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VAISE CELEBRAR O 1 DE MAIO NO QUE SEMELLA UNHA RETÓRICA tradicional. Mais non é tal. A maioría dos medios de comunicación
salientarán, un ano máis, a “división” e como a CIG se “nega” a
manifestarse xunto á UGT e Comisións Obreiras. Esquecerán todo
o demais. Entre outras cuestións –non de menor importancia–, a
centralización que impoñen os sindicatos de ámbito estatal, totalmente contraria á dinámica política que leva o Estado, e máis semellante a postura do PP que a que defenden tanto PSOE como IU.
A CIG está a ser excluída dos pactos a nivel do Estado, malia ser
“central representativa” oficialmente. Asínanse convenios en sectores como a conserva sen contar coa central galega a pesar de ser
esta maioritaria, ou déixana fóra dos acordos da Formación Continua. A política sindical española, representada pola UGT e Comisións Obreiras, xoga noutros mercados, priorizando, por exemplo,
unha política enerxética contraria aos intereses de Galiza, como se
evidencia no carbón ou no gas. No sector naval é discutíbel tamén
a súa postura. Estes sindicatos tamén inciden na centralización da
negociación colectiva que impón un pacto estatal cunha suba salarial do 2 por cento que impide enxugar o diferencial que existe na
Galiza a respecto do Estado tanto nos salarios coma nas pensións.
Polo tanto, non só é necesaria unha voz sindical diferenciada en
Galiza senón unha política sindical nacionalista coherente cos
principios e os postulados que conforman a CIG.♦
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A reforma da lei electoral podería chegar antes das xerais de 2008

O sufraxio da emigración en entredito
ante as posibilidades de fraude
XAN CARBALLA

O incremento masivo do CERA, as denuncias continuas de vulneración da lexislación electoral, a facilidade para a
fraude e o voto por outras persoas e, sobretodo, a necesidade de acadar un tratamento específico do voto da emigración anuncia que as municipais de 2007 van necesitar un seguimento con lupa, sobre todo nos concellos pequenos.
PSOE e BNG lograron chegar a
un acordo no Congreso dos Deputados para instar ao goberno a
reorganizar o método de voto
dos emigrantes de maneira que
sexa “transparente e blindado
fronte ás manipulacións e manobras de carácter irregular e ilegal”. O acordo seguiu a unha
reunión celebrada entre os representantes de Galeuscat (BNG,
PNV e CiU) e o secretario de organización do PSOE, Xosé Blanco, na mesma liña de reformar a
lei electoral para o que intentarán lograr o acordo de IU e PP.
Mesmo así, Francisco Jorquera
do BNG saiu da reunión declarando que sería idóneo ter listos
os cambios antes de rematar a lexislatura, “de non ser posíbel tería que ser ao comezo da outra.
O que non sería xustificábel é
que no próximo mandato non estivese aprobada”.
O que ao principio foi un
acoso ás irregularidades que se
van detectando, pasou a ser un
debate sobre os límites ao dereito do voto emigrante, singularmente no caso de eleccións municipais. Xosé Blanco declarouse partidario de regular este dereito, cun colexio electoral espe-

circunscripción propia, ademais
de homologar o procedemento
de voto dos residentes no exterior co que temos os que votamos no Estado”.
Datos do CERA
O Censo de Residentes Ausentes
representa en Galiza un 12% do
total dos votantes potenciais.
Desde mediados os anos 90 vén
medrando exponencialmente, e
cando Fraga experimentou as
bondades dun método fácil de
manexar cos resortes do poder,
convertiuse nun verdadeiro ariete para modular os resultados
electorais. Desde 1989 sucédense as denuncias, non xa da repentina presenza masiva de
“electores ausentes” senón tamén das continuas viaxes de alcaldes e outros cargos políticos
para organizar os seus electores e
de irregularidades varias: votos
masivos desde un só domicilio
ou remitidos cunha mesma caligrafía, chamamentos a votar desde sedes de partido (PP) e a característica de producirse basicamente as fraudes en paises con
deficientes sistemas postais (ca-

Exterior da sala de reconto de votos da emigración en Pontevedra nas últimas Eleccións Autonómicas.

cífico para residentes ausentes e
a esixencia de residencia efectiva no caso das eleccións municipais, declaracións replicadas de
contado por Emilio Pérez Touriño que non parece ter tanta presa
en facer a reforma, “unha cousa

son debates e reflexións cara o
futuro e outro que os emigrantes
que teñen dereito a votar non o
poden facer e votar en urna”.
A posición do BNG foi explicitada por Jorquera, para quen
non é admisíbel un sistema no

que a dupla nacionalidade conleve o sufraxio activo en dous
países “esta situación só acontece no estado español. O BNG é
partidario de ir a aspectos de
fondo: que os emigrantes só voten nas eleccións xerais e teñan

Continúa na páxina seguinte

Papeletas decisivas para gobernos e alcaldías
O voto da emigración ten un
peso determinante en moitos
pequenos concellos do país,
pero non só. Como xa informamos en diferentes ocasións,
serviu o voto CERA para permitirlle a Manuel Fraga acadar
a primeira maioría absoluta en
1989. Daquela a denuncia non
foi adiante porque o PSOE non
quixo facer causa política dunha máis que sospeitosa excep-

ción estadística na circunscripción de Ourense: os socialistas trunfaron en todas as
provincias pero o PP gañou en
Ourense, cunha insólita diferenza, xusto a necesaria para
acadar o imprescindíbel escano 38.
En comicios municipais o
CERA é cada vez máis capaz
de decidir maiorías absolutas,
como xa sucedeu en 1999 e
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Vén da páxina anterior

so de Arxentina co servizo privatizado) aínda que tamén permanece a posibilidade de violar o
secreto nos máis avanzados (en
Suíza un colaborador de A Nosa
Terra, Francisco Nogueiras, votou postalmente por dezasete
persoas en 2005).
Unha vez descuberto que a
elaboración do CERA deu lugar
a bolsas de potenciais electores
xa falecidos ou sorprendentes cifras de nonaxenarios, procedeuse a unha depuración que o propio ministro do interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, recoñece que
varios anos despois segue sen
completarse. O resultado é que a
sospeita permanece e acrecéntase en períodos electorais críticos,
como o municipal actual que o
PP vive como unhas auténticas
primarias logo das derrotas sucesivas en Madrid e Galiza, considerada pola dereita unha auténtica “reserva espiritual”.
Nalgúns concellos galegos a
porcentaxe de electores potenciais ausentes achégase ao 50
por cento e coa extensión da nacionalidade aos netos en pouco
tempo poderíamos ter perto de
medio millón de votantes que
non pisaron o país e moito menos consideran residir nos concellos onde son censados por ser
os de orixe dos seus pais ou
avós. Dado o despovoamento de
moitos nucleos rurais, outrora
desertizados pola emigración
masiva, pronto pasarán a ter censos electorais envexábeis. Ao final quizais o temor a ter que aumentar a financiación municipal
por mor desa poboación virtual,
sexa o catalizador dunha racionalización electoral que se fai
inaprazábel.
Votar en tres países
Os absurdos da situación actual
do voto son cada vez maiores
nos casos dos netos de emigrantes, que en moitos casos son
produto de matrimonios mixtos
de orixe nacional diferente. É o
caso de Giancarlo, emigrado de
rapaz coa súa familia desde Italia a Venezuela e alí casado
cunha muller galega, “agora resido en Galiza, pero como teño
a dupla nacionalidade, italiana
e venezolana, e tamén a teñen
os meus fillos, poderíamos votar nos nosos dous países e como agora estamos empadronados aquí, tamén nunhas municipais. Até seríamos electores en
tres países!”.
A regulación en estados de
emigración veterana tende a limitar fortemente os dereitos de
votación, o que non retira dereitos de cidadanía, senón que establece límites aos de sufraxio,
considerando que o voto debe
exercerse en función do lugar
onde se actúa politicamente. Italia fixo unha regulación do voto
polo cal contan cun número específico de senadores e deputados eleitos nunha circunscripción especial, algo semellante ao que sucede en Portugal que
non embargantes limita ese voto
a comicios xerais e europeos. Na
maioría dos países os seus emigrantes non poden votar en municipais, sendo o Estado español,
xunto a Alemaña e Noruega entre os europeos, dos poucos que
o autorizan.♦

Os mariñeiros embarcados seguen sen votar
O pleno do parlamento galego proposta semellante.
Lobeira, non obstante, acuaprobou por unanimidade unha
iniciativa do BNG pola que se sou os populares de “hipocresía
demandará do Goberno espa- política”, pois até o de agora
sempre se tiñan
ñol a modifipronunciado en
cación da norcontra deste tipo
mativa electode proposicións e
ral co obxecto
Censo de
lembrou, por tande favorecer o
Residentes
Ausentes
to, que se alguén
voto dos mariñeiros embar- representa en Galiza ten explicar un
cambio no sentido
cados durante
os
procesos un 12% do total dos do voto era o PP.
O colectivo de
eleitorais.
O deputa- votantes potenciais. mariñeiros embarcados é fluctuante
do do BNG
pero ronda os
Bieito Lobei- Desde mediados
10.000 votantes.
ra salientou a dos anos 90
Lobeira insistiu en
trascendencia
que até o de agora
desta iniciati- vén medrando
ningún Goberno
va en tanto é a
exponencialmente.
do Estado se inteprimeira vez
resou por abordar
na historia do
esta cuestión e peparlamento
diu unha concregalego que as
ción nos prazos,
tres forzas políticas, nomeadamente o PP, para que entre en vigor antes das
se pronuncian a favor dunha próximas eleicións xerais.♦

O

A favor do voto libre,
directo e secreto
X. CARBALLA
A Constitución española finalmente non vai ser reformada nin
minimamente nesta lexislatura. Os desexos de Zapatero quedan
niso e as propostas que agora se fan para marcar os lindeiros do
voto emigrante precisarían que non só a lei de réxime electoral
senón o texto constitucional se puntualizase, o que anuncia un
novo postergamento.
O que ningunha forza política se atreve a proclamar claramente é a continua violencia a que se somete o principio democrático
básico, aquel que considera que o sufraxio universal debe ser emitido de maneira “libre, directa e
secreta”. E iso é extensíbel
ingunha forza
moito máis alá do voto dos
emigrantes e o facilmente vulpolítica
se atreve a
nerábel voto por correo.
A insólita resolución da
proclamar a
xuíz accidental de Melilla, soviolencia a que se
breseendo a impresión ilegal
de documentos de voto por correo que só pode elaborar o Mi- somete o principio
nisterio do Interior, “porque
de que o sufraxio
non había intención dolosa”,
vólvenos lembrar que o que si
universal debe ser
se permite, e é práctica masiva,
é a impresión de papeletas de emitido de maneira
voto e o seu reparto urbi et or‘libre, directa e
be. A descripción de coaccións
que se producen durante as
secreta’
xornadas electorais desde hai
trinta anos é tan coñecida como
inacabábel: carrexo de electores, sobres levemente diferentes para
que os capataces de voto controlen os seus votantes, colexios electorais inzados de propaganda e amábeis ofrecementos dalgúns
apoderados para axudar ao cidadán despistado ou anciano a escoller papeletas e un longo etcétera coñecido e admitido como parte
da picaresca electoral. Unhas prácticas que avergonzan a calquer
observador e que, sen dúbida, veñen pondo baixo sospeita tanto os
resultados como a limpeza do acto máis sagrado da democracia.
Se xa pasa nos libros de historia como anécdota menor que a
transición política se fixese sen a participación dos maiores de 18
anos, toda vez que se temía que o voto do segmento entre os 18
e 21 anos, fose parar ás opcións de esquerda e nacionalistas, produce asombro que non chame a atención trinta anos despois tanto o gasto descomunal que provoca ese reparto masivo de millóns de papeletas de voto, como a falla de garantías absolutas sobre a liberdade de exercer o voto.
Hai moita máis CERA da que arde.♦

‘N
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Felipe González

Repite Ra xoi o que
antes dicí a P.
V á z que z : Para que
falar tanto do g alego
se o importante é o
inglés? Teñen ra z ón.
Q ui z a is p ara
c a be z as como as
deles, son
demasi a dos
coñecementos
a cumula dos. Para as
dema is perso as, en
c ambio, amb as
linguas non son
incomp atíbeis, como
non é incomp átibel
estud ar matemátic as
e a dema is físic a ou
bioloxí a e a dema is
xeografía.

Saíu Merkel, a
primeira ministra
alemá , esixíndolle
unha rectificación os
membros do seu
p artido que non eran
a bondo críticos co
na zismo. ¿C ando un
líder do PP sairá a
criticar os membros
do seu p artido que
aínd a g a b an a
Franco?

Os alcaldes g alegos
do PP and an
nerviosos. Q ued aron
sen argumentos. Antes
tiñan dous:
“Votá denos a nós que
gobernamos en
Santia go e
gobernamos en
Madrid”.

Os líderes do B N G
quéixanse de que
teñen poucos
militantes en relación
co número de votos.

H

ai cen anos, en toda Europa e ao rabo
da poderosa onda romántica, apareceron os nacionalismos modernos, e con
eles o catalanismo. Nunha primeira fase, estes
nacionalismos son fundamentalmente culturais. Os europeos redescubriron os pobos e as
identidades precisamente no momento no que
máis comezan a valorar os individuos e as
persoas. Poderiamos dicir, en termos máis
contemporáneos, que os primeiros nacionalismos consideran que o individuo necesita un
marco de referencia e un sentido de pertenza e
que, polo tanto, as identidades, as culturas e os
pobos son realidades valiosas que hai que preservar. O nacionalismo naceu da vontade de
preservar as identidades: as nacións existen, é
bo que existan e polo tanto hai que facer un
esforzo para valoralas e preservalas.
A partir dun determinado momento, estes
nacionalismos culturais consideran que para
preservar unha identidade, unha nación, cómpre poder político. Non se pode facer sen poder político, e moito menos co poder político
en contra. Polo tanto, o nacionalismo deriva
rapidamente cara á política: trátase de reivindicar o poder político necesario para preservar a
identidade, para facer perdurar a nación. Este
elo entre poder político e pervivencia do feito
nacional está no fundamento do Estado nacional e das políticas de todos os Estados do
mundo, mais permite tamén defender os Estados plurinacionais ou, posteriormente, os espazos de integración de nacións, como a Europa
unida. Ao meu parecer, a fórmula que marca o
nacionalismo político non é unha nación, é un
Estado. Esta fórmula é moi complicada e moi
perigosa en zonas de mestura de nacionalidades e trouxo consigo enormes conflitos. A fórmula é: a pervivencia da nación cultural esixe
un grao determinado de poder político. Non é
condición suficiente pero si necesaria.
Durante cen anos, o catalanismo estivo
así: o proxecto de manter unha personalidade
nacional, fundamentada na lingua, na cultura,
na historia e na vontade de ser; e en consecuencia no proxecto de obter o poder político
e económico necesarios para manter esta personalidade. Poder político, recoñecemento
institucional, capacidade de decidir sobre os
propios recursos. Pero todo isto ao servizo do
mantemento dunha identidade nacional e ao
servizo tamén dun proxecto de modernidade
que esixiu darlles respostas aos intereses materiais dos cidadáns. Canto poder político fai
falta para isto? O catalanismo tinxiu opcións
diversas sobre cales son os mínimos de poder
político imprescindíbeis e ao mesmo tempo
asumíbeis. Dentro do nacionalismo houbo, ás
veces en función das circunstancias, ás veces
en función das conviccións, autonomistas, federalistas, confederalistas, separatistas, independentistas, etcétera, etcétera. Mais todos teñen unha lectura común da realidade: se queremos preservar a existencia da nación catalá,
da súa identidade cultural, necesitamos un de-

Da Catalunya nacionalista
á Catalunya nacional
VICENÇ VILLATORO

Este artigo, publicado en catalán en Debat nacionalista, reflexiona
sobre o paso dunha ideoloxía que consideraba o poder político un
instrumento para preservar a identidade cultural a outra que só se interesa polos beneficios do poder que se conseguiu coa autonomía.
terminado poder político. Estaba claro cal era
o obxectivo e cales os instrumentos para conseguilo. En calquera caso, o debate xiraba sobre cal podería ser o instrumento máis eficaz.
Esta é a tradición dos nacionalismos democráticos de Europa, con todas as súas virtudes e
as súas eivas, e polo tanto a tradición de cen
anos de catalanismos de todos os signos e ambicións. Mais resulta que agora hai novidades.
Agora anúnciase a superación do nacionalismo, a abolición do debate identitario. A entrada
nunha fase post nacionalista, o percurso dunha
Catalunya nacionalista a unha Catalunya nacional, a posibilidade de declararse independentista non nacionalista. E eu, francamente,
pérdome. Respecto enormemente a Josep Ramoneda cando di que el non foi nunca nacionalista –é dicir, non creu nunca que fixese falta
preservar unha identidade nacional catalá–
mais que podería chegar a ser independentista
para defender a xestión do aeroporto do Prat.
Mais por este procedemento é posíbel ser independentista extremeño, de Badalona, do barrio
de Gràcia ou da Padania: o poder político non
se reclama para preservar unha identidade, senón para preservar uns instereses territoriais,
dun territorio escollido por convención, porque
por aí pasa a estrada ou porque nese lugar collen o avión no mesmo aeroporto, non porque
compartan unha identidade, un sentimento de
pertenza. Entendo a Ramoneda cando di que
non é nacionalista pero podería acabar por ser
independentista (catalán, barcelonés, mediterráneo ou sabadellenco, depende do territorio
que se sentise agredido nos seus intereses). Non
podo entender que proclame o paso da Catalunya nacionalista á Catalunya nacional ninguén que crea que existe unha identidade nacional catalá que merece ser preservada.
Quizais é que os que din isto pensan realmente que a cuestión da identidade está superada. Que falar de lingua, de cultura, de
comunidade, de identidade, é irrelevante ou
ao fin e ao cabo contraproducente. Que o que
importa é o poder político e só o poder político, a independencia, a autonomía, o federalismo… Mais entón, poder político para fa-

cer que? E entón, por que Catalunya, por que
os Países Cataláns ou por que a provincia de
Barcelona? Se o tema non é a identidade senón a xestión dos intereses comúns, por que
precisamente Catalunya? Non ten nin pés nin
cabeza. Hai unhas semanas un líder político
descubriunos que Catalunya é unha tortilla,
para el. Algúns queren ir un paso máis alá e
facer unha tortilla sen ovo. Que é máis ou
menos o que acabaría sendo un soberanismo
non nacionalista.
Dise que estamos pasando da Catalunya
nacionalista á Catalunya nacional. Non sei
cando se retiraron os nacionalistas e cando se
produciu a entrada dos nacionais. Co primeiro tripartito? Co segundo e a correspondente
abolición por decreto do debate identitario?
Hai unha matriz ideolóxica, que vén do xacobinismo e perdura co leninismo, que cre que
isto da política é nada máis ca unha cuestión
de poder. Que do que se trata é de ter o poder
porque é máis importante o poder que a sociedade. Teño a sensación de que a entrada
dos nacionais, o paso da Catalunya nacionalsita á Catalunya nacional coincide coa eclosión entre nós desta cultura política de fascinación e de idolatría polo poder: antes o poder que a sociedade, antes a política que a
cultura, antes a soberanía que a identidade.
Mais, sen identidade, soberanía de que? Sen
nacionalismo, poder ao servizo de que nación? Sen a vontade de preservar unha lingua,
unha cultura, un feito nacional –como quere o
nacionalismo– por que ha ser diferente o poder político de Catalunya que o de Murcia?
Certamente, estamos nun intre de ruptura
na tradición política do noso país. Para os nacionalismos cataláns que foron hexemónicos
durante un século, a nación era o obxectivo e
o poder político era o instrumento. Agora algúns entes propoñen que o poder político era
o instrumento. Agora algúns entes propoñen
que o poder político sexa o obxectivo, e a nación pase a ser o instrumento.♦
VICENÇ VILLATORO é presidente da Fundación
Ramon Trias Fargas

Cartas

De que Cuba
fala Calleja?
A liberdade de expresión que nin
un só día da nosa vida deixamos
de defender, vólvese agora liberdade de mentir. José María Calleja mente sobre a realidade de
Cuba e dinos que está defendendo a liberdade de expresión. Pero o socialismo cubano leva case
17 anos sen o apoio da Unión
Soviética e doutros países socialistas e o barco segue a navegar
contra vento e marea (léanse os
EE UU e a UE) e a súa boa singradura débese á intelixencia do
seu pobo, que entendeu que a
volta ao capitalismo sería a morte dun soño que vai paseniñamente facéndose realidade. Cuba
non ten un problema político: ten
un problema económico que vai
resolvéndose con paso firme.

Gustaríame que o título da
conferencia de Calleja en Vigo fose “A transición á democracia nos
Estados Unidos despois de Bush”,
no canto de “Cuba despois de Fidel: a transición á democracia”.
Porque o pobo de Cuba non é ningunha manta de tarados. Non infravaloremos a súa actitude de cara á revolución e non esquezamos
que ese pobo é loitador, intelixente, vitalista, culto e capaz. Os habitantes da fermosa illa son os
únicos artífices do seu futuro e
ninguén máis. Pensar que o futuro
de Cuba depende de Fidel Castro
é esquecer que hoxe hai naquel territorio libre millóns de cidadáns
que pensan coma Castro.
Cuba fixo a súa transición no
1959 ao se dotar dunha constitución revolucionaria marxista socialista, ao derrubar a ditadura
capitalista, mafiosa e corrupta na
que a riqueza era propiedade do

10 por cento da poboación. Os
negros, que significaban o 75 por
cento dos cubanos, non eran considerados persoas. Hoxe son os
grandes beneficiarios da revolución. A ver quen se atreve a desposuílos da súa dignidade.
Quererá dicir Calleja que a
constitución de Cuba non é válida
e a do Estado español si? ¿Con
que autoridade critica a Cuba cando aquí vivimos ancorados nunha
monarquía hereditaria que ostenta
a cabeza do Estado e cuxo rei foi
educado e imposto por Francisco
Franco. Un rei que no seu día xurou os Principios Fundamentais do
Movimiento? Atreverase a negar
Calleja que a nosa feble democracia foi vixiada e censurada polos
mandos civís do fascismo? E que
me di da actitude da Conferencia
Episcopal cuxo líder Antonio Rouco e o seu coro episcopal nos fai
lembrar a xerontocracia soviética?

Para poder falar de Cuba hai
que viaxar, señor Calleja, e coñecer ese terceiro e cuarto mundo
tan próximo e tan diferente do da
illa, comesto pola miseria da alimentación, da educación, das
condicións sanitarias e do traballo. Douscentos millóns de rapaces durmirán esta noite na rúa.
Ningún deles é cubano.
Claro que Cuba terá que mellorar. Iso será cando o bloqueo
estadounidense deixe respirar ese
pobo que é exemplo de dignidade, solidariedade e soberanía.♦
BALBINO PÉREZ BELLAS
(VIGO)

O voto do alén
Alén das nosas fronteiras hai galegos a miles, de terceira, de segunda e de primeira xeración.
Porén non todos temos os mes-
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orque tiña dúas cousas importantes
que celebrar, pero sobre todo porque
quería escapar das abafantes tradicións da Semana Santa católica: que Sevilla e os portadores, que o fervor popular aí
moi adentro, que a seriedade castelá… viaxei á Grecia dos helenos, a moi pagá, que
por alí terá que ser ben diferente, como mínimo porque está moi lonxe, case no Oriente. E ademais con aquilo tan bonito dos
deuses, que eran moitos e tiñan historias a
mar de humanas, tan poéticas e suxestivas.
E Pan, o deus feo, o único feo, facéndolle
garatuxas a Afrodita espida, no medio Cupido, os avances eróticos de Pan coas patas
de bode, a ver que femia os resiste. Pois
iso, unha civilización moito máis antiga
que a nosa, e sabia, e leda, e ridora da vida,
santificando o sexo e a embriaguez e a éxtase das mil belezas o os mil praceres. ¿Como sería o pobo grego a estas alturas, Grecia nai de Europa, colo do mundo, matemáticas e filosofía pero tamén viño e sol e risas, quizais por iso razón, porque viño e risas, e ata as bágoas risas?
Porque semhega
pre están aí os
por fin
deuses pagáns,
un non acaba de
o día
saber se pasalas
sen deuses (ago- da Resurrección
ra queremos que
viva o superhoe entón
me) ou ben se
o acabouse,
despedirse simplemente
do
a matar
deus
cristián
ese, o sufrinte, o
cordeiros e
deus moral do
cordeiros,
arriba e o abaixo, o xuízo e as
a asalos
pingas de sangue
redentor.
bailando
e
Pero chega un a
Grecia e cal non
celebrando e
sería a súa sorcomendo e
presa: a Pascua
Ortodoxa. Uns
estoupando”
cregos barbudos
todos de negro
con maletín e
coche barato, pero pompa, pero fasto, cheirume a incenso e cánticos en grego, mire
vostede que cousa, mágoa ou sorte que non
se entenda. E os gregos, 40 días xaxuando,
comendo só leituga e olivas das de alí, negras, duras e aovadas, con intenso sabor a
aceite montés. Chega por fin o día da Resurrección e entón o acabouse, a matar cordeiros e cordeiros, a asalos bailando e celebrando e comendo e estoupando, dor de
bandullo insoportábel logo de tanto xaxún.
Pois éche a Resurrección de Cristo e a vitoria sobre a morte, xa o dixo San Paulo, que

‘C

Pascua ortodoxa
MARIANO RODRÍGUEZ

A pesar de que se considere que é a Semana Santa católica a máis
devota e recollida, os ortodoxos gregos tamén optan polo sacrificio antes de celebraren con gran ledicia a Pascua da Resurrección.
estivo aquí en Atenas e coma se nada, non
lle fixeron caso ningún, que logo marchou
a Corinto e aí si que empezou a cousa, a
que transformou o mundo. E foi Dionisos o
Areopagyta o traidor, pasouse do paganismo ao cristianismo, de Ares a San Xurxo, e
os cristiáns do principio aniquilarían os pagáns que ían quedando, que arrasaron até
os seus alicerces o templo de Apolo en Delfos, a sangue e lume.
Pero tamén éche a Resurrección da nación grega como tal, dous mil anos sen Grecia, cos romanos, os venecianos, os turcos,
os ingleses. Até hai nada non había Grecia
como tal, deus resucita e tamén resucitou
Grecia, por iso ao pobo grego xa non lle importa, xa non lle doe a traizón de Dionisos o
Areopagyta, que se antes estaba a Resurrección de Dionisos, agora o que resucita é Cristo e aquí non pasou nada, San Xurxo é Ares
e xa está, onde había Propileos, agora hai catedrais. E na Igrexa de Patrás, nunha das dúas igrexas grandes que teñen, unha longa rin-

gleira de gregos a gatiñas. E para que van os
gregos a gatiñas? Que delito cometeron, do
que se queren lavar? Talvez nacer, como
sempre, que non hai delito maior, e que por
iso están os cregos de negro que aquí son
máis ben tirando a obesos, para que nos reconforten e nos fagan soñar con que nacer
ten perdón con tal de que saibamos morrer
como deus manda.
Así que os ateos, onde imos ir xa?, onde iremos que nos deixen en paz todos estes que, ou te queren converter ou te queren matar por infiel e mal becho, que xa
cando non te entenden che din que fales en
cristián? Até se pode chegar a pensar, ou a
delirar, que se fósemos deuses diriámoslles
ós homes que se esquecesen de nós por unha tempada. Tanta morte, tanto sangue, xa
cansan.♦
MARIANO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ é profesor na
Facultade de Filosofía da Universidade
Complutense de Madrid

Xosé Lois

Pero peor é a
situación do Partido
C omunista francés
que ten máis
militantes que
sufraxios.

Boris Ieltsin, que en
p a z esteña ,
demostrou que era
máis doa do destruír a
URSS que deixar o
alcohol. Despois diso,
W ashington debía
reducir o orz amento
d a CIA e d arllo a
alcohólicos
anónimos.

Fálase moito dos
ordena dores. A xente
merc a ordena dores.
Presume de sa ber
usalos, de dominar
os enla ces, de
naveg ar, de b a ix ar
discos e películas, de
webc am. Pero falla
algo. A ma iorí a d as
perso as non sa ben
escribir. Tíranse
medi a hora con
medio folio, p ara
deix alo cheo de
grallas que fan c ase
incomprensíbel o
resulta do. ¿H a i algún
sitio onde de an
clases de
mecanografía?

Correo electrónico: info@anosaterra.com

mos dereitos de participar na vida política de Galiza á hora de
botar o voto nas urnas. Os galegos emigrados dentro do Estado
español só podemos exercer este
dereito nas eleccións europeas,
no resto dos comicios temos que
optar por outras opcións que non
sempre defenden os intereses e
necesidades do noso país.
Traballo e vivo en Barcelona, e
paso dous meses ao ano nunha vila do interior galego onde teño
propiedades, familia e un futuro
que me espera, porén a vixente lei
electoral non me permite votar nas
vindeiras eleccións municipais,
porén, paradoxal!, si me permite
estar nunha das candidaturas que
se presentan nese concello. É dicir,
podo presentarme como candidato
mais non podo exercer o dereito a
votar esa candidatura, xa que logo
téñome que abster ou votar outra
ben distinta e moi distante.

Emporiso, hainos que non
naceron en Galiza, de segunda
ou terceira xeración, que si poden exercer ese dereito en todas
as votacións que se fagan en Galiza: europeas, xerais, autonómicas e municipais. Asemade votan
nos seus países de residencia para elixir xefes de Estado, primeiros ministros, deputados, alcaldes, etc. Son os Dr. Jeckill e os
Mr. Hyde das urnas: unha persoa
e dous votos, un no seu país de
residencia e outro no seu país de

Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome,
enderezo, documento de identidade e
asinados.
A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.

orixe. Estes fillos e netos de galegos, afastados de Galiza dende
sempre, que nunca (algúns deles)
viñeron acó, que tampouco falan
nin escriben nin entenden a lingua galega a maioría deles, e que
non teñen propiedades ou intereses económicos que defenderen
na Galiza dos seus devanceiros,
non embargante poden votar en
dous Estados independentes sen
problemas técnicos nin burocráticos. Mais o máis grave de todo
é que teñen votado incluso os
mortos, dende o Alén (agora con
maiúscula, que menos!). Uns e
outros, vivos ou mortos, os únicos vencellos que teñen con Galiza son, na maioría dos casos, os
seus votos, disputados polos líderes políticos como se dunha
lonxa se tratase.
Alguén ten que dicir basta e
reformar a vixente lei que permite eses usos e asoballamentos

porque o que pasa en España non
ocorre nin en Portugal nin en Italia, países cunha diáspora histórica semellante á existente en España en xeral e en Galiza en particular. O goberno de Felipe González lexislou tocante ao voto dos
emigrantes, porén non resolveu o
problema acorde cos tempos presentes. Hogano, os xornais das
últimas datas amosan acotío denuncias e escándalos vergoñentos respecto ao voto da diáspora
hispana. Son os mestres do cinismo existencial e non queren saberen ren de cambios na Constitución nin dun novo Estatuto para Galiza. Non, porque son inmobilistas por comenencia e por
herdanza tribal, e só se moven
polos votos nas campañas electorais. Ou iso parece.♦
ANTONIO FERREIRO
(BARCELONA)

Están moi contentos
en Vigo porque
Vicente Arand a
escolleu o seu casco
vello p ara rod ar unha
película . N on din que
o filme vai de mafias
e drog as e que
elixiron o b arrio
histórico vigués
porque é un dos máis
deteriora dos e
marxinais dos que
ha bía dispoñíbeis na
península p ara
rodar.♦
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‘Se penso na
situación dela (a
prostituta) non
se me sobe’
La Vanguardia (18 de abril)
publica unha información sobre a prostitución, en base aos
datos obtidos por María José
Barahona, profesora da Universidade Complutense. Para
Barahona a necesidade sexual
masculina considérase propia
da natureza. “Así, cando se fala de prostitución pénsase nas
mulleres: non é unha redución
banal, senón intencionada”. Á
pregunta, “Qué sensación tes
cando estás con elas, que pensas que poden sentir?”, un entrevistado responde: “É humillante, por iso vas bébedo; se
pensas na situación delas, non
se che sube, nin de broma”.♦

En Ceuta non
hai democracia
Os partidos musulmáns de
Ceuta están controlados pola
policía. A última xuntanza, na
que trataban de crear unha coalición electoral, celebrárona
nunha terraza “para que os espías tivesen o traballo máis doado”. E así foi, porque antes de
que rematase as autoridades do

Estado xa estaban ao tanto de
todo o alí falado. Segundo La
Vanguardia (17 de abril), “o
feito pon de manifesto dúas
cousas: que unha reunión de
partidos políticos legais e até
con representación parlamentar é seguida por persoas que
informan ás forzas de seguridade e, máis grave se cabe, que as
posibilidades da súa unión dispare as alarmas. En Ceuta falan
diso como algo normal, case
inevitábel pola situación que se
vive na cidade. A democracia
empeza de Alxeciras para arriba, dixo un axente”.♦

Sobre novelas ou
películas corais,
fragmentarias e
mestizas
Javier Marías comenta no dominical de El País (22 de abril)
a moda sobre cine e literatura.
“Hai xa tempo que se puxo de
moda –eu penso que pola súa
facilidade– un tipo de película e
de novela ás que de cote se lle
aplican dous ou tres adxetivos
dos que debería xa fuxir como
da peste: se o autor ou os críticos cualifican a obra en cuestión de coral ou fragmentaria,
de mestiza, multicultural ou intercultural (tanto ten), empezo
a desconfiar. Cando hai moitos

Fotograma de Babel, do director Alejandro González Iñárritu, película criticada por
J. Marías como exemplo de filme multicultural.

personaxes e ningún sobresae
sobre os demais, o normal é que
acabe por non haber ningún, senón arquetipos apenas trazados; cando se entrecruzan varias historias, o habitual é que
na realidade non haxa ningunha, senón unhas cantas situacións estancadas e empantanadas; cando aparecen xentes de
diversas culturas ou lugares,
adoitan estar retratadas con catro pinceladas tópicas e xornalísticas, que subliñan unha
mensaxe chafalleira: canto
máis pobres as xentes, máis xenerosas, ledas e bondadosas;
canto máis ricas ou de países
podentes, máis egoístas e superficiais. E logo, para que a todo eses personaxes lles ocurran
desgrazas ou cousas tremendas,
convén moito que señan parvos
e metan a pata arreo”.♦

O actual modelo
económico
pode volverse
contra os seus
impulsores
Carlos Berzosa e Koldo Unceta escriben en El País (23 de
abril) sobre a economía mundial: “A condición reclamada
polo Banco Mundial hai uns
anos –un elevado crecemento—
estase a cumprir, mais os resultados en termos de desenvolvemento non son os agardados. A
economía mundial medra, incluida a dos países pobres, pero
iso non parece que serva, pese
ao prometido, para mellorar a

sorte de gran parte da humanidade”. Os autores afirman tamén
que “se nos atemos ás proxecións do Banco Mundial, os países de rendas medias e baixas
(nos que viven as catro quintas
partes da poboación mundial)
achegarán en 2030 arredor do
30% do PIB mundial, o que supón un exiguo avance respecto á
situación actual, se se ten en
conta que en 2005, esa
porcentaxe foi do 23%. Para algunhas zonas do mundo –caso
da África Subsahariana– as previsións son aínda máis pesimistas, estimándose mesmo un aumento da fenda que separa a poboación dese continente da dos
países industrializados. En efecto, se hoxe a renda per cápita
dun africano medio é aproximadamente un 7% da dos países ricos, o Banco Mundial prevé que
en 2030 esa proporción poida
ser menor. Ou seña que, aínda
que a torta sega medrando, a
parte que corresponda ás sociedades máis pobres seguirá a ser
modesta”. Berzosa e Unceta
conclúen que “nas actuais circunstancias, cómpre suliñar que
a economía mundial está a medrar de xeito desequilibrado,
conforme un modelo desintegrador no social e depredador
no ecolóxico, insolidario fronte
a quen hoxe sofren privacións, e
tamén con que aínda non naceron. Un modelo que, en definitiva, pode acabar volvéndose
contra os seus impulsores”.♦
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O verdadeiro
nacionalismo
excluínte
X.L. FRANCO GRANDE

S

en dúbida que é o español o verdadeiro
nacionalismo excluínte.
Tan excluínte que é o único
que pode matar, e mata a pracer, cando a súa ferocidade,
por calquera causa, a fai saír
do tobo. Ningún dos outros
nacionalismos españois mata
–nin o catalán nin o vasco
nin, por suposto, o galego. A
ETA é outra cousa, ao menos
dende a morte de Francisco
Franco aos nosos días.
O nacionalismo español
mantívose matando durante
case corenta anos, por non irmos máis atrás, e boas razóns
temos para recuar anos e
séculos. Matou, como adoita,
sen que a quen mandaba matar lle tremese o pulso. E aínda máis: o que mandaba matar, como premio, entraba
baixo palio nas igrexas e
catedrais españolas, os que
bendicían as mortes facían
diante del o saúdo á romana
e hoxe senten un gran baleiro
nos seus espíritos por non
poder seguir facendo o
mesmo que entón facían.
Fernando Savater, nos
seus argumentos contra o nacionalismo (El mito nacionalista, pax. 37, Alianza Cien),
refírese aos crimes de Gregorio Ordóñez e aos de
novecentas persoas máis, e
cala os crimes do nacionalismo español, ou déixaos de esguello para pasar a outra cousa. Pero nunca recoñece que
é xusto o nacionalismo español o que verdadeiramente
exclúe. E que mata. Non só
nega o outro. Elimínao. E
aínda tamén bendí, no nome
de Deus, a eliminación.
Ningún dos outros
nacionalismos españois nega
o outro. Todos fixeron e fan
un grande esforzo pola
concordia plurinacional.
Proba sobranceira témola en
Per la concòrdia, o libro de
Francesc Cambó do que máis
dunha vez dixemos que debería ser reeditado. A súa doutrina segue vixente. E o país necesítaa. Pero Savater, e outros,
confunden, ou procuran facelo, a urxente defensa dos
valores de cada comunidade
coa negación, inexistente, da
España que el ten na cabeza.
Cómpre ser un cínico para
escribir que “se chegou a
nomear fillo predilecto dunha
localidade a quen pretendía
poñerlle una bomba aos seus
concidadáns, con tan mala
sorte que lle estalou nas
mans”. Pois se de nacionalismo estamos falando non podemos ocultar os crimes do
nacionalismo español para subliñar os da ETA, e deixar no
aire o equívoco de que tamén
se lles poden apoñer aos
demais nacionalistas que nada
teñen que ver con ela. A
verdade, polo que se ve, está
moi lonxe dos intereses verdadeiros do “filósofo” Savater.♦

Socialistas e nacionalistas
logran presentarse por vez primeira en todos os concellos

As listas electorais renóvanse
en máis dun 50 por cento
A. EIRÉ
As eleccións municipais do 27 de maio serán as primeiras nas que
todos os cidadáns poden escoller, polo menos, entre tres formacións políticas. O PP, como viña sendo tradicional, presentarase
nos 315 concellos, mentres que BNG e PSOE completaron por vez
primeira as súas candidaturas en todos os municipios. Unhas listas que renovan case o 50 por cento dos seus candidatos e que incorporan moita xente que antes nunca participara nas eleccións.
As próximas eleccións municipais poderíanse definir como as
da “renovación”, aínda que a
maioría dos alcaldes repitan como candidatos. O 27 de maio saberase se esa renovación nas listas se traduce tamén nas alcaldías
e concellarías no mesmo xeito.
De momento, os cidadáns
poderán escoller, polo menos,
entre tres candidaturas en todos
os concellos. Nacionalistas e socialistas lograron completar as
315 candidaturas. No BNG están
esperanzados e afirman que isto
demostra a “introdución social
do nacionalismo”. Os socialistas
tamén se mostran satisfeitos por
cumprir a aposta de cubrir todos
os concellos. Seguramente, o feito de estar no goberno axudou a
estas dúas formacións a acadar
os obxectivos que antes eran entorpecidos desde o PP, capaz de
votar para atrás moitos candidatos coa súa omnipresenza nas
institucións e organizacións comarcais e locais.
Uns xa non teñen medo a represalias e outros candidatos o
medo a comprometerse publicamente cunha opción política,
pois o PP xa non controla todos
os resortes coma antes, e, no caso do BNG, participar nas listas
dunha organización que está no
goberno non se penaliza socialmente coma antes.

Quen tivo máis dificultades
este ano foi o PP, que, até última hora, non deu completado
algunhas candidaturas como a
de Cerceda, fichando un taxista
sen ningunha experiencia en
política. Algo insólito até agora
na dereita.
Os nacionalistas presentaranse en sete municipios nos que no
2003 non fora quen de conformar candidaturas: Cortegada,
Cualedro, Pobra de Brollón, A
Veiga, Triacastela, Ribas de Sil e
Paradela. Algúns, como en Brollón, con posibilidades de conseguir a alcaldía.
Os socialistas non concorreran nos últimos comicios en catro municipios: Antas de Ulla,
A Pontenova, Carballeda de
Avia e Carballeda de Valdeorras, nos que si presentaron lista nesta ocasión.
Moi atrás quedan outras formacións. Terra Galega explica
que se presentarán baixo estas
siglas perto de 70 candidaturas.
O Partido Galeguista (PG) acollerá 50 listas electorais baixo
esta denominación histórica e
Esquerda Unida unicamente 21,
principalmente na zona de Ferrolterra. Na zona de Vigo
presentaranse en solitario logo
de desbotar concorrer coa FPG
como anunciaran. O que si volveron florecer foron as listas

independentes, sobre todo vinculadas a descontentos co PP,
aínda que en moitos casos pasaron a integrarse en Terra Galega. Tamén os descontentos co
PSOE se sumaron ás siglas do
PG. Noutros casos o PSOE fichou candidaturas independentes para fortalecer as posibilidades nas deputacións.
Renovación
nos cabezas de cartel
A renovación óllase sobre todo
na cabeceira de cartel, co 43,3
por cento das tres forzas máis
votadas. O BNG presenta 170
novos candidatos, o que representa unha renovación do 54 por
cento. O PSdeG-PSOE coloca
135 candidatos primeirizos (o 43
por cento), mentres que o PP
mantén o 66 por cento dos seus
candidatos e só renova o cabeza
de lista en 104 concellos.
É significativa esta aposta do
PP pola continuidade logo de
que no último congreso se producise unha importante renovación na cúpula dirixente. Renovación que non chega, polo que
se ve, á estrutura fundamental
deste partido que é o poder local,
moitas veces ininterrompido
desde o franquismo.
A renovación do PP é moito
menor da agardada se temos en
conta tamén os ámagos, sobre todo en Lugo, de moitos alcaldes
de seguir a Francisco Cacharro e
non recuncar como candidatos.
Pero as mudanzas no conxunto das listas, non por menos
visíbeis, son menores. En primeiro lugar veu propiciada pola
Lei de Igualdade que obriga á

paridade de xénero nos concellos de máis de 5.000 habitantes.
Aspecto que lle afecta maioritariamente ao PP.
Pero os novos tempos para
as mulleres tamén se notan na
cabeceira de listas, con 144 mulleres que concorren como alcaldábeis, 75 máis que hai catro
anos. Case a metade das candidatas pertencen ao BNG, con
64 mulleres encabezando as súas listas (no 2003 presentou
19). As candidaturas do PSdeGPSOE están encabezadas en 53
concellos por mulleres (35 nas
últimas municipais). O PP, pola
súa banda aínda que duplica a
representación feminina, presenta tan só 27 mulleres como
cabeza de cartel, 12 máis que
hai catro anos.
No BNG tamén é significativo que concorran nas súas listas
persoas que tiveron unha militancia hai anos e que volven
agora á política activa, algunhas
veces ao primeiro plano, como
no caso do candidato de Noia e
ex alcalde. Por outra banda,
aparecen como candidatos nacionalistas persoas de recoñecido prestixio próximas ao nacionalismo pero que nunca quixeran significarse nos seus concellos por apoiar o BNG. O caso do actor Luís Tosar é significativo pero é un máis.
Por último, constatar que os
pactos asinados entre os partidos
non se cumpren. Como exemplo,
está a alcaldesa da Porqueira,
que se presentou nas anteriores
eleccións polo PSOE. Impediu
que gobernase o BNG aliándose
co PP e, agora, é candidata dos
populares.♦
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O PP precisa de Independentes por Ferrol malia certos desencontros.

As enquisas non prevén
maiorías absolutas no Ferrol
PERFECTO CONDE
As enquisas non dan posibilidade
de alcanzar maiorías absolutas
en Ferrol. Mais contra o que pasa no resto das cidades galegas, o
PP ten un aliado potencial, Independentes por Ferrol (IF), socio no actual grupo de goberno.
Ferrol cobrou protagonismo nas
últimas horas despois de que aumentase o enfrontamento entre a
Xunta e o Concello por dous temas urbanísticos: o futuro da
praza de España e o proxecto para edificar en Menáncaro, unha
paraxe rural en plenas Fragas do
Eume. Tanto desde a alcaldía como desde os departamentos de
Medio Ambiente e Política Territorial alimentan o debate como
ring de pelexa óptimo a un mes
das eleccións. O alcalde, Xoán
Juncal, deféndese dicindo que os

proxectos superan a súa iniciativa e responsabilidade e culpa a
Xunta de terxiversación.
Juncal ten moitas posibilida-

des de recuncar no posto coa axuda dun ex popular, o que fora conselleiro de Industria e actual líder
de IF, Xoán Fernández. Nos últi-

Xoán Xuncal, PP
‘Nas polémicas da praza de España e de
Menáncaro, é a Xunta quen debe dar explicacións’
Vostede gobernou Ferrol durante os últimos catro anos.
Que vantaxe tería para os habitantes desta cidade que volvese ser alcalde?
Fundamentalmente, unha garantía de xestión. Coido que os
antecedentes sempre se caracterizaron, polo menos na experiencia
más recente, por unha incapacidade de xestión coa que se hipotecou e dificultou a xestión diaria
de atender todos os problemas e
todos os servizos municipais. A
situación coa que me atopei no
2003 era francamente caótica
dende o punto de vista de recursos e está claro que sen solucionar
ese problema era imposíbel abordar ningunha solución aos asuntos máis necesrios para a cidade.
Esta é unha cidade que parece predestinada aos gobernos
de coalición. Non houbo nunca
un alcalde que gobernase pola
súa propia maioría absoluta.
En toda a historia da democracia non houbo nunca un alcalde con maioría absoluta, e, agás
o segundo mandato de Xaime
Quintanilla, ningún alcalde repetiu, o que tamén dá mostra da estabilidade política que hai na cidade. Quizais é normal, tendo en
conta que a unha cidade en crise
se cadra lle corresponde unha situación política coma a que ten.
Tirar deste carro é complicado
pero a cidadanía debe ter a oprtunidade de cambiar ese rumbo e
ter un goberno estábel que siga
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sentando as bases para o progreso da cidade.
Como foi a experiencia co
seu socio de goberno, Independentes por Ferrol, de Xoán
Fernández?
Gobernar mediante unha coalición non é o mesmo que facelo cunha ampla maioría. En todo
o caso, creo que fun capaz de
darlle estabilidade ao goberno

municipal. Hai temas que, debido á herdanza recibida, están
sendo mi complicados, pero que
finalmente van saíndo.
E a oposicón? Foi honorábel, como diría un inglés, con
vostede?
Até hai pouco a verdade é que
se comportou bastante ben. Nos
últimos meses, quizais como é natural, coa chegada das eleccións,

mos catro anos, a relación entre
ambos os partidos non foi óptima
pero as rozaduras entre ambos resistiron até o final do mandato.
Se na dereita se dá por feito
de que sumarán PP e IF, algo semellante ocorre entre PSOE e
BNG. Os dous partidos de esquerda queren manter a dinámica ferrolá dos últimos tempos:
ningún alcalde é capaz de se
manter no poder máis alá dos catro anos desde os tempos de Xaime Quintanilla Ulla.
Os próximos anos serán cruciais para Ferrol. A crise industrial que se mantén na cidade desde hai 25 anos podería ter unha
volta de rosca aínda máis dramática se non se consegue manter a
capacidade de produción naval.
Unha cidade creada no século
XVIII para converterse na factoría de barcos máis importante do

golfo de Biscaia podería abandonar toda a súa historia de carpenteiros de ribeira, de estaleiros e
enxeñeiros navais se se confirma
que a meirande parte da súa produción neste sector desaparecerá.
Permaneza ou non na cidade a
industria dos buques, Ferrol quere
rachar dunha vez por todas o seu
illamento e conseguir un novo
porto exterior, o enlace coa autoestrada Transcantábrica e unha
posición “normal” na moderna rede dos camiños de ferro galegos.
Máis aínda ca dun bo xestor,
Ferrol precisa dun terapeuta que
lles devolva a autoestima aos seus
habitantes, dinos un dos candidatos ás elecións do 27 de maio. E
algo pode haber de verdade na
aparente esaxeración. O caso é que
non só de realidades tanxíbeis e
tanxentes vai estar tinxida a campaña que pronto vai comezar.♦

tomaron unha actitude un tanto
demagóxica, sobre todo Esquerda
Unida. No tocante á relación persoal, non teño nada malo que dicir, como tamén coido que eles
non han ter de que queixarse respecto ao trato que eu dispensei a
toda a oposición. Ultimamente,
está un pouco máis enrarecido o
anbiente e loxicamente máis crispado, pero é por motivos de demagoxia aplicada nalgúns temas.
Entra nese proceso as acusación que lle fan a vostede e
ao seu goberno de non estar levando ben a urbanización da
praza de España?
Ao non teren en realidade
grandes temas polos que criticar a
miña xestión, os opositores buscaron o único que pode xerar algo
de barullo de forma irresponsábel
pola súa parte porque eu creo que,
entre outros temas, o da praza de
España é precisamente unha das
herdanzas que me gustaría non ter
recibido. O problema iniciouse
coa anterior corporación e por
falta de clarificación do anterior
proxecto político.
Que pasa con esa praza?
Absolutamente nada. Iniciouse un proceso de reforma sen saber a onde se quería chegar e pasou o que pasou. Agora mesmo a
resolución da Xunta aprobando a
modificación puntual do plano o
que vén é a corroborar as teses do
Concello. É dicir, que a reforma
podíase facer nos termos nos que
se fixo. O que pasa é que, debido
á proximidade das eleccións, hai
quen está terxiversando a realidade e sementando dúbidas no canto da legalidade das obras.
Outro tema que se cadra lle
fai doer a cabeza é o do proxecto urbanizador de Menáncaro. Que pasa con el?
Non pasa nada tampouco. Tamén é outra das cuestións que a

oposición tiña que aclarar. Era unha zona rural. O anterior goberno
fixo unha modificación do plano e
pasou a ser apta para urbanizar. O
propietario do terreo exerceu a capacidade que ten pola nova clasificación e, a partir de aí, iniciouse
un procedemento, mandáronse todos os informes á Xunta e alí hai
un informe que ten para contestar
nun prazo regulado por lei e que
non o contesta en prazo, co que o
propietario consolida un dereito
sobre esa leira. O único problema
é que a Xunta non fixo ben o seu
traballo. Logo tamén é falso que
non sexa respectuoso coa carballeira en si mesma. As árbores non
se van tronzar. Pola contra, preténdese que sexan un atractivo e un
elemento máis da urbanización.
Cando empezará Ferrol a
superar a súa crise?
Cando teña solo industrial
que permita xerar emprego. Todos os problemas que poida ter a
cidade dificilmente se van solventar mentres non teñamos ese
solo, loxicamente coas infraestruturas que iso trae consigo.
Resúltalle difícil remar contra a corrente de non ter un goberno “amigo” en Madrid e outro en Santiago como tña antes?
Dende logo que eu notaba que
antes había un maior compromiso
real dos gobernos central e autonómico con Ferrol na época na
que gobernaba o PP. Francamente, durante estes tres anos, o
PSOE o único que fixo foi atrasar
infraestruturas básicas para o desenvolvemento. Aí están o exemplo do AVE, o atraso na licitación
de obras importantes como pode
ser o saneamento… Onde está esa
segunda fase do porto exterior
que os socialistas dicían que ían
licitar ao día seguinte e pasaron
tres anos e aínda non hai ningún
compromiso tomado?♦
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Xoán Xosé Pita, BNG
‘Quero recuperar o clima
de participación cidadá no goberno’
Se gobernar o BNG, en que
melloraría Ferrol?
O BNG é a única forza política que ten un concepto e unha
planificación da cidade. Sabe o
que quere. E iso é primordial
porque agora estase a facer unha
cidade sen planificación. Se o
BNG gaña as eleccións e goberna, pode pór enriba da mesa un
futuro de cidade moderna, transparente e accesíbel.
Como se empezaría a aplicar ese proxecto?
Para empezar, como o alcalde
que conto ser despois do 27 de
maio, do primeiro do que se ocuparía o meu goberno é de restabelecer o diálogo con outras administracións. Un diálogo que se
perdeu por parte do equipo que
gobernou durante os últimos catro anos, que creou máis enfrontamento ca entendemento. Temos
que ser capaces tamén de recuperar o espírito urbanístico dos
tempos nos que o BNG liderado
por Xaime Bello tivo a alcaldía
(199-2003). Imos promover tamén a participación cidadá. Levarémola a todas as áreas porque
estamos convencidos de que sen

ela non pode haber bo goberno.
Como fixemos en 1999, poñeremos de novo en marcha os consellos sectoriais e municipais.
Como o resto da oposición,
o BNG negouse a participar no
pleno no que o goberno de Xoán Juncal aprobou o proxecto
de urbanización de Menáncaro. Por que?
Porque o alcalde, unha vez
máis coas súas atitudes antidemocráticas, prohibiulle á cidadanía tanto o seu dereito a voz como a súa presenza no salón de
plenos, cando sabemos que os
plenos son de concorrencia pública. É mais, tamén a nós nos
retirou o dereito ao diálogo porque lle pedimos un receso de
cinco ou dez minutos para tratar
o tema antes de metermonos de
cheo no debate e negóunolo. Ao
ver que nin a nós, como representantes que somos do pobo de
Ferrol, se nos deu participación,
non tivemos máis remedio que
facerlle ver á cidadanía que non
estamos de acordo coas atitudes
que teñen a alcaldía e o goberno
municipal. Estamos completamente seguros de que isto non

foi soamente unha cuestión do
PP. É unha cuestión do bipartito,
do PP e de IF. Nós, no que respecta á urbanización de Menáncaro, non podemos ir a un pleno
para votar unha cuestión técnica,
se cabe ou non cabe o silencio
administrativo. Por outra parte, é
público e notorio quen é o propietario da leira de Menáncaro,
un membro do actual goberno
municipal, e, polo tanto, sería algo moi grave que se utilizasen os
cargos públicos para servir intereses persoais. Nesa proxectada
urbanización, ademais, hai unha
carballeira histórica que está no
catálogo de árbores senlleiras e
que agora podería desaparecer
polo menos nunha gran parte.
Outro cabalo de batalla con
Juncal e Xoán Fernández é a
actual urbanización da praza
de España. Que ocorre?
Nós dixémoslle non á construción do edificio que quere facer o goberno do PP e IF na praza de España. Eu, como alcalde
que poida ser no futuro, comprométome a que non haxa edificio
na praza de España. Quero recuperar aquel proxecto ilusionante
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do 1999, que era de inicio e de
futuro para este cidade e que servirá para convertela no escaparate dunha cidade moderna que
manteña a traza histórica e o urbanismo respectuoso que precisa
e que merece. Non nos confundamos facendo unha cidade moderna borrando a historia. Ferrol

vai seguir mantendo o que ten e,
despois de Compostela, é a cidade que ten máis patrimonio histórico. Nós dubidamos moito da
legalidade das obras que se están
a levar a cabo nesa praza. Non
cremos que a modificación que
lle fixeron ao Plano Xeral legalice o que se fixo.♦

sacrificar o espazo público en vez
de buscar diñeiro noutros lugares
ou outro tipo de acordos coa
construtora. Como se na economía dunha familia fixesen falta
cartos e, para pagar determinadas
cousas, se prostituíse unha filla. O
proxecto no seu conxunto é ilegal
porque se asinou unha concesión
sen ter efectuada a modificación
puntual do plano e que agora nos

obriga a empezar dende cero. O
goberno atual déixanos unha hipoteca importante. A nosa postura
é a de que non queremos facer ese
edificio de ningunha maneira e,
se gañamos as elecións, poñerémonos ao día seguinte a negociar
coa empresa concesionaria para
buscar a mellor solución e que sexa a menos gravosa para o patrimonio municipal.♦

Vicente Irisarri, PSdeG-PSOE
‘A cidade ten moitas posibilidades
á parte do sector naval’
Cal é a mensaxe socialista para
eleccións en Ferrol?
A nosa liña fundamental é a
de recuperar a autoestima. Sen
iso, o problema é que se tende a
negar o propio e a marchar fóra.
Ou corriximos este clima psicolóxico ou Ferrol está condenado
a seguir indo á baixa non só en
canto a poboación senón a capacidade creativa, investidora, etc.
Ferrol depende moito do
naval e o naval está en profunda crise.
Coido que iso tamén é un tópico. A realidade é que neste momento hai outros sectores industriais, comerciais, profesionais, de
servizos, etc. que xa non teñen nada a ver co sector naval. Pola contra, o naval que neste momento segue vivo na ría é un sector moi saneado. Dende o punto de vista ténico está á cabeza da construción
naval do mundo e hai agora mesmo unha grande estabilidade nos
cadros de persoal porque a carteira
de pedidos é moi sólida. Chegounos o momento de diversificar definitivamente a economía ferrolá.
E falo da economía, non soamente
da industria. O estudo da Boston
Consulting, que servíu de base ao
chamado Plano Ferrol, detecta ou-

tros sectores económicos nos que
Ferrol debe ter unha actuación que
lle permita vivir non só do mar.
Moi poucas zonas de Galiza van
reunir as tres componentes de boa
comunicación, terreo industrial e
un porto coas posibilidades que
ten o de Ferrol. Con capital propio
ou exterior, nos próximos catro
anos Ferrol vai dar un estirón moi
importante.
Que papel debe xogar o
Concello no despegue que vostede anuncia?
Goberne quen goberne localmente, o despegue vai suceder.
Aquí vaise producir o conto do lobo, pero ao revés. Ferrol precisa
tanto dun bo terapeuta ou dun bo
psicólogo como dun bo xestor. En
calquera caso, as condicións obxectivas son agora as axeitadas para que despeguemos. Se nós gobernamos, o que si aspiramos é a
ser un elemento diferencial respecto doutras candidaturas na capacidade de actuar como catalizador da reacción. Facendo que a secuencia de feitos positivos vaia
máis rápida e con maior eficacia.
Imos ter unha atitude moi proactiva no canto da colaboración con
outras daministracións. Eu vivino
a semana pasada na SEPI. Trasla-

douse unha imaxe desta institución, por parte dalgúns políticos,
ferroláns e de fóra, como un inimigo de aumentar o número de postos de traballo na vella Astano. A
realidade é que, na miña entrevista
con Enrique Martínez Robles atopei unha actitude distinta. Chegoume a dicir que el, cos seus propios
instrumentos de xestión, está á caza e captura de investidores para
Astano. Ti non podes estar constantemente enfadado con Defensa,
coa Xunta, con Bruxelas, ninguén
te quere, todo o mundo te persegue, etc. A min gustaríame un goberno con moita capacidade de
xestión que modernizaría a estrutura do Concello tratando de que
esa empresa de 500 traballadores
realmente teña unha produtividade
maior e poida facerlle fronte a unha administración moderna. Gustaríame meter unha liña intermedia de técnicos entre os funcionarios e os políticos, a base de directores de área, para camiñar o máis
rápido posíbel.
Que faría vostede coa praza
de España?
A realidade é que o proxecto
foi moi mal pensado e xestionado. Para pagar unhas obras buscaron unha pésima solución, a de
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Como se deseñou a Rede Galega de Empresas?
Polos contactos que estivemos mantendo, conversas nas
que se foi comentando que, se no
mundo da cultura existen organizacións que traballan dende unha
perspectiva de país, no ámbito
político tamén, no sindical, etc,
no mundo empresarial e de autónomos entendiamos que non había unha organización con esa
perspectiva. A sociedade é plural
e ten que haber de todo. Había
asociacións con outras perspectivas ou idearios, pero nós formulamos unha organización empresarial dos que traballamos e tributamos en Galiza. Os empresarios imos ser máis sólidos canto
máis sólida sexa a nosa realidade
no seu conxunto. Galiza, na época da ditadura, como cultura, salvouse un pouco polo seu illamento, mentres que houbo outras
zonas do Estado que se salvaron
pola fortaleza das súas organizacións. Foi o caso de Cataluña e
de Euskadi. Téñolle escoitado
moitas veces a algún empresario
que non lles importaba perder o
poder político porque seguían
mantendo a fortaleza das súas
empresas. Dende o 2000 viñemos falando disto e agora xa se
consolidou a idea.
Con que obxectivos se puxo
a andar o proxecto?
É sabido que os empresarios
e as economías que non se modernizan e que non investigan,
como lles pode pasar a moitos
pequenos e medianos empresarios, tenden ao estancamento.
Nós pretendemos ser un foro sobre as plataformas tecnolóxicas,
os centros de investigacións, os
clusters, as universidades… para
buscar oportunidades de negocio
e poñelas ao servizo das pequenas empresas. Romper un pouco
coa idea do empresario que está
metido no seu despacho e transcender o meramente persoal ou
particular para axudar a estruturar a sociedade. Se non hai empresas que dean emprego no rural para que a xente sega vivindo
nas aldeas ímonos converter en
algo sen futuro. Están moi ben os
servizos sociais pero o mellor
servizo social é o que non fai falta. O non usar a historia, a lingua
e a cultura o que fai é debilitarnos porque a imaxe que se percibe de Galiza está feita dende fóra. Non é a imaxe dun grupo de
empresarios que están orgullosos
do que son e da fortaleza da súa
economía senón que transmitimos debilidades. A nós tocounos
exercer a nosa actividade en Galiza, nunhas condicións determinadas e temos que defendelas
así. A min se me tocase nacer en
Andalucía estaría defendendo
outros valores e outras cousas.
Non é cuestión de elixir, é do que
es. Está na nosa esencia.
Quen pode entrar na rede?
Está aberta a todos os empresarios de Galiza. Grandes, pequenas empresas, asociacións que hai
estabelecidas. De feito, xa hai varias que se puxeron en contacto
con nós e que queren participar
dende a súa propia organización.
En Galiza hai moitas organizacións locais, por sectores, e todas
elas poden participar. Hai asociacións, por exemplo, de empresarios minusvalidos. Pois todo iso
ten cabida na rede. O que estamos
é facendo un ámbito aberto que

O munícipe
eficaz

Benigno Pereira

XOSÉ MANUEL SARILLE

‘Con maior fortaleza empresarial
defenderemos mellor a Galiza’

A

PERFECTO CONDE

Benigno Pereira Ramos (Touro, 1962) ía para filósofo e nesa especialidade se doutorou pola Universidade de Santiago. Mais herdou dos
seus pais unha atividade queixeira que desenvolveu arredor da marca Queixos Bama. Agora é coordenador da Rede Galega de Empresas, que acaba de nacer. Está casado cunha mestra e ten dous fillos.
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sexa cómodo e eficaz para todos
Pensamos que ese espazo
os que entremos nel.
existe se non formariamos parte
Que resposta houbo até das asociacións de empresarios
agora a esta proposta?
que xa había. Nós non imos
Xa somos uns centos de em- contra ninguén. Parécenos compresarios
de,
pletamente lexípracticamente, totimo quen estea
dos os sectores e
organizado e copalabra
lugares de Galiza.
mo estea organiA nosa web
zado. Agora ben,
nacionalista
non
me
( w w w. e m p r e pensamos que
sagalega.org) e o asusta en absoluto.
hai xente que
noso
teléfono
quere organizar(699 909 483) es- É algo que me gusta se doutro xeito e
tán recibindo mooxalá que nos astisimas mostras porque eu penso que pectos importande interese polo
tes coincidamos
proxecto. Temos as maldades que
e poidamos facer
xente en todas as moitas veces se lle
cousas xuntos
provincias que
para defender os
nos están servin- achacan ao
intereses de Gado de cabeceira
liza. Non pretenpara facer presen- nacionalismo veñen demos suplantar
tacións en todas dende fóra e dende
pero parécenos
as zonas. O 16 de
que, para comxuño imos facer unha perspectiva de pletar a realidade
un congreso sobre
empresarial gaEmpresa Galega e intereses alleos”
lega, facía falta
Administración.
unha orgzanizaCómpre pención deste tipo.
sar que había un
Tampouco queespazo de asociacionamismo remos ficar só coa perspectiva
empresarial sen atender e que esa de ideario de facer país. Tavostedes veñen ocupalo?
mén haberá moitas outras cou-

‘A

sas coas que daremos resposta
aos problemas que teñan os nosos asociados.
Polo menos parte da filosofía que vostedes fan transcender podía parecer que cincide
co ideairio nacionalista. Que
hai diso?
A min particularmente a palabra nacionalista non me asusta
en absoluto. É algo que me gusta porque eu penso que as maldades que moitas veces se lle
achacan ao nacionalismo veñen
dende fóra e dende unha perspectiva de intereses alleos e non
dos nosos. Para min ser nacionalista é defender os nosos
intereses sendo absolutamete
respectuosos cos dos demais. O
pensamento da globalización
dos grandes Estados é único
porque cantas menos diferenzas
haxa entre países e individuos
máis doado é dominalo todo.
Parten da filosofía de Parménides de que o ser é único. Eliminar as diferenzas para quedar
coa esencia nada máis, mentres
que Heráclito cando di que nunca te lavarás dúas veces no mesmo río o que favorece son as diferenzas. Dende o mundo empresarial tamén se reflecte iso.♦

s vésperas das eleccións
municipais pasan sen
pena nin gloria, de
exceptuarmos o espectáculo do
voto emigrante e o latrocinio
urbanístico no litoral.
Á marxe destes
entretementos tácticos pouco
máis. Chamarlles
entretementos non é frívolo
porque ao final non se resolverán os problemas:
construiranse en Galiza as
oitocentas mil vivendas que
calcula Greenpeace, e as forzas políticas non serán capaces de pórse de acordo para
rematar co disparate do voto
emigrante.
No demais nada novo.
Funciona o tópico do futuro
a todo meter, ofertas de montes e moreas e pouca posibilidade de fixarse no feito estes catro anos, porque agás
algunha excepción digna, todo é mediocre ou pésimo.
Como as ideoloxías non
son talismáns con poderes
extraordinarios, grazas aos
cales todo saia
automaticamente mellor, pois
bótanse de menos institucións
formativas, para que os
concelleiros e os alcaldes, os
que vaian presentarse e os
que estean exercendo, poidan
recibir e sistematizar coñecementos que non veñen dados
pola maxia do carné.
Os partidos galegos non
teñen escolas de formación e
nótase. Tócase de ouvido e
os resultados vense. As
fundacións non están a iso
(nin a nada serio, que se saiba) e persoas normais vense
no brete de atender gobernos
sobre os que non saben absolutamente nada. E así escasean os exemplos de boas políticas. Aínda por riba, para resultar escollidos prímase o
defecto de seren submisos
aos líderes da temporada, e
ás veces até se considera virtude a carencia de ideas propias e as poucas luces.
É difícil facerse bo na
xestión municipal sen ter de
onde aprender, como en todo.
A Lei de Administración Local debería incluír un título
que obrigase os electos a viaxarse. Como o coñecemento
só se adquire despois de
discernir, nada mellor que coñecer outras experiencias
mundiais, a ser posíbel máis
adiantadas, para imitalas, inspirarse nelas ou descartalas en
favor doutras máis
convenientes. Sería ideal un
artigo da lei obrigando a despexarse cada ano a conta das
arcas provinciais. Desprazarse
a un municipio de
semellantes características,
convivir quince días, ver e escoitar. Non habería mellor investimento público. Como
non é así, a confianza busca a
súa última morada na inspiración divina e na honradez,
que algunha aínda queda.♦
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Sobre a
corrupción
Atentado contra as
propiedades dun
concelleiro do BNG en
Gondomar

CARLOS AYMERICH
Nun artigo publicado no sitio web da CIG –www.galizacig.com– detalla Heinz Dieterich o denominado Standard
Operating Procedure ou SOP, é dicir, o protocolo de actuación seguido polos gobernos dos EE UU para dobregar os
reximes populares latinoamericanos: a subversión, a destrución ou a asimilación a medio, preferentemente, da corrupción. Exemplo da subversión, a contra na Nicaragua
sandinista. Arquetipo da destrución, o asasinato de Salvador Allende. Caso recente de asimilación, o do ex presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide que, unha vez re-educado, foi instalado outravolta no poder polo mesmo goberno estadounidense que promovera o seu derrocamento. O
desenlace é coñecido: Aristide foi expulso polas mesmas
forzas populares que tres lustros antes o levaran ao poder.
Sirva a cita anterior para xustificar que a corrupción é
consubstancial a certos sistemas e a certas ideoloxías. Non
se trata apenas, como algúns interesadamente afirman, de
casos illados, de faltas só imputábeis a persoas determinadas e que, en consecuencia, poden abrollar en calquera organización política. Hai unha corrupción sistémica que actúa como garantía da adecuación entre a acción dos poderes públicos e certos intereses privados. E esta corrupción,
á marxe das evidentes diferenzas de escala e de espazo,

‘Uns corrómpense. Outros defenden o que coidan xusto. Uns enriquécense.
Outros manteñen a súa coherencia por riba de ofertas, ameazas ou ataques”
obedece sempre ao mesmo fin: lograr que a acción gobernamental renuncie a procurar os intereses das maiorías sociais antitéticos cos promovidos polos corruptores, sexan
estes o complexo militar-industrial dos EE UU ou empresas dedicadas á enerxía ou ao negocio inmobiliario.
Á luz do anterior, non estrañan as diferentes tácticas
empregadas en Galiza por aqueles que tencionan asegurar un lucro desorbitado sobre as costas da maioría dos
galegos. Algúns cargos públicos, pertencentes a determinadas organizacións, préganse solícitos aos seus pedimentos e son puntualmente retribuídos por tal servizo.
Outros, por teimaren en defender a legalidade e o interese xeral, son obxecto de campañas mediáticas ou mesmo
de ameazas e atentados, tal e como aconteceu no Val Miñor. E estas diferentes actitudes responden aos valores e
ideas, tamén diferentes, que uns e outros profesan e a co-

herencia con que os practiquen. Persoas si, mais tamén as
organizacións políticas.
Con algúns a corrupción funciona. Con outros cómpre pasar á seguinte páxina do manual. Por exemplo, cando un goberno municipal defende a calidade de vida a
custa do traslado dunha empresa privada altamente contaminante. Ou cando un concelleiro da oposición ousa
denunciar obras, canteiras ou talas ilegais consentidas
polo concello. Ou tamén cando un conselleiro, para máis
nacionalista, pretende que parte do beneficio obtido polas empresas enerxéticas reverta no noso país.
Uns corrómpense. Outros defenden o que cren xusto.
Uns enriquécense. Outros manteñen a súa coherencia por
riba de ofertas, ameazas ou ataques. Non. Non todos somos iguais. Afortunadamente para Galiza, que non ten
que se resignar a escoller entre o mao e o peor.♦

Lugo
O sistema máis empregado até
agora na recadación irregular votos, amais da carretada cada vez
que hai eleccións, era a de facer
moitas viaxes polo estranxeiro,
visitar os emigrantes ofrecéndolles o ouro e o mouro, traéndoos
de vacacións a Galicia durante
uns días, ou mesmo recadando
carnés de identidade para votar
polos seus propietarios.
A iso había que engadir os
casos dalgúns manicomios e residencias da terceira idade nas
que os alí residentes eran levados a votar coas papeletas na
man e así, pouco e pouco, xuntabanse uns cantos miles de votos
que axudaban a conquerir varias
maiorías que posibelmente doutro xeito non se acadarían.
Mais os tempos mudan e as
técnicas tamén. O máis moderno
hoxendía é meter no padrón de
habitantes os velliños que pasan
os seus derradeiros días nas residencias para eles, ou mesmo os
presidiarios.
Un exemplo delo tivémolo
días pasados en Outeiro de Rei
onde o seu alcalde, Xosé Pardo,
do PP, decidiu, sen consultar con
ninguén, ou cecais con alguén si
que o fixo, incluir no censo dese
concello todos os internos que figuran na prisión de Bonxe e como lle debían parecer poucos, engadíu os residentes do xeriátrico.
O rexedor de Outeiro de Rei
alegou na súa defensa que é ilegal que persoas que residan no
municipio normalmente non estean empadroadas, aínda que esqueceu que a mesma lexislación
esixe o consentemento de cada
unha destas persoas para formar
parte do censo, algo que obviamente non fixo.
Un feito similar sucedeu hai
cinco anos na prisión de Monterroso, concello gobernado polos so-

Engordar o censo
ANTÓN GRANDE

O alcalde de Outeiro de Rei empadroou, sen consulta previa
cos interesados, os residentes nunha prisión en un xeriátrico.
cialistas, aínda que neste caso fíxose como marca a lei; é dicir, unha
funcionaria municipal, provista
dun listado, visitou os reclusos para propoñerlles o empadroamento,

Guisa e Napo

aceptando seren incluídos 80 deles.
De momento, tanto numerosos internos da prisión de Bonxe
como o director do xeriátrico e
familiares dos residentes nel deUXÍA E BRAIS

nunciaron esta situación diante
do Instituto Nacional de Estatística para que se depuren responsabilidades e mesmo os socialistas
xa anunciaron que no caso de de-

tectarse elementos constitutivos
de delito, levarán os feitos á Fiscalía xa que entenden que este
aumento de censo artificial pode
ter soamente como obxectivo gañar poboación e conseguir así
máis participación nos fondos do
Estado, aínda que consideran tamén outra posibilidade máis perigosa, referíndose con iso ao emprego de certas técnicas estrañas
de voto por correo que se están
vendo ultimamente no PP.
De momento, a investigación
está en marcha e só queda agardar o resultado.♦

Subliñado

Os alcaldes
LOIS DIÉGUEZ
Esta guerra de guerrillas coa que o PP, principalmente, nos abafa
cada día na súa xa sobada campaña de inxectar o medo nas
consciencias, chega agora ás institucións locais. Os galos, ao perder o mando, alporízanse. Seguen sen admitir que non lles toca a
eles endereitar a crista aos ventos que veñen de outra dirección.
Non é un secreto que moitos dos alcaldes do PP gobernaron durante décadas ao seu ar, como auténticos sátrapas, facendo do colectivo a leira súa. E tampouco non o é que moitos gobernos basearon o seu poder nas actividades urbanísticas. Pero isto chegou ao
límite. O país non pode soportar xa a marea de cemento a afogar
costas e devesas, montes, parques ou enfraquecidos ríos. E menos
que isto se faga, en moitos casos, en base a enriquecementos propios. Así, nesta segunda parte da lide, aparecen protagonismos tamén do PSOE, escandalosos como os outros, sobre todo naqueles
casos en que o poder vén xa de moitos anos. Segue calado, por
exemplo, o choio armado nas Nogais, que nos poñería a tremer a
todos. E xa son públicos casos nas Mariñas e no desertizado interior. Así que un alcalde, alborotado, fala, con cabreo, “de cojones”
nos medios públicos cando o acusan, e outro di que os contrincantes lle montan campañas de que ten cancro para que non o voten.
A loita, pois, está que arde. Pero queda apenas un mes para saber
como se compoñen as novas corporacións. Poida que daquela, o
galiñeiro fique máis tranquilizado. Pero o problema subsistirá, porque a corrupción está chegando até o mesmo corazón dos dous partidos. E as súas direccións, segundo se ve, consenten. Os cambios terían que comezar por aquí. Non? Para poder soñar outro futuro.♦
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As burocracias telefónicas son máis complicadas que as da Administración

Como dar de baixa do móbil a un defunto
H. VIXANDE
Ante as dificultades que poñen
as compañías telefónicas para
dar de baixa o móbil dunha persoa, mesmo cando xa faleceu, a
suplantación da personalidade é
o método ao que teñen que recorrer moitos clientes e familiares.
Se vostede desexa darse de baixa
do seu teléfono móbil e é cliente
de Movistar, ten que enviar unha
carta a un apartado de correos de
Madrid coa fotocopia do seu Documento de Identidade polas dúas caras e un escrito solicitando a
súa baixa. O texto debe levar
consignada a data e a sinatura do
titular do teléfono. A operadora
asegura que a baixa tramítase en
dez días a partir da recepción da
carta, aínda que en realidade ao
cliente cóbranlle unha factura
máis do teléfono porque o prazo
sempre se prolonga un mes.
Para dar de baixa a unha persoa falecida, as cousas complícanse. Telefónica esixe enviar unha
carta ao mesmo apartado postal de
Madrid, incluíndo unha fotocopia
polas dúas caras do Documento
de Identidade do solicitante da
baixa e o do falecido, unha copia
da partida de defunción e un documento indicando o parentesco
entre as dúas persoas, que debe
ser directo e en primeiro grao. O
prazo para proceder á baixa tamén
é de dez días desde a recepción da
carta, mais non se descarta que
Telefónica esixa probas complementarias da relación de parentesco entre o solicitante e o falecido,
xa que non indica que documento
require para demostrar esa relación. Deste xeito, a declaración de
baixa pode demorarse máis dun
mes, co que se lle cargarían dúas
mensualidades do recibo.
Francisco V. tivo que dar de
baixa o seu tío defunto pero atopouse con que as dificultades eran
tan grandes, que decidiu optar pola suplantación da personalidade
do seu parente. Por suposto, Francisco non deu de baixa ao seu tío,
senón que decidiu cambiar o seu
teléfono de contrato a tarxeta. Esta é unha operación con menos
trabas burocráticas, á que é máis
doado de acceder a través dos procedementos telefónicos automatizados porque se contempla pasarse de tarxeta a contrato. Francisco
chamou por teléfono desde o móbil do seu tío ao servizo de atención ao cliente. Insistindo ante a
máquina automática, requiriu falar cun operador e cando o conseguiu dixo ser o seu tío e solicitou
o cambio de contrato a tarxeta. O
operador preguntoulle por que
quería facelo e el dixo que porque
desexaba facelo. Insistiu e ao final
conseguiuno. “Neste caso só tes
que facer unha recarga da tarxeta
de seis euros, en lugar de agardar
un mes e que carguen unha mensualidade, que como mínimo é de
nove euros”, explica Francisco.
“Logo, cando se esgoten os seus
euros, non recargas e en seis meses dan de baixa automaticamente
o teléfono”, engade.
Francisco tomouse o pagamento dos seis euros de recarga
da tarxeta do seu tío como unha

taxa ante un sistema burocrático
máis complexo que o da Administración pública. Cometeu un
delito ao asegurar por teléfono
que era o seu tío, pero non é doado de demostrar e, en todo caso,
se o descobren, calquera xuíz entendería que os métodos que empregan as operadoras telefónicas
están concibidos para conservar
a clientela a toda costa, por enriba dos seus dereitos como consumidores e a pesar de estaren
mortos. “Non temos quen nos
defenda”, conclúe Francisco.♦
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Campaña da Policía e a Garda civil para empregar
o galego nas relacións internas e coa sociedade
MARÍA OBELLEIRO
Ademais de velar pola seguridade e pola protección do cidadán,
os membros da Policía autonómica, local e nacional e os da Garda
civil actuarán a partir de agora
como axentes da lingua. “En galego, con seguridade” é o nome
co que se coñece unha campaña
que tentará favorecer o galego
na comunicación entre as forzas
do Estado e a sociedade galega.
Atrás quedaron os tempos nos
que as forzas e corpos de seguridade estatais rexeitaban empregar
o galego para desenvolver os seus
labores cotiás e atrás tamén quedaron as prohibicións e o demérito que supuña empregar o galego
neste ámbito da Administración.
Por vez primeira en todo o Estado, a Policía autonómica, nacional e local e máis a Garda Civil xuntáronse nun acto co fin de
darlle un pulo decisivo ao idioma.
Cada vez son máis os eidos, tanto
públicos como privados, que de-

señan campañas co obxectivo de
promocionar o uso do galego como vehículo de comunicación.
Neste caso, foron as forzas e corpos de seguridade os que emprenderon un cometido a prol da lingua. Até o de agora, tanto a Policía como a Garda Civil empregaban o castelán na maior parte das

relacións e exercicios oficiais que
lles corresponden.
A iniciativa
Para tentar mudar a situación, representantes das forzas e corpos
de seguridade xuntáronse en Santiago na presentación do libro En

galego, con seguridade. A obra,
promovida pola Asociación de
Funcionarios pola Normalización Lingüística, recolle as impresións de máis de cen alcaldes,
policías e gardas civís sobre a
importancia do idioma.
No acto non faltou unha interpretación da Negra Sombra de
Rosalía nin as referencias a Curros e a Castelao. Membros dos
distintos corpos da Policía e da
Garda civil, o presidente da Xunta, a do Parlamento, o conselleiro de Presidencia, a secretaria
Xeral de Política Lingüística, o
delegado do Goberno, o presidente da Fegamp e os representantes da Asociación de Funcionarios pola Normalización Lingüística aproveitaron a xuntanza
no Hostal dos Reis Católicos para manifestar o seu compromiso
co emprego da lingua.
O xefe da Policía local de
Pontevedra, Daniel Mancelle,
mostrouse a prol do galego e instou os compañeiros a empregalo

nas súas funcións, “a saúde do
galego depende do seu uso”,
apuntou. Pola súa banda, o responsábel do colectivo que impulsou a campaña, Xoaquín Monteagudo, apuntou a importancia
que supón normalizar o galego
entre os funcionarios policiais
pola función social que desenvolven, “os policías son a personificación da autoridade do Estado
na rúa e o seu contacto cos cidadáns é moito máis intenso, universal e cotiá que o da maioría
dous outros axentes públicos”.
Ademais de expresar o compromiso do corpo de Policía Nacional co uso do galego, o xefe superior de Policía de Galiza, Luís
García Mañá, definiu a lingua como o “elemento máis afoutado da
propia identidade”. Na mesma liña, o fiscal xefe do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Carlos
Varela, subliñou a importancia do
galego e da necesidade de divulgar nas comisarías os dereitos lingüísticos dos cidadáns.♦

Os nacionalistas gañan no SERGAS
e duplican no Concello da Coruña

UGT segue a ser
maioritaria e a CIG
é a que máis aumenta
RUBÉN VALVERDE
Os últimos resultados das eleccións sindicais que acaban de
computarse (do mes de marzo)
veñen de confirmar a UGT como
sindicato maioritario en Galiza,
pero sitúan a CIG como a central
que máis aumenta, situándose tan
só a catro puntos do primeiro e a
pouco máis dun punto de CC OO.
Concretamente, a UGT acapara o
31,7 por cento dos delegados sindicais, polo 28,9 por cento de CC
OO e o 27,6 por cento da CIG.
O sindicato nacionalista é o
que máis avanza, malia sacar uns
resultados discretos nas provincias
de Lugo e Ourense. Nas últimas
eleccións celebradas, a CIG venceu nas do Servizo Galego de Saúde (Sergas) e duplicou os seus resultados no Concello da Coruña. A
CIG-Saúde acadou dez representantes máis que no 2003, consolidándose como primeira forza por
diante do Cemsatse e con 23 delegados máis que a UGT.
No tocante ao Concello coruñés, a CIG duplicou a representación, pasando de tres a seis representantes e consolidándose como
segunda forza, atrás do CSIF, con
oito. Roberto Tizón, responsábel
da sección sindical da CIG, interpreta os resultados como un referendo contra a política de persoal do Concello, “ademais dun pau
á UGT, a única central que apoia a
polémica Relación de Postos de
Traballo Municipal (RPT)”.
Cómpre lembrar que unha gran
cantidade de traballadores do Concello coruñés segue a estar acampada diante da casa consistorial ante a polémica normativa laboral

que vén de promover o alcalde Xavier Losada. “Os que estamos contra a RPT non somos catro, senón
832, que son os votos que sumamos todos os sindicatos que esiximos unha valoración xusta dos
postos de traballo”, conclúe Tizón.
En canto ás provincias, UGT e
CC OO son claramente maioritarias en Lugo e en Ourense. A CIG
lidera Pontevedra e os resultados
están máis axustados na Coruña. A
secretaria confederal de organización da CIG, Consuelo García, explica que “estamos satisfeitos en
como se veñen desenvolvendo os
resultados para nós até o de agora.
Haberá que agardar até decembro,
cando conclúen as eleccións sindicais para ver o que acontece, pero
os datos indican que estamos moi
próximos a ser a segunda forza,
malia os malos resultados en Lugo
e Ourense. Volvemos ser maioritarios en Ferrol, A Mariña e somos
segundos en Pontevedra a moi
poucos votos da UGT”.
Ademais, Consuelo García indica que a CIG é maioritaria nas
grandes empresas galegas e en
sectores tradicionais como a educación. Porén, recoñece que na administración pública os resultados
non foron tan bos como agardaban, aínda que indica que “os medios manipularon certas informacións para facer crer que sufriramos un retroceso na Xunta, cando
en realidade os resultados foron
semellantes aos doutras eleccións.
O que aconteceu é que por problemas, non puidemos presentar a
candidatura na Vicepresidencia a
tempo, o cal foi aproveitado para
converter ese caso nun todo”.♦

‘Os polacos rapamos unha ovella nun minuto’
H. VIXANDE
Unha ovella, un minuto. Eis a
marca que ten Marcos Wasto
rapando ovinos nas comarcas do
interior de Galiza. El e tres compañeiros máis pasan a primavera a percorrer o país para cortar
la nos lugares onde hai rabaños.
A principios da primavera, Marcos e tres compatriotas seus parten de Cracovia, Polonia, para vir
rapar ovellas á Galiza. Chegan
despois de cruzar toda Europa a
bordo dunha decauve na que traen
os aparellos para o seu traballo e
na que ás veces teñen que durmir.
“Podemos tardar un minuto
en rapar unha ovella, mais como
non é un concurso, normalmente
empregamos dous minutos”, explica Marcos. Por cada cabeza,
cobra entre un euro e medio e
tres euros, unha cantidade que
parece elevada se se calculan
unicamente os ingresos que pode
obter se traballa unha media de
oito horas, mais esas contas non
son así. “De feito, eu en Polonia
teño outro traballo, isto é temporal e complementario”, matiza.
“Somos unha cuadrilla de catro, tres rapamos e outro dedícase a collelas”, explica Marcos.
Tosquiar unha ovella é máis difícil que collela, polo que esta actividade queda para os aprendices. “O primeiro ano teñen conta
delas e van fixándose como se
fai, logo xa comezan a rapar eles
e en dous anos xa saben facelo”,
di. Non é doado facelo. Na Galiza a cooperativa Ovica realizou
cursiños de rapa de ovellas e tamén houbo propietarios de rabaños que mercaron máquinas
eléctricas para realizar esta actividade e aforrar cincocentos ou
seiscentos euros –que é o que
vén a custar rapar un rabaño de
300 cabezas. Porén, os que investiron nesas máquinas tiraron
cos cartos porque é un traballo
que require especialización.
En toda Europa, rapar é cousa
de polacos. “Teño amigos rapando en Italia, Francia, Alemaña,
Inglaterra... eu mesmo podería ir
a calquera deses sitios”, di. Uns
aprenderon en cursos de formación impartidos na súa Polonia
natal e outros, como Marcos, nos
lugares nos que traballaron rapando ovellas. “Eu levo dezaoito
anos vindo a España, aquí aprendín”, asegura. No noso país, o
procedemento para captar clientes sempre é o mesmo. Traballan
en colaboración coa cooperativa
Ovica (Asociación de Criadores
de Ovino e Caprino de Galiza). É
quen os pon en contacto cos produtores. “Cando chegamos a cada sitio, rapamos as ovellas dos
socios de Ovica e, se temos tempo, eles preséntanos outros veciños que teñen rabaños e tamén
rapamos as súas ovellas”, di.
Ademais de vir na primavera,
no outono retornan á Galiza por
un período máis curto de tempo.
“Son poucos os que rapan en outono, pero é mellor para os animais porque así collen menos
enfermidades”, explica o tosquiador polaco. Hoxe, a la que se

Xoán Arcos ten 320 ovellas en Gomareite, Vilar de Barrio.

Vivir
da gandaría
ovina

De esquerda a dereita, Marcos Wasto, Martin Baran, Josep Pokusa e Peter Pokusa.

recolle non ten valor no mercado; en tempos, pagaban máis pola la que pola carne.
Concorrencia desleal
Marcos e os seus compañeiros
veñen a rapar á Galiza con todas
as da lei. “Traemos papeis e pagamos a seguridade social, pero
agora hai outra cuadrilla de polacos que anda por aquí que non ten
papeis; iso prexudícanos”, quéixase. Os ilegais fanlle concorren-

cia desleal a este grupo de tosquiadores porque poden tirar cos
prezos. O resultado é inseguridade nun traballo que xa ten suficiente falta de regularidade como
para atraer novos profesionais. E
se non veñen os polacos, non haberá quen rape as ovellas galegas.
Mais, por que polacos e non
galegos? “Quen eran os que emigraban antes? Quen ían á recollida da froita en Francia?: Os galegos. Pois agora somos os polacos
quen o facemos porque tamén
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somos moi traballadores”, conta.
Mais non hai moito que os
polacos comezaron a vir á Galiza. “Levamos uns dous anos e a
verdade é que preferimos isto
porque o clima é máis coma o
noso”, di este tosquiador.
A vida dos polacos que teñen
a rapar as ovellas galegas non é
doada. Traballan todo o día e ás
veces fan noite na súa decauve.
“Cando estamos aquí, temos unha casa na que durmir, pero non
sempre podemos facelo”.♦

O método australiano de tosquío
‘Nós empregamos o método
australiano de rapa de ovellas”, conta Marcos Wasto. Este sistema consiste en “rapar
as ovellas sen atar porque cando se ataban era máis complicado meterlles a tesoira polo
ventre”.
Ver rapar a un destes profesionais resulta espectacular.
Quitan toda a la na mesma peza
e os animais permanecen no
chan sen moverse, aínda que ás
veces o espectador non pode
evitar ter a sensación de que a
ovella sufre durante a operación, sobre todo porque ás veces vense algúns puntiños de
sangue nas partes onde apurou
moito a tesoira de barbear.
Do teito dos cortellos onde
dormen as ovellas penden uns
cabos de corda dos que se colgan os aparellos para rapar os
animais. É maquinaria que traen con eles os traballadores polacos. Comprime un chorro de
aire que chega até a tesoira para accionala.
“As ovellas que son máis

A rapa dunha ovella nun minuto resulta un espectáculo impresionante.

doadas de rapar son as novas,
porque as vellas teñen a pel
máis rugosa e non entra ben a
tesoira, de modo que hai que
pasala varias veces. En tro-

ques, as novas que están gordas, esas son máis fáciles porque a la sae toda dunha vez,
na mesma pasada”, explica
Marcos Wasto♦

Un dos ovelleiros para os
que traballaron os tosqueadores polacos é Xoán Arcos,
de Gomareite, no concello
de Vilar de Barrio, na comarca da Limia. Para Xoán,
“as cousas non son fáciles,
teño 320 ovellas e os beneficios non dan para nada”.
Xoán Arcos comezou a
súa actividade en 2001 e ademais de ovellas conta cun rabaño de vacas. Os resultados
da súa explotación non son
bos porque ten que alugar terra para que pasten as súas
ovellas. “Os pataqueiros, que
son os donos da terra, cómennos; pago 6.000 euros ao ano
de aluguer e só ingreso
14.000 euros; iso non dá para
nada e a miña muller non pode nin asegurarse”, indica.
A Limia é unha das comarcas agrícolas máis ricas
do país, mais iso trae como
consecuencia que os prezos
da terra sexan elevados.
Ademais, se non se é propietario non hai forma de evitar
alugar as terras porque, como lembra Xoán, “aquí
monte comunal non hai; se
tes a sorte de contar con ese
monte, entón si que vives”.
Unha alternativa sería un
banco de terras, mais cabe
preguntarse se ten sentido
empregar a Limia para criar
ovellas, cando se poden ter
actividades agrarias con máis
valor engadido, dado que esta
comarca é chá e conta cunhas
moi boas condicións para o
cultivo da terra. “Si que ten
sentido ter ovellas porque hai
moita terra sen traballar, no
concello de Xunqueira de
Ambía case todas as hectáreas están a monte”, responde.
A pesar de todo, Xoán
non ten moita confianza en
que de contado cheguen á
Limia os bancos de terra.
“Tardarán en vir”, prognostica. Despois de tantos anos de
desatención, o campo galego
perdeu a esperanza. “Unha
medida como esa benefícianos a algúns, pero implica
perder votos”, asegura.♦

Nº 1.265 ● Do 26 de abril ao 2 de maio do 2007 ● Ano XXX

Os rabaños galegos precisan de xornaleiros para os labores especializados

Nº 1.265 ● Do 26 de abril ao 2 de maio do 2007 ● Ano XXX

Serve como preludio á celebración dos actos do centenario
que darán comezo nas próximas semanas

A Nosa Terra recibe o Premio ‘Manuel María’
á Dignidade Nacional

Logo de recibir o premio de
mans de Saleta Goy, viúva de
Manuel María, o director d’A
Nosa Terra, Afonso Eiré,
agradeceu unha distinción que
“a bo seguro acollerían con
agrado esa pléade de ilustres,
esa alba de Gloría que conformou este proxecto ao longo
dos cen anos, como ben poñía
de manifesto o xurado”, porque a dignidade nacional,
construír unha nación, foi a
aposta de todos os que participaron dun ou doutro xeito neste proxecto. O premio constou
dunha figura de cerámica da
autoría de Pérez Porto.
Incidiu en que premiar A
Nosa Terra era premiar “a Manuel Lugrís, Eduardo Pondal e
Manuel Murguía, os Vilar Ponte, Ramón Cabanillas, Vítor
Casas e Ánxel Casal. A Castelao e a Alexandre Bóveda. A
Luís Seoane, a Eduardo Blanco Amor e Xaime Prada. A
Manuel María como exemplo
das persoas comprometidas e
militantes que participaron
desde o 1977, como recuperador da cabeceira, accionista,
colaborador e difusor do proxecto”.
Pero Eiré resaltou que, sobre todo se estaba a premiar
“centos de persoas que nunca
sairán los libros de historia pero que, sen a súa contribución
sería imposíbel que este proxecto resistise cen anos contra
todas as adversidades (peches,
coaccións, asasinatos, desterros...) e se mostre hoxe coa
máxima puxanza. A esas María
Miramontes (en referencia á
muller de Anxel Casal, das que
moitos non saben o seu nome
pero moitos si que temos moi
presentes e sabemos do que falamos, e a eses asinantes, accionistas e colaboradores desinteresados. E non só escribindo, senón realizando as tarefas máis diversas: dobrando
os xornais, distribuíndoos,
achegándoos á imprenta... E,
como non, a todos os traballadores, de antes e de agora”.
Neste senso, o director d’A
Nosa Terra contou algunha

anécdota na que poñía de manifesto esta colaboración e as circunstancias paveras que levaba
consigo.
Con anterioridade, o tenente de Alcalde de Compostela,
Néstor Rego deulle a benvida
aos presentes, poñendo de manifesto a vinculación de Manuel María con Santiago. Anxo Louzao, responsábel de
CIG-Ensino, pola súa banda,
puxo de manifesto os valores
solidarios e políticos de Manuel María, así como a súa
dignidade e loita a prol dunha
Galiza que “decida por si mesma”.
O acto, conducido por Xurxo Souto (director de programas
da Radio Galega), comezou e
rematou coa actuación do cantautor Miro Casabella.♦

Saleta Goy,
viuva de
Manuel María,
faille entrega
da escultura
deseñada
por Pérez Porto
ao director
d’A Nosa Terra,
Afonso Eiré.

P. C O N DE

A.N.T.
A Nosa Terra recibiu o 21 de
abril o Premio ‘Manuel María’ á Dignidade Nacional
no transcurso dunha cea celebrada no Hotel Los Abetos
de Compostela. Este premio, que vai pola segunda
edición, está convocado pola
Confederación Intersindical
Galega, a Asociación Sociopedagóxica Galega, A Mesa
Pola Normalización Lingüística e a Asociación de
Escritores en Lingua Galega.

‘Premiamos o xornalismo de pensamento e
aspiracións galegas’
Reproducimos a acta na que se recollen as razóns polas que o xurado
do Premio ‘Manuel María’ decidiu recoñecer o labor d’A Nosa Terra.
O xurado composto por Mª Pilar García Negro, Alberte Ansede Estraviz, Xosé Ramón
Freixeiro Mato, Marga Romero Lourenzo e
Carme Vidal Laxe decidiu por unanimidade
outorgar o Premio Manuel María á Dignidade Nacional a A Nosa Terra por toda unha traxectoria na defensa da nosa lingua e
cultura e dos dereitos nacionais da Galiza.
O xurado estima que A Nosa Terra desenvolveu ao longo dos seus xa cen anos de existencia un ideario de compromiso e de defensa da dignidade e dos intereses da nación.
Neste ano en que se conmemora o centenario
da súa fundación o 4 de agosto de 1907 e o
trinta aniversario da súa última etapa, despois
do tempo de exilio en Bos Aires, comprácenos que esta cabeceira histórica do nacionalismo reciba o premio que leva o nome dun
dos seus fundadores e colaboradores, dun home que andou a terra a través das súas páxinas e que estivo sempre ligado ao xornal.
A de Manuel María é unha e inesquecíbel das moitas sinaturas que deitou textos
nas páxinas d´A Nosa Terra. Polos distintos
números pasan, sen dúbida, as máis relevantes personalidades galegas e todas as
que, dun xeito ou outro, traballaron polo desenvolvemento da nosa conciencia nacional. Podemos citar, singularmente, o
contributo de Castelao e Bóveda mais son
un senfín os nomes que se sumarían á extensa nómina, a comezar por Murguía, os irmáns Vilar Ponte, Viqueira ou Avilés de Taramancos, por citarmos só uns poucos.
Mención especial merece o nome de Vítor
Casas, director asasinado pertencente a unha xeración que sufriu unha represión que
se reflicte na propia historia do xornal.
Porque esta é tamén unha constante nos seus
cen anos de historia. A través da súa traxectoria
podemos debuxar a propia evolución do nacionalismo, nos seus distintos tempos. A Nosa

Terra defendeu desde o xornalismo a vontade de
ter voz propia, de crear medios de comunicación
de noso, non só en lingua galega senón cunha
vontade de emitiren a información desde a Galiza e desde un pensamento e aspiracións galegas.
Foi tamén vangarda á hora de reclamar dereitos
sociais e políticos, de esixir un futuro para os nosos sectores produtivos, a normalización da lingua e da cultura ou para abandeirar a recuperación da nosa memoria histórica. As páxinas d´A
Nosa Terra acolleron as vangardas literarias e artísticas, os homes e mulleres que cambiaron o
curso da historia de Galiza tanto na arte como na
literatura, na política e no propio xornalismo. O
acervo dos seus números mostra a grande galería de figuras que traballaron pola modernidade
de Galiza durante todo o século XX, nunha continuidade que se mantivo no exilio e que chega á
nosa contemporaneidade. Deu cabida, polo tanto, a todo o abano político, literario, artístico da
nación... con iniciativas pioneiras e valiosísimas
para a debida institucionalización, dignificación
e divulgación da cultura galega.
Apresentouse sempre coma un proxecto
colectivo, cunha propiedade plural e con
portas abertas a todos e todas os que quixesen partillar os seus idearios. De feito, A Nosa Terra é, sen dúbida, o proxecto que máis
persoas conseguiu aglutinar ao seu redor dos
que teñen nacido na Galiza. Falabamos de
todos os persoeiros que entraron a participar
da iniciativa ideada por Murguía ou Lugrís
Freire que darían lugar a unha inmensa lista
mais, hoxendía, o xornal conta con máis dun
cento de persoas que colaboran cunha redacción estábel dirixida desde hai máis de vinte
e cinco anos por Afonso Eiré, precedido que
foi por Margarita Ledo Andión e mais por
Xosefina López Corral e Xosé Currás.
A Nosa Terra actuou de maos dadas con
outras institucións ou organizacións da cultura, o ensino ou a sociopedagoxía, o que

acredita unha vontade ben valiosa de unir
esforzos colectivos, nunha Galiza precisada
de vontade unitiva e nacional.
Compromiso con Galiza, co seu idioma e a
súa cultura, fidelidade a un ideario nacionalista, defensa dos intereses dos nosos sectores
produtivos, altofalante de colectivos sen voz.
Con estes vimbios foi tecendo A Nosa Terra a
súa historia xunto a unha ética xornalística que
caracterizou a súa redacción mesmo en tempos
complexos e que lle ocasionou momentos en
que a resistencia se tornou especialmente difícil. Mesmo así, A Nosa Terra mantívose con
igual empeño, co esforzo militante e coa mesma ilusión que conduciu o seu nacemento. O
xornal soubo tamén responder aos novos retos
da cultura contemporánea adecuando as súas
mensaxes ás novas tecnoloxías da información
e das industrias culturais. A Nosa Terra honra
tamén a cultura galega coa publicación de volumes indispensábeis e innovadores para o coñecemento da nosa historia, literatura, arte,
economía... dos que cómpre salientarmos a
pioneira publicación de monográficos dedicados aos principais nomes da literatura galega.
Fiel á súa traxectoria histórica, A Nosa Terra
continúa ofrecendo nas súas páxinas elementos abondo relevantes que continúan a renovar
a contemporaneidade do noso xornalismo.
Por todo isto, o xurado da segunda edición do premio Manuel María á Dignidade
Nacional decide por unanimidade concederlle o galardón a A Nosa Terra e fai extensíbel o premio especialmente ao seu director
Afonso Eiré e á actual redacción do xornal
mais tamén a todos e todas os colaboradores, membros fundadores e dos consellos de
administración e a todos e todas os que
constrúen a súa historia e o seu presente e
traballarán tamén para que teña un próspero
futuro. Alégrase especialmente de que o premio sexa outorgado nun ano tan significativo para a historia do xornal, un ano en que
cómpre desde distintos sectores e institucións contribuír tamén á celebración do centenario dunha ilustre cabeceira histórica.♦

Nº 1.265 ● Do 26 de abril ao 2 de maio do 2007 ● Ano XXX

Que supuxo para vostede o ser
fillo de Henrique Líster?
Ser fillo de alguén cunha personalidade tan forte e tan marcada
non influíu negativamente, moi ao
contrario. As relacións de fillo a
pai nunca foron conflitivas porque
Líster nunca tentou impornos nada na nosa educación. Para el non
existía iso de que hai que facer, tes
que facer... El predicaba co exemplo e mostrábanos o xeito de comportarnos, coherente e exemplar
en todas as circunstancias.
O escritor Segi Pamiés, fillo
de López Raimundo, e o fillo de
Santiago Carrillo, tamén dirixentes do PCE, teñen falado e
escrito sobre o trauma que padeceron ao ter que mudar non
só de país senón de apelido, non
sabendo moi ben quen eran.
O meu caso é aínda máis complicado. Nacín en Moscova no
1941, dous días despois comezou a
guerra. No 1944 o meu pai pasou a
ser xeneral do exército polaco. Unha lei dicía que todos os membros
do exército polaco e as súas familias
eran, automaticamente, cidadáns
polacos. Desde o 1946, en que chegamos a París, até o 1950 eu fun
apátrida. Botáronnos de Francia e
fómonos vivir a Hungría. Logo a
Checoslovaquia. Isto supuxo aprender unha nova lingua, afrontar unha
nova realidade. O meu pai axudounos moito porque sempre nos inculcou que o primeiro que había que
facer era aprender a lingua do país,
os seus costumes, respectar as tradicións... Tiven a nacionalidade checoslovaca, volvín á URSS realizar
os meus estudos. Logo tiven a nacionalidade cubana. Despois a española e, agora teño a nacionalidade
francesa. Até o 1977 levei o nome
de Henrique López pero sempre
souben quen era eu e quen era meu
pai, ao contrario doutras testemuñas. Eu creo que hai moito conto.
Para min a vida que levei non foi un
problema, ao contrario.
Cantas línguas fala hoxe...
Ben, seis. Outras moitas, como
o galego, compréndoas, léoas...

Henrique Líster
‘Polo que falaba meu pai, pensaba que
Castelao era do PCE’
AFONSO EIRÉ
Director do Departamento de Estudos Eslavos da Universidade francesa de Poitiers, historiador e
filólogo, Henrique Líster ten múltiplas facetas, todas elas interesantes para ser entrevistado. Pero,
nesta ocasión reproducimos un anaco de conversa da que falamos do seu pai, o xeneral Líster, e
das vivencias ao seu carón, logo de participar nunha homenaxe que lle ofreceron na súa terra natal.

A Galiza do xeneral Líster
Cando soubo vostede que existía Galiza?
Antes de saber que existía España souben que existía Galiza.
Estaba presente nas conversas co
meu pai. Pasaba moitas noites falándonos de Galiza e mostrándonos, por exemplo, o libro Galicia
mártir, de Castelao, e traducíndonos o que alí poñía. Tamén nos falaba constantemente da súa aldea,
da súa xuventude, das súas aventuras, da cultura... Pero sempre
era Galiza, non era España.
Pero Castelao non era comunista.
Eu pensei toda a vida que
Castelao era membro do partido
porque meu pai falaba del con
tanta devoción, con tanto amor,
que non podía nin imaxinar que
non fose do Partido. Falaba del o
mesmo que falaba dos membros
máis queridos do PCE.
O partido estaba omnipresente nas súas vidas. Cando
Líster racha co PCE, como o
viviron?
A ruptura, coma todas, foi un
proceso. As contradicións non xorden no PCE no sesenta e oito como
afirman moitos. Estou capacitado
para dicir, por que a partires dos 16
anos o meu pai falaba estes asuntos
comigo, que viñan moi de atrás. A
ruptura non foi pola chegada dos

X.E. A .

tanques rusos a Checoslovaquía.
Se non fose iso tería sido outra circunstancia. As diferenzas máis claras comezaran dez anos atrás.
Tamén hai que ter en conta
que no estranxeiro foron moitos
os membros do PCE que seguiron a meu pai, o que posibilitaba
manter relacións e lle daban
mesmo solidez á súa postura.
Pero Lister estaba sobre todo enfadado con Carrillo.
Si, pero este enfado viña xa de
cando rematou a guerra. A gran discusión entre Carrillo e Líster xurdiu
pola loita guerrilleira. Non é que
Líster fose un extremista que quixese manter a metralleta entre os
dentes desde finais da guerra até a
Transición. El afirmaba que cando
un partido se pronuncia pola loita
armada está na obriga de enfocar
todas as forzas, humanas e materiais, no proxecto. Se se fai, como
defendía Carrillo, para presionar os
socialistas e a opinión pública mundial é un acto criminal, pois enviábase á morte a moitos militantes
nunha estratexia que non tiña ningunha perspectiva de futuro. Líster

defendía que non se podían manter
as dúas posturas á vez. Que a loita
armada non se podía manter como
complemento doutras políticas.
Líster e Carrillo
Segundo denunciaban guerrilleiros como O Piloto, o PCE deixou
abandonados moitos militantes.
Existía o mito de que era o
PCE quen dirixía e controlaba toda a guerrilla. Era mentira. Había
outros moitos grupos como os socialistas ou os anarquistas e, outros, que non lles quedou máis remedio que botarse ao monte. O
repregamento dos guerrilleiros a
Francia decretada por Carrillo sen
tomar antes as medidas axeitadas
foi un acto totalmente criminal. A
xente non podía volver á cidade
porque estaban queimadas, quedar no monte tampouco por que
non tiñan axuda... Aínda por encima, o partido consideraba indisciplinados os que se vían na obriga
de seguir loitando para sobrevivir.
Por que o PCE tomou esa
decisión?

Carrillo inventou a andrómena
de que foi por unha orde de Stalin.
Iso é unha aberración. A razón é
moi simple: Stalin nunca daba ordes de ese tipo, era demasiado fino,
demasiado intelixente. Que nunha
conversa podía suxerir que había
que procurar fórmulas... combinar... Puido ser. Pero Stalin era un
ex seminarista ortodoxo e por onde
pasa un seminarista ortodoxo, un
xesuíta non ten nada que facer. Stalin nunca daba unha orde directamente, nunca pillaba os dedos. Carrillo inventou o de que Stalin dera
a orden para que a dirección do
partido acatase a súa proposta.
Existía xa un pacto do PCE...
Existía, e vai ti saber cal era
verdadeiramente ese pacto.
A Nosa Terra, en 1946, xa falaba dun pacto para a restauración borbónica no fillo de Don
Juan, arremetendo contra o
PCE, entre outros, por ese pacto.
Ese foi o problema. Como o foi
a ilegalización do PCE en Francia,
episodio fundamental ao que Carrillo, Dolores Ibarruri e Fernando
Claudín lle dedican nas súas me-

morias só unhas liñas, cando foi algo fundamental para a súa política.
A ilegalización do PCE en Francia
non foi unha peripecia ao abeiro da
guerra de Corea e da posibilidade
dunha III Guerra Mundial. A
OTAN crease en 1949. Portugal
propón que sexa admitida España.
Pero non o é... Pero os aliados non
poden ir á construción dunha forza
política en Europa sen incluír a Península Ibérica, con Canarias, o Sáhara... Os americanos procuran un
truco, España non entra na OTAN
pero nós asinamos un tratado bilateral. Pero en España, segundo a
propaganda estase a desenvolver
unha loita guerrilleira potentísima.
Os fascistas, para manterse, tamén
magnifican esta loita. Nesa atmosfera dun movemento armado en
moitos puntos do país, dirixido polos comunistas desde Francia... había que combater ese movemento
por parte da OTAN. Pero para liquidalo era preciso liquidar a base
loxística, que estaba en Francia e
que era o PCE. Instalar as bases armadas nun país infesto pola guerrilla comunista era unha loucura...
Por iso ilegalizaron o PCE en Francia e lles fixeron ver que estaba
baixo control. Por iso desapareceu
a loita guerrilleira. Os servizos secretos estadounidenses seguramente tiñan información de dentro
do partido. A ilegalización podía
tamén ser a desculpa interna para
acabar coa loita guerrilleira. Demasiadas coincidencias...
Despois veu a política do
PCE de reconciliación nacional...
E Líster nunca estivo contra a
reconciliación dos españois senón
en contra de como o deseñou Carrillo. Foi unha cluadicación por parte
do PCE de continuar cunha política
de transformación social en España. Por outra parte, a Líster e a Carrillo separounos a interpretación
que cada un realizou da revolución
cubana. Líster viuna con esperanza,
non así Carrillo. Polo demais, existiu unha interpretación abusiva por
uns e outros polos lazos que unían
a Líster co Che Guevara. Existía
amizade verdadeira e admiración
mutua. Carrillo acusaba a Lister de
apoiar o Che, cando Líster o admiraba pero non estaba de acordo coa
súa teoría da focalización. Aínda
así, acusaban a Líster de esquerdista e de partidario da loita armada....
Veu logo a Transición...
E Líster analizou que aquela
política impulsada por Carrillo
significaba a desaparición do
PCE. Moitos non o crían, pero a
realidade non mente.
Hai posibilidade de que o
legado de Henrique Líster veña para Galiza?
O legado de Líster onde ten
que estar é en Galiza. É unha parte
pequena da súa importante historia. Estou disposto a traballar coa
Xunta para tentar xuntar todo o seu
legado, que aínda está bastante disperso e non totalmente catalogado.
O que posuímos eu e os meus irmáns está á disposición dos galegos. Hai que ver se se restaura a
súa casa, ou onde é mellor instalalo. Hai que ter en conta que o internacionalismo de Líster, o ser xeneral de catro exércitos en catro países, non lle priva de ser profundamente galeguista. Comentaba, por
exemplo, así aparecen nas memorias, como o seu enfado con Ernest
Hemingway ben porque lle di que
non é español. Cando o escritor
pensa que ten a grande exclusiva,
Lister dille que é galego e o xornalista enfádase todo.♦
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Wolfowitz e
o Banco Mundial
Manuel Cao

Central térmica das Pontes.

Os sindicatos piden a recolocación ou prexubilación
ante o peche das empresas a finais de ano

Os mineiros das Pontes e de
Meirama esixen igual tratamento
que os do resto do Estado
RUBÉN VALVERDE
Os traballadores das auxiliares do carbón de Meirama e As
Pontes anuncian que continuarán as súas protestas até que
o goberno central acepte concederlles os mesmos dereitos
que ao resto dos mineiros do Estado. A CIG, único sindicato que está apoiando as demandas dos traballadores, pide
que o goberno central faga cumprir tamén neste caso o Plano
Miner II e que polo tanto lle conceda a prexubilación ou recoloque os mineiros que quedarán sen emprego a finais deste ano.
As minas de carbón pardo galego das Pontes e de Meirama pecharán a finais deste ano. O esgotamento do mineral deixará no
paro case 500 traballadores que
viñan producindo para as centrais térmicas máis contaminantes do Estado. De feito, as propias centrais xa estaban importando unha parte do carbón que
consumían e preparan un sistema
de utilización de gas natural para
seguir producindo enerxía.
Os traballadores das minas
galegas piden que entre en aplicación o Plano Miner II, impulsado pola UE e posto en marcha
polo Estado e que posibilita a
prexubilación aos traballadores
cuxas minas pechan. A outra opción é que segundo este Plano
Miner II, o Estado ten que investir cartos para planificar parques industriais e facer que as
empresas que se instalen na zona contraten a aqueles mineiros
que non poidan ou non queiran
prexubilarse.
Porén, até o de agora o goberno central aínda non ofreceu
unha resposta e segue negándose a que os mineiros galegos

poidan acollerse a este plano
Miner II, co cal quedarían na rúa
unha vez chegado a final do ano,
nunha comarca que leva historicamente vivindo dese sector. O
secretario comarcal da CIG,
Paulo Carril, que está levando o
peso da negociación co Estado,
indica que “non é xusto que durante anos os nosos mineiros leven traballando para empresas
como Endesa o ou Fenosa, cuxos beneficios son multimillonarios, malia a contaminación e
malia que toda esa enerxía marcha para fóra e que agora non se
faga nada por buscalle unha solución a estes traballadores”.
Carril lembra que existe un
acordo no congreso, logo dunha
iniciativa promovida polo deputado do BNG Francisco Rodríguez, para que estes traballadores das auxiliares das Pontes e
de Meirama poidan acollerse ao
Plano Miner II. Para Carril, a
non posta en vigor deste plano
para o caso galego sería unha
discriminación “dificilmente
entendíbel”.
O responsábel da CIG asegura que unha parte de culpa de to-

do o que está a acontecer a teñen
tanto a UGT coma CC OO, que
asinaron acordos co Estado para
implantar o plano Miner II, sen
asegurarse de que ía ser posto en
marcha en todos os casos. Carril
tamén recorda que estas mesmas
centrais “non quixeron sumarse
ás mobilizacións convocadas polos traballadores”.
Máis discriminacións
A CIG denuncia que con esta
medida, o goberno central discrimina claramente a Galiza,
aínda que xa previamente sairamos malparados noutras decisións no sector do carbón. No
Plano do Carbón asinado por
CC OO e a UGT, Galiza recibiu
135 millóns de euros para o período 2006-2012, dos 195 millóns que lle corresponderían
por volume. Ademais, no Plano
1998-2005 para a nosa terra só
foron parar 64 dos 200 millóns
que lle correspondían.
A central nacionalista reuniuse co delegado do goberno
central, Xosé Ameixeiras, que
tan só se limitou a prometer que
trasladará as demandas dos traballadores ante o executivo central. Polo momento o paro está a
ser secundado polo 100 por cento dos traballadores e a CIG
anuncia que as protestas non cesarán até que se acepte, por parte do goberno central as demandas de prexubilacións e de recolocacións.♦

En momentos de pleno éxito da Administración Bush, unha
vez reelixido no 2004 e coa campaña de invasión e ocupación
do Irak en marcha, Paul Wolfowitz foi elixido presidente do
Banco Mundial o 31 de marzo do 2005, contando con grandes reticencias por parte dos países menos aliñados con Washington pola súa implicación na estratexia alcumada de War
against terror–guerra contra o terror–, a pertenza ao grupo de
falcóns militaristas seguidores de Leo Strauss e a súa declarada aversión ao poder emerxente da UE no escenario global.
Na práctica, o reparto de poderes entre Europa e os EE UU
nos organismos internacionais seguido dende a súa creación
dáballe todas as papeletas ao candidato de George Bush, unha vez que o 4 de maio do 2004 fora nomeado Rodrigo Rato
director xerente e presidente do Directorio Executivo do FMI,
en substitución de Horst Köhler, que tivera que demitir polo
seu nomeamento como presidente da República Federal Alemá. Era esta unha etapa na que os neoconservadores trataban
de gobernar o mundo e ían ocupando, unha por unha, todas as
institucións e organismos internacionais con escasa preocupación por formas ou pactos previos formais ou informais até
o momento xeralmente respetados.
Algúns economistas norteamericanos como Joseph Stiglitz ou Paul Krugman xa recoñeceron nos neoconservadores
unha tendencia a rachar cun modelo anglosaxón no que os vicios privados eran incompatíbeis co exercicio de responsabilidades públicas e ocasionaban a demisión ou destitución inmediata do cargo político. Neste caso, Wolfowitz vén de recoñecer que promoveu e aumentou o salario da súa compañeira sentimental, Shaha Riza, de xeito irregular, o que está a
crear unha crise importante na imaxe do Banco Mundial, un
gran malestar no conxunto dos funcionarios e, sobre todo, está xerando unha parálise do banco á hora de implementar as
súas políticas específicas relacionadas coa loita contra a pobreza e a corrupción nos países menos desenvolvidos.
Wolfowitz, pertence a unha xeneración de políticos ligados a universidades e grupos de interese ben relacionados co
complexo militar industrial que guían a política exterior dos
EE UU e que se destacaron por exercer recentemente o papel
de impulsores ideolóxicos da Administración Bush co Proxecto para o Novo Século Americano. Este think tank tiña como obxectivo a elaboración e aplicación da estratexia neoconservadora para gobernar o século XXI sen que ningún poder emerxente puidese disputarlles a hexemonía aos EE UU.
Certos problemas xurdidos no seo da propia Administración
Bush e a perda de apoio interno á guerra do Irak forzaron a
retirada de Wolfowitz dos cumios do poder e a súa designación como presidente do Banco Mundial.

‘Algúns economistas xa recoñeceron
nos neoconservadores unha tendencia
a rachar cun modelo anglosaxón
no que os vicios privados
eran incompatíbeis co exercicio
de responsabilidades públicas”

En etapas xa anteriores, as iniciativas do BM empezaron
a dar maior importancia ás institucións para o desenvolvemento económico dos países e así implementáronse programas e proxectos que non buscaban só a achega de axudas financeiras senón a preocupación polo uso que os organismos
oficiais facían destas, vencellándose directamente a concesión dos fondos á busca de estratexias para eliminar un sistema de poder corrupto que se apropiaba dos fondos e esterilizaba calquera forma de dinamización e empoderamento dos
axentes que constituen o capital social da sociedade. Por iso
o nomeamento de Wolfowitz foi entendido como o intento de
modificar estas liñas de actuación e voltar ás estratexias do
modelo tradicional.
O escándalo do actual presidente do Banco Mundial ten
moi difícil solución salvo a súa demisión ou destitución pois
mina a credibilidade da institución e dificulta a súa operatividade e eficacia. As presións dos EE UU e os seus aliados poderán manter a Wolfowitz pero a capacidade do Banco Mundial quedará gravemente afectada.♦

A ETA agarda as decisións
dos tribunais sobre as listas
da esquerda abertzale
DANI ÁLVAREZ

O goberno central ilegalizará todas as listas electorais que inclúan membros de Batasuna. As outras deixaraas presentarse.
É o ritual que acompaña todas as
previas electorais desde a aprobación da Lei de Partidos Políticos no 2002 e a posterior ilegalización de Batasuna: semanas e
semanas de debates, declaracións, busca de carreiros para coarse na legalidade e campaña
electoral gratuíta. A esquerda
abertzale non precisa ser un movemento político ao uso, non precisa un programa electoral porque a súa campaña fanlla os demais. Ocorreu nas municipais de
hai catro anos coa ilegalización
de AuB, que eclipsou o resto de
partidos na campaña; nas europeas con Herritarren Zerrenda; logo
nas autonómicas con Aukera
Guztiak e agora con ASB e xa
veremos se tamén con Acción
Nacionalista Vasca (ANV).
Dentro duns anos, cando o
conflito estea resolto e Batasuna,
coas siglas que sexa, volva estar
na legalidade, haberá que facer un
balanzo sobre se a Lei de Partidos
debilitou a esquerda abertzale ou
polo contrario lle deu un novo pulo para seguir adiante reforzando
as súas bases sen apenas ter que
facer un mínimo xesto sobre a
violencia que os puidese equiparar a un sector político plenamente democrático. O vitimismo de
Batasuna logrou que desta vez
máis de 82.000 persoas desen a

G O NZA LO

súa sinatura para impulsar agrupacións de electores que, á falta
do trámite xudicial, van camiño
outravolta da ilegalización.
As siglas Abertzale Sozialisten Batasuna foron algo efémero
porque a pesar de que Arnaldo
Otegi insiste en que se trata da
aceptación da Lei de Partidos o
Estado non as vai legalizar. E
aquí entramos nas contradicións
da lexislación. Durante meses,
mentres o proceso de paz discorría, Patxi López e Xosé Blanco
insistían un día si e outro tamén
en que a esquerda abertzale tiña
que pasar pola oficina para legalizarse se querían manter máis
xuntanzas cos socialistas. Agora
que se legalizaron cuns estatutos
“asumíbeis”, resulta que non
abonda. E non vale o argumento
de que “son os sucesores de Batasuna”, porque diso mesmo se
trata, de que sexan os sucesores
de Batasuna quen conformen un
partido equiparábel ao resto.
Con ASB e as agrupacións de
electores practicamente no limbo, cobra forza a terceira vía, a
de ANV, nunha estratexia semellante á que levou ao Partido Comunista das Terras Vascas
(EHAK nas súas siglas en éuscaro) ao parlamento vasco nas pasadas autonómicas. A ANV é un
partido plenamente legal, con-

formado na República como escisión do PNV, que en 1977 presentou no Ministerio do Interior
uns estatutos rotundamente contrarios á violencia. Pouco despois participaron na conformación do movemento popular
independentista coas míticas siglas HB, e anos despois optaron
por non integrarse no movemento Batasuna, posteriormente ilegalizado. Con apenas unhas du-

cias de militantes e unha activi- ilegalizar a ANV é enormemente
dade mínima desde 1977, sen arriscada ademais, porque os lídeconcorrer a ningúns comicios, a res da esquerda abertzale avisan
ANV emerxeu da nada presen- sen ningún tipo de dúbida de que
tando máis dun cento de listas ás “haberá consecuencias dramáticas
municipais. Algo que sen o so- para o conflito se non estamos nas
urnas”.
porte de Batasuna
Botando
a
no lograría.
vista atrás, chega
A
cuestión
ai que lembrar
con lembrar a enagora pasa por satrevista no Gara
ber qué militantes a entrevista
da ETA, na que
entran a formar no Gara, na que a
os encarapuchaparte das listas e se
dos advertían de
é posíbel relacio- ETA advertía
que “tomarán nonalos cos partidos
ilegalizados sen de que ‘tomará nota’ ta” se hai unha
ilegalización das
que iso choque co
listas en masa.
dereito á libre op- se hai unha
Con esta ameaza
ción política. É di- ilegalización
enriba, o máis
cir, varios días
probábel é que o
máis dando voltas das listas en masa.
goberno español
sobre o mesmo.
opte finalmente
Un estupendo bapor
ilegalizar
lón de osíxeno paaquelas candidara o PP, moi cómodo nesta situación, e outro para turas que teñan nomes de persoas
aqueles que aínda non dixeron na- que militaron en Batasuna menda do atentado de Barajas que dei- tres que deixarán pasar aquelouxou dous mortos e pesar de que no tras que estean “limpas”, sen ile2004 se comprometeran a sacar o galizar a ANV, para así tratar de
conflito das rúas e levalo a unha evitar consecuencias dramáticas
mesa de negociación. A xogada de en forma de atentados.♦

H
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Aquí fóra

Boris,
o demócrata
GUSTAVO LUCA

B

oris Nicolaievitch
Eltsin empeñouse en
que era mellor a propiedade privada dos medios de
produción que a pública pero
a maioría do parlamento non
comprendía onde estaba a
virtude de entregarlles aos
obreiros as fábricas que, de
feito, xa eran deles.
Como os traballadores
votaron en contra de vender a
industria e as propiedades do
pobo, e o parlamento
declaraba ilegais os saldos do
patrimonio público promovidos con toda urxencia polo
presidente Eltsin, o goberno,
que presidía Viktor
Chernomirdin, decretou o
bombardeamento do
parlamento, coñecido durante
anos coma Asemblea do
Pobo ou Soviet Supremo.
Mataron cen parlamentarios
que resistían no edificio sen
auga nin luz dende había un
mes. Os noticiarios da BBC
valoraban a fe do presidente
Eltsin nos valores democráticos e a súa valentía contra os
que se negaban a aceptar as
glorias do libre mercado.
Isto sucedeu no 1993. As
privatizacións deixaron os rusos na miseria e formaron
unha presada de novos ricos.
O Produto Interno Bruto caeu
un 45 por cento, duplicouse a
taxa de mortaldade e a
esperanza de vida pasou de
ser unha das mellores do planeta ao derradeiro lugar da
lista. Os índices de
delincuencia disparábanse.
Aproveitando estas noticias,
Bill Clinton anunciaba que
Eltsin estaba a gañar a “batalla pola democracia”.
No 1996, Eltsin asinaba a
paz coa resistencia chechena
pero deseguida ignoraba o
tratado e invadía Grozni con
150.000 soldados. A
poboación chechena de dous
millóns ficaba en 800.000.
Os máis conservadores din
que nesta segunda guerra de
Eltsin contra Chechenia acabaron con 300.000 civís.
Confiando na
desmemoria, as necroloxías
atrévense a proclamar que
Boris Nicolaievitch Eltsin foi
un campión da democracia.
Os rusos están seguros de
que lles serviu aos intereses
do capital internacional con
despachos en Norteamérica e
Inglaterra. Á parte de saquear
o traballo de varias xeracións
e de rapinar o patrimonio público, preparou o proceso para pechar as saídas de Rusia
ao Báltico e ao mar Negro.
Tamén o chaman nesta
hora “artífice da
desintegración da Unión Soviética” pero nin sequera iso
é certo porque as artes que
usou foran emprestadas por
outros.♦

Un retrato de Eltsin
XULIO RÍOS
Nin era un demócrata nin levou a democracia a Rusia. En ningún sentido. Boris Eltsin
foi o auténtico pai da democradura rusa, un
autócrata útil cun legado político, socioeconómico e estratéxico que só malevolamente
explica as gabanzas dos líderes occidentais
con motivo da súa morte.
Ás portas do que era o Museo da Revolución de Outubro na antiga Leningrado
conservábase hai anos o vehículo blindado
ao que Lenin se subira en febreiro do 1917
para convocar as masas a facer a revolución.
Eltsin, subido a un tanque “improvisado”
(pero oportunamente captado pola CNN)
proclamou a contrarrevolución fronte ao derradeiro bastión da burocracia soviética pero tamén contra o intento de Mikhail Gorbachov (o meu eterno opositor, di en Desafío á
Perestroika) de reformar sen destruír aquel
modelo pretendidamente alternativo. O enfrontamento entre as dúas figuras centrais da
perestroika saldouse coa vitoria do home
chegado dos Urais cando os líderes occidentais constataron que Gorbachov (o adepto
das medias medidas e dos medios pasos, dicía Eltsin) non soamente non quería ir máis
“rápido” senón que marcaba outro rumbo
que visaba preservar trazos esenciais da
URSS sen tiralo todo pola borda.
Eltsin, bébedo de poder (e non só), non tiña reparos. En marzo do 1991, a maioría dos
cidadáns da URSS referendaban democraticamente a súa transformación na Unión de Estados Soberanos, un proxecto que non era do
agrado de quen ambicionaba aproveitar a crise
para tirar do medio o gran rival. En decembro,
nunha dacha nas aforas de Minsk, no bosque
de Belovesh, Eltsin, á vella usanza e co aplauso de Occidente, liquidaba a URSS e notificáballe o acordo a George Bush, primeiro, e a

Gorbachov despois, completando, en paralelo, moral con que algúns en Occidente confuna liquidación do propio PCUS, que Gorbachov den dereitos e intereses, ignorando os auténquería conducir ao socialismo democrático e ticos demócratas, desde Gorbachov aos disidesprender do Estado. Eltsin, como Occiden- dentes da vella URSS quen, por certo, rapite, nunca estivo interesado en salvar nada se- damente se desapegaron de calquera asociación con Eltsin e a
nón en liquidalo todo.
súa corte de sátrapas e
No eido interno, a
delincuentes.
privatización fulminanEltsin, usuario do
te de sectores enteiros
metro por un día nos
da economía rusa deron
tempos en que asumira
lugar a unha nova clase
a xefatura do PCUS en
de oligarcas, moitos deMoscova, foi o primeiro
les auténticos mafiosos,
populista posmoderno
nun proceso que contou
ruso, administrando de
co debido asesoramento
forma tal que se puidese
exterior e que derivou
sempre trompetear, cono agravamento das
mo lembra Gorbachov
condicións de vida e de Boris Eltsin.
nas súas memorias, as
saúde da inmensa maiosúas formas de traballo,
ría da poboación, que
ineficaces, pero que esretrocedeu décadas en
elebrar o apego
pertaban o aplauso enbenestar. A taxa de mordemocrático
tusiasta dos decepcionataldade infantil, a espedos moscovitas.
ranza media de vida, inde
Eltsin
despois
Fiel e compracido
dicadores básicos do
ariete dos intereses esdesenvolvemento hudo bombardeamento
tratéxicos occidentais,
mano, sitúan a Rusia,
do parlamento ruso ou
algún día saberemos se
mesmo hoxe, a pesar
foi el quen designou a
das lucrativas rendas do
a
guerra
de
Chechenia
Vladimir Putin como
petróleo e do gas natusucesor ou se foron os
ral, en niveis absolutaconstitúe
un
insulto
servizos secretos os
mente degradantes.
que consideraron cheCelebrar o apego
á decencia”
gado o momento de redemocrático de Eltsin
tiralo da circulación,
despois do bombardeamento do parlamento ruso (porque se opuña garantíndolle a autorreclamada impunidade
á súa política) ou a guerra de Chechenia (on- polos seus crimes. Nos momentos de sode se levaron a cabo verdadeiras atrocidades briedade, debía ter moi mala conciencia.♦
contra a poboación civil) constitúe un insulto á decencia e resulta expresiva da dupla
XULIO RÍOS é director do IGADI (www.igadi.org)

‘C

Nos tres cumios de MargaCrónicas do mundo
rita (Venezuela), Santo Domingo (República Dominicana) e Campeche (México) acontecidos no curto
intervalo de dez días durante este mes de abril os
desencontros latinoameriLAUDELINO PELLITERO
canos quedaron patentes.
Para os máis críticos
co proceso de cambio que
está a vivir Latinoamérica, aliñados coas te- progresistas se apuntaron á idea da creación
ses máis aperturistas dos mercados e defen- dun Banco do Sur foi matizándose coas prosores das ortodoxias políticas e das organiza- gresivas distancias que marcou o goberno bracións económicas internacionais, o continen- sileiro, que non desexa minguar a operatividate está embarcado en populismos que teñen de dos bancos de desenvolvemento rexional
como destino a fragmentación, polarización que hoxe en día existen, como a Corporación
e desintegración continental. Argumento di- Andina de Fomento ou o como o brasileiro
fícil de manter polas mesmas voces que me- Banco Nacional do Desenvolvemento Econóteron nas pedras das crises e na pobreza boa mico e Social. Desexarían que o Banco do Sur
só tivese como obxectivo o financiamento de
parte dos países do continente.
Mais, con certeza, a medida que se conso- grandes obras de infraestrutura para a intercolidan os procesos de cambio nos que existe sin- nectividade rexional en transporte ou na enertonía aparecen os desencontros propios de pa- xía como o Gasoduto do Sur.
íses que teñen diferentes intereses económicos,
que habitan un mesmo espazo xeopolítico.
Os nidios consensos que se perciben poBrasil e Venezuela
líticas sociais ou en estratexias internacionais, esváense ao entrar en materias con
seguen
enfrontados
intereses domésticos.
No cumio de presidentes sudamericanos
por se converteren
de Margarita, foi imposíbel asinar un docuen potencia hexemónica
mento conxunto. Dous temas da axenda común esganaron calquera acordo e foron obde América Latina”
xecto de desavinzas: Enerxía e Banco do Sur.
A respecto da enerxía, o tema dos biocombustíbeis representa hoxe unha barreira
que se interpón entre o Brasil e Venezuela,
que concorren polo liderado e a hexemonía
continental, ao presentar Hugo Chávez os
Para o pretendido liderado continental brabiocombustíbeis como un dilema antagónico
entre os que desexan alimentar os pobres e os sileiro non é doado sumarse a un proxecto como o perfilado en Caracas por representantes
que desexan alimentar os automóbiles.
O entusiasmo inicial co que os gobernos dos gobernos de Venezuela, Arxentina, Boli-

via, Ecuador e Paraguai,
que acordaron que a sede
inicial estea en Caracas,
que contribúe co 20 por
cento dos 7000 millóns de
dólares que se precisan para botar a andar o proxecto.
Mais lóxicos semellan
os desencontros da localidade mexicana de Campeche. Terra na que o actual
presidente do Celta, Carlos Mouriño, fixo a
súa meteórica fortuna, no sector enerxético,
como mariscal do amigos de Vicente Fox no
Estado. No cumio, Felipe Calderón anunciou
a drástica redución a súa contribución mexicana ao proxecto de macrorrefinaría en Centroamérica, dende 230.000 barrís diarios a
tan só 80.000, debido ao esgotamento dos
seus xacementos petrolíferos. A inesperada
noticia provocou vehementes protestas entre
aliados naturais como o presidente de Guatemala Óscar Berger.
Apoucamento mexicano que supuxo unha boa nova para a refinaría proxectada en
Nicaragua polos presidentes Chávez e Daniel
Ortega que vai concorrer na subministración
de refinados a Centroamérica e que dará os
primeiros pasos en xuño.
Máis vellos son os desencontros entre a
UE e América Latina, que agromaron no 13º
cumio do Grupo de Río, do 17 ao 24 de abril
de Santo Domingo. Temas como a agricultura, e en menor medida os servizos, a propiedade intelectual ou a liberalización de
produtos industriais son as mesmas pedras
que se interpoñen dende o 1995 na consecución dun tratado de integración comercial.
As relacións xeopolíticas latinoamericanas non están instaladas no romance perpetuo, nin camiñan cara á desintegración. Viven as lóxicas tensións das diferentes ópticas
e intereses pero camiñan máis cohesionadas
na defensa dos intereses zonais ca nunca.♦

Cumios e desencontros

‘O
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Crónica da normalidade democrática
(ou crónica da feliz banalidade democrática; ou: un día de sol con eleccións)

Así se viviron as presidenciais na Francia
non tan profunda
F. MEYER / PETIT-RÉDERCHING
Amence con sol este 22 de abril en Petit-Réderching, pequena vila de Lorena a unha ducia de quilómetros do Sarre alemán. Tamén hoxe se nota o verán precoz, aínda que na mañanciña as
temperaturas baixo o ceo sen nubes a penas acadan os seis graos. O día promete: excursións en moto, unha boa barbacoa, bebidas frescas, praia (fluvial nestas paraxes)… e as eleccións presidenciais, tan importantes, tan cruciais para o devir de Francia.
Moita propaganda non se ve, só os
carteis obrigatorios de todos os
candidatos en fronte da casa do
concello, que fai tamén de colexio
electoral. O equipo de goberno
municipal está constituído por
simples cidadáns sen afiliación a
ningún partido. Un deles é Raymond, primeiro tenente de alcalde,
fillo dun inmigrante polaco e dunha lorenesa. Na súa casa reunirase
a familia antes de ir votar. Non se
desaproveitará a oportunidade de
xuntarse para falar e xantar. Así
que pouco a pouco vai chegando a
xente desde sitios diferentes para
votar aquí onde está inscrita nas
listas electorais. Primeiro o sobriño desde Alemaña, logo a filla e o
seu marido desde a fronteira luxemburguesa e o fillo maior desde
a vila veciña. O fillo máis novo
non está pois pasa un ano en Inglaterra como profesor de francés.
Nunha mesa están as tarxetas
electorais de todos, así como uns
sobres cos folletos dos diferentes
candidatos, os máis deles pechos.
A decisión –tamén a dos indecisos– non depende dos eslogans
impresos en papel. “Fabien é moi
sarkosista”, di Raymond sobre o
seu xenro. “Xa me dixo que votase con ollo.” Fabien traballa de
executivo nunha multinacional
en Luxemburgo con máis empregados estranxeiros que autóctonos, cousa frecuente no GranDucado. “Eu antes era de Giscard
e de Barre”, prosegue o anfitrión
antes de convidar ao aperitivo na
terraza. Porén, de momento, ninguén mais revela abertamente as
súas preferencias.
Cando o centro de atención ao
redor da mesa non é o neto, Jules,
que co seu ano e medio de vida hoxe non está de moi bo humor, a
conversa xira ao redor do tema político. “A ver cántos votos vai conseguir Le Pen aquí”, pregunta
Cynthia, a filla, “a última vez houbo moitísima xente que o votou. E
iso que non hai nin paro nin estranxeiros aquí. Xa me dirás.” Hai só
unha familia turca que vive ao lado
da casa de Jean-Paul, o cuñado que
acaba de chegar tamén. Malia ser
fillo de empresarios, é arduo defensor da xustiza social(ista). “Eu
votarei unha muller”, di. “E nada
está claro. Credes que toda a xente dos suburbios vai apoiar a Sarkozy? Ese que os insultou tanto?
Non o creo. Pode haber unha sorpresa.” Raymond non pensa que
sexa para tanto. “O francés normal non se vai rexer por iso.” Jean-Paul retruca: “E toda a esquerda? No 2002 tiveron que apoiar a

Chirac a regañadentes. O normal
tería sido que este metese alguén
da esquerda no goberno. A fin de
contas gañou tamén grazas a eles.
Supoño que nesta ocasión se van
mobilizar masivamente e vingarse. O voto útil. Nada de candidatos comunistas.”
Mesmo Fabien recoñece que
todo é posíbel e que incluso Sarkozy pode ficar eliminado nesta
primeira volta. Yvette, a dona da
casa, constata nalgún momento:
“E todos prometen cousas improbábeis.” Jean-Paul dálle a razón:
“Ti sabes as débedas que ten
Francia?” E, dirixíndose a Raymond: “Acaso ti podes gastar
máis do que gañas?” Fabien ve a
súa oportunidade: “Mirade Alemaña. Antes tiña incluso máis débedas ca nós e agora co goberno
de Merkel a súa economía vai a
tope.” Como se fose o resultado
da política da chanceleira…
Stéphane, o fillo maior, fala das
colas no concello veciño onde votou a súa esposa, filla dun italiano
nacionalizado francés despois de
rematar o servizo na lexión estranxeira: “Xa antes das dez, cando foi
ela, a cola chegaba até o pé da escaleira de entrada. E agora, ao vir
para aquí, vin que ía do concello até
case a igrexa de enfronte!” Logo di
que ten que marchar. “Voto, vou a
casa, como e déitome. Teño que
traballar de noite.” A súa despedida
é o sinal de poñer a mesa para o
xantar. O dono da casa xa prendera
o lume antes, agora pon os merguez
e os biftecks, na mesa hai ensalada
de pasta, taboulet e a inevitábel baguette ao lado da botella de Bordeos e da de auga. “Pois si, supoño
que a participación chegará ao oitenta por cen.” di o sobriño de Alemaña. “Canto? Non creo” opina
Cynthia, “sería moito!”
Nalgún momento Raymond
mira o reloxio do seu móbil e case
se sobresalta: “Vaia! Eu debo irme.

Discusión política á hora do aperitivo. Abaixo, a tarxeta electoral que se precisa para poder votar.

Tampouco quero chegar no último
momento!” Vai presidir a mesa
electoral a partir das dúas. “Hai algún control do funcionamento das
eleccións?”, quere saber o sobriño.
“Si, mandan ás veces un supervisor
da subprefectura de Sarreguemines. Mais hoxe non creo que veña.
A vez anterior díxonos que quitá-

semos a foto do Papa, de Woytila.”
—“Do Papa? Home, non me sorprende, este é un Estado laico.” O
sobriño sorrille a Raymond que admite: “Ben, vale. Pero tamén hai
que pensar na xente maior. Hai unha tradición aquí. Eu non lle vexo
nada malo. É só na entrada, non
nos despachos.” Menos mal que
non o sabe Sarkozy…
Tómase o café, a sobremesa
será para despois do que é, segundo a tarxeta electoral, “un droit “
mais tamén “un devoir civique”.
Gorra na cabeza do pequeno Jules,
crema de protección para a súa cara e lentes de sol para os demais.
Empeza o paseo cara á casa do
concello, cruzándose coa xente
que xa votou, vendo os coches que
traen os que aínda van facelo. No
colexio electoral, todo normal.
Diante hai xente falando, dentro, a
mesa coa urna e os concelleiros
que se ocupan de verificar a identidade dos electores e de lles entregar os sobres. Á beira, as papeletas

SUSA N A FER N Á N DEZ

cos nomes dos candidatos, sen referencia aos partidos que os
apoian. Todo o mundo colle máis
de unha, o voto é secreto e exércese nas cabinas, onde se atopan tamén as papeletas daqueles candidatos que non conseguiron entrar
nos sobres… Despois depositar o
sobre pecho na urna, recoller a tarxeta electoral, asinar na lista.
E xa está. “Votaches ben?”,
pregúntalle Fabien ao sobriño.
“Iso só se sabe despois”, responde este con certa retranca.
E por fin os resultados
Resultados oficiais de
Petit-Réderching, département
Moselle, région Lorraine:
1) Sarkozy: 30,39% (324 votos)
2) Bayrou: 22,23% (237 ” )
3) Royal: 16,79% (179 ” )
4) Le Pen: 15,20 (162 ” )
participación:
86,04%
1.091 electores de 1.268 inscritos♦

Cambio, unidade e nada de dúbidas
O primeiro en aparecer logo de
se coñeceren as primeiras estimacións despois das 20 horas é
Sarkozy. Nos ollos o brillo de
quen manda e nos labios o sorriso de quen cre ter razón. Detrás del unha paisaxe bucólica
con moito ceo (cores predominantes: branco e azul celeste)
e, xusto á beira da cabeza do
candidato, o seu enderezo electrónico. As imaxes que se ven
na tele non son as de xornalis-

tas independentes senón as
dunha empresa encargada. Todo planificado: as mans dos
fans no aire, os seus aplausos e
aclamacións xubilosas que cesan cando Sarkozy así o indica.
Como sempre, o candidato está
plenamente concentrado e
consciente do que fai, non coñece o sentido da palabra “dúbida”. A súa talla escasa non se
percibe, só a súa enerxía imparábel envolta nunha retórica

perfecta. Xa non fala só do
cambio senón tamén de “xuntar a todos os franceses”.
A última en presentarse esta
noite é Royal, desde a súa vila
no oeste de Francia. Como tan a
miúdo, fala mecanicamente, como atada, como unha moneca,
lendo un discurso en vez de ser
oradora potente. Nin sequera
hoxe conseguirá soltarse e entusiasmar? Nos seus labios o sorriso fixo de sempre, nos seus

ollos —que? Como será ese
duelo directo con Sarkozy poucos días antes da segunda volta?
Como vai impedir que o outro a
coma viva? Detrás dela, un fondo branco, diante do micrófono
unha pequena pancarta horizontal coas cores azul, branco, vermello. O vestido de Royal, elegante como sempre, é branco.
Xa non fala só do cambio senón
tamén de “xuntar a todos os
franceses”.♦
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E X E R C I C I O E SAÚ D E

XURXO G. LEDO

Os retos do deporte galego
A Carta Europea do Deporte
contempla:
No artigo 4.3.- sobre instalacións deportivas: “Dado que a
práctica do deporte depende, en
parte, do número, da diversidade das instalacións e da súa accesibilidade, a súa planificación
global é competencia dos poderes públicos. Estes terán en conta as esixencias nacionais, rexionais e locais, así como as
instalacións publicas, privadas e
comerciais xa existentes. Os
responsábeis tomarán medidas
que permitan a boa xestión e a
plena utilización das instalacións con total seguridade”.
No artigo 9.2.- referente a
os recursos humanos: “Os responsábeis da dirección ou supervisión de actividades deportivas deberán contar coa cualificación adecuada, con particular
atención á seguridade e á saúde
das persoas ao seu cargo”.
O Consello de Europa considera que “o deporte representa
para a sociedade europea un excelente instrumento de cohesión
social, así como unha actividade que supera o marco estritamente económico, xa que, si
ben debe estar en condicións de
asimilar o novo marco comercial, non pode perder por iso nin
a súa identidade nin a súa autonomía, que destacan as funcións
que cumpre nos ámbitos social,
cultural, sanitario e educativo.”
A declaración sobre o deporte (Niza, 2000) “fai un chamamento ás institucións comunitarias para que teñan debidamente en conta os valores educativos do deporte nas súas ac-

cións e pide que as dimensións
social e cultural do deporte se
destaquen de forma máis notoria nas políticas nacionais e comunitarias”.
A presidencia británica encargoulle no 2005 a José Luis
Arnaut, ministro adxunto do
primeiro ministro británico, un
Informe Independente sobre o
Deporte Europeo (2006)
Neste Informe preséntanse
entre outras as seguintes recomendacións:
As institucións da UE: O
estudo recoñece a necesidade
urxente de que as institucións
da UE adopten unha actitude
máis proactiva e completa que
proporcione unha maior certeza

xurídica para o mundo do deporte e unha orientación mais
clara sobre qué prácticas son
aceptábeis e/ou cáles entran
dentro do ámbito lexítimo de
autonomía dos órganos reguladores do deporte.
Un sistema eficaz para fomentar a preparación local de
xogadores que se basee na obriga de todos os clubs de teren un
certo número de xogadores de
canteira nos seus planteis e un
límite ao tamaño; un sistema
eficaz para manter o equilibrio
competitivo a través do control
de custos (en especial, no relativo á posíbel introdución dun
control de custes salariais).
Ademais destas cuestións

específicas, tamén se recomenda que as institucións da UE tomen en consideración este estudo ao obxecto de elaborar un
Libro Branco sobre o deporte en
Europa e, tamén que se estabeleza unha Axencia Europea para
os Deportes como centro de seguimento con datos exhaustivos
que axuden na xestión de todas
as iniciativas da UE relacionadas co deporte.
A Conferencia Ministerial
“A Unión Europea e o Deporte:
Expectativas complementarias”
celebrada, en Bruxelas, os días
27 e 28 de Novembro do 2006,
dá as seguintes suxerencias:
–Definir e promover os papeis sociais e educativos do de-

porte no marco da cohesión política da UE, así como o estatus
de organizacións deportivas sen
ánimo de lucro baseadas no voluntariado.
–Atopar modos de integrar o
concepto de actividade física beneficiosa para a saúde (HEPA) co
concepto do papel social do deporte, sobre todo en relación co
alcance dos obxectivos recollidos nas recomendacións adoptadas na Reunión Informal de Ministros de Deportes de Luxemburgo (abril do 2005) e o Grupo
de Traballo Deporte e Saúde.
–Mobilizar os instrumentos
políticos e os programas da
Unión Europea para a utilización
do deporte como un instrumento
para o reforzamento do desenvolvemento económico, a cohesión social, a educación, a saúde
e a motivación da cidadanía.
–Necesidade de integración
dos diferentes sectores políticos
encargados da actividade física
como fonte de saúde a través da
cooperación.
–Priorizar no Grupo de Traballo sobre Deporte e Saúde o
intercambio de relacións entre
todos os Estados membros da
Unión; investigar o desenvolvemento e posta en práctica de
proxectos emprendidos conxuntamente con organizacións deportivas; e deseñar directrices
comúns europeas para a actividade física beneficiosa para a
saúde, en cooperación coa Plataforma para a Nutrición, Saúde
e Actividade Física da Comisión e outras organizacións europeas relevantes no tema.
O goberno galego debe tomar nota e avaliar si está a cumprir co seu cometido. Para facelo deberá analizar os presupostos e valorar a porcentaxe que
adica a fomentar Escolas Deportivas Municipais, canto a clubs
profesionais cos seus respectivos custos salariais, canto ao deporte escolar, canto á inspección
e cualificación dos profesionais,
e canto á promoción da actividade física en sectores da poboación actualmente alleos a práctica por falla de promoción, como
son os adultos. O reparto é claramente discriminatorio, dándose a circunstancia de que un mozo se quere xogar ao fútbol ou
ao baloncesto pode facelo debalde, pero si quere practicar actividade física nun ximnasio, facer
unha arte marcial ou simplemente ir a nadar, terá que pagar.
Namentres miles de persoas cobran por competir en equipos estabelecidos por todo o pais a
costa das subvencións públicas
de institucións municipais, provinciais e autonómicas.
O goberno galego ten que
desenvolver a lexislación deportiva propia que está completamente esquecida cando é indispensábel para a vertebración do deporte, e para rematar debe crear órganos de participación que democraticen o deporte dando cabida a
os axentes que traballan acotío e
que teñen moito que dicir.♦

Vigo acolle
a 1ª retrospectiva de
Tamara de Lempicka

Danza e música
galegas no festival
Meet in Beijing

Poesía viva, poesía
pura, 25 anos
do Premio Esquío

Isaac Díaz Pardo recibiu no Pazo de
Mariñán da Coruña unha homenaxe
coa presentación do libro Isaac Díaz
Pardo. Creación e compromiso na Galicia do século XX. Editado pola Deputación da Coruña e coordinado polo fillo de Díaz Pardo e Guillermo Escrigas, a obra recolle as colaboracións de
corenta personalidades do mundo da
empresa, a comunicación, a cultura e a
política. No transcurso do acto, Paz
Andrade reclamoulle á Xunta que se lle
dedique unha fundación ao promotor
de Sargadelos na Cidade da Cultura.♦

A Casa das Artes de Vigo acolle até o
15 de xullo a primeira retrospectiva
dedicada no Estado a Tamara de Lempicka, unha figura destacada das artes
plásticas do século XX. A mostra, cunha montaxe que quere recrear o
cosmopolitismo do París de entre guerras e que inclúe unha escenografía
que reconstrúe o seu estudio, exhibe
un total de 43 óleos e 15 debuxos, 21
fotografías, un audiovisual e diversos
obxectos persoais da artista, procedentes de museos e coleccións privadas de
Europa e Norteamérica, principalmente.♦

A compañía Nova Galega de Danza
(NGD) participará o vindeiro mes de
maio nun dos festivais máis destacados
de danza que se celebran en China, o
Meet in Beijing. Despois de xirar por toda Galiza co seu último espectáculo,
Engado, a NGD fai as maletas para poñer en escena a produción especial Ser é
terra, na que tamén se vai dar cita o proxecto en solitario de do gaiteiro moañés
Anxo Lorenzo e o grupo de danza Anduriño do Porto do Son. A coordinación
artística deste espectáculo corre a cargo de
Vicente Colomer e Xaime Paulo Díaz.♦

O pasado 21 de abril celebrouse na Agolada un acto conmemorativo dos 25 anos do
Premio Esquío de Poesía. Organizada pola
Sociedade de Cultura Valle-Inclán, promotora do galardón, e a Asociación de Amigos dos Pendellos, a xornada xirou ao redor da presentación do libro Poesía viva,
poesía pura, que repasa a historia do premio a través dunha escolma das obras gañadoras. O acto completouse cun recital poético conducido por Vicente Araguas, no que
participaron Román Raña, Anxo Angueira,
Cesáreo Sánchez, Xosé Vázquez Pintor,
Marica Campo e Luz Pichel, entre outros.♦
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Preséntase un libro
de homenaxe
a Díaz Pardo

A XERACIÓN DE REIXA.

Antón Reixa dirixe na
actualidade unha produtora cinematográfica. Nestes días estréase tamén unha película dirixida por el mesmo, Hotel Tívoli. Para os que o
coñecen, a súa actividade actual constitúe unha sorpresa só relativa.
Por tras da autoría de libros como Transporte de superficie, por tras
do seu traballo teatral ou musical, con éxitos como Fai un sol de carallo, referencia xa obrigada da música da época, por tras de todo diso houbo sempre un Reixa moi consciente do seu labor e da súa
orientación, creador ademais orixinal, de espirito crítico e nada frívolo, pese ao que puidesen indicar algunhas aparencias. Pero non falamos hoxe aquí de Reixa só por el mesmo, senón tamén polo que representa. Se boa parte dos paradigmas da cultura actual tiveron o seu

Cabanillas:
O poeta
da raza

punto de arranque nos anos sesenta, podería quizais dicirse que en
Galiza o verdadeiro estourido non se produciría até dez anos despois,
coa chegada da Transición. Reixa é un produto dos anos 75, 76 ou 77,
un suxeito activo dunha xeración en non poucos casos formada por
mozos que militaron na anovadora e xa histórica AN-PG e que buscaron incardinar na modernidade as súas raíces propias, moitas veces
con estilos e en xéneros nos que foron pioneiros en Galiza. Pensamos
que a Xeración Reixa está chegando á súa madurez, a ese momento no que pode dar o mellor de si na arte, na literatura, na imaxe e
na creación en xeral. A xeración renovadora galega é, sen dúbida,
máis serodia que as da súa contorna, máis iso tamén lle ha permitir non caer nos mesmos erros e adaptarse mellor ao novo século.♦
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Ramón Cabanillas,
un esquencido a lembrar no 2009
A proposta de crear
unha fundación do ‘poeta da raza’ estará no debate electoral
XAN CARBALLA

Resulta cando menos chamativo que Ramón Cabanillas,
que foi considerado en vida unha das máis importantes voces poéticas da nosa literatura, fose arrombado no faiado
nos últimos anos. Cambados, a súa vila natal, estuda a proposta que o académico Fernández Rei fixera en decembro
pasado, nunha homenaxe ao autor, de crear unha fundación aproveitando o cincuentenario da súa morte en 2009.

En decembro pasado a asociación cultural Unha boa chea
celebrou unha homenaxe a Cabanillas na que a proposta de
Francisco Fernández Rei se
abriu paso, “gostaríame que
cando en novembro de 2009
haxa que celebrar o cincuentenario da morte do poeta, que

daquela existise unha fundación que levase o nome de Ramón Cabanillas e que se ocupe
da súa obra e da cultura galega,
e tamén do que pasa no mundo,
pero desde o Salnés e desde
Galicia”.
O testigo foi recollido e vai
estar presente na campaña

electoral das municipais. O
candidato nacionalista Víctor
Caamaño xa se marcou a posta
en marcha desta fundación como prioridade cultural e nunha
entrevista co subdirector de
Promoción Cultural da Xunta,
Luís Bará, abordaron a posibilidade de constituír o patronato
e tamén de que 2009 fose declarado Ano Cabanillas.
É de supor que pola forza
do personaxe estas iniciativas
saian adiante, e será daquela a
ocasión de poñer en debate os
porqués dun certo esquecemento referencial da obra do
que, para todos os seus coetáneos era o grande poeta sucesor de Curros e que mesmo en
pleno franquismo (1958) foi
obxecto dunha homenaxe popular de reivindicación en Padrón, na que Otero Pedrayo,
grande amigo seu, deu un importante discurso en galego pésie á contrariedade das autoridades presentes.
Francisco Fernández del
Riego recopilou a obra completa, “cando nin Ramón Cabanillas tiña os seus propios libros. Encargárama Seoane pero a censura non nos deixou
publicala aquí, e saiu en Bos
Aires. Unha proba do venerado
que era na emigración é que o
centro galego só facía dúas
contribucións
económicas
mensuais, unha para Gala, a filla de Rosalía de Castro e Murguía e outra para Cabanillas”.
Os dos seu tempo sabían do
seu valor: Galaxia inaugúrase
cun libro seu Antífona da Cantiga e mesmo antes, os galeguistas achegados ao réxime,
como Filgueira, tamén escollen
a Cabanillas para editar en Bibliófilos Gallegos. O outro termómetro da súa popularidade é
cando nos anos 60 e 70 estoupa
o movemento da canción popular e é Cabanillas un dos autores máis musicados.
O director da Biblioteca
Penzol sitúa ese esquecemento
no ronsel dun presentismo literario que non acepta, “por que
non se fala de Cabanillas como
debera? Non o sei pero teño para min que é un fenómeno dos
escritores contemporáneos galegos, que parece que fan causa
de non referirse nunca ao pasado, como se non o tivésemos e
carecésemos de raíces. Se precisamente un dos nosos empeños desde os anos 30 foi establecer esas conexións e darlle
unha continuidade á cultura
baixo a Ditadura. Agora prodúcese este fenómeno que non
dou comprendido de que nunca
se cita aos escritores de antes.
(Continúa na páxina seguinte)
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(Vén da páxina anterior)

Ás veces nin á propia Rosalía.
Con Cabanillas, que é un dos
grandes sen dúbida, pasa algo
semellante. É desleixo pero tamén ignorancia”.
A relación de Cabanillas
coa emigración viña de lonxe,
emigrante en Cuba el tamén,
antes de regresar como poeta
popularizado polos seus himnos agraristas. Autor dunha sólida obra poética aínda aparecen obras inéditas como a exhumada en 2002 por Goretti
Sanmartín e Manuel Ferreiro,
A Virxe do Cristal. Lenda de
Curros Enríquez axeitada para

ópera (A Coruña: BibliotecaArquivo Teatral Francisco Pillado Mayor).
Biografía en construción
A biografía definitiva de Cabanillas aínda segue pendente de
completarse. O dramaturgo e
investigador Luis Rei ven ocupándose desde hai moitos anos
de aprofundar nela, e dous recentes traballos seus n’A trabe
de ouro dannos a coñecer aspectos importantes da súa relación co galeguismo e o republicanismo. Segundo conta Luis
Rei “en vida foi un home moi

recoñecido. Se ves a época dos
seus primeiros libros encontras
grandes panexíricos dos seus
coetáneos, desde Basilio Álvarez a Vilar Ponte, que falou
moitas veces del en A Nosa Terra onde Cabanillas era colaborador asíduo. Mesmo cando
chega o tempo das vangardas,
acaso pola amistade del con
Cebreiro e con Amado Carballo, é dos poetas que se salvan
da criba”. Como resposta ao
desleixo de hoxe aponta, “para
min o de Cabanillas é un fenómeno xeral con outros autores.
Temos unha literatura de libro
recomendado en instituto, ou-

tra da última novidade e despois a de homenaxe. Como
agora se está pensando no cincuentenario para o 2009, é seguro que se lle vai prestar atención a Cabanillas. Non digo
que iso me pareza mal, pero é
un síntoma. Aquí en Cambados
sempre estivo moi presente, e
máis
contemporaneamente
desde que en 1976 se lle dedicou o Día das Letras. Pero se é
un dos grande poetas galegos
non se entende que a noticia da
edición dun poemario inédito
(A Virxe do Cristal. Lenda de
Curros Enríquez), pasara sen
ser unha gran noticia”.♦

O día que quixeron
cambiar o himno galego
Durante os anos 60 e 70 do século pasado, Ramón Cabanillas
era un dos poetas favoritos da
nova canción de autor. De Xerardo Moscoso a Miro Casabella ou Luis Emilio Batallán, tiñan nas letras do cambadés unha garantía de musicalidade e
de contrastada popularidade.
En 1976 Xoán Pardo fixo o seu
disco Miña nai dos dous mares,
nos que musicaba algún dos
grandes himnos de Cabanillas,
como En Pé ou a sentida homenaxe do cambadés cando morre
Castelao (¿De qué morte morreu a nosa prenda? / Atravesoume o peito /un dór punxente
e esguío de saieta / e díxenlle a
verdade crú, tinxindo / cunha
pinga de sangue cada verba:
/¡Morréu do mal dos bós e xenerosos! / ¡Morréu de amor á
Terra¡). A polémica abriuse pola ocorrencia do promotor do
disco, Antonio D. Olano, que

lanzou a peregrina idea de
substituír o himno galego de
Pondal polo musicado por Xoán Pardo. Unha polémica sen

futuro, con fins promocionais,
pero que resulta curiosa de lembrar cando na altura Olano gabábase da súa militancia na ex-

trema dereita de Fuerza Nueva.
Ler os versos de ¡En pé! e imaxinalos nalgunhas gorxas é un
experimento gozoso.♦

En pé!
Irmáns! En pé, sereos,
a limpa frente erguida,
envoltos na brancura
da luz que cai de riba,
o corazón aberto
a toda verba amiga,
e nunha man a fouce
e noutra man a oliva,
arredor da bandeira azul e branca,
arredor da bandeira de Galicia,
cantémo-lo dereito a libre nova vida!
Validos de treidores
a noite da Frouseira
á patria escravizaron
uns reises de Castela.
Comestas polo tempo,
xa afloxan as cadeas…
Irmáns asoballados

de xentes extranxeiras,
ergámo-la bandeira azul e branca!
e ó pé da enseña da nazón galega
cantémo-lo dereito a libertar a Terra!
Irmáns no amor á Suevia
de lexendaria historia,
en pé! en pé dispostos
a non morrer sin loita!
O día do Medulio
con sangue quente e roxa
mercámo-lo dereito
á libre honrada chouza!
Xa está ó vento a bandeira azul e branca!
A oliva nunha man, a fouce noutra,
berremos alto e forte:
“A nosa terra é nosa!”

O ano
do porco
dourado
HEIDI KÜHN BODE

A

poesía en alemán de hoxe é melódica melancólica: Richard Wagner, da
súa neta Blumhilde e do afamado neto Wieland Wagner. O
meu romántico poema narra a
vida amorosa das egrexias e soadas Woghildas, Brunhildas,
Ganshildas, Liebhildas,
etcétera… Non quero afondar
nas etceteras realmente pois a
métrica para min sempre foi un
laberinto escuro e traizoeiro, case que un laboratorio diabólico.
Non quero deixar aquí a versión
alemá ao completo, meu Zeus e
meu Deus! Xa saben vostedes
que son ánima cándida e unicamente teño o honesto desexo de
alixeirar a miña alma xermana;
a vida é travesa, a especulación
sanguinolenta, os políticos até
pensan e suspiran coma se tivesen ánima e enerxía; e como di
no meu canto “Ai Herminia miña amada, que poético é o intre
flamíxero!” (Ach, meine über
alles geliebte Hermine, wie poetisch ist doch der flammende
Augenblick!) Chouta ao ollo o
parecido tan flamíxero entre o
galego e o alemán. Non hai dúbida. Mais quero falar, sen máis
delonga e dilación, do ano do
porco dourado, o ano en curso;
é un porquiño realmente ghordiño, espléndido e de moito ghusto, miña divindade! É un porco
que unicamente xorde cada –é
case que incríbel!– cada 600
anos. A sorte é que temos un alcalde porquiño que na súa calidade de vicepresidente na Xunta
de Galiza non só teoriza sobre o
ensino para os pequenos, senón
que pasou á práctica. Que viva
o porco no ano do porquiño
dourado! Non hai San Martiño
no ano do porco dourado, queda en suspense. Vaille saír todo
pistonudamente, estou segura,
ademais, en beneficio das criaturas minúsculas e maiúsculas.
Imaxino un ensino práctico, de
horticultura, física, cociña,
brincadeiras no ar, música de
Carl Orff e matemáticas. Aprecio moito o amor ás criaturas;
eu xa teño un concepto de malos tratos para os que queren
axustar cruelmente os
pequenos á vida absurdamente
mecánica e desoladora dos
adultos. Malos tratos son non
falar cos rapaces e, no seu
defecto, comunicarlle ás criaturas que estamos todos esghotados.. Máis sorriso e menos
conto fariseo, como di o meu
fontaneiro Pepiño, cacho tío.
Por certo, o porco que puxo
unha rata na cadeira de
presidente xa saberán quen é. Ai
Pepiño, que poderoso é. Pepiño
sen San Martiño, por certo. ♦
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Reflexións

A historia da caixeira
Alberte Momán publica O alento da musa
Título: O alento da musa.
Autor: Alberte Momán.
Edita: Difusora de Letras Artes e Ideas.

A muller da caixa do súper, esa
presenza de movementos precisos e uniformados, dona dun
sorriso, punto
de confluencia O alento
de todas as mida musa
radas e á que
todos ansia- non contén
mos chegar só unha
canto antes. A historia,
muller da cai- senón
xa do súper, varias e
esa vida que até un libro
sempre
nos
de poesía.
agarda,
esa
profesional explotada, mal
paga, de contrato precarizado, diante da cal
pasan ducias e ducias de persoas cada día, persoas que a observan, que lle adiviñan os soños e os poucos da canseira,
persoas que están uns segundos
diante dela para que ela lles cobre as súas necesidades e llelas
empaquete en coloridas bolsas.
A muller da caixa do súper, esa
persoa humilde disfrazada de
icona impoluta, esa muller humilde ten unha vida, ou ten unhas vidas, que é, que son, o tema deste curioso título que na
editora ourensá Difusora de Letras, Artes e Ideas, saca á luz
Alberte Momán, poeta e narrador ferrolán que recibira o Narrativas Quentes (Edicións Positivas) no 2003 por O lobo da
xente, o Francisco Añón por
Erótica ou o Rosalía de Castro
de Cornellá por O pasado nas
horas (2004, ambos).
O alento da musa, libro do
que estamos a falar, nin sequera podemos dicir que sexa un
libro, porque é que vén preñe,
pois trae no seu interior outro
(Déixanse levar), de xeito que
aquí ten o lector unha boa
oportunidade para levar dous
por un, esa fórmula emblemática do consumismo (súper, híper) mercadoril. Trátase tamén
de dúas fórmulas expresivas
complementarias, O alento da
musa é prosa e Déixanse levar
é poesía. Dúas modalizacións
expresivas complementares para render homenaxe á muller
da caixa do súper, todo che parece máis fácil, inclusive esqueces aquilo de que sempre te
equivocas e te pos na fileira
que vai máis lenta, cando chegas onda ela comezas a sorrir.
O alento da musa, na súa
parte narrativa, pode ser unha
historia, a dunha caixeira,
mais hoxe por hoxe resulta totalmente imposíbel unha historia que sexa só unha historia. Calquera historia trae de
ganchete xa non outra senón
outras moitas historias.
Tampouco ten tanto intere-

Alberte Momán.

se discernir nalgo que nada vai
mudar. Se hai algo que non
muda nunca é a condena a vivir
unha vida gris, insatisfactoria,
opresiva, como a desta caixeira
do súper ou a de calquera outra
personaxe, sexan conscientes
ou non desta condición. Velaí
unha explicación para o feito
de que as personaxes estean
pouco individualizadas e poi-

dan chegar a confundirse, para
que parezan vítimas os verdugos e os verdugos descubran
tamén a súa parte de vítima.
Velaí unha explicación, que
non é a única e finalmente revelarase como a solución.
Ímonos explicar. Revélase
como a solución a un proxecto
que no seu inicio se centra na
personaxe da caixeira. En rela-

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

1. NEW YORK, NEW YORK.
Inma López Silva.
Galaxia.

1. BIOGRAFÍA DE Mª MARIÑO.
Xerardo AgraFoxo.
Galaxia.

2. OS LIBROS ARDEN MAL.
Manuel Rivas.
Xerais.

2. OS ESCRITORES GALEGOS

3. DRAGONA.
Xavier Queipo.
Xerais.
4. OS PAXAROS
TAMÉN MIGRAN AO SUR.

Silverio Cerradelo.
Xerais.
5. LOIS E HELENA
BUSCÁNDOSE UN DÍA
DE TORMENTA.

Manuel Veiga.
Galaxia.

ANTE A GUERRA CIVIL
ESPAÑOLA.

X. Alonso Montero.
Galaxia.
3. FEISMO? DESTRUIR UN PAÍS.
Varios.
Difusora.
4. LINGUA, NACIÓN E
IDENTIDADE.
X.R. Freixeiro Mato.
Laiovento.
5. MARÍA MARIÑO.
VIDA E OBRA.
Carmen Blanco.
Xerais.

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

tos-capítulo que tenden á brevidade váisenos dando conta
da vida da caixeira. Son relatos-capítulos de narratividade
indubidábel, que segundo imos
lendo se van abrindo a doses
de intensidade lírica marcada,
en instantes concretos do capítulo ou mesmo tinxindo toda a
súa extensión.
A ambiguidade, favorecida
pola curta extensión, vaise adonando pouco a pouco dos vinte
relatos-capítulo da primeira
parte deica constituirse nun recurso de emprego imprescindíbel que xera unha serie de preguntas no lector relativas á
identidade das personaxes.
En casos coma este adoitamos aconsellar acompañar a
lectura de notas, este procedemento enriquece moito a lectura ao proporcionar a percepción xeral da historia dun só
golpe de vista, establecer con
clareza a dimensión da ambiguidade e o modo en que se
manifesta, alén de facer do
lector un novo narrador que
reformula a historia relatada
manifestando dúbidas e a dirección destas.
Deica agora falamos da primeira parte. A segunda son catro capítulos, de meirande extensión, que achegan novas informacións sobre as personaxes mantendo sempre as dúbidas antes sinaladas. Son capítulos nos cales a presenza do sexo ten moita importancia, nas
vidas de personaxes vencidas
pola experiencia, insatisfeitas
da rutina, que ás veces manteñen diálogos literariamente bonitos mais pouco naturais, máis
de narrador (que presumimos
culto sempre) que de personaxes dos cales non sabemos a
súa cultura.
Nestes capítulos redifínese
aquel proxecto da caixeira de
trinta e dous anos que aparenta
coarenta e quere ter un fillo. A
caixeira conta a súa vida, desde
a que iran saíndo ao camiño
outras. Nesa redifinición, a vida da caixeira xa é unha máis
entre todas. Esta redifinición
confírmase nos dous capítulos
(un deles moi breve) da terceira parte, que está aí para iso e
para tratar de trabar mellor algúns asuntos anteriores, como
unha bóla de neve vai integrando na mesma masa aquilo que
atopa diante.
Os sete poemas de Deixanse levar son tamén breves, actualizan unha parcela temática
de natureza indubidabelmente
lírica, de tal xeito que deixan
no lector unha pregunta e a necesidade de reflexionar sobre o
lido e sobre a personaxe da caixeira, que é o mesmo que reflexionar sobre a vida.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Disidencia ferida, de Xabier Alcalde, é un conxunto de nove
traballos ensaísticos que serven
de reflexión global sobre a realidade contemporánea, o papel do ser
humano e o futuro. Mediante
unha linguaxe
herdada de movementos
como o existencialismo, o autor
cangués pescuda
sobre o papel da
paixón nas nosas vidas. Edita
Xerais.♦

Historia medieval
Toxosoutos publica os textos
gañador e finalista do último
Premio de Historia Medieval
de Galiza. Xénese
do espazo urbano en Galiza, de Tania
Galán Gómez,
resultou gañador cunha análise sobre as
cidades durante
a Idade Media.
Urbanismo medieval galego. A
fundación das Pontes,
de César Candelas Colodrón, foi finalista cun relato
histórico da fundación desta
vila aproveitando un antigo
paso de poldras.♦

Sindicatos e
mozos
Existen dificultades entre o sindicalismo e as necesidades
laborais dos máis novos? A esta
e a outras
moitas
preguntas
tenta responder El devenir
del sindicalismo y la
cuestión juvenil, de Antonio
Antón,
profesor de Socioloxía na
Universidade Autónoma de
Madrid. Ademais da análise, o
autor ofrece xeitos de recuperar
a harmonía. Edita Talasa.♦

Columnas
de Casares
Carlos Casares, ademais de
deixar unha importante obra
literaria, cultivou constantemente o
xornalismo, a
través das súas
columnas ‘Á
marxe’,
publicadas en
La Voz de Galicia. Agora ven a
luz o terceiro e
cuarto volumes
destas columnas,
pertencentes aos
anos 1994 e 1995. A colección
constará finalmente de trece libros. Edita Galaxia.♦
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Pesadelo
americano
Un conxunto de 18 relatos sobre
a emigración, xa non só galega,
que busca á sombra dos rañaceos
unha oportunidade de conseguir
o soño americano. Velaí
o argumento
de Ratas en
Manhattan,
de Francisco
Álvarez Koki.
O autor, veterano poeta e
residente en
Nova York
desde hai moitos anos, reflexiona sobre a cidade que non sae nas películas.
Edita Sotelo Blanco.♦

Medo e intriga
Vidas exemplares, de Uxía
Casal, é un libro composto por
21 relatos curtos nos que
sobrancea o medo e a intriga.
Os protagonistas adoitan
ser personaxes
trastornados
que alcanzan
coas súas rarezas un punto
extraordinario
que os converte en grandes
oportunidades
literarias. Paseata ao redor da parte escura da
humanidade. Edita Xerais.♦

Clásico xuvenil
Jordi Sierra i Fabra é un dos
escritores de literatura infantil e
xuvenil con máis sona nas
linguas peninsulares. Agora
Silvia Gaspar traduce ao galego Soidades
de Ana, o relato emotivo dos
últimos días de
Ana, unha adolescente que sufriu un aborto
mal practicado e
acaba morrendo.
Súa irmá Vitoria
recordaraa en esplendor. Edita
Galaxia na súa colección ‘Costa
Oeste’.♦

Cadernos
Laiovento
Laiovento publica dous novos
cadernos literarios. Novas
tendencias da vida mansa, de
Xosé Luís
Martínez Pereiro, é un
agrupamento
de tres
conxuntos de
textos onde a
erudición do
autor se mestura coa ironía.
As mameiras de
Tiresias, de
Guillaume
Apolinaire (a tradución e o prólogo son de Xesús González
Gómez, un drama surrealista
sobre o célebre hermafrodita.♦

A fundación das cidades
Tania Galán gaña o premio de Historia Medieval
cun estudo sobre a creación do espazo urbano
Título: Xénese do espazo urbano en Galiza.
Autor: Tania Galán Gómez.
Edita: Toxosoutos.

Os premios de Historia Medieval que convoca anualmente a
editorial noiesa Toxosoutos tiveron na edición do ano pasado
un denominador claro: o urbanismo. Non pensen que o interese dos historiadores ten a ver
coa moda actual sobre planos
xerais, corrupción inmobiliaria
e demais xoguetas do solo.
Non. Tanto o A serie
finalista como ‘Trivium’
o gañador do cobra
certame tratan cada vez
sobre o proceso de constitu- máis
ción das cida- interese
des na época para os
medieval.
afeccionados
O
texto aos estudos
premiado, Xé- históricos.
nese do espazo
urbano en Galiza, de Tania
Galán Gómez, xira ao redor de
dous aspectos fundamentais
para entender por que as cidades galegas medievais se crearon e medraron do xeito no que
o fixeron. Por unha banda, Galán dá testemuño do valor das
vías herdadas da romanización
na consolidación de diferentes
cidades que actuaron como
centros necesarios para o comercio. Destas vías, a máis importante foi o Camiño de Santiago –sobre todo o denominado francés– que propiciou a fixación de poboación e o intercambio cultural e comercial
grazas ao “mercado” da peregrinaxe. Obviamente, a máis
beneficiada foi a propia Compostela, fundada como centro
espiritual da trepia política dun
reino de Galiza que fixou os
seus piares tamén en Oviedo e
León. A hoxe capital galega
desenvolveuse espectacularmente grazas ao sartego do
apóstolo pero tamén medrou a
conta dos excedentes que as
castes nobres das súas terras
(principalmente os Traba e os
propios arcebispos) investían
na cidade como xeito de reivindicación do seu poder nun reino que pouco e pouco ía xirando o seu centro cara ao sur a
medida que se conquistaban territorios en Al-Andalus.
A outra razón da constitución urbana hai que buscala na
fixación dos bispados, que serviron de puntos de forza para
unha rede económica na que os
mosteiros tiñan gran protagonismo. Tui, Ourense e Lugo
nunca deixaron de ser importantes centros de poder desde a
caída do Imperio Romano e século tras século foron impo-

Vista de Santiago desde a horta de San Domingos de Bonaval.

ñéndose como cidades atractivas. Xustamente, como contraste con aquelas cidades gobernadas pola Igrexa, nacen
outras inspiradas directamente
pola monarquía, que proclama
foros de cidade (máis vantaxosos para a actividade industrial
e comercial que as leis eclesiásticas) co fin de atraer habitantes. Cidades de reguengo foron A Coruña e Betanzos, por
exemplo.
O libro de Galán dálle grande importancia a Pontevedra.
Esta cidade, desenvolvida polo
arcebispo de Compostela, foi
coma un calco de Santiago no

administrativo pero significou
a primeira esperanza autenticamente burguesa para encarar os
desafíos do incipiente capitalismo europeo. Desde Pontevedra comerciábase con Valencia,
Bretaña e Inglaterra e o seu
porto da Moureira foi un dos
máis destacados do reino durante o século XV. Só a perda
de influencia de Galiza no moderno reino de Castela (os portos galegos non tiveron licenza
para comerciaren con América)
explica o declive da cidade.
Xénese do espazo urbano
en Galiza pode ser útil para entender a historia real do noso

país, que non se despoboou durante a invasión musulmá nin
actuou como espazo subordinado a poderes foráneos. O peor é o tratamento editorial do
texto: as láminas non se ven
con claridade, os mapas foron
trasladados directamente doutras fontes coma simples fotocopias e bótase en falta o traballo gráfico dos estudos da autora. Todas estas eivas non impiden que a serie ‘Trivium’ cobre
cada vez máis interese para os
afeccionados aos estudos históricos.♦
C. LORENZO

Outra Coruña é posíbel
Manuel Monge
Os libros de Manuel Monge son
historia contemporánea da
Coruña. Neles aparecen as
denuncias, sempre documentadas,
e a crítica precisa na procura da
verdade. Achegan ideas,
argumentos e unha bagaxe de
datos que se converten en
demoledores para todos aqueles
que quixeron facer da cidade
unha leira privada desde a que se
intenta desposuila da súa
personalidade liberal e galeguista.

A
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A viaxe de Todorov
Da deconstrución literaria á loa de Harry Potter
Título: La littératura en péril.
Autor: Tzvetan Todorov.
Edita: Flammarion, París, 2007.

Tzvetan Todorov é autor ben coñecido polos amantes da teoría
literaria. Algúns dos seus libros
sobre esta materia son considerados indispensábeis. Porén,
desde 1984, ano no que publica
Critique de la
critique (E. du
Seuil), non en- Todorov
tregara ningún pensa que
libro dedicado á a literatura
teoría literaria está en
nin á literatura. perigo.
Nos
últimos Para el
vinte anos dedicou os seus es- un dos
forzos a outro culpábeis é
tipo de investi- a afirmación
gacións que, se de que non
ben podían par- ten relación
tir da literatura, co resto
non se centra- do mundo,
ban nela, eis os
seus estudos so- de que
bre Rousseau, a obra
B. Constant, a literaria é
conquista de autónoma.
América, etc.
Lembremos
que sendo un
dos abandeirados do autotelismo (a literatura considerada como un fin en si propio), en Critique de la critique faise o que
se deu en chamar unha “autocrítica”, palabra da que non gustamos, como tampouco de autoexame, que sería a súa alternativa, mais mentres non haxa outro termo do que botar man,
usemos calquera dos dous.
En Critique de la critique,
Todorov examina o seu percorrido intelectual desde os días da
súa “análise estrutural da narrativa”. Na súa autoctrítica, Todorov
acaba por recoñecer que a literatura se ocupa da vida, que é un
discurso relacionado coa verdade e mais a ética. Sobre o papel
da crítica, acaba decindo que a

Tzvetan Todorov.

crítica “inmanente”, da que el foi
un dos seus defensores, acaba
por ser un monólogo do autor, e
que a crítica humanista (o seu
exemplo é o gran Paul Bénichou) procede a través do diálogo. Ao longo da lectura do libro,
dá a impresión que Todorov sabe
que está a redeescubrir terras xa
descubertas hai moito, ocultadas
por certas escolas de crítica (estruturalismo, deconstrución, estudos culturais e poscoloniais,
etc.). Orabén, desde a nosa perspectiva, quizais por nacer e criarse nun medio intelectual (sic) estaliniano –Todorov é búlgaro de
nación e fixo os seus estudos
universitarios en tal país–, é demasiado unilateral ao equiparar
o marxismo co relativismo, co
argumento de que o marxismo
substitúe a razón pola historia, e
por tanto non é mellor que a negación dos valores universais
que fai un Foucault. Non imos
defender o marxismo aplicado á
historia da literatura –que tivo, e
ten aínda, as súas deficiencias e
cometeu erros case imperdonábeis–, mais se non se quere ver
que o marxismo (cando menos o
clásico e dalgúns, digamos, disi-

dentes) ten un núcleo de postulados universais e un fondo de
Ilustración e hegelianismo irredutíbel ao insolente relativismo
histórico dalgunhas das escolas
mencionadas, é non querer ver
moitas cousas. Por outra parte, o
materialismo histórico (que non
dialéctico), guste ou non, continúa a ser, malia as derrotas e autoderrotas inflinxidas, o mellor
programa dispoñíbel para captar
tanto a voz (consciente e inconsciente) do autor como a voz da
época, e para intentar dar coas
presopucións historias e condicións concretas da literatura. Talvez o programa marxista non é
suficiente, acho que non, mais é
indispensábel.
Todo este prolegómeno vén
dado para falar do último libro,
por agora, de Todorov: La littérature en péril (a literatura en
perigo). No limiar, o crítico búlgaro-francés evoca o seu pasado
persoal e intelectual. Os seus estudos en Sofia e a súa chegada a
París, en 1963, para rematalos.
Era o momento en que o estruturalismo comezaba o seu dominio. El, compañeiro e próximo
de Barthes e Genette (curiosa-

mente, os dous saídos de Arguments e Socialisme ou Barbarie,
respectivamente, dúas revistas
marxistas que se situaban á esquerda do Partido Comunista)
foi un dos máis eminentes representantes dunha disciplina de
punta, de avanzada ou vangardista, como diríamos en Galiza:
a poética. E durante dez anos
con Genette levou a cabo a
aventura da revista Poétique.
En 1984, cando o estruturalismo
estaba en declive publicou o libro do que se falaba acima, Critique de la critique, teoricamente contra todo dogmatismo, onde se pode ler a frase, vella como os tempos: “A crítica non
debe limitarse a falar dos libros;
pola súa volta pronúnciase sempre sobre a vida”.
A partir de aquí, neste novo
libro, máis ben folleto e escrito
en modo panfletario, e seguindo
a lóxica desta evolución, Todorov pensa que a literatura está en
perigo. Para el un dos culpábeis
é que no estudo da literatura privilexouse o estudo dos úteis e de
que durante moito tempo afirmouse que a literatura non ten
relacións co resto do mundo,
que a obra literaria, como se di,
é autónoma. Para Todorov, agora, a obra literaria é comprensión e experiencia da vida. Visión, evidentemente, tradicional,
mais difícil de non defender.
O perigo é real. Real porque,
segundo Todorov, unha aprendizaxe da literatura que se centra
nos úteis da literatura corre o risco de afastar os alumnos e os estudantes do seu sentido real, do
seu alcance e do seu valor (dá cifras: en Francia, en dez anos, os
matriculados en literatura pasaron dun 33% dos estudantes de
bachelerato a un 10%). Mais non
se limita a críticar os programas
escolares, amplia o campo de batalla e xulga que este espirito redutor da literatura está “abodantemente representado entre

Novidades
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Un peregrino en Melide

O Xurés

os xornalistas que referencian libros e os escritores mesmos”.
Claro que, un dos problemas
deste panfleto é que non dá unha
cifra nin un exemplo: temos que
crelo baixo palabra de honra. Por
outra parte, pensar que a reseña
xornalística peca por exceso de
formalismo e que está demasiado vinculada ao estudo textual,
quizais é pasarse un pouco. E
cando acusa os escritores, aparte
de afirmar que quizais esa vinculación ao textualismo é o que levou a actual literatura francesa a
un canellón sen saída, aquí Todorov non presenta unha proba.
Todo se limita a presuncións e
impresións máis que vagas.
Con todo, digamos que Todorov se apunta algún tanto.
Cando afirma que abonda xa de
desprezar os autores de novelas
como Os tres mosqueteiros ou
mesmo os Harry Potter: “non
soamente estas novelas populares levaron á lectura a millóns
de adolescentes, senón que lles
permitiron construír unha primeira imaxe coherente do mundo que lecturas seguintes lles levaron a matizar e complexificar”. Cando avisa dese desprezo, aristocrático de moito lector
ou pseudo-lector: se un libro ten
éxito de publico de seguro non é
merecente de ser tido en conta.
Ou cando alerta que non se pode
afirmar que todo conduce, mallarmeanamente, á creación dun
libro, porque iso é deixar fora a
máis do 75% da humanidade; ou
cando afirma o poder da literatura (“as novelas non nos entregan
un novo saber, senón unha capacidade de comunicación con seres diferentes de nós”), etc.
Ora ben, lidos con atención
certos capítulos, aqueles en que
fala da creación da estética, do
romantismo e as vangardas,
etc., dá a impresión que o outrora autotelista caiu nun reaccionarismo (literario) que máis que
reivindicativo da claridade e da
literatura como comprensión da
experiencia humana, é completamente pasadista. E isto se afirma máis cando apunta tres derivas alarmantes das que é responsábel o “espírito de maio do
68”, que conducirían á desaparición da literatura: “Xogos formais, queixas nihilistas e embiguismo solipsista”, belo resumo
que trata de restaurar na plenitude dos seus dereitos –quen llos
negou?, son os que compran e
pagan os libros– o lector ordinario loitando “contra profesores,
críticos e escritores que (...)
afirman que a literatura só fala
de si mesma ou que só ensina o
desespero”. Se existe o lector
ordinario, se non pasa de ser,
como o lector ideal, unha figura
de estilo, acho que case todos
estamos dacordo niso.♦
X.G.G.
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Por que a vida de María Mariño apareceu envolta nun
misterio?
Non penso que houbese tal.
Simplemente foi unha muller
esquecida, que viviu os últimos
vinte anos da súa vida no Courel
e despois dunha morte prematura ninguén se puxo a estudar en
serio a súa vida. Todo o que se
falou dela, a partir de cousas recollidas fragmentariamente de
Uxío Novoneyra e referencias
de prensa, estaba inzado de
equivocacións. Ninguén investigara nada e máis que de misterio
debemos falar de abandono.
No 1983, desde o asociacionismo cultural de Noia
e da man do propio Novoneira houbo un intento de recuperación da súa figura. É
cando Uxío a bautiza como
“dinamiteira da fala”.
Pero despois volveu ser esquecida. En Noia levamos máis
de vinte anos intentando investigar sobre ela, pero nin sequera a
familia sabía moitos datos da súa
vida. Por exemplo onde lle morreu o fillo, en que sitios vivira…
E o paradoxal que sendo a muller dun mestre e ser ben fácil de
investigar seguindo a folla de
servizos do seu home ninguén o
fixera. Déronse por certos feitos
que non o eran: non viviu en Algorta, o fillo non morreu en
Elantxobe, cando morreu non tiña corenta e nove anos...
Algúns deses equívocos
persistiron, como o dela mesma ocultando a súa idade.
Vostede explícao desde un
punto de vista sociolóxico.
Mentiu sobre a idade en diferentes ocasións, cando casou
ou cando morreu a nai. É un
comportamento que se explica
pola situación da muller respecto ao home na época pero ademais é unha teima das mulleres
da familia de María Mariño.
Moitas veces era unha necesidade para evitar marxinacións.
Na biografía dá luz a episodios como a morte do fillo ou a
actividade represiva do irmán.
Non se sabía que el andara
cos falanxistas de Boiro e participara na represión, un dato ao
que chegamos polas declaracións dun mineiro de Lousame.
Pero non creo que iso contribuíse negativamente á súa lembranza nin que houbese unha
vontade deliberada de envolver
a vida nun misterio. Simplemente que se foron dando por
boas versións que se transmitían e ninguén se ocupara en contrastar. Influíu moito o feito de
que María Mariño só viviu os
primeiros anos en Noia e permaneceu a lenda de que para
ela os vinte anos no Courel foran un tempo no paraíso, cando
certamente alí viviu amargada e
sempre quixo marchar.
A biografía fíxoa a mantenta para o Día das Letras?
Levaba anos traballando,
pero desistín varias veces porque non lograba contactar coa
familia. Unha vez no Courel
souben dunha sobriña que pasara por alí e deixara unha tarxeta.
Tirando dese fío fun dar coa familia de Algorta e todos me remitían a unha sobriña da que
non tiñan o contacto e que só

Xerardo AgraFoxo
‘Non hai misterio María Mariño,
faltaba investigación seria’
XAN CARBALLA

Traballador infatigábel, cunha obra de investigación que percorre todas as épocas de Noia e a
súa redonda, Xerardo AgraFoxo (Noia, 1952) vén de publicar Biografía de María Mariño (Galaxia), un traballo de investigación que esfarela algúns mitos arredor da escritora e permítenos atender á súa obra literaria sen engádegas misteriosas. A maiores AgraFoxo inciou con
éxito unha andaina literaria que recibiu o García Barros en 2004 por Unha viaxe no Ford T.

está sobredimensionada?
Ela ten tres temas fundamentais: a paisaxe courelá, a
morte e, como Rosalía, ten unha
inquedanza ante algo vagamente presentido. Contan os expertos que a súa interiorización da
paisaxe e o seu diálogo coa natureza, son únicos na poesía galega e o tratamento que fai do
presentimento da morte vai
máis alá do puramente literario.
Ela estaba enferma e sen saber o
nome da enfermidade tiña
conciencia de que o tempo se lle
esgotaba. Daquela deu en escribir xa doente no leito os poemas
de Verba que comeza onde fai
esas reflexións tan agudas sobre
a morte: Vivo nun camiño / pero
non sei o seu sendeiro. Quéimame a chuvia /lévame o vento.
Aínda que se discuta sobre a
pertinencia de dedicarlle o Día
das Letras, penso que non é só
que se cumpran cen anos ou que
sexa muller, é que os seus dous
libros son relevantes dentro da
literatura galega. Vai pasar o
ano e aínda vai quedar materia
para investigar porque faltan
textos por aparecer.
Investigador e novelista

PA C O VILABARR O S

sabía de dous fillos músicos que
tocaran con Miguel Ríos. Mira
por onde foi o cantante granadino o que me permitiu tomar
contacto con esa muller que foi
a que viviu con María Mariño
en Escarabote, na Coruña, en
Madrid e no Courel. Coa súa
memoria privilexiada foi como
puiden dar cabo á biografía.
Foi María Mariño unha
escritora serodia e tivo que
cargar coa idea estendida de
que a súa obra era subordinada de Novoneira.
Cando falas coa xente de
Noia lémbrana como unha muller singular, con ansia de superación e interese cultural. A
xente do Courel sempre a lembra lendo e escribindo e quizais
Uxío foi quen lle deu confianza
e a impulsou a teimar na sistematización da poesía. Viviu un-

ha época allea á súa personalidade pero ten unha obra con pegada propia, non dependente.
Agora estou estudando uns manuscritos que amosan moito o
seu proceso creativo e mesmo a
aparición de textos narrativos
que amosan unha nova perspectiva ao seu labor literario.
Fala vostede dunha obra
descoñecida contando os
tempos da guerra.
Los años pobres, tiempos de
guerra y de postguerra, pero
non sei nada dela, acaso estea
nalgunha biblioteca ou entre os
papeis de Uxío. O home marchou do Courel para A Coruña o
mesmo día que ela morreu, e
exerceu nun pequeno colexio
perto da Praza de María Pita.
Morreu no 1983 e sei que gardaba manuscritos que segundo a
familia foron parar a casa de

Uxío no Courel ou acaso a mans
dalgún amigo de María Mariño.
A biografía explica sen veladuras a paixón amorosa de
Novoneira e María Mariño,
nunha aldea pequena e coñecida por todo mundo. Unha
situación difícil e de ruptura,
que tamén está na súa obra.
Eu non procurei esa información de maneira obstinada
pero saía en todas as conversas,
e corrobórao a irmá de Uxío,
que el estaba namorado dela e
ela teimou en mantela a pesar
das advertencias que lle facían.
A través desa relación tamén
levedou a súa poesía.
Verba que comeza e Palabra no tempo son os seus dous
poemarios editados, a maiores
doutros poemas soltos que van
aparecendo. É unha obra tan
singular como se ten falado ou

A nómina dos seus libros de
investigación percorren toda
a historia de Noia.
Comecei facendo un libro
sobre historia antiga e medieval
de Noia, pero xa tiña unha tesiña sobre prehistoria e arqueoloxía da Terra de Barbanza e a de
doutoramento sobre a cultura
castrexa no occidente da provincia da Coruña. Máis tarde
traballos sobre historia contemporánea, a República, a guerra,
o franquismo e dous traballos
sobre o período democrático e
un a piques de rematar que pecharei logo das eleccións.
O 18 de xullo de 1936 das
minas de Lousame saíron os
mineiros para tentar salvar o
goberno.
Había un foco grande de
sindicalistas da CNT e o goberno de Noia era republicano.
Aturouse unha semana o golpe
e despois un avión chegado de
Marín bombardeou a vila, o que
obrigou á xente a marchar a
Muros e de alí marchar en barco
até Bilbao. Foi, con Tui, o lugar
onde máis tardou en dobregarse
a resistencia democrática.
O seu perfil de autor complétase cunha incursión, premiada co García Barros, na
novela Unha viaxe no Ford T
En parte débese á sorte de
atopar a Antón Riveiro Coello,
que leu algo do que fixera e grazas aos seus consellos e o seu
ánimo vinme capaz de presentar
esta novela. Viaxes, literatura e
amor son os tres eixos da narrativa que me interesa agora e quizais máis adiante novele algúns
dos elementos investigados da
represión. De feito un episodio
da represión en Portosín aparece
xa na novela premiada mesturada coa anécdota desenvolta literariamente do suposto amor galego de Hemingway, que a primeiros de século lle escribiu a
John dos Passos dicíndolle: “se
vas a Galiza visita Noia”. Algo
forte debía ter por aquí.♦
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Entre a beleza e o desasosego
Dúas exploracións do mundo actual a través da fotografía
Títulos: O ollo que ves: Colección

Circa XX - Pilar Citoler / Documentos: La memoria del futuro.
Lugares: Café Moderno, Fund. Caixa
Galicia, Pontevedra / MARCO, Vigo.
Datas: Até o 9 e 24 de xuño respectivamente.

O ollo que ves coido que
é un estupendo título e a
exposición tamén resulta
ben recomendábel. Verán
fotografías e algún que
outro vídeo, aínda que o
importante número de fotos e o seu gran tamaño
en xeral fai que a montaxe resulte algo penosa,
por un máis que evidente
ateigamento xeral. As fotos pertencen á colección
de Pilar Citoler, dentista
zaragozana residente en
Madrid e que conta cunha
colección que vén ampliando dende hai 35
anos, comunmente denominada Colección Circa
XX-Pilar Citoler. A colección seguramente xa vai
próxima das 1000 pezas,
en todas as técnicas e soportes e mereceu o recoñecemento ao coleccionismo de Arco en 2005.
Diferentes pezas dese
patrimonio veñen sendo
amosadas en distintos espazos artísticos peninsulares nestes últimos anos
e sempre baixo o comisariado de Alfonso de la Torre (o seu texto de introdución para este catálogo
coeditado pola Fundación
Caixa Galicia resulta la- Nobody knows me (2006), de Miguel Ángel Gagüeca, na mostra Docuementos. La memoria del futuro, no MARCO de Vigo.
mentábel).
toria do home sobre a terra. Aí
gran implantación no mercado
por certo e absolutamente enA mostra da que falamos,
só veremos fermosas paisaxes,
artístico ou a beleza intrínseca
comiábel (cando outros moique podemos ver no Café Mopero os seus autores orientan a
desas
instantáneas
(sen
dúbitos
empresarios,
por
exemplo,
derno da citada Fundación en
lectura e interpretación a través
da presente en moitas das
coleccionan ladrillo e solares
Pontevedra e que estivo con
do título que posúen as pezas.
obras) ou esa case que necesaa menos de 500 metros da
anterioridade en Córdoba, cénSeguramente mesmo sen título
ria sona da que son portadores
costa).
trase nos intereses últimos da
e sen outras
os seus autores. Algo de todo
súa propietaria que se orientan
orientacións En
iso parece que sempre forma
Documentalismo social
cara a fotografía e o vídeo.
ARCO
calquera pai- Pontevedra
parte
do
“ser
coleccionista”
no
M
En Pontevedra podemos
saxe seguiría a
porque, claro está, obras excecontemplar unha nómina de arTamén de fotografía contemagochar as in- pode
lentes de autores descoñecitistas que, en xeral, se agrupan
poránea trata a exposición precógnitas da verse
dos, non venden igual... Unha
arredor de ideas como a paisasente no Marco que da man de
nosa
orixe. o colecciopescada que se morde a cola.
xe e a arquitectura. Grandes e
noves artistas e comisariada
Porque, cantas nismo
Tremendo paradoxo do noso
espectaculares fotografías de
por
Rosa
Olivares
reflexiona
paisaxes
hoxe de alto
mundo
galerístico
e
artístico
moitos dos “nomes boom” acarredor do documento, á meintranscenden- nivel
en xeral.
tuais: José Manuel Ballester,
moria do pasado e do futuro.
tes agochan de Citoler e
Contodo, a recente creación
Vicenzo Castella, Axel Hütte,
Son un mangado de olladas
baixo de si
do Premio Internacional de Foetc. Aínda que tamén se nos
sociais e políticas que establemisterios ori- en Vigo
tografía Pilar Citoler pode remostran algunhas pezas illadas
cen catas sobre o noso territoxinarios abra- a meritoria
mediar algo ese escoramento
de figuras tamén ben coñecirio espiritual e real, sobre o ínsadores por obra
elitista sempre que trate de pesdas: Per Barclay, Fontcuberta,
de varios
timo e o público. E tamén sodescubrir?
cudar cos premios en nomes
Pierre Gonnord, Nobuyoshi
bre o que hai de fusión entre
P o d e r í a - documenemerxentes e non os xa ben
Araki, Miguel Río Branco, Aneses ámbitos.
mos continuar talistas
upados polo sistema artístico.
toni Muntadas, Ruth Gómez,
A exposición ben podería
o noso parti- sociais.
A exposición, en todo caAlfredo Jaar.
arrincar co traballo dos espacular paseo
so, é de moi recomendábel viO catálogo completa esa
ñois Bleda e Rosa que, nunhas
cronolóxico
sita e iso tanto polas obras comirada con outra moitas pezas
fotografías de grande formato,
pola sueca Simo pola significación desta
expostas na anterior escala
amosan as paisaxes das nosas
dén quen, mergullándose en
coleccionista, muller solteira
cordobesa da mostra. En toorixes: aqueles lugares do plaactas e sentencias da historia
de 68 anos, que ten adicado a
dos os casos non sei ben o que
neta onde veñen atopándose
do seu país, recrea, nunha sesúa vida á paixón do coleccioamosan en realidade: se o porestos arqueolóxicos de grande
rie de fotografías en branco e
nismo artístico de vangarda,
derío económico da coleccioimportancia para coñecer a hisnegro, a esas mulleres asobaalgo nada común en España
nista ao facerse con pezas de

lladas e martirizadas polo poder e polo machismo da historia e das súas
leis.
Logo, no espazo da intimidade, poderíamos poñer o norteamericano Alec
Soth que documenta ese
territorios da fantasía, banais e falsarios onde pasan a súa lúa de mel os recén casados. Ou achegarnos ao cotián desas fotografías do arxentino Sebastián Friedman que xogan a fotografar as diferenzas e ruídos que atopamos entre as familias das
asistentas domésticas e as
destas cos seus señores. A
clase económica como esmagador documento da
realidade.
A cabalo entre o público e o privado está a, para
mín, peza máis emotiva e
eficaz, os primeiros planos de varios homes e unha muller de Colombia
que cantan unha especie
de cantar de cego ou mantra ou copla no que van relatando as desgrazas e penurias das súas vidas milagrosamente salvadas nas
terríbeis realidades de
guerra e destrución do seu
país. As voces, as cancións, as letras, os rostros,
as miradas fan o resto.
Os tres artistas que seguen sitúan a súa ollada
nun escenario público recoñecido por todos nós. O
norteamericano McKee
fotografa os desolados espazos dos palacios de
Afghanistan destruídos pola
guerra. O libanés Walid Raad
crea o arquivo The Atlas Group
onde compila materiais como
os que se amosan aquí: fotografías en branco e negro de
motores procedentes de coches
estourados polas bombas. E o
francés Delahaye presentas
grandes fotografías de eventos
políticos, relixiosos, diplomáticos coma se fosen murais historicistas decimonónicos e, en
particular nos que o motivo son
altos dignatarios, algo vacuos,
pesados e ineficaces nos seus
resultados, á vista de todo canto se nos foi lembrando con anterioridade nas salas do Marco.
Trátase, en fin, dunha exposición de enunciados precisos,
exacta e eficaz no seu discurso
e na súa construción dun corpus narrativo arredor das vicisitudes, arelas e abafamentos
deste mundo tan sen memoria,
tan sen futuro e tan indocumentado (por contradicir nunha volta máis os termos en positivo do título e subtítulo da
exposición).♦
XOSÉ M. BUXÁN BRAN
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TIVOLI
MAR BARROS

O 4 de maio estréase nas salas comerciais Hotel Tívoli , a segunda longametraxe de Antón Reixa, na que o director, que tamén exerce de guionista
xunto con Xosé Morais e C arlos Portela, enfía unha ducia de historias de paixóns e casualidades a través do itinerario aleatorio dun chisqueiro esquecido.

paixón inmediata de dous nenos
nun fugaz encontro de aeroporto,
os celos dunha esposa en Bilbao,
a sexualidade salvaxe dunha misteriosa muller ou o erotismo da
terceira idade son algunhas das
situacións que se presentan en
Hotel Tívoli. A elas súmaselle o
contraste cultural entre un taxista
galego e unha muller guineana e o
desencontro idiomático entre unha moza arxentina e un rapaz alemán. Todas elas navegan polos
terreos das paixóns amorosas e
recuncan no fracaso das terapias
antitabaquistas, a omnipresenza
dos galegos e os tópicos sobre as
nacionalidades. Reixa reivindicou
ademais o lado feminino en cada
unha das historias.
Para darlle vida a este crebacabezas, a película conta cun
elenco internacional, entre o que
se topan os galegos Luís Tosar,
Mabel Rivera, Nancho Novo, Marta Larralde, Miguel de Lira, Carlos
Blanco e Luís Zahera, pero no
que tamén hai daneses, arxentinos ou portugueses. “É ben diferente traballar con actores de distintas nacionalidades”, sinala Reixa. “En xeral todos foron especialmente xenerosos porque todos
son protagonistas pero dunha pequena historia que non dura máis
alá de dez minutos dentro da fita.
Teñen a valía de ter que construír
un personaxe con moi pouco tempo de presenza en pantalla”. Da
man dos seus actores, Hotel Tívoli convértese nunha sorte de torre de Babel na que conviven as
linguas da península co danés e o
inglés e que deixou toda unha serie de anécdotas.
Heteroxénea tamén é a nómina de músicos que participan nunha banda sonora composta por
Lucio Godoi e Xavier Capelles.
Entre eles figuran Julieta Venegas,
que interpreta un tema escrito por
Jorge Drexler e Mikel Erentxun.

O rastro do lapis
A pesar de que teñen moi pouco
que ver as dúas longametraxes, o
director sinala factores recorrentes entre O lapis do carpinteiro e
Hotel Tívoli. Un deles é un obxecto que vai de man en man, que na
adaptación da obra de Rivas foi
un lapis e que agora é chisqueiro.
Pero o autor tamén destaca a
coincidencia “na aposta a favor
dunha conciencia emocional, da
prevaleza das sensacións e dos
sentimentos en tempos difíciles”.
Despois de O lapis do carpinteiro,
a adaptación cinematográfica da
novela de Manuel Rivas e ópera
prima de Antón Reixa, o director
presenta en Hotel Tívoli unha comedia romántica, interpretada
por un elenco internacional, que
ten como fío condutor un chisqueiro esquecido. Esta segunda
película chega catro anos despois do seu debut no eido da longametraxe, unha “relativa tardanza” ao ver de Reixa, que responde, por unha banda ás dificultades de montaxe dunha coprodución internacional, pero tamén á
“meticulosidade” da que gosta no
guión e ao volume de traballo
que acadou Filmanova, a produtora que el mesmo dirixe. “Como
produtor tamén me dedico a buscar os medios para o talento doutros, o cal para min e san”, comenta. “O meu labor de produtor
é, en todo caso, unha boa terapia
para o ego necesario que temos

os directores. Sempre digo que
os meus colegas directores érguense cada día falando do seu
proxecto. Como cada día eu teño
que facer moito esforzo para que
saian os proxectos doutros estou
vacinado contra iso”.
O proxecto desta película de
amor pasional, azar e soidade
xorde dun xeito casual despois
de “darlle bastantes voltas a qué
película tiña sentido facer despois de O lapis do carpinteiro”.
Como explica o propio Reixa,

“producíame vertixe contar unha
historia propia que non fora testada, ao contrario do que acontecera en O lapis, que xa recibira o
apoio dos lectores”. Despois de
escribir varios proxectos, o director botou man dun texto elaborado para unha gala infantil. “A miña sobriña Sofía recordoume que
tiña comprometida unha intervención nun festival do día internacional da infancia. Ningún dos
textos que habitualmente presentaba en público eran adecuados

para aquel público infantil porque
son obscenos. Así que elaborei
unha historia cun chisqueiro como fío condutor. Foi un auténtico
desastre. Pero armeime de coraxe e a partir de aí decidín pulir a
historia deste chisqueiro que vai
polo mundo unindo historias de
paixón e casualidade”.

Historia de historias
Un financeiro triunfador loitando
coa súa cleptomanía en Lisboa, a
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Aposta pola coprodución
Hotel Tívoli é unha coprodución de
Filmanova, da danesa Zentropa, a
empresa portuguesa Animatógrafo
e a arxentina Aquiafilms. Ao ver de
Reixa “a película ten o valor de ser
un filme con claves moi galegas
pero pensada nun esquema de
coprodución internacional”. “Coido
que a viabilidade máis clara da cinematografía galega, que forma
parte da cinematografía europea,
é a coprodución internacional con
Europa e América Latina. Estou
especialmente orgulloso diso neste filme, porque é algo que beneficia a cohesión cultural do continente e ás nosas relacións con
América e que garante ademais
que teñan unha difusión máis alá
do noso espazo. Galiza, en canto
a ámbito de espectadores, é demograficamente reducida e a coprodución internacional abre a difusión das películas”.♦
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CÓMIC GALEGO
premiado en BCN
M. BARROS

Miguelanxo Prado, David Rubín e o fanzine Barsowia regresaron de
Barcelona con premio na maleta tras a clausura do XXV Saló del Còmic, unha edición á que por primeira vez os galegos acudían como colectivo e na que se bateron marcas na acumulación de candidaturas.
A XXV edición do Saló del Còmic
de Barcelona confirmou, primeiro
co elevado número de candidaturas procedentes do país e logo coa
súa materialización en tres premios, o que xa poucos se atreven a
discutir: a banda deseñada galega
xa ten un oco de si no panorama
estatal de banda deseñada, e todo
grazas ao esforzo
case en exclusiva
dos propios autores.
Aínda que fallaron as quinielas
máis optimistas, a
banda deseñada
galega non regresou coas mans baleiras. O debuxante ourensán David
Rubín fíxose co
premio autor revelación de 2006 pola obra A tetaría
do oso malaio (Astiberri). Despois
de quedarse ás portas nesta mesma
categoría o pasado ano, o xurado
proclamouno merecedor do galardón ao que optaban, entre os outros catro finalistas, a candidatura
do galego Alberto Vázquez. “É
unha ledicia recibilo e un pulo
enorme de cara ao meu traballo”
explica Rubín. “Despois dos esforzo que supuxo A tetaría, o premio preséntase como unha recompensa pero tamén unha confirmación para seguir traballando e sacando novas historias”, sinala. A
tetaría do oso malaio é o segundo
grande álbum do debuxante. O volume recolle historias xa publicadas na revista Dos veces breves, co
fío condutor da “tetaría psico-anímica” do oso malaio Sigfrido. Por
esta obra, Rubín estaba ademais
nominado ao premio mellor guión

e mellor obra, galardóns que foron
parar o debuxante Max pola obra
Bardín el superrealista, unha historia que se nutre do espazo superreal que crearon no seu día Dalí e
Buñuel a partir do manifesto de
Breton. “O premio paréceme xusto” destaca Rubín, “a obra de Max
é unha referencia. Para min, xa é
un orgullo estar
seleccionado xunto a un dos autores
que lía cando era
pequeno”. Na actualidade Rubín
está a traballar na
que será o seu próximo libro Cadernos de tormentas,
que está previsto
saia a finais de
ano coa editora
Dibbuks. Nesta
obra Rubín reelabora as viñetas
que se publicaron ao longo do
2006 na web Album06, unha sorte
de debuxo-poemas que agora se
artellan a través da personaxe na
que se converte Cidade Espanto.
O ourensán tamén traballa nun novo libro para Astiberri con guión
dun autor español.

O debuxante ourensán
David Rubín fíxose
co premio Autor
Revelación de 2006
pola obra
A tetaría do oso malaio

Barsowia,
mellor fanzine do Estado
A despedida do fanzine Enfermo
non puido ser redonda. A publicación que codirixe o galego Alberte
Vázquez remata a súa andaina sen
sumar no seu currículo o premio
do mellor fanzine do Saló 07. O
fanzine Barsowia, que tira periodicamente o colectivo Polaquia, fíxose con este galardón, en palabras de Hugo Covelo, un dos seus
autores e impulsores, “en recoñe-

Miguelanxo Prado ergue o Gran Premio do Saló en recoñecemento a toda unha traxectoria profesional. Abaixo, dous intres do Saló do Còmic.

cemento ao traballo feito”. Como
el mesmo indica “en catro anos tiramos 9 números”, unha cifra ao
seu ver “moi aceptábel” para un
fanzine. Recibido como “unha
gratificación ás fatigas”, este premio supón un paso adiante da publicación que verá mudanzas de
cara aos próximos números. Fronte ao que aconteceu con Bd Banda
despois de facerse en edicións anteriores con este mesmo premio, o
colectivo non baralla a posibilidade de profesionalizar o fanzine.
O grande para Prado
A gran sorpresa foi a entrega do
Gran Premio do Saló a Miguelanxo Prado, en recoñecemento a toda
unha traxectoria profesional. O
premio venlle despois de poñer en
marcha o seu proxecto máis arriscado, a longametraxe De Profundis
na que o debuxante coruñés acompañado da musica de Nani García
configuran o que podería denominarse poema cinematográfico.
Apoio institucional
Unha das grandes novidades nesta cita, que celebraba o seu primeiro cuarto de século de existencia, foi a instalación pioneira do
posto Banda Deseñada Galega,
no que se presentaba unha mostra
dos traballos dos novos autores e
no que se desenvolveron actividades de promoción e presentación.
Esta iniciativa inscríbese dentro
dun programa que a Consellaría
de Cultura está a desenvolver a
prol do cómic galego, coa que
quixo convencer a afeccionados e
editores que se deron cita en Barcelona de que a calidade da nosa
novena arte é unha realidade.♦

Marzoa e Mencilla vencen no Redondela en Cur to
M.B.
Alexandre Marzoa con Temporada 92-93 e Raúl Mencilla con
Kid Betún fixéronse cos premios de mellor curta de ficción
e documental, respectivamente,
da terceira edición do festival
Redondela en Curto, clausurado o pasado 22 de abril. A cita
redondelá, valorada positivamente pola organización no referido á afluencia de público e á
calidade e número de traballos
recibidos, outorgou o segundo

premio da categoría de ficción a
Toni Bestard e a Arturo Ruiz
por Equipajes, facendo o propio no apartado de documentais
con Eduardo Cardoso polo traballo Teatreros.
A fita de Alexandre Marzoa, na que o director retrata a
angustia dun afeccionado celeste nunha última xornada da
tempada, na que o Celta se xoga a permanencia, recibiu ademais o galardón do público.
Con Carlos Blanco e Miguel de

Lira na interpretación, a curta
transcorre co protagonista pegado ao transistor ante a imposibilidade de acudir ao estadio
pola celebración do aniversario
do seu fillo.
A película gañadora no eido
de documental, Kid Betún, parte dun guión de Salvador Guerra e do propio director, Raúl
Mancilla, para amosar a José
Luis Ramos, considerado o último limpabotas de Cádiz, coñecido como Kid.

No referido aos segundo premios, o xurado decantouse polo
humor e as reflexións sobre o teatro. Equipajes, de Bestard, formula en dez minutos e en clave
de humor, a situación de dous
viaxeiros que agardan as súas
respectivas maletas na terminal
de equipaxes dun aeroporto. Non
se coñecen pero xurde a aposta:
qué maleta sairá primeiro.
Pola súa banda, Teatreros,
de Eduardo Cardoso, reflexiona a través das opinións dos ac-

tores e dos espectadores sobre
o significado do teatro. O documental, que transcorre co pano
de fondo da preparación dunha
obra da compañía Cuarta Pared, conta cos testemuños de
Manuel Galiana, Ana Otero,
Juan Luis Galiardo e Blanca
Portillo, entre outros.
Como novidade, este ano
proxectáronse dúas longametraxes de ficción. Azul oscuro
casi negro e La noche de los girasoles.♦
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A editorial Galaxia vén de publicar o último traballo da narradora
Inma López Silva, New York,
New York, un diario que serve
amén de guía no que a autora propón un xeito diferente de achegarse a unha das cidades máis
cosmopolitas do mundo, unha
obra que se burla dos tópicos e
que acaba elevando a propia cidade á categoría de protagonista.
A obra nace dun diario persoal que López Silva foi escribindo na súa estadía, por motivos de traballo, en Manhatan,
aloxada nun cuarto sen ascensor, con pouca luz e co ruído
constante das obras que, por veces, facían tremer a estrutura do
apartamento.
Pero o que comezou sendo
un blog en internet, do que a autora botou man para “narrar as
miñas vivencias na cidade e evitar así ter que escribir moreas de
e-mails” foi tomando vida propia, e da conformidade inicial de
deixar por escrito o cotiá pasou á
alquimia da ficción.
Non embargante, polas páxinas de New York, New York
desfilan personaxes e situacións
que lle serven a Inma López
Silva para medir o pulso á cidade dos rañaceos. Dende os prezos elevados das perruquerías,
os xeitos de ligar da Gran Mazá, o risco que implica mercar
un bolso de Prada falsificado,
as celebracións do día de acción
de grazas, os diluvios que inundan a cidade ou a paranoia dos
neoiorquinos pola seguridade, o
libro quere dar pinceladas das
tendencias e dos costumes dunha urbe que, como indica a autora “por veces nos cospe e por
veces nos acubilla agarimosamente”. Pero detrás dese punto
frívolo a narración “agacha aspectos menos banais, como o
choque brutal cun capitalismo
extremo” ou a fascinación da
propia autora “cun espazo que
non é o propio”.
“Se volvese escribir este libro insistiría nos aspectos que se
suxiren e que quedan a medias,
como naquelas películas dos
anos corenta que o mellor ía fundido en negro”, comenta López
Silva. “O que sucede é que o libro naceu sendo realidade e non
quixen modificar nada para que
se publicara tal e como o lera a
xente que entrou no blog”.

mesmo as desigualdades da propia cidade. O metro neoiorquino
é un ámbito de pura escravitude
para os que traballan nel e de pura especulación para os seus donos. É un servizo público que
non é tal, feito que dá conta do
concepto estadounidense de sociedade de benestar”.

Estranxeiros
Cando se lle pregunta a Inma
López Silva se se sentiu coma
eses estranxeiros que en Nova
York semellan máis estranxeiros non dubida en dicir que
non. “Ese tipo de estranxeiros
pásano bastante mal. Viven

nun ámbito que lles é hostil en
moitos aspectos e funciona un
certo nivel de racismo no tipo
de empregos que lle dan”. Para López Silva o racismo que
se percibe dos Estados Unidos
“é real, pero non significa que
nós non estemos a facer o mesmo”.

EU INMA, TI NOVA YORK
M. BARROS

Vén de publicarse N ew York, N ew York , un diario e guía no que Inma López
Silva (Compostela, 1978) toma o pulso da Gran M a z á e convida o lector a
mergullarse nas entrañas da cidade dos rañaceos. Cun punto de frivolidade,
a autora fala, a través da súa andaina vital, do submundo no que se ten convertido o metro, dos desorbitados prezos das perruquerías, da venda de imitacións, do sexo... en definitiva, dos tópicos da cidade cinematográfica por
excelencia , pero contempla dos a través dunha óptic a perso al e irónic a .

Onde está Paul Auster?
As páxinas de New York, New
York están ateigadas de referencias culturais, pero hai unha que
está máis presente que as outras
e que mesmo se chega a converter nunha sorte de obsesión: a
procura de Paul Auster. “Cando
fun a Nova York saía en Galiza
unha obra de Auster traducida
ao galego, Brooklin Follies, e
xurdiu a idea de facerlle unha
entrevista para publicar” comenta López Silva. “Nestes casos é necesario poñelo en coñecemento dos representantes nos
países aos que lle venden os dereitos. Pero complicouse todo e
non houbo maneira de cadrar co
representante nin co propio
Auster. Casualmente os meus
amigos vivían en Brooklin, moi
preto da súa casa e comezaron a
contarme, estas cuestións típicas de barrio, onde Auster mercaba os libros o domingo ou onde ía tomar os viños os sábados
pola noite”. Entre bromas a autora comezou a facer un percorrido polos espazos polos que
habitualmente transitaba o escritor norteamericano “a ver si
cadrabamos”, di entre risas López Silva, “pero ao final non
apareceu”.
Turismo de imitacións
Ademais do turismo cultural, o
libro recolle tamén unha das
tendencias en voga nos últimos
tempos en Nova York: o turismo de rebaixas das imitacións
de complementos de marcas como Vuitton, Prada ou Chanel.
“Fuxín de toda a vena cultureta.
Coido que dese tipo de libros xa
temos de abondo. Por suposto
que pasei máis tempo non museos e nas bibliotecas, xa por
puro traballo, que nas tendas.
Pero apetecíame tocar ese lado
frívolo que semella non se pode
recoñecer cando un é escritor e
que no fondo a todos nos apaixona como é perderse nas tendas dos museos e no ámbito das
falsificacións. Esa perda de mitos e de certo elitismo da cultura está ben”. Unha das partes
máis interesantes do libro é precisamente a que relata a compra
en tendas chinesas, case pisos
francos, de produtos falsificados.

Rachar co tópico

Terra das oportunidades

“En canto un pousa os pés en
Nova York ten a sensación de
estar nunha cidade que xa coñece. É unha urbe moi ficcionalizada. O propio espazo no que
me vía obrigada a vivir e a escribir era un tópico en si mesmo”,
comenta López Silva. “Por iso,
dalgunha maneira cando estás
alí e queres facer un relato sobre
a cidade ou ben caes na ñoñería
ou decostrúes os tópicos. Optei
facer isto último a través dun
ámbito no que me topo cómoda
que é a ironía”.
López Silva préstalle especial atención ao metro neoiorquino, que pouco ten que ver co de
París. “En todo o libro hai unha
tensión Nova York-París, porque
son as cidades nas que vivín e
que me marcaron. Por suposto
opto por Nova York, pero si que
é verdade que o seu metro é un
submundo que simboliza en si

Sen deixar de ser un tópico, de
Nova York dise que é a terra das
oportunidades. Inma López Silva explica que tras o furacán
que arrasou Nova Orleáns o número de indixentes medrou considerabelmente. “Vese moita
xente que arrastra toda a súa vida nunha maleta”. En certa medida funcionou aquilo de que
Nova York é a terra das oportunidades, un tópico que ao ver da
autora ten parte de certo. “En
Estados Unidos topei verdadeiras oportunidades de facer cousas que na vella Europa, co seu
punto de rancio nos costumes,
non é doado. O único lugar do
continente no que existe esa
vontade de renovación ou unha
pulsión dinámica dentro da sociedade é Berlín. Pero sen dúbida, se nalgún sitio está esta busca de novas formas de comunicación é en Nova York”.♦
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A Viñoteca

ANTONIO PORTELA

Alén do Tejo
No Alentejo dominan as viñas
asentadas en longas extensions
que comparten o espazo coa sua
clásica paisaxe de sobreiras,
aciñeiras e oliveiras, terreos con
poucas inclinacions que aturan
os raios de sol acompañados de
altas temperaturas. Esta rexión,
situada entre o Vale do rio Tejo
e o Algarve, componse á súa vez
de oito subrexións, entre elas
Borba, Vidigueira, Portalegre
ou Reguengos.
A personalidade desta zona
vitivinícola, co seu clima, os
seus solos e unha viticultura facilitada por esta xeografia e clima, fica impresa nos viños que
destacan por ter moita froita e
cor, potencia e intensidade, ben
sexan os feitos en base ás variedades clásicas da zona: a trincadeira, a periquita e o aragonez
(tinta roriz no Douro e tempranillo en Rioja), ou destas xunto ás

incorporadas desde outras denominacions de orixe portuguesas
como a touriga nacional, ou xunto ás variedades internacionais, e
sobre todas elas o cabernet sauvignon e o syrah, que en Portugal só teñen presenza importante
nesta rexión, e tamén co alacante
bouschet que vén sendo a garnacha tintoreira que asolou os viñedos de moitas zonas de Galiza
despois da filoxera, orixinando
aqueles viños frouxos, de acentuada acidez pero moi cargados
de cor, como corresponde a unha
variedade tintoreira, esas nas que
ademáis de na pel tamén posúen
os compostos colorantes na pulpa, esta mesma variedade no
Alentejo é parte indispensábel na
emsamblaxe dos seus mellores
tintos, alí grazas á grande insolación e ás altas temperaturas que
desfruta durante todo o seu ciclo,
alcanza a sua máxima expresión.

Así a todo, existen algunhas
experiencias en Valdeorras, que
eu saiba dúas, pero inesquencíbeis, de elaboracions de garnachas tintoreiras cun orixinal nariz e unha boca impresionante,
grazas á conxunción de dous factores, neste caso definitivos, como son a vellez das cepas e unhas vendimas matizadas polo
cambio climático.
O Alentejo é a zona de Portugal que maior transformación sufriu nos últimos decenios, do
proxecto de converterse no celeiro cerealista de Portugal á moderna viticultura e da vinificación en barro ás modernas instalacions nas que se transformaron
as clásicas cooperativas, a maiores dos novos produtores de diversas procedencias que apostaron claramente pola calidade.
Alentejo e Douro representan
os dous polos entre os que se

E nxeños e criaturas
Sapos,
cágados e
sapo-conchos
“Cando as píntegas e os sapos se volven vellos van perdendo o seu veleno, vanlles saíndo conchas no lombo e na barriga, as conchas fusiónanse nunha soa e convírtense en
sapoconchos. Pero como a conversión se fai
a paso de tartaruga, ninguén conseguiu vela”.
Pertence este texto ao libro Cando os animais falaban, do que son coautor, e no que se
reúnen moitos mitos galegos. Este é un máis.
Pero é un mito que trata de explicar a orixe
dun nome, o do sapoconcho (en portugués,
sapo-concho): un sapo con cunchas, así de fácil.
Somos moi raros os galegos? De onde sacariamos tal cousa? (Sendo mito común a galegos
e portugueses, debe ser vello, anterior ao Rei
García, le petit roi de la Galice). Como de vello?
Vimos no anterior artigo que a tartaruga é
unha besta infernal. Semellar seméllase ben a
un sapo con cunchas, non se pode negar. Semellar, seméllase. E que hai do sapo?
En alemán chámase kröte, en italiano rospo, en español escuerzo (e sapo), en francés
crapaud, en catalán gripau. Todos estes nomes deben ter relación. A pouco que un se fixe, téñena. Deben estar relacionados co croar. Pero sapo non. De onde vén sapo? É onomatopea. Mais onomatopea polo son que fai
ao caer na charca. Sap! En latín era Bufo. E
que se conta del?
Que é un becho demoníaco, infernal. Que
é velenoso, que se che mexa hanche caer os
dedos, ou os ollos, que te deixa cego, que o
mexacán, que é o seu mexo, fai que che saian,
alá onde che toca, unhas verrugas con forma
de sapo, que ten aire de sapo, alento de sapo,
que fascina coa ollada, que é unha das formas
das bruxas, dos demoños, do demo mesmo,
que se se lle dá pan a un sapo é moito pecado
e que ademais son os nenos da meigas: nacen
do parto das meigas despois de que copulen

move o espazo vitivinícola portugués, dunha beira o norte coa
súa viticultura heroica, de múltiplas castes autóctonas e elaboracions coidadas que ao mesmo
tempo retoman técnicas do pasado, e un sur coas características
do novo mundo nos seus viños
pero sobre todo na súa vitivinicultura. Aínda polo medio están
Dão, Bairrada, Estremadura...
RAPARIGA DA Q UINTA.
Colheita seleccionada,05.

Vinho Regional Alentejano.
Viño que enche a boca con potencia inundándoa das sensacions
voluminosas que lle confire a sua
grande estrutura de taninos maduros e de alcol. No nariz dominan os aromas de froita cunha lixeira sobremaduración, as especias e un fondo de café, no postgusto que sobresaen as sensacions compotadas e torradas.♦

Xosé Miranda
co demo. Tamén nacen das gotas de chuvia no
verán. A graxa do sapo forma parte do cacho
das bruxas. É un elemento indispensable para
facer maleficios: se metemos o nome dunha
persoa escrito nun papel na boca dun sapo, esa
persoa acaba por morrer consumida. Se empalamos un sapo ao sol pensando nunha persoa,
a persoa morre co sapo, se lle damos a mamar
ao sapo roupa de alguén, ese Alguén anda rabioso e non sabe por que, etc. E se un sapo incuba un ovo de galo (¡) nace un basilisco, a
máis terrible fera concibible. En suma, o sapo
é o máis velenoso e infernal dos animais. Vén
do mesmo inferno. Como a tartaruga.
Pero só en Galicia? Desde logo que non.
Na Toscana o sapo é batto, e así din: Batta,
gragna, il figlio dil re che poco ti ama… (Sapa, saraiba, o fillo do rei que non te ama…),
relacionando o sapo co pedrizo (e de paso
coas ras, granotas en catalán, grenouilles en
francés. Os nomes da rá son onomatopeicos.
As ras croan. O granizo e a chuvia son cousa súa). En Sicilia o sapo trae sorte. Hai que
coller un e telo na casa, preso. (Como aquí os
grilos, que xa expliquei noutro artigo que son
demachiños. Tamén o son os sapos). Aliméntano con pan e viño (Ou sexa,
practican a maxia negra e danlle
os alimentos de Cristo, xustamente o que en Galicia é sacrilexio) porque lle teñen medo, xa
que son “xenios incomprendidos” que poden vir de noite e cegarte co seu mexo. En Alemaña
existe a mesma idea, mais con
respecto á salamántiga, a pinchorra.
E como un principio da medicina popular é que as enfermidades se curan co seu axente causante, para evitar a peste levábanse sapos secos
nas axilas, en Alemaña, e sapos vivos colgados
do peito, en Galicia, contra os malpartos. Máis
tarde pasouse ao símbolos, os acibeches chamados sapos e as pedras bufonitas. E claro, xa
que sapos e píntegas son en realidade larvas de
sapoconcho, en Plinio o antídoto do veleno de
sapos e pinchorras é o caldo de tartaruga. Di
Cirlot que o sapo é “o aspecto inverso e infernal da rá”. Claudio Eliano (Historia dos animais, libro XVII, 12) di que é letal na bebida e
de “contemplación nociva”: “Un destino similar (a morte) acontece a quen olla un sapo. O
home que vexa este animal e o olle en fite advertirá que o sapo, segundo o que lle dita a súa
propia caste, volve tamén unha ollada fixa e,

ao tempo, bota un hálito natural para el e pernicioso para a pel humana; así que o home
ponse pálido, ata o punto de que quen non o
coñeza pensa que está vendo un doente.”
Pois ben, se a tartaruga vén do inferno e o
sapo tamén e se se parecen será que son o
mesmo, xa que simbolizan o mesmo. Son
animais ctónicos e apegados á terra. “O sapo
come terra e bebe as gotas do orballo. E queda vivo enterrado na terra, mesmo no medio
das pedras, no medio dos torrós, dun ano para outro”. E, ao chegar o bo tempo, sae literalmente da terra. Como as tartarugas pequenas.
O sapo é un animal inmundo, ou sexa,
vén do mundus, do inframundo. É a mesma
terra. E bebe orballo porque o orballo vén da
lúa. Así pois a tartaruga e o sapo, aínda sendo animais “acuáticos”, simbolizan a terra. A
ra e a lebre simbolizan a lúa.
Somos raros? Non tanto. Xa dixen que o
nome alemán do sapo é kröte. E o da tartaruga? Schildkröte: sapo con escudo.
E os cágados? En galego son as larvas
dos anuros, vale decir, de ras e sapos. En portugués, moi ao contrario, son as tartarugas de
auga doce, os galápagos, sapoconchos. Como é isto? Moi fácil:
o sapo e a tartaruga son o mesmo
animal.
Como se chama logo en portugués a larva da ra? Evidente:
cabeçote. Como en Lugo: cabezolo. O cal me produce outra dúbida, pois é claro que o nome latino da bestia tartaruca, testudo,
ten relación con cabeza, testa.
Non? –Aínda que isto sexa polas
cunchas, testa, tixolos, tellas, e a
cabeza estea protexida polos ósos
do cranio, un verdadeiro escudo, testudo.
E, tirando do fío, na Fonsagrada chámanlle
cácabo… ao alevín da troita. O da ra é cullarapo. En fin, o estraño nome da larva en castelán,
renacuajo, non é tan misterioso como parece:
rana-cágado, renacuajo. Máis misterioso semella de entrada que os dicionarios galegos fagan
vir cágado do prerromano calaccapu e os portugueses do latino cacitu. Mais o de calaccapu
cadra ben: caída do -l- intervocálico, fusión dos
ás, caácapo, cácado, cágado (e cácabo). Calaccapu ata se asemella (e moito) a cullarapo. E
por riba é trivial que galápago perde o seu misterio: galápago, calaccapu.
Resulta que galápago e cágado son a
mesma palabra! Os portugueses teñen razón:

Marta Dacosta
‘No Correlingua
participarán
40.000 rapaces’
M.B.
Vénse de presentar en Compostela a edición 2007 do
Correlingua, que comeza o
2 de maio en Fene e remata
en Pontevedra o 16. Dez carreiras nas que as crianzas
correrán pola lingua. Que
novidades presenta?
A participación. As previsións apuntan que chegaremos aos 40.000 rapaces. Viñémolo comprobando. O Correlingua é unha iniciativa
que se desenvolve durante
todo o ano coa que se persegue convidar a mocidade e os
centros de ensino para reivindicar o dereito de medrar en
galego. As actividades que
preceden as carreiras, tanto a
de banda deseñada como a de
manifestos, xa superaron as
cifras de anos anteriores.
A que se debe este aumento de participantes?
A actividade vaise consolidando. Entendemos que o
apoio que neste momento ten
a actividade por parte da Administración está a repercutir
positivamente no desenvolvemento da actividade e, consecuentemente, na participación.
Por que Galegando como lema?
Todos os anos escollemos un lema como punto de
arranque para que o alumnado poida realizar os seus manifestos e as súas historietas.
Desta vez ocorréusenos Galegando, unha palabra inventada que para nós significa “vivir en galego”.
Cos datos sobre a mesa,
semella que a carreira do
galego é cada vez máis costa arriba?
Os datos parecen que din
iso, pero costa arriba hai que
ir até que acabe esa inclinación. Correspóndenos a cada
un de nós facilitar esa escalada e mesmo minimizala.
Na organización confluímos
diversos colectivos como
son a Mesa pola Normalización Lingüística, a Asociación Socio-Pedagóxica
Galega, CIG-Ensino e os
Concellos de Lugo, Pontevedra, Compostela e Vigo. A
todos nos une a vontade común de que o galego sexa
unha lingua normalizada en
todos os ámbitos, especialmente no ensino.♦
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Lingua do
meu pobo
FRANCISCO CARBALLO

L

eo os números 0 e l de
Longa lingua. Dá
esperanza. Unha revista
que se botaba de menos. Anoto o consenso duns proxectos
entre A Mesa e a Consellaría
de Educación. Bo. A Mesa estaba a diagnosticar a discriminación da nosa lingua. Movíase na busca de solucións.
Mentres, e por anos, o conselleiro Celso Currás negara a
realidade baixo un paraguas
retórico do bilingüismo
harmónico. Por fin estoupou
a tormenta: é vergoñenta a situación do ensino lingüístico
na Galiza; hai unha distancia
da atención á lingua propia en
Calalunya e en Euskadi con
Galiza de quilómetros.
Coñezo centros
concertados de Euskadi, da
zona das Encartacións, onde o
éuscaro era case inexistente,
que dan un 80 por cento das
materias nese idioma.
Alumnos que se matriculan
sen coñecemento dese idioma
están a facer nos exames uso
del. Algo están a mellorar os
centros concertados na
Galiza; parten de nada. Nos
públicos hai mellor situción;
algún público, rara avis, utiliza o galego ao 100 por 100.
Mais líbrate de lembrar
agravios pasados con Galiza.
Iso é vitimismo. Os neocons
non se absteñen de berrar a
prol do castelán como lingua
franca e universal; o inglés
baixa, din. Os neocons refuxiados no PSOE –que de todo
hai, como no BNG– refúxianse os da AGAI, están polo
inglés. A historia proba a
represión do galego pola escola oficial desde o século XVI.
A política demostra o desprezo
de bispos, gobernadores, xustizas, etc enviados pola Monarquía e que ignoraban e non
aprenderon o galego. E así, a
escola, a universidade, os
bispados, os gobernos, os
tribunais etc, violaron e violan
os dereitos humanos lingüísticos neste país.
Temos na actualidade un
sector poboacional entre os
50 e 70 anos que se educou e
asimilou sen crítica a ideoloxía e a praxe do franquismo.
É o sector que comezou a
educar os nenos en castelán e
a autoodiarse culturalmente.
Os seus fillos están, en parte,
na mesma liña.
Iso leva consigo que a tarefa gobernamental sexa máis
difícil para o bipartito. Para o
anterior era o caldo de cultivo
adecuado: eran eles mesmos
que se autoencubrían. Ten o
goberno e a sociedade liberada
unha tarefa conxunta de
vencer a apatía, a ignorancia
da grandeza do idioma e da
súa forza xenerativa de aptitudes para o desenvolvemento
lingüístico e matemático. A
lingua propia é o sinal de identidade, é corrente cerebral que
engrandece. É nosa, é a produción cultural de máis valor.♦

Fin de semana por
M.B.
Viaxar barato por Europa
cada vez é máis doado. Non
embargante, un aínda topa
dificultades se o destino escollido non traspasa os límites
do Padornelo. Neste sentido,
a Dirección Xeral de Xuventude vén de poñer en marcha
o programa Naturalmente
Galiza, coa que se organizan
saídas de fin de semana que
inclúen rutas de sendeirismo,
descensos en kaiak e en bicicleta por 12 euros.
Dirixido a mozos de entre
18 e 30 anos o programa pretende fomentar o coñecemento do patrimonio natural, ar-

queolóxico e etnográfico galego. Para iso propón sete rutas,
nas que se pode participar en
varias quendas do 27 de abril
ao 17 de xuño, cun máximo de
22 persoas cada unha.
A primeira das rutas propostas é a que ascende pola
Serra de San Mamede até o
Bidueiral de Montederramo,
e que inclúe un roteiro interpretativo polas instalacións
do Centro de Educación Ambiental As Corceiras, centrado na bioconstrución, o tratamento alternativo de residuos
e nas enerxías renovábeis.
Outra dos itinerarios trazados propón unha viaxe po-

!" euros

lo esteiro do Miño e polos
muíños do Folón, cun descenso en kaiak, así como unha visita ao monte Santa Tegra, ao Museo Arqueolóxico
e a unha adega da denominación de orixe Rías Baixas.
O parque natural das
Fraga do Eume será percorrido en bicicleta dentro do
programa. Os interesados visitarán ademais os mosteiros
de Monfero e Caveiro así como a Torre dos Andrade en
Pontedeume.
O programa posto en marcha tamén oferta fins de semana na Mariña lucense, nos que
se visita o miradoiro de Ferrei-

ravella, o berce do Miño, a zona histórica de Mondoñedo e a
praia das catedrais, na que se
poderá facer kaiaksurf.
As outras rutas percorren
a comarca da Fonsagrada e a
Ribeira Sacra.
Cada unha das actividades
ten unha cota de inscrición de
12 euros, cun desconto dun
25% para os titulares do Carné Xove. O prezo inclúe o aloxamento en pensión completa,
actividades con monitores e
seguro de accidentes. Os interesados poderán efectuar a
preinscrición chamando aos
teléfonos 981 545 702, 981 544
854 ou 981 544 869.♦

Planetas con duende
H. VIXANDE
O grupo granadino de pop Os
Planetas ofrece tres concertos na
Galiza para presentar o seu último disco, que incorpora sons flamencos.
Os Planetas ofrecen dous concertos en Santiago (Sala Capitol,
26 e 27 de abril) e un en Vigo (Sala A, 28 de abril) para presentar A
lenda do espazo, un traballo que
representa unha homenaxe ao flamenco para celebrar os quince
anos de existencia do grupo.
Mais os seguidores desta
banda de pop tampouco deben
asustarse. Só cinco dos trece temas que compoñen o disco conteñen un son e un ritmo flamencos inconfundíbeis nun esforzo
de integración do folclore cun
resultado notábel. Nos outros, se
ben ecoa a canción típica andaluza, pesa máis o selo planetas
co seu ritmo acelerado ou as guitarras escuras que os caracterizan. Cancións como Alegrías do
incendio, Desexando unha cousa ou Reunión no cumio son un
exemplo do tradicional estilo do
grupo, cun deje andaluz que enriquece musicalmente as composicións.
Inicialmente, as datas dos
Planetas en Galiza eran o 27 de
abril na Sala Capitol de Santiago
e o día seguinte na Sala A de Vigo, mais tras esgotarse as entradas en Santiago, a organización
decidiu programar outro concerto o xoves 26 tamén na Sala Capitol de Compostela. O prezo en
todos os casos é o mesmo, 22 euros adiantada e 26 na billeteira.
A elevada cantidade que hai
que desembolsar por ver a este
grupo hai que engadirlle a suma
dun euro e medio de gastos de
xestión no caso de adquirirse nas
tendas Tipo ou en Carrefour –únicos puntos de venda físicos– e de
dous euros e vinte céntimos se se
adquire a través de internet. É di-

cir, que o espectador que compre
de forma adiantada o ticket deberá pagar como mínimo 23,5 euros, só dous euros e medio menos
se o fai na billeteira. Con este sistema, haberá que preguntarse que
diferenza hai entre mercar adiantado ou o día do concerto.
Os concertos dos Planetas en
Galiza constitúen case unha reaparición. En primeiro lugar porque había varios anos que non
sacaban un disco e en segundo
lugar porque levaban catro anos

sen actuar no noso país. A lenda
do espazo saíu á rúa a mediados
deste mes de marzo e o último
concerto da banda tivera lugar en
maio de 2003 en Santiago de
Compostela. Uns meses antes,
en decembro de 2002, tiñan programado un recital no Nova
Olimpia de Vigo pero cancelárono como mostra de “solidariedade” coa Galiza pola recente catástrofe do Prestige, co que os
seus seguidores quedaron dobremente chafados.

Á marxe do duende introducido no novo disco dos Planetas,
o banda granadina de pop segue
a ser o grupo de “canto te quero
e que pouco me queres ti, que
triste estou!” de toda a vida. Xa
que o traballo agora presentado
dura cincuenta e seis minutos,
abofé que os simpatizantes máis
fanáticos do grupo poderán escoitar vellas pezas que resultaron un éxito, como acontecerá
sen dúbida con algunhas das novas cancións.♦
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O Trinque
Castelo de Moeche
Despois dunha profunda remodelación e proceso de restauración, xa se pode admirar o renovado Castelo de Moeche,
que ademais de conducirnos á
Idade Media cos seus muros tamén ofrece un museo sobre a

súa propia historia. Esta construción pertenceu aos Andrade
e foi unha das moitas fortalezas
derrubadas polos Irmandiños
que logo foron reconstruídas.
Parada obrigatoria nas visitas a
Ferrolterra.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

Concertos
Concertos 4 x 4

Betanzos
■ ACTOS

CARLOS BLANCO

Pecha a III edición do ciclo
Contos na Pedra este venres 27 ás 21h30 na cervexaría Estrela de Galicia.
■ EXPOSICIÓNS

EDUARDO NARANJO
As súas calcografías poden
contemplarse na Fundación
CIEC até odomingo 29.
Nordestinas actúa en Ribadeo.

Catro ciclos musicais para un mesmo circuíto adicados
á Tradición Instrumental, ás Voces Tradicionais, á
Canción de Autor e ás Con-Fusións na música galega.
Os Carunchos tocan este xoves 26 ás 18h30 no teatro
da Cidade Universitaria de Vigo; repetirán o venres 27
ás 20h30 na Casa da Cultura de ALLARIZ; á mesma
hora toca Marcos Teira na Sociedade de Amigos da
Paisaxe Galega de MUGARDOS. O sábado 28 poderemos escoitar ás 20h a Talabarte na Casa da Cultura de
MONFORTE; e a Daniel Bellón e Diego Maceiras no
Centro Cívico de XOVE; ás 20h30 a Xabier Díaz no
auditorio Gabriel García Márquez de OLEIROS; a Nordestin@s no teatro principal Hernán Naval de RIBADEO; e a Ruote no Principal de PONTEVEDRA. O vindeiro venres 4 ás 20h30 teremos a Serra-lhe Ai!!! no
Centro Cívico de ARTEIXO; e a Os Carunchos no Auditorio Municipal de MONTERROSO.♦

CAMBADOS

Imaxes
dun país
Exposición
fotográfica
de Adela
Leiro en
Exposalnés
até o 30
de abril.

Sugar Mountain
A banda presenta o seu seu novo disco In the raw este
venres 27 na sala Mardi Gras da CORUÑA; o luns 30 faráo no Woodstock de PORTONOVO; o vindeiro xoves 3
poderemos escoitala en directo na sala Ache de MARÍN;
e o venres 4 no pub Kilé de ORDES.♦

Bueu
■ EXPOSICIÓNS

DESEÑO GRÁFICO
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.

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
■ ACTOS

Tote King
O artista sevillano, recoñecido como un dos mcs máis
destacados do hip hop estatal, presenta o vindeiro venres 4 ás 20h30 na sala Capitol de SANTIAGO DE COMPOSTELA o seu novo traballo Un tipo cualquiera; o sábado 5 estará na Sala A! de VIGO ás 21h. Entrada anticipada á venda por 10 euros en Fat Fly, Cultura Urbana, e Gong de Compostela e en Elepé, Gong, Urbanz e
Tipo de Vigo, ou por 12 na billeteira.♦

XII Ciclo de Jazz da Barrié
No que poderemos escoitar este xoves 26 en dupla sesión
ás 20h e 21h30 na sede da entidade en VIGO ao Eric Reed Trío; o sábado 5 teremos nos mesmos horarios ao Miriam Aida Bossa Acoustic Nonet. Na CORUÑA, o sábado 28 ás 20h30 poderemos disfrutar co concerto de Dee
Dee Bridgewater-Red Earth, a Malian Jouney no Palacio da Ópera; e o xoves 3 vai actuar o Dr. Lonnie Trío.
Entrada gratuíta previa retirada da invitación a véspera
do concerto na seda da fundación en Vigo a partir das 20h
e o mesmo día do concerto na Coruña♦
Dee Dee Bridgewater.

ALISON &
PETER SMITHSON
Parellamente á mostra Da
casa do futuro á casa de
hoxe, o Museo de Belas
Artes organiza un ciclo de
conferencias que vai ter lugar este xoves 26 e venres
27, no que participarán especialistas internacionais
de varias universidades. O
primeiro día ás 18h e 19h
Max Risselada e Dirk
van den Heuvel, da Universidade de Delft, impartirán as charlas Another
Shift, the work and words
of the Smithsons in the
eighties e Simple life, well
done. Some notes of cultu-

D E

C U L T U R A

ralism and Englishness,
aos que lles seguirá, ás
20h, Fernando Agrasar,
da Universidade da Coruña, con Unha entre vintecinco millóns... Ideas e arquitecturas en Bath. Na
segunda xornada poderemos escoitar, ás 19h, a Josep María Montaner, da
Universidade Politécnica
de Catalunya, que falará
sobre Clusters e mat-buildings, para rematar, ás
20h, coa intervención de
Beatriz Colomina, da
Universidade de Princeton,
sobre Un aire aínda non
respirado: A casa do futuro dos Smithson.

E

E S P E C T Á C U L O S

Nabucco
A State Opera de Bulgaria preséntanos esta magnífica versión
do clásico de Verdi: este xoves 26
no FERROL; o venres 27 ás 21h no

Auditorio Municipal de VILAGARCÍA; e o sábado 28 terémolo no
Auditorio do C.S. Caixanova de
PONTEVEDRA.♦

Peter Pan
Crianzas e maiores poderán gozar
con este musical de gran formato
o luns 30 ás 20h e o martes 1 ás
17h e 20h no Auditorio Caixanova

de PONTEVEDRA; o sábado 5 e domingo 6 chegará, conn dúas sesións diarias, ás 17h e 20h, ao Auditorio Municipal de OURENSE.♦

SOSTENIBILIDADE
O MACUF acolle o vindeiro xoves 3 ás 20h a conferencia Cambio climático: desenfreno mediático,
a cargo de Manuel Toharía, presidente da Asociación Española de Xornalismo Científico.
■ CINEMA

As fotos da
Galiza dos
anos 50-60
do francés
Jean
Dieuzaide
pódense
ver na
Fundación
Caixa
Galicia da
CORUÑA.

CGAI
No ciclo Testamentos fílmicos podemos ollar este xoves 26 ás 20h30 Fraude
(1975), de Orson Welles; o
venres 27 ás 18h e o sábado
28 ás 20h30 teremos a fita
Gertrud (1964), de Carl
Theodor Dreyer. En Fóra
de serie proxéctase este
venres ás 20h30 e o sábado
ás 18h Días de Agosto
(2006), dirixida por Marc
Recha. Do xaponés Hirokazu Kore-eda poñerase o
luns 30 ás 20h30 o vídeo
Sen Memoria (1994-96).
Máis información en
www.cgai.org.
■ EXPOSICIÓNS

LA GALICE.
JEAN DIEUZAIDE
Podemos contemplar as
obras realizadas polo fotógrafo francés durante as súas viaxes a Galicia nos anos
50-60 no Centro Socio-cultural da Fundación Caixa
Galicia até o 23 de xuño.

CONSERVAR PARA
TRANSMITIR

O conservador-restaurador
de bens culturais é unha

mostra que podemos coñecer no Arquivo do Reino de
Galiza até o 31 de maio e
que está organizada pola
Asociación de Conservadores e Restauradores de Bnes
Culturais de Galiza (ARCOBENS). A súa intención
é a de facer chegar ao público a necesidade de conservar o noso patrimonio,
ao tempo que dá a coñecer
as actividades propias da
profesión.

VICENTE PREGO
A obra do pintor exponse
na galería Ana Vilaseco até
o mércores 16.

GALIZA EN FOCO

Podemos ollar o traballo
dos mellores xornalistas
gráficos do país até o domingo 29 na casa da cultura Salvador de Madariaga.

11-S
Até o luns 14 de maio podemos ollar no C.S.C.Caixa
Galicia a mostra A mirada
da prensa.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 07
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.

ALISON & PETER
SMITHSON

O Museo de Belas Artes
presenta, até o 24 de xuño,
a mostra Da casa do futuro
á casa de hoxe, organizada

Carteleira
Carteleira

☞

A VIDA EN ROSA.
EDITH PIAF. Marion
Cotillard interpreta a famosísima cantante francesa Edith
Piaf neste biopic que mostra
con naturalidade a atormentada vida da artista. Criada nun
prostíbulo, incapaz de ter éxito
no amor, autodestrutiva, acabou morrendo aos 48 anos.

☞

SEDUCINDO UN ESTRAÑO. Unha xornalista que investiga o asasinato dunha amiga, decide seducir un millonario do que sospeita. Historia de suspense e traizón a maior
gloria da beleza de Halle Berry.

☞

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 ho-

me perfecto, que dificilmente é
o home perfecto para a moza.

cando as pulsións secretas de
ambas as mulleres sairán á luz.

☞

☞

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 funcionamento 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

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.

☞

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.

☞

UNHA PONTE CARA
A TERABITHIA. 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.

☞

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.♦

■ DANZA

Naturalmente Galiza
A Dirección Xeral de Xuventude da Vicepresidencia da Xunta
pon en marcha saídas de fin de
semana que inclúen rotas de sendeirismo, kaiak, biciclete e actividades de interpretación do patrimonio natural, arqueolóxico e
etnográfico. Sete rotas distintas
para a mocidade de 18 a 30 anos
en grupos de até 22 persoas. En
abril (do 27 ao 29) ou en maio
(do 4 ao 6, do 11 ao 13 ou do 18
ao 24) pódese participar en Camiñando ao son das montañas:
roteiro polas instalacións do Centro de Educación Ambiental As

LAS ZAPATILLAS ROJAS

Corceiras en Vilar de Barrio
(bioconstrución, tratamento alternativo de refugallos, enerxías renovábeis e consumo responsábel), ascenso pola serra de San
Mamede até o bidueiral de Montederramo e obradoiros de música e medio ambiente. Ademais
desta rota, seis máis: O sal tórnase doce (esteiro do Miño, muíños do Folón, Santa Tegra...);
Descubrindo un bosque animado (fragas do Eume, mosteiros de
Monfero e Caveiro, torre dos Andrade); A rota do ouro (Camiño
sur a Santiago, canoa polo Sil e

■ MÚSICA

■ MÚSICA

FESTA DO PATRÓN...

VÍCTOR ANEIROS

O pintor expón a súa obra
no Pazo da Deputación
Provincial.

MONICREQUES
DE KUKAS

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

ISABEL MUÑOZ

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.

A CORUÑA EN FOTO

Os traballos participantes
neste certame expóñense
no Palexco.

Bernard Cassen
O fundador de ATTAC e director xeral de
Le Monde Diplomatique falará sobre Protéxenos Europa dos perigos da Globalización? este xoves 26 ás 20h na Aula Sociocultural da Fundación Caixa Galicia
en SANTIAGO; e o venres 27 á mesma hora na sede da Fundación en VIGO.♦

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

TOQUINHO
O brasileiro toca este xoves
26 ás 20h30 no teatro Colón.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

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.

MÁXIMO RAMOS

ÓSEOS COSMOS

KEITH HARING

...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

O C.C.Torrente Ballester expón a obra seleccionada no
XIX Premio de Gravado.
A Fundación Caixa Galicia
reúne, até o 10 de xuño, na
mostra Obra gráfica completa sobre papel 19821990 215 traballos dun dos
artistas máis talentosos da
arte pop.

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

Podemos visitar esta mostra na antiga sede do Banco
de España.

■ EXPOSICIÓNS

ISMAELO

MIRARTE

SANTIAGODC

No Museo Arqueolóxico
podemos gozar desta mostra até maio.

Podemos ollar as súas esculturas na galería Amararte até o mércores 2.

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. Até primeiros de
maio. Máis información en
www.macuf.es.

■ EXPOSICIÓNS

Cans, co que se pretende facer unha mostra das posibilidades da curtametraxe para integrarse en películas
longas.

RAMÓN CONDE

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.

Podemos ollar á compañía
Pisando Ovos o domingo
29 ás 21h no Principal, con
esta peza dirixida por David Loira e Ruth Balbís.

ESCOLMA
DE ESCULTURA

A mostra do pintor titulada
Fragmentos...[de Lugo]
permanecerá até o 12 de
xuño na galería Clérigos.

Os corpos
coma
territorio é a
colección de
fotografía
de Isabel
Muñoz
sobre as
tribos de
Eitiopía que
podemos
ver no
MACUF.

NO INTRE 1800

Lugo
XOÁN GUERREIRO

As salas do MACUF acollen, até o 1 de xullo, a
mostra Los cuerpos como
territorio, coa que esta fotógrafa presenta unha visión estética das tribos africanas de Etiopía.

No Auditorio de Galiza
preséntase esta versión dirixida por María Graciani o
domingo 29 ás 21h.

espeleoloxía na cova do Ceza),
Percorridos pola Mariña lucense (Ferreiravella, Mondoñedo, praias das Catedrais e Foz,
kaiaksurf...); As pegadas primitivas (A Fonsagrada e Paradavella, rotas do acebo...), Ronseis e
camiños na Ribeira Sacra
(kaiak polo canón do Sil, Camiño
Real por S. Pedro de Rocas e a
serra de Meda...). A cuota de inscripción é de 12 euros con aloxamento e pensión completa, actividades con monitores e seguro
de accidentes. Información completa en www.rix.org♦

da Facultade de Ciencias da
Educación este xoves 26 a
partir das 10 da noite no 1º
andar do Edificio de Ferro
coa actuación de Kamándula (Xinzo), Orangotang
(Portugal) e Elodio Santos
e os Seres Queridos (Vigo).

No Liceum este venres 27
poderemos gozar cunha
noite de blues a cargo do
músico galego. O luns 30
teremos na mesma sala o
hip hop de El Pablo. Máis
información en www.barliceum.com.

Pontevedra

■ TEATRO

■ EXPOSICIÓNS

CULTURA EN FAMILIA

BIOGRAFÍAS

■ MÚSICA

As fotografías de Juan Hidalgo exhíbense, até martes
15, na sala X da Facultade
de Belas Artes.

SNAIL

NATUREZA GALEGA

O sexteto coruñés de poprock toca este xoves 26 no
Clavicémbalo. Neste mesmo
lugar, o venres 27, poderemos escoitar o folc de Tiruleque; e o sábado 28 teremos
aos locais Ocean´s Garden.

Melide
■ MÚSICA

LUME

A xira Folk Express chega
este venres 27 á sala Gatos.

Ordes
■ MÚSICA

ZËNZAR

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

GRAVADO CAIXANOVA

Até este 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 XXPilar Citoler.

DESTINO LA LIBERTAD

Os de Cerceda cumplen 20
anos e presentan o seu novo disco Sigue... e dalle o
domingo 29 ás 20h no pub
Kilé, pódese decir que poñen o ramo da FESTA DO
CHAMPIÑÓN.

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.

Ourense
Ourense

O Porriño

■ EXPOSICIÓNS

■ ACTOS

OS NABIS

LÚA CON LUVAS

O C.C. Caixanova acolle,
até o 27 de maio, a impresionante mostra Profetas da
modernidade que, con 70
obras, aborda o estudo do
grupo artístico seguidor de
Gauguin e da escola de
Pont Aven, posteriores ao
impresionismo e pais dos
postulados da abstracción.

IGNACIO PÉREZ-JOFRE
Acrílicos sobre tea, colaxes, 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 este
domingo 29 de abril.

FRANCISCO LÓPEZ
A Casa da Xuventude acolle
unha mostra deste pintor.

O sábado 28 ás 18h na praza Antonio Palacios teremos o espectáculo de novo
circo do malabarista e cómico Pablo Trasno.

Redondela
■ EXPOSICIÓNS

AS RAÍCES DA TERRA

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 este sábado 28 de abril.

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

MANOLO DIMAS
O artista amosa a súa obra
no Museo do Gravado en
Artes.

Santiago
■ CINEMA

XOGANDO CO TEMPO
A Fundación Caixa Galicia
acolle este ciclo no que poderemos ollar, o luns 30 ás
20h15 e con entrada de balde, a fita Ao final da fuxida.
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Víctor
Aneiros
toca este
venres
27 no
PORRIÑO.

GONZALO SÁNCHEZ

A Fundación Torrente Ballester acolle, até o domingo 13, a retrospectiva de fotografía Imaxe dunha vida.

DE PROFUNDIS

Os magníficos debuxos de
Miguel Anxo Prado, que
serviron para facer a película do mesmo nome, poden
ollarse na sede da Fundación Caixa Galicia.

PATRICIA BOMBÍN
A pintora alicantina expón
na galería Sol & Bartolomé (San Francisco 30) até
o 25 de maio.

O AFIADOR

A Fundación Sotelo Blanco
presenta unha mostra sobre
un dos oficios máis característicos do rural galego, particularmente no norte da
provincia de Ourense, con
rodas, utensilios e esculturas pertencentes á colección
de Florencio de Arboiro,
que poderemos visitar até o
24 de xuño na sede da fundación (San Marcos 77).

EVA MORANT
ARTAZKOZ

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

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

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.

EDUARDO ALMAJANO

As súas fotografías, baixo
o título de Mantendo vivas
as frechas amarelas, poden ser coñecidas no Museu das Peregrinacións até
o 10 de xuño.
A arte pop
sobre papel
de Keith
Haring está
exposta na
Fundación
Caixa
Galicia do
FERROL.

Todos os xoves de 18h30 a
19h30 na nova sala infantil
da Biblioteca Municipal temos esta proposta didáctica
e divertida para fomentar a
lectura entre as crianzas.
■ CINEMA

E GAÑARÁS O PAN....
A Biblioteca Municipal acolle este ciclo sobre a gastronomía no que poderemos
ollar este xoves 26 ás 21h a
película Deliciosa Martha,
dirixida pola alemá Sandra
Nettelbeck. O vindeiro xoves 3 proxectarase 11 de setembro, no que participan
11 recoñecidos directores de
outros tantos países que expoñen o seu punto de vista
sobre os atentados contra as
torres xémeas de New York,
na primeira sesión do ciclo
Canódromo, organizado en
colaboración co Festival de

Plataforma
Este xoves 26 ás 20h30 poderemos
contemplar no C.C. Caixanova de
VIGO a peza dirixida por Calixto
Bieito, baseada no polémico texto
de Michel Houellebecq e protago-

nizada por Juan Echanove, que foi
premiada no Festival Internacional
de Edimburgo. O sábado 28 e o domingo 29 represéntase no teatro
Rosalía de Castro da CORUÑA.♦
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IONE ROBINSON
Podemos ollar as súas fotografías e debuxos até finais
de abril na Casa da Parra.

Convocatorias

O DEBUXO POR DIANTE:

A Fundación Barrié realiza durante todo o ano, en colaboración coa Vicepresidencia da Igualdade e do Benestar da
Xunta de Galiza, un Programa de
apoio social para familias con persoas maiores dependentes ao seu cargo,
co obxecto de facilitar un apoio complementario a súa familia e descanso
para o coidador habitual. Máis información no teléfono 900 333 666.

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 este domingo 29.

LUÍS SEOANE

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

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.

RONSEL DE ILUSIÓNS
As salas do Museo Pedagóxico de Galiza acollen esta
mostra de xoguetes antigos
(1940-1960).
■ MÚSICA

LOS PLANETAS
Poderemos escoitalos na
sala Capitol este xoves 26 e
venres 27 ás 21h30.

VANGARDAS SONORAS
Os Planetas
ofrecen
dous
concertos en
Santiago
( Sala
Capitol, 26
e 27 de
abril) e un
en Vigo
( Sala A!,
sábado 28
de abril).

Os británicos Cámera obscura tocan o sábado 28 ás
21h no Principal.

COMPOSJAZZ
O sábado 28 ás 21h no Auditorio de Galiza estará o
cuarteto do batería galego
Carlos López. O vindeiro
venres 4 teremos na nova
sala de exhibición da Concellaría de Cultura, a Zona
C, sita en Bonaval, o con-
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I LENTE NEGRA
O Festival Internacional de Tráilers
Ficticios Luís Seoane pretende difundir
e promover fitas de categoría artística ou
alternativa, que contribúan a un achegamento ao mundo da videocreación e á videoarte desde un formato doméstico,
mediante a realización dun tráiler dunha
película ficticia pero existente a todas luces aos ollos, valorándose a creatividade
na capacidade de síntese, potencialidade
artística e credibilidade á hora de resolvelo. A participación neste concurso está
aberta a todos os creadores maiores de
16 anos, tanto individual como colectivamente, sen distinción de nacionalidade
nin residencia, con pezas inéditas de temática libre, mudas, en galego ou castelán ou subtituladas nestas linguas, en número ilimitado por autor, dunha duración
máxima de tres minutos, incluídas cortiniñas e títulos de crédito (se os houber),
e no caso de levar música, esta terá que
ser orixinal e/ou libre de dereitos. Enviaranse en formato DVD ou VHS, cun único trailer en cada soporte, nun sobre pechado, que levará no interior outros

certo do trío do guitarrista
Enrique Azambuya.

REAL FILHARMONÍA
Dirixida por Jesús Amigo,
e coa participación do pianista Jorge Federico Osorio e a soprano Ana Häsler, interpreta este xoves 26
ás 21h no Auditorio de Galiza obras de Halffter, Poulenc e Braga Santos.

A Assembleia de Mulheres do Condado
(AMC) organiza este premio, dotado con
300 euros, para reivindicar os dereitos
das mulleres e denunciar a súa marxinación e explotación, no que poderán participar todas as mulleres que o desexen,
con textos de temática libre relacionados
co tema proposto e de calquera xénero literario e escritos en lingua galega. Os
traballos enviaranse por triplicado nun
sobre no que se fará constar, no exterior,
o título e pseudónimo da autora e, nun
sobre diferente, identificado co título da
obra e o pseudónimo, os dados persoais.
Remitiranse antes do 31 de agosto por
correo certíficado ao Local Social Baiuca Vermelha (rúa Redondela 11, 36860
de Ponteareas), a nome da AMC.

4.000 euros, ao que poderán concorrer
todos aqueles persoass que presenten un
texto teatral inédito, escrito en galego
normativizado, que non fora representado nin premiado noutros concursos, de
temática libre e sen límite na súa extensión, quedando excluídas as obras de teatro breve e de monicreques. Os orixinais presentaranse, por sextuplicado, en
tamaño DIN A-4, en exemplares separados, mecanografados a duplo espazo por
unha soa cara, numerados, grampados
ou encadernados en perfectas condicións
de lexibilidade, baixo un título e un lema
inscritos na súa portada e acompañados
dun sobre pechado no que constará, no
exterior, o mesmo lema da obra e, no interior, os dados completos do autor. Os
traballos enviaranse antes do 31 de maio
ao Instituto Galego das Artes Escénicas e
Musicais (IGAEM), na Rúa da Vesada
s/n, en San Lázaro - 15703 de Santiago
de Compostela. As obras premiadas serán publicadas polo IGAEM, e terán
apoio para a súa representación, valorando positivamente o xurado ademais das
calidades literarias e os contidos dramáticos que posúan as obras, aqueles factores que incidan na súa viabilidade escénica. Máis información no 981 577
126/28 ou en www.igaem.xunta.es.

XVI PREMIO Á. CUNQUEIRO

A MAXIA DAS PALABRAS II

O IGAEM dota este galardón para textos
teatrais con 6.000 euros; ademais tamén
convoca o V Premio Barriga Verde de
textos para Teatro de Monicreques, e
o II Premio Manuel María de Literatura Dramática Infantil, dotados con

Encontros de creatividade literaria destinados a quen queira gozar do placer
de escribir e ler. Organizado polo MACUF, a coordenación e docencia está a
cargo de Xosé A. Neira Cruz, da USC
e celebrarase os martes 8, 15 e 22 de

dous: un cun lema ou título no exterior e
cos dados do autor, título da obra, duración, ficha técnica, breve currículo, fotografía do director e sinopse no interior; e
outro co mesmo título ou lema que o anterior por fóra, e o DVD ou fita dentro,
antes do 29 de xuño, á Fundación Luís
Seoane (San Francisco s/n, 15001 A Coruña). Establécense dous premios de
1.500 euros cada un.

IV CERTAME
LITERARIO FEMINISTA

ROMEO E XULIETA
Teatro do Noroeste representa desde este xoves 26
até o domingo 29 na sala
Yago unha adaptación do
clásico de William Shakespeare. Entradas e horarios
en www.salayago.com.

SEIS DEDOS

■ TEATRO

Os máis cativos poderán gozar o domingo 29 ás 12h30
na sala Yago co espectáculo
de títeres Varietés.

ULTRANOITE. GAL

AUTO

Desde este xoves 26 ao sábado 28 ás 23h poderemos
gozar deste cabaré colectivo na sala Nasa.

ZARDIGOT

Espéllo Cóncavo representa, este xoves 26 e venres
27 ás 21h no teatro Principal, esta peza de Euloxio
Ruibal, baixo a dirección
de Arturo López.

O premiado Ernesto Caballero dirixe esta produción e conta no elenco con
Carmen Machi, Vicente
Díez, Marisol Rolandi ou
Eva Santolaria, que podemos ollar o luns 30 ás 21h
no Principal.

A PIRAGUA
O Centro Dramático Galego estrea esta peza, escrita e
dirixida por Cándido Pazó e
interpretada por Xosé Manuel Olveira Pico, Susana
Dans, Yolanda Muíños,
Marcos Orsi, César Goldi,
Ricardo de Barreiro e Marián Bañobre. Até o 13 de
maio no Salón Teatro. As representacións para o público
xeral terán lugar ás 20h30 os
venres e sábados, e ás 18h00
os domingos. As entradas
poranse á venda na billeteira
desde dúas horas antes do
comezo do espectáculo a 10
euros os venres e sábados
(cos desconto do 40% para
estudantes, titulares de carné
xove e maiores de 65 anos),
e de 5 para os domingos, día
do espectador.

Tui
■ EXPOSICIÓNS

D.O.G.
CONSELLARÍA DE
EDUCACIÓN E ORDENACIÓN
UNIVERSITARIA
Convócanse axudas para financiar o
mantemento dos servizos de comedor escolar xestionados polas asociacións de nais e pais de alumnos
de centros públicos dependentes da
Consellería de Educación para o pe-

BERTA ESPAÑOL
SALVAT
ríodo xaneiro-xuño 2007. A percepción destas axudas é compatíbel coa
doutras subvencións, axudas, ingresos ou recursos para a mesma finalidade procedente de calquera outra
Administración ou ente, público ou
privado.O prazo para presentar as
solicitudes remata o 17 de maio de
2007. A orde está recollida no DOG
de 16 de abril de 2007.♦

Mosta a súa pintura, até o
26 de maio, na galería Trisquel & Medulio.

A Vogalía da Muller da Federación Veciñal de Vigo convoca o seu certame literario de relato curto e poesía, aberto á
participación de mulleres e homes, e
centrado na igualdade. As obras, que
deberán ser orixinais e inéditas, estarán
escritas en galego normativo, cunha extensión máxima de 20 páxinas, en letra
tipo arial 12, a duplo espazo e a unha
soa cara para os relatos, un dun máximo
de 500 versos para os poemas. Presentaranse con pseudónimo e baixo plica
pechada, con tres copias impresas en
papel e unha en soporte informático, antes do venres 4 de maio, na Federación
Veciñal Eduardo Chao (praza da Princesa 7, 2º - 36202) de Vigo. A organización establece un primeiro premio de
200 euros para cada categoría; un segundo de 100 euros; e un terceiro consistente nun lote de libros. Máis información en www.favec.es♦

XORNADAS
REPUBLICANAS

Amig@s da República organiza este ciclo de conferencias que se celebran no
C.C. Caixanova e no que
vai intervir, o mércores 2 ás
20h, Ángeles Maestro, dirixente de Corriente Roja e
ex-deputada no Congreso,
coa charla República, ruptura democrática e dereito
de autodeterminación.

O cuarteto
do batería
Carlos
López,
na foto,
toca este
sábado 28
no Auditorio
de Galiza en
SANTIAGO.

■ CINEMA

tista de Betanzos no C.C.
Caixanova.

NÚMERO 13

O PLANETA

O cineclube Lumière proxecta, o luns 30 ás 20h30
no Auditorio do Concello,
esta coprodución francoxeorxiá dirixida por Géla
Babluani en 2005.
■ EXPOSICIÓNS

DA IGUALDADE

Podemos contemplar esta
mostra no Verbum, Casa
das Palabras.

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.

100 CARTACES
A Fundación Barrié presenta até o 24 de xuño esta
mostra organizada en colaboración co Museo do Deseño de Zurich, na que se
recolle unha coidada selección de significativos anuncios icónico-escriturales do
século pasado.

MAYDAY
A sala I do C.S. Caixanova
acolle, até o 6 de maio, esta
mostra do artista Pepe Galán, na que a través de vintecinco obras, algunhas de
gran formato, pretende denunciar os perigos que
ameazan os mares galegos.

TAMARA DE LEMPICKA

Podemos visitar na Casa
das Artes unha mostra adicada á artista polaca, unha
das principais pintoras do
século XX.

ANA RINCÓN

■ ACTOS

EMPRÁZATE

JESÚS NÚÑEZ

O sábado 28 de 17h a 19h na
Praza da Independencia ha-

II PREMIO EDUARDO CHAO

berá diversos obradoiros
(percusión, monociclos, mazas, clown, bolas, globoflexia
ou diábolo) para xente nova.

Até o 11 de maio a súa
mostra pictórica está exposta na galería María Prego (Luís Taboada 21)

Vigo

maio de 19h30 a 21, tres unidades a
xeito de preparación do proxecto que
se levará adiante no verán, de forma
persoal e que se elaborará a partir de
outubro, xunto con outros contidos. O
curso está integrado por seis unidades
que incluen contidos teóricos e prácticos: 1) Ler e viaxar. A viaxe como lectura. A lectura como viaxe. 2) A viaxe
como contido literario. 3) Cidades literarias. 4) Escritores viaxeiros. 5) A viaxe interior. 6) Cadernos de bitácora.
Inscripción e pagamento en www.macuf.com ou na recepción do MACUF
(autobús urbano 11)

Até este domingo 29 podemos admirar a obra do ar-

A Fundación
Caixa
Galicia
móstranos a
obra de
Tamara de
Lempicka
na Casa das
Ar tes de
VIGO. Na
imaxe,
retrato de
Marjorie
Ferry.

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

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.

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

Sedira, Santiago Sierra, Costa Vece, Jun Yang e Guzmán
de Yarza Blache.
■ MÚSICA

MINIM
O sábado 28 gozaremos en directo co seu ciberpunk e do
pop bailábel do Colectivooruga. O luns 30 teremos na
mesma sala o rock underground dos brasileiros Autoramas que tocarán xunto cos
portugueses Green Machine;
e o vindeiro sábado 5 poderemos escoitar a El rey lagarto,
que veñen de Guadalajara.

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

■ 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.

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

■ 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.
■ Busco traballo como coidadora
de crianzas, limpeza ou para cafetaría. Con experiencia. 639 505 806.♦

FU MANCHU
Os norteamericanos chegan
este venres 27 ás 22h á Sala
A! para presentar o seu décimo disco titulado We Must
Obey, xunto cos Valient
Throrr. Entrada anticipada
á venda por 18 euros en
www.ticktackticket.com ou
por 20 na billeteira. O sábado 28 estara Los Planetas.

MÚSICA BABEL
O C.C. Caixanova acolle este ciclo no que tocan, o vindeiro xoves 3 ás 20h30, Arto
Tunçboyaciyan and the Armenian Navy Band. A formación fundada polo percusionista Arto Tunçboyaciyan
deleitaranos con sons collidos da tradición de Armenia
e Anatolia, fundidos con outros elementos doutras experiencias como o jazz.

Avilés
LAMATUMBÁ
A banda ourensá toca o vindeiro xoves 3 na Plaza de la
Meana xunto con Dixebra e Skama la Rede, no festival
Lletres Asturianes.♦

Por to
■ MÚSICA

XVI FESTIVAL
INTERCÉLTICO

Este venres 27 ás 21h30
comeza, no renovado cinema Batalha, unha nova edición do festival coa actuación dos lusos L_men, nova banda local que presen-

ta 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.

Évora
■ MÚSICA

TOCAR DE OUVIDO

Do sábado 28 ao martes 1 as
asociacións
Pédexumbo,
Gaita-de-foles e D´Orfeu organizan na vila portuguesa o
Encontro de Tocadores Tradicionais, no espazo Celeiros. Ademais de diferentes
obradoiros de aprendizaxe
de instrumentos de música

tradicional, haberá tamén
proxección de filmes, 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.

Madrid
■ ACTOS

CASA DE GALIZA
A antropóloga social Patricia Martínez de Vicente
falará sobre A intelixencia
británica na Galiza durante a II Guerra Mundial este xoves 26.♦

Non vos riades que o conto é triste

■ TEATRO

CIDADE DA CULTURA

www.cidadedacultura.org
Páxina electrónica da Fundación da Cidade da Cultura que ofrece datos sobre
esta institución, detalles do proxecto que
se constrúe no monte Gaiás, servizos, galería fotográfica das obras, noticias e avisos administrativos. Interesante mesmo
para aqueles que a descubriron agora,
aínda que antes non a criticasen.♦

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
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CASTRONÓS, O BAILE
A Factoría Teatro presenta este espectáculo, baseado no texto de Xavier Picallo, no que se fai unha
viaxe polos acontecementos sociopolíticos e culturais dos últimos cen anos
na Galiza, o sábado 28 ás
22h30 no C.C. Caixanova.
Dirixido por Xan Cejudo e
con coreografía de Olga
Cameselle, conta cun amplo elenco formado por Josefa Barreiro, Rocío Conzález, Antonio Salgado, Alfredo Rodríguez, Olga Cameselle, Marcos Correa,
Carmela Bono, Pepa Yánez, Gastón Matías, Fernando Lamas, Jesús Iglesias e Julio Andrade.

CHRYSTYAN MAGIC

Presenta o espectáculo A Maxiavia en Ti na sala de teatro
Arte Livre o domingo 29 ás
12h. Un show para toda a familia impregnado de humor

L´HOME XOC
O pallaso urbano e libre
Álex Navarro actúa o xoves 3 ás 14h na Cidade
Universitaria.

Ás veces o que hai no lixo non é propiamente o que algúns, agora, se atreven a chamar feismo logo de décadas de silencio. Nesta carballeira de Iñás que xa non existe, en Oleiros, alguén deixou
abandonada no seu día toda unha peza de culto e deseño de vangarda. Nada máis e nada menos que a mítica silla LC-1 que imaxinara Le Courbusier. Non todos ían ser neveiras e lavadoras.♦

VILAGARCÍA

Os
tesouros
das
montañas
galegas
A
Asociación
Candea, co
patrocinio
da
Consellaría
de
Innovación
e Industria,
móstranos
esta
colección
de imaxes
dos nosos
montes na
Casa da
Cultura.

A

s academias de inglés
levan proliferando
corenta anos. Cursos
por aquí e por alá, sistemas
vídeo e audio, declaracións
políticas, propósitos de enmenda de gran parte dos ci-

dadáns que repiten a frase:
“desta non pasa, este ano
aprendo inglés”. Os resultados, como se sabe, son máis
ben pobres. En case medio
século xa todos deberíamos
saber inglés á perfección e

xa deberían ter pechado todas as academias. Que sucede? Pois que, dígase o que
se diga, o inglés non é necesario para vivir. Se fixese
verdadeira falta, xa se vería
o rápido que aprendiamos.♦
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Antonio Peiteado
‘Proíbennos poñer a radio mentres cortamos o pelo’
H. VIXANDE
Preside da Federación Galega de Perruquerías, unha institución que nestes momentos
enfróntase ao intento dos representantes dos artistas de
cobrarlles por ter a radio posta nos seus negocios. Chámase
Antonio Peiteado e reclámalle intervención ao Goberno.
Peiteado de apelido e perruqueiro, para que digan que
non existe o destino.
É certo que o meu apelido está
relacionado coa miña profesión,
mais ninguén na miña familia tivo
unha perruquería antes ca min, de
modo que non hai tanto destino.
Seica non quere pagar o canon da SGAE, a Sociedade Xeral de Autores de España. Din
que ten música no seu negocio.
Non é que non queira pagar o
canon, é que nos meten no mesmo saco que a hostalaría, cando
para nós a música non é parte do
noso negocio. A radio escoitase
de fondo, cando deixa de funcionar o secador, porque o resto do
tempo hai moito ruído. Están a
acosarnos e non coñezo ningún
decreto que nos obrigue a pagar á
forza por un concepto como ese.
Recoñeza que escoita a radio mentres traballa.
Escoito as noticias e a radio soa
de fondo, pero non está para atraer
os clientes nin para entretelos.
Eu escollo perruquería pola radio que sintoniza.
Cada un ten o seu gusto, pero
asegúrolle que non sempre sintonizo a mesma emisora.
De acordo, canto lle queren
cobrar?
Como a tarifa é a da hostalaría, fan un cálculo por metros cadrados, número de aparellos...
Sube a cento e pico de euros, pe-

A.G . N .

ro non están claras as cantidades,
é todo moi arbitrario. Alguén terá que arranxar isto porque non
imos pagar.
Calquera día cóbrannos
por asubiar na ducha.
Pois si. Hai un montón de perruquerías e unha competencia
moi grande como para que nos
veñan con estes novos impostos.
De seguir así haberá que pechar.
O Goberno ten que defendernos
deste abuso.
Agora nas bibliotecas non
prestan os libros, alúganos.
Pois non lle sei, ignoro como
andan noutros gremios pero a nós

até quérennos cobrar polos vídeos
que temos, aínda que son para pasar modelos de corte de pelo, para
que a clientela escolla o que prefire.
Alguén lle terá que parar os
pés á SGAE.
Cada CD virxe que se vende,
paga un canon á SGAE, cada
aparello, tamén. Entendo que
lles cobren ás discotecas, que viven de poñer música, pero a nós!
Supoño que a federación
que preside financiará o avogado dos que se neguen a pagar.
Temos os nosos letrados, naturalmente. Algún caeu e xa pagou.
Se fose outro o que presidise,

ao mellor a SGAE saíase coa súa.
Non o sei.
Sabe se noutras partes as
perruquerías pagan á SGAE?
Non teño noticia de que estea
a pasar fóra de Galiza. Estou en
contacto coa federación estatal e
isto só pasa aquí, en concreto na
provincia de Ourense. A presión
é demasiado elevada.
Os hoteis de cinco estrelas salvaron de pagar polas televisións,
pero case ninguén máis. Onde a
SGAE pon ollo, pon a bala.
Sucede porque llo consenten,
terá que mollarse alguén para
impedirllo.♦

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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Facer país
XOSÉ RAMÓN POUSA

A

clase empresarial
xoga un papel
determinante na
articulación dun país que
non sempre é ben valorado pola sociedade que,
seguindo vellos clixés,
aínda parece deixar en
mans doutros colectivos,
principalmente o dos intelectuais e os traballadores, o liderado da transformación social. Tamén
é certo que existen poucos xestos que permitan
mudar a imaxe anódina
do empresariado galego,
no que abondan moitos
exemplos individuais de
compromiso co país pero
faltan accións coordenadas que permitan falar
dun colectivo implicado
na construción dunha Galiza mellor. Dende esta
perspectiva temos que
saudar con moita simpatía a nacente Rede Galega
de Empresas, que constitúe unha das primeiras organizacións empresariais
claramente autóctonas e
que pensan en clave de
país, afastándose de organismos tan tradicionais
como a Confederación de
Empresarios de Galicia,
con ópticas máis postas
en vellos esquemas de
funcionamento, moi afastados das posibilidades
reais de autogoberno.
Resulta especialmente esperanzador que este
movemento empresarial,
aínda moi incipiente, naza da man de persoas como o filósofo –de formación– e empresario –por
convicción– Benigno Pereira, artífice, dende a
súa queixeira de Bama,
da transformación da actividade artesanal e residual da fabricación do
queixo nun importante
sector industrial en expansión polos mercados
internacionais.
Medianos e pequenos
empresarios, aos que sen
dúbida se lles irán sumando responsábeis de
distintos sectores produtivos, que ademais de
lles daren resposta aos
seus problemas constitúense nun elemento de intermediación coas autoridades políticas. A nova
rede non so levantou expectación entre os 200
empresarios que a forman senón entre quen
abriu os ollos a unha posibilidade, a da autoorganización no país, insólita até agora.
Así como existen sindicatos propios fortes, resultan imprescindíbeis estes organismos empresariais coa vista posta en
Galiza, sobre todo se serven para fomentar e aproveitar as oportunidades de
negocio e fortalecer o tecido industrial dunha sociedade como a galega.♦

