
Pola defensa da Rede Natura galega. Pola defensa do
medio natural galego, que
nos achega as obras de máis
dun cento de artistas e literatos galegos para expresar
o compromiso do mundo da
cultura co noso patrimonio
natural. Até o luns 16 de
abril, de 18h a 21h, no instituto Rosalía de Castro.

EDUARDO ALMAJANO

Ribeira

As súas fotografías, baixo o título de Mantendo vivas as frechas amarelas, poden ser coñecidas no Museu das Peregrinacións até o 10 de xuño.

■ EXPOSICIÓNS

IONE ROBINSON

MANOLO DIMAS

Podemos ollar as súas fotografías e debuxos até finais
de abril na Casa da Parra.

Amosa a súa obra no Museo do Gravado en Artes.

Sada

O DEBUXO POR DIANTE:

■ CINEMA

A obra gráfica nas coleccións públicas da cidade de
Compostela, froito da colaboración do CGAC, a USC,
a Fundación E. Granell e o
Auditorio de Galicia. A mostra poderemos contemplala
no véstíbulo e no 1º andar do
CGAC; no Parque da Música do Auditorio de Galicia;
na Zona C de San Domingos
de Bonaval; na Igrexa da
Universidade e na Fundación
E. Granell, até o 29 de abril.

XOGANDO CO TEMPO

LUÍS SEOANE

■ EXPOSICIÓNS

JAVIER TORRÓN
Podemos admirar as súas
augafortes, augatintas, xilografías e litografías na casa
da cultura Pintor Lloréns.

Santiago
Dentro deste ciclo da Fundación Caixa Galicia que ten
lugar na Aula de Cultura da
Carreira do Conde ás 20h15
con entrada libre até completar aforo, o luns 16 proxéctase Atrapado no tempo
(1992), de Harold Ramis.

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

O Auditorio de Galicia acolle, até o 29 de abril, a magnífica mostra Da costa de
Circe á costa da Morte.

SABELA BAÑA

Baixo o título de Intríngulis, a destacada pintora gaOs
Carunchos
tocan no
Principal de
PONTEVEDRA
o sábado 14.

Nº 1.263 ● Ano XXX ●
Do 12 ao 18 de abril do 2007

Nº 1.010 ● Do 26 de

lega presenta as súas últimas creacións na galería
Sol & Bartolomé até o xoves 19.

ROMPENDO CICLOS

As obras de Félix Fernández
poden ollarse na galería C5.

MARTA SÁNCHEZ

Esta escultora conta na galería José Lorenzo con dúas
mostras, Novo Realismo e
Entre o ser e o ter.

CGAC
O museo compostelán presenta unha serie de tres mostras conformadas con fondos do propio centro e da
colección ARCO, baixo o título Mapas, constelacións e
puntos de referencia, que
plantexa as novas formas de
organizar unha colección.

REXISTROS E HÁBITOS
Máquina de tempo imaxes
de espazo é a mostra coproducida polo CGAC –lugar
onde a poderemos contemplar– e organizada pola
Fundació Antoni Tàpies
de Barcelona.

Convocatorias
100% ALGODÓN
A A.C. Arela do Porriño convoca o 2º
Concurso Galego de Deseño de Camisetas, iniciativa pioneira que trata de recoñecer a cantidade e calidade dos traballos que se están a facer na Galiza no
eido do deseño, tendo como soporte as
camisetas, admitíndose todo tipo de deseños, estampados, bordados, customizados, etc. Pode participar neste concurso calquera persoa, que presente unha
ou dúas camisolas cun deseño orixinal,
con total liberdade técnica, material e tema. Se o deseño inclúe textos, estarán
escritos en lingua galega. A data límite
para a entrega será o 31 de maio, que se
debe facer no C.C. do Porriño ou por correo á A.C. Arela, no apartado 232 do
PORRIÑO. O traballo gañador recibirá un
premio de 600 euros e o segundo 300.
Coas camisolas recibidas farase unha
mostra, ademais de exporse virtualmente no blog do concurso, www.cenporcen.blogspot.com, onde tamén se poden
consultar as bases completas.

RECOLLA DA TRADICIÓN ORAL

A A.C. Ponte... nas Ondas! promove a
primeira edición deste certame co obxectivo de que os centros de ensino
continúen co labor de conservación do

patrimonio inmaterial galego-portugués e contribúan á dinamización, promoción e transmisión daquelas manifestacións culturais inmateriais (mitos,
lendas, contos, relatos orais, trabalinguas, adiviñas, romances, cantares de
cego, coplas, oracións, recitados, refráns, etc.) que están no seu contorno
máis inmediato. Para contribuír á recuperación da memoria histórica, valoraranse especialmente aqueles traballos
que acheguen materiais sobre esta temática, primándose os traballos que
presenten mostras representativas do
patrimonio común galego-portugués.
Poderán participar grupos de alumnado de primaria e secundaria, a través
dos seus centros, cun máximo de 3
propostas por centro, que deberán presentar os traballos de recollida en formato dixital de audio ou vídeo, cunha
ficha cuberta que se acompaña coa
convocatoria, na sede da A.C. Ponte....nas Ondas! (Forca 5, 36450 - SALVATERRA DE MIÑO), e o prazo de presentación dos traballos remata o 2 de
maio. Máis información en pontenasondas@pontenasondas.org.

VIII CERTAME OS VIADUTOS
Poderán concorrer a este concurso de

relatos curtos todos aqueles autores
cunha idade comprendida entre os dezaoito e os trinta e cinco anos, que presenten orixinais escritos en lingua galega. Os traballos, de tema libre, orixinais, inéditos e non premiados terán
unha extensión máxima de quince folios e mínima de dez, por unha única
cara en formato DIN A4 e a duplo espazo. Remitiranse, antes do 17 de
abril, á Concellaría de Xuventude de
REDONDELA, sito na rúa Afonso XII 2,
36.800, xunto con catro copias sen asinar encabezadas polo título do relato e
o pseudónimo elixido, baixo plica pechada, co pseudónimo no exterior, que
conterá fotocopia do DNI e os dados
completos do autor. Estáblecese un
primeiro premio de 1.200 euros e un
segundo de 600, e o fallo darase a coñecer entre o 17 e o 20 de maio de
2007. Para máis información chamar
ao 986 402 651 ou en xuventude@terra.es.

I CONGRESO DE ANIMAÇÃO,
ARTES E TERAPIAS

En PONTE DA LIMA organizado pola Escola Superior de Arte Dramática da Galiza, o Grupo de Teatro Unhas do Diabo
e a Intervenção-Associação para a Pro-

moção e Divulgação Cultural, do 19 ao
21 de abril, estando destinado a educadores e traballadores sociais; animadores socioculturais, de tempos libres, turísticos e comunitarios; estudantes; profesores; pedágogos; sociólogos e técnicos de saúde. Nel trataranse Terapias:
psicoterapia, risoterapia, hidroterapia,
hipoterapia, psicodrama, sociodrama,
aromoterapia, terapias familiares... Animação Terapêutica: no contexto da infancia, xuventude, adultos e terceira idade; animación e tempo libre (ocio, espacios acuáticos, terapia comunitaria, turística, grupos especiais...). Artes e terapias: teatro terapéutico, dramoterapia,
psicodrama, sociodrama, musicoterapia,
pintura, danza... Ademais haberá relatos
de experiencias, mostra de artes terapéuticas e feira do libro. A inscripción pode
facerse até o 15 de abril, sendo o prezo
para os profisionais de 80 euros e para
estudantes de 40; faise o 20% de desconto aos socios da APDASC e do 10%
a grupos de 15 ou máis persoas. Máis información en www.animacaoartesterapias.com; nos correos electrónicos intervencaoapdc@gmail.com, animacaoartesterapias_geral@hotmail.com ou
animacaoartesterapias_participantes@h
otmail.com♦

RONSEL DE ILUSIÓNS
Sara
Tavares
canta o
próximo
xoves 19 en
SANTIAGO
dentro
do ciclo
Sons da
diversidade.

As salas do Museo Pedagóxico de Galiza acollen esta
mostra de xoguetes antigos
(1940-1960).

e 23h a peza El retrete de
Dorian Grey.

■ MÚSICA

ROMEO E XULIETA

CONCERTOS ESPACIAIS

Teatro do Noroeste representa desde o vindeiro xoves
19 e até o domingo 22 na sala Yago unha adaptación do
clásico de William Shakespeare. Entradas e horarios en
www.salayago.com.

Este xoves 12 temos ás 22h
na sala Nasa a Bam 69,
Boy Elliot e Quant.

COMPOSJAZZ
Este domingo 15 ás 21h
canta no Auditorio de Galiza a xenuína artista andaluza Martirio.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

REAL FILHARMONÍA
Dirixida por Maximino
Zumalave, interpreta este
xoves 12 ás 21h no Auditorio de Galiza obras de Weber, Egea e Dvorák.

ÁREAS MARIÑAS
PROTEXIDAS

SARA TAVARES
A voz máis renovadora da
música caboverdiana actúa
o vindeiro xoves 19 ás 21h
no Auditorio de Galiza,
nunha nova edición do ciclo
Sons da Diversidade. Entradas á venda en www.caixagalicia.es, no 902 434 443,
e na billeteira do auditorio a
un prezo de 15 euros.

ro e Marián Bañobre, este
venres 13 ás 21h, o sábado
14 ás 20h30 e o domingo
15 ás 18h no Salón Teatro.

■ TEATRO

Carmela Bueno, Olga Cameselle e Ugia Pedreira,
baixo a dirección de Xoán
Cejudo este xoves 12 e venres 13 ás 21h no Principal.

CASTRONÓS

A PIRAGUA

Os máis cativos poderán
gozar o domingo 15 ás
12h30 na sala Yago co espectáculo de títeres Os tres
porquiños e algún outro.

A Factoría Teatro presenta
o espectáculo O baile, de
Xavier Picallo, no que se fai
unha viaxe polos acontecementos sociopolíticos e culturais dos últimos cen anos
en Galiza, con Rocío González, Toño Salgado, Marcos Correa, Marcos Teira,

O Centro Dramático Galego fai a estrea absoluta
desta peza, escrita e dirixida por Cándido Pazó, e interpretada por Xosé Manuel Olveira “Pico”, Susana Dans, Yolanda Muíños, Marcos Orsi, César
Goldi, Ricardo de Barrei-

TEATRO TEMPO

BLAZEK
Na sala Nasa temos o vindeiro xoves 19 e venres 20
ás 22h e o sábado 21 ás 21

Mostra producida polo Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental
de Galicia (CEIDA) e a Fundació Territori i Paisatge que
anda a percorrer o país. O obxectivo é sensibilizar á poboación sobre a importancia de
conservar o mar e dar a coñecer os beneficios de ter áreas
mariñas protexidas. No centro Haley até o sábado 21.

PLAY DOC
Os documentais premiados
na III edición do Festival Internacional de Tui están no
MARCO desde este xoves
12 ao sábado 14 ás 19h e 21h
■ DANZA

CCN

■ EXPOSICIÓNS

JUAN CRUZ

JESÚS NÚÑEZ

O xornalista, escritor e editor
pronuncia unha conferencia
este xoves 12 ás 20h no Centro Sociocultural da Fundación Caixa Galicia titulada
Para saber dos outros.

VIAXES

A libraría Libros para So-

Do 15 ao 21 de abril SANTIAGO
é a sede da Semana Internacional do Ilusionismo. O domingo 15 na Praza do Obradoiro ás
20h30 Xosé Ramón Gaioso entrevista ao mago portugués Luís
de Matos quen, ás 21h30, desafiará á morte pendurándose polos pés dunha corda ardendo a
30 m. de altura. O luns 16 ás 18h
na Praza Roxa están Malo, El
Malísimo e Armando Lucero;
no Toural o mago Norberto e Jean Philippe e nas Pratarías, Miguelillo e Justo Thaus; ás 24h no
pub Dado-Dadá, presentados
polo mago Romarís, estarán Dylan Ace, o mago Marttyn e Román García. O martes 17, ademais das actuacións programadas nos centros de ensino, teremos, ás 13h na Praza Roxa, á
Malo, El Malísimo e, ás 18h, ao

Convócanse axudas para financiar actividades das confederacións e federacións de pais de alumnos e das asociacións de pais de alumnos de
centros de educación especial para o ano 2007. As axudas van destinadas
tanto para a realización de actividades como para sufragar os gastos derivados da xestión, administración, adquisición de material non inventariábel e mantemento ordinario das instalacións que se orixinen no período subvencionado. As solicitudes deberán presentarse antes do 10 de
maio 2007. A orde está recollida no DOG de 9 de abril de 2007.♦

O cineclube Lumière proxecta o luns 16 ás 20h30 no
Auditorio do Concello o
drama A espectadora, dirixido polo italiano en 2004.

■ ACTOS

Do sábado 28 de abril ao martes 1 de maio as asociacións Pédexumbo,
Gaita-de-foles e D´Orfeu organizan, na vila portuguesa de ÉVORA, o Tocar de Ouvido-Encontro de Tocadores Tradicionais, no espazo Celeiros.
Ademais de diferentes obradoiros de aprendizaxe de instrumentos de
música tradicional, haberá proxección de películas, debates, feira de instrumentos, exposicións, sesións de música e bailes nocturnos. Máis información no 266 732 504, en www.dorfeu.com ou www.gaitadefoles.pt.♦

DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

PAOLO FRANCHI

Vigo

Compostela Máxica

D.O.G.

■ CINEMA

O Ballet de Lorraine preséntanos, o vindeiro mércores 18 no C.C.Caixanova,
as producións propias Jeanne d´Arc e A Divina Comedia, con coreografía de Joëlle Bouvier e escenografía
de Claire Sternberg.

Tocar de Ouvido

CONSELLARÍA

ñar (Triunfo 1) continúa co
programa de animación á
lectura, con sesións de contacontos os venres polas
tardes ás 18h30.

Até o domingo 29 podemos
admirar a obra do artista de
Betanzos no C.C.Caixanova.

O PLANETA
DA IGUALDADE

Podemos contemplar esta
mostra no Verbum, Casa
das Palabras.

mago Norberto; no Toural ás
13h está Miguelillo e, ás 18h, Jean Philippe; e nas Pratarías, ás
13h, Jean Philippe e, ás 18h, a
Armando Lucero; ás 21h no Auditorio de Galiza sesión de maxia unipersoal con Luís de Matos e Close-up. O mércores 18
máis actuacións nos centros de
ensino e, tamén, nos Centros Socioculturais: ás 18h Javier Muro
está no da Trisca; ás 19h o mago
Cali no de Villestro; e ás 20h40
o mago Marttyn está no do Ensanche; ás 20h no teatro Principal suben ao estrado Kiko Pastur
& Abe Rábade, o mago Rafa,
Christyan Magic, Dylan Ace e
Pedro Volta presentados polo
mago Vituco; ás 21h30 na Praza
da Quintana aquelarre máxico
con Pablo, Benxamín, Xacobe,
Luis García, Richard e o Mago-

DOCUMENTOS
Temos no MARCO a mostra
A memoria do futuro, na que
artistas de talla internacional
como The Atlas Group /
Walid Raad, Bleda y Rosa,
Luc Delahaye, Juan Manuel Echevarría, Jacques
Fournel, Sebastián Friedman, Brian Mckee, AnnSofi Sidén, ou Alec Soth
presentan, a través de vídeos
e fotografías, diversas maneiras de documentar a realidade contemporánea.

Homenaxe
a Anxo
Guerreiro
No teatro
Principal
de
SANTIAGO
este
sábado 14
ás 12
organizado pola
Fundación
10 de
Marzo.

CARLOS SAN CLAUDIO
Até este domingo 15 de
abril temos a súa mostra de
esculturas cerámicas no café A Galería.

A SAGA DOS HERDEIROS
Podemos visitar esta mostra na Casa das Artes.

MAR VICENTE
Esta artista do Valadouro
presenta na Fundación Laxeiro, até o 17 de xuño, Reflexo de superficies, a súa
primeira mostra individual
tras gañar a bolsa FeirmaFundación Laxeiro á creación artística.

O CEO SOBRE VIGO
A galería Bacelos acolle esta mostra de Ignacio Pérez-Jofre até o 4 de maio.

PILAR GLEZ. MOURÍN
A Casa da Xuventude acolle
a mostra de pintura O mundo das flores e das cores.

Dani García.

mimo Anyo presentados polo
mago Teto; e ás 24h no pub Dado-Dadá, Malo, el Malísimo
presenta a Miguelillo, Armando
Lucero e Jean Philippe. O xoves
19 ás 13h na Praza Roxa, Armando Lucero e, ás 18h, o mago
Norberto; no Toural ás 13h Jean
Philippe e, ás 18h, Miguelillo;
nas Pratarías ás 13h o mago

Norberto e ás 18h Malo, el Malísimo; no centrosociocultural
de Amio ás 17h está Kiko Pastur; ás 18h no do Eixo, Dani
García e, no de Laraño, o mago
Benxamín; ás 18h30 no de Vite,
o mago Pablo e, no da Pontepedriña, o mago Xacobe; ás 19h
no das Fontiñas, Christyan Magic; e ás 20h30 na Casa Agraria
o mago Marttyn; ás 20h no teatro Principal Martin Camiña
presenta ao Magomimo Anyo,
Luis García, Román García e Javier Muro; ás 21h30 na Praza da
Quintana o mago Cali presenta a
Dylan Ace, Malo, el Malísimo,
o mago Romarís, Cyrille Sinclair, ao mago Vituco e a Pedro
Volta; e ás 24h no pub Dado-Dadá o mago Richard presenta a
Dani García, Javier Muro e o
Magomimo Anyo.♦

Mercedes
Peón
presenta o
seu novo
disco o
sábado 14
no CC
Caixanova
de VIGO.

Anuncios de balde
■ Psicóloga, psicoanalista atende a
nenos e adultos con dificultades.
Máis información no 986 434 635.

■ Véndese clarinete Yamaha en si
bemol, en bo estado. Razón no telf.
636 560 154.

güidades, mobles, louzas, reloxos, radios, lampadas... non importa o estado.
Interesados chamar ao 605 791 711.

■ Véndese Golf serie 2 con ITV por
1.000 euros. Razón no telf. 679 421 169.

■ Comparto piso con tío gai na Ponte
(Ourense), mellor con traballo. Cuarto individual, sala luminosa, cociña completa
(micro-ondas, lavalouzas, lavadora), barrio tranquilo. Mulleres, hetero e fumadores absterse. 150 euros máis gastos (condominios, luz, auga, calefacción). Telf. 666
329 407 ou meustrabalhos@aeiou.pt.

■ Compraría un par de caixas acústicas de gama media/alta con bó uso.
Tlf. 605 300 753. Preguntar por Carlos.

■ Alúgase casa de campo completa
en Meira (Lugo), á beira do nacemento
do río Miño, con 3 cuartos duplos con
baño incorporado, cociña, calefacción e
10.000 m2 de finca, fins de semana,
temporadas... Chamar ao 686 753 105.

■ Alúgase apartamento completamente equipado (lavadora, televisión...)
con dous cuartos, salón comedor, cociña e inmellorábeis vistas ao mar no Penedo (Bueu). Telf. 986 320 837.

■ Búscase finca rústica para granxa na zona das Mariñas –sobre 30
ferrados–. Pode ter, ou non, algún tiipo de construción (pendello, nave,
etc.). Telf. 619 075 640.
■ Alúgase apartamento en Lira
(Carnota), a carón da praia, con vistas
a Fisterra, completamente equipado,
para catro persoas,. Dispoñíbel todo o
ano. Telf. 981 761 144.
■ Alúgase piso en Ribadeo para os
meses de xullo e agosto; véndese piso en Porto do Cabo, no concello de
Valdoviño; e tamén unha mesa de comedor de castiñeiro. Chamar ao 676
727 518.
■ Alugo casa nova de campo con
xardín e grella en Asturias, a 7 minutos de Ribadeo, de venres a domingo por 100 euros toda a fin de semana. Chamar ao telf. 667 293 752.
■ Alúgase piso en Ribadeo para os
meses de xullo e agosto. Chamar ao
676 727 518.

NELSON VILLALOBOS
Na galería María Prego temos unha mostra dos debuxos deste artista, que poderemos visitar até finais de abril.

ESCOITAR.ORG
Este colectivo ocupa o Espazo Anexo do MARCO até
o 20 de maio para dinamizalo e construir nel un audiolab aberto e público onde amosar os resultados do
obradoiro Paisaxes Sonoras, no que se adicaron a
recoller os sons identificativos da cidade olívica.

A Rede

MARCHA MUNDIAL DAS MULLERES
www.feminismo.info
Páxina electrónica da Marcha Mundial
das Mulleres en Galiza. Inclúe información sobre a actualidade da Marcha e as
actividades que prepara, datos das convocatorias, ligazóns, galerías de fotos,
material sobre esta mobilización, contactos nacionais e internacionais e os blogs
das Coordinadoras locais.♦

ENTRE FRONTEIRAS

As obras desta mostra, que
podemos visitar no MARCO
até o 20 de maio, exploran as
diferentes maneiras nas que
as vidas das persoas poden
vense afectadas polas marxes, a través de cinco eixos
temáticos: Historia / Conflito; Inmigración / Emigración; Realidade / Fición; En
terra de ninguén; e Espazo /
Arredores. Os artistas participantes son Chantal Akerman, Maja Bajevic, Pierre
Bismuth, Ergin Çavusolglu,
Muratbek Djumaliev & Gulnara Kasmalieva, Alberte
Heta, Marine Hugnnier, Sejla Kameric, Alejandra Riera
& Fulvia Carnevale, Anri
Sala, Bojan Sarcevic, Zinb
Sedira, Santiago Sierra, Costa Vece, Jun Yang e Guzmán
de Yarza Blache.

Band, este xoves 12 ás
17h30 no teatro da Cidade
Universitaria.

MERCEDES PEÓN
A artista galega presenta o
sábado 14 ás 22h30 no C.C.
Caixanova Sihá, o seu novo
traballo no que continúa a
mesturar os sons tradicionais cos máis modernos.

■ Oferécese señor responsábel para cuidado de animais, fincas, peón
de albanel ou de pintor, etc. Telf. 662
522 888, preguntar por Alberto Funes.
■ Alugo apartamento amoblado no
Milladoiro (Ames-Santiago) de 90 m2:
tres cuartos, cociña, sala ampla, terraza de 10 m2, garaxe e trasteiro por
500 euros. Telf. 609 437 908 ou langas9@aeiou.pt

■ Compro libros, revistas, fotos,
postais, documentos... relativos á Galiza, e tamén selos. Telf. 678 911 804.
■ Véndese mesa antiga de castiñeiro. Interesados chamar ao 982 120
839 ou ao 676 727 518.
■ Alúgase piso na Veiga (Asturias)
con calefacción. Máis información no
telf. 985 635 502.
■ Arréndase piso no Porto do Cabo
en Cedeira (A Coruña). Razón nos
telf. 982 120 839 e 676 727 518.
■ Véndese aparador de castiñeiro
con espello, de 60 anos de antigüidade aproximadamente (2 m. de alto x
1,85 de ancho x 0,56 de fondo), restaurado, por 120 euros negociabeis,
en Vigo. Telf. 696 509 362.
■ Troco dormitorios novos ou por
partes, camas, mesiñas, etc. por dormitorios antigos e por todo tipo de anti-

■ Véndese piso en Vigo. Próximo á
Praza de España, con salón, cociña, 2
dormitorios, 1 baño, 1 aseo, adega e
garaxe. Seminovo. Telf. 986 422 093.

■ Gústache falar en galego? Unha
vez ao mes xuntámonos en Vigo. Ambiente familiar. Chamádeme, donas e
cabaleiros, ao 986 378 608.
■ Ofrécese Enxeñeira Agropecuaria para Galiza, de poder ser. Telf. 986
298 640 ou 986 328 520.
■ Arréndase casa en Lira, (Carnota)
con garaxe, a carón da praia, para 6 persoas. Telf. 981 761 158.
■ Ofrécese licenciado en Filoloxía
Galega (apto no CAP) para traducións,
editoriais, docencia non pública, revistas, corrector ortográfico, etc. Telf. 619
991 876 (polas tardes).
■ Na frecuencia de zimmer103
(www.zimmer103.blogspot.com) e
desde Ribadeo prodúcese o modesto
e arrolador podcast Ouveos na noite. Converte o ordenador nun moderno transistor do s. 21 para sentir os
ouveos e música contemporánea desta emisión.
■ Alúgase casa en Penalva (Nogueira de Ramuín), en plena Ribeira Sacra, por fins de semana ou vacacións.
Completamente equipada e con garaxe. Telf. 661 642 070 ou 986 376 022.♦

I FESTIVAL
EMERXENTE
L. César & LK Polako, Samuel Leví, Las Camioneras de Minsk, All the Cream, Septiembre e Sound
Shepard participan neste I
Festival Emerxente Vigués,
baixo o epígrafe de Pelexando á contra, que se celebra
na Sala A! este sábado 14 a
partir das 17h. Máis información en www.salaa.es

cipal un marabilloso espectáculo con texto de Rosa Hurtado e Santiago Montenegro, baseado en fábulas de distintos autores que van desde os
clásico Esopo, Fedro, Lafontaine ou Samaniego, e máis recentes como Aquilino Ribeiro.

PORTRAIT

■ MÚSICA

Esta banda toca, xunto cos
composteláns Sebastopol, este venres 13 na Iguana. O sábado 14 poderemos escoitar,
na mesma sala, os alemáns
Zero Mentality e os portugueses For the Glory. E o
vindeiro sábado 21 teremos
en directo ao combo local de
ska, rocksteady e reggae
Transilvanians, formado por
membros procedentes doutros
grupos como Dakidarría, Skacha, Siniestro Total, Os Resentidos, Skarnio ou Frangos.

Por to
TENDINHA
DOS CLÉRIGOS
Este local serve para que
Audiência Zero presente,
esta quinta-feira 12 ás
23h45, a actuación de dúas
prometedoras bandas de

rock de Barcelos: os Black
Bombaim (stoner) e os
Classified (blues). Entradas a 3 euros. Máis información en www.audienciazero.org/eixo e www.mys-

pace.com/audienciazero.

XVI FESTIVAL
INTERCÉLTICO

O vindeiro venres 27 ás
21h30 comeza no renovado

cinema Batalha unha nova
edición do festival coa actuación dos lusos L_men, nova
banda local que presenta o
seu recente traballo Fogo
Dançante, á que lle seguirán
os irlandeses Téada; o sábado 28 tocaralle o turno aos
portugueses Mú, que compartiran escenario cos galegos Pepe Vaamonde Grupo. Ademais, como en edicións anteriores, o Intercéltico viaxará por Portugal e levará a festa a ARCOS DE VALDEVEZ o venres 27, co directo da Brigada Víctor Jara,
banda referencia da música
tradicional do país veciño, e
dos Téada, o sábado 28.♦

Non vos riades que o conto é triste

ENSEMBLE
MICROLOGUS

Este grupo de especialistas
en música medieval vocal e
instrumental italiana actúa
o vindeiro xoves 19 ás
20h30 no C.C.Caixanova.
■ TEATRO

MÁSCARA
PRODUCIÓNS
Desde este xoves 12 até o sábado 14 ás 20h30 no Auditorio Municipal poderemos
ollar a obra Asalto de cama.

O REI DOS MARES
A compañía The Pinga Teatro presenta esta produción
para o público infantil no teatro Arte Livre os domingos
15 e 22 ás 12h. Información
e reserva de entradas en
www.tal2005.com.

Vilagarcía
ilagarcía

■ MÚSICA

■ TEATRO

THE WAVE PICTURES

DE FÁBULA

Poderemos escoitalos, xunto con Darren Hayman &

■ Alúgase baixo –sobre 130 m2– na
rúa Becerreira 81, do barrio de Cabral, en Vigo. Chamar ao mediodía
ou á noite ao tlf. 986 372 263.

■ Mozo de 36 anos ofrécese para
traballar como peón da construción,
conserxe, limpiador de cristais a domicilio ou vixiante. Preguntar por Alberto no teléfono 637 228 667.
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Artello presenta este venres
13 ás 18h no Auditorio Muni-

Ao final decidíronse e liscan do valado no que traballan como modelos. Saben que
é un soporte publicitario que fai sufrir a paisaxe e degrada os espazos urbanos
que coloniza. Non o podían soportar e mesmo os cen gaiteiros celebrárono.♦

Samuel Leví
participa no
I Festival
Emerxente
na Sala A!
de VIGO o
sábado 14.

A

xente sabe que o ensino é case todo en castelán. Pero non se fíen
de que a realidade se impoña
sempre sobre a ficción. Algúns teiman en lanzar o bulo
de que hai demasiado galego.

Varios xornais titularon que
os nenos ían aprender a ler
en galego e logo pasaron
quince días facendo campaña en contra do que só era
un proxecto da consellaría.
Os mesmos xornais que esta

semana ocultaron o informe
do Consello Escolar de Galicia, elaborado por máis de
trinta expertos, no que se
evidencia que a magra lexislación sobre o ensino en galego non se cumpre.♦
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Pepe Galán
‘As catástrofes inspírannos aos artistas pero mellor que non haxa’
H. VIXANDE
O escultor coruñés Pepe Galán vén de inaugurar no Centro Social Caixanova de Vigo
unha exposición titulada
Mayday. A súa obra lembra o
refugallo do mar aínda que
en realidade o que persegue é
a reflexión sobre as catástrofes marítimas que nos axexan.
Unha exposición con refugallo
do mar. Terá material a esgalla.
Non exactamente. Non é lixo
que recolla do mar. Está formada
por vidros reciclados de coches,
manipulados para sometelos ás
formas que marcan os ferros.
Van incrustados.
Para un artista é unha sorte que haxa Prestiges.
Iso nunca. O que sucede é
que a un artista estes acontecementos fano reaccionar porque
usa a memoria, a propia e a de
todos. Nas obras menciono datas
de acontecementos catastróficos.
Pódese vivir de pescar sardiñas
ou gozar do mar, pero non comer
das catástrofes.
Desde logo, as pezas parecen aparentes, bonitas. Sempre
hai que aparentar.
Bonitas... Non renego desa
palabra, aínda que haxa expresións máis axeitadas para definir
as miñas obras. Pero si, agardo
que resulten bonitas, sen o sentido pexorativo. Eu xogo cun elemento estético que non é o fundamental do meu traballo, o que
procuro é un concepto.
O título da exposición,
Mayday, é unha chamada de
radio. Soa a emerxencia.
É unha palabra de emerxencia
que vén da expresión francesa
M’adiez, véñanme axudar. Reinventouna un inglés que navegaba
entre o sur de Inglaterra e Francia.

PA C O VILABARR O S

De feito, non é só de axuda, emprégase cando se está nas últimas.
É unha palabra tinxida de catástrofes, neste caso as moitas que
vivimos en Galiza, mais eu tamén
a emprego con significado de futuro: ollo que sempre hai perigo.
Por Fisterra pasan 43.000 barcos
cada ano e 13.000 levan mercadorías perigosas, algún ten que caer
e cómpre estarmos preparados.
Iso compete aos políticos. Esas
catástrofes botan á xente fóra,
obrígana a emigrar e hai que poñer en positivo esa situación: prepararse para o futuro e crear industria fronte a elas.
Vostede leva 26 anos dedicado á escultura. Vívese?
Intento vivir, unhas veces

mellor e outras peor. Vivir non é
a formulación do artista. Tes que
comer, pero hai algo máis, a necesidade de contar. Certos artistas plásticos fan un traballo máis
comercial, pero a sociedade no
conxunto non apoia a arte.
Escritores non viven máis
que dous, escultores, pintores e
músicos, moitos máis.
A nova xeración teno máis
doado. Hai escola de belas artes,
varios museos, apoio aos novos
valores, bolsas de estudo... É estupendo, outra cousa será cando
deixen de ser rapaces e teñan que
saír polo seu pé. Na miña época
non había nada, mais algún artista si que había, aínda que a xente non compra moita arte.

Nas exposicións as obras
son grandes. Na miña casa non
colle ningunha.
Ten razón de ser, non é unha
boutade ou o resultado da megalomanía dos artistas. Sería un erro
poñer obras pequenas nunha exposición porque son salas amplas
e a arte, sobre todo a escultura,
dialoga co espazo, ten que respectar unha escala. Mais as grandes
esculturas proceden de obras pequenas que tamén están á venda.
Un ten a impresión de que
son obras para corporacións.
Non ten por que ser así. As
pezas grandes é lóxico que vaian
para coleccións institucionais ou
privadas, pero calquera artista
ten pezas pequenas.♦

O Canto do Muecín
Lois Diéguez
Levaba tres días así, sen poder pegar ollo e sentíase tan cansa... Ía polo deserto
aborrecida do sol que nunca se poñía. Transformábase na sombra de Anthony Perkins
cando en Psicose avanzaba pola parede cun enorme coitelo de matar os porcos, e
cando o ía espetar no corpo estarricado da Sofía acordaba bañada nunha suor de
sufocos. Botouse da cama. O muecín, en efecto, berraba o canto.

CE N TRAL LITERARIA
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A imposición
da lingua
FRAN ALONSO

O

informe que acaba
de facer público o
Consello Escolar de
Galicia confirma o que xa
era un clamor entre as persoas preocupadas polo uso
social da lingua: que a escola constitúe un dos máis voraces elementos de desgaleguización. A importancia do
informe radica en que, por
fin, se admite esta verdade
desde o ámbito institucional, o que deslexitima todos
aqueles que, desde o egoísmo e a cegueira, falan dunha suposta imposición do
galego. ¿Ula? Somos precisamente as persoas que temos fillos galego-falantes as
máis conscientes da facilidade con que os nenos perden a súa lingua materna como elemento de comunicación habitual en canto entran na escola. ¿Cómpre
lembrar que a persecución
política da lingua galega
perdurou moitos séculos,
que foi especialmente agresiva durante o franquismo, e
que aínda estamos a pagar
as súas consecuencias?
Non é de estrañar que o
informe fale de “fracaso insólito” do uso do galego:
durante todos os anos en
que o PP gobernou a Xunta
nunca foi expedientado
ningún centro que incumprise a obriga de impartir as
clases en galego pero si foi
expedientado un dos rarísimos centros (CPI de Palmeira) que tiñan un proxecto docente galeguizado. A
impunidade sempre lle foi
concedida á actitude insolidaria e covarde do profesorado que se nega a impartir
as súas clases en galego
aínda que, como funcionarios públicos, estean obrigados a facelo. Nese sentido, pregúntome cal é a responsabilidade do corpo de
inspectores a este respecto.
Ora, tamén é certo que ningunha administración se
preocupou de formar o profesorado para impartir as
clases en galego.
A importancia deste informe do Consello Escolar
é que dá luz ao que o sistema político e mediático galego mantivo agachado durante moito tempo e que,
mesmo agora (observando
como se recolleu a noticia
nos distintos medios) nos
remite á evidencia de que o
ocultamento da realidade
lingüística constitúe unha
cuestión estratéxica para os
dous principais xornais galegos. Pero a realidade é
que hoxe en Galicia hai
moitos nenos que non saben falar galego pero ningún que non saiba falar castelán. E esa é unha descompensación histórica que se
moldeou desde a constante
represión contra a lingua
galega na escola.♦

