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Traballadoras do téxtil protestan simbolicamente pola explotacion no sector fronte a un establecemento de Zara o pasado 1 de maio en Vigo.

DERRADEIRAS CONVERSAS
CO CAPITÁN KRAFT
Oriana Méndez

De sorprendente ma dure z a , esta obra
a bord a o texto poético como ferramenta
de demolición d a usura , como sinal
de posta en marcha . Valéndose d a
ironía contra os fósiles líricos do noso
tempo, a autora disecciona a
experiencia d a posmodernid a de,
a bre túneles na metrópole continua que
ha bitamos. E tensa o verso, confronta o
seu sentido d a bele z a , profundo e
inquisitivo, coa esixencia de franque ar
os p asos p ara a mobiliz ación.

CONVERTIDO

XA NUN RITO ANUAL, O

DÍA DAS LETRAS

ESTÁ

chamado desde hai tempo a vivir a súa propia revolución. A discusión sobre se debe ser día laborábel ou non ocupa as marxes da
celebración, pero á vista dun certo esmorecemento non estaría de
máis que volvese ao debate. Se no seu momento, en pleno franquismo, o Día das Letras Galegas foi ideado como xeito de darlle carta pública á literatura galega, non esquenzamos que o seu
inventor, Francisco Fernández del Riego, procurou a mantenta
unha data que coincidise co periodo escolar porque eran as novas
xeracións as principais destinatarias dunha imprescindíbel alfabetización en galego. Hoxe o 17 de maio é basicamente unha
xornada na que os profesores con máis vontade aproveitan para
achegar os nenos ao idioma propio, e as editoriais e os xornais
enchen as súas páxinas nun labor de restauración necesario. Pero non se fan accións potentes que leven o libro galego ás rúas e
aos trinques das librarías, unha actividade que ben planificada
podería arrastrar cara a arriba o sector, e na que deberían interesarse todos os poderes públicos. As xornadas de Culturgal en
Pontevedra ou a convocatoria anual da Correlingua veñen sendo
chanzos nese camiño, pero hai que recoñecer que para as primaveras sempre soñadas son poucas as flores que se sementan.♦

PA C O VILABARR O S

Folga no ensino

O aumento
de horario
non mellora a
educación nin
a vida familiar
(Páx. 16)

Cultura esquece
a música clásica
(Páx. 29)
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As manifestacións estiveron dominadas pola maior conflitividade laboral
dos últimos anos, que non se reflectiu na participación

O 1 de Maio deixa ver
as diferenzas entre os sindicatos
AFONSO EIRÉ

Os desencontros entre as centrais sindicais foi este 1 de Maio máis forte ca nos últimos anos. Podería influír a dinámica
de eleccións sindicais pero a diferenza entre CIG e CC OO e UGT pódese ver a respecto da acción sindical, no diálogo
social, nos pactos cos gobernos, nas políticas de emprego, nas pensións e na negociación colectiva. Malia ser este ano
un dos máis conflitivos laboralmente en moito tempo, esa dinámica non se reflectiu nas manifestacións, agás en Vigo.
A maioría dos medios de comunicación seguen a titular: “celebración do 1 de Maio divididos”.
Coma se fose algo excepcional e
non a tónica da loita sindical na
maioría dos países e, tamén en
Galiza. Aquí só crebada en contadas ocasións, como cando a catástrofe do Prestige.
O 1 de Maio segue a ser unha
data reivindicativa, malia a inercia interesada en presentala como unha celebración festiva. Unha conmemoración sen contido
real nesta época.
Pero as reivindicacións dos
traballadores existen aínda que
na maioría dos medios de comunicación aparecen tapadas pola
información da macroeconomía
que é a que se impón.
E esas reivindicacións, diferentes entre os distintos sindicatos, e non a celebración lúdicofestiva, é a que se impón nesta
data.
Comezando pola propia denominación. Así, mentres a CIG,
como a CUT, CGT e CNT seguen a falar de Día do Internacionalismo Proletario, CC OO e
UGT denomínano como Día da
Clase Obreira
Aquí comezan xa as diferenzas entre as centrais, que se agradan ou acurtan segundo os anos
e a dinámica sindical.
Unha dinámica que está marcada, nunha boa parte, por quen
goberne tanto no Estado como en
Galiza. Con gobernos do PSOE,
tantos CC OO como UGT tenden
á concertación, á chegada de
acordos, que rexeitan os outros
sindicatos, sobre todo a CIG, pero tamén ELA e LAB se nos referimos a outros de carácter nacionalista dentro do Estado.
Na celebración deste 1 de
Maio dáse a circunstancia de que
o PSOE goberna no Estado e ta-

que o mapa sindical está cada
vez máis claro.
As críticas

Desde os tempos do Prestige, as mobilizacións do 1 de maio de Galiza situáronse á cabeza das do Estado. As centrais estatais só reuniron en Vigo 1.500 manifestantes, case mil menos que o ano anterior. Este ano non estivo presente o presidente Emilio Pérez Touriño.

mén en Galiza. Aquí cos nacionalistas do BNG. Esta circunstancia non impide que a
CIG non só trate de mostrar a súa
independencia –moitos dos seus
cadros sindicais afirman que na
administración autonómica é unha independencia mal entendida
senón que tratan de levar a cabo
as súas reivindicacións.
As eleccións sindicais que
están a ter lugar nestes meses,
nas que a CIG pode sobordar en
delegados a CC OO, tamén teñen
a súa incidencia na celebración
desta data.
Aumentan as diferenzas
entre as centrais
Así as cousas, malia que os titu-
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UGT semellan máis grandes ca
nunca. Calquera observador que
asistise ás manifestacións e escoitase os seus oradores podería
comprobalo.
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pola CIG, por unha banda, e por
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A CIG reclama a “autodeterminación para Galiza” e nos
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CC OO e a UGT critícanlle á
CIG que se negue a asinar acordos, tanto a nivel galego como
estatal, que supoñen “un claro
avance para os traballadores” e
siga apostando pola confrontación” cos empresarios e co Goberno”. Móstranse “moi satisfeitos cos acordos asinados tanto en
Madrid como en Compostela”.
A CIG critica precisamente
estes acordos asinados polas outras dúas centrais sindicais,
“que só procuran a foto e que
converten en palla”. En primeiro lugar, rexeitan a reforma do
Mercado Laboral. A central nacionalista afirma que abaratou
os despedimentos e enterrou millóns e millóns de euros para pagarlles aos empresarios un dereito dos traballadores, a estabilidade laboral”.
Así mesmo, critican outros
acordos asinados co goberno
central por CC OO e a UGT que
levan ao “recorte de pensións
ao non contabilizar as pagas extras para a xubilación”, o pacto
laboral para todo o Estado que
sitúa no 2% “a suba salarial para todos os sectores e para os
pensionistas, o que significa, na
práctica, a mingua do poder adquisitivo”.
A crítica principal da CIG este ano estivo centrada na política
de pensións. Así o expresou o
seu secretario xeral, Xesús Seixo, que se referiu a que lles están
pondo medo aos traballadores
anunciando unha suposta creba
do sistema para o 2020, mentres
tentan ampliar o prazo de referencia para fixar a xubilación,

Ú LTIMA PÁXINA: X.R. Pousa, X.A.
Gaciño, Fran Alonso, Manuel Cidrás.
Fotografía:

Xosé Marra.
Ilustración:

Continúa na páxina seguinte

Redacción e Administración:

Príncipe 22, baixo. 36202 Vigo.
Apartado 1371. 36200 Vigo
Edición Electrónica:

www.anosaterra.com

Xosé Lois, Pepe Carreiro, Calros Silvar,
Gonzalo Vilas, Suso Sanmartín,
Ana Pillado Vega, Hermo, Garrincha,
Uxía e Brais, Roi Cagiao.

Teléfonos:
REDACCIÓN:

Xefe de Publicidade:

CORREO ELECTRÓNICO:

Carlos Martínez Muñoz
publicidade@anosaterra.com
Xefa de Administración:

Blanca Costas

986 433 886 - 222 405.
Fax 986 223 101.
info@anosaterra.com
ADMINISTRACIÓN, SUBSCRICIÓNS

E

PUBLICIDADE:

986 433 830*
Imprenta:

E.C. C-3 1958.

Subscricións:

Depósito Legal:

Lola Fernández Puga
subscripcions@anosaterra.com

ISSN:

C-963-1977 .

0213-3105.

Nº 1.266 ● Do 3 ao 9 de maio do 2007 ● Ano XXX

Por que
protestan
agora os
traballadores?

As mobilizacións da CIG superaron as das centrais estatais. En Vigo, manifestación considera central, lograron reunir máis de 2.300 persoas. No resto das cidades o número de manifestantes foi parello ao das centrais estatais, superando o medio milleiro de manifestantes en cada localidade. As súas mobilizacións tamén foron menores que as do ano pasado.
Na imaxe de abaixo, a única manifestación da CUT e a CGT, celebrada en Vigo, á que asistiron unhas 600 persoas, case a metade menos que o ano anterior.
Reportaxe G ráfica: PA C O VILABARR O S
Vén da páxina anterior

os anos a contabilizar e impedir
a xubilación anticipada.
Seixo manifestou que, fronte a
este política, a CIG está a reclamar eses aspectos na negociación
dos convenios e que está a conseguir melloras substanciais a respecto do que pactaron en Madrid.
Un pacto que, co 2 por cento
de suba salarial, pode levar á
conflitividade no sector da construción da provincia de Pontevedra nas próximas semanas coa
negociación do convenio. CC
OO e a UGT pretenden que sexa
de “ámbito galego”. A CIG afirma que só tentan atrasar a súa
negociación pedindo algo ao que
sempre se opuxeron, logo do
pacto subscrito en Madrid do 2
por cento, sabendo que a dinámica sindical en Pontevedra vai rachar ese pacto subscrito por eles
co goberno central e a patronal”.
Un goberno central do que
Seixo afirmou que “en políticas
sociais e laborais é o mesmo ca o
PP”, propoñendo “exercer na
práctica o dereito de autodeterminación en función dos intereses das clases traballadoras”.♦

Os paradoxos económicos
As cifras de parados vanse reducindo paseñiñamente até cifras
asumíbeis pola cidadanía, pero
non así a temporalidade e os contratos en precario. Os soldos, sobre todo dos máis novos, non están á par do custo da vida e, menos, das expectativas creadas para unha xeración preparada para
uns traballos cualificados e que
se atopa na obriga de admitir outros de moito máis baixo nivel.
Pola contra, as grandes empresas, antes tan celosas da súa
intimidade contábel, publicitan
cada pouco, comezando polos
bancos e caixas, os seus enormes
beneficios. Os seus executivos,

con soldos de escándalo, poñen a
vista na bolsa á que parecen dirixir principalmente a súa xestión.
Os medios de comunicación,
que antes tiñan as operacións empresariais como unha información
residual, centran as súas páxinas
económicas nos trasvases de capital dunhas sociedades a outras, na
venda e na merca de accións e capitais. Compiten agora neste tipo
de información cando antes só era
unha “especialización” duns poucos medios. Mesmo os xornais
económicos están a florecer ao paso das páxinas rosas nos rotativos
serios. Coma se todo se mesturase.
E algunhas veces é así.

Unha baixada na bolsa como a
sufrida por Astroc conmociona toda
a sociedade e semella pór en perigo
todas as economías familiares, sobre todo as daqueles que investiron,
dun ou doutro xeito, no sector inmobiliario. E iso que baixou tanto
que, aínda así, triplica o seu prezo
de cando saíu á bolsa hai só un ano.
Ninguén explica axeitadamente que se trataba dunha empresa cuxa actividade principal
era mercar terreos, recualificalos
e logo vendelos para construír
neles centos de vivendas.
Tampouco que a súa queda
bursátil se debeu en gran parte a
que se atoparon anomalías con-

tábeis na súa xestión.
Pero as páxinas dos xornais e
das revistas económicas fannos
crer que toda a economía, mesmo a familiar, a nosa, depende
destas empresas dedicadas, cada
vez máis, á economía especulativa e non á economía real.
O espazo dedicado aos conflitos sociais é cada vez menor,
facéndose case invisíbel. É algo
que non se leva nestes tempos.
Pero existir, existe.
Xa se preguntaba o debuxante
Máximo o 1 de Maio en El País:
pódese cuestionar o capitalismo
estático que nos configura e o sindicalismo feble que o perpetúa?♦

Desde hai anos non se
estaban a producir tantos
conflitos laborais a un
tempo. Os diversos analistas
sindicais coinciden en que
así é e tamén nas causas deste florecemento da
actividade sindical.
Moitos son os que se preguntan por que certos traballadores protestan agora e
estaban apoucados cando gobernaba o PP. Desde os
sindicatos coinciden en
afirmar que se deron
“algúns pasos adiante” e
que, polo menos, agora se
pode falar”, como recoñece
Xesús Seixo, da CIG.
Pero tamén é certo que
desde a clase traballadora
óllase a chegada do PSOE ao
goberno central e do BNG e
socialistas ao galego como un
marco reivindicativo máis
positivo, con posibilidade de
conseguir melloras que antes
parecían vedadas.
Ao mesmo tempo, os traballadores teñen en mente as
promesas electorais destas
formacións cando estaban na
oposición e as protestas son
un xeito de tentar que as
cumpran, mesmo sabendo
que o Executivo é propenso a
cumprilas nalgúns casos, pero que na sociedade existen
outras forzas que lle impiden
priorizar eses proxectos que
mesmo están no seu programa de goberno.
Outra das razóns para a
conflitividade social é a existencia dunha bonanza económica. Os traballadores
atopáronse coa abriga de
“apertar o cinto” cando lle
viña mal dadas as empresas.
Agora comproban como a
macroeconomía vai ben,
tamén as empresas
publicitan beneficios,
mentres eles non reciben a
súa parte correspondente.
“Diminuíu o salario real e,
pola contra, aumentaron os
ritmos de traballo, a xornada
laboral e a eventualidade na
contratación”, afirma Manuel
Mera, secretario confederal
de Formación Sindical e
Comunicación da CIG.
Ao mesmo tempo, as centrais estatais pactan
limitacións aos aumentos salariais, recortes ás
prestacións sociais e privatizacións de servizos públicos
ou de recursos, como é o
Fondo de Reserva da Seguridade Social.
Outra das razóns que se
pode ollar sobre todo en certos sectores coma o naval, é
un rexuvenecemento dos
planteis por mor do aumento
da carga de traballo, o que
leva a unha maior
reivindicación.
Así que existe un contexto favorábel, tanto obxectivo
como subxectivo para estas
reivindicacións.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Felipe González

En Radio Vigo,
propied a de d a
a postólica familia de
H a z , emítese un
anuncio d a Sex-shop
Picante con este texto:
“Se g aña o C elta tes
dereito a cinco euros
en cabina”.

De copiares un
libro cometes plaxio.
Se copias de z
chámante
investigador.

En Nixeria, unha
lesbiana , Aunty
M aiduguri, desafiou a
lei islámica e casou
con catro mulleres.
A lei islámica non
acepta a
homosexualid a de
pero si o harén. A quí
sucede o contrario.
C oa glob aliz ación
todo se complica.

Desaparecen as
C armiñas e as
M aruxas, de tanta
tra dición, tan
autóctonas. N os
tempos d a
clandestinid a de,
Piñeiro escribíalle a
Del Riego, pero poñía
no sobre o nome d a
súa muller: Asunción
e el mesmo asina b a:
C onchita , p ara
despistar.

Rusia tornouse
ca pitalista: primeiro
as mafias que se

Voto emigrante:
pensando no día que se chama mañá
XELÍS DE TORO

Historicamente, a emigración galega foi fundamental para entender a propia Galiza: remesas de cartos, actividade política, cultural e sindical… Mais hoxe en día só se pensa
nos emigrantes como caladoiro de voto. Perderon definitivamente a súa influencia social?

A

Galiza emigrante, a Galiza exterior, a
Galiza de fóra, a diáspora, mil e un
nomes para un fenómeno fundamental na vertebración e desvertebración da sociedade galega moderna.
Xa fican lonxe os días en que a emigración
era a proba da opresión da nosa terra, e cando
para demostrar a nosa colonización se sinalaba
como os cartos que enviaban os emigrantes en
vez de investirse na nosa terra investíanse noutras partes de España; alá vai tamén o santuario
da cultura galega cando a represión franquista
non permitía o desenvolvemento da nosa cultura. Agora cando falamos de emigración é para
falar da falta da transparencia do voto nas eleccións e da dubidosa xustiza de que os emigrantes ou trasterrados participemos ou non nas
eleccións. Isto non é bo para ninguén, nin para
os galegos de fóra nin para os de dentro.
A razón de que esteamos nesta situación é
que o sistema que regulamenta o voto dos emigrantes semella caótico, o seu censo semella
elástico e pouco transparente, e hai motivos para pensar que en pasadas eleccións este sistema
se prestou a amaños e usos partidistas. Antes de
comezar calquera discusión sobre o tema é necesario facer unha precisión: este sistema non o
inventamos os galegos residentes no exterior
nin os nosos fillos nin os nosos netos. Os que
artellaron este sistema están en Galiza, a súa
profesión responde ao nome de políticos, crearon este sistema porque lles interesaba a eles e
puidérono facer porque estaban no poder xa
que contaban co apoio e voto dunha maioría da
poboación galega, se hai que pedirlle contas a
alguén é a eles e non aos emigrantes.
O parlamento é o máximo órgano decisorio de Galiza e é normal que exista un censo
claro no que se especifique exactamente quen
pode votar e que non pode votar nas eleccións,
debe haber un regulamento claro que asegure a
legalidade e fiabilidade dos votos. No caso do
voto da emigración, de quen falamos cando falamos de emigrantes? Estamos a falar dos galegos que marchamos traballar fóra e vivimos
no exterior?; estamos a falar deste primeiro
grupo e ademais tamén os nosos fillos, ou sexa a segunda xeración? (teñen que ser os dous
pais galegos?); estamos a incluír tamén os de
terceira xeración ou sexa os netos de galegos?
Non podo máis que falar por min mesmo, e
admito que se me pode convencer do contrario se
alguén presenta argumentos claros e convincentes, pero o meu punto de partida é que non me parece xusto que ningún cidadán poida ter o dereito

a votar en dúas eleccións do mesmo tipo en dúas unha nación que está a perder poboación poida
partes diferentes do mundo. Eu recibín os papeis permitirse o luxo de non ter unha política clara capara votar no Concello de Santiago e os papeis pa- ra á emigración. Quen sabe se a nosa emigración,
ra votar no Concello de Brighton onde resido; de- iso que agora semella molesto á hora de votar, poicidín non utilizar os de Santiago porque non con- da ser a solución a algúns dos nosos problemas. É
sidero xusto que eu poida votar en dúas eleccións. posible pensar e concibir que este potencial de
xente poida ter unha influencia favoIsto faise extensivo ás eleccións do
goberno central: eu non podo votar
rable no futuro de Galiza? Pensar
nas eleccións inglesas porque non
niciemos desta maneira implica facer algo ao
que non estamos moi afeitos, pensar
son un cidadán de Gran Bretaña, só
un proceso
no día que se chama mañá.
un residente, pero si teño dereito a
votar nas eleccións do goberno es2. Fálase dos casos de Italia e
de
consulta.
Portugal como referentes para que
pañol porque sigo a ser un cidadán
de España. Se eu decidise nacionaliEscoitemos os emigrantes poidan votar unicamente nas eleccións estatais. Non
zarme inglés e como conseguinte
variadas
voces. viría mal recordarlles aos que secon dereito a escoller o goberno brimellan subscribirse a esta posibilitánico, sentiríame incapaz de xustiÉ votar
dade –polo que parece, o BNG seficar que tamén debería ter dereito a
escoller o goberno español. Ten sen- nas eleccións a mella levar o estandarte de tan britido isto que eu digo?
llante idea– que os emigrantes gaÉ posible que haxa moitos emi- única maneira legos temos dous referentes identigrantes que concorden con isto petarios, un arredor do aparato admiro tamén haberá outros que pode en que podemos nistrativo do que dependemos, isto
que non. Pensen dunha maneira ou
inclúe pasaporte, embaixada, conincorporar
doutra, o que se pode detectar é un
sulado, etc. e mesmo a nosa camacerto malestar, e o malestar vén poa emigración radería e solidariedade cos emigrantes doutras partes de España, e
las formas e maneiras de facer as
galega
segundo, a nosa identidade galega.
cousas, decisións que xa semellan
A existencia dunha identidade gatomadas polos novos políticos sen
no proceso
lega non é algo que caeu do ceo nin
parar a pensar nos fenómenos e nas
naceu asilvestrada ao pé dun carpersoas involucradas neste procedemocrático
ballo, é posiblemente o investiso. Noutras palabras, se fallou a
mento económico, social e cultural
maneira en que os políticos do PP
de Galiza?
máis importante do noso pobo. Nemudaron o censo sen ningún tipo
garlles aos emigrantes galegos o
de debate social tamén están a fallar os políticos actuais que queren facer o mes- dereito a votar nas eleccións galegas é unha promo sen ningún tipo de consulta nin debate social. posta que vai a contracorrente do proceso naTodos estamos interesados en que se faga cionalizador que comezou en Galiza hai máis de
unha reforma clara, transparente e duradeira, cen anos. Que esta proposta saia dun partido namais isto non significa actuar con mente cativa e cionalista é algo que non acerto a comprender.
buscar solucións rápidas. Se este proceso vai co3. A participación da emigración na conformezar, como xa está comezando, vai ser preciso mación da Galiza moderna é esencial. O primeique todos poñamos un pouquiño do noso lado ro xornal publicado en galego publicouse en Cupara tratar de entendérmonos e que esta vez non ba, o himno galego compúxose pagado por emisexan unicamente os políticos os que falen e de- grantes galegos, o mesmo que a fundación da
cidan consonte os seus intereses do momento. Real Academia; o primeiro goberno galego insEstes son algúns puntos que creo que hai ter en talouse no exilio entre comunidades de emigranconta antes de emprender unha reforma, porque tes; a primeira organización separatista creouse
creo que é preciso entender a emigración nun na emigración; practicamente todos os cadros
contexto máis amplo e non centrarse unicamen- sindicais e nacionalistas de principios do século
formáronse na emigración, esta lista non ten fin,
te nun punto como o do voto nas eleccións.
1. Moitas veces queixámonos de que Galiza non sería eu o que lle poñería o punto final.
non ten moitas cousas, porén algunhas ten, e unha
4. É necesario ter en conta e sondar o que
das cousas que ten é unha inmensa cantidade de pensan os emigrantes. Pode haber sorpresas,
poboación espallada polo mundo. Non creo que
Continúa na páxina seguinte

‘I

Cartas

Memoria de peixe
en Tui?
Vaia por diante o meu respecto para todas as opcións políticas, e ao
dereito que lles asiste de presentaren as súas listas á decisión do
electorado o vindeiro 27 de maio.
Mais pola mesma razón que nos
fan chegar as súas mensaxes e programas electorais, tamén nós, os
cidadáns, temos dereito non só a
votar senón tamén a opinar e por
suposto a empregar a crítica cara ás
mensaxes que se nos transmiten.
Porén estas liñas non van sequera dirixidas a pór en cuestión as propostas de ningunha das listas electo-

rais, seis en total, que para dirixir o
Concello de Tui se nos presentan
aos veciños. Lexítimo sería opinar a
prol dalgunha e en contra doutra,
mais non está na miña intención entrar agora no debate das propostas.
O que si pretendo é reclamar un
pouco de coherencia no debate electoral e que non se nos tome por parvos, ou mellor dito por peixes.
Vai o dos peixes por aquilo
que se di de que teñen tan pouca
memoria que nun sinxelo acuario
doméstico non paran de dar voltas e malia o reducido espazo están descubrindo a cada momento
o seu limitado mundo. Pois semella que en Tui hai un candidato á
alcaldía, Miguel Diz Guedes, que

toma os seus potenciais votantes
por peixes. Digo isto polo lema
que a candidatura que encabeza a
devandita persoa loce, e polas súas recentes declaracións na Radio
Municipal de Tui. O lema non é
outro que “La alternativa” e seguindo o significado de tal palabra preséntase como unha opción
de goberno distinta a todo o que
foi a gobernación do concello tudense nos últimos anos.
Que se presente como “alternativa” unha forza política, ou unha persoa, sen implicación na gobernación do concello é razoábel,
que o faga quen máis influencia
exerceu sobre a vida municipal tudense nos últimos vinte anos é un

sarcasmo, ou se non é que nos toma por peixes. A ninguén se lle
escapa en Tui que Miguel Capón
Rey acadou a alcaldía porque Diz
decidiu que encabezase a candidatura do seu partido, e tampouco se
lle escapa a ninguén que Antonio
Fernández Rocha substituíu a Capón por decisión de Diz, ao segundo intento e vía moción de
censura. É dicir: Tui tivo dende o
1991 o alcalde que quixo Diz.
Xa que logo, se algún lema lle
acae ben á citada candidatura é
“Máis do mesmo”, (quizais preferiría “Más de lo mismo”). Porque
de ser alternativa serao a si mesmo, e en tal caso será para facer o
mesmo pero quizais máis requin-
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Vén da páxina anterior

cando se lle deixa falar á xente sempre hai
sorpresas, pode que haxa moitos emigrantes aos que nin lles interese nin lles importe esta polémica, pode que haxa moitos que
realmente o que lles preocupe é que existan mecanismos doutro tipo para que poidan colaborar ou participar no futuro e progreso de Galiza. Eu non o sei, pero seméllame que estes grandes reformadores nin
sequera pararon un tris a pensalo.
5. Esta é unha boa oportunidade de facer
un exercicio de democracia, en vez de ver isto como un problema, medremos con este
obstáculo, busquemos solucións imaxinativas, permitamos que os galegos do interior e
do exterior falen e expliquen as súas opinións. Iniciemos un proceso de consulta. Escoitemos variadas voces. É votar nas eleccións a única maneira en que podemos incorporar a emigración galega no proceso democrático de Galiza? É posible inventar un
sistema alternativo e complementario que
satisfaga os galegos de dentro e os de fóra?
Os vincallos que a emigración mantén
con Galiza son de todo o tipo, emocionais,
económicos, políticos, familiares, culturais,
nin todo empeza nin todo acaba nun voto. É
moi certo que a sensación que moitos sentimos é que o goberno anterior utilizou o mundo da emigración para arrepañar votos, pero
isto non significa que os partidos que están
agora no goberno non teñan que facer as cousas como é debido, tratando o mundo da emigración co respecto que merece e sobre todo
co deber de facer política de longo alcance,
incorporando a emigración como un parte
fundamental da experiencia galega, atrevéndose a pensar no día que se chama mañá.♦
XELÍS DE TORO é escritor
Gonzalo

A viguesa participou na administración da II República e
foi activista contra as torturas en Venezuela

Na memoria de
María Teresa Cuenca
XURXO MARTÍNEZ CRESPO
Nacera en Vigo o 6 de xuño de 1913 e, ben
tarde, pola súa filla, soubemos do seu falecemento en Caracas, como exiliada, o pasado 16 de xaneiro. Foi enterrada ao día seguinte do seu pasamento e a casualidade
deu en que fose no mesmo día que nacera o
fillo a quen deu vida: Alejandro Tejero
Cuenca.
Morreu sen conseguir recuperar os restos do cadaver torturado e esnaquizado do
querido Alejandro. María Teresa deixou un
exemplo de vida imborrábel. Dende a súa
loita denodada contra a farsa democrática
que era aquela democracia venezuelana de
entre 1959 e 1999, na que a desaparición
(asasinato) dos opoñentes políticos foi unha
práctica normal dos gobernos de Rómulo
Betancourt, Raúl Leoni, Rafael Caldera,
Carlos Andrés Pérez e Jaime Lusinchi, comandantes en xefe, todos, dun exército represor do seu propio pobo que servía os tiranos que, desde a Escola das Américas do
Comando Sur dos Estados Unidos, con base
en Panamá, adestraron no exercicio da tortura e do asasinato a maior parte dos oficiais
e exércitos de Latinoamérica.
Lembramos a María Teresa tomando
parte activa na defensa da democracia republicana contra o golpe
de estado de xullo do
1936. Os seus irmáns Xoán, Luís (falecido na
fronte de Madrid), Francisco e o seu pai foron todos membros do exército
constitucional, mentres
que María Teresa desenvolveu o seu labor no Ministerio de Guerra, á beira de Indalecio Prieto, e
tamén en labores de secretaría con Ignacio Hidalgo de Cisneros.
Casou co aviador segoviano Braulio Tejero, e
ambos os dous marchan
ao exilio francés en 1939.
Perseguida e buscada polas autoridades franquistas, o 17 de xaneiro de
1940 nace o seu primeiro
fillo en Montauban. Deulle o nome de Alejandro,
o que en 1967, estando a
familia xa exiliada e
asentada en Venezuela,
foi secuestrado, torturado, asasinado e os seus

A viguesa María Teresa Cuenca en 1941, nunha acreditación como exiliada.

‘O seu fillo Alejandro foi
secuestrado, torturado,
asasinado e desaparecido
en Venezuela”

restos feitos desaparecer polo exército venezuelano.
Grazas á loita de Cuenca e do deputado e xornalista José Vicente Rangel o caso
dos seu fillo sempre estivo presente na sociedade venezuelana e, até o mesmo día da
súa morte, por intermediación da súa filla
Maite Tejero e a asociación polos dereitos
humanos que preside, continuou esa guerra contra o esquecemento e a impunidade
con que actuaban xusto os mesmos que
hoxe son inimigos do actual goberno venezuelano.
Resta pechar os ollos e pensar en María
Teresa. As derradeiras veces que tiven a
oportunidade de estar con ela xa non podía
falar. Mais coas mans e ollos falaba. Sabía
que eu viña dun lugar que ela deixara hai
moitos anos e ao que xamais volveu. Sabía
mesmo polas mans que compartillamos o
mesmo ideario do seu fillo e que sentiamos
unha grande admiración pola inmensa historia que ela agachaba e protagonizara contra
os militares fascistas do 36.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

tado, ou quizais máis “cañí”, ou,
¿por que non? a quinta esencia do
xa vivido en Tui e pola man do
seu factótum. Está no seu dereito
de presentarse, e se conseguir un
número suficiente de votos de gobernar, pero por favor que non
nos tome por peixes.♦
RICARDO ALONSO.
(TUI)

Unha vítima solitaria
Autocualificouse de vítima, de
terse convertido nun apestado ao
ollos dos seus compañeiros de organización, de ser obxecto dunha
feroz caza de bruxas e dunha furibunda persecución inquisitorial

por parte de sectores estalinistas
do BNG (?) ou por grupos de fanáticos e irresponsábeis nacionalistas xudeófobos e antisemitas
(?), negadores da Shoa e cómplices duns árabes “terroristas” que
non se decatan de que, tal como el
di, “só Israel pode garantir a creación dun Estado palestino libre e
democrático”. El, que representa a
quintaesencia da loita solitaria polo dereito á libre expresión e sofre
unha persecución furibunda e un
linchamento publico sen precedentes, padece todo este calvario
só e illado, coma un mártir enchido de estoica resignación, que
ofrece o seu sacrificio e o seu
martiroloxio como pagamento por

defender o dereito á discrepancia
e por facer valer o seu dereito a
poder manifestarse, en público e
en privado, a prol do Estado de Israel e da súa política sionista, que
non dubida en cualificar de non
imperialista, porque “o Estado de
Israel é demasiado cativo para selo”, esquecendo que Roma naceu
dunha aldea do Lacio.
Si, pensarán algúns, non cabe
dubida, Pedro Gómez-Valadés esta só, irremediabelmente só na súa
loita. E ademais é unha vítima do
BNG e do seu enorme poder. Só
ten ao seu carón como aliados solidarios o Partido Demócrata e o
Partido Republicano do país máis
poderoso do planeta, só defenden

as súas teses o Departamento de
Estado dos EE UU e o Pentágono,
o Banco Mundial e a OTAN, o
FMI e a UE; só coinciden coa súa
loita entre outros George Bush e
Javier Sólana, o Mossad e Nicolas
Sarkozy, Hillary Clinton e Steven
Spielberg, José María Aznar, o barón de Rothchild (Liberation) e
Rupert Murdoch; a Fundación
Francisco Franco e a Cope, Pío
Moa e Bernard Henry-Levy, o
Consello de Seguridade das NN
UU e a CIA; The New York Times,
Hollywood, a VI Flota e os dous
xornais máis importantes e con
maior tirada de Galicia.♦
CELSO X. LÓPEZ-PAZOS
(VIGO)

fixeron coas
propied a des do
Esta do, logo a
prostitución e as
drog as. A gora a misa
oficial por Eltsin. A
pregunta é: se o
ca pitalismo é iso,
p a g a a pena
alegrarse tanto?

O sostén fai o cen
aniversario e segue
en a poxeo,
moderniz ándose.
N on así a gorra ou
pucha que hai un
século substituíu a
monteira , pero a gora
vai de ca p a caíd a .
Peor sorte tivo aínd a
a combinación,
prend a feminina que
xa non se usa ,
quita do como
suxestiona dor
erótico.

Cando lle
pregunta b an a H aro
Tecglen de onde
sacara un
coñecemento ou unha
ide a , respondía: dos
libros. Pero tamén
dicía que a maioría
non p a g an a pena .
A bond a con entrar
nunha libraría: novela
pseudo histórica ,
policial repetitiva ,
romántica ou rosa . O
importante é ter
criterio p ara escoller
ou unha guía p ara
atop ar unha a gulla
nun palleiro.

No País Vasco
perseguen as listas
“contamina d as”. A
prensa usa inocente e
alegremente esta
expresión, tan
nazi.♦
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Maragall síntese
traicionado
por Zapatero
Francesc-Marc Álvaro comenta en La Vanguardia (30
de abril) as críticas vertidas
contra Zapatero polo anterior
presidente da Generalitat Pasqual Maragall nunha entrevista na que tamén afirma que o
Estatut aprobado no Congreso
era un fracaso. “Nin España
plural nin federalismos asimétricos. Zapatero é como todos
os demais. Prometeu amor federal, pero só entende a linguaxe do sexo comercial, que
é o dos apoios parlamentarios.
Por iso Maragall, que crera a
súa propia fantasía, repróchalle hoxe a Zapatero que se
convertese en felipista, en
lembranza do período 19931996, cando Pujol e Roca fixeron, a cambio do peix al cove, de airbag dun González
moi tocado. Así, polo atallo da

decepción, o neto do poeta coquetea coa traición e non é nada casual que só fose dirixente de ERC quen acolleron favorabelmente as súas declaracións sobre o esforzo baldío
de reformar o Estatut”.♦

O MP3,
un formato
‘pouco serio’
Os cantautores Ruper Ordorika e Quimi Portet comentan (El País, 2 de maio) os
defectos e virtudes dos novos
sistemas de gravación. “Agora todo é dixital, mais no fondo é o mesmo. A diferencia é
que as gravacións son máis
rápidas e máis baratas, non
necesariamente mellores. Os
instrumentos, os micros, os
equipos de gravación evolucionaron para mellorar a calidade, pero ao final a música
acábase escoitando nun for-

mato tan pouco serio como o
MP3”.♦

Cuba prepara
as elites
latinoamericanas
La Vanguardia (2 de maio)
acompaña a fotografía de dúas
mozas cun cartel de Fidel durante a celebración do 1 de
maio na Habana co seguinte
texto: “As peruanas Natalí
Angulo e Norka Takas, estudantes de sexto de Medicina
na Habana, forman parte da
lexión de miles de universitarios procedentes de América
do Sur e distintos países pobres aos que Cuba ofrece formación e acollida gratuitas cada ano: un gran proxecto de
solidariedade e unha intelixente operación de captación
de apoios entre as futuras elites de dentro e fora de Latinoamérica”.♦

El País contra Zapatero?

Imaxe de portada de El País (30 de
abril). A información destaca o paseo do etarra De Juana polos arredores do hospital no que está internado. Os paseos diarios realízanse con vixianza policial e con
autorización dos xuíces. Mais, cal é a razón de que El País destaque esta foto? O tratamento, espectacular e parcial, desta información parece semellante ao dos periódicos da dereita, en prexuízo da Xustiza e do actual Presidente do Goberno.♦

Latexos

A miña patria
é a miña lingua
X.L. FRANCO GRANDE

U

n dos sofismas dos centrípetos é que, nunha
sociedade democrática, xa non teñen sentido as
reivindicacións nacionalistas. Un deses sofistas
escribe: “hai alguén a quen non se lle deixe falar a súa
lingua ou educar os seus fillos nela (agás algúns
castelanfalantes de Cataluña, vítimas dos excesos
nacionalistas)? (...) Non administran as autonomías
nacionalistas a cultura e a educación nas súas
respectivas áreas?”
Esas son algunhas das brillantes ideas de Fernando
Savater e de moitos outros que non queren saber que xusto
aí é onde se agochan as principais reivindicacións dos
“periféricos”: o problema non é –e isto debería sabelo moi
ben o devandito– que non se deixe falar unha lingua ou non
se permita educar nela os fillos dos que queiran facelo,
senón que unha lingua apareza sempre situada en
inferioridade: hai a obriga de coñecer unha e non a outra.
A lingua dominante é a que un ten a obriga de se
coñecer, non a dominada, da que só temos dereito a
facelo. Dito doutra maneira: se só temos o dereito de
coñecela, e non o deber –así foi sancionado polo Tribunal
Constitucional–, a suposta cooficialidade das dúas queda
reducida a unha entelequia. E a protección desas linguas,
que tanto se invoca na preámbulo da CE, queda reducida
á pura teoría. Pois, de que me serve o dereito que teño de
empregar a miña lingua se me é negado o deber de
coñecela?
Non comprenden os centrípetos como Savater que a
lingua, para os “periféricos”, é a esencia da súa
personalidade colectiva –“a minha pátria é a língua
portuguesa”, que dixera Fernando Pessoa–, como sen
dúbida o é tamén para el e para os seus correlixionarios.
Pero el non ten problema: a súa lingua, a súa patria, non
está ameazada. E a súa lingua goza dun deber de
coñecemento que ás outras lle é negado. Tanto lle custa
decatarse de que estamos en manifesta inferioridade de
situación?
Pois así é, ou así parece, xa que a súa conclusión é:
“En qué consisten pois as fantasmais ameazas a esa outra
pantasmada: a identidade nacional?”. Pois, señor Savater,
consisten, non só en que non hai equiparación nos
deberes, senón que, ademais, non nos permiten liberarnos
da tutela –que non necesitamos e que refugamos– dun
poder central que nos sinalada, por exemplo, cantas horas
debemos destinarlle a unha lingua e cantas a outra. Pero
non eramos autónomos?♦
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Unha lei estatal prevé que moitos concellos pasen a ‘urbanos’ por decreto

Deixará Galiza de ser rural?
A.E.
Desde hai ducias de anos, os
libros de texto sempre puxeron como exemplo de “comunidade rural e poboación dispersa” a Galiza. Se sae adiante unha lei que vén de redactar o goberno central, deixará
de ser así. Coa súa nova definición do “medio rural” Galiza
será, eminentemente, urbana.
A definición que aparece no texto
do Proxecto de Lei para o Desenvolvemento Sostíbel do Medio
Rural colle o municipio como unidade básica de medida e toma como exclusiva o seu tamaño demográfico: “espazo xeográfico formado pola agregación de termos

municipais que posúen unha poboación inferior aos 20.000 e unha densidade inferior aos 100 habitantes por quilómetro cadrado”,
recolle literalmente a definición.
Moi adaptado a outras realidades, por exemplo a castelá, onde cada municipio ten unicamente un núcleo poboacional, pero
totalmente de costas á realidade
galega. De prosperar este proxecto, Lalín, A Estrada ou Valga, por
citar tres exemplos de concellos
rurais, eminentemente gandeiros,
deixarían de ter esta condición.
Isto suporía que as explotacións agrícolas destes municipios que quedasen fóra da definición como rurais, perderían axudas da UE, sen que a nova ade-

cuación do Estado lles reporte
ningún beneficio.
De aplicarse esta definición
que pretende o goberno central,
só se incluiría como medio rural
o 72 por cento dos municipios
galegos, que representan o 82
por cento do territorio e o 28 por
cento da poboación. Pola contra,
no conxunto do Estado, de aprobarse esta lei, o 96,1 por cento
dos municipios serían rurais, o
que representaría o 89,1 por cento do territorio e o 34,8 por cento da poboación.
Non é unha lei neutra
O Estado resérvase a capacidade
de distribuír estas axudas europe-

as. Pero aínda existe un atranco
máis para as explotacións agrícolas galegas. A definición de “explotacións territoriais” para definir estas explotacións e poder recibir axudas non se realiza polas
súas características, senón polo
territorio no que está situada.
Polo demais, o Programa de
Desenvolvemento Rural pode
supor unha redución ou recorte
das competencias autonómicas
nesta materia.
Así o sostén no recurso realizado pola Consellaría do Medio
Rural. Desde esta consellaría argumentan que a “discrecionalidade é
unha das características desta lei
estatal, que deixa múltiplas interpretacións nas mans do Estado”.

Pero sobre todo, segundo o
director xeral de Desenvolvemento Rural, Edelmiro López
Iglesias, o Estado “invadiría con
esta lei competencias exclusivas
de Galiza”. A relación que cita
López é longa: fomento do emprego, infraestruturas, equipamentos e servizos básicos, educación, cultura, urbanismo e vivenda, xestión de servizos sanitarios e a asistencia social.” Pero, sobre todo, colisiona frontalmente coa Lei de Ordenación Territorial de Galiza de 1995.
En suma, que de aprobarse esta lei, o programa de desenvolvemento sostíbel supeditaría totalmente a política galega ás directrices e previsións do Estado.♦

PP, PSOE e BNG teñen libros de estilo que lles indican como vestir e apareceren en público

Candidatos con sorriso e aseados
R.V.A.
Había un anuncio de televisión
dunha colonia bastante mala cuxo
lema era “a primeira impresión é a
que conta”. Os políticos póñense
cada vez máis en mans de asesores de imaxe que os aconsellan na
vestimenta, no coidado do físico,
nos xestos e en como deben aparecer en público. PP, PSOE e
BNG seguen uns postulados semellantes, aínda que con matices.
Segundo a maioría de expertos
en mercadotecnia, cómpre non sobrevalorar a imaxe, “porque un
candidato sen discurso non é nada,
non ten nada que facer en política”,
asegura o profesor de Publicidade
da Universidade de Vigo, Xosé
Rúas. Porén, tamén coinciden en
sinalar “que as campañas de hoxe
non son como as de hai 30 anos.
Os modelos deben adaptarse aos
tempos”, explica Daniel Ureña, socio-director de Mas Consulting
Group España, que na actualidade
asesora varios candidatos municipais e autonómicos no Estado.
O PSOE é o único partido
que até o de agora informou sobre o seu libro de estilo. Nas súas
pautas aos candidatos destacan
que a vestimenta debe estar composta por cores escuras: negros,
grises ou marróns, “para xerar
cercanía, frescura e actualidade”.
Segundo Rúas, “estas cores son
habituais nos libros de estilo. De
feito tamén aparecen nos do PP.
Utilízanse para non distraer a
atención dos espectadores, como
podería pasar se os candidatos
vestisen cores vivas”, explica.
Está claro que cada vez as
campañas están máis orientadas
mediaticamente, incluso nunhas
eleccións municipais hai que pensar na televisión. Así o explica un
dos asesores do PP, que prefire
manterse no anonimato. Porén, en
ocasións, malia que para a televisión está desaconsellado utilizar
cores escuras, raias e cadros, hai
candidatos que se saltan estes postulados. Non hai máis que lembrar
a Xosé Manuel Beiras, que vestía
traxes de liño, habitualmente claros, nunha clara identificación co

Presentación dos carteis de campaña dos nacionalistas.

país, xa que se trataba dunha tea
moi estendida antigamente.
O mesmo está a acontecer co
uso do branco por parte da candidata socialista á presidencia de
Francia, Segolène Royal, “que
remite ao referente simbólico da
pureza, é dicir, ao afastamento de
prácticas corruptas e á inocencia,
e tamén ao mito de Xoana de Arco”, explica Xavier Roig, reponsábel da campaña electoral de
Pasqual Maragall no 1999.
Volvendo á campaña galega, o
libro de estilo do PSOE indica que
malia que as cores deben ser escuras, “as texturas, en caso de utilizarse, deberían ser estampadas e
con debuxos moi pequenos”. Ademais, “as fotos deben ser atemporais, nin frío, nin calor, e polo tanto deben evitarse tecidos de inverno”. O que pasa é que moitas das
fotos de campaña que se fixeron
son do mes de marzo, ou incluso
de febreiro. Naquel momento aínda non había libros de estilo e hai
candidatos cuxas fotos de campaña están feitas con traxes de inverno, “aínda que o photoshop o corrixe todo e pódense cortar as fotos

cando hai polémicas polo uso da
gravata”, tal e como explica Rúas.
No libro de estilo do PSOE,
partido que está seguindo máis tallantemente durante estas municipais as directrices de Madrid, indican que hai tres opcións de vestiario masculino: “americana con gravata e camisa branca, camisa con
gravata e outra opción máis informal composta por polo, camisa sen
gravata, etc”. No caso das mulleres, as pautas son as mesmas: traxe
con chaqueta, blusa e sport”.
O libro de estilo dos socialistas
conclúe sinalando que “poden levar complementos ou accesorios,
sempre e cando non sexan moi
chamativos. Lembremos sempre
que nesta campaña queremos
transmitir naturalidade, frescura e
modernidade nos políticos”.
No caso do PP, as pautas tamén chegan de Madrid. Tanto
nas mensaxes como na vestimenta intentan suavizar a imaxe
de “extremistas”, que lle atribúe
o PSOE. “Paréceme un erro centralizar as mensaxes e tamén a
vestimenta. Esta debe adaptarse
a cada lugar. O que non semella
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lóxico é que un candidato que
nunca puxo gravata de repente
apareza usándoa”, explica Rúas.
Adaptar a imaxe
A organización que está utilizando máis esta estratexia de adaptación á que se refire Rúas é o
BNG, aínda que tamén centralizou o seu libro de estilo en Santiago. As pautas que utilizan os
nacionalistas nesta campaña son
moi xenéricas. “Nas anteriores tivemos un asesor de imaxe específico, nestas eleccións recibimos
unhas instrucións xenéricas”, explica un dos candidatos do BNG.
Entre as directrices do Bloque
destacan os consellos de usar gravata, só se o candidato a usa normalmente. As mulleres non deben
levar escote. As barbas deberían
estar recortadas e ben coidadas e o
pelo curto, peiteado ou recollido.
O BNG desaconsella totalmente
para as fotos o uso de traxes claros
e de barba de dous días. O candidato de Vigo, Santiago Domínguez, non se axusta moito a este
modelo. Tampouco se amoldaría o

cabeza de lista pola Coruña, Henrique Tello, que malia que cortou o
bigote (desaconsellado por todos
os asesores de imaxe), apareceu
cunhas guedellas rizas ao máis puro estilo de Beiras.
“Por norma xeral, os candidatos deberían levar traxe feito a
medida porque hai moitos aos que
se lles cae nos ombreiros ou que
as mangas lles tapan unha parte da
man. Entre as mulleres tampouco
é aconsellábel o uso de xoias, porque ademais do brillo que pode
producir na cámara, tamén pode
aparecer como algo excesivamente ostentoso”, explica Rúas.
Pode que nun futuro non moi
lonxano tamén se chegue a pactar
para os debates televisivos a roupa dos candidatos, como fixeron
George Bush e John Kerry nas
últimas eleccións americanas,
usando o mesmo traxe gris para
evitar distraccións e mesmo igual
gravata vermella coas estrelas
simbolizando cada un dos Estados norteamericanos. Até o de
agora, José Luis Rodríguez Zapatero xa tivo éxito na súa campaña americanizada poñendo en
valor as súas siglas por diante das
do seu partido, como é tradicional en Europa (o famoso ZP).
Emilio Pérez Touriño imitou a
grafía e mesmo o modelo e tamén
tivo éxito. Porén o PSOE está caendo na extensión de liña, e semella que por exemplo as siglas
de campaña utilizadas en Ourense
polo candidato Francisco Rodríguez, FRA, non están a ter o mesmo éxito no seu intento por exaltar o candidato fronte ao partido.
Mesmo houbo algún outro candidato da cidade das Burgas que fixo algunha referencia a esta adaptación, como Antonio Troitiño
(Partido Galeguista), que sinalou
que “a xente en Ourense vota as
siglas e non o candidato. Estou
seguro de que o PSOE presenta
unha cabra de número un e saca
como mínimo sete concelleiros”.
Tal e como conclúe Rúas, “os
partidos son marcas e polo tanto
cómpre tamén relativizar a imaxe
dos candidatos”.♦
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Vivenda, transporte e investimentos no rural, temas principais da campaña

Os nacionalistas dan por segura
a renovación da alcaldía de Pontevedra
R.V.A.
Tras oito anos á fronte da alcaldía, o nacionalista Miguel Anxo
Fernández Lores postúlase como favorito para seguir catro
anos máis á fronte do goberno
municipal, segundo as enquisas, aínda que tampouco ten
asegurada a maioría absoluta,
polo que tería que reeditar un
pacto de goberno co PSOE. Un
acordo que é exemplo de bo
funcionamento e de eficacia na
xestión e que se puxo de exemplo para o Goberno autónomo.
Durante os últimos catro anos á
fronte da alcaldía a xestión de Miguel Anxo Fernández Lores foi
menos vistosa que durante os catro anteriores. Na súa primeira
etapa á fronte do Goberno muncipal adicouse a reformar e poñer en
valor o barrio histórico, con humanizacións, reformas de vivendas e adecentamento de espazos
públicos. Nestes catro anos, Lores
destinou cartos a outros equipamentos públicos e a prestar servizos no rural, onde por exemplo

iniciou a conexión co saneamento
e mellorou a chegada da auga.
Outra das accións máis valoradas de Lores foi a recuperación da ría, coa marcha de Tafisa e coa loita aberta contra o
complexo Ence-Elnosa, temas
que despois de anos de esforzo
por fin semella que se decantaron do lado do nacionalista. A
anterior Xunta pretendía incluso
sacar adiante un decreto de supramunicipalidade para perpetuar o complexo de celulosa. Só
a oposición frontal do alcalde da
cidade, xunto coa doutros da
mesma ría, déronlles ás a uns
veciños que sempre soñaron coa
marcha da factoría.
Agora, mesmo o PP, da man
do seu candidato Telmo Martín,
propón a marcha da ría e recoñece abertamente o erro de posicionamento do seu partido a prol
duns intereses económicos moi
custosos política e socialmente.
Martín chega como candidato
despois de ter pasado pola alcaldía de Sanxenxo, un dos lugares
con maior presión urbanística. De

carácter moito máis populista que
a súa predecesora, Teresa Pedrosa, que tiña un perfil claramente
técnico, Martín aspira a chegar á
alcaldía da man de macroproxectos. El mesmo se define como
empresario e asegura que a súa
experiencia á fronte de Sanxenxo
é un aval para os cidadáns.
Difícil o vai ter Martín nunha
cidade na que o PP tivera feudo
durante décadas e que conta cunha base electoral de perfil conservador afastado do carácter aberto
de Martín. A terceira candidata en
discordia é Teresa Casal, que
compartiu durante os oito últimos
anos goberno con Lores. Muller
de partido, Casal é consciente do
papel que lle toca asumir como
complemento para completar un
goberno estábel que aprobe orzamentos anualmente e que sexa
quen de sacar adiante o plano xeral, que é un dos grandes retos que
se lle abren no horizonte a Lores
nos vindeiros catro anos.
A vivenda, o tráfico e transporte urbano e os investimentos
no rural serán os tres grandes te-

mas sobre os que pivote unha
campaña electoral na que semella
que pouco ou nada vai cambiar.

Pontevedra, a cidade onde naceu
Mariano Raxoi, consolídase como o feudo municipal do BNG.♦

quias cando antes non había nada. Dende que estamos no goberno o investimento no rural é superior ao que fixemos no centro
urbano. Por exemplo, o gasto por
habitante nas parroquias é o triplo que o do centro.
Outro dos asuntos dos que
se queixaba Teresa Casal é do
aumento do prezo da vivenda.
Aquí sempre se fai demagoxia con ese asunto pero nós reservamos unha parte dos terreos

de Tafisa para vivendas de promoción pública, ademais de que
nos restantes polígonos reservámoslle o 20 por cento. Por outro
lado, segundo datos oficiais, somos a capital de provincia cos
prezos máis baixos, con 1.500
euros de media por cada metro
cadrado. É certo que no centro os
prezos son altos, pero existen barrios onde son accesíbeis, a diferenza de cidades como Vigo, A
Coruña ou Santiago.♦

Miguel Anxo Fdez. Lores, BNG
‘Somos a capital de provincia
cos prezos da vivenda máis baixos do Estado’
Que proxectos presenta para
os vindeiros catro anos?
Ímonos centras nas infraestruturas de mobilidade, mellorando os trens de proximidade
con Vigo e con Vilagarcía. En segundo lugar, é fundamental a circunvalación de Marín e outras
conexións. Temos proxectados
unha rolda urbana que conectaría
coa estrada Vigo-Pontevedra, de
características abertas e que resolva o problema de tráfico perimetral da cidade, que para nós é
o máis problemático. Ademais
das infraestruturas de mobilidade, temos pensado traballar en
equipamentos de benestar social,
como centros de día, residencias
ou galescolas. Tamén queremos
facer unha estación marítima na
cidade, de xeito que sirva como
punto de partida para tránsito de
pasaxeiros para as praias e para
as illas. Xunto a iso, queremos
sanear totalmente o rural, que xa
o está nun 50 por cento. Quédannos outros 10.000 habitantes do
rural aos que facerlles chegar o
saneamento, aínda que non están
vertendo ao río, senón que teñen
os seus pozos negros. Outra actuación sería o proxecto Montevivo, co cal tentar cambiar o actual bosque dos arredores da ci-

dade por especies autóctonas,
para o que investiremos até 8 millóns de euros. Calculamos actuar en 4.000 hectáreas, das
7.000 que temos.
Un dos temas pendentes é a
aprobación do Plano Xeral.
Pensamos sacalo adiante nos
vindeiros dous anos, para planificar o crecemento de Pontevedra nos vindeiros quince anos.
Pretendemos construír unha cidade compacta, que medre con
moderación e equilibrio naqueles lugares onde sexa racional, e
non como en Sanxenxo, onde se
medrou salvaxemente incluso en
lugares illados. Nas parroquias
tamén permitiremos aumentar a
edificabilidade, pero respectando certos núcleos e non como
agora, que se medra en función
das estradas.
Un dos temas polos que o
critica a oposición é a falta de
transporte urbano.
É un proxecto que está claramente definido e que non se executou por parte da Consellaría de
Política Territorial. Aquí en Pontevedra temos 28 liñas de autobuses que cada día atravesan a
cidade. O noso plano é poñer en
funcionamento un sistema de intercambiadores cos que os pasa-

xeiros dunha liña poidan subir
aos doutra por un prezo módico.
Dese xeito o transporte interurbano converteríase en urbano, xa
que entre liña e liña non habería
que camiñar como máximo máis
de dez minutos. Á parte, estamos
estudando instaurar unha liña urbana polo centro en caso de que
sexa rendíbel. Por outro lado,
cómpre dicir que Pontevedra é
unha cidade compacta e que nos
arredores construímos aparcadoiros disuasorios no perímetro
urbano, co cal se pode aparcar de
xeito gratuíto e logo ir camiñando a calquera sitio, ademais de
que en ningún sitio da cidade
existe zona ORA.
Outro dos asuntos que lle
cuestionan é que está a facer
excesiva política no centro e
que esquece as parroquias.
Iso é porque aspiran a que
lles voten alí. Eu vivo no rural e
non me sinto discriminado, malia non ter sumidoiros. A oposición nunca fai estudos comparativos. Se nós temos a ría saneada
nun 90 por cento, en ningún momento van estar contentos. Non
din que hai outras cidades de Galicia onde non existe saneamento
no rural. Aquí fixemos un esforzo enorme por sanear as parro-
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Telmo Martín, PP
‘O meu partido trabucouse
ao opoñerse a retirar a ENCE da ría’
Cales son as propostas que fai
para a campaña?
Comezaremos por modernizar o Concello. Pretendemos crear empresas municipais. En España hai 800, en Galicia hai só
25 e en Pontevedra non temos
ningunha. Tamén queremos saldar os déficits de investimentos
que existen cos barrios e as parroquias. En Pontevedra viven
máis de 21.000 persoas no rural
que carecen de servizos básicos
como o saneamento ou a auga. O
noso proxecto máis importante é
o chamado boulevard da Ría,
que consiste en recuperar toda a
beira marítima. Pontevedra viviu
sempre de costas ao mar e agora
hai que recuperar ese espazo soterrando os catro carrís de tráfico
e desprazando Ence. Nesa zona
que deixemos libre, 300.000 metros cadrados, faremos carrís-bici, zonas axardinadas e piscinas
de auga salgada para poder bañarnos. Todo iso acadarémolo
nunha segunda lexislatura porque temos que conseguir antes
que marche da ría a papeleira.
Amósanse entón agora par-

tidarios da marcha de Ence?
Para empezar teño que dicir
que eu son o candidato, e polo
tanto manteño a mesma opinión
que tiña cando cheguei. A xente
nunhas eleccións municipais vota os candidatos e non os partidos e por iso coido que deberiamos ir a un sistema de listas
abertas. Penso que Ence non ten
por que marchar de Pontevedra
pero non pode seguir pegado á
ría, algo que é un soño de todos
os cidadáns. Polo tanto, coido
que o PP se equivocou durante
moitos anos coa súa política sobre Ence. Se dixo que non se tiña que mover de aí, digo que foi
un erro e punto.
Falou tamén do tráfico como un dos principais problemas da cidade.
Coido que así é. Por iso propoñemos a construción de túneles e de varios aneis que circunvalen a cidade. Ademais, tamén
incluirei máis policía municipal
para que poidan variar o sentido
do tráfico ás horas de maior fluxo de entrada e de saída da cidade. Tampouco é normal que nun-

ha cidade coma esta non haxa
transporte público. Nós poremos
en marcha un servizo destas características. Ademais deste tema, tamén quería comentar que o
meu terceiro eixo de campaña é
crear riqueza poñendo a funcionar un polígono industrial de
máis de 4.000 metros cadrados
onde se radiquen empresas tecnolóxicas.
Como valora a xestión do
alcalde?
Non é o meu estilo facer valoracións dos alcaldes. O que si
digo é que os cidadáns teñen a
oportunidade de ver a xestión
que houbo e comparala co ambicioso proxecto que nós propoñemos.
Como ve as enquisas que
non lle outorgan un resultado
favorábel?
Non lle dou moita credibilidade. Lembro que no 2003, a 15
días das eleccións, as enquisas
dicían que ía sacar sete concelleiros e logo logrei dez.
De que lle servirá a súa experiencia en Sanxenxo?
Eu ante todo son empresario

pero teño que dicir que dende
que asumín a alcaldía de Sanxenxo adquirín moitos coñecementos. Entre a miña experiencia como alcalde e a que teño
como empresario, saberei levar
adiante proxectos tan importan-

tes como a empresa municipal
de vivenda, que logo seguramente sexa copiada polo resto
de Galicia. Penso que o noso
proxecto é o máis ambicioso e
vén avalado polo que teño feito
en Sanxenxo.♦

des máis caras e nesa valoración
incluíanse os prezos dos pisos,
ademais dos da comida ou da
hostalaría. E iso ocorría tanto no
centro coma nos barrios.
Pensa que se traballou nas
parroquias durante esta lexislatura?
O PSOE sacou adiante o seu
programa de humanización das
parroquias en barrios coma Santo Antoniño ou A Seca. Están
pendentes de execución dúas actuacións en Salgueiriños e Santa
Clara, que aínda non se executaron por mor de que son unha área
de competencia dos nosos socios
de goberno.
Como valora o funcionamento do pacto co BNG?
Penso que respostamos ben
ao que a xente agardaba de nós.
Os pontevedreses querían un goberno de esquerdas e así foi. Hai
quen di que incluso fomos un
modelo de funcionamento do
pacto de goberno. Non todo foi
un camiño de rosas, pero si que
mantivemos o noso compromiso
coa cidadanía, fomos estábeis e
fixemos cousas importantes por
Pontevedra.
Así e todo recibiron ataques por parte do candidato do
PP nos últimos tempos en te-

mas como a construción do novo hospital, por exemplo.
O que mellor define a oposición nestes catro anos é dicir
que non existiu. A proba é que o
PP non lle renovou a confianza
á súa portavoz muncipal (Teresa
Pedrosa). Logo apareceu este
satélite importado de terras de
sol e praia, que di que vén facer
aquí o que non deu feito en San-

xenxo en oito anos. Até incluso
nos prometeu o metro lixeiro
que non deu sacado adiante alí.
En canto ao hospital, o presidente Touriño prometeu reformar o hospital despois de que o
PP se opuxese durante anos a levantar outro. E agora é cando
veñen dicir que hai que movelo
de sitio. Todo o que fan paréceme pouco serio.♦
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Teresa Casal, PSOE
‘O pacto respondeu
ao que a cidadanía pedía de nós’
Cales son as principais propostas do PSOE?
A nosa bandeira é o diálogo e
a participación cidadá. Considero que o xeito de levar adiante a
xestión dun goberno municipal
debe ter en conta a opinión dos
cidadáns e os organismos que o
concello creou. Outro dos aspectos importantes é centrarse no
medio ambiente. Hai que poñerlles remedio aos 37.000 coches
que a diario cruzan Pontevedra.
Nós queremos introducir o transporte público urbano de xeito
eficaz.
Que tipo de servizo de autobuses instalarían?
Un transporte público que
complete o que se vai instalar logo do acordo coa Xunta, que nos
conectará con Poio e Marín. Nós
poremos un cinto que só sexa de
bus e taxis.
Pensa que Ence ten por fin
vontade de marchar?
Estou convencido de que Ence cambiará a súa localización,
incluso antes do 2018, tal e como
asegurou o presidente da Xunta,
Emilio Pérez Touriño. Non son
quen podo dicir cando pero gustaríame que fose o antes posíbel.
Polas últimas actuacións de Ence, semella que eles mesmos son

conscientes de que teñen que
buscar outra localización, polos
seus últimos movementos. Hai
que ter en conta que o turismo é
o noso gran potencial económico
e polo tanto hai que apostar por
el dende a mancomunidade, pero
para iso a ría ten que sanearse.
Imos favorecer dende todos os
puntos de vista a chegada de novos hoteis e a creación dunha
empresa municipal de turismo,
que é un xeito áxil e eficaz de
xestionar este sector. Xa que falo
da empresa pública, tamén quero
crear unha empresa pública na
xerencia de urbanismo que xestione a construción de vivenda
protexida. Cos actuais prezos é
imposíbel que a xente moza se
poida independizar e por iso
cómpre poñer á súa disposicición pisos en alugueiro a prezos accesíbeis.
Pero os prezos en Pontevedra, segundo o alcalde, non subiron tanto coma noutros lugares?
Segundo os datos que manexo, os prezos da hipoteca subiron
na nosa cidade máis dun 150 por
cento nos últimos anos. Por outro lado, o outro día un diario publicou un informe que aseguraba
que Pontevedra é unha das cida-
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A democracia
en Euskadi

O concello pontevedrés bate marcas en número de pasos a nivel mal sinalizados e vi

Valga, 14 ocasións para ser arroiado

XOSÉ MANUEL SARILLE

C

onvén lembrar
resultados de vellas
eleccións no País
Vasco. Despois da tregua da
ETA no 1998, a esquerda
abertzale aumentou
substancialmente o número
de votos. Eran de
independentistas de esquerda,
dispostos a apoiar a alternativa se non mediaban os
crimes nin a dialéctica
tenebrosa das armas; persoas
moi politizadas e até militantes que antes decidiran
absterse ou que facían viaxar
o voto para outras
alternativas. Se esa franxa
electoral existía daquela, agora son moitos máis, sen dúbida ningunha, co importante
engadido de que o criterio
que defenden inflúe máis en
todo o mundo abertzale e na
cúpula de mando.
As palabras e o discurso
nunca son inocentes na política. Cando se comeza a falar
de que se debe rematar co sufrimento en Euskadi, aínda
que se faga só “formalmente”,
acábase por ter unha nova disposición de ánimo.
Confúndense os que
meten a Acción Nacionalista
Vasca (ANV) no saco de Batasuna. Primeiro, porque o
vello partido condena a
violencia nos seus principios,
esta novidade pasa ao primeiro plano e con ela teñen que
convivir todos os sectores
abertzales. Segundo, porque
os obriga a defender a legalidade dunha organización
apoiándose nun argumento
tan insólito para eles como o
de rexeitar a violencia.
A esquerda abertzale non é
homoxénea. Os que aborrecen
a violencia confiaban hai poucos meses no final da ETA e
en que Batasuna fose por fin a
representante unitaria da
esquerda independentista. Como o escenario non cambiou
queren presentar unha opción
desmarcada das vellas siglas.
Claro que son utilizábeis polo
aparato de Batasuna como refuxio. Claro que Arnaldo Otegi fai as contas pensando nela.
Claro que os pode librar de ficar fóra das institucións. E claro que parte do esforzo organizativo lle corresponde a Batasuna. Pero non son o mesmo.
Entre os cento e pico mil simpatizantes hai agora unha ampla amálgama e negarlles o
dereito a presentarse aos que
rexeitan a violencia sería un
grave atentado contra os principios básicos da democracia.
Ten razón Otegi cando di
que a esquerda abertzale é extensa e diversa e tíñaa tamén
Benjamin Franklin (sen
querer comparar os líderes
independentistas) ao dicir que
cando se restrinxen os
dereitos civís para garantir a
seguridade, o máis probábel é
que non queden nin dereitos
civís nin seguridade.♦

B. LAXE
O tren vai lento en Galiza, funga que funga. Métese polo medio das casas, cruza as veigas e os prados, serpentea perto das mariscadoras, cruza polas rúas de vilas e cidades... O tren vai lento en Galiza pero nel viaxa a morte e non ten apuro. Só agarda a ocasión para levar vidas por
diante. É nos pasos a nivel onde a morte se cruza no camiño.
A pasada semana foi no concello
de Valga, famoso por ser a patria

da Bella Otero, pero podería aparecer nos libros como un dos

concellos que máis pasos a nivel
ten: 14. 14 perigos nos que se entrecruzan a morte e a vida. Se hai
choque sempre sae perdendo a
segunda. Como a semana pasada,
onde morreron tres traballadores
ao estar estragada a barreira. Non
é a primeira vez que se estropeaba, denuncian os veciños que

Reportaxe G ráfica: PA C O VILABARR O S

Moldes.

Vilar.

Bescaiño.

Vilar 2.

Laxes.

Moldes.

agora se puxeron en pé de guerra
para que comecen dunha vez a
supresión destes cruzamentos
que poden levar a outra vida.
Existía un plano en Galiza
de suprimir 15 pasos a nivel cada ano. Pero as previsións non
se cumpriron. Segundo as informacións ás que tivemos ac-
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ro de pasos a nivel mal sinalizados e vixiados

er arroiado
ceso, non se trata só dun problema de diñeiro senón de planificación. Fomento aínda non
sabe o que vai facer coa vella
vía cando comece a funcionar a
nova, a do AVE. Desmantelarana? Farán unha estrada por este
terreo? Quedará como senda
verde para o turismo? Poñerán
Campaña.

a andar un tren galego de titularidade da Xunta?
Mentres non decidan o seu
futuro o que non queren é realizaren obras que van quedar obsoletas en pouco tempo e, se cadra,
teñen que despezar eses mesmos
pasos a nivel. Porque tampouco
está aínda plenamente decidido

Nas imaxes, os pasos máis empregados
polos veciños de Valga.

A Devesa.

A Carballa.

en moitos tramos por onde vai ir
a vía nova.
Mentres os usuarios se seguen
queixando da inexistencia de trens
de “proximidade”, da lentitude
dos convois, do obsoleto do material, hai outros elementos que só
perciben e sofren os veciños.
Non se trata só dos pasos a nivel, senón, por exemplo, que a
maior parte das vías de ferrocarril
non están pechadas con arames
polo que as mortes de animais son
constantes aínda que non se vexan,
como ocorre nas estradas. Os peches aparecen nos novos proxectos, pero non nas vellas vías, como
xa acontece en todo o Estado.♦

Vilarello.
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Política social
de vivenda
CARLOS AYMERICH
Garantir o dereito de todas as persoas a accederen a unha
vivenda digna, facelo de verdade, ten de ser un dos trazos definidores dunha acción política realmente transformadora. Ao mesmo nivel, ao menos, que as políticas que
visen o logro dun pleno emprego a partir de postos de traballo estábeis, seguros e de calidade.
A pesar dunha lexislación española incapaz de lle pór
couto á especulación imobiliaria e á privatización das
plusvalías urbanísticas e remontando os atrancos postos
por uns socios incómodos cos conflitos de intereses que
estas medidas levantan, Galiza conta pola primeira vez
cunha política social de vivenda. É dicir, unha política
que prima os intereses das maiorías sociais sobre os das
empresas construtoras e as entidades de crédito, principais beneficiarias da transferencia neta de rendas desde
as clases traballadoras provocada polas políticas de vivenda e solo practicadas por PP e PSOE.

Primeiro de todo, pondo a casa en orde. Substituíndo gos das ferramentas lexislativas necesarias para crear ununha bolsa de aluguer deficitaria e que provocou un in- ha rede autonómica de solos dotacionais para vivenda
cremento do prezo dos arrendamentos superior ao 25 por protexida –integrada polo 5 por cento da edificabilidade
cento por un programa de acceso á vivenda en aluguer total– e incrementar o solo reservado a vivenda protexida a un mínimo do 40 por
que visa beneficiar a quen recento nos concellos de máis
almente ten dificultades para
de 20.000 habitantes e ao 30
acceder a unha vivenda. Ou
nha política que prima
por cento no resto (fronte ao
sancionando, algo inédito nun
25 por cento pretendido inimercado onde os abusos eran
os
intereses
das
maiorías
sociais
cialmente polo PSOE) e máis
flagrantes, as empresas que
lles cobran sobreprezos aos sobre os das empresas construtoras e garantir unhas normas mínimas de calidade e habitabiliadquirentes de vivenda proteas entidades de crédito”
dade para as novas vivendas
xida. E rematando coa arbitraque aseguren as condicións
riedade na adxudicación das
básicas de luz, espazo, saluvivendas públicas coa creabridade e comodidade que
ción dun rexistro único de decabe esixir no século XXI.
mandantes que permita adeDe certo que non todos
cuar a oferta, a nivel nacional
estarán contentes con estas
e local, ás necesidades realmedidas. Xa se fan sentir,
mente existentes.
oportunamente secundadas
Traballando, a seguir, no
desde o PP, voces agoireiras
incremento da oferta de viou ameazantes que anuncian
venda protexida, tanto de nova construción como rehabilitada, tanto en réxime de novas subas de prezos ou o fracaso destas iniciativas.
propriedade como de aluguer, incluídas iniciativas no- Convén irse afacendo. Porque a política, ao fin, é iso: tovidosas como as vivendas para estudantes localizadas mar partido e decidir de que parte se está. O BNG teno
nos campus universitarios ou as que potencian a convi- claro, tal e como veñen de ratificar os candidatos navencia interxeracional entre menores de 35 e maiores cionalistas para os comicios do próximo 27 de maio. Á
vista dos seus negocios, semella que PP e PSOE tamén
de 65 anos.
E máis tamén fornecendo os poderes públicos gale- saben de que parte están.♦

‘U

A Coruña
Hai na Coruña varias e respectábeis entidades xeneralizadas baixo
o nome de “Casas Regionales”
que acollen no seu seo unha parte
significativa de residentes na nosa
cidade que proceden de diversas
comunidades españolas e que gozan dun recoñecido prestixio no
ámbito asociativo. Son a Casa de
León, a de Aragón, a de CastillaLa Mancha, o Lar Catalán, o Centro Asturiano e a Casa de Andalucia. Todas constituídas fundamentalmente por xentes traballadoras
que aproveitan os seus momentos
de ocio para a organización e bo
goberno das súas respectivas sociedades nas que verter os sentimentos das súas terras de orixe e
que, realmente, non desfrutan dun
decidido apoio do porder local de
cara a axudas e mesmo atención ás
suas diversas e recoñecidas actividades, tanto no lugar da cultura como na manifestación pública das
suas singularidades territoriais.
Todas, agás unha de elas. A
Casa de Andalucia amosa unha
nómina de favoritismo en todos os
terreos por parte do goberno municipal coruñés que esixe unha análise precisa que nos transporta a
estamentos máis amplos do espectro social e cidadán con connotacións de estratexia política alén do
simple espazo local e da plataforma das ideas. E non é exclusivo da
nosa cidade este comportamento
oficial. Trátase dunha mensaxe subliminal envolta en ritmos de folclore barato e lugares comúns
amasados en moitos anos de especial afección a un escenario definido que se conforma nunha ideoloxía predeterminada na máis pura
demagoxia popular a cabalo da desinformación e a ignorancia. Porque outravolta acaba de celebrarse
en pleno centro coruñés, no paseo
das palmeiras do xardín de Méndez Núñez, a chamada “Feria de
Abril”. “Flamenquito”, “pescaíto”, fino para beber, “farolillos”,
traxes de faralaes, desfile de cabalos “enjaezados”, misa rociera e
demais aditamentos para remedo
da feira sevillana. A inauguración
contou con representación municipal, como non podía ser menos.
Adhesión oficial que tamén se ma-

Feira de abril
MANUEL LUGRÍS

O Concello apoia a celebración da Feira de Abril, remedo da sevillana. Ao tempo,
outras casas rexionais quéixanse de estaren desprotexidas pola administración local.
nifesta na asistencia aos actos relixiosos do día “regional” na igrexa
castrense, o certame do mes de
agosto das casas rexionais, único
onde se manifestan públicamente
unha vez ao ano as outras e mesmo na mostra de panxoliñas de
Nadal coa participación relevante
do seu coro.
Nos primeiros tempos do réxime franquista tentouse armar un
arquetipo do xenuinamente español e utilizar diversas peculiarida-

Guisa e Napo

des “regionales” manifestadas,
fundamentalmente a través do cinema, que era o vehículo que mellor podía chegar á xente ordinaria
naqueles tempos de fame e miseria. Pero o que máis callou foi o
modelo andaluz pleno de tópicos e
falsas identidades que configuraron unha representación primaria e
global na que entraba a suposta
idiosincrasia individual e colectiva, un folclore específico e unha
serie de complementos como os

UXÍA E BRAIS

touros, “la fiesta nacional”, un sol
único “el sol de España”, diversos
eventos festivos, relixiosos, etc.
Era a construción efectiva do ser
español, dese universo de unicidade política, de cultura indivisa e de
destino trascendente na vida e na
historia que se amalgamaría nun
verbo que definía perfectamente
este sentimento irradiado dende o
centro imperial: españolear. E nesas estamos hoxendía. E aínda con
máis textura mediática tratan de

abarcar toda a cidadanía. A mente,
os costumes, a linguaxe. Todo baseado na programación de televisións vasoira, prensa rosa e valores da épica do ridículo: glorias
deportivas, festivais e outros eventos de representación “nacional”.
Evidentemente, nada mais lonxe
de culpar de algo o pobo andaluz e
ás suas xentes que bastante teñen
con sufrir esta manipulación e que
merecen todo o noso respecto e
consideración. Pero tampouco é
cousa de que ollemos para outro
lado cando todo esta andrómena é
utilizada como contraposición política ás lexitimas aspiracións doutros pobos, entre eles o galego.
En fin, é importante que isto
se saiba. Pódese enganar durante
un tempo a xente pero non se pode enganar durante todo o tempo
a toda a xente.♦

Subliñado

Hai debate?
LOIS DIÉGUEZ
A actitude mantida pola presentadora no último programa de “Hai
debate”, na TVG, fai perigar os mínimos da obxectividade que han
guiar calquera entrevista. Menos mal que a actitude clara e paciente
de Francisco Rodríguez nas súas respostas, salvou a situación, elevándoo a el sobre a postura de quen confunde a firmeza e honestidade, coas malas formas. Malévola xa a entrada de nos poñer un vídeo da etapa do reinado negro de Aznar, no que Francisco Rodríguez
defendía con esa firmeza necesaria, sobre todo naqueles momentos,
a independencia do goberno español fronte ao dos EE UU (guerra
de Iraq). Por sorte, el mesmo se laiou ante a entrevistadora do significado que tiña o poñer o vídeo agora, descontextualizado, e non naquel momento, como sería o deber dos medios de comunicación. E
outras maldades máis que nos chocaron: os insistentes primeiros planos para lle buscar o mínimo ricto á expresión do rostro, ou a presenza dun dos xornalistas máis radicais e menos obxectivos que actúan no país, e que máis mentiras ten contado a respecto do nacionalismo e do noso compañeiro, coa fin de lle botar unha pinga
máis de morbo á entrevista. Pero estamos en campaña, non?, e o
PSOE ten que seguir demonizando aos personaxes máis loitadores e
coherentes que teñen entregado a súa vida á nación galega. É práctica habitual deste partido nos lugares onde goberna co BNG, o
ataque soterrado aos representantes nacionalistas. En Lugo deu
resultado na triste entronización do emperador Orozco, e se non
se mudan os controis obsesivos dos medios públicos, a historia repetirase axiña. A reforma inmediata destes medios é urxente. O
pluralismo e sorte do cogoberno depende dos seus enfoques. E
por iso, o papel que Galiza ha cumprir no Estado e no mundo.♦
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A Asociación pola Defensa da Ría de Pontevedra (APDRA) considera que a Xunta non está a propiciar o aban-

dono das actividades de Ence na costa antes do 2018, data fixada pola Lei de Costas para o seu traslado ou peche.

Carta aberta ao conselleiro de Medio Ambiente
ANTÓN MASA
Señor conselleiro: Vimos de ler
as súas últimas declaracións
verbo do complexo CelulosasELNOSA e temos que admitir
que, unha volta máis, nos decepcionaron e preocuparon
fondamente. Como colectivo
que vimos loitando desde hai
xa 20 anos pola desaparición
de ENCE da nosa ría e das nosas
vidas, pola recuperación dos
postos de traballo derivados da
explotación racional dos recursos naturais (marisqueiros, pesqueiros e forestais) e turísticos,
e pola recuperación do ambiente, a calidade de vida e a saúde
das persoas, as súas declaracións non poden provocar en
nós tranquilidade nin esperanza
nun futuro mellor.

‘S

emella
que vostede
esquence
a situación
de ilegalidade
na que se move
o complexo
ENCE-ELNOSA”

Preocúpanos que diga vostede que no ano 2018 Celulosas non vai estar onde hoxe está; preocúpanos porque todo
indica que vostede pensa nese
horizonte para a saída de E NCE
de Lourizán, algo que nin nós
nin a sociedade pontevedresa
estamos dispostos a aceptar.
Pero preocúpanos máis que
afirme vostede que esa é a decisión do goberno galego; preocúpanos porque non é certo.
A Xunta, cando asinou o seu
acordo programático de goberno, comprometeuse a retirar o
complexo E NCE -E LNOSA da
súa actual localización, e ese
acordo ten que se plasmar no
tempo que dura a lexislatura,
non nun futuro no que mesmo
é incerta a permanencia dese
goberno. Ademais, para dicir
que no 2018 E NCE non poderá
seguir en Lourizán non fan falta declaracións pomposas nin
acordos programáticos de goberno, abonda con facer cumprir a lei. E non é certo tampouco que fora a Xunta quen
fixou o 2018 como data final
para o complexo na nosa ría;
non é competencia da Xunta.
A data vén marcada pola Lei
de Costas e, a pesar da presión
social e das accións xudiciais
que –entre outros– o noso co-

lectivo levou adiante para evitar unha posíbel volta atrás,
esta data aínda non está definitivamente fixada.
Nunha cousa si estamos de
acordo con vostede; ENCE non
ten sitio en Pontevedra nin no
seu contorno; nin ten sitio nin estamos dispostos a permitir a súa
instalación.

Por outra parte, semella que
vostede esquence a situación
de ilegalidade na que se move o
complexo ENCE-ELNOSA; dunha banda a súa localización incumpre de forma palpábel o
RAMINP, que lle obriga a manter unha distancia mínima de
2.000 metros ao núcleo de poboación máis próximo; doutra,

os seus vertidos seguen estando
fóra da legalidade e non conseguiu (nin semella doado que a
poida conseguir) a Autorización Ambiental Integrada, preceptiva para poder continuar
coa súa actividade.
Lembrámoslle por último,
señor conselleiro, que a nosa
asociación leva algo máis de

16 meses agardando a que vostede teña a ben recibila para
falar destes e doutros temas
que afectan o noso medio ambiente natural. Seguimos agardando; mentres tanto, reciba
un saúdo.♦
ANTÓN MASA É O PRESIDENTE
DA APDRA

Nº 1.266 ● Do 3 ao 9 de maio do 2007 ● Ano XXX

A asociación ecoloxista celebrou a súa 32ª Asemblea en Vigo

Viki Rodríguez, nova secretaria de ADEGA
A.N.T.
A Asociación Ecoloxista de Galiza (Adega) renovou parcialmente a súa directiva. Viki Rodríguez é a nova secretaria do
equipo que segue dirixindo
Adela Figueroa. Esta incorporación foi o máis destacado da
32ª Asemblea que a organización celebrou en Vigo os días
28 e 29 de abril.
A presidenta de Adega, Adela
Figueroa, salientou en Vigo que
a organización vive un excelente momento. Destacou que durante o 2006 se incorporaron
170 novos socios e que se avanzou na difusión dos contidos da
revista Cerna (que medrou en
vendas e tirada) e do programa
‘Radio Cerna’, que se emite en
20 emisoras de radio local.
Figueroa incorpora á súa
xunta directiva unha nova secretaria, Viki Rodríguez. Manuel
Vispo e Manuel Soto ocuparán
outras responsabilidades dentro
da directiva, a petición propia,
segundo Adega.
Na Asemblea de Vigo tamén
houbo tempo para valorar as actividades realizadas por Adega
en temas como saúde e medio
ambiente, a Rede Natura, o cambio climático ou a educación am-

Situacion
especial
XESÚS VEIGA

A

Os participantes na asemblea visitaron as illas Cies.

biental. Á xuntanza estivo convidada a Plataforma pola Defensa da Ría de Vigo. Un dos seus
representantes explicou os pro-

blemas que sofre o mar vigués.
Na xornada de clausura, os
participantes na asemblea viaxaron até as illas Cíes para fa-

ceren un roteiro “lúdico-reivindicativo” no que participaron
máis de 200 persoas chegadas
de toda Galiza.♦

cita eleitoral do 27
de maio ten unha
dimensión singular:
é a primeira que se celebra
despois do cambio
rexistrado na política
institucional galega como
consecuencia das eleccións
de xuño do 2005.
Esta circunstancia vai
ser utilizada para medir os
resultados do derradeiro
domingo do presente mes.
Analizaranse os votos
obtidos polo PP para
comprobar o impacto
provocado pola sucesiva
perda do poder na
Moncloa (José María
Aznar estaba alí en maio
do 2003) e nos despachos
de San Caetano.
Elaboraranse conclusións a
respecto do eventual
beneficio tirado polo
PSOE e polo BNG da súa
nova condición de socios
de goberno na Xunta. E
haberá especulacións
abondosas sobre os efectos
dos resultados na
estabilidade do bipartito e
nas seguintes etapas do
ciclo electoral que agora
comeza (xerais do 2008,
autonómicas e europeas do
2009).
Antes de ler ou escoitar
as análises do día despois
conviría lembrar as
especificidades que sempre
operan nas eleccións
municipais. E, se fai falta,
botar a vista atrás. Naquela
primavera do 2003 vivíase a
resaca quente do Prestige e
da intervención no Iraq.
Semellaba que o PP podía
sufrir unha derrota histórica
nas urnas como translación
lóxica dun clima social
masivamente expresado nas
rúas. A factura existiu pero
foi menos voluminosa do
que se esperaba. O PP
estaba tocado pero non
estaba suficientemente
afundido. Entre outras
cousas, porque os seus
opositores, en moitos
concellos, non dispuñan de
candidaturas dotadas da
credibilidade necesaria para
aproveitar aquel momento
singular.
Agora estamos, tamén,
ante unha situación
especial. O PP acode a estas
eleccións moi pouco
abrigado. Nunca tivo menos
apoio institucional fóra do
que xa posúe nos concellos
e nas deputacións. Se non
perde unha parte
significativa do seu actual
poder municipal, haberá
que estudar detidamente os
deméritos acumulados
polos seus adversarios á
hora de configurar
alternativas convincentes
no ámbito local.♦

As leis de propiedade intelectual
frean a modernización
H. VIXANDE
As leis de protección da propiedade intelectual teñen por obxecto protexer a investigación e a innovación e que os autores da
mesma podan tirar beneficio diso, mais un celo excesivo nesta
defensa provoca o efecto contrario, advirten economistas como o
premio Nobel Joseph E. Stiglitz.
“Un réxime de propiedade intelectual mal deseñado pode asfixiar a
innovación, como ocorreu nos EE
UU nalgúns campos”, sinalou o
premio Nobel de Economía do
ano 2001 Joseph Stiglitz nun artigo de prensa difundido pola axencia americana Project Syndicate.
Un dos campos aos que se refería
é o da investigación médica e as
patentes. Esta cuestión tratáraa Stiglitz noutro artigo que escribira en
marzo e no que indicaba que as
patentes restrinxen as posibilidades de investigación no mesmo
campo e en consecuencia durante
varios non se pode avanzar no desenvolvemento de produtos derivados desa patente inicial.
As empresas farmacéuticas
ven a cuestión desde outro punto
de vista e sinalan que as patentes

son as que permiten recuperar o
elevado investimento realizado na
investigación, mais o Nobel da
Universidade de Columbia lembra que a maior parte dos cartos
investidos dedícanse a promover
os produtos inventados e que, en
todo caso, os Estados xa pagan directa ou indirectamente os esforzos de investigación ao financiar a
prescrición deses produtos. De todos os xeitos, nada disto impide
que a investigación levada adiante
quede nun caixón porque durante
uns anos non se pode aproveitar
para desenvolver medicamentos
ou aplicacións máis eficaces. Así,
segundo Stiglitz hai de feito unha
privatización do coñecemento.
Joseph Stiglitz facía unha reflexión sobre a propiedade intelectual nun artigo sobre o modelo
económico chinés. Na actualidade
ese Estado libra unha batalla coa
Organización Mundial do Comercio polos dereitos de propiedade
intelectual. Unha das acusacións
desta entidade é que “China é o
único país do mundo que pide
probas de que o acto [de piratería]
foi emprendido co propósito de
obter beneficio”. Esta vontade de
garantir a presunción de inocencia

dos acusados por parte do Goberno chinés protexería en parte os
consumidores das condutas monopolísticas das empresas do ramo do coñecemento e a difusión
musical e videográfica.
As normas do Tratado de Libre
Comercio das Américas que se están a redactar prevén encarcerar os
cidadáns que rachen coas proteccións dos DVD que permiten ver
as películas nunhas zonas do mundo pero noutras non. Este mecanismo emprégano as produtoras
de cine para impedir a circulación
das películas e así poder impoñer
prezos nos distintos mercados sen
que haxa posibilidade de que sometan á libre competencia.
As mesmas disposicións dese
Tratado permitirán que se lexisle
contra os investigadores que difundan traballos sobre as debilidades das tecnoloxías das compañías de telecomunicacións e medios de comunicación social. En
consecuencia, os consumidores
non contarán coa información suficiente para poder decidir entre
un soporte tecnolóxico ou outro.
Dentro do Tratado en discusión
hai a posibilidade de que se
patenten feitos e datos científicos,

co que os investigadores non poderían botar man de traballos anteriores para as súas actividades,
nun mundo, ademais, no que a investigación depende da participación de moitas persoas.
Sobre todas estas cuestións
era sobre as que alertaba o economista Joseph Stiglitz e que están a estrangular a investigación.
O Nobel recomendoulle á China
que non aplique as mesmas medidas se non quere asfixiar a súa
modernización.
Estados Unidos
Os Estados Unidos son o principal motor dos cambios lexislativos mundiais en relación coa
propiedade intelectual porque tamén son a principal potencia investigadora. Pasan por alto dúas
cuestións: que as súas propias actividades vense limitadas pola lexislación e que no pasado non actuaron igual. O Goberno norteamericano négase a ser máis flexíbel no relativo á propiedade intelectual cos países en desenvolvemento, pero no século XIX a súa
industria dedicouse a copiar inventos e creacións estranxeiras.

No campo literario permitiu a
vulneración dos dereitos de autor
dos escritores foráneos –Charles
Dickens foi un dos principais
prexudicados pola reprodución
das súas novelas– até que en
1891 xa contaban cunha industria
literaria próspera, entón endureceron as leis internas de protección da propiedade intelectual,
protexendo os autores de fora a
cambio de que no estranxeiro os
Gobernos fixesen o mesmo cos
escritores americanos.
A protección de dereitos chega nalgunhas situacións ao delirio. En Francia, a canción “A Internacional” está suxeita a dereitos de autor até 2014, o símbolo
da pomba branca non se pode
empregar sen pagarlle aos herdeiros de Picasso e nos Estados
Unidos o “Happy Birthday to
you” pertence á Warner. De todas formas, o caso máis extravagante padeceuno o grupo Planets, que incluíu no seu último
disco unha canción que consistía
en 60 segundos de silencio. Foi
demandado por plaxio polos herdeiros de John Cage, que había
tempo gravara e publicara 237
segundos de silencio total.♦
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O Nobel Stiglitz denuncia o monopolio sobre o coñecemento
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Folga do ensino o 3 de maio

Unha mala medida para profesores,
pais e alumnos
ANXO LOUZAO
Este tipo de xornada que todos lembramos
desde que eramos alumnos de infantil ou
primaria non estaba posta por casualidade
nin para beneficiar o profesorado, senón
que obedecía a criterios pedagóxicos que
aconsellaban a progresividade da xornada
ao comezo e final do curso para favorecer
o rendemento escolar. Máis horas lectivas
non significan, en principio, maior aproveitamento; mesmo, moitas veces, poden
significar menor atención e máis cansazo
con peores resultados, sobre todo na volta
das vacacións e no último mes de aulas.
Agora ben, a consellaría precisaba
vender en período preelectoral algunha
medida á opinión pública que fose perceptíbel como unha aposta pola conciliación da vida laboral e familiar, como
unha marca diferenciada desta consellaría
desde que está gobernada polo PSOE.
Non se lle ocorreu nada mellor que ofrecerlles aos pais a posibilidade de que os
seus fillos tivesen unha hora máis de docencia nos meses de xuño e setembro. Algo que, por certo, os pais tampouco demandaban nin era unha das súas prioridades como se vén de demostrar.
Na Mesa Sectorial do 21 de marzo, a
CIG-Ensino impulsa o rexeitamento de todas as organizacións sindicais a esta medida, promovendo un escrito asinado por todas as organizacións que teñen presenza
nela, no que se esixe que “se restabeleza a
xornada continuada en horario matinal, tal
e como se vén aplicando en todos os cursos escolares até o día de hoxe”.
Na seguinte reunión da mesa (27 de
marzo), CC OO e a UGT desmárcanse da
proposta asinada unitariamente, deixando
o camiño aberto para suprimir a xornada
reducida. A CIG-Ensino lanza unha campaña de recollida de sinaturas nos centros e
pronunciamento dos claustros que inunda a
consellaría co rexeitamento do profesorado
a esta medida. En vista de que a consellaría non atendía a solicitude de retirar o Proxecto de Orde no que fixaba o novo calendario escolar, senón todo o contrario, como
logo se demostraría coa publicación no
DOG, a CIG-Ensino continuou a mobilizar
o profesorado, realizando asembleas en todos os centros afectados, asembleas comarcais con alta participación do profesorado e concentracións, o 18 de abril, nas
que participaron máis de 2300 profesores.
Ao mesmo tempo, a CIG-Ensino dirixiuse,
en diferentes ocasións, a primeira o 12 de
abril, aos outros sindicatos do ensino para
emprazalos a unha reunión para o día 17 co
obxecto de “valorar a posibilidade de convocar o profesorado afectado á folga”. Curiosamente as outras organizacións sindicais, agás o STEG, non só non acoden, senón que constitúen unha plataforma –na
cal tamén participa o propio STEG– e á
que non convidan a CIG-Ensino. Esa plataforma tivo como única actividade lanzar
unha campaña nos centros contra a CIGEnsino, acusándoa de andar a manifestarse
pola súa conta.
Aproban un calendario de mobilizacións no que non está prevista a folga,
cando xa estaba publicada no DOG a orde
do calendario escolar, mais, pola presión
do profesorado, posteriormente, acordan
convocar folga para o mesmo día 3, coincidindo coa convocatoria que xa tiñamos
feito nós. O sorprendente é que o STEG
formaba parte da plataforma anti-CIG,
cun duplo xogo que usou permanentemente até que definitivamente se inclinou

por asinar o preacordo e o acordo, acep- ir á folga e plantarlle cara á consellaría por
unha medida innecesaria e regresiva, estetando a proposta da consellaría.
Na noite do 27, a consellaría chama a an dispostos a asinar acordos para desconnegociar, para o día 28, as organizacións vocar unha folga sen ter conseguido os obsindicais por separado: a CIG-Ensino por xectivos polos cales está convocada, e, tounha banda e os demais pola outra para dar do isto, de costas ao profesorado e coñecea coñecer unha nova proposta sobre a xor- dores do seu total rexeitamento. Habería
nada escolar nos meses de xuño e setembro que preguntarse: a cambio de que?
A proposta da consellaría pretendía taco obxectivo de chegar a un acordo que
mén desviar o debate
permitise desconvocar
dos problemas reais
a folga do 3 de maio.
que padece o sistema
A
CIG-Ensino,
aliza ten,
educativo galego e non,
nesta reunión, reclama
como argumenta, a
que se traslade a negoxa na actualidade,
conciliación da vida faciación á Mesa Sectomiliar e laboral. O camrial que é o único marun
horario
lectivo,
bio de xornada vén moco legalmente constitivado e condicionado
tuído, cuestión á que
para o alumnado e
polo transporte escolar,
non accede a consellao
profesorado,
prexudicando o alumría co obxectivo evinado e o profesorado e
dente de deixar fóra a
superior aos países
non mellorando a caliorganización
non
dade do ensino.
claudicante e tratar
do noso contorno”
A existencia duncos demais un pacto
ha xornada lectiva
que puidese utilizar
continuada en horario
para desmobilizar o
matinal, nos meses de
profesorado. Soamensetembro e xuño, foi
te así se pode entender
que, a pesar de dármonos un prazo até o considerada desde sempre a xornada máis
día 30, á primeira hora da mañá, para ver axeitada para o alumnado e así se veu rese era posíbel achegar posicións, sorpren- collendo ao longo dos anos, ademais de
dentemente, tivemos coñecemento, logo ser totalmente compatíbel coa oferta do
dunha hora, a través dos medios de comu- servizo de comedor escolar.
A verdadeira conciliación da vida lanicación, que a conselleira viña de asinar
un preacordo coas demais organizacións boral e familiar non depende da ampliasindicais a cambio de desconvocar a folga. ción do horario lectivo, nin de estender a
Ou sexa, a organización que lanza a ini- xornada partida a todo o curso escolar, seciativa e a única que fixo campaña a prol nón de que os centros estean dotados de
da folga é marxinada dun acordo que se servizos complementarios (transporte e
usa para desconvocala por outras que non comedor), actividades extraescolares e
tiñan intención de levala a cabo como o mais persoal non docente, independentedemostra o feito de que non fixesen nada. mente de que sexan rurais ou urbanos e da
É preocupante que haxa sindicatos que, modalidade de xornada lectiva (continuasabendo que o profesorado está disposto a da ou partida), cuestións todas elas que,
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con este tipo de proposta da consellaría,
non se garanten.
Debemos saber que o ensino de infantil e primaria en Galiza ten, xa na actualidade, un horario lectivo, para o alumnado
e para profesorado, superior aos países do
noso contorno e que o tipo de xornada intensiva e reducida é a maioritaria noutros
territorios do Estado. Aínda así, quere incrementarse agora en 27 horas, impedindo
a xornada reducida en todos os centros.
Comeza a campaña para vender o
acordo desde a consellaría e as outras organizacións sindicais, mais o profesorado
continúa firme e estamos certos de que a
folga será secundada pola ampla maioría
do profesorado xa que, por unha banda,
dáse por perdida a redución da xornada e,
pola outra, a posibilidade de acumulala
toda pola mañá quedará condicionada ao
acordo no Consello Escolar (enfrontando
pais co profesorado) e á decisión da consellaría. Con todo, para facer máis atractivo o acordo engádeselle a posibilidade de
negociar outros temas que non teñen a ver
con este asunto e que xa estaba comprometida a súa negociación, tal como o recolle o propio acordo.
Que unha conselleira queira dar exemplo de talante e consenso e que intencionadamente marxine o sindicato maioritario é,
como mínimo, antidemocrático e, moito
máis, facéndoo á marxe da Mesa Sectorial,
que é o marco legalmente estabelecido para a negociación. Pero se o comportamento da consellaría é inaceptábel, que podemos dicir das organizacións sindicais que
estiveron desaparecidas en todo este conflito, que convocaron unha folga fantasma
arrastrados polas mobilizacións do profesorado e que agora a desconvocan sen conseguir os obxectivos marcados.♦
ANXO LOUZAO é o secretario nacional da CIG-Ensino

Un mal horario para xuño e setembro
FERNANDO CABEZA QUILES

O autor, profesor no rural, quéixase da medida gobernamental
de ampliar o horario escolar nos meses de xuño e setembro.
Todo por unha presada de votos, xa que a de máis disipada. Os axentes do desaguimaioría dos pais traballadores con soldos sado e parte da sociedade, que nos teñen
que non dan para acaprohibido corrixir os
bar o mes, acollerán
alumnos para non
astigan os máis
moi ben a medida de
“traumatizalos” (en
suprimir dun plumazo
realidade é outra treta
pequenos que viven
a chamada xornada
para cazar votos), casreducida, para “conci- nas aldeas cunhas tórridas tigan agora os máis
liar”, disque, a vida
pequenos que viven
familiar coa laboral, tardes nos meses de xuño nas aldeas cunhas tócando non hai tal, serridas tardes nos mee setembro,
nón a procura descases de xuño e setemrada, a dous meses espois os nenos non
pois os nenos non son bro,
casos das eleccións,
son adultos e teñen
dunha presada de vo- adultos e teñen que xogar, que xogar, imaxinar,
tos, retirándonos os
e, en todo o caso, paimaxinar, e, en todo o sar calor na praia.
ensinantes que nos
gusta dar clase no ruAdemais, co cambio
ral un dereito laboral caso, pasar calor na praia” de hora contra natura,
adquirido hai moitos
que tamén se nos imanos. A medida, tomapón, os rapaces e os
da de maneira totalseus profesores van
mente antidemocrática, faise con aleivo- coller as horas máis calorosas do día. A
sía, rapidez e nocturnidade a véspera das iso chámaselle coordinación, si señor, envacacións de Semana Santa para que que- tre os distintos negociados. Como diría o
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admirado Marx (don Groucho) “máis madeira”. Está visto que ao can magro todo
son pulgas porque as inxustas e discriminatorias diferenzas existentes até agora
entre a escola rural e a escola urbana aínda se agrandan máis con esta medida. Así
e todo, un servidor, que non gusta dos despachos e que ten puntos de abondo para
fuxir cara a horarios máis cómodos e racionais só de mañá, non abandonará os
seus queridísimos alumnos do rural, carentes das actividades extraescolares e outras vantaxes que si teñen os seus compañeiros urbanitas, grazas, todo hai que dicilo, á colaboración dos pais dende asociacións de pais, cando debería ser a administración educativa quen regulase e
traballase esta parcela, co que se evitarían
compensacións contra natura como a que
nos ocupa. É mágoa que a algúns cando
chegan aos seus confortábeis despachos
se lles corra a tinta das súas estilográficas
cando escriben a palabra talante. Por agora vencen mais non convencen. Profesores do rural (un servidor non participa da
antiga, absurda e clasista distinción entre
mestre e profesor) unídevos, que a procesión dos caladiños seica se celebra o venres santo e a semana santa xa pasou.♦

Nº 1.266 ● Do 3 ao 9 de maio do 2007 ● Ano XXX

Municipais 2007
MANUEL CAO
As vindeiras eleccións do 27 de maio están a marcar dende
hai tempo a axenda duns grupos políticos coa maquinaria
preparada para competir pola preferencia do elector. Aínda
que faltan algúns días para a campaña propiamente dita xa
son moitas as reunións preparatorias de proxectos, busca de
apoios, anuncio de candidaturas, presentación das actuacións realizadas, inauguracións, crítica aos competidores,
etc, nunha secuencia sen discontinuidades onde o político
xoga o ser ou non ser individual e as organizacións partidarias verifican o avance ou retroceso das súas posicións de
poder. A loita política seméllase hoxe a un modelo competitivo entre organismos político-burocráticos moi profesionalizados onde os mellores activos compiten no mercado
electoral coa idea de maximizar o número de votos. Para
iso han de presentar programas moi detallados coas políticas sectoriais e globais que han de levar adiante en caso de
acadar unha maioría suficiente para gobernar. A madurez
acadada no exercicio da democracia fai que os electores sexan cada vez máis esixentes e conscientes do seu poder,
convertendo a política nunha profesión complexa e incerta
para gobernantes e opositores.
Referíndonos en exclusiva ao caso galego, estes comicios representan a primeira toma de contacto co corpo electoral despois dos comicios autónomos do 19 de xuño do
2005. Unha incerteza importante acompaña os principais
grupos políticos á hora de intuír o balance electoral da acción de goberno e oposición tras catro anos de xestión nos
concellos e case dous do bipartito da Xunta de Galicia. Algúns modelos concédenlle á economía unha función clave
á hora de determinar a popularidade e as posibilidades de
gañar dos respectivos axentes políticos. En base á experiencia acumulada en Galicia –sobre todo en eleccións locais– non está confirmada a consistencia destas formulacións pero é indubidábel que a situación económica é un
factor fundamental que incide na percepción de cidadáns e
axentes colectivos. Os datos globais recentes da economía
galega indican unha mellora evidente nos indicadores de
crecemento e emprego arredor da franxa atlántica e das
principais cidades. Galicia está á cabeza nas taxas de medra
estatal e con caídas nas taxas de paro, situación que non se
lembra dende que hai estatísticas maís ou menos fiábeis. En
relación á elaboración e xestión das políticas públicas no
ámbito local, as melloras son xeneralizadas, tanto pola
maior experiencia dos equipos de goberno respectivos como polo achegamento de fondos da Unión Europea, que
permiten poñer en marcha infraestruturas, equipamentos e
políticas sociais sen apenas incremento de impostos para os
cidadáns, aumentando as perspectivas de reelección para os
equipos gobernamentais.

‘Os avances da economía galega e a
estabilidade política tanto no bipartito
autonómico como nos municipais debe
traducirse na mellora dos resultados da
coalición e nun claro esfarelamento do
electorado do PP”

Os datos demoscópicos que se van achegando, con limitada credibilidade en xeral, gozan, neste caso, dun factor
adicional de incerteza debido a unha variábel fundamental
que nunca se producira: a chegada do bipartito a San Caetano nunhas condicións de gobernanza estábel no político e
cunha favorábel conxuntura económico-financeira que pode permitir botarlle o dente a un electorado do PP que semellaba moi fidelizado tanto pola presión dos seus líderes
locais como pola enorme influencia da burocracia autonómica da etapa de Manuel Fraga á hora de modelar a percepción e preferencias de cidadáns e axentes sobre as políticas realizadas. Agora, a Xunta perténcelle ao bipartito
PSOE-BNG e sería moi raro que esta situación non tivese
consecuencias positivas á hora de consolidar e ampliar o
espazo electoral conquistado o 19-X.
Os avances da economía galega e a estabilidade política
tanto no bipartito autonómico como nos municipais debe traducirse na mellora dos resultados da coalición e nun claro esfarelamento do electorado do PP ventado na sopa de siglas
derivada da liorta interna.♦

PA C O VILABARR O S

A taxa de aforro dos fogares
caeu un 46,5 por cento na última década

Os salarios pesan cada vez
menos no PIB estatal
R.V.A.
Malia que cada vez hai máis
cotizantes á seguridade social,
máis de 18,5 millóns en todo o
Estado, cada vez os salarios pesan menos dentro do PIB. Iso
significa que o que cobran os
traballadores é menos significativo en relación ao que gañan
as empresas, que achegan ao
PIB unha porcentaxe maior cada ano. Os salarios representan
o 46,4 por cento da riqueza do
Estado, o 3,2 por cento menos
que hai unha década. Os datos marcan mínimos históricos.
Cada vez hai máis cotizantes á
seguridade social pero cada vez
cobran menos en relación ao
custo da vida. O PIB estatal marca máximos históricos (un billón
de euros), pero cada vez teñen
menos peso as rendas das familias, que ademais soportan unhas
maiores cargas tributarias: os
impostos sobre o consumo (IVE,
tabaco, alcol e carburantes) incrementan a súa contía no PIB
2,9 puntos máis, situándose no
11,5 por cento do total.
A estes datos hai que engadir
que cada vez as familias están ma-

ís endebedadas e teñen máis problemas para aforrar, xa que os salarios son menos representantivos.
Segundo datos do INE e da Fundación Caixas de Aforro (Funcas),
a taxa de aforro dos fogares españois caeu un 46,5 por cento entre o
1995 e o 2006. Cada familia ten un
endebedamento medio aproximado duns 50.000 euros.
Funcas estima que a taxa de
aforro bruta das familias sitúase
no 7 por cento da súa renda dispoñíbel, a máis baixa da historia. De
feito, a partir do 2004, o aforro familiar rexistrou un saldo negativo
por mor da alza dos tipos de interese e do alto endebedamento hipotecario para mercar pisos.
Segundo datos de Funcas, o
endebedamento das familias incrementouse nun 176,6 por cento entre o 1998 e o 2005. Todos
estes indicadores fan un cóctel
que provocou que dende o 2003
as familias xa non sexan capaces
de financiar o desenvolvemento
empresarial. Cómpre lembrar
que o aforro é utilizado polas
caixas e bancos para pagar investimentos. Agora, unha gran
parte do peso dos investimentos
das empresas sae dos activos

bursátiles e financeiros da entidades crediticias.
Segundo os expertos, todos estes datos débense ao incremento
dos prezos da vivenda, ao aumento
dos tipos de xuro e tamén aos chamados efectos da globalización.
“No Estado, os efectos da globalización foron máis intensos pola incorporación masiva de inmigrantes
nos tramos salariais máis baixos e
menos cualificados”, explica o xefe do servizo de estudos das Caixas
de Aforro, Ángel Laborda. Segundo datos do Ministerio de Traballo,
hai 960.000 inmigrantes que cotizan á seguridade social, dun total
de máis de tres millóns que se calculan no noso país. Estes novos cotizantes adoitan desenvolver traballos mal remunerados e de escasa
produtividade.
Por outro lado, outro factor
que explicaría a baixada da participación dos salarios no PIB é o modelo de contratos en precario estabelecido nos últimos anos e que
sobre todo lles afecta á xente nova
e ás mulleres. Segundo datos da
UGT, o incremento do emprego
nos últimos anos produciuse con
salarios que están un 70 por cento
por baixo do soldo medio”.♦

Venezuela retírase
dun FMI e dun Banco Mundial en crise
A.N.T.
O presidente electo Hugo Chávez vén de anunciar a retirada do
seu país de dous dos principais
organismos económicos internacionais: o Fondo Monetario Internacional e o Banco Mundial.
A marcha de Venezuela, un dos
países con maiores reservas petroleiras do mundo, acentúa a
crise de ambas organizacións.
Os analistas internacionais, ao
tempo que critican a Chávez pola
súa furibundia, recoñecen que
FMI e BM atravesan unha grave
crise financeira e de credibilida-

de. Ambas organizacións foron
creadas en 1944, no chamado
acordo de Bretton Woods, en plena hexemonía norteamericana.
O FMI non xera ingresos
abondo mediante os seus préstamos para financiar os seus copiosos gastos de persoal. A amortización anticipada de créditos
multimillonarios por parte de Rusia, Brasil e Arxentina, entre outros, reduciu o seu volume de
préstamos desde 96 mil millóns
de dólares no 2004 até 20 mil millóns este ano (dos que a metade
correspóndenlle a Turquía).

O exercicio 2007, que se pecha o 30 de abril, rexistrará unhas
perdas de 165 millóns de dólares,
cantidade que se incrementará até
os 400 millóns en 2010. Contodo,
o FMI dispón de 9 mil millóns de
dólares en reservas e ouro.
Pola súa parte, o Banco Mundial, viuse afectado pola imaxe
de nepotismo mostrada polo seu
presidente, Paul Wolfowitz, que
resta credibilidade á súa retórica
de loita contra a corrupción e que
acentuou as diferenzas entre os
Estados Unidos e Europa nas relacións con estas institucións.♦
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Arzalluz percorre en Así fue a historia do PNV, a transición e o nacionalismo vasco

Claves para entender a historia recente de Euskadi
XAN CARBALLA
O xornalista Javier Ortiz é a
man que ordena o libro Así
fue (Foca), publicado xa hai
dous anos pero de actualidade
para entender tanto as relacións do nacionalismo vasco
con Madrid como os distintos
procesos de negociación fallidos coa ETA e todos os avatares
do partido central da política
vasca contemporánea, o PNV.
Elaborado coma o guión dunha
grande reportaxe, Ortiz consegue
que a pesar da distancia ideolóxica
co seu interlocutor, este dea o mellor de si á hora de facer uha autobiografía dirixida na que poucos
episodios dos últimos corenta anos
se botan en falta. Home de xuízo
rápido e intensivo, Arzalluz non
defrauda ao longo de seiscentas
páxinas nas que bota luz e perspectiva ao devir do seu partido de
sempre (PNV), sen fuxir de abordar os asuntos máis polémicos:
ETA, guerra suxa, negociación do
Estatuto, a ruptura de Garaikoetxea e a creación de Eusko Alkartasuna, relacións co PSOE de González, a UCD de Suárez ou o PP de
Aznar… ningún tema queda atrás.
Percorrida a historia persoal e
o seu achegamento ao pensamento nacionalista, Arzalluz explica
algunhas das “lendas” que corren
sobre a súa peripecia biográfica,
entre elas a da súa formación para crego que non foi nunca realidade. Resulta interesante sinalar
un aspecto que desde fóra é pouco coñecido, referido á implantación e relacións do PNV no final
do franquismo. Arzalluz percorre
sinteticamente o que sucede internamente a partir do 36, desde a
colaboración dos aliados durante
a II Guerra Mundial (a dramática
historia de Aguirre, as relacións
coa CIA,...) e os condicionantes
que iso supuxo despois durante a
transición. Arzalluz recoñece a
importancia da oposición comunista e mesmo lembra a discrepancia cos seus “nós non tiñamos
ningún inconveniente en chegar a
acordos co PCE. O que pasa é que
mantiñamos relacións preferentes
con algúns partidos que non estaban en absoluto pola labor. Os socialistas non os podían nin ver

Xabier Arzalluz.

(...) pero eu non herdei ningunha
aversión cara os comunistas nin a
adquirín despois”.
Toda a Transición veu condicionada pola violencia intensa
exercida desde o Estado para encaixar o proceso de democratización nuns lindeiros moi controlados. É toda esa época unha das
máis veces tratada no libro pois
Arzalluz foi protagonista de primeira man en moitas das nego-
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ciacións clave. Actuaba masivamente ETA, e xa o PNV mantiña
todas as distancias co maximalismo. A descrición de Arzalluz sitúa
a relación entre as posicións duns
e outros, “ETA naceu cun convencemento mesiánico total. Ditaminou que o papel do PNV estaba no
faiado da Historia. Decidiu que
non soubéramos aproveitar a nosa
oportunidade. Nin na República.(...) Eles traían da man a verda-

deira estratexia tanto no político
como no social. (...) Por aquela
época tiñan ‘teóricos’ que planificaran conseguir a independencia
de Euskadi no prazo de catro anos.
¡Catro! O primeiro ano, isto; o segundo, o outro; o terceiro... Aínda
están na prórroga do primeiro”.
Son numerosísimas as referencias á ETA e á convicción de
Arzalluz de manter sempre liñas
abertas para buscar un final definitivo, “eu falei con eles sempre
que puiden. Durante anos fíxeno
con certa frecuencia cos poli-milis
porque tiña un mediador: o irmán
dun alto dirixente da organización. Daba por feito que non os ía
cambiar, pero dunha conversa
sempre queda algo. Por iso teimaba en seguir a falar. Pero con estes
sempre rematas trasquilado. A
conta daquelas conversas, Bandrés e Onaindía puxéronme a parir. Atribuíronme posicións que eu
xamais mantiven. Dixeron que estivera ‘chapoteando en sangue’.
¡É realmente fantástico que xente
que colleu as armas ou que foi unlla e carne cos que puñan as bombas acusen de ‘chapotear en sangue’ a quen sempre estivemos en
contra deses métodos!”
Aznar e Mayor Oreja
O xuízo sobre Mayor Oreja é demoledor e atravesa varios momentos do libro. Paga a pena transcribir cando fai o xuízo conxunto del
e Aznar despois de PNV e PP romper o acordo de lexislatura, “a mediados de 1999 díxenlle clara e publicamente a Aznar; as relacións
entre o nacionalismo vasco e o

Goberno de Madrid estaban a piques de naufragar; e sen posibilidade de arranxo posterior, por culpa do constante obstrucionismo e
a sistemática mala fe de Mayor
Oreja. Por suposto non me enganaba sobre a posición do propio
Aznar. Xa sabía que tiña uns puntos de vista moi rudimentarios e
esquemáticos sobre a realidade
vasca e que trataba de tirar partido
electoral da loita contra ETA. Que
non quería saber nada de negociacións nin de diálogo. Pero a súa
carreira política tiña máis campos
de desenvolvemento. A de Mayor
Oreja non. Mayor demostrou que
era un político unidimensional. Cifrou todas as súas expectativas políticas na imaxe pública que daba
en relación a ETA e o nacionalismo. (...) Non estaba disposto a replantearse nada de mediana importancia, o que convertía en inútil
todo o demais. Creu que podía
arrastrar o nacionalismo vasco a
unha especia de ‘san rexionalismo’ inocuo e baixo control. A verdade é que, aínda que se pasara todo o día conspirando, evidenciouse como un político moi torpe. Iso
sen contar con que tampouco é home que se distinguise nunca pola
extrema laboriosidade. Pregunteime moitas veces que fontes de
asesoramento tiñan tanto el como
Aznar. Porque ningún dos dous
posúe intelixencia abonda como
para elaborar pola súa conta unha
liña estratéxica. Os políticos mediocres solen contar con persoas
informadas e con bagaxe que os
inspiran, márcanlles as pautas. No
seu caso non sei que conselleiros
puideron ter”.♦

Diferenzas con Garaikoetxea
A escisión de PNV e EA ocupa
neste relato correlativo no tempo moitas páxinas. Nun momento dado Arzalluz resume o
pulso, concentrado sobre todo
nas primeiras eleccións autonómicas após a ruptura, “o devalo
de Garaikoetxea comezou a
partir do fiasco que para el supuxeron aquelas eleccións e a
negociación posterior frustrada. Para confirmar a súa pretensión de que o esencial da forza

anterior do PNV aportábaa el
–o tirón que tiña ante o electorado-, precisaba vencer nas urnas, tirar máis votos ca nós. E
quedou a considerábel distancia. (...) Perdeuno a soberbia.
Resulta curioso porque, polo
xeral, Garaikoetxea é moi cauto, moi desconfiado. Cada vez
que ten que tomar unha decisión pasa moito tempo dándolle
voltas a todo que lle farán, que
lle dirán, que pasará. É un ho-

me que goza de grandes calidades persoais: de aparencia, de
capacidade para vender a súa
imaxe, de formación (é xurista
e economista), de oratoria...
Ten todo o que un home público debe ter. Pero fállalle o carácter. (...) ¡Falouse tanto das
nosas diferenzas de personalidade! Os problemas de carácter
de Garaikoetxea non tiñan nada
que ver comigo. Eran seus. Eu
tiven os meus. Ao contrario ca

el, fun sempre moi lanzado,
quizais en exceso. Nunca mirei
demasiado o risco que corriamos por tomar tal ou cal decisión, se dela podía derivarse algo realmente importante. Segundo o dito latino, a fortuna
axuda aos audaces, Pero non
sempre é así. En todo caso, o
que está claro é que, en política, o que se deixa paralizar polo temor e avanza só sobre seguro ten pouco que facer”.♦

A oposición aproveita o laicismo
para desgastar o goberno turco
CÉSAR LORENZO GIL
O Executivo turco perdeu a batalla política diante dos poderes fácticos do país e convocou comicios parlamentarios para o 24 de xuño. O adianto electoral quéreo aproveitar a oposición para gañarlle
votos ao Partido Xustiza e Desenvolvemento, maioritario no país.
Está o Estado laico turco en perigo? Non. Xustiza e Desenvolvemento chegou ao poder cun programa islamista moderado onde
a relación política coa relixión
ten máis a ver coa conduta persoal (a ética do traballo, os usos
e costumes sociais) respectuosa
co Alcorán que cun ideario favorábel á influencia da doutrina
muslime na xestión de goberno.
O actual primeiro ministro,
Recep Tayyip Erdogan, podería
equiparse a un líder democristián italiano ou alemán. O seu
candidato (até agora fracasado)
á presidencia da República, Abdulá Gul, aínda encaixa mellor
nese modelo. Gul procede de
Kayseri, fillo dun empresario,
desde novo defendeu a combinación entre o libre mercado e
os principios musulmáns. Non
en van, a rexión de Kayseri vive actualmente un desenvolvemento económico único en toda
Turquía seguindo unha doutrina
empresarial baseada no sacrificio persoal e no reinvestimento
constante na busca do aumento
de riquezas. Ese “calvinismo islámico turco”, tal e como foi
definido pola prensa, explica
ben ás claras cal é o modelo político do islamismo moderado
neste momento.
Por que, daquela, saen á rúa
centos de miles de persoas en
defensa do laicismo e incluso o
exército ameaza con intervir?
Porque a idea laica do Estado é

un principio tan arraigado en
Turquía que vale para xustificalo todo, incluído un golpe de
Estado.
Cando Kemal Ataturk converteu os despoxos do Imperio
Otomano no 1923 (naquel tempo perdera máis da metade do
seu territorio, que no século
XVII facía fronteira con Austria, dominaba o norte de África
e gran parte do Oriente Medio)
nun Estado moderno, preocupouse especialmente dos símbolos: separación entre relixión
e política, eliminación do vestiario tradicional nos cargos públicos, asunción do alfabeto latino, estabelecemento dunha república. Pouco máis. A democracia turca é moi mellorábel e
proba diso é que o presidente da
República se escolle non por
sufraxio universal senón por
elección parlamentaria (como o
propio primeiro ministro). Ademais, moitos dereitos sociais e
políticos non están recoñecidos
(está prohibido afirmar que
houbo un xenocidio contra os
armenios, págase co cárcere insinuar a existencia do Kurdistán, o movemento obreiro foi
fortemente perseguido até o
punto de que o 1 de maio do
1977 34 persoas foron asasinadas por un grupo de ultradereita). Asemade, o exército e os
tribunais teñen un enorme poder, alleo a calquera fiscalización democrática.

Abdullah Güll, ministro de Asuntos Exteriores turco.

Mais o certo é que a Turquía
do século XXI quere superar algunhas das súas eivas políticas.

Xustamente baixo o mandato
de Erdogan, o país achegouse á
UE buscando un ingreso que re-

volucionaría tanto o país euroasiático coma a propia organización europea. Para logralo derrogou a pena de morte, ampliou algunhas garantías sociais, admitiu o ensino da lingua kurda e tamén anunciou
mudanzas no exército. E esa
pode ser unha das causas do
descontento militar. Debilitar o
Partido Xustiza e Desenvolvemento impediría calquera modificación do seu estatus social.
Algo semellante ocorre na
UE. Os países que se opoñen á
entrada de Turquía (Austria,
por exemplo) viron o ceo aberto coa polémica inexistente sobre o laicismo. Calquera argumento que atranque a relación
Ankara-Bruxelas vai ser magnificado inmediatamente. Pero o
argumento perde moito peso se
pensamos que en Polonia goberna un partido con fortes vínculos coa Igrexa Católica que
comezou unha serie de reformas lexislativas claramente influídas polo credo cristián, caso
da persecución dos homosexuais, por exemplo.
De cara ás eleccións do 24
de xuño, é cedo para saber se
na decisión cidadá influirá tamén o medo a que a reelección
dun goberno de Xustiza e Desenvolvemento cree un ambiente de inestabilidade que supoña novas eleccións ou un novo golpe de Estado (o último
produciuse no 1980). A favor
de Erdogan está a bonanza económica e, sobre todo, as esperanzas de mellora dunha gran
parte do país, que a día de hoxe
ten máis de 70 millóns de habitantes.♦

Aquí fóra
Cada un pola súa banda, nos derradeiros
dous meses tanto Marrocos como a Fronte Polisario reiniciaron unha activa fase
diplomática destinada a concretar unha
solución definitiva ao problema da autodeterminación do territorio saharauí.
Pero a conxuntura internacional actual é diferente, tomando en conta que o
fracaso das propostas anteriores por parte da ONU, principalmente simbolizadas
nos planos Baker I e II, obriga a abrir novas canles de negociación... ou de enfrontamento.
O reino marroquí adianta unha audaz
estratexia política desde marzo pasado,
con visitas a París, Madrid e Washington,
para defender o plano presentado a finais
de abril ante a ONU, denominado Iniciativa para a Negociación dun Estatuto para a Rexión do Sáhara.
Esta iniciativa contempla determinadas concesións en materia económica e
social a unha “Autoridade Saharauí” nomeada directamente polo Consello Real
Consultivo para os Asuntos Saharauís,
órgano asesor do rei Mohamed VI. Polo
tanto, reforza a soberanía marroquí sobre
o Sáhara Occidental sen contemplar a lexítima celebración dun referendo de autodeterminación.
Obviamente, a Fronte Polisario e os

Que futuro para
o Sáhara?
ROBERTO MANSILLA
órganos da República Árabe Saharauí delicado para o Magreb, implicando os
Democrática rexeitaron esta iniciativa, dous principais actores externos relacionaofrecendo unha nova saída ante a ONU, dos co asunto saharauí: España e Alxeria.
en paralelo ao plano
Neste sentido, a diplomarroquí. A súa ofermacia española reactita contempla case toanuncio por parte vouse a dúas bandas:
dos os puntos exposJosé Luis Rodríguez
do Polisario da posíbel Zapatero en Rabat e o
tos no Plano Baker II
sobre a necesidade de
rei Juan Carlos I en
reactivación da loita
celebrar un referendo
Alxer, a fin de equilicomo único mecanis- armada contra Marrocos brar as posicións remo de solución da
xionais sobre o propodería complicar o
crise. Esta fórmula
blema saharauí.
foi lexitimada duranPero os recentes
te unha votación en panorama xeopolítico no atentados de Al Qaedecembro pasado na
da
en Casablanca e
Magreb”
Asemblea Xeral da
Alxer poden mudar
ONU.
substancialmente a siPero a discusión sobre o problema sa- tuación. Marrocos e Alxeria tentarían inharauí salta actualmente á palestra da aten- cluírse nun marco de cooperación rexioción mundial nun momento sumamente nal antiterrorista no Magreb que podería

‘O

aparcar parcialmente as discusións sobre
o problema saharauí.
Outra temática ten a ver co anuncio
por parte do Polisario da posíbel reactivación da loita armada contra Marrocos,
que podería complicar o panorama xeopolítico no Magreb.
Marrocos conta co total apoio dos EE
UU, Francia e España, principalmente
tras o asinamento en marzo dun amplo
acordo pesqueiro coa Unión Europea que
coloca o Sáhara Occidental baixo soberanía marroquí á hora de explotar os seus
recursos petroleiros e pesqueiros.
Pola súa banda, o repentino rearme
de Alxeria, co apoio ruso, tenta consolidar este país como a potencia militar do
Magreb, mudando o equilibrio militar na
rexión, elemento que, indirectamente,
podería favorecer o Polisario e que coloca a Marrocos en estado de alerta.
Pero o xogo xeopolítico semella escapar das pretensións saharauís de solucionar o seu problema por medio dun referendo. Coa iniciativa presentada ante a
ONU, Marrocos parte con vantaxe. Isto
podería obrigar definitivamente o Polisario a retomar a loita armada como único
medio de presión.♦
ROBERTO MANSILLA BLANCO é analista do IGADI.
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As Nais de Maio cumpren 30 anos
Difamando
a Cuba
MONCHO FERNÁNDEZ LEAL

R

aúl Rivero foi no
pasado un
intelectual ortodoxo,
especialmente duro con
quen en Cuba non seguía
o camiño que quería
marcar a Unión Soviética.
Hai testemuñas directas
de persoas, que continúan
sendo revolucionarias,
discriminadas por non
pensar exactamente coma
el quería. Despois seguiu
os pasos que tamén deu o
finado Boris Eltsin e nun
proceso mental e vital que
tamén coñecemos por
estas latitudes,
converteuse ao
capitalismo. A fe do novo
converso fíxoo cómplice
do intervencionismo
estadounidense.
Rivero agora xa é da
caste daquel Armando
Valladares, policía
torturador de Fulgencio
Batista, que foi liberado
polas xestións de Regis
Debray e Felipe González.
Escribiu poesía na cadea.
Por tanto, xa se podía
dicir que o motivo da súa
prisión tiña que ver coas
rimas. Cando saíu en
liberdade, apareceu en
toda a prensa baixando do
avión en París, en cadeira
de rodas, manifestado ter
o corpo paralizado polas
constantes torturas
sufridas. Uns días despois
obrouse o milagro, e
Interviu sacou unha fotos
do policía trotando en
roupa deportiva polos
campos da cidade da luz.
Ese mesmo fenómeno
aconteceulle ao seu
correlixionario Augusto
Pinochet, cando chegou a
Chile, logo da súa estadía
en Londres.
Rivero foi premiado co
‘Ortega y Gasset’ de
xornalismo. Na resolución
do xurado faise mención
doutros periodistas presos
en Cuba por exercer a súa
profesión. Pero dos presos
que en Cuba hai só un
exerceu o periodismo, e
tiña coma especialidade
os deportes. Non hai
ninguén na cadea por
expresar opinións. As
acusacións, probadas e
con testemuñas de persoas
que levaban anos
infiltradas nas redes
contrarrevolucionarias
que se xuntaban arredor
da oficina de intereses dos
EE UU na Habana, son
por colaborar, recibindo
cartos, na política
agresiva contra Cuba
dunha potencia
estranxeira, os EE UU,
delito que existe tamén na
nosa lexislación e en
todas as do mundo.♦

Publícase un libro que lembra
as vítimas galegas do golpe arxentino
A.N.T.
O 30 de abril de 1977 un grupo
de nais reuníronse nunha praza
de Bos Aires na procura dos seus
fillos desaparecidos na represión. A obrigatoriedade de non
concentrarse polo estado de sitio
fixo que comezaran a dar voltas
á Praza de Maio, fronte á Casa de Goberno. Comezaba así
un dos movementos a prol da
xustiza e os dereitos humanos
que máis simbolizan esta época.
Mónica Lázaro Jodar e Lois Pérez Leira.

Prácticamente coincidindo no
tempo con ese aniversario que se
conmemora con diferentes actos
e marchas na capital arxentina,
sae no noso país Galegos vítimas
do xenocidio arxentino (Bauprés
Ediciones), un volume amplo realizado por Mónica Lázaro Jodar
e Lois Pérez Leira.
O libro divídese en dúas grandes partes. Na primeira delas recóllense testemuñas de sobrevivintes, xentes que estiveron desaparecidas e por diversas circunstancias lograron a liberdade. O xa
falecido Denis Conles, o Nobel da
Paz Adolfo Pérez Esquivel, Gabriel García López, Susana Leirachá, Nora López Tomé e Jorge
Watts Vidal protagonizan estas
páxinas de vidas que puideron seguir, aínda marcadas a fogo, fronte aos relatos de desaparecidos
que ocupan despois o groso do
volume, traidos de novo ao mundo desde a lembranza da reportaxe e as fotografías que poboan o

traballo. O libro é unha reivindicación “da loita dunha xeración
que tentou construír unha sociedade máis xusta”.
O traballo de Lázaro Jodar e
Pérez Leira ten unha particularidade de grande actualidade: o
compromiso de xeracións de
emigrantes e dos seus fillos e netos co país que os acolleu. A resonancia dos apelidos galegos,
mesturados cos doutras orixes,
sinalan tamén un outro aspecto
da epopea migratoria que aínda
ten moitas páxinas que escreber.
O esforzo de investigación
recolle historias desfarrapadas e
logra darlle unha unidade, narrándoas ademais cun estilo xornalístico que revive a experiencia dramática dunha época que
grazas á insistencia de grupo como Nais de Praza de Maio lograron atravesar as décadas até nós.
Como explica no limiar Pérez Esquivel, “cada unha das vítimas da ditadura militar arxenti-

na tiña esperanzas, proxectos de
vida que quedaron truncados. Os
sobrevivientes temos a responsabilidade de preservar a memoria
e continuar a resistencia para que
non volva nunca máis a cometerse eses delitos
“Guiábanos algo superior”
“Guiábanos algo superior, sempre
digo que foron os nosos fillos”, reflexiona Martha Vázquez no xornal bonaerense Página 12 sobre a
loita das nais de desaparecidos. A
trinta anos das primeiras roldas en
Praza de Maio, Vázquez é hoxe
presidenta de Nais de Praza de
Maio (Liña Fundadora), unha das
dúas ponlas da asociación fundada
hai 30 anos. A outra ten a Hebe de
Bonafini como dirixente principal.
Martha Vázquez adoitaba entregarse á costura nos intres libres
que lle deixaban as súas tarefas de
ama de casa. Aínda que estaba
afeita a viaxar e ao protocolo di-

Imaxes como a de Paul
Crónicas do mundo
Wolfowitz lambendo o
peite para pasalo polo seu
cabelo antes dunha entrevista televisiva ou a dos
furados nos seus calcetíns
antes de entrar nunha
mesquita turca non superan a categoría de anécdota que pode estereotipar a
imaxe dun sólido falcón
intelectual do neoconservadorismo que leva case
LAUDELINO PELLITERO
tres décadas de eficaz
fidelidade ao Pentágono, dándolles alma ás mo dos centros de poder dos EE UU nos que
posicións máis intervencionistas na procura se procrearon as teses dunha nova orde mundial das últimas décadas.
dunha única superpotencia mundial.
Os últimos gomos teñen nome de unilateO escándalo de porlle un salario neto
anual de 143.000 euros á súa compañeira sen- ralismo ou de accións militares preventivas.
Washington aférrase á tradición de que é
timental, Shaha Alí Riza, superior ao da secretaria de Estado, Condoleezza Rice, non ten Norteamérica quen designa o presidente do
maior transcendencia que a dun caso máis de Banco Mundial para manter ergueito os alinepotismo autoritario e corrupto nun organis- cerces económicos nos que se fundamentan
mo internacional con traxectoria nada trans- decisións como a extensión da democracia, a
parente. A relevancia dunha incoherencia de calquera prezo, mesmo da guerra, como unha
quen aos poucos meses do seu nomeamento faceta máis do libre mercado ou a de instaurar
en marzo do 2005, afirmaba que para que novas democracias naqueles réximes autoriÁfrica puidese recibir fondos adicionais do tarios que cambalean ao que se substitúe por
Banco Mundial, debería esforzarse no bo go- outros, non necesariamente democráticos.
Este recoñecido matemático estatístico,
berno. A incongruencia de quen abandeirou
dende o Congreso a necesidade de restrinxir doutor en ciencias políticas de orixe xudeo-poas axudas internacionais aos gobernos co- laca, insomerxíbel ao paso de sete presidentes
rruptos. A inconsecuencia de que ameazou os dos EE UU de diversa tendencia política, leva
funcionarios do organismo cunha comisión dende hai 37 anos armando teoricamente as
de investigación por autorizar créditos a go- posicións máis militaristas e intervencionistas.
No 1969 foi precozmente reclamado para
bernos que considera mal administrados.
O fío que sustenta a Wolfowitz como pre- participar con tan só 26 anos no paraestatal
sidente do Banco Mundial é de aceiro refor- Comité para o Desenvolvemento dunha Polítizado por unha brillante traxectoria intelec- ca Defensiva Prudente, creado polos pais da
tual e vital ao servizo do neoconservadoris- Guerra Fría Dean Achenson e Paul Nitze.

plomático derivado do traballo do
seu marido, a súa vida cambiou de
xeito abrupto o 14 de maio de
1976 cando secuestraron á súa filla María Martha e o seu xenro César, “as veces enfrontamos ás Forzas Armadas en plena ditadura,
cando iamos á praza e non nos deixaban pasar. En dúas ocasións loitei con eles corpo a corpo, deime
volta esperando que me agarrasen
e o policía foise para outro lado,
estaba de civil. Quería levar a un
raparigo novo e soltouno cando o
agarrei de atrás. Faciamos esas
cousas moitas de nós. Eses feitos
contribuíron a este longo camiñar,
é incríbel que pasaran trinta anos”.
Na entrevista lembra tamén
como comezou todo “ao principio
reuniámonos na igrexa San Ignacio. Aí coñecín a Azucena Villaflor, que era unha líder e por iso é
que hoxe non está. Ao xoves seguinte fun á praza, e á terceira vez
veu a policía e díxonos: “Señoras
non poden estar aquí, hai estado de
sitio, máis de dúas persoas non se
poden reunir, por favor, circulen”.
Así foi que empezamos a circular.Un día chegamos a ser cen.
Íamos preparadas por se nos levaban presas, cun cepillo de dentes
na carteira. Até limóns tiñamos
por se nos botana gases e bolas para facer cair os cabalos. Nunca tivemos medo, fumos inconscentes.
A nosa maior preocupación foi reivindicar a loita dos nosos fillos e
os seus valores. Por algo os levaron, no mellor sentido”.♦

Na procura da hexemonía
norteamericana, tamén é pai
de termos conceptuais como
“Concorrentes emerxentes”
nos que encadra a Europa e a
China, cos que recomenda directamente a intimidación
cunha supremacía militar incontestábel, posición que ten
provocado ronchas e fondas
feridas coa vella Europa, que
sangran agora en plena crise
de liderado no organismo financeiro internacional.
Francia, Alemaña e o Reino Unido que,
en conxunto, superan o 16 por cento de porcentaxe de voto que posúen os EE UU, no
consello de gobernadores do banco, principiaron a canalizar fondos propios para programas de desenvolvemento propiciados por
axencias europeas.
A saída á luz dos patéticos episodios económico-sentimentais do presidente do Banco
Mundial converxe no tempo coa caída en desgraza das teses máis intervencionistas da Administración Bush en Oriente Medio, das que Wolfowitz é coautor intelectual. Coincide no momento no que Wolfowitz está a procurar 22.000
millóns de euros para engadir ao orzamento do
Banco Mundial, atopando unha dura oposición
europea. É simultánea a rebelión maioritaria dos
10.000 funcionarios do Banco Mundial que xa
foran reticentes ao seu nomeamento e que agora claman pola súa dimisión inmediata.
Cortar o aceirado fío que sostén a cabeza
do presidente do Banco Mundial é unha decisión que só será tomada polo agradecido
presidente George Bush, a cambio dun substancial prezo que lle garanta equilibrio temporal na actual precariedade parlamentaria.♦

Wolfowitz,
alma do Pentágono
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O celtismo busca inimigo
C. LORENZO
Minuto 35 do segundo tempo do
Celta-Mallorca do 29 de abril.
Unha ringleira de afeccionados
abandona as bancadas, deixando
medio baleiro o campo en só cinco minutos. A fuxida faise en silencio, con resignación, ollando
para abaixo. De repente, unha
parte moi importante do celtismo
decatouse de que quedara sen
inimigo, sen figura á quen botarlle a culpa polo lamentábel xogo
do equipo durante todo o ano.
A aposta desa parte da afección, que fora sempre moi crítica con Fernando Vázquez, era
máis simple ca unha suma: Fernando Vázquez + Celta = mal
xogo, peores resultados. A teoría alxebraica logrou un éxito
efémero hai unhas semanas,
cando o Celta lle gañou ao Deportivo: Celta + Hristo Stoichkov = xogo ofensivo, vitorias.
Pero as dúas derrotas consecutivas e, especialmente, a pobre
imaxe ofrecida contra os baleares, fixo inservíbel esa fórmula
e moitos dos que máis odiaron a
Vázquez recoñecen agora que a
base do fracaso deportivo desta
tempada non estaba no banco
senón nos despachos onde se
planifican os planteis a principio de campionato.
O Celta viviu un lustro volátil. Nos últimos cinco anos o
equipo foi cuarto na mellor liga
do mundo, xogou a Liga dos
Campións, descendeu, volveu á
primeira con brillantez, quedou
sexto cun orzamento moi pequeno e sofre agora por non volver
á segunda división. Esa montaña
rusa denota un clima inestábel,
un club en transformación, incluso unha afección en recam-

Hristo Stoichkov e Carlos Mouriño o día da presentación do entrenador.

bio, que nestes cinco últimos
anos tamén cambiou a súa relación co equipo.
Sería inxusto e simplista
pensar que a culpa da situación
foi só unha mala planificación
por parte dunha directiva que tomou conta do club en plena tempada e manexou con torpeza o
herdo da presidencia personalista de Horacio Gómez. En efecto,
Carlos Mouriño cometeu tres
grandes fallos. Primeiro, magnificou o valor do plantel, pensando que o rendemento excepcional da anterior tempada era reflexo do alto nivel de homes co-

mo Fabián Canobbio ou Pablo
Contreras, por poñer dous exemplos de futbolistas que este ano
minguaron moito o seu rendemento. Esta percepción significou na práctica que non se buscaron substitutos para postos
chave que nestes momentos son
precarios, tendo en conta que o
Celta xogou tres competicións.
Segundo, minimizou o peso de
xogadores que marcharon do
club, caso de Sergio Fernández
ou Carlos Vela, e, pola contra,
fixo un esforzo económico talvez excesivo por un só futbolista, Nené, encargado de suplir

N A C H O TAIB O

con garantías o mellor home do
Celta 2005-2006, David Silva. E
terceiro, tivo medo de comunicar publicamente que os obxectivos do equipo eran modestos,
moi modestos tendo en conta o
mísero orzamento e as moitas
dificultades contábeis do club.
Cunha estratexia comprensíbel
pero bastante discutíbel, a xunta
de Mouriño preferiu facer unha
enorme promoción comercial
que obviaba a situación deportiva real. Esta política tivo como
principal consecuencia que se
creou unha diverxencia inintelixíbel entre os avisos de “sufri-

mento” que lanzaba o adestrador
desde as primeiras xornadas e o
optimismo que o club ofrecía en
cada un dos seus movementos.
Ese papel de “augafestas” que
tivo que asumir Vázquez valeulle bastantes antipatías por parte
dunha afección que aínda hoxe
se nega a aceptar a pouca valía
do cadro de xogadores.
Polo menos até agora. Neutralizado o ‘efecto Stoichkov’, a
afección ha reflexionar esta semana sobre o nivel real do Celta
e sobre todo, sobre o compromiso que existe entre moitos futbolistas e a camisa que visten cada
xornada. O partido contra o Mallorca perdeuse, á parte de por
unha deficiente estratexia defensiva (o técnico búlgaro aínda ten
moitas pedras coas que bater na
súa bisoña carreira), por unha
decepcionante falta de espírito e
liderado dentro do campo. Agás
nos primeiros dez minutos da
segunda metade, a meirande
parte dos xogadores camiñaron
sen rumbo polo campo. Era tal o
seu bloqueo que houbo momentos nos que parecía que o equipo
visitante tiña moitas máis urxencias clasificatorias ca o vigués.
A afección notouno: pódese perder, incluso saír goleado (o 0-3 é
o resultado máis avultado da
tempada en Balaídos) pero se a
derrota é consecuencia da desidia, a responsabilidade ultrapasa
o criterio técnico dun ou doutro
adestrador.
A opción da directiva de acoller a Stoichkov coma un santo
milagreiro chegado dos Balcáns
cunha apócema vitoriosa estaba
visto que ía ser un fiasco e só callou porque ese celtismo antivazquista aínda pensaba que o fútbol é un xogo simple onde os
malos son moi malos e os bos
son moi bos. Pero a realidade nada ten a ver con esa fantasía. O
búlgaro usa solucións futbolísticas que se lle criticaron acedamente a Vázquez, caso de poñer
a Gustavo López pola dereita ou
prescindir de Jorge Larena ou só
contar con Perera (o extremeño
non vale, nesta hora, para a primeira división) cando Baiano
non está dispoñíbel. E non é porque o ex futbolista non saiba
máis, é porque cos vimbios que
ten pouco máis pode facer.
De aquí a final de tempada, o
Celta só logrará a permanencia se
recupera a ilusión, a vea competitiva, ese pulo pola supervivencia que noutras ocasións de clasificación apurada deixaron os galegos na elite. Que recorden a
Patxi Salinas cando, nos prolegómenos dun partido contra o Madrid (xa campión) que o Celta debía gañar para quedar en primeira, achegouse mansiño a Predrag
Mijatovic e espetoulle no ouvido. “Fai de conta que xa estás de
vacacións porque se non, vas pasar o verán cunha perna escaiolada”. Talvez o vasco era arroutado de máis pero ese exemplo vale para hoxe. Por certo, o Celta
gañou aquel partido 4-0. Foi a
maior goleada que recibiu, até
aquela data, un equipo adestrado
por Fabio Capello.♦

Mercedes Peón.

Pormenor dunha obra
de Silverio Rivas.

Poxa de arte
na Guarda

Estréase o Memorial
de Camposancos

Songaliza, música
de Galiza e Catalunya

Paco Ibáñez canta
a García Teixeiro

O centro San Xerome Emiliani da Guarda celebra o 5 de maio ás 20:30 horas no
Centro Cultural do municipio a 1ª Poxa
Benéfica de Arte con obras doadas por
artistas galegos. Entre elas tópanse pinturas de Fernando Quesada, Huete, Fernando Casás, Xosé Luís de Dios, Antonio Heredero e Ana Legido; esculturas
de Silverio Rivas, Picallo, Antúnez Pousa; serigrafías de Leiro, Xaime Quesada,
Pedro Solveira, e fotografías de Jorge
Barbi e Modesto Martínez. A poxa será
conducida por Camilo Franco e os beneficios destinaranse a completar o orzamento anual do Centro San Xerome.♦

O Centro Cultural Caixanova acolle o 4
de maio a estrea do documental Memorial de Camposancos, dos directores José Ballesta de Diego e Miguel Anxo
Fernández, que reconstrúe a historia do
campo de concentración no que se converteu Camposancos durante a Guerra
Civil. A película quere renderlle homenaxe aos presos a través do testemuño
dos que sobreviviron e dos familiares e
veciños dos que morreron. Paco Serén
asina a banda sonora da película, na que
colaboran Nuria Lorenzo, o cantante
asturiano Gerardo Orvíz e os acordeonistas Víctor Valcárcel e Anxo Pintos.♦

Do 11 ao 13 de maio terá lugar en Barcelona Songaliza, o I Ciclo de Música
Tradicional de Galiza no que participarán, entre outros Berrogüetto, Mercedes Peón e Nordestin@s, Dumbala Canalla e a Nova Galega de Danza. A asociación Rede.cat coa colaboración do
Departamento de Cultura da Xunta de
Galicia e o Centro de Promoción da
Cultura Popular e Tradicional Catalá
da Generalitat son os organizadores
deste ciclo que inclúe ademais conferencias e mesas redondas, nas que participarán Ramom Pinheiro Almuinha,
Rodrigo, Toni Xuclà e Jordi Fabregas.♦

O cantautor Paco Ibáñez ofreceu o pasado 23 de abril un concerto no Liceo
barcelonés no que interpretou cancións, musicadas por el, con letras de
Celso Emilio Ferreiro e Antonio García Teixeiro. O recital durou algo
máis de tres horas e tivo dous bloques. No primeiro cantou poemas da
literatura castelá, xa habituais no seu
repertorio, de Góngora, ás Palabras
para Julia de Goytisolo. Na segunda
parte recorreu a oito idiomas distintos,
entre eles, o galego. Coincidindo co aniversario da revolución portuguesa entoou tamén o Grándola, vila morena.♦
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Pormenor do cadro
Retrato de Arlette Boucard (1928)
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USOFONÍA NA
Desde hai moitos anos, bótase en falta na Televisión de Galiza maior presenza da cultura portuguesa, brasileira e africana. Lonxe quedou aquel fito histórico de
ser unha telenovela brasileira, “A escrava Isaura”, o primeiro grande éxito de audiencia na nosa canle pública. Xa pasaron máis de
vinte anos e o nivel da ficción galega aumentou exponencialmente. Mais ese desenvolvemento autóctono non debería ser atranco
para abrir as portas do gran caudal de ficción que se produce no
Brasil. Amais das clásicas novelas de centos de capítulos, a poderosa Rede Globo realiza todos os anos espectaculares miniseries,
normalmente baseadas en éxitos literarios ou inspiradas en feitos
históricos, cun altísimo nivel en canto a medios e calidade artísti-

ca. Pois ben, os galegos seguen sen poder ollar estas ficcións que
non se encadran nas redes de distribución das canles estadounidenses (Fox, ABC, etc.) que oligopolizan os gustos do resto do
mundo tempada tras tempada. Este baleiro tamén se sofre na
música. Por falta de interese, a Galega prescinde de valores artísticos procedentes de Portugal, América ou África ao tempo
que protexe cantantes españois xurdidos de programas tan
artisticamente cuestionábeis como “Operación Triunfo”. Non
sería para nada marxinal deixar entrar estes valores nas nosas
pantallas. Nin novidoso. “Luar” promoveu durante moito tempo
voces como a de Dulce Pontes cando aínda non enchía teatros. E
o “Xabarín Club” incluíu cancións en portugués nos seus discos.♦
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Tempo de homenaxe a María Mariño
Nova oportunidade para coñececer unha escritora esquencida
XAN CARBALLA
A súa morte en 1967 abriu dúas grandes parénteses no coñecemento de María Mariño. En 1983 inténtase un primeiro resgate desde a Noia natal e nos 90 edítase Verba que comeza, ambos e dous momentos da man de Uxío Novoneira,
amigo e editor da escritora. As Letras 2007 son a ocasión
definitiva para darlle o lugar definitivo na literatura galega.
Biografías, reedición da poesía
completa, novos textos en castelán, estudos críticos e por suposto todo o aparato de difusión
que se pon en marcha cada 17
de maio, permiten supoñer que
desta volta a memoria da poeta
María Mariño permanecerá.
Resoltos os enigmas biográficos, por fin parece que os lectores poderán achegarse libremente á súa obra. Xerardo Agra-

foxo (ver ANT nº 1265), Patricia
Arias e Fran Alonso ocupáronse
en senllos libros de aclarárnolo
mentres autoras como Carme
Blanco, Helena González, María Pilar García Negro ou Ana
Romaní ocupáronse en afondar
na literatura propriamente dita.
Pola súa banda a consellería
de cultura, na campaña de achegar a poesía ao público nas bolsas de pan, incluiu poemas seus

e tamén se publicou un libro
acompañado de CD e DVD, con
textos musicados a ritmo de
bossa nova por Eloi Caldeiro.
En colaboración coa editorial
Toxosoutos vai difundirse unha
exposición con paneis realizados por Xosé Agrelo e ilustrados por Alfonso Costa, que tamén sairon en forma de libro.
Ao tempo Política Lingüística e Educación teñen lanzado
dous concursos, un para premiar
as catro mellores webquest (un
modelo de aprendizaxe cooperativo en Internet) e outro para seleccionar os mellores libros realizados polo profesorado e os
alumnos no espazo que a Xunta
habilitou na rede.♦

María Pilar García Negro

Helena González

‘A poesía foille refuxio vital e terapia’

‘Hai que ler os textos e deixarse de enigmas’

María Mariño no ronsel
das escritoras galegas
(Laiovento) é o libro que
ven de publicar María Pilar García Negro para situar a obra da autora
noiesa, ofrecéndonos tamén unha pequena escolma de poemas e diversas
reflexións sobre a poeta.

A editorial Alvarellos
resgatou recentemente o
inédito en castellano de
María Mariño Mas allá
del tiempo un texto que
estaba no arquivo de
Ánxel Fole a quen a escritora lle pedira en
1965 un prólogo. A filóloga Helena González é
a responsábel do estudo
introdutorio.

María Mariño é colocada nas Letras Galegas
como cuota necesaria?
A elección de María
Mariño, que supoño que
todos abenzoarán tamén
como resgate da nosa memoria histórica, ten tamén
esta ambiguidade de as veces seguir un mecanismo
compensatorio. Pero María Mariño na súa irrupción literaria non debe tanto a súa postergación ao
feito de ser muller como
ao de ser galega. A amizade e o apoio privilexiados
de Novoneira e de persoalidades tan relevantes como Otero Pedrayo ou Manuel María (do que reproduzo un artigo dos anos 60
que a retrata perfeitamente), Ánxel Fole ou Méndez
Ferrín, axudouna pero como con tantos autores galegos temos que estar nunha permanente anagnórise
e redescuberta.
Aplícaselle ao seus
textos unha sorte de
plantilla para a poesía
feita por mulleres?
Habería unha especie
de prototipo femenino que
todos remeten a Rosalía
de Castro. Iso é o que eu
nego. Hai unha pegada
inevitábel de Rosalía de
Castro como fundacional
da literatura galega non
nas escritoras senón en todos os/as escritores/as que

foron despois dela. Moitos
coetáneos de Rosalía recoñecérono pero o seu suco
marcou a todos, porque
rompeu barreiras dos pontos de vista do xénero e do
temático e repertorial, o
que Francisco Rodríguez
denominou no seu día a
ruptura da diglosia temática. Pero non podemos
considerar que toda a obra
feita por escritoras é rosaliana e daquela tamén María Mariño. Por iso titulo
un dos capítulos “a necesaria individuación”.
Publicou en vida Palabra no tempo e postumamente sae Verba que
comeza. Fala no seu ensaio da vontade autorial.
O concepto de vontade autorial arrinca do bon
xuntoiro entre psicanálise
e literatura. A poesía definiriase como desembocadura ou neurose do individuo que vai tentar sair a
través da vía literaria. No
caso de María Mariño interpreto que a poesía é un
refuxio vital e unha terapia. Como muller galega
do seu tempo hai varias
saídas vitais que non enchen a súa persoalidade,
hai un matrimonio cun fi-

llo que morre ao pouco de
nacer, hai vontade elexíaca da nai cando morre e
iso dá lugar a unha poesía
concentrada no ego e con
moi pouca pintura figurativa. Nego que faga poesía
paisaxística, hai utilización da paisaxe como contraste, ás veces como referente enigmática e atemorizador e outras da natureza como berce. Tampouco é anécdótica, a pesar dalgunhas evocacións
(a nai, a Noia natal) e por
iso hai tanta resemantización do tempo e do espazo. O libro póstumo Verba
que comeza xa é claramente testamentar e cheo
de paradoxos porque se
realiza coa conciencia da
morte cercana.
Quizais para minimizala tense falado
de María Mariño como
heteronimia de Uxío
Novoneira?
Esa descripción arrinca do vello mito bíblico de
Adán e Eva, que negaría
toda posbilidade de independencia. Toda muller
que ousase entrar no ámbito público e repertorial
masculino necesitaría un
pigmalión: fíxose e lamentabelmente segue viva
esa intención con Murguía
e Rosalía. No caso de María Mariño e Novoneira
hai amizade, ánimo de
mentor, con axuda na edición, e impulso para incorporala á literatura galega
na que Uxío estaba involucrado desde os anos 50.
Desde que os textos están
asinados por ela a eles nos
temos que remitir. A pregunta é se hai individuación e para min haina sen
caste de dúbida.♦

Cal é a intrahistoria de
Más allá del tiempo?
Manexo a hipótese
de que mentres non apareza o texto de Los años
pobres, o libro que escribía sobre o tempo da
guerra e a posguerra, o
material recollido en
Más allá del tiempo é a
selección definitiva de
todo o que ela elaborou
en castelán. A historia
do mecanoscrito lévanos a pensar nisto e por
Fole e Novoneira sabemos que isto é así. Despois que saira publicado
o poemario Palabra no
tempo, en 1965, estando
xa enferma, vai ao San
Froilán en Lugo e bota
unha tarde falando co
escritor lugués. Pola documentación sabemos
que lle pediu un prólogo
a Fole para a escolma e
que en decembro dese
ano envíalle unha carta
co mecanoscrito da obra
rematada e correxida
por ela. Dille nesa carta
que Novoneira xa sabía
do texto, pero ela non
entendía que non estivese interesado en editalo
por estar en castelán,
‘cousa extraña esta’, dille a Fole. Daquela busca ela mesma editor.
Que contidos ten?

Hai cousas diversas,
prosas, poesía infantil,
relixiosa e outros poemas que completan o
sentido dos textos en galego. Quizais lle falta a
edición que tiña cando
colaboraba con Novoneira. En todo caso ten
un sentido moi autobiográfico, porque vai desde un texto sobre unha
nena nacida nunha vila
pequena até a conciencia do fin cando a morte
da aboa.
Cal pensa que é o
papel de Novoneira na
súa irrupción literaria?
Ela tiña vontade de
ser escritora á marxe do
que opinase Novoneira.
Tiña unha vocación de
literata, nun tempo no
que non era fácil para
unha muller, e máis aínda vivindo afastada e
sen relacións directas
coa sociedade literaria.
Novoneira fixo o papel
de editor, de quen lé a
obra e axúdaa a correxila. Ese papel seguiuno
facendo toda a vida,
porque cando nos 90
sae Verba que comeza
foi o propio Uxío quen
lle deu unidade defini-

tiva e quen decide deixar algúns textos fóra
que despois saen n’A
trabe de ouro. Coido
que foi un editor cómplice.
Poden aparecer novos textos?
Pode, porque sabemos de Los años pobres.
Daquela haberá que relelo todo pero xa agora
debemos proclamar, como fai Paulino Vázquez
n’A festa da palabra silenciada: deixemos os
prexuízos e os supostos
enigmas biográficos,
chegou a hora de ler os
seus textos.
É María Mariñoa
un caso singular o de
escritora contemporánea que aínda ten moito
que descubrir?
Iso pasa con moitos
escritores e non só no
noso país. É un problema que abordar con decisión e desde unha biblioteca nacional ou como se lle queira chamar.
Teríase que desenvolver
un traballo sistemático
para facilitar que os legados dos escritores tivesen un fogar de acollida. Non penso que cada
autor teña que contar
cunha fundación, por
máis que as hai que funcionan magnificamente,
pero hai que tomar
conciencia dos legados,
que non son as bibliotecas, pero si todos os materiais e a correspondencia que teñen que ver co
labor creativo. Moitos e
moitas teñen conciencia
diso en vida e hai que
procurar facilitarlles unha maneira de doalo para o futuro.♦

Síndrome
de Penélope
MARTA DACOSTA

E

n setembro de 2005
volvín pór o dial no
102.3. Axexaba os
pequenos cambios que se ían
producindo na Radio Galega
e deixábame acompañar na
miña rota diaria polas voces
que chegaban a través das
ondas. E non esquecerei a
impresión que me produciu o
relato do ataque dun lobo a
un cativiño nas terras da
Costa da Morte, narrado na
voz grave de Xusto López
Carril que rematou
entrevistando a aquel neno
asustado que se salvara da
morte case por milagre.
Ano e medio despois xa
non escoito a radio.
Hai meses que deixei de
escoitala, aborréceme.
Non me interesan os temas
que trata, non fala para min,
fala do mesmo que calquera
medio de comunicación
mesetario, non me fala do
meu, do que pasa aquí, do
que me interesa a min, á
miña nai, aos veciños... do
que nos interesa aos galegos
e ás galegas. E por se fose
pouco, un día e outro a
Radio Galega fala español,
porque unha e outra vez
entrevista a persoas que non
son galegas e así,
entrevistadora e entrevistado
falan nunha lingua que non é
miña, unha lingua que xa
está excesivamente presente
noutros medios de
comunicación e que non
debería ocupar espacio
ningún nun medio de
comunicación público
galego.
Escoito música, a música
que eu quero, porque non
soporto comezar a mañá
escoitando a nosa radio falar
nunha lingua allea, tratando
temas que importan noutras
latitudes, escollendo sempre
interlocutores non galegos,
como se aquí non houbese
persoas capacitadas para
falar deses temas e de
moitos outros que os
galegos e galegas queremos
escoitar. Ao final a
excepción é que o
entrevistado ou a
entrevistada sexan
galegofalantes! Eu tamén
digo como a nena que nun
programa da tarde lle
preguntaron que pensaba de
que outros nenos e nenas
coma ela, nacidos na súa
mesma vila non falaran
galego: “É unha pena!”.
Por iso creo que a radio
padece a síndrome de
Penélope e que, despois dun
pequeno paso adiante, está
dando un gran paso atrás e,
neste destecer, contribúe á
non construción da
identidade propia, sen
avanzar no tecido da
normalización plena do noso
idioma, sen apostar por
representar a nosa realidade,
dialogar sobre dela.♦
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Rivas, Gurriarán e Sampedro
premios da Crítica de Galicia
MARÍA OBELLEIRO
Manuel Rivas, Ricardo Gurriarán, Francisco Sampedro,
a Fundación Granell, a Asociación Xermolos, o programa da TVG Alalá e Ramón
Cacabelos foron os galardoados da XXX edición dos
Premios da Crítica de Galicia.
Mondariz foi a vila elixida para acoller as deliberacións dos
corenta e dous integrantes dos
distintos xurados que se encargaron de fallar a XXX edición
dos Premios da Crítica de Galicia. Entre os membros dos distintos xurados atopábanse Anxo Tarrío, Fina Casalderrey,
Teresa Moure, Xosé Manuel
Beiras, Xesús Alonso Montero,
Laura Sánchez Piñón, Helena
Villar e Luciano Varela Castro.
A categoría Creación Literaria foi a última en pronunciarse. Desta vez, e por maioría
simple, os expertos en literatura decidiron outorgarlle o galardón a Manuel Rivas pola novela Os libros arden mal, editada por Xerais. O Premio da
Crítica de Galicia non foi o
único recoñecemento á obra do
escritor coruñés no pasado mes
de abril. Os libros arden mal
recibira o galardón á mellor
obra en galego nos Premios de
Crítica do Estado español e esta pasada fin de semana obtivo
o Antón Losada Diéguez. Na
acta do xurado recóllese que a
obra é “unha gran novela europea que resume os mellores valores da narrativa galega contemporánea”. A Parábola do

Manuel Rivas, Ricardo Gurriarán e Francisco Sampedro.

incrédulo de Manuel Álvarez
Torneiro acadou unha mención
especial grazas á “profundidade emotiva e a mestría de expresión do seu autor”.
Polo retrato explicativo do
contexto socio-científico de
Galiza a principios do século
XX, o libro Ciencia e conciencia na Universidade de Santiago 1900-1940, de Ricardo Gurriarán, obtivo o galardón referente á investigación. A cuestión ambiental de Galicia, de
Francisco Díaz Fierros, e A lingua galega no cancioneiro de
Pérez Ballesteros, de Xosé Manuel Sánchez Rei, foron as
obras que mereceron cadansúa
mención por parte do xurado.
A violencia excedente de
Francisco Sampedro resultou
gañadora na categoría de Ensaio

e Pensamento por tratarse dunha “matinación filosófica explicitamente entrañada no contexto sociohistórico e centrada primordialmente na casta específica de violencia que o propio autor denomina excedente”. A
obra O camiño que fixemos xuntos, de Antía Cal, foi merecedora dunha mención especial.
O pulo á cultura e o compromiso coa arte e coa nova xeración de artistas foron os motivos polos que o xurado de
Ciencias e Artes da Representación decidiu que a Fundación
Eugenio Granell acadase o premio desta edición.
Os trinta anos de traballo a
prol da cultura supuxo que a
Asociación Xermolos, de Guitiriz, acadase o premio na categoría Iniciativas Culturais. Os

propios Premios da Crítica de
Galicia recibiron unha mención especial por darlle pulo o
país “na recuperación da súa
cultura e da súa lingua”.
No que atinxe á categoría
de Música, foi o programa da
TVG Alalá o que recibiu o galardón polo seu labor de promoción da música popular galega. A Orquestra Sinfónica de
Melide acadou unha mención
especial por parte do xurado da
sección musical.
O doutor Ramón Cacabelos
obtivo o recoñecemento de
“galego egrexio” polo seu labor de investigación no eido do
alzheimer. Ao igual que os demais galardoados, Cacabelos
recollerá o seu premio nun acto
que se celebrará en Vigo o próximo 5 de maio.♦
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Sobre o drama

O poder do diñeiro
Francisco A. Vidal publica Os pecados capitais
Título: Os pecados capitais.
Autor: Francisco A. Vidal.
Edita: Xerais.

“É o poder dos cartos, que con
eles mércalo todo, pero dáche a
volta nunha calderilla de odios,
ciúmes e traizóns” (p. 212). Velaquí a conclusión a que chega,
un intre antes de pechar os
ollos definitivamente, Andrés o
Gondeiro. Un home deses que,
como gustan dicir os estadounidenses, se fixo a si mesmo e
de non ter nada chegou a telo
todo. Un home con poucos escrúpulos que soubo tirar réditos do narcotráfico sen que
nunca ninguén puidese abalar a
súa posición e prestixio, sen
sentir a mínima ameaza de que
a xustiza andara preto de lle
esixir respons a b i l i d a d e s . Trátase
Mais que, como calquera dunha
outro humano, novela,
non
poderá moi
evadirse ao traballada,
xuízo da hora que sabe
derradeira, esa ser a
hora na que a historia
vida che fai o
balance final, de traxedias
esa hora na individuais
que, por moito e tamén
que teña el a historia
derradeira pa- social.
labra e sexa
suficientemente hábil
como para xustificarse, non vai
poder evitar o amargor da derrota, da derrota porque sabe
que xa nunca vai poder poñerlle remedio ao único que de
verdade daría algún sentido á
súa vida.
O poder dos cartos aparella
consigo moita soberbia, como
xa demostrara O Cubano, ateo
déspota que construíra a casa da
Lomba, precisamente alí e en
terras dos pescadores e para que
estivera por riba da igrexa porque por riba del non había ninguén. Nin que esa soberbia fose
unha maldición porque o seguinte dono, o narcotraficante
Andrés, vai padecer os seus
efectos. Isto non deixa de ser
unha xeralización, unha simplificación, e, como tal, parcialmente falsa porque a vida é algo
moi complexo como para reducila en tanta medida, mais non
deixa de ser a caracterización
máis xusta (son palabras do propio Andrés) da vida deste narcotraficante que é o centro de Os
pecados capitais. Toda a novela
teno a el como vértice, como
axente condicionador, que porén tamén será vítima.
Logo dun capítulo inicial
no que aparece o conflito e as
personaxes se presentan como
integrantes da rede de relacións
de Andrés, como seres afectados pola vida de Andrés, aos
que tamén vai afectarlle a mor-

Francisco A. Vidal.

te do contrabandista, un capítulo inicial que prende moi efectivamente a atención do lector,
a novela vai pasar a constituír a
posibilidade de que cada un deles explique e/ou xustifique a
súa posición dentro desa rede
de relacións, o cal vai ser oportunidade e ocasión para que o
mosaico se complete desde varias perspetivas.
Compre sinalar que a novela non consiste unicamente nun
xogo de primeiras persoas narrativas, un fluir de correntes
de conciencia. Aparecen cando
teñen que aparecer (tampouco

se pode falar de alternancia),
cando o clima do relato o precisa. O efecto é que o lector ten
sempre a sensación de que se
lle está contando o que se ten
que contar, sen circunloquios
nin extravíos efectistas Francisco A. Vidal escribiu unha
novela como ten que ser, na
que se empregan os recursos
xustos e calquera deles está en
función de lograr ese discurso
ben tensionado e ensamblado
que os lectores agradecen.
Trátase dunha novela, moi
traballada, que sabe ser a historia de traxedias individuais e
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tamén historia social. Ese amor
de Lola e Andrés, que malia
amárense os dous non será vivido en plenitude, que non pasará de ser a condena da vida
de ambos, vivindo na mesma
casa, mais afastados, amándose
xordamente. A de Andrés Manuel, condenado a vivir sen
pai. A de Indalecio, que vai ao
cárcere para salvar a Andrés
mais como resultado dunha
traición do propio Andrés. Inclusive a do Cura da Descarga,
vítima propiciatoria que cae
nas mans de Andrés e agora ten
que axudalo a marchar ao outro
mundo. E, a carón delas, a traxedia social, o caciquismo, a
corrupción, a carencia de escrúpulos, a avaricia, a ingratitude... que os pecados capitais,
os máis importantes, non nos
afectan só como individualidades senón tamén como colectivo. Por exemplo, a soberbia do
Cubano condiciona a vida dos
pescos, déixaos sen un lugar
seu. Ou a avaricia por unhas
cadelas máis serve para que
Andrés afortale o seu poder. Inclusive poden confundirse, Andrés non leva a Virxe no seu
barco como signo de prepotencia e preeminencia senón para
que Lola poida ir canda ela.
Non serve de nada controlar
por completo a vida dos demais cando non se soubo dirixir a propia no que máis interesa, no afecto, no amor.
O clima tensional dramático decae un chisco nos capítulos de Ismael e Andrés Manuel,
pois reiteran e confirman datos
ou sospeitas que o lector xa posuía, e tamén hai un salto temporal cara ao remate que pode
estrañar algo. É o que se lle pode apoñer a un discurso polo
demais ben trabado, no que se
transiciona con habilidade entre a terceira e aprimeira persoa
narrativas, de xeito que non
abandonará o lector a sensación de sinceridade, de credibilidade. No cal teñen tamén
moito que ver unhas personaxes rexamente configuradas,
que responden a unha psicoloxía doada de identificar para o
lector, velaí a abnegada defensa que Lola fai de Andrés, ao
arroutado e imprudente Ismael
que quere comer o mundo, a do
avogado silveirento, a do fachendoso e desprezativo Indalecio, e por suposto a do cacique contrabandista Andrés.
Avaricia, soberbia, ingratitude,
mentira... vanse sucedendo e
amalgamando para demostrar
que non hai verdugo que non
sexa tamén vítima, que non hai
mentira que non sexa descuberta, ingratitude que non se
pague, soberbia que non caia,
cobiza que satisfaga, teña quen
teña a derradeira palabra.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Dramaturxia. Teoría e práctica, de Afonso Becerra de Becerreá, é un percorrido sobre o
oficio e a arte da escrita de
dramas. Segundo
confesa o propio autor, o
volume procura incardinar a
arte dramática
coas demais
artes presentes
no xénero
teatral para
resaltar as calidades do texto
destinado a ser representado.
Edita o Instituto Galego das
Artes Escénicas e Musicais en
colaboración con Galaxia.♦

Aprender o teatro
Laiovento publica A Escola
Dramática Galega na
configuración do sistema teatral, de Carlos
Caetano
Biscaínho
Fernandes, un
estudo sobre o
funcionamento
desa escola,
que estivo
aberta entre o
1974 e o 1994 e
á parte de
formar profesionais teatrais, desenvolveu un
destacado labor na
publicación, tradución e recuperación de textos
dramáticos.♦

Da Restauración
No tempo da Restauración portuguesa (segunda metade do século XVII) está
ambientada
O Fidalgo
Aprendiz, de
Francisco
Manuel de
Melo. A obra
dramática
recrea a Corte
de Lisboa no
reinado de João
IV, primeiro
monarca da dinastía dos Bragança, que
chegou ao poder tras a
revolución contra o poder español. Edita a Universidade da
Coruña.♦

Cunqueiro
nas táboas
Álvaro Cunqueiro escribiu oito
obras teatrais en galego. Agora
publícaas xuntas
Galaxia en
Dom Hamlet
e outra pezas.
Teatro galego
completo
(1932-1968).
Á parte da
máis
destacada, a
súa revisión sobre o mito hamletiano, inclúense outros textos que teñen en
común o pulso histórico, mítico e fascinante que tanto lle
gustaba ao mindoniense.♦
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Nazón
Nº 5. Marzo 07. Prezo 2 euros.
Dirixe: Eloi Caldeiro.
Edita: Atlantia Entertainment.

Manuel Requeixo viaxa á Feira Internacional de Música
MIDEM, a máis importante da
industria discográfica do mundo. Alí entrevistou a José Miguel López, experto musical
de Radio
3. Inclúese
unha entrevista con
Mini e Mero,
fundadores
de Fuxan os
ventos,que
acaban de
doar o seu
arquivo
musical ao Museo do Pobo
Galego. E. D’Oleiro entrevista
o director do Festival Intercéltico de Lorient, Lisardo Lombardía. Ademais, toda a información sobre literatura, teatro
e cine, cunha entrevista de
Xosé Lueiro a Manuel
Manquiña.♦

Latexo
Nº 58. Primavera 07.
Dirixe: Luis López.
Edita: Unión Recreativa de Empregados de
Caixanova.

Moncho Santos entrevista a
Emilio Otero, deseñador da páxina web da revista (www.xente.mundo-r.com/revistalatexo).
Isabel
Fernández
visita Nova
York. Tato
Barbeito entrevista a Alberto Canle,
guía da
sección de
senderismo da
revista. Tomás de Novoa explica nocións de filatelia tradicional e historia postal. Ademais,
toda a información sobre a propia entidade.♦

Infoxove
Nº 12. Abril 07.
Dirixe: Rubén Cela.
Edita: Xunta de Galiza.

Neste número inclúense entrevistas cos xogadores galegos
de primeira división Iago Iglesias (Deportivo) e Borja Oubiña (Celta). Tamén unha reportaxe sobre Roberto Sobrado e
Banda, grupo de sons eclécticos con ánimo de música de
autor nacido no Carballiño.
Tamén se
dá conta de
todas as
novidades
nas
políticas de
mocidade da
Xunta, como o
Rexistro de Solicitantes de Vivenda Protexida, o encontro
Galiza Net, a aprobación do
orzamento autonómico para
fomentar o emprego xuvenil
ou o aumento de prazas nos
centros de lecer estival.♦

Publícase Ancho mar de argazo,
un clásico da novela postcolonial
Título: Ancho mar de argazo.
Autora: Jean Rhys.
Tradución: Manuel Forcadela.
Edita: Xerais.

Suponse que a función social da
crítica literaria debe ser a de
axudar a responder á pregunta
–case leniniana, se non leninista– de Que ler?; a de orientar os
lectores a respostar a esa pregunta a través dunha análise que
teña tanto en conta a impresión
que a lectura deixa no ánimo do
lector, coma a pescuda nos mecanismos que
interveñen no É de
proceso de ler
lamentar
unha determinada obra. Non que a
e m b a rg a n t e , tradución
hai ocasións en que
que este labor comentamos
de disección da non cumpra
obra é suma- os requisitos
mente complimínimos
cado ou mesmo imposíbel. esixíbeis.
Vén isto a
conto da publicación da tradución ao galego
de Ancho mar de argazo, unha
novela de Jean Rhys, xa emblemática, que foi pioneira no tratamento das cuestións de xénero e poscoloniais hoxe de tanto
relevo –en ocasións excesivo–
no estudo da literatura. Mais, a
diferenza doutras espureamente
elevadas á altura de obras mestras só polos valores pretendidamente progresistas que representaron na súa época, a de Jean Rhys vai consolidándose co
tempo como unha novela de
primeira magnitude grazas á intensidade que lle outorga a excelente combinación de emoción e intelixencia que foi quen
de lle imprimir o relato, á sutil
expresividade da súa escrita.
Ancho mar de argazo é o
que na actualidade se coñece como unha precuela: escrita a partir de Jane Eyre, a novela desenvolve o episodio en que Rochester visita as Indias occidentais,
onde casa con Bertha Mason
que –nesta ocasión e baixo outro
nome, por razóns moi coherentes co discurso da obra– se erixe
en protagonista. O que na novela de Charlotte Brontë apenas
ocupaba uns parágrafos nos que
se explicaba moi sucintamente o
primeiro matrimonio do personaxe, constitúese aquí na cerna
dunha obra que lles dá voz ás vítimas da colonización europea e
tenta construír unha narrativa
que lle dea sentido ao relato vitoriano dende o outro lado, dende a perspectiva do colonizado.
Ancho mar de argazo divídese
en tres partes nas que alternan as
voces narradoras da protagonista e do personaxe de Rochester
–ao que nunca se chega a nomear. Destas tres partes, só a tercei-

Jean Rhys.

ra –e máis curta– coincide co
narrado en Jane Eyre. Jean Rhys
permitiuse algunhas liberdades
ao elaborar a súa novela recuando a voda de Rochester e a
protagonista –que na obra de
Brontë tiña lugar en 1919– cara
a 1840, para situar a acción xusto despois da emancipación dos
escravos e poder así reflexionar
sobre as contradicións da sociedade poscolonial. Unha sociedade na que se observa un cambio
fundamental entre unha antiga
economía baseada no sistema
escravista e outra integrada no
capitalismo moderno, pero sustentada polo capital dos novos

terratenentes, que por suposto,
continúan a ser brancos e occidentais.
A exquisitez das observacións da autora a partir da situación así creada, a espléndida creación de personaxes a que dá lugar unha especial sensibilidade
para describir o universo sensitivo dos protagonistas, a notábel
facilidade con que se amosan os
enguedellados conflitos da protagonista, xerados pola súa dupla
condición de muller e mestiza…
todo isto debería ser materia do
comentario deste libro.
Pero lamentabelmente, a edición que Xerais nos ofrece desta

magnífica novela incumpre os
requisitos mínimos para que nos
deteñamos a falar dela. A falta
dunha revisión mínima dá como
resultado que se nos ofreza unha
versión a todas luces deficiente
–especialmente na primeira parte– na que se dan cita case todos
os erros das malas traducións:
falsos amigos, opcións máis que
dubidosas e mesmo cambios de
sentido que falsean a voz do orixinal e rematan por difuminar
–até o punto de facelo irrecoñecíbel– o discurso fermosamente
literario de Jean Rhys. E aínda
deberiamos engadir que a lingua
do orixinal pretende ser reflexo
da lingua empregada nas Antillas –un inglés inzado de galicismos e castelanismos que non
deixa de ser máis unha mostra do
pasado colonial do territorio– e
do que nesta tradución non resta
nin unha soa pista.
A aposta que, na actualidade, está a facer a edición galega pola tradución non pode servir de excusa para poñer no
mercado produtos que non
cumpran os baremos de calidade propios do sistema literario
que anceiamos para o noso país. Por unha banda, sería traizoar as expectativas daqueles que
confiamos na capacidade da
nosa industria editorial e incluso afastar aqueles potenciais
lectores que poderían incorporarse á lectura en galego por esta vía. Por outra banda, sería
unha inxustiza cos tradutores
que –afortunadamente– xa desenvolven o seu traballo cun
alto grao de excelencia, mais
non coa asiduidade que os lectores desexariamos.
Se estas liñas se len co espírito construtivo que as anima e
producen a reacción buscada na
boa dirección, todos –lectores e
editores– sairemos gañando.♦
MANUEL XESTOSO

Manifesta Galiza

Manifestos na literatura galega do século XX

XESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ
O manifesto, en primeira instancia, é a mellor maneira de levar a
cabo un programa conceptual que abranxe, a maioría das veces,
aspectos filosóficos, estéticos e políticos. No século XX galego,
todos teñen en común o feito de que son ou propoñen unha teoría
militante do poder simbólico, xa que suxiren unha interpretación
da realidade literaria e mesmo política, que pretende ser unha
indiscutíbel impugnación simbólica das mesmas.

A NOSA TERRA NÓS OS GALEGOS
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Novidades dos Bolechas

OS BOLECHAS VAN DE VIAXE

OS BOLECHAS DESCOBREN A NATUREZA

Un peregrino en Melide

O Xurés

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.

Montañas, ríos e árbores
Adela Leiro, Mon Daporta, Víctor M. Caamaño, Manuel Núñez, Isaac Pontanilla e Xoán Colazo

O territorio galego é unha sucesión interminábel de lombas, montañas e grandes serras separadas por milleiros de ríos e regueiros e algunha que outra
chaira ou depresión. A diversidade de rochas e microclimas, xunto coa historia xeolóxica, crearon múltiples morfoloxías de relevo onde podemos atopar
formas suaves ou escarpadas, profundos canóns, ou vales de pouca pendente. Despois dun grande esforzo ou dunha longa camiñata, non hai mellor
sensación que a de sentar nun cumio e contemplar a paisaxe desde as alturas.

A

N O S A

T E R R A
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Vostede ten dúas vertentes
criativas, musical e literaria.
En Sinfonía cíclica pareceu
buscar unha mestura, é posíbel a conexión?
En realidade non o intentei,
só nese libro hai un certo xogo,
pero son mundos por completo
diferentes e non sei se os procesos criativos teñen pontos en
común, cando menos non os
busco a mantenta. Mesmo cando fago unha actividade non podo estar coa outra. A forma de
organizar a música pode ter
pontos comúns coa literatura e
houbo comentaristas da miña
obra que os atoparon. Onde si
ten que haber contacto é na música que fixen para teatro. Máis
aínda no caso do Cyrano fixen o
texto con Pancho Pillado e ía
compondo a música apropiada.
E aí a relación si que é íntima.
Preside a Asociación Galega de Compositores. Cal é súa
análise da situación da música culta hoxe en Galicia?
Temos dúas maneiras de vela. Do ponto de vista dos creadores é un periodo como nunca
houbo antes, en diversidade de
estilos, en cantidade de autores e
con grande calidade e variedade
estética, nese sentido estamos ao
mesmo nivel de calquera país.
Esa é a parte positiva. A negativa, que mesmo levou a algúns
compositores ao abandono, é a
falta de atención dos organismos
públicos. Levamos dous anos
sen conseguir nada nin temos
ningunha atención e consideración por parte da Consellería de
Cultura, a pesar de térmonos
reunido en varias ocasións. Ao
meu ver estamos peor que antes.
En que se concreta esa crítica?
Hai dúas grandes orquestas
no país, Orquestra Sinfónica de
Galicia e a Real Filharmonía de
Galicia. Unha delas ten unha subvención de tres millóns de euros
de Presidencia, sen ningún compromiso que a obrigue a programar un mínimo de obras de autores galegos. Que programasen
unha obra miña (Ceo) ou dalgún
outro autor é unha decisión unilateral do director, pero non responde a unha esixencia en contrapartida á axuda pública que recebe.
Até agora programaban unha ou
ningunha, insólitamente o ano
pasado foron sete. Na Filharmonía non se tocan autores galegos,
algo que non podo entender. E
non se pode argumentar o que dí
Víctor Pablo, o director da Sinfónica, de que non hai calidade
porque ninguén escoitou esa música. O contraargumento é sinxelo porque moitos deses autores
galegos son interpretados fóra.
Tivemos moitas promesas pero
con resultado cero, nin siquera
un ciclo de concertos.
Sen mecenádego público
non hai saída?
Unha orquestra como a OSG
xa leva no seu nome a representación do país. E cando sae a interpretar música por aí toca a
Brückner ou a Brahms pero non
programa autores galegos. Hai
pouco foi á Bos Aires e nin siquera tocou a Andrés Gaos, coruñés ilustre con obra sinfónica
e gran prestixio na Arxentina. A
Filharmonía igual ou peor. A
Asociación de Compositores en-

Paulino Pereiro
‘Para a Xunta os compositores
galegos non existimos’
XAN CARBALLA

Paulino Pereiro (A Coruña, 1957) estreou recentemente a sinfonía Ceo que programou a Orquestra Sinfónica de Galicia e en Betanzos Cinco, obra para orquestra de
cámara. Ao pé da música ten unha xa extensa obra literaria, con relatos e novelas,
como Sinfonía cíclica, finalista do premio Lueiro Rei. Presidente da Asociación de
Compositores Galegos, Pereiro móstrase moi crítico coa política musical da Xunta.

PA C O VILABARR O S

tregoulle a ambas agrupacións
partituras de todos os membros
e para calarnos a boca cada certo tempo programan algunha
obra. Por iso fixemos unha Asociación, para non ter que buscarnos a vida individualmente e
agrupamos á maioría dos compositores. Dado o custe que ten
quizais non cabe facer outra orquesta, pero se as dúas que temos funcionasen con xeito, con
atención á música galega histórica e actual podería abondar,
porque nos seus estatutos está
actuar por todo o país, pero só
programan con mentalidade de
tocar música de museo. Acaso

non pode programarse Beethoven xunto con Xoan Montes?
Cando aquí vén unha orquestra
de Baviera ou Moscova programa tamén autores alemáns e rusos, nós non levamos galegos.
Resúltame difícil de asimilar.
Cal é a reclamación principal que fan?
Que haxa unha política musical verdadeira. Resumindo algúns pontos, podemos pensar en
que non hai gravacións das
obras, non xa dos autores actuais, senón dos históricos, por
iso ninguén sabe que existe música sinfónica ou de cámara ou
calquer outra de autores galegos:

como non se grava, non existe.
Tampouco hai publicacións, nin
apenas convenios, (un só coa
Deputacion da Coruña e non
houbo maneira de asinalos con
Cultura, co IGAEM ou con entidades privadas). Dquela cando
imos falar co Ministerio de Cultura a Madrid ou coa SGAE dinnos, en boa lóxica, que iso teñen
que atendelo aquí. A nivel de
conservatorios pedimos que se
interprete tamén música de autores galegos, cousa que é imprescindíbel en Cataluña. Aquí había
obra española obrigada e a música galega non existía. A Consellería de Educación empezou a

facer este ano algo fundamental
que é encargar obras a compositores galegos para os distintos niveis e instrumentos… é o único
que podemos dicir polo de agora
do comportamento dos organismos públicos.
Na gravación terían papel
as emisoras públicas?
Coa radio galega non temos
problema porque Pablo Barreiro
sempre deu todas as facilidades,
pero é unha relación de boa vontade, non produto dun convenio.
Cando facemos concertos da
Asociación el vén e grávaos. Pero
trataríase de asinar un acordo para despois facer gravacións en estudio, editalas e termos unha colección de música galega para poder difundila como en calquer país civilizado. Ti vas á Chequia, á
Eslovaquia, á Bulgaria… e teñen
unha colección de música dos autores do país. Aquí non existe.
Non contamos cunha Escola de Altos Estudos Musicais?
A Escola de Altos Estudos
Musicais non ten influencia
nisto, é un lugar para facer unha especie de cursos de postgrao para intérpretes e curiosamente quen vén dar cursos de
composición é Antón García
Abril desde Madrid, parece que
aquí non hai quen os poida dar
e ten que vir el todos os anos.
Funciona algún tipo de arquivo histórico para a música?
Non hai nada que recolla os
fondos de partituras, mesmo dos
clásicos. No único sitio onde hai
algo é na Biblioteca da Deputación da Coruña, no Arquivo Canuto Berea. En Galicia cando se
lle ofreceu ao IGAEM crear un
arquivo das partituras galegas
dixéronnos que as fósemos
mandando. Esa non é maneira.
Para dar unha idea de desbaraxuste: hai uns anos encargáronme un par de obras desde a antiga Dirección Xeral de Cultura, e
despois de pagarme un diñeiro
por elas, hoxe non saben nin onde as meteron. Dúas obras complexas que se eu non as gardo
pola miña conta sería un traballo
perdido. Ese é o panorama.
Quizais a cultura como espectáculo tiroulle a este xénero o marchamo social de prestixio que tivo tanto tempo.
Para a Consellería de Cultura a música galega é só a
folk. Non se lles ocorre pensar
que existe outro tipo de música. Usando un exemplo esaxerado, imaxina que entre os escritores se potenciase o cómic
e se ignorasen a novela ou a
poesía. Pois iso é o que sucede
con nós. E non é polo noso
ofrecemento continuo a reunirnos e chegar a acordos.
É un problema de cartos?
Non, para nada. Hai pouco
fíxose o Festival do Corpus en
Lugo, cunha chea de concertos
con axuda financeira da Consellería de Industria. Co que custa
un só concerto a Asociación Galega de Compositores facía dous
ou tres discos e varias actuacións. A música nace para ser ouvida, porque se non se toca non
existe. Pregúntaslle a calquera
persoa, boa coñecedora da cultura galega, e non sabe que hai
compositores galegos. Hai que
programar o que se fai aquí.♦
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Seguro Azar

Perdón
DAMIÁN VILLALAÍN

T

Retrato da duquesa de La Salle (1925) e, á dereita, Retrato de Marjorie Ferry (1932).

Tamara de Lempicka, a retratista
do glamour e da rebeldía feminina
M.B.
Óleos, debuxos, fotografías,
obxectos persoais, un audiovisual e unha montaxe que recrea o seu estudio de París
serven de pasaxe da mostra
que a Fundación Caixa Galicia abriu en Vigo para achegarse á figura e á obra da pintora Tamara de Lempicka.
Tamara de Lempicka aprendeu
a pintar para gañarse a vida e levar a diante a súa familia en París. Nacida en Varsovia a finais
dos noventa do século XIX no
seo dunha familia aristócrata e
casada con Tadeusz de Lempicki, Tamara chegou a París en
1918 fuxindo da Rusia bolxevique. Da opulencia e da elegancia da época tsarista, Tamara
pasa a un París onde debe refacer a súa vida como exiliada.
Fórmase da man da Maurice
Denis e de André Lothe, ambos
cubistas. Perfectamente recoñecíbel, Tamara vai definindo un
estilo resultado da alquimia de
referencias anteriores como son
o idealismo clásico e os mestres
florentinos, cos que entra en
contacto a través das súas viaxes a Italia cando nena, a pincelada de Ingres e o cubismo influenciado polo art déco, pero
no que tamén están presentes
técnicas como o cartelismo, a

fotografía e mesmo o cinema.
En París retratou a dolce vita propia da alta burguesías e
da aristocracia de finais dos
anos vinte. Polas súas pinturas
desfilan marqueses, baróns, ricos coleccionistas...
Fermosa, elegante, convulsa, glamurosa, Tamara de Lempicka converteuse no símbolo
de toda unha época. Pero cabe
preguntarse até que punto esa
Tamara que, en palabras de
Marga do Val, unha das autoras
que asina os artigos que compoñen o catálogo da mostra,
“tivo a afouteza de nomearse a
si mesma”, non viu eclipsada a
súa obra polo brillo da súa vida
ou se, pola contra, a artista pasou por riba da muller.
Nesas primeiras décadas do
século XX a Tamara de Lempicka que trunfa e deixa pouso é
esa pintora do belo e do glamour. Malia todo Tamara tamén
é a retratista da rebeldía da muller, das formas femininas agachadas detrás de roupas masculina, é a muller que chama a
atención conducindo o seu renault verde. Neste sentido unha
das obras máis destacadas é A
duquesa de Salle. Nela a artista
retrata a esta aristócrata que encarna a amazona da época, a
emancipación feminina que
afirma a súa posición social. Ta-

mén, presente na mostra viguesa, o retrato dunha célebre figura da vida nocturna dos anos tolos de entreguerras, Suzy Solidor, cantante de cabaré e amiga
da artista, que reivindica o dereito dos amores sáficos.
Como indica Marga do Val
no catálogo, a autora “vive e
traslada a vida aos seus retratos
e asínaos, nun primeiro momento cos nomes De Lempitzky ou
T. De Lempitzky, con esa terminación masculina que lle pode
abrir mellor o camiño sendo home. Odiaría toda a súa vida ser
unha muller pintora, quería ser
unha pintora, o camiño sería comezar sendo pintor. Finalmente
asinará como T de Lempicka ou
De Lempicka, sen ocultar orixe
nin ser; con ese nome é como a
topamos nos (aínda poucos)
manuais que a inclúen. Mais ela
escolleu o nome”.
“Cada cadro
é un autorretrato”
Con esas palabras referiuse a autora á súa obra en diversas ocasións. Dentro da súa produción,
as obras realizadas a partir de
1934, na que a súa arte sofre unha mudanza, son menos coñecidas. Pero nela tópanse os cadros
nos que ela deixa percibir as súas angustias e as súas dúbidas.

Destacan as obras de exiliados e
fuxidos realizadas entre os anos
trinta e os corenta. Neles reflíctese a fonda pegada que lle deixaron a guerra e o exilio.
En 1977 Franco Maria Ricci
elabora unha monografía sobre a
artista con corenta reproducións
das súas obras e unha introdución
de Giancarlo Marmori, na que se
publicaban ademais as cartas que
De Lempicki cruzou co escritor
italiano D’Annunzio. O escritor
quixo que a pintora o retratase
pero despois de moitas insinuacións, De Lempicki rexeitou a
proposta. A publicación desta correspondencia non lle gustou nada a artista que esperaba moito
da obra e, como sinala Marga do
Val, “situala á beira das súas
obras foi condenar a arte”.
A exposición que acolle a
Casa das Artes de Vigo até o 15
de xullo está composta por 54
pinturas, 15 debuxos e ao redor
de 20 fotografías da artista ademais de varios obxectos persoais que viaxaron desde Francia,
Estados Unidos, Alemaña e
Bélxica pertencentes a exposición públicas e privadas.
Quizais pase á historia o
punto máis frívolo e glamuroso
de Tamara de Lempicka, pero
sería un erro esquecer a arte e o
compromiso desta artista eclipsada polo mito.♦

riunfa ultimamente na
política unha nova moda
retórica directamente importada do imperio do global.
Trátase da moda do perdón.
Non hai día que non saia nos
medios de comunicación
algunha reclamación de
“perdón”. Un dignatario socialista dille ao PP que debe pedir
perdón por mentirlles aos cidadáns. E un dirixente conservador esíllexes aos socialistas
que tamén pidan perdón por
rendérense diante dos terroristas. Unha vez lanzada exitosamente a moda, non hai problema ningún en que esta chegue
aos niveis municipais, de
maneira que hoxe, en días preelectorais, xa non é raro ver
calquera candidato dirixíndose
ao seu opoñente con esixencias
de contrición pública por un
PERI mal redactado ou por unha pista sen asfaltar.
A min esta moda non me
gusta nada, sexa quen sexa
quen a practique. Aínda que
non sexa máis ca un truco retórico, ten un regusto disciplinante, santurrón e fariseo que
era o que nos faltaba. Semella
un intento de introducir a moral na política, pero é máis
ben unha fea tentativa de politizar a moral. Tampouco me
gusta porque o perdón, a súa
petición e a súa concesión,
son cousas moi serias, que deben utilizarse con mesura e
sen esixencias. O perdón debe
saír do corazón, tanto cando
se pide como cando se
outorga. Banalizalo e
falsificalo mediante o seu uso
agresivo e publicitario en
campañas electorais ou na política cotiá equivale a
desposuílo dos seus atributos
catárticos, da súa forza emotiva e balsámica, do seu inmenso poder pacificador.
Hai unhas semanas, porén,
tivo lugar un acto político que
si foi unha cerimonia auténtica, sentida e necesaria de petición pública de perdón. Protagonizouna o lehendakari Juan
José Ibarretxe, co apoio de
PNV, PSE, EA e EB, e tivo
como destinatarias as vítimas
da violencia e do terrorismo
no País Vasco. No seu discurso consensuado, duro e
autocrítico, sen concesións ás
medias tintas nin ás autoxustificacións, Ibarretxe recoñeceu
que a sociedade vasca non estivera “á altura das circunstancias” diante de tanto
sufrimento inxusto e que chegara a “perder o norte moral”.
E, aínda sendo consciente de
que “chegaba tarde”, entoou
unha petición colectiva de
perdón ás vítimas da barbarie,
entre as que abundaban viúvas
de policías, nais de gardas civís, fillos de militares. Foi un
beau geste, impensable hai só
uns poucos anos, ao que
unicamente os sectarios denegaron o seu apoio. Se cadra,
non fixeron máis que adiar o
momento en que tamén o seu
corazón e a súa conciencia
lles esixirá ceibar o veneno
que os consome.♦

ARTE COS MAIOS
FOTOS, TEXTO E DIAGRAMACIÓN: LEANDRO ABOAL
Cal iconas impropias do tempo
que alentamos perviven na frescura coincidinte que lles dá elo co
día irrenuncíabel do traballo.
Son os maios e as súas formas,
tan clásicas como canónicas, trazadas outra volta máis coas improvisadas mans dunha tradición
que bebe nunha academia nos que
os pinceis son as flores e os instrumentos de talla tamízanse a

conta dos ciclos anuais da natureza. Todas as formas conviven e toman fachenda do propio e tamén
do distinto. Móstranse en debuxos
armados coa razón patrimonial e
ofrécense con vocación á vez persistente e atemporal. Semellan outra volta máis desafiar as mensaxes da contemporanedade obrigada e absoluta e mesmo logran poñela en evidencia. É posibel crear

beleza asumindo aquelo que se
dou por anunciado ser merecente
desaparecer.
Pouco é preciso para armar
unha arte agachada nas liñas mestras do tempo ido: fiúncho, ovos,
flores, pampullos. Ferramentas de
estética primixenia e instrumentos dunha aposta irredenta por
non perder o fío coa fresca telúrica e máxica do noso pasado♦
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Romper
a rir

Plumas! rimel!
medias de rede!
tacóns de agulla!
bombíns""" O
cabaré volve
enchoupar as
noites de glamour!
retranca e fantasía
coa celebración do
II Festival Galegos
de Cabaré" Desta
banda! o
espectáculo
recunca en
Pontevedra"

MARICA CAMPO

G

Volve o CABARÉ
M.B.
Até o 11 de maio Pontevedra enchouparase do ambiente dos
clubs nocturnos do París de entreguerras, onde as plumas e a
maquillaxe se confundiron coa
irreverencia e a provocación. Ese
é o espírito co que se presenta o
II Festival Galego de Cabaré, un
proxecto pioneiro que ademais
de estar dedicado integramente
ao mundo do cabaré quere servir
de escaparate dos espectáculos e
dos grupos que neste eido están a
traballar no país. Pepa e Davide,
Divino Malabar, Manicómicos,
Gabriella Sacaúntos e Sofía de
Labañou son algúns dos que actuarán na cidade do Lérez.
Coa intención de consolidar
o proxecto que botou a andar o
pasado ano en Oleiros, o festival
ofrecerá un programa de ruadas,
circuíto nocturno nos pubs da cidade e dous grandes espectáculos no Teatro Principal que correrán a cargo de quince compañías e case un cento de intérpretes. O festival fai ao tempo especial fincapé no apartado de formación. Así, o sábado 7 de marzo porase en marcha no Pazo da
Cultura un obradoiro de cabaré
impartido polos membros da
compañía Femme Fatale. O curso durará até o 11 de maio.
Avalados pola éxito de público
acadado en Oleiros en 2006, xa
que foron preto do millar de persoas as que ateigaron os auditorios da

Fábrica e o de Mera, as previsión
apuntan que se superarán estas cifras, porque o festival, que este ano
está organizado pola Concellaría
de Cultura de Pontevedra, o Pazo
da Cultura e o Teatro Principal,
medrou en días e en espectáculos.
Como novidade o Cabaré3 de
Pontevedra inclúe un circuíto
nocturno de espectáculos en locais e pubs da cidade. Os números que o público poderá ver dentro deste apartado son o titulado
Jazz de confiansa, de Detòur o 2
de maio e o de Fabulosos Cubatas The Fucking Brothers o xoves
3. Para acoller estas actuacións,
que se presentan como a antesala
das dúas galas centrais do festival, o jazz café Night and day, se-

rá decorado para dar un aspecto
máis cabareteiro, con figuracións
e proxeccións de vídeos e audiovisuais da anterior edición.

Musical e femme fatal
Baixo o título O grande musical
celebrarase unha das dúas galas
grandes do festival. Concibida a
xeito de festa temática, esta primeira cita que terá lugar o venres
4 de maio no Teatro Principal, terá como fío condutor os musicais.
Co obxectivo de provocar e de facer que o público se remoa na butaca polo escenario do Principal
desfilaran as propostas desenfadadas de compañías como Cabaret Manicómicos que porá en es-

cena o espectáculo Manitroupe,
Pepa e Davide, con Cabaret D’aquí ou divino Malabar que representará Cabaré nun trapecio. O
cartel do venres complétase co facer de Sila Mitchell e de Detòur.
O Teatro Principal volve acoller o venres Femme Fatale, o
segundo gran espectáculo do festival. Esa noite daranse cita a
compañía Femme Fatale representado o espectáculo Lerchas,
Yoni Mediogramo, Gabriella Sacaúntos, Erótikas, Bluesmarkers,
Endesequilibrio e Sofía Labañou. Este segundo día, que xirará ao redor das malas pécoras,
quere render homenaxe ás actrices clásicas dos anos 30.

Cabaré Galego
O festival de Oleiros foi un punto
de partida, cando menos no que se
refire a visualización de cara a un
público máis amplo, dun xénero
que até hai ben pouco non estaba
case cultivado. Como explican os
organizadores da cita, o cabaré estase a facer un oco dentro das artes escénicas na actualidade, gañando cada vez máis adeptos. As
fornadas de alumnos que foron saíndo de cursos de cabaré organizados en Galiza, impartido por mestres como Ángel Burgos foron
creando espectáculos e “artellando unha rede que se podería denominar Cabaré Galego”.♦

As gaitas toman Alcobendas
M.B.
Alcobendas volveu ser a capital
da gaita do 28 ao 29 de abril coa
celebración do VI Encontro de
Gaitas Tradicionais Galegas, as
xornadas anuais organizadas
pola Xuntanza de Galegos de
Alcobendas nas que se mestura
o aspecto lúdico coa reivindicación. En total foron dezaseis os

grupos que se deron cita na cidade madrileña para reivindicar
o valor da gaita e da percusión
tradicionais fronte ás incorporacións que se están a levar a cabo
dentro da instrumentación dos
grupos de música tradicional.
Con grande éxito de público,
os actos comezaron cunha concentración de todos os grupos

participantes na praza do concello que foi seguida por ruadas,
que puxeron a música na rúa.
Durante os dous días que se prolongou o encontro sucedéronse
os concertos. Procedentes de
Galiza, Alacante, País Vasco,
Palma de Mallorca, Cataluña e
Madrid, en total foron dezaseis
os grupos que sereuniron en Al-

cobendas. “Con iso demostramos que o noso folclore está vivo” sinalaron os organizadores “
e que non se precisa da importación de músicas dos escoceses”.
Este encontro anual de gaitas coincidiu coa celebración
da XII Semana Gastronómica
do Marisco que tivo lugar na
mesma cidade.♦

osto desta perífrase
incoativa porque me
evoca o xurdir dunha
fonte ou o abrollar dunha rosa.
A miúdo as preocupacións, o
cansazo, a dor propia ou a dos
outros, o rumbo da historia, o
disparate que é o mundo,
conxélannos o riso e non hai
sol que o derreta. Sucede pouco a pouco, sen decatármonos
de que estamos a perder o que
os vellos filósofos chamaron
“un propio”, é dicir, unha capacidade privativa da especie humana. Un día calquera
botamos a faltar algo, mais non
sabemos moi ben de que se trata. Podemos explicar que a vida non nos seduce e que todo
semella ter a cor da cinsa. Para
lle dar un nome concreto á tristura, buscamos nesa porción de
males naturais que a todos nos
tocan, pero sabemos ben que é
outra cousa a que nos
impregna de acedume as vísceras e o sangue. Paixón de ánimo, dicían as nosas avoas. Depresión, dicimos agora. Baixo
nivel de endorfinas, explican,
entre outras cousas, os que entenden no asunto e procuran
unha solución, a miúdo farmacéutica, para nós. Parece ser
que o que máis lle fai producir
endorfinas ao noso organismo
dun xeito natural é o riso. Seica
o simple xesto xa desencadea a
produción destas sustancias. Os
nosos antepasados nada
coñecían das tales endorfinas,
descubertas no ano 1975, pero
deixáronnos en aforismos e
cancións o coñecemento do valor salvífico da alegría: “Quen
canta o seu mal espanta”, “A
vela aguanta se o corazón canta”, “Alégrate, corazón, / aunque sea por la tarde,/ corazón
que no se alegra / nunca cría
buena sangre”. Mort Walker, o
autor de tiras cómicas, falou
do riso como “o trapo que limpa as arañeiras do corazón”. O
músico Roberto Pettinato dixo:
“ A risa cura, é a obra social
máis barata e efectiva do mundo”. E un proverbio chinés:
“Non podes evitar que os paxaros da dor voen sobre ti, mais
podes impedir que fagan o
niño na túa cabeza”.
O conto é que a falta de
endorfinas ponnos tristes e a
tristura fai que nos baixen as
endorfinas. Semella un círculo vicioso do que non poderemos saír, mais non é así. William James, un psicopedagogo que viviu no século
dezanove e comezos do vinte
e non sabía, polo tanto, nada
destas simpáticas hormonas,
preguntouse se choramos porque estamos tristes ou se estamos tristes porque choramos.
E concluíu o segundo. Vaia
que, como aos coches cando
non teñen batería, que os hai
que empuxar e facelos andar
para que a carguen, tamén
nós temos que romper a rir
mesmo sen ganas. Despois
virán esas hormonas da felicidade no noso auxilio.♦

O Primeiro
de Maio
MARGA ROMERO

N

a infancia recibía o primeiro de maio coas xestas marelas diante da porta, para
que o maio entrase ben, daquela
nada sabía de reivindicacións e de
facérense na miña aldea estas
debían ser pola calada. Lembro
agora a miña tía Carme que acudía
en bicicleta ao seu traballo no Porriño en Zeltia, todas as mañás naquela bonita e verde Orbea de muller, sen barra, tapada para non coller frío e evitar que a chuvia lle
empapase o corpo, lembro a
despedida cando decide procurar
un futuro mellor e marchar de
emigrante para Suíza, a viaxe en
tren desde Guillarei e logo o regreso a casa cada ano, vinte e un días
de vacacións, cargada de chocolates para a rapazada e aqueles
primeiros reloxos “omega” que
nos fixeron felices. Imaxino a mulleres como a miña tía, en Suíza,
Alemaña, Francia ou Holanda,
imaxino os seus cambios de vida,
a domesticación dun espazo novo
e adverso, e sobre todo quero pensar na descuberta dun Primeiro de
maio novo e diferente, que as
igualaba con traballadoras de todo
o mundo, que as achegaba aos traballadores. Moitas destas mulleres,
soas e sen cargas familiares asistiron por primeira veza unha manifestación o primeiro de maio,
outras casadas ficaban
arrombando a casa, estaba ben
aproveitar o día festivo xa que pola
semana non había tempo ningún.
Vivir como emigrante significou
tamén ter outro almanaque de celebracións, fóra, non existía San
José Obrero, e o primeiro de maio
contribuía sen dúbida a situarnos
no mundo. Hoxe as persoas esquecen a orixe deste día. Non falta
quen pensa que é un día decretado
desde o goberno e aínda haberá alguén que crea que é o seu propio
xefe o que desexa ofrecer unha
festa de convivencia entre os traballadores e traballadoras da empresa. Aorixe do 1° de maio está na
proposta dos traballadores organizados na Asociación Internacional
dos Traballadores (AIT) de declarar un día de loita para reivindicar
oito horas de traballo e os acontecementos de Chicago, cando millares de traballadores saíron o 1°
de maio de 1886 as rúas, e
despois o día 4 de maio, durante
novas manifestacións na Praza
Haymarket, unha explosión no
medio da manifestación provocou
unha represión brutal con máis de
100 mortos e a prisión de decenas
de militantes obreiros e anarquistas, déronlle o seu definitivo
significado de día internacional de
loita dos traballadores. Desde a
prensa pódese ofrecer unha visión
interesada da perda do primeiro
de maio como data reivindicativa,
mais cada vez existen máis situacións precarias de emprego, supoño que tamén moitas descubertas
de mulleres como a miña tía Carme, chegadas de fóra que
traballan entre nós e que
descobren a súa primeira manifestación, outras aínda aproveitan para arrombar a casa no oportuno
día festivo, pola semana non teñen
tempo ningún.♦
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A Revolution dance de Galegoz
M. BARROS
Crearon a etiqueta “Aranhoto style” para definir o seu estilo, é dicir, música de baile
feita en Galiza con samplers,
loops, percusións, guitarras,
ventos e voces, apoiados por
vídeos e performances. Agora
Galegoz, segue a tirar do fío
en Revolution Dance, un segundo traballo, máis profesional,
co que ruarán por todo o país.
Inauguraron a etiqueta “Aranhoto
style” con Galician Chimpanzee
(Ouvirmos 2006), unha mestura
de letras acedas e bases electrónicas que aspiraban a converter no
éxito das discotecas galegas. O
ano pasado non foi o hit máis bailado da noite, pero neste tempo
mudaron as tornas. Cada vez máis
rodados, Galegoz comeza a achegarse ao concepto multidisciplinar
que perseguían cando se creou a
banda, é dicir, ofrecer un directo
no que os sons electrónicos se
fundisen con audiovisuais e con
performances. Ademais, o seu segundo disco, Revolution Dance,
está gravado dun xeito máis profesional que o anterior e, no referido aos concertos, veñen de fichar con La Fábrica de Chocolate.
“O 2006 tomámolo de proba,
pero nun ano demos montado a
banda, topado o estilo do grupo,
sacado dous discos, aprendido a facer audiovisuais e encontrado o
son que queriamos”, comenta Marco Payno, o vocalista de Galegoz.
Formada por Marcos Payno e
Denís Mutante na voz, Pulpiño
Viascón na percusión, Manuel Payno na trompeta, Alex Salgueiro na
frauta e no teclado, Matías Olazábal na guitarra, DJ Nell, Chou VJ e
Tomás Ruído como técnico de son,
a banda Galegoz dá con este novo
disco unha volta ao aspecto musical
iniciado en Galician Chimpanzee.
Máis oitenteira e máis funki, a música deste novo traballo combina os
xeitos das festas das vilas e os am-

bientes discotequeiros, erguéndose
nunha sorte de “verbena eléctrica”.
Eles gostan de definilo como “ciber-verbena electrónica, aderezada
con melodías sinxelas, ventos contundentes, estética circense, actitude punk e tres voces dándolle guerra ao poder”.
Cun punto hedonista o disco
non perde a vertente de crítica
social. Os incendios, as inundacións, a precariedade laboral e a
hipocrisía da Igrexa combínanse
con letras que perseguen o baile
e a revolution dance. “Como
banda, xa dende o principio, temos un compromiso social pero
sempre dende unha óptica moi
surrealista, na que procuramos
darlle unha volta a todo. En Revolution Dance seguimos a mesma liña”, comenta o vocalista.
Este novo disco gravouse na
Ribeira, no estudio da Compañía
do Ruído “dun xeito máis pausado e máis profesional”. Agora
están a preparar o videoclip de
Capitán GZ, un dos temas deste
novo traballo. Será un vídeo de
animación, a xeito de videoxogo,
no que teñen previsto que se intercale imaxe real coa dixital.
O que naceu a finais do 2005

como un experimento dentro do
Colectivo Perverso, cristalizou
nunha banda real, con dous discos xa no seu currículo tirados
por Ouvirmos que serán seguido
por un terceiro. En maio comezarán a presentar o novo repertorio por todo o país, nun directo
“moi de discoteca”, como apunta
Marcos Payno, con bases fortes e
luces de cores bombardeado con
audiovisuais “apocalípticos”.

Cada vez máis
Aínda que Galegoz naceu ao
abeiro desta nova explosión de
bandas e de estilos que se vive en
Galiza, é certo que ao principio
non tiñan competencia. A música
de baile en galego era un terreo

EN DIRECTO
OURENSE: 5 de maio, no
festival En movemento.
FENE: 11 de maio.
CALDAS DE REIS: segundo fin de semana de xullo,
no festival Cultura Quente.♦

por explorar. Agora, como explica Marcos Payno “son cada vez
máis proxectos que optan pola
música electrónica, entre eles o
Projecto Mourente, Fany e Alexander ou Safari Orquestra. Na
actualidade existen en Galiza grupos de todos os estilos, mesmo
escoitei na Radio Galega tango en
galego. O problema é que se coñezan, pero cada vez hai máis
grupos grazas aos medios. Recordo en Xenreira que empezabamos
a ensaiar con caixas de madeira
ou de cartón mentres non aforrabamos para a batería. En cambio,
agora non fai falta nin ter músicos, con dispoñer dun ordenador
e de dous programas xa tes posibilidades de facer cousas e gravar
cantas veces queiras”.
Como el mesmo explica, non
é necesario reunirse tanto para
ensaiar porque ao ter as bases gravadas cada músico fai o propio na
súa casa. Así traballa Galegoz,
que ademais ten a particularidade
de que moitos dos seus compoñentes desenvolven proxectos paralelos. “Hoxe en día pode facerse un disco entre diferentes continentes cun resultado óptimo”, explica Marcos Payno.♦

Marful, Festicultores e
Concha Buika no Cultur.gal
M.B.
Marful, Malvela, Na Virada,
Festicultores Troupe, Concha
Buika, Mamá Cabra e Tanxarina son algúns dos grupos e compañías que actuarán no Cultur.gal, a Feira do Libro e Industria Cultural organizada pola Asociación Galega de Editores que pretende ser unha plataforma de referencia na que se
integren os diferentes sectores
da industria cultural do país.
Entre as actividades previstas dentro do programa,
que se desenvolverá no Pazo
da Cultura de Pontevedra do
10 ao 13 de maio e que inclúe
recitais poéticos, mesas redondas, proxeccións e obradoiros temáticos, destaca o
apartado musical e teatral.
O primeiro dos concertos

terá como destinatarios os
cativos. Mamá Cabra ofrecerá o sábado 12 de maio no salón de actos un espectáculo
musical baseado en poemas
de autores galegos de literatura infantil. O domingo, nese mesmo espazo, o grupo Na
virada interpretará o seu repertorio de música de autor
con textos de creadores galegos e temas populares da
área lusófona.
As actuación musicais para adultos virán o venres 11
da man de Malvela, o grupo
tradicional de Mos que xa
conta con dous discos no
mercado, que beben ambos
os dous da tradición. O grupo ourensán Festicultores
Troupe será o encargado de
poñer a música nas rúas pon-

tevedresas coa súa ruada festeira con xeitos de verbena e
dos ritmos ciganos dos Balcáns. Será o sábado 12. Esa
mesma noite actuará Concha
Buika no auditorio. O domingo pecha o cartel o concerto de Marful, no que presentarán os temas do seu último traballo. A banda liderada por Ugía Pedreira propón un disco inspirado nos
ritmos que soaban nas vilas
galegas entre os anos 30 e 50
nos salóns de baile e nos cafés cantantes.
No seo da feira presentaranse os discos Misturados, de
Cristina Pato e Mutenrohi,
Engado, da Nova Galega de
Danza, Rompendo a marea do
dúo Setesaias e Revolution
Dance de GalegoZ.

Teatro
A compañía de monicreques
Tanxarina será a encargada de
abrir o apartado teatral. O xoves
10 representarán no salón de actos o espectáculo Titiricircus. Para adultos, esa noite, Mofa e Befa porán en escena no auditorio
Pezas escénicas. Tamén se porá
en escena Os xigantes da man da
compañía Miro Magariños e a
comedia E se cantamos? a cargo
do grupo Migallas.
As xornadas tamén dedican un espazo ao cine feito en
Galiza. Durante catro días pasaranse curtas, longametraxes
de ficción en documentais en
Pontevedra. Poderán verse,
entre outros, os filmes De profundis, de Miguelanxo Prado e
Mía Sarah, de Gustavo Ron.♦
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Xavier
Franco Alonso
‘Quería xogar
coa ambigüidade
da novela’

‘CHECKPOINT’ EN NABLUS
M.B.
Os postos de control na Palestina ocupada son algo máis que
barreiras metálicas custodiadas
por militares. Son pequenas trabas na vida de centos de palestinos que viven baixo a ocupación
de Israel. O obxectivo do fotógrafo palestino Khaled Jarrar captou
escenas cotiás desta realidade,
que agora, e despois de permanecer penduradas no posto de
control de Nablus, exhíbense na
sala de exposición da Fundación
Araguaney Ponte de Culturas,
en Compostela.

As corenta fotos asinadas polo
fotógrafo palestino Khaled Jarrar,
que se exhiben dentro da mostra
organizada pola Fundación Araguaney No Checkpoint, penduráronse na barreira metálica que debe atravesar toda persoa que
queira entrar en Nablus. As instantáneas describen a vida baixo a
ocupación israelí e o seu muro.
Khaled Jarrar colgou as fotos o pasado 3 de febreiro ante a atenta
mirada dos soldados das Forzas
de Ocupación. Preto dun centenar
de persoas participaron nesta acti-

vidade, o segundo evento dentro
da campaña 30 días contra os
postos de control, organizada polo
grupo HASM (Palestinos pola paz,
o diálogo e a igualdade).
Nablus foi o lugar escollido
por ser a máis controlada de toda
Cisxordania, como aseguran os
organizadores da campaña. Dende 2002 é posíbel entrar á cidade
a través de seis postos de control,
pero convértese nunha tarefa
máis difícil saír. Só se pode abandonar se se conta cun permiso
especial, documento que tan só

A Viñoteca

se consegue fóra de Nablus.
Despois da experiencia, as
instantáneas de Khaled Jarrar
recalan en Compostela para
amosar as trabas diarias ás que
se ve sometida a poboación palestina. A mostra permanecerá
aberta até o 12 de maio.
A Fundación Araguaney organizará ademais visitas guiadas
para escolares, aos que se lles
explicará en que consiste un
posto de control e que supoñen
na vida cotiá da poboación palestina.♦

ANTONIO PORTELA

De tal viña...
Cada vendima culmina todo un ciclo vexetativo dun ano concreto,
diferente aos demais, coas súas características e incidencias climáticas, cos labores necesarios, desenvolvidos e enfocadas para a obtención dun bago san e de calidade,
coa relación azucre/ácidos axeitada e os compostos polifenólicos na
concentración precisa para o viño
que desexamos elaborar, así coma
unha axeitada arquitectura da viña
reflectida na correcta densidade de
plantación, un sistema de condución eficiente segundo a colocación xeográfica, o clima e a variedade, unha poda equilibrada, respectando o ecosistema da cepa e
do medio, e ao final unha colleita
no seu momento óptimo de madurez, co seu ciclo vexetativo completado para a obtención deses
compoñentes “máxicos”. Nese
momento chega o tempo no que
estes compostos se transformarán

primeiro no mosto e deste en viño.
A viña define e determina o viño: calquera viña non orixina un
gran viño, ou o que é o mesmo, a
mellor adega co mellor enólogo e
as mellores instalacions dependen
das uvas que entren na vendima,
que á súa vez son froito da viticultura desa viña. Os elaboradores
máis preocupados pola calidade e
autenticidade dos seus viños denomínanse a si mesmos coma viticultores, vigneron en Francia ou
viticólogos en Portugal.
Cunha uva sa e de calidade é
posibel elaborar un gran viño, de
feito os grandes viños elabóranse a
partir de vendimas excelentes, así
e todo unha boa vendima pode ser
malograda ou estragada coa súa
incorrecta manipulación na adega.
Pola súa banda, unha uva con
carencias ou deficiencias poderá
ser corrixida na adega pero nunca orixinará un viño grande, por

moito que o enólogo ou a tecnoloxía dispoñíbel se apliquen na
súa elaboración.
Existen un número moi elevado de variedades de uva para
vinificación e cada unha coas súas características que as fan diferenciarse en carácter e calidade.
Incluso dentro dunha mesma variedade a cepa reacciona de xeito
distinto ante os diferentes ecosistemas, climas, microclimas e solos, así como ás determinadas
condicións nas que se cultiva
(densidades de plantación, podas, labores, tratamentos, etc.).
O resultado é unha gran diversidade de materia prima e desta
riqueza varietal cada zona, rexión
ou bisbarra vitivinícola seleccionou ao longo dos tempos as variedades que mellor se adaptaban
ao seu medio. Así mesmo as diferentes zonas caraterizábanse por
un “xeito” de elaborar e envelle-

cer o viño peculiar e propio que,
xunguido ás diferenzas varietais e
de cultivo, orixinaba o grande
abano de viños e identidades.
Actualmente, existe unha crecente uniformización no mundo
vitivinícola debido aos factores
de globalización reflectidos no
aspecto enolóxico (tecnoloxias de
elaboración) e na viticultura (nas
variedades importadas que algúns
chaman mellorantes porque evidentemente só as empregan os
que teñen algo que mellorar e nas
técnicas de cultivo), convivindo
cos novos visionarios que volven
a mirada e nos falan das fases lunares, das enerxías intanxíbeis
que se moven entre o ceo e as raigames, da microfauna subterránea, que nos din que o único global é o microcosmos que rodea e
que une a cepa e o seu viñedo co
seu contorno e con todos os organismos que nel moran.♦

M.B.
Sotelo Blanco vén de editar a
súa obra Aínda que arranca
coa viaxe dun escritor a Lisboa. Que ten de canto literario á capital portuguesa?
A presenza de Lisboa é
central no libro. Aínda comeza no tren que vai de Porto á
capital e relata unha estadía
polos seus barrios e as súas
rúas. Aínda que se fala tamén
de Pessoa e de Saramago, na
obra están moi presente o
mundo literario de Antonio
Tabucci, especialmente o libro Requiem, que tamén narra
unha xornada lisboeta. Este é
un libro que me gusta moito
pola ollada que bota a cidade.
Parto, en certo sentido, desta
obra pero xa explico que, aínda sendo unha influencia clara, non pretendo que sexa definitoria do meu traballo.
O protagonista pregúntase se o libro pode arranxar algo. Pode?
Esa reflexión está na liña
do concepto do que é o libro,
que non está claro que se axuste ao xénero da novela, que sexan simplemente uns apuntamentos ou que teña a entidade
de texto literario que se lles
pode ofrecer aos demais.
Por que optar por esta
vía e non seguir unha trama convencional?
Hai pequenas tramas pero perséguese cuestionar a
literatura de xénero. A idea
era xogar coa indefinición e
que o lector non saiba se está a ler unha novela ou algo
que poida chegar a selo. Na
miña opinión, Aínda é unha
novela porque as definicións
que se fixeron son ambiguas
e o concepto, moi amplo.
Como un escritor introduce o personaxe doutro
escritor na novela?
Hai autores que foxen
destas cuestións metaliterarias. Non embargante, gústame sempre facer ese tipo de
alusións, xa non só de literatura senón tamén cinematográficas e musicais.
Ese protagonista di que
o libro non quere ser unha
“novela de divertimento”.
Ese tipo de apuntamentos
que fai sobre teoría literaria hai
que entendelos con certo distanciamento. Non son o meu
ideario literario, aínda que por
veces coincidan o pensamento
do autor e do narrador.♦
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O Bardo na Brêtema

ANTONIO PORTELA

O corvo da liberdade
Traballadores e (A leva dos escolhidos entra na Arca)
‘maias’
FRANCISCO CARBALLO

O

27 pasado tiven a
oportunidade de
compartir en
Marín un serán
intercultural como
preparación para os
maios/as do día l: unha
converxencia de idades a
competir vizosamente.
Un exercicio cultural
previo ao zonal do día 3
en San Roque, Vigo.
Creo que serviu de
bilma ás celebracións
dos maios e aos desfiles
dos traballadores do 1 de
maio. Estes desfilan
segundo cada sindicato:
reivindican, conviven,
ofrecen unhas vidas de
xenerosidade na
construción da nación.
Nunca ha ser de máis o
pulo empregado na
proclamación da
primacía do traballo a
asumir no sistema
económico-político
mundial. A realidade
social é adversa; o
traballo está submiso ao
capital. O mercado
manda e a
discriminación avanza.
Aquí, tanto en
Pontevedra coma no
Morrazo, aos desfiles
dos traballadores seguen
os maios verdes,
cónicos, xuvenís e
algareiros: “aí vén o
maio”, cantan rapaces
que completan con
coplas campesiñas. É o
cruzamento cultural da
graza infantil só igualada
polos “entroidos”
A personificación nun
neno dos “maios” é un
tributo á vida, á natureza
maternal. É o soporte
inocente que avanza até
encher todos os sistemas
humanos sen que a usura
nos arrasase por séculos.
Desfiles
reivindicativos do 1 de
maio e concursos
infantís de coplas e
figuras xuntapóñense no
mesmo día e en
secuencia
ininterrompida. É unha
fartura. Noutras zonas da
Galiza van en datas
diferentes. Na
pontevedresa axústanse a
unha mentalidade
coherente: podemos
recuperar a harmonía de
natureza e sociedade;
podemos saír da
reclusión neoliberal que
destrúe a naturaze e os
humanos, cara a unha
alternativa ecuménica.♦

Eram tempos convulsionados por
mudanças radicais. A estrutura
vertical da sociedade, intrinsecamente violenta, se derruba. Caos,
o estado primigênio e fecundador
do mundo, suscita uma nova ordem. A ditadura de João Franco
(1907-1908) precipita o fim da
monarquia portuguesa. Estamos
ás portas da I Guerra Mundial e
da Revolução Russa. Foram anos
de sucessivas e profundas crises
onde os filo-fascistas colheram
fôlegos para se opor ao nacionalismo. E nessa venenosa luta ressurge na sociedade portuguesa o
saudosismo das glórias pretéritas, o Sebastianismo que Fernando Pessoa descreve na terceira
parte de Mensagem, intitulada
“O Encoberto”, como o sonho do
“Quinto Império”.
Nesse contexto nasce no distrito de Vila Real, em São Martinho de Anta, o 12 de Agosto de
1907, Adolfo Correia da Rocha,
conhecido pelo seu alter ego Miguel Torga.
(Por quarenta dias recebera
das mãos servis de Noé a ração
quotidiana.)
O movimento modernista português aparece durante a Primeira
Guerra Mundial na qual Portugal
está formalmente envolvida. Os
preliminares encontram-se no
movimento da Renascença Portuguesa com a revista A Águia, dirigida por Teixeira Pascoaes e onde
Fernando Pessoa se estreia como
crítico literário. O 26 de Março de
1915 aparece o primeiro número
da revista Orpheu, início oficial
do Modernismo, que teve um
grande sucesso já que todos os
que a compravam ficavam horrorizados. Os orfistas –Mário de SáCarneiro, Almada Negreiros, Luís
de Montalvor, Ronald de Carvalho, os heterónimos de Pessoa,
etc.– estavam influenciados pelos
manifestos de vanguarda europeus, do futurismo de Marinetti,
do existencialismo de Heidegger,
e foram chamados de loucos e
irreverentes por apresentar poesia
carente de metro ou sublimar a
modernidade. O “Manifesto Dadá” de Tristão Zara ainda tardará
três anos em ser redigido.
Júlio Dantas, máximo expoente das letras portuguesas na altura, reage contra a inovação dos

Miguel Torga.

orfistas e diz que esses autores
são pessoas sem juízo, paranóicos. Almada publica o “Manifesto Anti-Dantas” e por extenso
contra a geração tradicionalista
duma sociedade burguesa num
país limitado. E finaliza “O Dantas é a meta da decadência mental! ... Morra o Dantas! Morra!
Pim!”, e assina: poeta d’Orpheu,
futurista e tudo.
(Superara o instinto da própria conservação e de peito aberto fugiu em protesto activo contra o arbítrio que dividia os seres
em eleitos e condenados.)
Os orfistas semearam as artes
e as letras portuguesas dum tom
europeísta e audaz decidido a
combater o academismo bem
pensante da burguesia. O Modernismo incita à plenitude individual construindo a linguagem a
partir do vazio, do não-eu. No
rasto do Orpheu surgiram sucessivas publicações literárias a alimentar a modernidade. Exílio
1916, Centauro 1916, Ícaro

1917, Portugal Futurista 1917,
Athena 1924-1925 e Presença
1927-1940, marco do segundo
período modernista português
onde Miguel Torga se integra
desde a sua fundação. Mas em
1930, ao considerar que há imposição de limites à liberdade
criativa, abandona o presencismo junto com Branquinho da
Fonseca e Edmundo Betancourt.
(A voz de Deus ribombou
pelo céu imenso, numa severidade tonitruante. Numa minúscula ilha de solidez, no meio
dum abismo movediço, impávido, negro, sereno, permanecia o corvo.)
“Nasci subversivo. / A começar por mim - meu principal
motivo / de insatisfação.” escreve Miguel Torga no seu livro
“Orfeu Rebelde”. O conto é talvez o cimo da sua expressão literária e os dramas da vida rural na
relação do homem com a terra e
o mundo, a morte e a solidão, são
as constantes que revelam a bre-

vidade e universalidade humana.
“Bichos” apareceu em 1940,
numa irmandade de animais com
sentir humano ou humanos revestidos de animal. Uma Arca de
Noé onde a obra se desvincula
do seu criador e adquire vida
própria. Vicente, a apoteose final
de Bichos, subverte a perspectiva teológica do discurso bíblico
e se alça como um símbolo de liberdade ao insubordinar-se à
verticalidade do omnipotente poder divino -intrinsecamente violento e falocéntrico- com a serena dialéctica horizontal de tratar
a Deus num plano de igualdade.
(A morte temia a morte. Ou
o Senhor preservava a grandeza
do instante genesíaco, ou o seu
aniquilamento invalidava essa
hora suprema.)
No ano que surgiu “Bichos” o
autor foi conduzido a prisão pelas
críticas à ditadura fascista do criminal Franco contidas na sua obra
“O Quarto Dia da Criação do
Mundo”. O livro foi confiscado.
Fernando Lopes-Graça compõe
em 1942 a “História trágico-marítima” para barítono, coro feminino e orquestra, sobre um poema
de Miguel Torga. Caos, o estado
primigênio e fecundador do mundo, suscitara uma nova ordem.
(Nada podia contra aquela
vontade inabalável de ser livre.
Para salvar a sua própria obra,
Deus fecha, melancólicamente,
as comportas do céu.)
As seis secções deste artigo
(em parêntese) são as que conformam a obra que eu compus para
os actos do centenário por encomenda de Cultura Norte do Ministério da Cultura de Portugal.
Está escrita para Quinteto de sopros e a estreia será o 5 de Maio
de 2007 no Teatro Municipal de
Vila Real, repetindo-se logo em
Porto, Coimbra, Caldas do Gerês,
Chaves, Guimarães, Bragança,
Compostela e Zamora. “O corvo
da liberdade”, inspirada no último conto de Bichos, é uma homenagem a Miguel Torga, a vontade que desafiou a Deus. E com
os seus versos eu apregoo: “Junquem de flores o chão do velho
mundo: / Vem o futuro aí!”.♦
www.soutelo.eu
ant@soutelo.eu

Dicionario de Mulleres G alegas
Aurora M arco
Un libro que recolle a vida de centos
de mulleres que tiveron un papel
destacado na vida pública e que logo
a sociedade relegou ao anonimato.
A NOSA TERRA

Nº 1.266 ● Ano XXX ●
Do 3 ao 9 de maio do 2007

O Trinque
Naturalmente Galiza

Para a
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101ou
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Este programa da Xunta promove viaxes de fin de semana
para mozos de entre 18 e 30
anos. Cada ruta costa 12 euros e
para inscribirse hai que chamar
aos teléfonos 981 545 702, 981
544 854 ou 981 544 869. En

maio están dispoñíbeis as viaxes á Ruta do Ouro, en Quiroga; a visita ás Fragas do Eume;
o roteiro polo Macizo Central, a
visita ao berce do Miño e actividades de kaiak na Mariña ou
na Ribeira Sacra.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

D E

C U L T U R A
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E S P E C T Á C U L O S

Concertos
Concertos 4 x 4

Em Movimento

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. Este
venres 4 teremos a Serra-lhe Ai!!! no Centro Cívico de
ARTEIXO; Os Carunchos no Auditorio Municipal de
MONTERROSO; o sábado 5 poderemos escoitar ás 20h ao
Rao Trío na Casa da Cultura de MONFORTE; ás 20h30 a
Fernández e Quintá no teatro Pastor Díaz de VIVEIRO;
e á mesma hora a Serra-lhe Ai!!! na Casa da Cultura de
ALLARIZ; o domingo 6 Leilía actúa ás 22h na Casa da
Cultura de SARRIA; o vindeiro xoves 10 ás 18h30 no teatro da Cidade Universitaria de VIGO tocaralle o turno a
Ruote; e ás 20h30 a Serra-lhe Ai!!! no Principal de PONTEVEDRA; o venres 11 Leilía estará ás 20h30 no Auditorio Municipal de MONTERROSO; Ruote no Centro Cívico
de ARTEIXO; e Xavier Díaz ás 21h no C.S. de BOIRO.♦

O Festival da Língua comeza o
sábado 5 ás 12h cunha Ruada Lúdico Festiva con saída da Praza
do Ferro de OURENSE e final na
Praza do Correxedor, con lectura
do manifesto Cada día somos
máis; ás 17h haberá un Concurso
de Curtametraxes Galegas, con
posterior debate e presenza dos directores, no C.S. A Esmorga; ás
18h diferentes radios libres do país realizarán un programa en directo desde as instalacións exteriores do Polo Universitario (ao
lado da Nova Biblioteca); ás 19h o
C.S. A Esmorga acollerá un recital

Nordestin@s
I Musici

Os sons mariñeiros chegan o mércores 9 ás 21h30 á sala Clamores de MADRID nas voces de Ugia Pedreira e
Guadi Galego arroupadas polas harmonías máis contemporáneas do piano de Abe Rábade. O venres 11 escoitarémolas no Palau de la Música de BARCELONA.♦

Sugar Mountain
Esta banda presenta o novo disco In the raw este xoves
3 na sala Ache de MARÍN; o venres 4 poderemos escoitala en directo pub Kilé de ORDES.♦

Tote King
O artista sevillano, recoñecido como un dos MCs máis
destacados do hip hop estatal, presenta este venres 4 ás
20h30 na sala Capitol de SANTIAGO DE COMPOSTELA o
seu novo traballo titulado 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.♦

Marcos
Marcos Valle
Este artista vai dar un concerto este xoves 3 ás 20h30
no Jofre de FERROL, dentro do ciclo de Música Brasileira; o venres 4 poderemos escoitalo á mesma hora no
Pazo da Cultura de PONTEVEDRA.♦

Pirats Sound Sistema
Dous MCs e un DJ forman este grupo barcelonés de reggae
e hip hop combativo que presenta en directo o seu novo
disco Vol. II o vindeiro xoves 10 no C.S. Revolta de VIGO;
o venres 11 poderemos escoitalos, xunto cos Dios ke te
Crew, na sala Teatro (Rua Rei Abdullah 13) da CORUÑA.♦

XII Ciclo de Jazz da Barrié
No que poderemos escoitar este xoves 3 ás 20h30 no Palacio da Ópera da CORUÑA ao Dr. Lonnie Smith Trío;
o sábado 5 teremos en dupla sesión ás 20h e 21h30 na
sede da entidade en VIGO ao Miriam Aida Bossa
Acoustic Nonet. Entrada gratuíta previa retirada da invitación a véspera do concerto na sede da fundación en
Vigo a partir das 20h; e o mesmo día do concerto na Coruña. Máis información en www.fbarrie.org.♦
Lonnie Smith Trío.

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.

A Coruña
■ ACTOS

SOSTENIBILIDADE
O MACUF acolle este xoves 3 ás 20h a conferencia
Cambio climático: desenfreno mediático, a cargo
de Manuel Toharía, presidente da Asociación Española de Xornalismo
Científico. No mesmo lugar poderemos escoitar, o
vindeiro xoves 10, o catedrático de Bioquímica e
Bioloxía Molecular da Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Agrónomos e
da Politécnica de Madrid
Francisco García Olmedo, que falará sobre Biocombustíbeis: vantaxes e
límites.

■ EXPOSICIÓNS

CASAS DOENTES
Desde o xoves 10 podemos
disfrutar na sede da Fundación Barrié deste percorrido polas fotografías máis
recentes de Manuel Sendón, que recolle imaxes de
casas en ruínas, deterioradas ou inacabadas, a modo
de reflexión sobre o estado
actual das construcións e o
significado do paso do tempo ; ademais a Fundación
tamén presenta a mostra
Áreas residenciais universitarias. Concurso de ideas
Campus de Elviña Universidade da Coruña, que reúne paneis e maquetas.

MEMORIA
NAS PAREDES

A biblioteca pública González Garcés presenta esta
mostra de cartaces até o 30
de xuño.

ELENA GAGO

Esta orquestra de cámara italiana interpretará
pezas de Verdi o vindeiro xoves 10 ás 20h30 no
C. C. Caixanova de VIGO; o venres 11 ás 21h
poderemos escoitalo no
C. S. Caixanova de
PONTEVEDRA.♦

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.

Podemos ollar as súas pinturas no Quiosque Afonso.

VICENTE PREGO

LA GALICE.
JEAN DIEUZAIDE

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

Podemos contemplar as
obras realizadas polo fotógrafo francés durante as súas viaxes a Galicia nos anos

11-S
Até o luns 14 de maio podemos ollar no C.S.C.Caixa

poético-musical no que participarán Séchu Sende, O Carrabouxo,
Belem de Andrade e Silvino, con
posterior apresentación do libro
sobre os Centros Sociais galegos
editado polo xornal Novas da Galiza; ás 20h30 teremos no mesmo
lugar a palestra Conhece o teu
mundo, con intervención de persoas implicadas en proxectos empresariais e/ou sociais que empregan o galego como língua vehicular na súa actividade; e a xornada
rematará cun concerto no Polo
Universitario dos grupos Coanhadeira, Guezos e Galegoz.♦

Galicia a mostra A mirada
da prensa.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 07

Na CORUÑA,
Isabel
Muñoz
expón
no MACUF.

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 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.

ISABEL MUÑOZ
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.

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.

Carteleira
Carteleira

☞

A FONTE DA VIDA.
Película de ciencia ficción
que vai desde o século XVI até o
século XXVI. Un home percorre
o tempo na busca dunha cura para o cáncer que sofre a súa muller.

☞

ADEUS BAFANA. Joseph Fiennes é o carcereiro de Nelson Mandela en Robben Island. Considera os negros
subhumanos e defende o apartheid. Mais o contacto co político
vai facerlle mudar de opinión.

☞

PREMONITION. Unha muller (Sandra Bullock) sofre episodios de alucinación nos que o seu marido
morre. Pero son tan abundantes que acaba vivindo en dúas
dimensións paralelas sen saber
se a real é a da súa felicidade
ou a da súa viuvez.

☞

A MALDICIÓN DA
FLOR DOURADA. No-

va película do prestixioso director chinés Iang Imu. Relato
construído coma un enorme folletín na época medieval do Imperio da China. Grandes decorados nunha película de acción,
amor e sensualidade.

☞

I LOVE MIAMI. O actor español Juan Luis Galiardo interpreta a Fidel Castro
nesta sátira de política ficción.
O comandante chega a Miami
como náufrago e acabará coñecendo a realidade dos exiliados
en Florida desde un punto de
vista humano que o fará máis
receptivo ás súas ideas.

☞

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.

☞

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

☞

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

☞

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.♦

O II Festival Galego de Cabaré
que se vén celebrando en PONTEVEDRA, preséntanos este xoves 3
ás 22h no jazz café Night & Day e
con entrada libre o espéctaculo
dos Fabulosos Cubatas The Fockink Brothers; o venres 4 ás

■ EXPOSICIÓNS

21h30 no Principal teremos unha
festa temática denominada O
Grande Musical que recreará os
salóns de baile; e o sábado 5 á
mesma hora homenaxearase ás actrices clásicas dos anos 30 na festa
Femme Fatal.♦

Auto
O premiado Ernesto Caballero
dirixe esta produción para a que
conta con Carmen Machi, Vicente Díez, Marisol Rolandi ou
Eva Santolaria, e poderemos
ollala o martes 8 ás 20h30 no
C.C. Caixanova de VIGO; o mér-

cores 9 no Auditorio de VILAGARCÍA ás 21h; o xoves 10 ás
20h30 no Jofre de FERROL; o
venres 10 á mesma hora no Auditorio Municipal de OURENSE; e o
domingo 13 no C.S. Caixanova
de PONTEVEDRA.♦

MÁXIMO RAMOS
O C.C.Torrente Ballester expón a obra seleccionada no
XIX Premio de Gravado.

KEITH HARING

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.

Lugo
XOÁN GUERREIRO
A mostra do pintor titulada
Fragmentos...[de Lugo]
permanecerá até o 12 de
xuño na galería Clérigos.
O pintor expón a súa obra
no Pazo da Deputación
Provincial.
■ MÚSICA

FALTRIQUEIRA
O grupo de cantareiras actúa
o venres 4 no Clavicémbalo;
o sábado 5 teremos na mesma sala o hip hop dos Dios
ke te Crew; o vindeiro venres 11 tocarán os Guezos; e
o sábado 12 Jato Nejro.

Oleiros
Oleiros
■ ACTOS

FUTURO DOS
MONTES GALEGOS
Este xoves 3 celébrase no
Castelo de Santa Cruz unha
xornada de reflexión e debate, organizada polo Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, co obxectivo de analizar o papel
que Galiza debe afrontar
para a conservación e uso
sostíbel do medio forestal.
Máis información en
www.ceida.org

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

MIRARTE
A Fundación Luís Seoane

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

F & JAAS

ADEGA organiza dentro do Proxecto Ríos un programa de itinerarios co que tenta achegar a cidadanía aos cursos fluviais nun ambiente
lúdico e dar a coñecer o patrimonio
natural, cultural e social asociado,
empregando medios de transporte

■ TEATRO

LAGARTA LAGARTA
Esta compañía representa a
obra As últimas lúas o venres 4 e sábado 5 ás 20h30
no teatro Principal.

PETER PAN

Crianzas e maiores poderán
gozar con este musical de
gran formato o sábado 5 e
domingo 6, en dúas sesións
diarias: ás 17h e 20h, no
Auditorio Municipal.

Pontevedra
■ EXPOSICIÓNS

CERÁMICA
O Pazo da Cultura acolle
até o domingo 13 unha
mostra de escultura ibérica
contemporánea. Neste mesmo lugar poderemos contemplar, até o mércores 16,
a mostra As caras de Jorge.

BIOGRAFÍAS

Podemos ollar o arquivo fotográfico de Julio Cortázar
durante todo o mes de maio
no C.C. da Deputación.

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

FRUELA ALONSO

EL OJO QUE VES

A sala Alterarte do Cámpus
acolle, até o venres 25, a
mostra Aquel insensato xogo de pintar.

MAKALAITTIK

TINTORESCU

sustentábeis (bus, a pé, en bicicleta e
piragua). O vindeiro sábado 12 farase un roteiro en canoa polo Miño,
entre a Barcela e As Neves. As prazas para os roteiros son limitadas, os
interesados en asistir poden apuntarse en www.proxectorios.org.♦

Este xoves 3 ás 20h30 teremos no teatro Principal este concerto lírico.

NATUREZA GALEGA

■ MÚSICA

Roteirríos

CANÓDROMO

LER IMAXES

Podemos ollar as obras de
Manu Muniateglandikoetxea na galería Marisa Marimón até finais de maio.

A mítica banda do pop rock
español vai dar un concerto
este xoves 3 ás 20h30 no teatro Colón.

■ CINEMA

IL TROVATORE

■ EXPOSICIÓNS

A Fundación Luís Seoane
acolle, até o sábado 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.

LOS SECRETOS

■ MÚSICA

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

Ourense
Ourense

ÓSEOS COSMOS

Dios ke te
Crew está
o sábado
5 no
Clavicémbalo
de LUGO.

■ EXPOSICIÓNS

ISMAELO

No C.C. da
Deputación
de OURENSE
podemos
contemplar
a mostra
fotográfica
sobre Julio
Cortázar,
a quen
ollamos na
ponte da
Ramallosa
en Baiona,
nesta
imaxe.
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Ferrol
Ferrol

II Festival de Cabaré

ORKAN UBER POESIE
Xosé Lois Carreira expón
no Museo Municipal até o
domingo 13.
O Ateneo presenta unha
mostra de José Antonio
Martínez e Francisco Javier Álvarez.

OS NABIS

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.

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

A sede da Fundación Caixa
Galicia acolle até xuño a
mostra de fotografía e vídeo Colección Circa XXPilar Citoler.

DESTINO

LA

A Biblioteca Municipal
acolle este ciclo, organizado en colaboración co Festival de Cans, co que se
pretende facer unha mostra
das posibilidades da curtametraxe para integrarse en
películas longas. Este xoves 3 ás 21hpoderemos
ollar a película 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
deste ciclo. O vindeiro xoves 10 proxectarase De bares, primeira longametraxe
do director galego Mario
Iglesias.
■ MÚSICA

CULTURA EN FAMILIA
O sábado 5 ás 18h na Praza
de Antonio Palacios teremos ao grupo Mamá Cabra, especializado en música para público infantil.

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

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

Santiago
■ ACTOS

A IGREXA DOS POBRES

O filósofo e teólogo Enrique de Castro, coñecido co-

mo o Cura de Vallecas, vai
dar unha conferencia este
xoves 3 ás 20h na Facultade
de C.C. da Comunicación.

ORIENTE MEDIO

O ciclo Un conflito, dúas
visións, organizado pola
Fundación Instituto de Estudos Políticos e Sociais,
preséntanos o martes 8 ás
20h no C.S. Caixanova a
Ghaleb Jaber Ibrahim,
que nos falará de Israel
proxecto sionista: colonialismo e aparhaid.
■ CINEMA

SERGIO CABRERA

Na IV Semana de Cinema
Anarquista que se celebra
na sala Yago poderemos
ollar este xoves 3 ás 20h e o
sábado 5 ás 22h30 a produción colombiano-italiana
deste director A estratexia
do caracol (1994); tamén
este xoves 3 ás 22h30 e o
domingo 6 ás 20h proxéctase Recursos Humanos
(1999), do francés Laurent
Cantet; o venres 4 ás 20h e
o domingo 6 ás 22h30 tocaralle o turno ao clasico A
grande ilusión (1937), de
Jean Renoir; ás 22h30 do
venres teremos a fita de Basilio Martín Patino, Queridísimos verdugos (1973); e
o sábado 5 ás 20h Mulleres
Insubmisas (1995) do mexicano Alberto Isaac. Ademais todo os días ás 22h30
proxectarase antes da fita
principal Miss Ledya
(1916), de José Gil y Gil,
considerada como a primeira película de fición galega.

XOGANDO CO TEMPO
A Fundación Caixa Galicia

Mamá
Cabra toca
no PORRIÑO
o sábado 5.

LIBERTAD

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

MEMORIA DO 36
Teatro do Atlántico presenta este xoves 3 ás 20h30
no Principal un recital poético-musical sobre a República e a Guerra Civil.

O Porriño

XI Festa da Troita

■ ACTOS

LÚA CON LUVAS
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.

SIGÜEIRO, capital do concello de
OROSO acolle, desde o venres 4
ao domingo 6 outra edición desta
festa, na que ademais da gastronomía e concurso de pesca, teremos,
na noite do venres, un Festival
Rock cos grupos Riff Raff de Fe-

rrol, os Samesugas e os Flash
Flan de Santiago, e os Who´s
Varna de Sigüeiro, e o sábado á
noite o Festival Folc coa gaiteira
Cristina Pato e as cantareiras
Faltriqueira, presentadas polo
contacontos Avelino González.♦
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acolle este ciclo no que poderemos ollar, o luns 7 ás
20h15 e con entrada de balde, a fita A derradeira noite de Spike Lee.
■ DANZA

N8 OHX

Podemos ollar á compañía
Pisando Ovos na sala Nasa
desde este xoves 3 até o sábado 5 ás 22h e o domingo
6 ás 20h30.
■ EXPOSICIÓNS

ENTRE AMIGOS

Desde o sábado 5 podemos
ollar no Museo do Pobo Galego as fotografías etnográficas realizadas polos seus socios. Desde o mércores 9 teremos no mesmo lugar a mostra
A xeración Nós e Europa.

TONO CARBAJO

Convocatorias
CABARÉ3
Dentro do II Festival Galego de Cabaré que se vai celebrar en Pontevedra, prográmase un obradoiro formativo para actores, bailaríns ou xente interesada no mundo do cabaré impartido polo grupo Femme Fatale no Pazo
da Cultura, no que se abordarán, do
luns 7 ao venres 11 en horario de 18h a
22h, aspectos escénicos, coreográficos, interpretativos, de atrezo ou históricos. Os participantes, que terán a
oportunidade de amosar os aspectos
traballados no obradoiro, deberán abonar a matrícula de 90 euros antes do
sábado 5 de maio. Máis información
en www.terceirope.blog.com.

atral producida por Xan Leira. O texto da obra, froito da adaptación do
guión de cinema homónimo, que nestres intres está en proceso de desenvolvemento para a súa rodaxe en 2008,
describe a saga dunha familia de exiliados galegos e dos descendentes na
Arxentina, ao longo dos últimos 70
anos, polo que se necesitan dous actores capaces de interpretaren os diferentes protagonistas da saga en candansúa
época. Os interesados deberán mandar
o currículo, máis unha fotografía, ao
enderezo electrónico acuarelacomunicación@telefonica.net. Máis información en memoriadagaliza@telefonica.net ou no teléfono 986 313 193.

se premiará a mellor mensaxe –de tema libre– enviada ao número 679 039
567, valorándose a orixinalidade e calidade de expresión, dunha extensión
dun máximo de 160 caracteres, incluídos os espazos e sen empregar acentos
ortográficos. A data límite para enviar
os textos é o 11 de maio, e todos os recibidos amosaranse na web www.centroculturalporrino.com. da Biblioteca
Municipal. O primeiro premio conta
con 250 euros, o segundo con 150 e o
terceiro con 100, e no caso de que a
persoa gañadora sexa menor de idade,
recibirá, no canto dos cartos en metálico, un agasallo valorado na cantidade
establecida.

OS FILLOS DE MARÍA

III CONCURSO DE SMS

XV MANUEL LUEIRO REY

A produtora Acuarela Comunicación
anda á procura dunha actriz e máis dun
actor que teñan arredor dos 30 anos para protagonizar a primeira montaxe te-

A área de Normalización Lingüística
do Concello do PORRIÑO organiza, por
terceiro ano, este concurso de mensaxes de móbel en lingua galega, no que

O Concello do Grobe, xunto con Sotelo Blanco Edicións, promoven este
premio de novela curta para honrar a
memoria da súa figura, así como fo-

mentar a promoción da literatura galega e os seus autores. Poderá participar calquera persoa, sen distinción
de idade ou nacionalidade, que presente os seus textos en lingua galega, conforme á normativa vixente.
Os traballos, que deberán ser orixinais e inéditos, terán unha extensión
mínima se 60 páxinas e máxima de
120, tamaño DIN A4, de mil oitocentas matrices cada páxina aproximadamente. Do texto enviaranse 5
copias baixo lema, antes do 15 de
agosto, a XV Premio Manuel Lueiro
Rey, Concello do Grobe, Praza do
Corgo s/n, 36980 O Grobe (Pontevedra), coas que se axuntará un sobre pechado no que figuren, fóra, o
lema e título e que conteña o nome
completo, enderezo e teléfono do autor, así como o título do libro. Máis
información en certamelueiro@culturaogrove.com.♦

O artista expón a súa obra
na galería SCQ até o mércores 16.

A Piragua
está a ser
representada
polo CDG
no Salón
Teatro de
SANTIAGO.

GUILLERMO PEDROSA

Podemos ollar as fotografías de Sonia Iglesias no C.S.
do Ensanche.

Fontes do Sar esta monumental ópera de Verdi, con
espectaculares proxeccións e
máis de 300 participantes.

26 de maio, na galería Trisquel & Medulio.

CGAC

■ TEATRO

■ ACTOS

Na sala II do Centro Social Caixanova temos a
súa mostra Singularidades Acopladas até odomingo 20.

PERÓN, PERÓN

EMPRÁZATE

ÚTILES DE COSTURA

COMPOSTELA VERDE

O museo compostelán presenta desde o venres 4 até o
3 de xuño a terceira e derradeira mostra do ciclo Mapas, constelacións e puntos
de referencia, conformada
con fondos do propio centro
e da colección ARCO, que
pretende afondar na colección e nos estudos derivados
dela. Desta volta están representados artistas como
Adrian Piper, Loris Cecchini, Valeska Soares, Rodney Grham, Jorge Barbi,
Álvaro Negro, David Bestué ou Marc Vives; no mesmo lugar temos, até o 1 de
xullo, a mostra Senescencia
do lucense Ignacio Pardo,
na que se recolle a produción do vídeo-artista nos
anos 80 e unha nova obra
producida para o centro.

SALIR A
O próximo xoves 10 inaugúrase no CGAC esta mostra coa que se trata de poñer
en valor un feito diferencial
como é a paisaxe desde o
punto de vista tradicional,
social, cultural e, sobre todo, patrimonial.

JOÃO CUTILEIRO

O Colexio de Fonseca acolle a mostra de escultura A
visita de Proserpina.

COMPOSTELARTE
As obras de Raquel Blanco, Xurxo Martiño, Romero Masia, Morquecho,
Soledad Pite, Vicente Prego e Xosé Vivián poden
ollarse desde o mércores 9
no Auditorio de Galiza.

SUSO FANDIÑO
Até o 17 de xuño temos a
mostra Álbum 04/05/06 na
Zona C.

ANDRÉ MASSON

A Fundación Caixa Galicia
acolle a mostra Os monstruos da razón.

A compañía Ainternacional
presenta esta peza de Jorge
Rey no Principal este xoves
3 e venres 4 ás 21h.

CASCANUECES
Os máis cativos poderán gozar o domingo 6 ás 12h30 na
sala Yago co espectáculo de
títeres de luvas Un cuento
viejo vuelto a contar.

BERTOLT BRECHT

JESÚS OTERO IGLESIAS
No primeiro andar da Fundación Granell podemos
ollar a súa mostra Joumutt,
até o 4 de xullo.

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

ticularmente 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).

GRANELL

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

Até final de ano temos no
segundo andar da Fundación do mesmo nome a
mostra A ortogonalidade
dos soños:debuxo/construcións de Eugenio Granell.

DE PROFUNDIS

EDUARDO ALMAJANO

GONZALO SÁNCHEZ

Os magníficos debuxos de
Miguel Anxo Prado, que
serviron para facer a película do mesmo nome, poden
ollarse no Centro Social
Caixa Galicia, na Carreira
do Conde.

PATRICIA BOMBÍN
A pintora alicantina expón
as súas obras de recente
creación 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, par-

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

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

SPRING FESTIVAL

D.O.G.
CONSELLARÍA
DE CULTURA E DEPORTE
Convócanse bolsas de formación
en materia de patrimonio moble
galego. Os beneficiarios realizarán a súa actividade en diversos
museos e coleccións visitábeis de
Galiza e nos servizos centrais da
Consellaría de Cultura. Será tutelados, dirixidos e coordenados polos servizos técnicos da Dirección
Xeral de Patrimonio Cultural. As

bolsas concederanse en réxime de
concorrencia competitiva. Poderán ser beneficiarios os licenciados universitarios con formación
académica en Historia, Historia
da Arte e Arqueoloxía ou diplomados en conservación e restauración de bens culturais nas especialidades de Arqueoloxía ou Belas Artes. O prazo para presentar
as solicitudes remata o 18 de
maio. A orde está recollida no
DOG de 17 de abril de 2007.♦

O Multiúsos Fontes do Sar
acolle este xoves 3 o concerto de Coti, La Oreja de
Van Gogh e Dover.

COMPOSJAZZ
Este venres 4 teremos na
nova sala de exhibición da
Concellaría de Cultura, a
Zona C, sita en Bonaval, o
concerto do trío do guitarrista Enrique Azambuya.

AIDA

O vindeiro sábado 12 ás 21h
chega ao Pavillón Multiusos

O luns 7 represéntase no
Principal a obra Os fusís
da señora Carrar, da man
da Aula de teatro da Universidade da Coruña, baixo
a dirección de Zé Paredes.

ATAÚDES DE ZINC
Podemos ollar esta obra
de Bora Teatro desde o
xoves 10 ao domingo 13
na sala Nasa.

ROMANCE DEL CID
A sala Yago acolle, desde o
vindeiro xoves 10 ao domingo 13 a estrea desta versión
de Ignacio García May, interpretada pola Compañía
Nacional de Teatro Clásico. Entradas e horarios en
www.salayago.com.

CYRANO DE
BERGERAC
A peza de Jean Rostand,
dirixida por John Strasberg, chega o venres 11 ás
21h ao Auditorio de Galiza.

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

BERTA
ESPAÑOL SALVAT

Mosta a súa pintura, até o

Vigo
O sábado 5 de 17h a 19h na
Praza da Princesa haberá
diversos obradoiros para
xente nova )zancos, maxia,
bolas ou diábolo) e de
19h30 a 20h30 un cabaré
circense.
■ CINEMA

DE SEMPRE
Este xoves 3 podemos ollar
ás 20h no C.C. de Caixa
Galicia o clásico Arsénico
por compaixón.
■ EXPOSICIÓNS

NATUREZA MORTA
Antía Sánchez amosa os
seus cadros até o luns 21 na
galería Termes.

JESÚS NÚÑEZ
Até o xoves 17 podemos
admirar as xoias, óleos e
gravados do artista de Betanzos no C.C. Caixanova.

ANTONIO MURADO
Até o 24 de xuño temos na
Fundación Caixa Galicia a
mostra AM 34 X 24 Vol.1.

Podemos visitar esta mostra no Museo Etnógrafico
Liste até o domingo 20.

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 este domingo 6
de maio, a 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 esta mostra adicada á artista polaca pola
Fundación Caixa Galicia,
unha das principais pintoras do século XX.

Pepe Galán
mostra
25 obras
no C.S.
Caixanova
de VIGO
até este
domingo 6.

■ 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.

O grupo
canadiense
The Real
McKenzies,
xunto con
Motor
Perkins de
Lalín, tocan
o mércores
9 na Iguana
Club de
VIGO.

■ Alúgase piso en Ribadeo para os
meses de xullo e agosto. 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.

ANA RINCÓN

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

O PLANETA
DA IGUALDADE

Podemos contemplar esta
mostra no Verbum, Casa
das Palabras.

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.

ENTRE FRONTEIRAS

A Rede

EMPRESA GALEGA

www.empresagalega.org
Páxina electrónica da Rede de Empresarios Galegos que vén de constituírse. Inclúe unha presentación, un relatorio de obxectivos desta entidade, mostra como asociarse e ofrece información de contacto.♦

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.

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.

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

NINE ELEVEN
O grupo francés de hardcore vén presentar o seu primeiro longa duracion titulado Use your disillusion
este xoves 3 na Iguana
Club, acompañados dos tamén franceses ISP. O venres 4 neste mesmo lugar poderemos escoitar a Los
Vengadores –pop redondo
que nos pode sonar a Maná,
Radio Futura ou os Counting Crows– e a Quatro
Dabril. O sábado 5 chega o
grupo de Guadalajara El
Rey Lagarto; o mércores 9
teremos á banda canadiense
de punk folc escocés The

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.
■ 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.
■ 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.

■ Alúgase piso en Ribadeo para os
meses de xullo e agosto. Chamar ao
676 727 518.

■ Alúgase piso na Veiga (Asturias)
con calefacción. Máis información no
telf. 985 635 502.

■ 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.

■ Arréndase piso no Porto do Cabo
en Cedeira (A Coruña). Razón nos
telf. 982 120 839 e 676 727 518.

■ 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

■ 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.

■ Compraría un par de caixas acústicas de gama media/alta con bó uso.
Tlf. 605 300 753. Preguntar por Carlos.
■ 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.
■ Alúgase apartamento completamente equipado (lavadora, televisión...)
con dous cuartos, salón comedor, cociña e inmellorábeis vistas ao mar no Penedo (Bueu). Telf. 986 320 837.
■ 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.♦

Real McKenzies, para tocar en directo xunto cos lalinenses Motor Perkins.

e colectivos que o desexen.

Contrabajo dentro da súa
xira Bela Lugosi 07.

RITA

MÚSICA BABEL

O C.C. Caixanova acolle este ciclo no que tocan, Este
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.

SEVIGNY

Poderemos gozar da ópera
de Donizetti este xoves 3
ás 21h no C.C. Caixanova.

VALADARES

O auditorio do C.V.C. deste barrio acolle o sábado 5
ás 20h30 un concerto da
Banda-Escola de Música
para celebrar o día da nai.
A partir das 22h no edificio Baile Vello, no adro
parroquial, celebrarase un
Serán, aberto á participación de todas as persoas

ATAQUE ESCAMPE
Podemos escoitar a este
grupo este sábado 5 na sala

A coruñesa Lucía Rolle
presenta o seu primeiro traballo titulado Melalcoholic,
con influencias de folk
americano, pop, bossa, jazz
ou rock, o vindeiro venres
11 na sala Remache, nun
concerto acústico.
■ TEATRO

L´HOME XOC
Opallaso urbano e libre
Álex Navarro actúa este
xoves 3 ás 14h na Cidade
Universitaria.

ARTE
Fulano, Mengano e Citano estrean esta obra de
Yasmina Reza o vindeiro
venres 11 e sábado 12 ás
22h30 no Centro Cultural
Caixanova.

Vilagarcía
ilagarcía
■ EXPOSICIÓNS

TESOUROS DAS
MONTAÑAS GALEGAS
Podemos visitar esta mostra fotográfica, organizada
pola Asociación Candea,
sobre os nosos montes na
Casa de Cultura até o
martes 15.♦

Non vos riades que o conto é triste

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, bicicleta 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 maio (do 4 ao 6,
do 11 ao 13 ou do 18 ao 24) pódese participar en O sal tórnase doce (esteiro do Miño, muíños do
Folón, Sta. Tegra...); Descubrindo un bosque animado (fragas do
Eume, mosteiros de Monfero e
Caveiro, torre dos Andrade); A ro-

ta do ouro (Camiño sur a Santiago, canoa polo Sil e 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♦

Aviso para persoas viaxadas: agrupe todas aquelas fotos das que se avergonza periodicamente por ter sido realizadas nos lugares nos que as fan todos os mortais e turistas
compulsivos. Avaliadas por un crítico de verborreica pluma, poden rematar, como estas
dun tal Fournel, penduradas e celebradas, cal arte imprecindíbel, no MARCO de Vigo.♦
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Anuncios de balde
■ Véndese mesa antiga de castiñeiro e colchóns antigos. Máis información no 676 727 518.

H

ai un españolismo separador. É o que non
deixa que a televisión
de Catalunya se vexa en Valencia. O PP do País Valenciá
arrincou os repetidores, nun
intento de porlle fronteiras ás

ondas. Tamén pasa en Navarra. Non queren que chegue a
acordos co País Vasco, aínda
que están na Constitución.
Non queren que ambas comunidades colaboren no que
teñen en común. Tamén enci-

rran os asturianos contra os
galegos (ver as soflamas de
La Nueva España). Os mesmos que postergan o AVE
entre Galiza e Portugal. ¿Será que toda unión ou pasa por
Madrid ou non vale?♦
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Clodio González Pérez
‘Os Maios viven un momento propicio
grazas ao gusto pola natureza’
H. VIXANDE
O etnógrafo Clodio González
Pérez é a persoa que máis estudou o fenómeno dos Maios,
típicos deste mes. En 1989 publicara ‘A festa dos Maios de
Galicia’ (Deputación de Pontevedra) e un ano antes gañara o Premio Deputación de
Pontevedra por ese traballo.
O libro está esgotado.
Prepárase a segunda edición
pero, por asuntos varios dos que
son único responsábel, estase
atrasando un pouco.
Naquel momento os Maios
estaban a piques de desaparecer.
Tamén era cando se comezaban a recuperar, pero en Pontevedra e sobre todo en Ourense,
chegou a haber só dous ou tres.
Hoxe están recuperados.
É relativo. En Pontevedra e
Ourense si. Noutras vilas onde era
tradicional como Redondela ou
Marín, mantéñense, pero noutras
localidades é desigual. Ollo, que
non todos son o mesmo día. En
Pontevedra si son o un de maio,
pero en Ourense tradicionalmente
eran o tres porque era festivo; hoxe
son o primeiro domingo de maio.
Entón si están recuperados.
En Santiago, por exemplo,
recuperáronse e deixou de haber.
En Leiro, en troques, recuperáronos e hoxe funcionan moi ben.
Alí é o segundo domingo de
Maio para que poidan participar
os de Ourense.
Antes eran cousa de nenos.
Polo aguinaldo que pedían.
Hoxe, como non haxa adultos polo
medio ou sexa unha iniciativa dos
colexios ou asociacións de veciños... deles non sae facer os Maios.
Agora tamén hai mulleres.
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Os Maios eran cousa de homes, aínda que en lugares como
Betanzos e outras vilas tamén
había as Maias, que eran nenas
con flores que cantaban. Consérvanse fotos desa tradición, pero
hoxe os Maios non discriminan.
Cambiaron en todos estes anos?
Non. Os materiais son os de cada zona: fiúncho nas Rías Baixas e
musgo cosido ou pegado en Ourense, por iso poden facer figuras.
Entón non son todos iguais.
Hai tres tipos fundamentais:
O humano, ou mozo, que era un
neno cuberto de flores, típico en
Lugo ou na Coruña. Deste exemplo é moi bonito o de Vilafranca
do Bierzo. Logo están os piramidais ou cónicos, como o de Pontevedra, que son os tradicionais,

e despois están os artísticos, como o de Ourense, que son figuras. Hai un cuarto, exclusivo de
Marín, que representa barcos.
E a tecnoloxía, non chegou
aos Maios, non empregan MP3?
Como moito, empregan estruturas con barrotes de ferro en
lugar de madeira. Nalgún caso
pode haber flores compradas, pero tecnoloxía, pouca.
Son o noso rap?
Cada zona ten a súa música,
que é moi sinxela e monótona, mais
para dicir se son o noso rap había
que facer algunhas comparanzas.
Desaparecerán algún día?
Nada é eterno, pero tanto poden desaparecer como ir a máis.
Co gusto pola natureza que se dá
hoxe, estamos nun momento

propicio para os Maios.
E non se inventa de máis?
Hai quen inventa. O Maio
tradicional é cónico porque representa unha árbore adornada,
pero hai lugares onde hai liberdade artística e conseguen figuras ben bonitas.
Antes as letras eran para
criticar. Hoxe pódese facer en
calquera lado.
Os Maios até o século XIX tiñan sempre as mesmas coplas
porque eran para pedir maias, castañas. Despois púxose de moda a
copla crítica, que tivo moito éxito
no franquismo porque, ao cantala
os nenos, ás veces a censura deixaba pasar cousas. Hoxe sucede
como co Entroido, como a critica
é legal, non fai tanta graza.♦

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.
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Decepción
XOSÉ A. GACIÑO

T

oda a vida (ou polo
menos media) a protestar pola contaminación e polos efectos perniciosos que supoñen para a
atmosfera terrestre as emisións de CO2 e, agora que
unha maioría de científicos
se poñen de acordo no
diagnóstico deses efectos, e
mesmo canalizan as súas
conclusións a través da
ONU, para que todo o
mundo tome conciencia de
que nos estamos a cargar os
recursos e de que estamos a
influír na configuración do
clima con consecuencias
que poden ser irreversíbeis
(e nefastas para a supervivencia da nosa propia especie), e que gobernos como
o británico teñen asumido
informes que cuantifican as
necesidades da loita contra
a degradación da natureza,
entra como unha decepción, como se, polo feito de
que unha parte do poderoso
sistema (principal causante
desas consecuencias) se decida a compartir preocupacións exclusivas de ecoloxistas e progresistas, esas
preocupacións
queden
manchadas, deixen de ser
xustas e se convertan en expresión de escuras maquinacións contra a humanidade, ou polo menos en pretextos para manipulacións
interesadas que sempre desembocan na mesma idea
da explotación universal.
Parece que, para non contaminarse compartindo unha
idea que pode ser aceptada
polo poder, mellor relativizar a contaminación mesma. Quizais, no fondo, non
era para tanto, pensan algúns agora que veñen os
grandes medios de comunicación a marearnos con
tantas emisións contaminantes e tanto cambio climático seguro que para distraer a nosa atención de
problemas máis importantes, e que os científicos
aproveitan para repañar
subvencións coas que seguir inventando novas manipulacións rigorosamente
científicas.
Total, en cen anos, todos calvos e o que veña
detrás que arree. Despois
de todo, se é verdade o
que din os científicos pesimistas, xa non hai tempo
de remediar a catástrofe,
e, se non é verdade, dispoñemos de máis tempo para
seguir a estragar recursos,
que xa haberá quen invente algo para repoñelos. En
calquera caso, non hai que
preocuparse.
Mentres, os mozos da
Cope seguen coa súa manipulación alternativa: eles si
están convencidos de que
isto do cambio climático é
cousa de esquerdas, un invento de José Luis Rodríguez Zapatero e dos seus
amigos homosexuais, rojos
e nacionalistas radicais.♦

