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As razóns
da folga
do naval

Pepe Carreiro
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(Páx. 17)

1,75 euros

OO Goberno
Governo central prepara un decreto
para quitarlle as competencias á Xunta
co acordo de Touriño

Os nacionalistas gañan
as eleccións escocesas
(Páx. 19)

Ourense: os tres candidatos
poden acceder á alcaldía
(Páx. 8-9)

GALIZA É A SEXTA POTENCIA MUNDIAL EN ENERXÍA EÓLICA.

O capital galego está disposto a apostar forte neste sector até convertelo en estratéxico. Os nacionalistas pretenden que estes recursos
sexan administrados desde o goberno galego e quede unha parte da
plusvalía económica na nosa comunidade. Son elementos todos eles
novos nunha historia inzada de espolios das materias primas sen ningún beneficio adicional. O que non é nova é a actitude do Estado.
Agora pretende, mediante o subterfuxio dun decreto que regula as
axudas ao sector, facerse totalmente co control das enerxías eólicas.
As grandes empresas españolas están de acordo e xa comezaron a
demandar os parques eólicos en Madrid, marxinando a Consellaría
de Industria. Son as mesmas empresas ás que o PP lles outorgou o
90 por cento da potencia instalada e que agora pretenden seguir cos
mesmos privilexios, cortándolle o paso ao capital galego. O BNG
está disposto a plantarlle cara ao que consideran “unha agresión moi
forte a Galiza”. Pero os seus socios de Goberno, o PSdeG-PSOE,
apoia a estratexia do goberno central. De seguir así as cousas, ¿non
debería estudar o BNG a posibilidade de deixar de apoiar un presidente que non defende os intereses dos galegos fronte ao Estado? O
caso de Astano non está lonxe. Non se pode servir a dous señores.
Faría o mesmo Zapatero con Catalunya ou Euskadi?♦

O Estado quere
darlles o negocio
das eólicas ás
eléctricas madrileñas

NON ME DEIXES NUNCA
Kazuo Ishiguro

Inglaterra , finais do século XX.
N o medio d a idílica p aisaxe campestre,
un colexio exclusivo acubilla os seus
alumnos, protéxeos do mundo exterior,
failles crer que son especiais. M ais por
que están re almente alí? A historia dun
destino inespera do que pon de relevo a
fraxilid a de do ser humano fronte
a un mundo a p arentemente feliz .

O TT O / A . G . N .

PREMI O N O VELA EUR O PEA
C ASI N O DE SA N TIA G O 2 0 0 6

Baldaio, hai 30 anos
(Páx.
(Páx.14)
14)
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As grandes empresas eléctricas pactaron que sexa o goberno central
na vez da Xunta quen outorgue as concesións

O Estado quere retirarlle a Galiza
as competencias nos parques eólicos
AFONSO EIRÉ

“Non nos queren deixar nin o vento”. Son palabras dun empresario galego con intereses nas eólicas. O Estado quere retirarlle as competencias a Galiza nesta materia por medio dun subterfuxio administrativo. No sector afirman que se debe a dúas razóns: a interese do capital galego por entrar no sector en competencia coas grandes empresas estatais que o
dominan agora e a que a concesión de licenzas está en mans do BNG, proclive a primar as empresas galegas. Un BNG
que afirma “estar disposto a chegar até o final para impedir novamente o espolio dos nosos recursos enerxéticos”.
“Galiza é a sexta potencia mundial eólica, así que non podemos permitir que as concesións
estean en mans dos nacionalistas. Xa negociamos con José
Luis Rodríguez Zapatero e
Emilio Pérez Touriño está de
acordo en que o Estado recupere esas competencias”. Quen
así fala é Florentino Pérez, cabeza visíbel de ACS, principal
accionista de Unión Fenosa,
xantando nun coñecido restaurante de Madrid. Os seus interlocutores eran outros dous empresarios do sector eólico.
Cando xa poucos se lembran
de como impediron que Fenosa
se regaleguizase, o Ministerio de
Industria prepara un decreto que,
na práctica, deixaría a Galiza sen
competencias na enerxía eólica e
as empresas poderían pedirlle a
concesión do parque eólico a
Madrid sen pasar pola Xunta.
Esta medida para baleirar de
competencias a comunidade autónoma, de gran calado políticoeconómico, tería un subterfuxio
técnico. Primaría por igual os
parques de máis de 50 megavatios que os máis pequenos.
Até o de agora os parques eólicos de menos de 50 megavatios
estaban englobados no “réxime
especial de enerxías renovábeis”, recibindo unha prima do
40 por cento da enerxía que xeraban pola súa condición de “recurso ecolóxico” e un incentivo
do 10 por cento para acudir ao
mercado diario.
Os grandes parques, pola
contra, ao quedaren adscritos ao
réxime ordinario, só percibían
unha subvención do 30 por cento, sempre e cando o Ministerio e

a Xunta lles outorgasen un ditame favorábel.
Na práctica, todas as empresas constituían parques pequenos, inferiores a 50 megavatios,
para poderen cobrar a prima do
50 por cento. A maioría das veces recorrían a denominar de distinto xeito o mesmo parque aínda que na práctica fose único, ao
compartir subestacións transformadoras e liñas de alta tensión
para o transporte da electricidade
até a rede xeral.
A Xunta é quen conta coas
competencias exclusivas no “réxime especial” (parques de menos de 50 megavatios), o que fai
que Galiza conte coas plenas
competencias en enerxía eólica.
Agora o goberno central pretende que todas as instalacións
eólicas cobren a mesma prima, o
50 por cento. Ante esta nova situación, as empresas eólicas, sobre todo as grandes, poderán solicitar directamente no Ministerio de Industria a concesión de
parques eólicos, sen ter que renunciar á prima.
Unha maneira tamén esta de
que sexa o PSOE quen realice as
concesións dos parques eólicos,
agora en mans do BNG. Algo
que incomodaba mesmo os socialistas galegos que ollaban con
preocupación o achegamento
dos nacionalistas ao sector empresarial.
Endesa, a primeira
que pasa da Xunta
A primeira empresa que recorreu
directamente ao Ministerio de
Industria para solicitar parques
Continúa na páxina seguinte
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Vén da páxina anterior

eólicos na Galiza, sen ter en conta a Xunta, foi Endesa. A empresa solicitou seis novos parques,
cunha capacidade de 562 megavatios, o que dobra a capacidade
eólica que actualmente ten instalada esta empresa na Galiza. Os
parques demandados son os de
San Sebastián, Pumago Sur, Becerreá, Penas Altas, Pico Cerdeira e Ordes.
Desde Endesa afirman que
recorrendo ao ministerio para
conseguir as concesións na vez
da Xunta, non colisiona cos intereses de Galiza, pois Industria
podería manter igualmente o seu
obxecto de obter 6.500 megavatios para Galiza xa que a petición
destas parques que xa tiña adxudicados para o seu estudo e promoción “é a maiores”.
Tamén afirman que os cálculos de Endesa á hora de optar por
estes parques foron “efectuados
coa lexislación actual”.
Pero fontes empresariais do
sector eólico falan de que Endesa tiña pleno coñecemento do
decreto que prepara o goberno
de Zapatero cando decidiron
acudir á fiestra do ministerio.
Outros grandes operadores
están agardando a facer o mesmo pero Endesa adiantouse
porque, segundo un empresario
que estivo nalgunha destas reunións, nas negociacións para a
opa de Endesa, o goberno central pactou cos grandes operadores eléctricos o novo marco.
Nel, o Estado asumirá o control
de facto das enerxías eléctricas
renovábeis para tamén se comprometer a pór en marcha a
enerxía nuclear logo das elección xerais.

lle as competencias ao BNG, o
que non poden é levarlle a Galiza o vento, senón tamén o farían”, afirma un empresario galego do sector. E Galiza ten o
vento que a fai atractiva para os
investimentos eólicos. Este empresario pregúntase tamén se o
goberno central obraría o mesmo se as prexudicadas por este
decreto fosen “Catalunya ou
Euskadi”.
Paralelamente, o Ministerio
de Industria anuncia a súa inten-

ción de debuxar un mapa eólico
mariño para permitir a instalación ao longo da costa de parques que producirían 3.000 megavatios.
Estes parques tamén quedarían fóra das competencias autonómicas. O ministerio afirma
que contaría co visto e prace da
Xunta para a súa instalación. Pero o certo é que escachafarían
máis aínda as rías de instalalo
nelas e a profundidade da plataforma continental galega impe-

diría a súa instalación no mar
adentro.
Semella que o que se trata é
de desviar o tema principal, o
Estado quere facerse co control
total da enerxía eólica. Galiza lidera o sector desde as súas orixes e aínda ten que repartir 2.300
quilovatios até o 2010.
O Estado tenta recortar a expansión eólica galega impedindo
que se instalen os 6.500 megavatios que demanda a Xunta. Prima
autonomías como Extremadura,

dándose a circunstancia de que
unha das empresas que pretende
instalar parques eólicos na comunidade presidida polo socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra ten relación co seu amigo, o
ex alcalde coruñés Francisco
Vázquez.
A empresa Iglevaz pretende
construír dous parques eólicos,
un en Montecillos (Badajoz) e
outro en Montánchez (Cáceres),
a través de Vientos de Extremadura.♦

Un rexistro estatal
Non é a primeira vez que o goberno de Zapatero pretende quedar coas competencias en enerxía eólica. Un anterior decreto
pretendía o mesmo. Trataba de
pór en marcha un rexistro de potencia eólica estatal á marxe das
comunidades. Con este decreto,
o goberno central tería, na práctica, a competencia de repartir os
parques eólicos.
Formalmente, non se trataba
dunha retirada de competencias,
pois as comunidades autónomas
seguían sendo responsábeis das
enerxías renovábeis, pero, na
práctica, só poderían concederlles a licenza a aqueles proxectos
que fosen dados de alta previamente no rexistro estatal, logo de
depositar o 2 por cento do investimento por parte do promotor
do parque eólico.
Ese decreto non nato tamén
pretendía primar as instalacións
de parques eólicos onde máis se
consuma. Variarían, deste xeito,
as primas por comunidades,
procurando as empresas, polo
tanto, instalacións naquela dobremente vantaxosas: menor
custo de distribución nas máis
consumidoras e máis axudas.
Galiza quedaría dobremente
prexudicada, pois é excedentaria en produción e está lonxe
dos grandes centros de consumo. Este decreto, logo de ser recorrido pola Consellaría de Industria, foi rexeitado polo Consello Nacional da Enerxía e polo Consello do Estado.
“Téntano todo para retirar-

PA C O VILABARR O S

O PSdeG-PSOE apoia o decreto que prepara Madrid

O BNG oporase ‘por todos os medios’
ás medidas do goberno central
“Unha agresión moi forte”, así
cualifica o conselleiro de Industria, Fernando Blanco, o decreto que prepara o goberno central para retirarlle as competencias en materia eólica a Galiza.
Desde Industria afirman que
se mostrarán “todo o contundentes que sexa necesario na defensa dos intereses de Galiza como
xa fixemos cando preparaban o
primeiro decreto”. De momento,
optarán polas medidas de “alegacións e diálogo coas empresas
implicadas”, pero non descartan
outro tipo de medidas “políticas”
para parar “o novo espolio que
tentan por outro xeito”.

Desde o BNG tamén consideran esta tentativa do goberno
de Zapatero de quedar en exclusiva coas competencias eólicas
“como unha agresión a Galiza”.
Aínda están a estudar o xeito de
actuar pero anuncian que serán
“contundentes, como non pode
ser menos na defensa dos nosos
recursos e na nosa capacidade
de administralos”.
Francisco Rodríguez, voceiro do BNG no Congreso,
preguntoulle por este decreto
ao ministro de Industria, Joan
Clos, que negou o intento de
controlar o sector por parte do
Estado afirmando que se tería

en conta a opinión de Galiza.
Pero ninguén nega que o
decreto que o goberno central
ten preparado –pode ser aprobado o mesmo 11 de maio no
Consello de Ministros– non
vaia saír adiante”.
Tampouco o fan no PSdeGPSOE. Logo de ímprobos esforzos, A Nosa Terra puido conseguir a opinión dun portavoz autorizado, Xaquín Fernández
Leiceaga. O voceiro de Economía no parlamento afirmou que
“Galiza non vai perder competencias” e que non ten “coñecemento de ningunha variación
neste sentido”.

Si recoñeceu que se vai
“mudar o tipo de gravame, pero é unha competencia do Estado”. Modificación coa que están de acordo os socialistas galegos. Esta modificación é,
precisamente, o subterfuxio
para deixar a Galiza sen competencias eólicas.
O PP de Galiza, pola súa
parte, considera que a participación de empresas galegas no
reparto de novas concesións
eólicas está en perigo tanto polo intervencionismo do goberno central como polas limitacións que impón a Consellaría
de Industria.♦
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Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

Felipe González

Hai palabras novas
que veñen e marchan:
a nivel de , atípico ,
non é de recibo ,
poñer en valor .
Úsanas os políticos,
sobre todo en
camp aña electoral.

Pasa un mozo
cunha lend a na
camiseta: nin
cocaina , nin cocacola , nin b andeira
esp añola . A diviñar,
en tres segundos, cal
é a p arte
politicamente
incorrecta.

Norte e sur. Tod as as
noticias que veñen do
norte proclaman o
crecemento d a
dereita . As que veñen
do sur indican o
contrario.

Hai concellos
vascos onde tod as as
c andid aturas foron
anul a d as, menos a
do PP. D a do que as
listas popul ares
deses municipios
foron confecciona d as
con militantes
ma drileños ou
doutras provinci as,
resulta que o a lc a lde
será un señor de La
M ora lej a ou de
C hipiona , sen
a penas votos. M enos
ma l que estará do
l a do correcto, o dos
demócratas.

Abel C a b allero
anuncia un pericoto
de Je an N ouvel, de

S

e a Igrexa do meu amigo Paco Carballo
non fose tan estrita habería falar moito
máis dos etéreos territorios do Purgatorio. Primeiro, porque os estadios intermedios
son moi do gusto das sociedades europeas e
occidentais (seica pouco dadas aos “extremismos”) e moito máis cando serven para
amortecer tránsitos tan complexos como os
da vida para a morte. E, de por parte, víñame
ao pelo para explicar que tantos anos despois, o vello Alonso Ríos (gastará cento vinte o quince de agosto deste ano) aínda anda
nesas, no seu purgatorio particular, á espreita
de que os amnésicos e globalizadores non o
afoguen de vez entre os toxos do desprezo.
Agora que tamén foi cabodano da morte de
Primo Levi chegáronme á memoria paralelismos e desemellanzas. Levi, unha sorte de morto
vivente, unha ánima vagarosa que se encarnou
de prestado, saíu vivo do horror e da miseria de
Auschwitz en 1945, pero el propio sempre sostivo que a súa nova vida non era máis que unha realidade aparente porque el, de certo, morrera
canda os seus camaradas de internamento, gaseado e abrasado. Dende entón, aquela ánima sobreviviu por unha única razón, a de dar testemuño do que ollou;
para revelar a memoria da que foi
ai ver que,
depositario. O seu
ao
fin,
a obra
foi o caso dunha
obra que superou de Antón venza
ao autor e o seu
suicidio non foi o destino acedo
outra cousa que
do desprezo e
unha paréntese no
inmenso estourido
o rego
moral que provocou a edición de
da
memoria
Se isto é un home.
Cando a “morte”
soterránea,
de Levi no lager,
que apareza
Alonso Ríos xa
estaba en Bos Aipor entre
res e viña de publicar unha obra
as xestas da
emblemática entre
o nacionalismo memoria oficial”
galego do exilio,
Co pensamento na
patria galega. Daquela, aínda non emprendera a escrita do Afranio pero a historia era ben coñecida entre o galeguismo porteño porque el xamais lla ocultara a
ninguén. ¡Que digo ocultar! Antón gozaba co relato, verbalizaba a bica de millo que comera en
Moreiras, contaba os grans de millo que perdera
no monte de Tebra, e ría, ría ás gargalladas, como me ten contado o meu (e seu) amigo Mario
de Figueiró (o fillo de Paquiño, paseado en
Mondariz, e de Isaura), que vivíu na casa de Antón contra finais dos sesenta. A memoria de Antón era fértil porque se foi alimentando a sí mesma (como a de Levi); foi tan verdadeira e tan le-

‘V

Mozos e mozas de Silleda e Tomiño retrátanse diante da vella escola de Antón Alonso Ríos, o Siñor Afranio.

O roteiro de Afranio
BIEITO ALONSO

Un grupo de alumnos de Silleda e de Tomiño visitan a escola
Aurora del Porvenir na que Antón Alonso Ríos deu clase. A
visita dá pé para lembrar e revindicar a memoria dunha figura histórica que medra cos anos desde a súa fuxida en 1936.
xítima como a súa propia persoa e amósase tan
subxectiva e tendenciosa como toda lembranza
humana. Porén, e a diferenza do ecumenismo
que acadou a Xoah, a memoria do Afranio ficou
arrombada no anecdotario da derrota e do exilio.
E nestas que apareceu por Lomas de Zamora, Xosé Mª Álvarez Blázquez e coa autoridade moral que daba ser fillo de Darío
Álvarez Limeses comprometeulle para o futuro aquel recordo soterráneo e marxinal.
Entre 1971 e 1978, en dúas xeiras moi ben
diferenciadas en canto a intensidade e estensión,
Alonso Ríos adicouse a escribir sobre a vida do
Afranio. Frisando os noventa, aínda tivo coraxe
para reescribir a lenda do fuxido pero, contra a
tese de Levi, nin se consideraba depositario de
ningún fideicomiso colectivo nin aguilloou o
universo de mala conciencia que se tecera baixo
o amparo dos vitimarios. O franquismo seguía,
implacable e impasible, acumulando anos de
paz e na mística da resistencia que argallara certa esquerda non tiña acoubo un relato cheo de
humanidade, de agradecemento para os seus e,
anque doa, de comprensión para un pobo que
pasou da solidariedade á indiferenza – e mesmo
á delación – conforme a maquinaria represiva se
facía máis e máis inaprensible. Alonso Ríos dera, sen grande aparato verbal, co concepto que

tanto intrigaba a Primo Levi, o da zona gris. En
realidade –no seu relato ben se ve– Galiza era
un inmenso ermo agrisallado, refuxiada no interior da lembranza de tempos máis amables, pero mesmo de aí tiraba Antón razóns para a esperanza: as mulleres (e a súa dignidade), os novos, os vellos, a terra… Por iso mesmo o Afranio foi declarado oficialmente obra menor. Porque alí estamos todos nós; porque é a nosa memoria a que aparece entre liñas, porque é un relato contado dende aquí e para aquí, é dicir co
devezo da universalidade máis absoluta que nace da verdade máis subxectiva.
A diferenza de Levi, nin o autor nin a obra
mereceron credibilidade. Máis lle valera a
Antón terse transmutado en ánima, en oráculo do sufrimento colectivo para acadar o aura
de mártir. De sempre, a mística da autocompaixón e o desgarro na exhibición dos sentimentos teñen sido moito máis productivos no
obxectivo de acadar un certo recoñecemento.
Pero, por veces, moi de peras a brevas, as
cousas cambian. O día 24 de abril viñeron polo
Baixo Miño un feixe de rapaces e rapazas de
Silleda para xuntarse cos mozos e mozas de Tomiño e camiñar xuntos polos carreiros do Afranio. Mario e mais eu fumos agardalos á Aurora
del Porvenir, pola tarde, para contarlles cousas

Cartas

1 de Maio en París
Entre o 28 de abril e o 1 de maio
celebrouse en París a Reunión Internacional Sindical, coa presenza de moitas organizacións anarquistas de todo o mundo. O acto
central destas xornadas foi unha
manifestación que durou sete horas. Os compoñentes do Coro Libertario Malasombra e o seu Baritón fomos invitados a participar.
Ao chegarmos á capital francesa puidemos interactuar con
outras delegacións chegadas de
África, América e incluso Siberia.
O noso coro actuou o día 29,
xunto co Coro Revolucionario
Saint Ettienne e o Feminista de París. Foi un éxito. Para cantar “o
himno zapatista”, subiron compañeiras de Chiapas e de San Salvador de Atenco. Como peche de festa compartimos cancións comúns
como Bella Ciao ou ¡Ay Carmela!

Quedou no noso corazón a sensación dun concerto único.
E tamén cantamos na gran
manifestación do primeiro de
Maio de Paris. Unidos os demais

coros, cantabamos ao tempo da
marcha. Partimos sós os da CNT
e invitados, cara á praza da República, onde se axuntaron todos
os sindicatos. En Francia non

A NOSA TERRA
Promocións Culturais Galegas
Informámolos de que
as oficinas de Promocións Culturais Galegas SA
adoptaron o horario de xornada continua:

DE 8 A 16 HORAS.

entenden como as distintas manifestacións non rematan todas
xuntas.
A celebración dura sete horas. As familias participan ao
completo. Vanse relevando para
tirarlle todo o xugo a unha festa
reivindicativa.♦
GONZALO ÁLVAREZ

Cárcere para
os votantes batasunos
Grazas ás cento e pico listas de
ANV que superaron a peneira
legal, os batasunos poderán recuperar unhas 40 alcaldías. Iso
quere dicir que neses concellos
vive un respectábel número de
veciños dispostos a votalos por
riba de todo. Permítase un xogo
imaxinario. ¿E se o Estado decidise ingresalos en prisión por
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de Antón. Mario non volvera pisar aquela
escola dende había setenta anos. Escoitáronnos con moita atención, con tanta que non
parecera que levaban cinco horas de camiño
polo monte, e ollaron para Mario como se
estivera a falar por boca do Afranio. Ao final, fixemos (todos e todas) unha foto na entrada da escola, como aquela na que estaban,
máis de setenta anos atrás, o pai de Mario
(paseado), Serafín Fernández, o construtor
(fusilado) e Daniel Calzado, un dos filántropos (exilado). Na hora da despedida, aínda
falamos algo, nós, o noso compañeiro da
Comisión, Rafael Calzado e Diego Rojo, o
coordenador do proxecto “Siñor Afranio”.
Diego dicía que todos e todas leran o Afranio, que moitos o mercaran pola súa conta,
que todos o acompañaran naquela fuxida
contra natura. Vai ver que, ao fin, a obra de
Antón venza o destino acedo do desprezo;
vai ver que, ao fin, o rego da nosa memoria
soterránea apareza por entre as xestas da
memoria oficial. Por nós, e por outros como
nós, non ha quedar: o roteiro do Afranio será unha realidade.♦
BIEITO ALONSO é historiador e autor de, entre
outros libros, Antón Alonso Ríos. Crónica dunha
fidelidade (Laiovento).
Gonzalo

Roma locuta:
causa finita?
VITORINO PÉREZ PRIETO

O papa Bieito XVI demanda unha volta atrás na liturxia católica para recuperar a ortodoxia nas celebracións. Suporá isto un distanciamento aínda maior entre Igrexa e sociedade?

N

a súa primeira exhortación apostó- lución máis compasivas, xustas e sensatas.
Asina a advertencia a políticos e lexislica Sacramentum Caritatis, sobre
a eucaristía, Bieito XVI ratificaba ladores católicos para que se absteñan de
e asinaba hai un mes vellas normas, pre- votar leis sobre as parellas de feito ou as
tendendo clausurar autoritariamente te- unións homosexuais que cuestionen que a
mas abertos na doutrina e na práctica da única familia válida é a “fundada no matrimonio entre home e muller”. Non importa
Igrexa.
Ratifica a relación indisolúbel entre sa- que este modelo familiar xa non exista cocerdocio e eucaristía e a obrigatoriedade do mo única opción nas sociedades actuais e
celibato: os curas de rito romano seguen mesmo que a historia estea chea doutros
sen poder casar. Non importa o sufrimento modelos familiares diferentes.
Asina a prohibición de liturxias eucainútil –e cousas peores...– que esta obriga
rísticas adaptadas ás circunslles cautancias, chegando a afirmar
sou
a
autoridade que, sobre todo nas grandes
tantos;
celebracións, deben ser en laou que a
na Igrexa
tín, con excepción das lectuIgrexa
q u e d e xa non se pode ras, a homilía e a pregaria dos
fieis; e os fieis deben ir aprensen curas
por porexercer con dendo o Pater noster, o Ave
Maria e demais oracións na
fiar nesta
autoritarismo, vella lingua. Bieito XVI tamén
norma,
a volta ao gregoriano, tras
que non
senón que se pide
os presuntos excesos con guiobriga os
que tan vivas facían alcatólicos
debe escoitar tarras,
gunhas misas. O fundamental é
de rito
oriental. a sabedoría do “a obediencia fiel ás normas litúrxicas”, máis que a busca da
Ratifica
a pobo de Deus” participación activa da comunidade, que pedía o Concilio
prohibiVaticano II.
ción de
Desta maneira, o papa vólveque os
lle as costas aos logros innovacatólidores
do Vaticano II, tornando a
cos divorciados e voltos a posturas ultracatólicas como a “misa tridencasar poidan recibir tina” dos lefrevrianos, excomungados polo
a comuñón, a me- seu predecesor Xoán Paulo II.
Pero, cremos que, nesta como noutras
nos que se comprometan “a vivir co- ocasións, a pesar de “Roma locuta” (falou o
papa),
non haberá unha “causa finita”, e os
mo irmán e irmá”.
Non importa que temas seguirán abertos. Non se poden poaqueles sexan cada ñer portas ao vento. A autoridade na Igrexa
vez máis numero- xa non se pode exercer con autoritarismo,
sos, ou que gran senón que se debe escoitar a sabedoría do
parte dos bispos xa pobo de Deus.♦
estudaran isto hai
VITORINO PÉREZ PRIETO é sacerdote e escritor.
anos e artellaran so-

‘A

Correo electrónico: info@anosaterra.com

ser electores contaminados?
Non serían tantos, son concellos pequenos. Non pasaría das
20 ou 30 mil persoas. Escándalo? Por que? Son amigos dos terroristas, do entorno etarra. Nada do que os medios de comunicación non poidesen convencer a unha boa parte da opinión
pública.♦
M. SÁNCHEZ LOURIDO
(VIGO)

Que cadaquén
mire por si
Casualidades da vida. O outro
día vin no telexornal unhas
imaxes de Tel Aviv que me deixaron o corpo estarrecido. Un
motorista batía contra un camión e ficaba deitado no medio
e medio dunha avenida. Duran-

te varios minutos, o corpo seguiu alí, inmóbil, mentres un
feixe de coches e motos se cruzaban con el e, iso si, con habelencia extrema para non atropelalo, pasaban de largo sen parar
a acudirlle. A locutora dicía que
iso só pasa en Israel porque hai
moito medo a que o suposto accidentado sexa en realidade un
terrorista palestino disposto ao
suicidio. Vaia explicación!
O que realmente sucede é
que a xente mira por si e non
lle interesa case nada do que
sucede ao seu redor. E se non,
fíxense. Horas máis tardes de
ver iso na televisión aparquei
o coche nunha rúa céntrica de
Vigo para facer unhas compras. Eran as cinco da tarde.
Cando volvín ao coche, a iso
das sete, atopei o vidro da fiestra de atrás crebado. Do maleteiro roubáranme un ordenador

portátil. Á parte do obvio disgusto e ese sentimento de impotencia que ten calquera cando lle rouban, sigo sen dar creto. ¿Como é posíbel que nese
vial, transitado día e noite,
arrodeado de chalés e con beirarrúas amplas, un ladrón puidese escachar un cristal, re-

Fé de erros
Por unha confusión, no número 1.266 de ANT, páxina
35, atribuíuse erroneamente
a autoría do artigo “O corvo
da liberdade (a leva dos escolhidos na Arca)” –dentro
da sección ‘O Bardo na Brêtema’– a Antonio Portela.
En realidade, o autor do artigo é Rudesindo Soutelo.♦

buscar no vehículo e acabar levando a computadora, que non
estaba a primeira vista senón
medio perdida entre un monte
de cartafoles? Ninguén mirou
nada? Ou mellor será pensar
que a ninguén lle importa nada? Que hai un tipo cunha pedra na man a carón dun coche?
Pois dáme igual, non é o meu
problema.
Sei que pode parecer que esta carta é un xeito de desafogo.
Seguro que algo diso ten, pero
sobre todo é un chamado de
atención sobre unha conduta que
coido suicida para unha sociedade que debería avanzar na cooperación, na atención dos uns
cos outros e non só con individuos coas orelleiras ben colocadas coma os burros.♦
MARIANO SAAVEDRA
(VIGO)

noventa metros, no
extremo do espigón
do porto de Vigo.
Menos mal que os
electores xa están
afeitos aos anuncios
de obras fantásticas
en camp aña
electoral.

Chiste toma do d a
internet: “ Q ue está
detrás do 1 1-M? Pois
o 12-M”.

Os traballadores
do naval
maniféstanse en
Vigo. Q ueiman
contedores, sen
motivo a p arente, sen
que ha x a policí a á
vista que os a cose.
A lgúns, a dema is,
tíranlles petardos ás
mulleres que c amiñan
so as. Por asustar e
por divertirse. O s
sindic atos x a lles
chamaron a atención.
N inguén dixo, nin
sequera a esquerd a ,
que a clase obreira
fose perfecta.

La Vanguardia (8
de maio). Titular sobre
Francia: “ A policía
confirma a
norm alid a de d a noite
electoral con só 7 3 0
coches queima dos e
5 9 2 detencións”.

Triunfo nacionalista
en Escocia . O s
nacionalistas duplican
o número de escanos
e qued an primeiros.
Un antigo dirixente do
IRA novo
vicepresidente de
Irland a do N orte.
N oticias menores ou
non, importantes ou
non?♦
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Núñez Feixóo crea
unha nova fundación

O Galicia Spirit tivo que entrar escoltado.

G . TIZ Ó N

O primeiro gaseiro atraca
logo de impedirllo catro veces os veciños

A.N.T.
Baixo o eslogan de “Las ideas
importan”, o 9 de maio presentouse en Santiago de Compostela unha nova fundación, Ágora de Galicia. O presidente do
Padroado Fundador é o presidente do PP, Alberte Núñez
Feixó, e o director da fundación, Pedro Arias, profesor da
Universidade de Santiago e comentarista político. Xunta a
eles aparecen como socios fundadores xentes vinculadas ao
Partido Popular, como o ex
presidente de ENCE e membro
do Opus Dei, Xosé Garrido Seoane, ou cargos deste partido
como Xosé Manuel Barreiro,
Alfonso Rueda, Henrique López Veiga, Pedro Puy Fraga...
Tamén figuran outras persoas,
ademais de Pedro Arias, que
estiveron no seu día vinculadas
á esquerda comunista, caso de

Miguel Cancio, Xosé Vilas Nogueira ou Antonio Eiras.
Todos os nomes aparecen
coa denominación en español
e neste idioma tamén está escrito o seu manifesto: “Unha
democracia real e un estado
de cidadáns con opinión documentada. A capacidade de criterio depende do cumprimento do dereito a saber a verdade, do acceso efectivo ao coñecemento, a profundidade do
pluralismo cívico e da sinceridade do debate colectivo”.
Os que o subscriben comprométense a “unha Galicia
aberta”, convidando “a todos os
cidadáns interesados no pensar
e no intercambio sincero de
opinións a incorporarse libremente”.
Na órbita do PP na Galiza
xa está a Fundación Alfredo
Brañas.♦

Fernando
Alonso e
a manipulación
da imaxe

McLaren pendurado], para
algúns tereino dito de mala
maneira e para outros debería ter dito o contrario. Hai
veces que amola calquera
cousa que digas. Cando lle
caes mal a alguén ou se tenta facer unha figura de ti mala e odiada, calquera cousa
acaba sendo mal interpretada. Se algunha vez tes a cen
persoas agardando un autógrafo e asinas noventa e oito
porque xa están a turrar de ti,
as dúas que quedan vano
contar en todos os sitios”.♦

Reganosa comeza
a súa actividade en probas
A.N.T.
Reganosa, a planta regasificadora da ría do Ferrol, comezará a
súa actividade, en probas, o 10 de
maio. Poderá ser unha data histórica para Galiza. Se todo vai
ben, será un primeiro paso para
que Galiza conte cunha nova fonte de enerxía. Se hai problemas,
como agoiran os veciños, pode
ser unha catástrofe para a ría.
Seguramente Caneliñas non é o
lugar máis axeitado para construír unha planta regasificadora.
Pero a planta está construída
porque o Goberno Fraga lle deu
todas as súas benzóns. Ben é certo que a outra alternativa, a proposta por Enagás, fora da ría, só
era un intento de paralizar esta
instalación que se considera vital
para a industrialización de Galiza, como demostrou o tempo.

Grupos veciñais, ecoloxistas
e marisqueiros, séguense opoñendo ao seu funcionamento,
logo de perder múltiplas batallas para que non fose legalizada. Esta semana perderon unha
máis. Unha batalla que durou
máis de dous días. Por catro veces conseguiron paralizar con
lanchas a entrada no peirao de
Reganosa do gaseiro Galicia
Spirit, propiedade de Unión Fenosa, que transportaba 140.000
metros cúbicos de gas natural
nas súas cubas. Os primeiros
que entrarían na planta. Un barco que, contraditoriamente, na
terra de estaleiros foi construído
en Asia.
“Perdeuse unha batalla pero
a loita continúa porque se trata
dunha minoría que defende os
intereses da maioría fronte ás
autoridades que ameazan a se-

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

guridade da ría”, segundo afirmou Bernardo Bastida, patrón
maior da Confraría do Ferrol logo dunha asemblea na mañá do
9 de maio.
Daban así por perdida a batalla de impedir a entrada do primeiro gaseiro, logo de facelo virar por catro veces en dous días e
fondear na ría de Ares. A quinta
vez, na mañanciña do día 9, forzas antidisturbios da policia impediron que máis de 200 persoas
concentradas nos portos da ría
ferrolá subisen ás súas barcas para cortarlle paso ao gaseiro.
O Comité Cidadáns de Emerxencia da Ría do Ferrol (Adega,
Ateneo Ferrolán, Asociación
‘Fuco Buxán’, Eurosaude e FCape) denuncia que estes barcos
con carga de gas non poden entrar na ría, pois non dispón dun
plano de emerxencia e de que só
poden saír cada 12 horas, coa
pleamar, polo que a súa presenza
é “unha bomba de reloxaría”.
Tamén denuncian que Reganosa só conta con autorización
da Delegación do goberno para a
súa posta en funcionamento e
non do Ministerio de Industria.
Tanto o goberno como Madrid afirman, pola contra, que
Reganosa conta con todos as
benzóns para comezar a funcionar. Tanto é así que á súa posta
en marcha asistirá o conselleiro
de Industria, Fernando Blanco.
Enagás, a distribuidora do
Estado de gas, está contra esta
planta mentres potencia a de Xixón. Tamén algunhas organización como IU critican a planta de
Ferrol e apoian a asturiana.
Reganosa é o proxecto industrial máis importante de Galiza
nos últimos anos, que permitirá
que comecen a funcionar os dous
ciclos combinados na central das
Pontes e Sabón.♦

G IA N LU C A BATTISTA / El País

O piloto Fernando Alonso é
entrevistado por El País (9
de maio) e, entre outras cousas, opina sobre a imaxe, a
crítica e os medios de comunicación. “Chega un punto
no que, se digo que este mono e branco [sinala un de

Latexos
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Sarkozy
é o pasado
X.L. FRANCO GRANDE

Q

ue Francia se moveu
cara á dereita é un feito
moi evidente. Pero non
cara a unha dereita calquera,
senón para unha dereita moi
perigosa, que se di emparentada con George Bush, Silvio
Berlusconi e José María Aznar,
sen esquecer manifestas debilidades por Margaret Thatcher.
A peor dereita que un pode
imaxinar. Ségoléne Royal, é
certo, non era ningunha
panacea, pero debemos recoñecer que era máis presentable
–incluso esteticamente.
Os franceses creron no reformismo dun home que tivo
moitas responsabilidades no
goberno de Jacques Chirac, e
en distintas carteiras, sen que
brillase en ningunha delas. O
seu modelo social estará baseado en impor “o sentido do
traballo, a autoridade, a
nación, o respecto e a meritocracia”. Dito doutra maneira:
que reformará as leis laborais
“alixeirándoas”, recortará o
estado de benestar, baixará os
impostos –suponse que aos ricos– e controlará as pensións.
Un proxecto neoliberal
ben coñecido. O problema vai
ser cando os franceses descubran que o antigo ministro do
Interior e de Economía pode
que non resolva ningún dos
problemas que xa tivo cando
foi ministro do Interior –autoridade, respecto, orde, dos que
tanto fala– e que, nos
económicos, a sociedade non
poida aturar as medidas que
adopte, e non adoptou cando
puido facelo –recortes do
estado de benestar, control
das pensións, baixada de
impostos –aos máis ricos, por
suposto–, entre outras.
Un misterio para nós é a
súa política exterior. Sospeitamos que a súa devoción por
Bush o levará a refugar do eixo Alemaña-Francia-Rusia,
que tanto lle amola ao Emperador. Aquí si que pode ser
nefasta para Europa a súa política. Como os seus mestres,
non dubidará en seguila, nin
en recortar liberdades se o caso o esixe. Ao tempo.
Nicolas Sarkozy tivo ao
seu favor a confusión da
sociedade, de todas as sociedades, que pensa que
represión é equivalente a
xustiza. E prefiren a primeira
porque é rápida e expeditiva,
non a segunda que é sempre
lenta. Pero a represión case
nunca é xustiza. Calquera día
descobren os franceses, e o
seu presidente, que os dous
conceptos non son a mesma
cousa. E botarán de menos a
xustiza. Pero, para alá, o país
terá padecido moito tempo a
Sarkozy, como outros
padeceron antes os seus ínclitos mestres. ¿Tanto terá
recuado Francia?
Agardemos ás eleccións
de xuño. Queda aínda moito
por ver.♦

Sanxenxo.

PA C O VILABARR O S

A norma evitará abusos urbanísticos no litoral

Unha lei necesaria que chega tarde
A. EIRÉ
O parlamento galego aprobou
unha lei que prohibe construír a
menos de 500 metros do mar.
Trátase dun conxunto de medidas urxentes para protexer o litoral. Pero chega tarde, seis meses despois de anunciada, e no
medio da confusión. Agora só hai
que agardar que se aplique, para ser efectiva, sen excepcións.
Galiza está entrando nunha nova
dinámica urbanística e de degradación do seu medio natural, incluído o paisaxístico. Pero ten
moi pouco que ver co “feísmo”
ou coa “maberllización”.
O arquitecto Plácido Lizancos e a actual conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, á fronte
doutros arquitectos, rebateron
contundentemente este prexuízo.
Tampouco se pode falar aínda da
“marbellización”, referida a toda
a Galiza litoral como sinónimo
de falcatruadas políticas unidas á
degradación urbanística. Pero a
conselleira de Política Territorial, María Xosé Caride, defendeu a lei de Protección do Li-

toral usando estes dous epítetos.
Máis atinada estivo cando afirmou que con esta lei o que se “pretende é salvagardar o patrimonio
futuro de todos os galegos e evitar
os abusos urbanísticos”. Por que o
da “marbellización”, de ser certo,
tería que explicalo. O exemplo teríao en Barreiros, pero tamén en
Foz, onde goberna o PSOE.
É certo que a costa galega
(1.600 quilómetros) se viu brutalmente transformada nos últimos 20 anos, con espazos aínda
virxes ocupados por vivendas e
outras infraestruturas, segundo
datos elaborados pola Axencia
Europea do Medio Ambiente.
Pero a dispersión poboacional é
unha das características galegas,
máis visíbel no litoral onde se
concentra a maioría da poboación ante a desertización interior.
Estas modificación prodúcense, sobre todo, en certas vilas.
Máis preocupantes son as “outras infraestruturas”, sobre todo
as aprobadas polo PP nos últimos oito anos, mesmo con diñeiro entregado pola UE: piscifactorías, portos deportivos, paseos

marítimos..., que urbanizaron a
maior parte do litoral.
A negativa do PP
Ante esta política anterior non é de
estrañar a negativa do PP a que se
aprobase esta lei. Os seus argumentos de que “paralizará a Galiza”, e das nefastas repercusións
para o sector construtor, inmobiliario e, aínda, do cemento, coinciden de xeito lóxico cos representantes das organizacións patronais.
Máis difícil é encaixar as acusacións da voceira do PP, Pilar Rojo, cando cualifica a lei de “electoralista”, e de prexudicar os concellos do PP, pois na costa a maioría
dos concellos están gobernados
por nacionalistas e socialistas.
Certo que os nacionalistas se
opuxeron ás pretensións do PSOE
de recoller algunhas excepcións na
lei, coma na illa da Arousa, cuxos
veciños se manifestaron no parlamento contra esta medida.
O BNG, por medio da súa
deputada no Congreso Carmela
Dasilva, defendeu “que hai que
facer cumprir a lei sen excep-

cións, tanto por parte dos concellos como pola da consellaría,
con regras claras, que non admitan excepcións e non lles deixen
portas abertas ao amiguismo ou
á prevaricación”.
O BNG lamenta que esta lei
de “medidas urxentes” se poña
en marcha seis meses despois do
seu anuncio por falta de normativas legais para que esa urxencia
se faga efectiva.
Pero esta importante lei por
si soa non vai chegar para preservar o noso patrimonio natural.
A consellaría ten que aprobar
canto antes as directrices de ordenación territorial e de usos
permitidos na costa .
O goberno do PP tiña que ter
presentado este proxecto de lei
en xaneiro do 2004 pero non o fixo. Nestes tres anos producíronse as principais agresións.
Constatar, por último, que esta
Lei de Medidas Urxentes que impide construír a menos de medio
quilómetro, só ten un prazo de validez de dous anos e que só lles
afecta a aqueles concellos que non
teñan regulado o seu urbanismo.♦

O proxecto pretende agrupar todos aqueles que estean en contra do Estatuto de Autonomía

Causa Galiza,
nova organización a prol da autodeterminación
A.N.T.
Causa Galiza (Causa GZ) é unha “entidade nacional galega”
que pretende “integrar toda a diversidade autodeterminista so
unha única marca e evitar o conflito normativo”, segundo recollen na primeira proposta da
“Comisión Técnica”, logo de
reunirse o 3 de marzo.
Tratará de desenvolver unha
campaña a prol do dereito de autodeterminación e contra o Estatuto, “cando se plebiscite final-

mente”, activando unha “ampla
campaña polo non”. Ao tempo,
pretenden denunciar a “insuficiencia do cadro autonómico e
constitucional para resolver os
problemas do país”.
Causa Galiza nace coa vontade de integrar “nunha unidade de
acción, centrada nos puntos anteriores, os sectores sociais, sindicais, culturais, políticos e individuais, partidarios do dereito de
autodeterminación e contrarios ao
actual marco xurídico político”.

A súa intención é “situarse por
enriba da atomización da esquerda independentista e soberanista e
dar unha contestación política non
marxinal”. Así as cousas, tentan
superar o “conflito normativo”
que, pensan, é unha das causas
que divide o independentismo,
aínda que a súa primeira proposta
está escrita en reintegrado.
A constitución desta organización está na primeira fase e, antes
de dar pasos a nivel público, o que
pretenden é “consolidar o proxec-

to”, ao que xa se uniron, segundo
afirman, “diversos locais”. Cando
sexa así, darán a coñecer un “manifesto coas ideas forza”, nun acto
público “formal”.
Na fase final tratarán de “rexeitar, desde posicións non marxinais, a vía estatutaria”, no que
semella un intento máis de agrupar o independentismo, polo menos nunha unidade de acción,
fracasadas as iniciativas para
agruparse nunha única organización frontista”.♦
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As enquisas indican que os tres candidatos están parellos

A grande oportunidade do BNG
PERFECTO CONDE
Ourense pode cambiar de mans logo do 27 de maio. Os últimos
inquéritos amosan unha tendencia á baixa do PP e unha suba
de BNG e PSOE que poderían acadar os 14 concelleiros necesarios para acceder á alcaldía. Estes catro anos foron movidos
para o PP. Liortas internas entre o chamado sector dos “boinas” e o dos “birretes” fixeron que o ex alcalde, Manuel Cabezas, tivese que acabar dimitindo e que tomase a alcaldía Henrique Nóvoa “Poli”. As eleccións poderían decidirse por mil votos.
Un vello xornalista da cidade das
Burgas definiu esta campaña como a de tres boas persoas. Henrique Nóvoa, Alexandre Sánchez
Vidal e Francisco Rodríguez dan
o perfil de políticos amábeis e
próximos á cidadanía. Porén, dos
tres só o candidato do BNG sabe
falar en público.
Henrique Nóvoa é un home
próximo a Xosé Luís Baltar, que
podería intentar introducir na cidade as políticas clientelares do
presidente da Deputación. De feito, foi Baltar quen configurou o
resto da lista do PP, malia ter
acordada outra previamente coa
dirección popular en Santiago. Isto podería levarlle a perder unha
parte do voto do centro, que até o
de agora era fiel a Manuel Cabezas e que lle reprochan a Nóvoa
que tan só sexa un electricista. Por
outro lado, o PP tamén podería
perder parte do voto “liberal”, de

médicos, avogados, arquitectos e
altos funcionarios da administración central e autónoma.
De carácter amábel, Nóvoa
ten un perfil controvertido. O seu
pai é un histórico comunista ao
que a Garda Civil detiña durante
o franquismo todas as vésperas
do primeiro de maio e que asegura que nunca votou polo seu
fillo. Nóvoa comezou a traballar
con 16 anos e agora compaxina o
posto de alcalde co de promotor.
Durante a súa etapa como
concelleiro de Urbanismo concedeulle a unha empresa as
obras para levantar un balneario
de 20.000 metros cadrados de
planta nas Burgas. Ese holding
sen experiencia en materia termal, con 65 empresas e só cinco
empregados, acabou secando as
Burgas. Xunto a iso, Nóvoa tivo
outras rifas de tipo persoal co
candidato do PSOE, Francisco

Rodríguez, por mor de concesións urbanísticas. O seu último
grande escándalo saltou hai varias semanas, cando se deu a coñecer que case cen novos funcionarios que acadaron a praza
nos últimos tempos no concello
eran familiares do PP. As filtracións viñeron dun e doutro sector do propio partido.
Alexandre Sánchez Vidal,
pola súa banda, é a grande aposta do nacionalismo nestas eleccións. Avogado de profesión,
combina a capacidade de comunicación que lles falta aos seus
adversarios e a proximidade coa
cidadanía. De feito, nos inquéritos aparece cunha valoración 10
puntos superios á da súa organización. Porén, ten problemas para acaparar voto entre os maiores
de 65 anos e no populoso barrio
da Ponte (35.000 habitantes).
O vicepresidente da Xunta,
Anxo Quintana, está a facer unha
aposta persoal por Vidal e pechará
a campaña en Ourense. A consecución da alcaldía pode ser a liña
que separe o éxito e o fracaso para o BNG nunhas eleccións nas
que ademais de Pontevedra –e pode que Vigo–, os resultados tenderían á baixa. Os inquéritos danlle
a Vidal entre 7 e 8 concelleiros.

Francisco Rodríguez, o terceiro candidato en discordia, conta
co apoio da administración autónoma e central. Trátase dun candidato de perfil baixo, con dificultades para falar en público pero que
se move ben no corpo a corpo.
Ten como garante as siglas do
PSOE, que lle dan unha base de
cando menos seis concelleiros (os
que ten actualmente o partido). O
seu potencial pode estar no barrio

da Ponte, no que no pasado foi
maioritario e no que Emilio Pérez
Touriño xa desembarcou dúas veces nesta precampaña. De todos
os xeitos, malia que se postula como alternativa, hai moitos ourensáns que non esquecen a mala
xestión do alcalde socialista Manuel Veiga Pombo, que tamén é
certo, se viu sometido a unha
campaña de descrédito por unha
parte dos medios locais.♦

Henrique Nóvoa, PP
‘O noso Plano Xeral crea emprego e
non incomoda os veciños’
O PP pide esta vez aos eletores
confianza e futuro. Para que?
Futuro porque eu creo moito
nas posibilidades que ten esta cidade. Son unha persoa que cre
moito no potencial que ten o ser
humano, as mulleres e os homes
de Ourense. E creo no futuro tamén porque sei os recursos endóxenos que ten a cidade. Cando falamos da aposta polo termalismo
estamos falando de aspectos moi
potentes. Coa globalidade, as camisas, os zapatos, os lentes ou os
bolígrafos pódense facer en calquera parte do mundo, pero hai algo importante que ten Ourense e
que non teñen outras partes nin se
pode trasladar a ningún lado. A auga termal. Fomos os primeiros en
apostar por esta auga e por iso lle
pido confianza á xente. Agora de
termalismo todo o mundo fala, pero hai que lembrar que quen apostou polo termalismo foi o noso
grupo de goberno. O panorama de
hoxe é totalmente diferente ao de
hai cinco anos. Non só se recuperaron as marxes do río senón que
agora por fin miramos o río Miño
de fronte. Ourense sempre estivo
de costas ao río e agora están en
marcha seis termas das que cinco
son totalmente gratuítas. Hoxe xa
somos un referente en material ter-

mal. En ningún sitio de Europa teñen as augas termais á disposición
gratuíta de todos os cidadáns. É algo do que nos sentimos orgullosos
pero non podemos ficar aí. Temos
programas e proxectos importantes para os que pedimos esa confianza e ese futuro.
Xa que fala de termalismo, o
PP promoveu unha atuación
termal nas Burgas que foi pedra
de polémica e mesmo de escándalo. Cal é a súa opinión agora?
Apostamos moi forte por recuperar esta zona que está no ámbito do casco histórico e por sacar
adiante un hotel-balneario, pero
está claro que o empresario non
estivo á altura das expectativas e
da ilusión que tivo este equipo de
goberno e fixo algo na contorna
das Burgas para o que non tiña
permiso. Hai un antes e un despois dese problema. Nos seguimos dicindo que aí o mellor que
pode ocorrer é que haxa negocios
nesa zona. Algo moi importante
que vai dinamizar esta zona é poñer en marcha ese balneario. Eu
non vou dicir que aquela estrutura
arquitectónica era a ideal. Está
claro que non e que hai un antes e
un despois. Aí temos que ir da
man todas as administracións para
ver que deseñamos nese ámbito,

pero o que ten que ser é un balneario e alégrome de que coincidamos niso, dalgunha forma, todos
os grupos políticos.
Vostedes aprobaron un plano
xeral de urbanismo que foi moi
criticado pola oposición. Que di?
O único que podo admitir en
canto a ese plano é que é mellorábel. Podo admitir algún fallo como
os que hai en todos, pero o que nos
marca a bondade dese plano é que é
un dos catros que está adaptado á lei
en Galiza. Dende que foi posto en
marcha, en xuño do 2003, grazas a
el, a nosa cidade moveuse e nela hai
traballo. Sobre todo, hai que entender que a través da construción
–dende ese ano outorgáronse maís
de 800 licenzas de obra maior e de
obra menor van alá perto de 6.000–,
hai emprego. Polo tanto, a min éncheme de orgullo este plano e o que
nos vén dicir que está ben feito é o
número de alegacións. Ourense ten
arredor de 110.000 habitantes. Houbo arredor de 2.500 alegacións.
Santiago, unha cidade moito máis
pequena ca nós non só en habitantes
senón tamén en superficie, tivo
arredor de 8.000. Iso mesmo pasa
con Lugo e non nos traslademos a
Vigo, por suposto, que ten arredor
de 70.000 alegacións. Iso si que é
un exame por parte dos cidadáns de
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cómo se ve o noso plano de ordenación urbana. Que sexa criticado pola oposición? E cal no o é? Até o
1995, en Ourense había arredor de
200.000 metros cadrados de zonas
verdes. Hoxe hai máis de 1.100.000
e a recuperación dos ríos estase a facer grazas ao que indicou o plano de
urbanización urbana. Entendo e respecto a oposición, pero non coincido con ela en nada neste asunto.

Que lle ofrece vostede á
mocidade e á xente maior?
Arredor do termalismo, queremos crear preto de 700 postos
de traballo directos e de calidade, e cun potencial importante
porque máis de 2.500 persoas
van ter entrada en Ourense e hai
que analizar que pode medrar a
carón de todo iso. Nesta cidade
haberá un antes e un despois.♦
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Alexandre Sánchez Vidal, BNG
‘Non podemos conformarnos
con ser cidade dormitorio de Vigo’
A un paso da alcadía ou non?
As perspectivas son moi favorábeis para o BNG. Vénse dun
proxecto totalmente esgotado e a
xente vai optar por nós por termos
demostrado nos derradeiros 16
anos –eu levo doce na corporación– que somos unha alternativa
sólida. Temos xente moi seria e un
proxecto perfectamente deseñado
e somos optimistas. O que si é unha evidencia é que o PP non vai
revalidar a maioría absoluta.
Chega logo, por fin, o cambio a Ourense? Con que consecuencias?
A primeira, inmediata, é a da
renovación para a autoconfianza, o
dinamismo e a ilusión da cidade.
Os oito primeiros anos do PP son
discutíbeis, pero é certo que tamén
tiveron froitos en materia de xestión. O que está claro agora é que o
seu é un proxecto absolutamente
acabado e, ademais, os do PP non
reformularon o que queren facer.
Nós sabemos perfectamente cales
son hoxe as necesidades de futuro.
Non laiármonos e non chorimicar.
Non pedir que nos veñan os milagres dende fora senón atender a unha sociedade que nestes momentos
é máis dinámica ca a súa clase política. O alcalde de Ourense ten que
ser algo máis ca o alcalde dunha cidade. Ten que ser o capitán de empresa do interior da eurorrexión ga-

lego-portuguesa. A partir de aí, hai
tres prioridades básicas. A xeración
de emprego, a vivenda accesíbel
–levamos 12 anos sen ningunha vivenda de promoción pública en
Ourense– e o benestar social. Un
benestar social que ten que abranguer a integración dos barrios na cidade. Ourense, en 40 anos, pasou
de 50.000 a 112.000 habitantes que
chegaron do mundo rural e que se
situaron en lugares que non se planificaron e que tiveron moitisimas
deficiencias e que despersonalizaron, ademais, a propia cidade. Iso
precisa un labor de intervención.
Hai que feminizar a cidade. Ourense ten que ser máis muller no sentido de que os valores que foron enrcarnados pola muller tradicionalmente e relegados ao ámbito do privado agora teñen que pasar ao primeiro plano da vida pública. Refírome ao coidado da xente, os nenos, os maiores, os discapacitados,
as persoas en suma. E logo algo
moi importante para min. É que
Ourense ten que ter un proxeto singular como cidade. Non pode ser,
como pretendía o PP, converternos
nun dormitorio de Vigo ou nunha
cidade tipo Alcorcón.
Díxose algunha vez que
Ourense foi faro cultural de
Galiza. Pode volver selo?
Aquilo da Atenas de Galiza
respondía a un momento histórico

e tamén a unha coincidencia. A
cultura e o patrimonio teñen que
ser sinais de indentidade fundamentais. Eu simbolizo o meu modelo de cidade no cimborrio da nosa catedral, que é un elemento arquitectónico de defensa, polo tanto
práctico e eficaz, e dunha harmonía e unha fermosura incomensurábel ao mesmo tempo. A cultura
ten que xogar ese papel. Dende logo, a capacidade de acción e o dinamismo cultural que hoxe hai na
cidade están totalmente desaproveitados e mesmo descoñecidos
pola actual administración municipal. Temos, por exemplo, un fenómeno cultural que podía ser único,
como é a Mostra Internacional de
Teatro Universitario. Nós imos facer unha aposta porque sexa o
grande evento diferenciador da cidade porque é unha manifestación
cultural que integra todas as outras
e porque nos pode dar unha proxeción internacional enorme.
Pode ser Ourense a Viena do
noso Danubio, que é o Miño?
A auga é o gran recurso estratéxico de Ourense. Temos tres
millóns de litros de auga mineiromedicinal. Por facer comparativas, Bath, a cidade balneario do
Reino Unido, traballa con
1.200.000 litros. A única que nos
supera en Europa é Budapest,
que ten 30 millóns de litros e xo-
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ga noutra división. E dálle ao
Miño ou se perde diretamente
soterrada esa auga. Nós queremos construír unha identidade de
Ourense e unha cultura da auga
que pasa por aproveitar os ríos e
estas augas mineiromediciñais.
Ourense ten un plano de urbanismo que se pode vir abaixo
pola súa inadaptación á realidade legal e social da cidade.
Que faría o BNG se goberna?
Eu quero ser o alcalde do cambio, pero tamén o da responsabilidade. No caso de que ese plano se
veña abaixo por mor de sentenzas
ou do que sexa, nós non recurrere-

mos ante o Supremo porque iso
prolongaría o período de inseguridade e de incerteza económica e
social. Asumiremos o fallo que
poida haber, solucionaremos os
problemas de forma e faremos reformas puntuais naquelas cuestións centrais que fan cidade no aspecto estratéxico a 50 anos. Queremos operar na contorna da finca de
Mariñamansa, no propio Couto,
nas Burgas e todo o que é a ribeira
do ríos. Os nenos ou as persoas
maiores teñen verdadeiros problemas para estaren no Posío, onde se
gastaron 200 millóns de pesetas
nunha reforma que o desgraciou. ♦

PSOE o que recorreu. Houbo
moitos recursos de particulares.
Foi a consecuencia de todo
isto polo que subíu o prezo da
vivenda e non aumentaron debidamente os espazos verdes
de Ourense?
O incremento do prezo da vivenda é curioso, estraño e sospeitoso. Ourense é a única cidade de Galiza que, en 12 anos,
non puxo no mercado unha soa

vivenda protexida. Se o propio
alcalde actúa de promotor, alguén pode pensar que non se pon
vivenda protexida á venda para
que non compita coa vivenda
privada. Se por algo se caracterizou a política ourensá do PP foi
polo feito de que a solución dos
temas urbanísticos se facía sempre no despacho do concelleiro e
non con criterios de interese xeral precisamente.♦

Francisco Rodríguez, PSdeG-PSOE
‘En 12 anos non se construíu
nin unha soa vivenda protexida’
Pasada a ponte, lese nun cartel
do PSdeG-PSOE o lema de Faremos máis. Máis que?
Sobre todo, administar ben
cidade. A confianza que os cidadáns depositan nos políticos para
administraren os recursos ten
que ser transparente e eficaz. Estou certo de que, se chegas á rúa
e lle preguntas a calquera cidadán cales son os grandes problemas de Ourense, as respostas van
coincidir no 90 por cento dos casos en dicir que son o emprego e
a vivenda. A falta de expectativas laborais, sobre todo para a
xente moza, e a dificultade para
acceder á vivenda. Aí están os eixos fundamentais aos que temos
que lles dar resposta.
Segue a ser verdade ou é un
tópico pensar que Ourense está
conformada por unha poboación envellecida?
Non é ningún tópico, é unha
realidade. E unha realidade que
excede agora mesmo o rural. Na
miña vida cvil eu adícome ao ensino e até hai tres anos estaba de
director dun instituto no Carballiño. Ao noso centro viñan os rapa-

ces de Boborás, Beariz, etc. Cando eu empecei como director, que
debeu ser no 1994, un concello
como é O Irixo tiña 250 alumnos
de primaria no colexio. Cando
deixei a dirección, nove anos despois, tiña 34. Tampouco é que a
xente se fora vivir á vila de referencia, que é O Carballiño. Fóronse a Ourense. Eu fun concelleiro aquí no 1985 e preguntábame como non medrba máis a cidade, dada a cantidade de emigrantes que retornaran. Todos temos fillos e facemos un esforzo
por educalos e, unha vez que consegues que estean formados, vemos que non lles queda máis remedio que emigrar. É unha emigración forzosa. Máis alá da cuestión puramente humana e persoal,
o problema é que as novas xeracións de ourensáns vense obrigados a marchar e rematan facendo o seu proxeto vital fóra.
Cada vez a media de idade sube
máis. Só ten unha vantaxe. Agora, coa Lei de Dependencia, ao
haber máis xente maior, vaise precisar maior atención aos dependentes e, polo tanto, crearase unha

bolsa de traballo para os novos.
Se lle tocase gobernar, atoparíase cun Plano Xeral que
foi aprobado polo PP. Que lle
parece?
É un plano feito por unha
empresa de fóra sen coñecer a
realidade local A Dirección Xeral de Urbanismo modificouno
en máis dun 80 por cento porque
era irregular. Logo de moito reflexionar, nós deseñamos a posibilidade de recorrelo. Pensamos
que é un plano totalmente especulativo que nos enche a cidade
de torres de 16 alturas que son un
auténtico insulto aos ourensáns.
Un plano que non leva emparellada a revisión dos recursos económicos para ser levado a cabo.
En definitiva, un plano que non
foi pensado en absoluto para mellorar a vida dos cidadáns, senón
para enriquecer catro amigos.
Unha proba xa visíbel e que, se
sae un pola estrada de Celanova,
vese un edificio, onde se vai para Carrefour, que demostra o que
é este plano. Neste momento estamos pendentes de que se pronuncie o Superior. Non foi só o
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Contradicións sobre o afundimento do MF Díaz en Namibia

‘Quero que Pescanova
aclare de que morreu o meu fillo’
H. VIXANDE
Cada mañá, María Cordal
lémbrase do seu fillo morto.
Chamábase Xoán Manuel Filgueiras e era primeiro oficial
de máquinas no MF Díaz, que
se foi ao fondo do mar enfronte das costas de Namibia o 9 de
novembro de 2006, despois de
arder máis de 24 horas e, disque, sufrir varias explosións.
“Quero saber o que pasou de
verdade”, esixe esta nai que se
non se veu abaixo foi porque a
ira tira por ela. “Que Pescanova
aclare o acontecido”, reclama.
Non é unha petición que colla
de novas á multinacional do
mar, que deu versións contraditorias arredor do que sucedeu.
Todos están de acordo en
que ás seis e dez da tarde do 8 de
novembro de 2006 o pesqueiro
galego MF Díaz, con base no
porto namibiano de Lüderitz, sufriu un incendio na sala de máquinas. Xa naquel momento, deron como desaparecidos ao oficial primeiro, Xoán Manuel Filgueiras, o xefe de máquinas,
Luís Rodal, e o engraxador namibiano Thomas Singone. Ningún deles deu sinais de vida. O
barco ardeu todo o día e foise o
fondo do mar a sesenta millas
das costas de Namibia ás tres da
tarde do nove de novembro.
“Ás nove da mañá do día
nove, xoves –conta a nai de Xoán Manuel Filgueiras–, chamoume Manuel, de Pescanova,
e díxome que houbera unha explosión no barco e que o meu fillo estaba desaparecido, aínda
que o barco non se afundira; nese momento, toleei e rematei
colgando o teléfono. Despois
recapacitei e chamei ao de Pescanova, que me contou que tamén desapareceran o xefe de
máquinas e un engraxador, non
o do meu fillo, porque eles xa
estaban fora da súa quenda”.
Nos días seguintes, María
tratou de poñerse en contacto coa
familia do outro galego que desaparecera no sinistro, mais Pescanova puxo reparos e un representante da empresa asegurou
que non podían darlle o seu teléfono para salvagardar a intimidade dos seres queridos de Luís
Rodal, natural de Cangas do Morrazo. María só logrou o seu número o domingo, varios días despois da catástrofe, grazas á intermediación dos psicólogos da
Xunta. “Un dos dous psicólogos
que mandou a Xunta díxome que
a outra familia estaba moi interesada en falar comigo pero que a
empresa negáballe o meu teléfono. Souben que empregaban con
eles a mesma escusa que me puñan a min”, di María.
Muda a versión
Para aquel entón, a versión do

Explicación ao
comportamento de Pescanova

María CordaL e, abaixo, o seu fillo, Xoán Manuel Filgueiras.

estoupido –ou varios– a bordo do
barco xa desaparecera e agora falaban dun lume cuxa causa era
descoñecida. “Un lume que atrapa a tres persoas na sala de máquinas, que tiña tres portas de saída?”, pregunta María. “Un lume
a carón do comedor de oficiais,
no que había dez minutos agardaban polo meu fillo sen abrir a
porta para chamalo?”, engade.
Hai moitas interrogantes neste accidente e, sobre todo, hai
moitas contradicións no relato
dos feitos, por iso María Cordal
quere que baixen ao barco. “Xa
sei que é moi difícil que atopen o
corpo do meu fillo, pero é
posíbel que descubran que
pasou”, di. O barco está a
uns 415 metros de profundidade, polo que é difícil acceder a el, aínda que o deputado do BNG Bieito Lobeira
lembrou que un buque do
Ministerio de Fomento con
base en Cartaxena é capaz
de chegar até alí.
Mais as contradicións
non quedan aí. “O que
máis me doe é que Pescanova quixo desentenderse
do tema e chegou a negar
que o meu fillo traballase
para eles”, laiouse María.
Nos seus esforzos para esclarecer o accidente, María
chegou ao Valedor do Pobo
e este reclamoulle a Pescanova explicacións. En resposta, a multinacional asegurou que o MF Díaz era
un barco no que Pescanova
tiña unha participación mi-
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noritaria do 49% na sociedade
propietaria. “O meu fillo sempre tratou exclusivamente con
Pescanova; teño certificados
desa empresa conforme el
traballaba para Pescanova, a
que vén negalo agora?”, di
Hai algo que non conta Pescanova: que Namibia é un país
soberano que esixe que o 51% da
propiedade dos barcos que explotan as súas augas sexa desa nacionalidade, por iso as multinacionais tenden a empregar sociedades intermedias para controlar
as empresas nestes países, pero
os propietarios reais son galegos.

“Por que unha empresa como
Pescanova incorre nesas contradicións e chega a negar que o
meu fillo traballaba para eles?”,
pregunta María Cordal. A explicación máis lóxica ten que ver
coa falta de costume. Pescanova é unha multinacional con bos
barcos que non rexistra accidentes graves. En consecuencia, cando ten que xestionar unha crise como a do afundimento
do MF Díaz, faino mal, éntralle
o pánico e trata de construír unha explicación que resulta contraditoria.
Para máis abondar, a pesqueira tampouco deu facilidades
para que María contase co certificado de defunción do seu fillo,
polo que aínda está a agardar.
“Podía ter enviado o capitán a
declarar que tiñan desaparecido
e aforrarme a min ter que gastar
os cartos nun avogado, que falta
de sensibilidade!”, protesta.
“Tirón de orellas para Pescanova, pero tamén tirón de orellas
para o Goberno central, que non
fixo nada por axudarme”, di María. “En realidade, os que me
axudaron, ademais da Xunta, foron o deputado do BNG Bieito
Lobeira e o congresista de CiU
Josep Maldonado”, engade.
Sen tradición familiar
Xoán Manuel Filgueiras tiña 32
anos e estaba solteiro, era o maior
de dous irmáns –o outro traballa
en terra e ten 29 anos– e estudara
na Escola Náutico Pesqueira de
Ferrol animado polo seu pai, falecido antes ca el. “Xoán Manuel
traballaba no cerco: unha ruína,
pero gustaba do traballo, por iso o
seu pai, que era militar aínda que
tamén gozaba co mar, animouno
a estudar na Náutico Pesqueira”,
conta a súa nai. Tras titularse, os seus primeiros pasos
deunos nas Canarias, na reparación dunha flota de tres
barcos que vendera unha
muller viúva. “Despois,
marchou para a Arxentina e,
ao volver, non levaba nin
vinte días cando o chamaron para ir a Namibia”, explica a súa nai.
Xoán Manuel Filgueiras xa levaba catro anos na
empresa cando aconteceu
o accidente que rematou
coa súa vida. “As mareas
eran de dez días; ao chegar
a terra, en Lüderitz, ás veces nin facía noite e volvían saír; e cada cinco meses, viña mes e pico de vacacións á Galiza, por iso é
agora cando comezo a sentir que é verdade que non
vou volver a velo, porque
sobre estas datas estaba de
volta na casa”, di.♦

A poesía
de María
Mariño
XOSÉ M. SARILLE

H

ai moitos anos vivía
un Emperador que só
pensaba en estrear traxes. Non se preocupaba por
ninguén. Puña un diferente
cada hora e sempre estaba no
vestiario. Todos os días atendía visitas de alfaiates para
que lle fixeran traxes.
Unha vez presentáronse no
palacio dous trapalláns que se
fixeron pasar polos tecedores
das teas máis finas que existían. Nunca coseran, pero enganaron o emperador. Contáronlle que os fatos que fixesen
con esa tea só os habían de ver
as boas persoas. Para os vagos
e os parvos serían invisíbeis.
“Ordenarei que todos os
habitantes do reino vistan con
este tecido máxico e así poderei descubrir os folgazáns e os
bobos! E eu tamén poñerei
un!”. Pagoulles aos zarapalleiros para que se puxesen a traballar. Os galopíns finxiron tecer moi axiña, mais só
imitaban os xastres.
“Gustaríame saber se os
tecedores traballan moito!”,
pensou o Emperador. Pero
non se atrevía a visitalos porque os que fosen miñasxoias
ou langráns non habían ver o
traxe. Entón enviou o primeiro ministro, que ao entrar
decatouse de que non vía
nada, pero, claro, non podía
dicilo por se pensaban que era
fato ou nugallán. “Ben, señor,
que dicides desa tea?” preguntaron os calotes. “É preciosa!
Enfeitizante”. “Picou!”,
rosmaron os bandallos.
Entón contoulle ao
Emperador a fermosura do
traxe e o rei enviou outra
persoa para confirmar a opinión, mais ocorreu o mesmo.
“É fermosa a tea, non si?”
preguntaron os gatunos. El
pensou: “Non vexo nada! Se
o digo pensarán que son mamalón ou manguelo”, e por
iso respondeu: “É relindo!”.
Os trapalláns levaron o traxe ao Emperador. El pensou
que non vía absolutamente nada: “Son lacazán. Non serei
pouco esperto tamén, como
tantos da miña profesión?”
Mais non podía dicilo e
comentou: “É exquisito!”.
Aconselláronlle ao Emperador que o estrease. Ninguén
vía nada, mais todos dicían:
“É requintado! É finísimo!”. O
rei desfilou espido diante de
todos os súbditos. Mirábano
sen roupa, pero comentaban:
“Que fermoso traxe ten o Emperador!”. Só unha nena dixo
a verdade: “Pero se non leva
nada!”. Os demais correron a
voz: “Unha nena inocente di
que non leva nada. Está
espido! Non se decata!”. O
Emperador sabía que tiñan razón, mais pensou que debía
aguantar até que rematase a
cerimonia. E seguiu desfilando
mentres os raspiñeiros fuxían
cara ás montañas cun saco de
ouro cada un.♦
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lla Astano. Ou co plano lácteo da ministra
Helena Espinosa. Ou co proxecto de nova
regulación eólica proposta polo Ministerio
de Industria quen, escribindo ao ditado das
grandes eléctricas españolas, tenciona facer
tabula rasa da competencia exclusiva que
Galiza ten en materia de “instalacións de
produción, distribución e transporte de enerxía eléctrica” (art. 27.13 do vixente EstatuCARLOS AYMERICH
to). En xogo está un negocio de 3.000 millóns de euros. E logo dirán que Galiza deOs Estados unitarios andan á procura de argupende da solidariedade de España!
mentos cos que xustificaren ideoloxicamente a
E algo semellante acontece coa coñecisúa existencia. E xunto coa lexitimación simda como Lei de Dependencia. Unha lei
bólica acoden, e cada vez con maior frecuenestatal que invade de modo flagrante comcia, a razóns de –suposta– eficacia, segundo as
petencias exclusivas de Galiza e que apecales apenas o Estado, como portador exclusinas o engadido dun importante acompañavo do interese xeral fronte aos particularismos
mento orzamental permitiría engolir. Mais
e os egoísmos nacionalistas, é quen de garantir
chegar apenas chega a propaganda. Os cara igualdade e a solidariedade entre persoas e
tos, eses, terán que os pór os afectados ou
territorios. En momentos críticos estes arguas súas familias e, sobre todo, Galiza. Pormentos, aparentemente bondadosos, deixan á Helena Espinosa, ministra de Agricultura e Pesca, e Joe Borg, Comisario Europeo de Pesca.
que xa comezado o proceso de avaliación
vista a ameaza que en realidade sempre agados dependentes máis severos, os primeicharan. Tal vén de suceder en Escocia onde,
ros en se beneficiaren das prestacións estaalquera
nacionalismo
consecuente
ten
como
unha
felizmente, a campaña do medo do New Labelecidas na lei, o Ministerio de Traballo
bour de Tony Blair e Gordon Brown non deu
español apenas prevé achegar 250 euros
das súas principais tarefas desvendar a realidade
impedido a vitoria do naconalismo escocés.
mensuais cando, facendo un cálculo á baidemostrando a viabilidade cultural, lingüística, social e xa, o custo dunha atención digna multipliMais trátase de xustificacións ideolóxicas.
É dicir, de falsas representacións da realidade
por seis esa cantidade. E iso sen tomar
económica de países que o Estado quere dependentes” ca
que visan manter un estado de cousas contraen conta os sobrecustos decorrentes da disrio á liberdade das nacións e funcional, adepersión poboacional ou da reducida contía
mais, a intereses económicos e empresariais
das pensións en Galiza.
E a tarefa, a pouco que os sentidos estean alerta, adoidecote enriquecidos coa explotación dos recursos naturais
Mesmo así, o nacionalismo no goberno está empeñae/ou humanos das nacións. Eis o caso de Endesa ou Fe- ta ser doada. Porque a evidencia é teimuda. Vímolo de do en atender a dependencia sobre a base de servizos e
nosa. Por iso calquera nacionalismo consecuente ten co- comprobar coa batalla –a guerra continúa!– do sector na- prestacións públicos de calidade. Mais que ninguén premo unha das súas principais tarefas desvendar a realidade val na ría de Ferrol: grazas ao BNG os galegos puidemos tenda apresentar como dádiva estatal o que os galegos,
demostrando a viabilidade cultural, lingüística, social e coñecer as razóns, crúas e espidas, do goberno español cos nosos propios recursos, xestionamos e financiamos.
para impedir a construción de buques nos estaleiros da ve- Por aí xa non lles pasamos.♦
económica de países que o Estado quere dependentes.

Unionismo

‘C

Lugo
Lugo conta dende hai uns días cunha nova fonte, pero non unha calquera senón que se trata dunha luminosa e musical, toda unha novidade nesta cidade carente de fontes
embelecedoras e mesmo das outras, das habitualmente empregadas para quitar a sede e cuxa maior
parte ofrecen auga non potábel.
A nova fonte de Lugo é ben
vistosa, de iso non hai dúbida, pero xa está seca. Máis de 300.000
euros se investiron na súa construción, leva tecnoloxía musical
para incluír numerosas pezas no
seu repertorio e mesmo un anemómetro para controlar a velocidade do vento e, polo tanto, que a
auga dos seus chorros non molle
os viandantes, pero non furrula.
Como bo acto electoral, a fonte foi inaugurada con toda a parafernalia precisa, incluíndo placa
na que non só se recolle o nome
de quen era o alcalde no seu momento, senón tamén o concelleiro
de obras, que aquí todo o mundo
quere pasar á posteridade. Pero
foi visto e non visto porque se a
inauguración se fixo un día entre
o lusco e fusco para resaltar máis
así a súa vistosidade luminosa, e
tamén para que puidesen acudir
máis veciños, ao día seguinte xa
estaba seca, nin luces, nin chorros
potentes de auga, nin nada.
Non é o primeiro caso que se
dá cunha fonte aquí en Lugo.
Sendo alcalde Vicente Quiroga,
inaugurouse outra polo estilo, a
primeira que se facía na cidade,
na chamada praza do Rei. Poucos
días antes das eleccións, os veciños foron invitados a unha merendola que supuxo naquel entón
perto de un millón de pesetas, para que, entre liscos de empanada,
visen como arrancaba a fonte.
Foi cousa de dous ou tres días, até que chegou o día de votar.
Logo estivo parada prácticamente varios anos e foi amañada re-

Fontes sen auga
ANTÓN GRANDE

O Concello inaugura un novo monumento con chorros de auga, luces
e música que deixa de funcionar ao pouco tempo da súa inauguración.
centemente e, ainda así, non vai
todos os días.
Semella que a idea dos alcaldes
lucenses, os anteriores do PP, agora do PSOE, é que as fontes son só
para que funcionen soamente en
contadas ocasións, especialmente

Guisa e Napo

cando chegan as eleccións. E por
iso o actual alcalde de Lugo xa
anunciou, a través do seu gabinete
de prensa, que a nova fonte só funcionará dous días á semana e a unhas horas determinadas, ou sexa,
que se fixo un forte investimento
UXÍA E BRAIS

para logo non empregalo namais
que en contadas ocasións.
A desculpa, que sempre a hai, é
que a nova fonte xera moitos gastos
con tanta auga e tanta luz e sairía
moi cara tela funcionando todo o
día. Sería mellor que antes de face-

la, tivesen pensado en que sería
moito mellor facer outro tipo de
fonte, menos custosa no seu mantemento e tamén na súa construción e
polo menos aos lugueses, cando pasásemos por diante dela, aínda nos
alegraría a vista e nos refrescaría
nos vindeiros días de estío que están a chegar. Pero aquí óptase polas
obras faraónicas, aínda que logo
queden no esquecemento. Está visto que para ver fontes funcionando
hai que ir ao sur ou a Castela. Alí si
que lle teñen culto á auga e non se
paran en facerlle grandes monumentos senón, máis ben, en darlle
utilidade estética.♦

Subliñado

Estes tempos
LOIS DIÉGUEZ
Coidabamos que os tempos negros da censura e do abouro meditado eran pasado. Nós, tan vellos xa e tan sufridos, tan sabios
na experiencia da batalla aberta desde a mesma adolescencia.
Loamos sempre o orgullo do definido ser, da palabra, mesmo
aínda esta sendo dura, da acción e da dignidade tan combatida
hogano nas florestas negras dos poderes dun e doutro signo,
nunca novos. Clara biografía, luminoso camiño incendiado por
milleiros de persoas, quizá hoxe, defraudadas ou entristecidas.
Porque pode haber, na difícil andadura de cada día, leóns e tigres que nos mandan desde os delimitados bosques inimigos. A
vinganza, tan alimentada, as miserias de quererse ver único sol
dun pequeno circundo rico en historia, cultura e mesmo arqueoloxía do noso pensamento libre. Abono, á fin, madurecido non
polos feos soles da soberbia, a ignorancia e o oportunismo, senón polos vellos desexos de quen o conqueriu. Por iso o silencio e o exilio disto do que falamos é dobremente perigoso, porque leva ao caos e á desfeita do felizmente construído. Ninguén
pode ensinar a nación e a liberdade mentres cabalgue sobre as
costas daquelas xentes que suaron bágoas e sorrisos, para ignoralas, dobregalas, ou facelas desaparecer. Ninguén. A non ser
que a enramada do esplendor ficticio do seu propio egoísmo e
ambición lle oculte o brillo esplendente dun futuro que, do outro xeito, sería certo. Será, o seu ambicioso látego, a súa propia
ruína. E posibelmente tamén a nosa.♦
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Ten o mesmo nome e obxectivo ca o proxecto sen rematar iniciado no 1992

Caballero anuncia outro plano millonario
para abrir Vigo ao mar ‘definitivamente’
GUSTAVO LUCA
O presidente da Autoridade Portuaria e candidato do PSOE á alcaldía de Vigo, Abel Caballero, proxecta a construción dun hotel de 90
metros de altura e de oito edificios de gran volume sobre espazos que
será preciso gañarlles ao mar na beira central da cidade. Caballero
anuncia que esta monumental urbanización levará o mesmo nome ca
outro plano sen rematar que comezara no 1992: Abrir Vigo ao Mar.
A xustificación principal de tan
masivo proxecto é a provisión de
liña de atraque para cruceiros turísticos aos que se lles concede
valor de imaxe para a cidade. As
críticas desta especialización portuaria salientan que a actual reserva de atraque atende sen problemas a demanda do tránsito de pasaxe de altura. A propia Autoridade Portuaria non ten problemas en
recoñecer no seu informe anual
que a visita desta clase de barcos
carece de entidade económica
apreciábel xa que a pasaxe non
prescinde durante as escalas dos
servizos integrais de abordo e os
propios cruceiros dispoñen dun
profuso sistema de comercios sen
impostos. Doutra parte, os armadores non consideran a venda de
pasaxes dende o porto de Vigo.
Polo tanto, a propia obra de
ampliación do peirao de pasaxe
será o obxecto central do proxecto. Abel Caballero anunciara a comezos de novembro do 2005 unha extensión de 585 metros para a
doca de cruceiros. Esta última
ampliación é de mil metros. O
presidente da Autoridade Portuaria fora hai dous anos moi enfático en canto o respecto da obra co

medio ambiente e precisara que o
peirao sería construído sobre pilotes. No proxecto que vén de
anunciar, o peirao vai ser dotado
dun túnel baixo o nivel do mar
para levar o tránsito rodado dende
a rede da beiramar de Vigo deica
o rañaceos instalado na punta.
Recuperar a vista do mar
A marcada progresión da edificabilidade sobre a carta do mar de
Vigo é a segunda característica
que chama a atención no novo
compacto de obras anunciado pola institución que ten o mandado
democrático de gobernar o porto.
Aínda que non se indican expresamente as alturas dos edificios
proxectados, unha correlación da
escala da pedrafita de 90 metros
revela que os bloques atinxen oito alturas. A vaga definición dos
usos previstos contrasta coa violenta ocupación do mar interior e
a innegábel importancia da obra.
Un dos importantes espazos que
se lle pretende gañar ao mar aparece asignado a “edificios deportivos, comerciais, de restauración
e oficinas” Outro é para “Bloques
de uso residencial-institucional”.

Xosé Chao Rego
Mª PILAR GARCÍA NEGRO

H

ai tres semanas, aproximadamente, CIG-ensino e AS-PG, organizadoras das Xornadas de
Lingua e de Literatura, xa veteranas na nosa
nación, tiveron a magnífica idea de acolleren no seu
seo unha merecidísima homenaxe a Xosé Chao Rego. Nela, interviñemos o profesor Francisco Fernández Rei e unha servidora. Repetín, en parte,
valoracións que deitara na miña participación no
Congreso a el dedicado pola Asociación Cultural “O
Galo”, de Santiago de Compostela, e, tamén,
palabras moi exactas e cordiais con que a escritora
Marica Campo fixera a laudatio de Chao, en Xullo
de 2002, cando lle fora outorgado o E de escritor pola Asociación de Escritores en Lingua Galega. Todas
estas organizacións e entidades, galegas, nacionais e
nacionalistas, eu propria, non facemos máis que
retribuír algo, só algo, do moito que Xosé Chao Rego nos leva educado, instruído, mostrado e ensinado
(e abofé que non lles uso estes verbos como
sinónimos nen como intensificativos: a cada un quero lle atribuír a súa semántica exacta). É Chao Rego,
Pepe Chao, o escritor máis prolífico da actualidade
galega. Mais, para alén deste dado cuantitativo -o
escritor que máis miles de páxinas ten escrito na lingua galega-, hai un outro valor cualitativo
fundamental, que fai que o podamos considerar mestre do ensaísmo e da investigación, en campos diversos, da literatura actual. Enlaza cunha meritísima tradición de noso, que nos fai lembrar nomes como os
de López Ferreiro, Abente, Amor Ruibal, Oviedo e
Arce, monseñor Araúxo, Francisco Carballo, Alfonso Blanco Torrado, Victorino Pérez Prieto….,
clérigos que son ou que foron e que, todos, protago-

No entorno da Autoridade Portuaria é un segredo a voces o noxo
causado no interior da entidade
pola construción do edificio de
servizos administrativos da Xunta, obra de Esteve Bonell, que lle
cegou a vista do mar ao edificio
da Autoridade Portuaria que é ao
mesmo tempo residencia dos técnicos e das súas familias. Mediante a iniciativa de Caballero,
estas oficinas e residencias recuperarían un lugar de privilexio na
primeira liña da costa.
A frialdade da recepción cidadá contrasta coa transcendencia da
proposta. A alta sensibilización
popular contra a invasión do mar
interior ten dado ben de manifestacións nos últimos anos e a poucas

nizaron a súa particular caída do cabalo, como Saulo
de Tarso, (re)converténdose a unha fe galega e a unha obra de amor e de esperanza na nosa maltratada
nación. Aliás, Chao Rego penetrou, coa súa sobedoría, coa súa erudición e rigor, con toda a súa ciencia,
en ámbitos pouco ou nada tratados na nosa prosa ensaística e científica: a teoloxía, o biblismo, a
(re)interpretación da mensaxe cristiá, a denuncia dos
poderes eclesiásticos, o papel da sexualidade, a
misoxinia…, e un aspecto fundamental: a desvendaxe da nosa historia, a comezar por figuras tan
relevantes como a de Prisciliano.
As Universidades galegas, se, nisto (no canto de
noutros mimetismos colonizados), imitasen as
norteamericanas, non se permitirían endexamais
prescindiren dun docente de luxo como o noso
escritor e amigo, que, no 23 de Abril pasado,
cumpriu anos en perfeita lucidez, clarividencia, ironía e cordialidade. Mais, ai!, tantas veces, as institucións académicas postergan o ouro para contrataren
a purpurina.
O día do acto sociopedagóxico que citei ao
comezo, 20 de Abril, a súa presenza e o gosto por
celebrala debidamente xa nos curaron de todo
asombro. Grazas a Chao Rego, grazas a el e á súa
obra, pudemos resistir inteirármonos da celebración
dunha Cow Parade en Vigo, a cargo das
multinacionais correspondentes, cando se está a
destruír o noso sector lácteo e temos, en troca, que
aturar vacas plásticas polas rúas de Vigo; pudemos
aguantar sen desmaio o anuncio abracadabrante
dunha nova edición, no programa Luar, da TVG,
dun concurso de Miss Vaca galega (¡!) e, aínda, a
versión do poema “Adiós ríos, adiós fontes”,
clamor contra a emigración, nun merengue
chamado “Merengue Rosalía”, no mesmo programa
televisivo citado. E sobrevivemos coa lembranza e
o quentor de Pepe Chao.
Grazas, Xosé Chao Rego, por tantas cousas,
por tanto como nos deches e nos dás.♦

horas do anuncio de Caballero 50
organizacións de defensa da costa
de todo o país coreaban en Compostela lemas contra a urbanización da beiramar. A fórmula de designar un recoñecido arquitecto
coma Jean Nouvel lembra en todo
caso o concurso restrinxido convocado pola Zona Franca de Vigo
no 1991 para urbanizar esta mesma beiramar urbana con cinco arquitectos de sona. O proxecto
Abrir Vigo ao Mar iniciado no
1992 ainda non foi executado. Faltan por rematar o centro comercial
e a reforma e traslado da pía do
Náutico. Na opinión da cidadanía
sobre este millonario plano predomina a impresión de que non foi
de remate unha iniciativa de aper-

tura senón de ocupación inmobiliaria da beiramar.
Caballero non ten, con todo,
problema por rechamar Abrir Vigo
ao Mar este novo proxecto que nace no seo do mesmo PSOE no que
el xa actuaba como responsábel
xerárquico cando trazara o primeiro plano para reordenar os usos públicos da beiramar de Vigo. A súa
opinión de que a operación de abrir
efectivamente Vigo ao mar fora un
fracaso refírese sen dúbida a el
mesmo na parte que lle corresponda. Por esta razón, o candidato do
PSOE á alcaldía corrixe cun adverbio o lema do 1992 que tanto lle incomoda “Porque agora –asegura–
do que se trata é de Abrir Vigo ao
Mar definitivamente”.♦

MARÍA MARIÑ O
un agasallo especial
co próximo número

A NOSA TERRA
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Roubado no franquismo foi reconquistado pola loita popular

Hai trinta anos no areal de Baldaio
XAN CARBALLA
“O oito de maio, feira en Carballo e hostiazos de carallo”.
Así resumía nunha copla
Carlos O Xestal o sucedido
aquela mañá de 1977 en que
a Garda Civil disolveu a golpe de culata a máis grande
manifestación que Carballo
vivira na súa historia. Á tarde repetiuse o medo para impedir, a pura violencia, que
1.000 persoas tomaran posesión
simbólica do areal de Baldaio.
Despois das Encrobas e Xove,
Baldaio quedou na memoria de
moitos como unha grande mobilización popular, que hoxe leriamos como ecoloxista, pero
que en pleno estertor do postfranquismo, e aínda sen celebrar unhas primeiras eleccións
democráticas, tiña unha profunda connotación política.
A asombrosa concesión a un
particular de máis de dous millóns de metros cadrados no
ecosistema de Baldaio, aparentemente para labores de
acuicultura e no fondo para un
fabuloso negocio de extracción
de area, só era posíbel na corrupción propia dunha ditadura.
Os viciños viñan revelándose
contra esa discrecionalidade e
sofrían nas súas carnes a represión dos gardas privados da empresa, que controlaban o acceso
ao areal e á xunqueira de mariscadores furtivos. Nunha desas,
en 1975, o mozo Marcelino Rodríguez o da canteira, foi collido e obrigado a camiñar dez
quilómetros até o cuartel da
Garda Civil de Caión, enchoupado de auga e cun saco ao lombo de berberechos. Ao pouco
agravóuselle unha enfermidade
e en semanas morreu.
O relato da epopea de Baldaio fíxoo en A Nosa Terra (Cadernos de Pensamento e Cultura,
nº 23), o historiador Xan Fraga,
tamén el mesmo protagonista directo aqueles días., “máis de catro mil persoas concentráronse
na capital de Bergantiños para
celebrar unha manifestación que
non fora autorizada. Saiu do
Campo da Feira, no bairro da
ponte da Milagrosa, encabezada
por unha grande pancarta levada
polos viciños de baldaio, que dicía Non ao roubo das praias.
Caciques fora. CCLL de Lema.
Seguían centos de pancartas e
bandeiras das organizacións convocantes. Diante do concello interviron Xosé Esmorís, que dá as
grazas en nome de Baldaio pola
solidariedade e Moncho Valcárcel, crego das Encrobas, en nome da AN-PG afirmando que
“esta é unha manifestación pacífica contra un roubo manifesto e
contra o caciquismo”. Pouco antes de rematar aparece un jeep da
Garda Civil, logo outro,… e comezan a cargar indiscriminadamente mentres os manfiestantes
cantan o himno galego. A carga
provoca moitos feridos e o aborto dunha muller”.

Carga no areal de Baldaio.

Manifestación en Carballo durante a mañá.

O coñecido humorista Carlos O Xestal tamén participou na reivindicación. No centro, feridos abandonando Baldaio. Á dereita, Moncho Valcárcel dirixíndose aos manifestantes.

Esa é a crónica da mañá. Á
tarde, despois dun acto no cemiterio de Lema, onde estaba enterrado Marcelino Rodríguez, unha asamblea decide baixar á
praia, a pesar da presenza ameazante ao lonxe de varios coches
da garda civil, “son as cinco e
media da tartde e xúntanse uns
1.000 maifestantes, que ao baixaren ao xuncal, son recibidos

pola Garda Civil, con disparos
de balas de goma e botes de fume”. Comezou unha batalla que
recolleu nunha filmación Carlos
Varela, corpoa a corpo, pedras
contra cultas e moitas veces corpo a corpo. (…) Máis de cincuenta feridos foron atendidos
en Carballo e A Coruña. Unha
das principais líderes da loita de
Baldaio, Oliva Pose e o seu ho-

me Francisco Castro (Farruco)
estiveron internados na residencia da Coruña. “Cando Paco Felípez, Xosé Esmorís e Moncho
Valcárcel foron interesarse por
eles –lembra Xan Fraga- foron
detidos e conducidos ao cuartel
da Garda Civil, onde os torturan selvaxemente e conducíronos á prisión provincial, até que
ante a presión popular e a falta

de acusacións foron liberados”.
Velaí a crónica resumida daquela xornada. O combate legal
para recuperar o espazo natural
chegou até 1991, cando todos os
recursos foron desestimados e
deuse a razón aos viciños que
reclamaban que “a natureza non
fose privada”. Pasaron 30 anos
desde aquel día de sol e violencia en Baldaio.♦
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A tradicional manifestación adiantouse a maio para incidir na campaña electoral

Tres mil persoas reclaman o traslado
de Celulosas e Elnosa da ría de Pontevedra
H.V.
Arredor de tres mil persoas
asistiron á manifestación en
defensa da ría de Pontevedra
e a prol do traslado de Celulosas e Elnosa que se celebrou o
sábado cinco de maio. Este
ano adiantouse a súa data para incidir na campaña electoral.
Co lema “Hoxe Elnosa, mañá Celulosa”, o sábado cinco de maio
celebrouse a tradicional manifestación que convoca a Asociación
Defensa da Ría de Pontevedra e
que partiu ás sete da tarde das alamedas de Pontevedra e Marín. O
acto concluíu diante da factoría
de Celulosas en Praceres, onde os
organizadores leron un comunicado contra todo o grupo Empresa Nacional de Celulosas, ENCE.
Na manifestación tomaron
partido colectivos de toda a ría e
arredor de tres mil cidadáns, entre os que se atopaban os alcaldes de Pontevedra, Miguel Anxo
Fernández Lores (BNG), e de
Poio, Luciano Sobral (BNG).
Como indicaba o lema da
convocatoria deste ano, o obxectivo máis inmediato é o traslado
da fábrica de cloro Elnosa, posto
que, como sinalaron os organizadores do acto, carece de autorizacións suficientes para continuar
as súas actividades na súa localización actual. Neste sentido, o
presidente da Asociación Defensa da Ría de Pontevedra, Antón
Masa, reclamoulle ao conselleiro
de Medio Ambiente, Manuel
Vázquez (PSOE), que concrete

Ausencia do PP

A tradicional manifestación contra o actual emprazamento de Celulosas é habitualmente a máis numerosa das celebradas cada ano
na comarca.
X.E. A .

os compromisos asinados no pacto de Goberno bipartito para pechar Elnosa de contado. Masa tamén lle lembrou ao concelleiro
que ademais ten que cumprir os
obxectivos marcados polo Goberno para adiantar o traslado definitivo de Celulosas de Pontevedra. Segundo a lei, a factoría non
pode permanecer a carón da ría
alén de 2018, mais o obxectivo

proclamado dos pontevedreses é
que se adiante esta data o máis
posíbel, pois o seu emprazamento supón un perigo para a saúde
de todos os a cidadanía e para o
equilibrio ecolóxico da ría.
A convocatoria desta manifestación é unha vella tradición
pontevedresa. Todos os anos, a
principios de xuño, ten lugar a
mobilización con máis asistencia

de todas as que se celebran na
comarca. Porén, este ano adiantouse a data de convocatoria a
principios de maio co obxectivo
de facela coincidir coa etapa preelectoral. A intención da Asociación Defensa da Ría de Pontevedra é incidir na campaña electoral e obrigar ás forzas políticas
a comprometerse co traslado de
Celulosas e Elnosa.

A impopularidade da presenza
de Celulosas ao pé da ría de
Pontevedra é tan notoria que até
forzas que tradicionalmente eran
partidarias da súa continuidade
no seu actual emprazamento, tiveron que mudar oficialmente a
súa postura. O Partido Popular,
que sempre estivo a prol da consolidación da factoría na antiga
praia de Praceres, agora súmase
aos que reclaman o seu traslado.
O candidato do PP á alcaldía de
Pontevedra e ex rexedor de
Sanxenxo, Telmo Martín, mesmo incluíu na súa propaganda
preelectoral un bosquexo da reforma da zona xa sen Celulosas.
A nova face para Praceres que
promete o candidato popular
até retira a autoestrada da súa
localización actual a carón do
mar, aínda que non indica onde
vai situala, que alternativas propón nin como pensa executar o
seu proxecto.
O cambio de posición do
Partido Popular, coincidindo
coa postura que manteñen tradicionalmente os restantes partidos políticos e a maioría da poboación de Pontevedra e a súa
ría, non significa que esta forza
política participe nas mobilizacións para conseguir o traslado
de Celulosas de Pontevedra.
Así, á marcha convocada pola
Asociación Defensa da Ría e celebrada o 5 de maio, non asistiu
ningunha personalidade relevante do PP.♦

43 asociacións ecoloxistas a prol do desenvolvemento sostíbel

Maniféstanse en Santiago tres mil persoas
contra a degradación do territorio
H.V.
Tres mil persoas participaron o
domingo seis de maio nunha manifestación contra a degradación
do territorio que convocaron a
práctica totalidade das organizacións ecoloxistas galegas. “Galiza non se vende. Terra viva e vida para todos” foi o lema da mobilización.
A convocatoria da manifestación decidiuse por unanimidade
nunha asemblea celebrada o 31
de marzo pasado na que participaron a práctica totalidade das
organizacións ecoloxistas e de
defensa do territorio do país, un
total de 43 entidades.
O acto partiu ás doce e cuarto da mañá da Alameda de Compostela e concluíu na Praza da
Quintana, onde se leu un comunicado de denuncia do “elevado
nivel de destrución do territorio
que estamos a atinxir”.
Os convocantes do acto consideran que “combinando desleixo e unha extrema ambición de-

Os participantes pensan que aínda é posíbel un cambio de rumbo.

predadora levamos décadas”
destruíndo o territorio. O que
provoca esta conduta leva a que
haxa “urbanismo caótico, infraestruturas de transporte irracionais, campos de golf, portos deportivos, encoros, piscifactorías,
parques eólicos indiscriminados,

A.G . N .

paseos marítimos e fluviais ríxidos, recheos, monocultivos de
especies exóticas e invasoras”.
Esta descrición, sinalan os convocantes, ten “unha cousa en común: a inexistencia dun ordenamento territorial sustentábel”.
En suma, a manifestación Ga-

liza non se vende convocouse
porque 43 colectivos de todo o
país queren alertar sobre a ameaza sobre o litoral a través da construción desordenada especulativa,
a crecente contaminación das rías
e os numerosos proxectos de piscifactorías existentes. No que se
refire ao interior, os convocantes
denuncian deterioro dos cascos
históricos, destrución do patrimonio arquitectónico e dos espazos
públicos e zonas verdes, así como
a edificación masiva.
Outro aspecto que sinalan os
ecoloxistas é a proliferación de
organizacións para salvar ou defender lugares de interese ambiental, cultural, patrimonial ou
paisaxístico. “Cando nun país
persoas de todas as condicións se
unen en pequenos grupos espallados por toda a súa xeografía
para defender a súa paisaxe, a
súa riqueza natural e a súa forma
de vida, é porque algo está pasando”, sinala o manifesto que se
leu ao rematar o acto.

Posibilidades de reaxir
Mais esta convocatoria de manifestación non partía de posturas pesimistas, por iso sinalaron que hai “capacidade” para “reaxir”. Deste xeito, os
ecoloxistas indicaron que “aínda é posíbel deseñar e desenvolver unha política de ordenamento territorial sustentábel,
que respecte a paisaxe e o patrimonio, que nos permita
convivir cunha rica biodiversidade, que mellore a nosa calidade de vida sen hipotecar a
das xeracións futuras”. A conclusión destes colectivos que
chamaron a participación nesta
mobilización é que “sabemos
que a xeración de emprego de
calidade, o acceso a unha vivenda digna e o gozo do noso
tempo de lecer non é incompatíbel coa sustentalidade, senón
todo o contrario, e por iso demandamos un inmediato cambio de rumbo”.♦
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A memoria de Camposancos escrita na pedra
ANXO R. GALLARDO
Entre as conmovedoras imaxes
que se poden ver na longametraxe
documental Memorial de Camposancos, da autoría de José Ballesta e Miguel Anxo Fernández Yáñez, hai varias dedicadas a tratar
por primeira vez un aspecto absolutamente ignorado no proceso de
recuperación da nosa memoria
histórica. Moi avanzada xa a narración das penalidades sufridas
polos centos de presos franquistas
que foron parar ao campo de concentración organizado ao abeiro
dun colexio de xesuítas, un restaurador, X. Anxo Acuña Farto, que
ao longo do audiovisual vén pescudando e facendo probas sobre a
pintura dos muros internos do edificio, consegue non só tirar fóra a
capa de cal que os reviste senón
descubrir un arquivo insólito formado polas ‘voces da resistencia’
que os presos de Camposancos
deixaron escritas e debuxadas na
pedra das paredes daquel campo
de exterminio franquista.

Un intre da gravación do documental Memorial de Camposancos.

Realmente os campos de concentración da Galiza franquista
anticiparon algúns dos trazos básicos dos lager alemáns no período
da Segunda Guerra Mundial. Como estes, as condicións de vida
dos presos franquistas estaban reguladas tamén por unha metodoloxía de dominio sumamente primitiva. A maioría dos encarcerados

acollidos en Camposancos eran
soldados, combatentes do exército
republicano, apresados cando a
caída da Fronte de Asturias no outono do 1937, que pasaron a converterse en prisioneiros a través de
certas modalidades rutineiras da
submisión: a captura, os traslados,
as continuas clasificacións ou os
xuízos-farsas argallados polos mi-

litares psicópatas que rexían os pode ver nas imaxes da longamedestinos dos presos. Esa estrita traxe documental Memorial de
aplicación das particularidades re- Camposancos, os presos esgrafiapresivas propias dun réxime tota- ban, afuracaban ou raspaban nas
litario dirixiuse a despoxalos da paredes, redactaban con carbón ou
súa identidade, a despersonaliza- lapis, ou quizais recorreron ao fulos. Nun contexto de coerción má- me dos cigarros para escribir con
xima, os reclusos padecían un am- liñas negras, como se todos eses
biente miserábel e abafante. A fria- obxectos fosen un xiz e os muros
xe, a chuvia, os piollos, a sarna, as de Camposancos un inmenso encemalleiras e, finalmente, os ‘pase- rado de clase. Debuxos, borranos’ ou as penas de morte goberna- chos, cartas, poemas, avisos, calenban o curso do tempo naquel mi- darios, amoréanse nese inusitado
crocosmos carcerario. Como no soporte de escritura no que se
mundo animal, a vida diaria dos transformaron os muros do antigo
presos estaba vertebrada pola con- campo. Como dicía un antigo preservación física dos seus corpos, so socialista italiano, Paul Valera,
pola idea de salvar a pel. Ante ese que coñeceu os cárceres da Italia
proceso de animalización auspi- de fins do século XIX, a parede é o
ciado desde a xerarquía militar, os libro do pobo, porque se len os idepresos fixeron por utilizar algúns ais que non poden nacer no cerebro
mecanismos de resistencia. Foi o dos ricos. Moitos deses escritos ou
caso da escrita. Este feito, que em- debuxos están aínda baixo varias
pregasen a escrita nas paredes pa- capas de pintura, no mesmo transo
ra perpetuarse no tempo e na me- no que aínda está a nosa historia
moria colectiva, explica a turba- máis dorida e recente. Ilexíbeis ou
ción do espectador contemporá- cifradas, rexidas por certos códigos
neo de Memorial de Camposan- lingüísticos autónomos propios
cos, o cidadán galego do século dos espazos de reclusión, velaí, enXXI, ao descubrir ese arquivo cubertas e anónimas, fronte a nós,
oculto de escrita cotiá carceraria as inscricións dos presos franquisimpreso na pedra dos muros inter- tas de Camposancos que sen dúbinos do antigo colexio de xesuítas. da revelan sentimentos como o do
illamento da famiPrimo
Levi
lia, do baleiro vital
confesou en Se isto
s
presos
do que se sabe un
é un home que só
escravo da historia
conseguía recupeesgrafiaban,
ou esa persistente
rar e recordar a súa
defensa da identivella e feroz condiafuracaban
ou
dade ‘marxinal’
ción de home canque acompañou os
do na escuridade
raspaban nas
presos franquistas.
collía un lapis e esPor que estes
cribía “aquilo que paredes, redactaban
recorreron a escrinon lle sabería dicon
carbón
ou
lapis,
ta nunha situación
cir a ninguén”. No
tan severa como a
campo de concenou quizais
dunha cruenta retración de Auschrecorreron
ao
fume
clusión nun campo
witz-Bikernau, onconcentración?
de ingresou no
dos cigarros para de
A resposta non é
1944, comezou a
pero ten a
redacción mental
escribir con liñas sinxela,
ver co desexo de
desa súa primeira
conservar o máis
obra, que despois
negras”
enteiras posíbeis
foi trasladando a
as ligazóns cos
pequenos anacos
de papel, engulidos polo propio au- compañeiros nos lager franquistas,
tor ante o perigo de ser descuberto de sobrevivir, de non sucumbir
nese xesto de empregar a escrita fronte ao verdugo. Ese conxunto
como unha manifestación de enér- de frases, poemas e debuxos, desxica rebeldía perante o espanto. graciadamente mal conservados
Crear para destruír. Nun mundo nas paredes de Camposancos, teguiado pola tortura, pola barbarie e ñen un valor incalculábel para nós
pola desesperanza da ausencia de como pobo. Forman parte dun pafuturo, a escrita erguíase como un- trimonio asociado a unha convicha forma de resistencia, unha ción colectiva, a mesma que permodalidade extrema de memoria, mitiu que moitos presos salvasen a
un impulso de loita contra o silen- súa memoria, aínda que perdesen a
cio. Escribindo nas paredes dos vida fusilados nalgún recuncho inmuros do campo de concentración hóspito daquela bisbarra baixomide Camposancos, xa en 1938, can- ñota. A mesma crenza alimenta o
do comezou a funcionar como cen- noso proceso de recuperación da
tro de internamento, os presos fran- memoria. O poeta alemán Heinrich
quistas decatáronse, antes por tanto Heine dicía que se se queiman os
de que o fixera Levi, do poder da libros, quéimanse tamén os seres
palabra como unha opción de me- humanos. Se non facemos por conmoria e de oposición que garantía o servaren os textos, os debuxos e os
recoñecemento dos restos da súa graffitis que os presos franquistas
deixaron gravados nos muros de
conciencia.
As voces en catividade, o graf- Camposancos –unha manifestafiti carcerario que permanece sen ción exemplar dos lager franquisestudo e sen investigación nos mu- tas–, queimaremos parte da nosa
ros de Camposancos, son unha historia, queimarémonos nós.
mostra de denuncia da barbarie dos S.O.S. por Camposancos, factoría
campos de concentración franquis- de escritores populares.♦
tas e, finalmente, do xenocidio sufrido por Galiza durante os anos de
ANXO RODRÍGUEZ GALLARDO
ditadura franquista. Polo que se
é profesor da Universidade de Vigo.

‘O

Os empresarios do naval dispostos
a manter a folga para botar abaixo o convenio
R.V.A.
Os traballadores do metal continuarán en folga até que se
cumpra o convenio laboral do sector do Metal asinado o pasado ano. Os sindicatos indican que unha boa parte dos empresarios non está a cumprir coas dúas cláusulas máis importantes que se asinaron e que estaban orientadas a reducir a precariedade no sector. A primeira ten que ver coa porcentaxe de
fixos, que durante o 2007 debe superar o 45%. A segunda cláusula refírese a que os novos traballadores que se contraten deben estar inscritos na Axencia da Bolsa de Emprego, para que
non se lles poidan empeorar as condicións contratando por fóra.
O conflito non ten visos dunha
solución rápida, malia as palabras do delegado provincial da
Consellaría de Traballo, Pedro
Borrajo. Tanto sindicatos como
empresarios están botando un
pulso que decidirá se o convenio
segue en vigor ou non e por iso
ningunha das dúas partes quere
ceder. Os representantes dos traballadores explican que unha
boa parte das empresas non están
cumprindo o convenio. “Nós o
que pedimos é que estas industrias que non cumpren, deixen de
ter permiso para construír barcos”, explica o secretario de Negociación Colectiva e Saúde Laboral da CIG, Antolín Alcántara.
Os empresarios sinalan que a
folga non ten contido laboral e
que non sentarán a falar se non é
na mesa de negociación do sector. Non embargante, a Consellaría de Traballo xa os convocou en
varias ocasións pero os empresarios néganse a acudir. A Confederación de Empresarios de Pontevedra, da man do seu presidente,
Xosé Manuel Fernández Alvariño, sinala que “a inspección revisou moitas empresas até o de
agora e non atopou ningunha
irregularidade. Polo tanto, pensamos que se trata dunha reacción

desproporcionada e política”.
Porén, os datos presentados
pola Consellaría de Traballo
danlles a razón aos sindicatos.
Borrajo recoñeceu que o seu departamento revisou 121 empresas, atopando 454 irregularidades, que desembocaron nunha
conversión de contratos temporais en indefinidos.
Segundo os sindicatos, os
empresarios “están botando un
pulso para fulminar o convenio
provincial. Saben que se cedemos non se vai cumprir o asinado. Por iso queren forzar unha
folga de longa duración e por iso
mesmo están negándose a negociar”, explica Alcántara.
En total hai nove empresas
que os sindicatos acusan de non
cumprir o convenio. A máis chamativa é Montajes Nervión SA,
que ten 250 traballadores, dos que
só oito teñen contrato indefinido e
que son os que ocupan os cargos
de dirección. Tal e como explica o
secretario de CIG-Metal, Miguel
Malvido, “neste sector as empresas grandes posúen á súa vez varias subcontratas que pertencen ao
mesmo grupo. Nós non podemos
admitir que estas empresas cumpran o convenio na matriz, pero
que só haxa unha porcentaxe de

Asamblea de traballadores na Praza de América de Vigo.

indefinidos do 5 por cento nas auxiliares. Por iso cando asinamos o
convenio deixamos claro que falabamos de grupos de empresa e
que estas deberían respectarlles a
antigüidade aos traballadores, aínda que mudasen de filial dentro do
mesmo grupo”.
Segundo os sindicatos, os
maiores problemas están no sector da caldeiraría e da tubaría,
cuxos empregados padecen os
maiores índices de precariedade.
A unidade sindical é total, contando desta volta tamén coa participación da CUT, malia que

non asinou o convenio e malia
que os empresarios se negan a
recoñecerlle representatividade.
Ademais das protestas na
rúa, os traballadores tamén impedirán a botadura de barcos. Os
empresarios xa advertiron que
“esta folga xa acarrexou a perda
de catro contratos, ademais de
que a confianza dos nosos investidores no estranxeiro decreceu”,
explicou Alvariño.
O secretario de UGT-Metal,
Xosé Antonio Álvarez, amosou o
seu desexo de enviarlle “unha
mensaxe clara á patronal”, á que
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acusou de pretender intoxicar máis
a situación. “Que digan o que
queiran, canto máis nos provoquen, máis nos van atopar”, concluíu. O mesmo ton está a ser utilizado por CC OO, cuxo responsábel do Metal, Ramón Sarmiento,
pediulles aos delegados sindicais
dos centros de traballo que verifiquen que nas súas empresas se está a cumprir o convenio. Por úlitmo, Manuel Caamaño, representante da CUT, sinalou que “o órdago dos empresarios vai ter unha
resposta sen medias tintas por parte dos traballadores”.♦

A CIG-Ensino convocará unha consulta entre o profesorado
sobre o calendario escolar
R.V.A.
A CIG-Ensino convocará unha
consulta entre o profesorado para preguntarlle sobre o calendario escolar. Deste xeito, indica o
secretario xeral, Anxo Louzao,
a Consellaría de Educación poderá saber cal é a vontade dos
profesores sobre este asunto e
que non é certo que estean de
acordo co asinado, pois supón a
redución da xornada continua
reducida matinal.
Dúas folgas en dúas semanas consecutivas. A CIG vén de
poñer en pé de guerra os profesores fronte á Consellaría de
Educación por mor da variación
do calendario escolar nos meses
de xuño e setembro, onde até o
de agora os ensinantes contaban
cun horario reducido.
No ensino público, case
4.000 docentes participaron

nunha manifestación que saíu
da praza do Toural e percorreu
Santiago até a consellería. Máis
do 72 por cento do profesorado
afectado pola eliminación da
xornada matinal reducida secundou a folga convocada pola
CIG-Ensino e que non secundaron o resto dos sindicatos, que
negociaron. A folga tivo incidencia en todos os centros de
Infantil, Primaria, Educación
Especial, unitaria e CRAS.
No tocante ao ensino privado, a CIG convocou unha manifestación para o 9 de maio polos
mesmos motivos que no público. A manifestación para o ensino privado concertado foi secundada por outras centrais sindicais. A CIG destacou a incoherencia destas organizacións “que
defenden para a privada o que
non queren para a pública”.♦

Aspecto da mobilización do ensino
público contra o cambio de horario celebrada en
Santiago o pasado día 3. No recadro, a manifestación
do día 9 na que participou o ensino concertado.
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A Consellaría de Traballo confirma que atopou 454 irregularidades
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Bilbao
So falta o trámite do Tribunal
Constitucional (TC) para que as
candidaturas de Abertzale Sozialistak (AS) e case a metade de
Acción Nacionalista Vasca
(ANV) queden fóra do xogo
electoral como vén ocorrendo
desde a ilegalización de Batasuna, confirmando os peores presaxios feitos desde que a ETA voara a T-4 de Barajas. Desta maneira, coa ANV como única posibilidade de acudir ás urnas de xeito
legal para a esquerda abertzale, e
só nalgúns concellos moi determinados, a situación en Euskadi
pode volver repetir esquemas do
pasado, de sobras coñecidos pola
sociedade vasca, e aos que a
maioría da poboación non quere
regresar de ningunha maneira.
Destacados voceiros da esquerda abertzale veñen sinalando
desde hai semanas que a súa exclusión das eleccións traerá consecuencias negativas para o proceso e mesmo o condenaría ao
seu final. O goberno español,
mentres, procura facer equilibrios no aramio para contentar os
sectores máis refractarios do PP,
que esixen mesmo a ilegalización
da ANV, partido histórico de intachábel comportamento democrático, antifranquista e non violento, e, ao tempo, non forzar unha ruptura traumática coa esquerda abertzale que lle deixe a porta
aberta ao retorno da ETA aos
atentados, dun xeito semellante
ao que aconteceu no 2000 tras a
ruptura da tregua de Lizarra.
Eses equilibrios fan que as listas da ANV sexan ilegalizadas só

Hai posibilidades de que dea
un rouse o proceso?
DANI ÁLVAREZ

A pesar do panorama preocupante, existen síntomas de que o futuro podería deparar sorpresas.

Candidatos da lista impugnada de ANV ao Parlamento navarro.

en parte, permitindo que este sector político estea representado nalgúns concellos, algúns deles con
tradición independentista (HB ou
EH gobernaron en Mondragón,
Hernani, Elorrio, Leitza ou Anoeta, e tivo gran peso en Pamplona,
Tafalla, Durango, Errenteria ou
Irun, e nestes lugares a ANV si pasou o filtro). Pode ser este o termo
medio preciso para que, nun futu-

ro próximo, se retome o proceso
de paz? Enumeremos algúns síntomas que fan pensar en que existen posibilidades:
1. O primeiro é que o goberno
español non decidiu impugnar todas as listas da ANV. Iso en si
mesmo é sospeitoso na medida en
que se tres candidatos contaminan
(en expresión comunmente empregada hoxe e fondamente desa-

fortunada polo que implica para
as persoas) unha lista, como non
contaminan 133 listas un partido?
2. Ante este feito, o PNV, por
medio do decote discreto Iñigo
Urkullu, afirmou que temen que
“exista un proceso pactado entre
o PSOE e a esquerda abertzale
que poida supoñer o menor desgaste para ambos os dous partidos”. Até o de agora, PSE e PNV
eran interlocutores fieis en materia de pacificación e xamais expresaron diferenzas neste ámbito.
Os abertzales democráticos sospeitan que algo acontece ás súas
costas. Se a ANV vai estar nalgúns concellos con tradición
independentista, podería ser que
aos de Arnaldo Otegi só lles interese medirse naqueles lugares onde saben que van ter bos resultados, incluso gañando alcaldías.
Unha bolsa de aire para quen leva
fóra das institucións catro anos.
3. Josu Jon Imaz insiste en que
é pesimista sobre as posibilidades
dunha volta aos atentados da

ETA. Hai ben pouco expresou que
iso podería acontecer en calquera
momento. Pero o ministro español
do Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, insiste unha e outra vez en
que nada indica que a ETA estea
preparando atentados. Incluso ante a detención do comando Donosti Rubalcaba rebaixou algunhas informacións preocupantes.
4. A ilegalización das listas
non levou consigo incidentes nas
rúas. Así como cando houbo sentenzas xudiciais contrarias aos intereses da esquerda abertzale a kale borroka se incrementou de xeito preocupante, a única acción violenta destes últimos días foi a
queima dun caixeiro en Pamplona.
5. Por que a resposta do Estado ao atentado de Barajas foi tan
morna? Sen contar os integrantes
do comando Donosti, non chegan a dez os supostos membros
da ETA detidos desde o 30 de decembro. O goberno español tampouco recuperou expresións como que hai que buscar “a derrota dos terroristas” e semellantes.
6. Se hai membros de Batasuna nas listas dun partido que
condena a violencia nos seus estatutos, estase a exercer, por fin,
a proposta de Anoeta, a de empregar só vías políticas?
Estes son só algúns dos interrogantes que circulan no panorama
político vasco, este si contaminado
polo cheiro electoral, mentres medran as sospeitas de que as canles
de comunicación entre o goberno
español e a ETA non están interrompidas por completo. Só o tempo desvelará estas preguntas.♦

Os nacionalistas gañan as eleccións escocesas
CÉSAR LORENZO GIL
Por primeira vez na historia da
autonomía escocesa, o Partido
Nacional Escocés (SNP) conseguiu a maioría dos votos. Malia o seu triunfo, non está garantido que o novo goberno estea presidido por un nacionalista dada a escasa marxe entre
os vencedores e os laboristas.
Cun discurso directo e unha promesa clara: a celebración dun referendo sobre a independencia de
Escocia, o líder do SNP, Alex
Salmond, crebou a hexemonía laborista e mellorou os resultados
da súa forza en 20 escanos desde
os comicios do 2003. Mais os 47
deputados que o SNP obtivo na
asemblea escocesa están moi lonxe da maioría absoluta e ao peche
da edición deste periódico nada
se adiantara nas conversas multilaterais que todos os partidos
manteñen para ver de chegaren a
acordos postelectorais.
O SNP ten ben difícil acadar
os 65 deputados que marcan a
maioría da asemblea. O xeito
máis sinxelo sería uníndose aos
laboristas, segunda forza parlamentaria, con 46 asentos. Este
pacto “á alemá” non gusta en ningún dos dous partidos, especialmente porque o tema do referendo
(o apoio ou o rexeitamento) parece un asunto inamovíbel no programa de cada unha das siglas.
Que o referendo centre toda a
política escocesa para a vindeira
lexislatura explica que aumenten
as dificultades. Salmond podería
ser primeiro ministro co apoio de
liberal-demócratas (socio dos laboristas até agora) e verdes, pero
os liberais xa manifestaron publicamente que, de gobernaren,
non permitirán que se celebre
ningunha consulta popular sobre
a independencia.
Así as cousas, moitos analis-

Escocia (129 deputados)
2007 2003
SNP ........................... 47
Laboristas .................. 46
Conservadores ........... 17
Liberal-demócratas .... 16
Verdes .......................... 2
Outros .......................... 1
Socialistas .................... 0

... 27
... 50
... 18
... 17
..... 7
..... 4
..... 6

Gales (60 deputados)
2007 2003
Laboristas .................. 26
Plaid Cymru .............. 15
Conservadores .......... 12
Liberal-demócratas ..... 6
Outros ......................... 1

.... 30
.... 12
.... 11
...... 6
...... 1

Alex Salmond, líder do SNP.

tas non ven imposíbel que sexan
os laboristas os que finalmente
consigan un pacto de goberno
que lles dea a maioría, iso si, unha maioría simple que, no mellor
dos casos (co concurso de liberal-demócratas e verdes) chegaría aos 64 escanos.
A máis complicada das combinacións sería a denominada opción británica: unha coalición entre laboristas, conservadores e liberal-demócratas co elo común
da oposición a calquera chamado
á ruptura da unidade do reino. Este modelo (empregado por exemplo por PP e PSOE en Euskadi)
ten pouco futuro nun país onde
ningún dos grandes partidos concibe este xeito de “contubernio”
nin sequera en circunstancias tan
extraordinarias coma estas.
Os resultados en Escocia víronse alterados pola anulación
de practicamente 100.000 votos
por mor dun fallo na contaxe.
Nun primeiro momento até se

pensou que esta incidencia provocaría a repetición dos comicios, unha información desmentida máis tarde tanto por autoridades como polos líderes de todas as formacións.

Pau en Gales
Os laboristas tamén perderon
votos e influencia en Gales. O
primeiro ministro Rhodri Mor-

gan sufriu unha importante
mingua de votos e perdeu a
maioría absoluta que obtivera
hai catro anos.
Morgan xa anunciou conversas cos liberal-demócratas (que
volveron obter os seus habituais
seis escanos). Mais este partido
non parece disposto a deixarse
convencer ás primeiras e prometeu que só apoiará a Morgan se
consegue unha “influencia decisiva” no próximo gabinete.
O Plaid Cymru ou Partido
Galés, de ideoloxía nacionalista,
mellorou os seus resultados, pasando dos 12 deputados aos 15.
Deste xeito, asenta o seu liderado na oposición, a tres deputados
de distancia dos conservadores,
incapaces unha vez máis de seren alternativa nas autonomías.
Malia a perda de votos, os laboristas están satisfeitos porque
apenas notan o desgaste anunciado. O relevo de Tony Blair por
Gordon Brown farase dun xeito
moito máis plácido do que se
pensaba. O Partido Laborista encara a recta final cara ás xerais
con clara vantaxe.♦

Unha adolescente enfronta a Irlanda co dilema do aborto

Miss D nos tribunais
MARIA GOLPE / DUBLÍN
Unha adolescente de 17 anos
comparecía esta semana no
Tribunal Superior irlandés reabrindo o debate sobre o aborto
na illa a dúas semanas das
elección xerais.
Miss D, da que se descoñece a identidade por motivos legais, está embarazada de catro
meses. O feto sofre anaencefalia, unha condición que non lle
permite sobrevivir fóra do útero

da nai. Apoiada pola sua parella, Miss D está embarcada
nunha batalla legal contra o servizo sanitario irlandés xa que
este lle prohíbe viaxar ao Reino
Unido para acceder a un aborto.
O representante legal da rapaza declarou que facerlle seguir adiante co embarazo era
‘cruel e inhumano’, xa que o
neno non sobrevivirá máis de
tres días despois de nacido.
O caso reabre o dilema do

aborto na illa. A lei irlandesa é
unha das máis estritas en Europa
con respecto ao aborto. Actualmente, abortar é ilegal na illa. A
lei irlandesa só acepta que unha
muller viaxe ao estranxeiro para
abortar se a saúde desta se atopa
en perigo debido ao embarazo ou
corre risco de suicidio.
Calcúlase que cada ano arredor de 6.000 mulleres irlandesas
cruzan o mar de Irlanda para
abortaren no Reino Unido.♦

Aquí fóra
Deixa Tony Blair o seu posto coas garatuxas dun xogo coqueto moi consonte co
estilo namoriqueiro dun mandato que
tanto dano lle fixo á dignidade da vida
política británica. Ese “agora voume e
aínda non me vou” de mascarita veneciana reafirma con impudicia un exercicio do poder que, por tras do leque das
relacións públicas, esconde un xogo
moito máis serio e perigoso.
Sempre foi característico do traspaso
de poder na Gran Bretaña a rapidez e
continuidade con que se facía. O camión
de mudanzas saíndo pola porta traseira
do número 10 de Downing Street e o novo inquilino volvendo da visita a palacio
para entrar na súa nova residencia. Non
vai ser así desta vez. Blair creou un período de transición que se asemella ao da
presidencia nos Estados Unidos. Hai, por
primeira vez, un primeiro ministro electo. E un tempo para que o cesante, aínda
con poder pero sabendo que se vai, poida facer algunhas manobras coas que
deixe atado e ben atado o que lle interesa. Cousas que sería arriscado facer cando aínda non se está seguro do que vai
pasar no día das eleccións.
Arranxou Blair as datas de tal xeito
que poida asistir á reunión do G-8 e, sobre todo á do Consello da UE en xuño,
en Bruxelas, precedida pola reunión de
Sintra o 12 de maio, na que José Manuel

Favores á UE e a Bush
na despedida de Blair
FERNANDO PÉREZ-BARREIRO
Durão Barroso e os seus hóspedes asegu- lla o contrario: un apoio de Blair á consran a versión abreviada do malogrado trución europea, que é un freo á hexemoTratado Constitucional europeo. Esa ver- nía de Washington. Pero para Blair non
sión, que semella
hai contradición. Samáis modesta, ten a
be moi ben que a lóvantaxe de non necexica do capitalismo
ai
transpirando
sitar referendo. Eurodeste século leva á
pa prefire amañar pouco a pouco o proxecto creación dun mercaeses asuntos entre godo único trasatlántibernos e non recorrer
dun Tratado de Libre co. Que o proceso de
ao incómodo pobo.
unidade política de
Comercio entre
Non hai por que sorEuropa comezou apaprenderse de que aldriñado polos Estaos
EE
UU
e
a
UE.
gúns euroescépticos
dos Unidos, ou por
falen de “contubernio Para iso é necesario que quen nese país tivede Sintra” para referon unha clara visión
rírense a esa reunión. a unión política europea da evolución capitaEse vai ser o delista. E que ese intesexa o máis firme
rradeiro favor de
rese común segue aí.
Blair como primeiro
Fálase moito de
que
se
poida”
ministro a Bush. A
que a Unión Europea
primeira ollada semeresponde a unha ló-

‘V

xica inexorábel. Talvez por iso atrae
tanto a comunistas desiludidos sempre á
procura de certeza histórico-filosófica.
Pero quen observa o desenvolvemento
dese proxecto ve como avanza cunha
política que, como todas as políticas,
responde a un fin perseguido con habilidade diplomática e cunhas relacións públicas encamiñadas a crear sentimentos
de necesidade e bondade do que está a
acontecer. Dificultar o pensamento de
alternativas é un albo coñecido da política de poder.
Vai transpirando pouco a pouco, perdido entre as noticias, o proxecto dun
Tratado de Libre Comercio entre os EE
UU e a Unión Europea. Xa ten siglas.
Para iso é necesario que a unión política
europea sexa o máis firme e indestrutíbel
que se poida; tanto como a do socio trasatlántico, se se pode. Esa é a lóxica do
capitalismo, e sería bon que a visen os
que confían en que Europa é un contrapeso á hexemonía norteamericana.
Facéndolle un “favor” a esa Europa,
da que probabelmente quere ser presidente, Blair, que aínda ten esperanza de
vida política longa abondo, faise un favor a si propio, a Barroso… e a Bush.
Máis unha vez. ♦
FERNANDO PÉREZ-BARREIRO NOLLA é membro
do Consello Asesor do IGADI.
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A pesar de perder votos, os laboristas manteñen a súa influencia nas autonomías
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Abur FMI!
GUSTAVO LUCA

Q

ue catro gobernos de
América declaren
prescindíbel o Fondo
Monetario Internacional é coma a baixada do pano dunha
comedia dramática ruín e
interminábel. O público aplaude porque rematou a obra.
Abur FMI, non queremos
saber nada de ti! Que nos
devolvan axiña o depósito,
non nos vaian espalillar (estafar) tamén a prenda, berra Hugo Chávez dende o patio.
É un cambio de época.
Durante anos nomear na
América de José Martí o FMI
era como petar de madrugada
na porta da embaixada norteamericana. O FMI concedía un
crédito a Venezuela no 1989 a
condición de que o goberno
de Carlos Andrés Pérez subise
os prezos dos básicos. Recordan o Caracazo? Botábanlles
as culpas aos desesperados e
citaban a Arxentina como modelo de respecto polas normas
do FMI, apenas na véspera da
ruína absoluta, do
espalillamento dun patrimonio
colosal.
Por que poden Chávez,
Daniel Ortega, Evo Morales e
Kirchner despedirse nesta hora
do FMI? Porque como cantara
Zé Mario Branco na
Revolución de Abril “o FMI é
só un pretexto”, un instrumento que se vale de
intermediarios corruptos coma
Pérez para rapinar a riqueza e
unha institución que lles serve
de coartada aos gobernos
cómplices. Se o goberno non
colabora, o FMI non funciona.
O país máis endebedado de
América neste momento é Colombia, grazas a Álvaro Uribe.
Na despedida do FMI,
Chávez avisa que na casa desta venerábel institución en
Washington xa non teñen con
que pagar os salarios. Será casualidade que o presidente do
FMI sexa Rodrigo Rato,
ministro de Facenda do goberno do PP? A primeira
iniciativa de Rato ao ocupar o
seu despacho foi subir os salarios e mellorar enormemente a
caixa de pensións do FMI. A
segunda foi chamar por
teléfono a José Luis Rodríguez
Zapatero e pedirlle a reforma
do fondo de pensións, en especial os retiros das viúvas, que
consideraba xenerosos en
exceso. Xusto nesa altura, un
informe sobre as pensións na
UE revelaba que o sistema español de retiro estaba entre os
máis pobres da Unión.
Menor dependencia do
diñeiro norteamericano e menor marxe de manobra das
todopoderosas embaixadas
gringas. Precisamente o que
pedía Ernesto Ché Guevara,
ministro cubano de
Economía, na Conferencia da
ONU sobre Comercio e
Desenvolvemento no 1961.
Daquela só a Revolución Cubana podía chamar o FMI
polo seu nome.♦

O novo presidente favorecerá
os grandes industriais e achegarase aos EE UU

A Francia dos poderosos de Sarkozy
CÉSAR LORENZO GIL
A vitoria contundente de Nicolas Sarkozy sobre Segolene
Royal na segunda volta das
presidenciais francesas dálle
autoridade ao candidato da
dereita para pór en marcha un
programa atlantista en canto á
política internacional e neoliberal en canto ao económico.
Se hai cinco anos Jacques Chirac
favoreceuse do apoio da esquerda por mor da ameaza dun mandato de Jean-Marie Le Pen, neste
2007 foi en parte esa nova ultradereita perdedora no 2002 a que
colocou no Elíseo a Nicolas Sarkozy. Con eses votos contou o
candidato neogaullista desde
moito antes da campaña electoral. Francia leva moitos anos debatendo que modelo de país quere ser. A maioría dos electores
prefire liquidar as vías do Estado
do benestar e da integración multicultural. Xa o demostrou nas
anteriores presidenciais deixando
fóra da segunda volta o socialista
Lionel Jospin e demostrouno
agora escollendo a Sarkozy.
Contodo, Sarkozy non vai facer ningunha revolución institucional. Malia as protestas dalgúns alborotadores nos suburbios de París (herdo de cando o
agora presidente electo era ministro do Interior) a propia estrutura do Estado manterase estábel
porque os poderes industrial, financeiro e dos medios de comu-

Nicolas Sarkozy.

nicación son firmes partidarios
do gañador.
Este apoio baséase no desexo
de Sarkozy de evitar calquera
debilidade pasada en canto ás reformas laborais (a Lei do Primeiro Contrato tivo que derrogala
Dominique de Villepin logo de
innúmeras manifestacións estudiantís). A liña é clara: máis traballo e menos salario, con redución da ampla cobertura social
da que gozan os franceses. Algúns analistas pensan que estas

medidas superarán a súa impopularidade teórica a cambio dun
exponencial aumento do emprego entre as camadas máis desprotexidas da sociedade.
No plano político, Sarkozy
quere profundizar na relación
cos EE UU. Non significará este
achegamento un papel subordinado pero si mudará a actitude
francesa en canto á necesidade
de guerra preventiva ou á laxitude nos dereitos humanos na loita
contra afgáns e iraquís.

Visitar o país con maior
Crónicas do mundo
número do católicos do
mundo, situado no continente no que moran a metade do censo mundial de
1.000 millóns de practicantes deste relixión, é unha
boa razón para comprender
LAUDELINO PELLITERO
a oportunidade da visita do
Papa Bieito XVI ao Brasil.
Na súa longa traxectoria como teórico da está só na urxente reevanxelización que Bieife católica, como vixía da pureza da doutrina to XVI leva no seu cartafol de receita para a
da fe, o actual papa non situara a pobreza e a rexeneración do catolicismo.
Quizais, por iso mesmo, introduciu de forma
desigualdade como eixo das prioridades do
catolicismo. A preocupación central estivo si- colateral e discreta temas que entroncan máis
coa
realidade continental e que semellan unha títuada ao redor das reflexións sobre a “ditadura do relativismo moral” que podrece a socie- mida aproximación aos postulados da Teoría da
Liberación, tan viva e presente no Brasil: A loita
dade contemporánea.
Cunha visión eurocéntrica, poucas veces contra a pobreza e a defensa da Amazonía.
dende a súa designación papal, o profesor Joseph Ratzinger se ten referido nas súas alocucións a Latinoamérica. Para Bieito XVI o
atinoamerica vive unha
futuro da igrexa vaise decidir en Europa, no
vello continente onde se goberna de costas ás
efervescencia
de seitas e
doutrinas emanadas dende o Vaticano.
Na necesaria apertura a novos mundos, o
doutras opcións relixiosas,
Vaticano leva ao Brasil unha axenda ateigada
especialmente evanxélicas,
de vellos temas do continente aos que a Igrexa non acerta a dar resposta que ilusione os
que avanzaron
seus seguidores. Latinoamerica, amais de
compartir con Europa un progresivo proceso
substancialmente nos
que o Vaticano denomina “secularización heúltimos anos”
donista”, vive unha efervescencia de seitas e
doutras opcións relixiosas, especialmente
evanxélicas, que avanzaron substancialmenPero presentar dende o Vaticano como
te nos últimos anos en presenza social, económica e política até socavar a tradicional solución para esta praga inmoral que reprepenetración da igrexa católica no continente. senta a pobreza no século XXI a etérea e inA resposta xusta para o Vaticano, que ob- concreta oferta de mediación da igrexa entre
serva como progresivamente os seus fieis os diferentes sectores sociais pouca esperanbuscan respostas vitais noutras igrexas, non za lle dá á sociedade que perde a ilusión.

Diferenza substancial
cos postulados para a pobreza mantidos por Geraldo
Majella Agnelo, conservador no doutrinal e progresista no social: quen estivo nas
quinielas da sucesión de
Xoán Paulo II, quen até hai
poucos días foi presidente
da Conferencia Episcopal
do Brasil, que acolle máis de 300 bispos, quen
lanzaba comunicados con duras críticas contra
o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula, esixindo un cambio radical na política económica
que debía atender prioritariamente os problemas sociais e fuxir dos modelos que premian o
capital en detrimento do traballo.
Diferenza radical coas ideas da Teoloxía
da Liberación, que consideran a pobreza como un pecado social que se debe combater optando polos máis pobres, eliminando a explotación, a falta de oportunidades e as inxustizas
do mundo. Onde o adoutrinamento evanxélico debe ser secundario e posterior aos esforzos prioritarios por procurar que as persoas vivan en condicións dignas.
A chegada do papa Bieito XVI ao Brasil
coincide coa celebración da V Conferencia
Xeral do Episcopado Latinoamericano e do
Caribe na que o Vaticano promete mensaxes
fortes, e acontece a dous meses de coñecerse
a sanción da Congregación para a Doutrina
da Fe contra Jon Sobrino, unha das principais
figuras da Teoloxía da Liberación, que lle
prohibe dar aulas en institucións católicas e
lle retira o “nihil obstat” ás súas obras.
A visita papal pode ser unha oportunidade para achegarse a unha realidade para a que a igrexa
católica oficial deu poucas respostas, e para a que
a igrexa de base traballou a reo na súa transformación social.♦

Bieito XVI no Brasil

‘L

Unha das medidas máis imprevisíbeis será a nova xestión
dos fluxos migratorios. O proxecto do exame de francés para
estranxeiros non é máis ca unha
anécdota nun ambicioso plano
que prevé facer practicamente
imposíbel lograr unha vida regular en Francia chegando de fóra.
É posíbel que se impoña algún tipo de obriga entre a poboación
musulmá para garantir o laicismo
(xa a día de hoxe no país non se
permite levar o veo á escola).♦
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Con que proxecto dos que tomou neste tempo se sente máis
satisfeito?
Penso que puxemos as bases
para que todos os galegos poidan facer deporte. Desde a administración hai que coidar o
deporte base, todas esas federacións e deportistas que fan un
gran sacrificio, que traballan desinteresadamente para que haxa
deporte nas escolas, nas localidades pequenas, en sectores
marxinados ou con poucos recursos. De cara ao futuro potenciarase o deporte feminino, o
deporte entre minusválidos. Lograrase un novo concepto de deporte escolar, que sirva para que
calquera neno teña ao seu dispor
instalacións e equipos para participar, viva onde viva.
Os dous grandes proxectos
do seu mandato foron a creación das seleccións e a formación dun novo club ciclista.
Que custou máis?
Ambas as cousas eran necesarias e conseguíronse definir
con amplo consenso social e
moito éxito entre os afeccionados e demais interesados no deporte. Coido que o equipo ciclista profesional foi unha idea
complicada de poñer en marcha
porque houbo que implicar moitas entidades, intereses e persoas
para facelo posíbel. Por sorte, o
ciclismo galego estaba moi ilusionado con poñer en práctica
unha ilusión que tiña de vello.
Hai que pensar que Galiza ten
un alto nivel en canto á preparación técnica dos ciclistas e os
adestradores. E todo ese potencial acababa na emigración, sen
poder desenvolverse e reverter
aquí. Ademais, os galegos somos grandes afeccionados a este
deporte e vaise ver por fin a comuñón entre público e equipo,
algo que é complicado no ciclismo. Asemade, a nova Fundación
Ciclismo Galego vai ser un instrumento moi útil para que o de-

Santiago Domínguez
‘Puxemos as bases para que todos os
galegos poidan facer deporte’
CÉSAR LORENZO GIL

Santiago Domínguez Olveira (Vigo, 1964) culminou hai unhas semanas a súa experiencia como director xeral para o Deporte. Xa pensando na campaña electoral para a alcaldía de Vigo, fai balanzo dos seus 21 meses á fronte da política deportiva da Xunta.
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porte de base encontre financiamento e apoio institucional para
manter viva a canteira e as ganas
de subir na bicicleta. En canto ás

seleccións, eran unha demanda
histórica e só fixemos o necesario para que Galiza non quedase
atrás doutras nacións, que xa

desfrutan dos seus xogadores
desde hai moito tempo.
Cal será o seguinte paso das
seleccións?

Aínda estamos na primeira fase. Á parte de cumprir a demanda
social, temos que seguir estendendo as seleccións a todos os deportes e insistir na defensa de que os
galegos temos dereito a ver os nosos mellores deportistas competindo xuntos, mostrando o seu nivel deportivo ano a ano. Nós somos escrupulosamente respectuosos coa lei pero iso non significa
que renunciemos a que as nosas
seleccións compitan en igualdade
de condicións a outras nacións,
con todo dereito e dentro do marco oficial. E querémolo facer sen
que iso supoña ningún tipo de
ruptura institucional, igual que
ocorre en moitos outros lugares.
Un dos intres máis polémicos na súa etapa na Xunta foi a
actuación contra a Federación
Galega de Fútbol.
Nese tema non houbo ningún
interese en crear polémica ou alarma. O que pasa é que o Goberno
ten que facer respectar a lei. E detectamos que nesa federación se
estaban dando irregularidades
graves. Nin houbo persecución
nin houbo mala fe, só a busca do
cumprimento da normativa. Ademais, a nosa idea é buscar puntos
de encontro entre os intereses públicos e os intereses das diferentes
federacións para mellorar o seu
funcionamento e facelas máis útiles. As federacións han servir para
difundir e protexer os deportistas.
E como manexan cartos públicos
deben ser fiscalizados.
Unha tradicional demanda
dunha parte do nacionalismo é a
recuperación dos deportes autóctonos. Que se fixo nese sentido?
A Dirección Xeral para o Deporte promoveu activamente algúns deportes galegos, caso do
remo. Ademais, en breve vaise
presentar un amplo programa
que articule unha campaña de
potenciación destes deportes.
Apoiamos as competicións de
bolos e queremos axudar na organización de ligas estábeis de
deportes tan estendidos como a
chave ou a petanca.
Que valora da súa substituta, Marta Souto?
Ela foi delegada na provincia
de Pontevedra da Consellaría de
Cultura e está impregnada do espírito de todo o noso equipo e do
ideario que queremos realizar
nesta lexislatura. Sei que vai potenciar decididamente o deporte
feminino, o popular, o de base.
Agora aspira á alcaldía de
Vigo tras a súa experiencia como concelleiro de Deportes. Que
proxectos ten para esa área?
Fixéronse cousas moi importantes no pasado, caso do club
Siareiros e a Fundación Vigo en
Deporte. Quero volver dinamizalas. Tamén teño a arela de estender o deporte entre os veciños
para incrementar a práctica entre
as persoas maiores, por exemplo.
Resolverase nestes próximos catro anos a reforma de
Balaídos?
É a nosa idea. O BNG quere
acometer esa reforma bancada a
bancada, con apoio da Xunta e da
Deputación. Tamén penso que se
precisa revisar o convenio de colaboración entre o Concello e o
Celta, primeiro para evitar novos
soños de proxectos faraónicos
que teñan a ver co fútbol e despois para regular mellor os dereitos e obrigacións do club como
principal usuario do campo.♦

Chus Pato.

Redondela énchese
de monicreques

As Casas doentes
de Sendón na Coruña

Semana da cultura
galega en Lisboa

Roteiro na Coruña
pola Festa das Letras

Do 21 ao 27 de maio celébrase en Redondela o 8º Festival Internacional de
Monifates cun programa que inclúe ao
redor de 50 actuacións a cargo de
compañías procedentes de distintos
países de Europa, Asia e América. O
thriller para mozos Informe negro, da
compañía mexicana Teatro Tinglao, a
obra para adultos Bar Tango, o espectáculo de sombras chinesas Hong
Kong puppet and shadow art, ou o número Manoloxías de La Santa Rodilla,
son algunhas das propostas desta edición, que desdobra a súa programación nos centros de ensino de Chapela.♦

Tras o seu paso por Vigo, a mostra
‘Casas doentes’ exhibe na sede coruñesa da Fundación Pedro Barrié de la
Maza ate o 24 de xuño as obras máis
recentes de fotógrafo Manuel Sendón.
A mostra explora as posibilidades estéticas das imaxes de casas en ruínas, deterioradas ou inacabadas situadas tanto
no medio rural como nas cidades.
Xunto a esta mostra, preséntase ademais a exposición Áreas Residenciais
Universitarias, que reúne paneis e maquetas dos proxectos presentados ao
concurso da Consellaría de Vivenda
para a urbanización da área residencial.♦

A música, o cine e a banda deseñada
centran o programa de Portugalizando,
a Semana da cultura galega en Lisboa,
organizada pola Consellaría de Cultura
que se desenvolverá até o 19 de maio.
As xornadas comezan o 11 de maio coa
inauguración da mostra Banda deseñada galega, que fai un repaso pola evolución do cómic dende os anos 70. Tamén terá lugar un recital poético a cargo de Chus Pato, Helena de Carlos e
María do Cebreiro, con música a cargo
de Uxía Senlle e do pianista Paulo Borges. O programa inclúe ademais a proxección de curtas e o concerto de Narf.♦

Un roteiro polas casas de xente da cultura
que viviu na Coruña quere festexar o Día
das Letras. Organizado pola Asociación
de Veciños da Cidade Vella da Coruña
coa colaboración da Real Academia Galega e a Consellaría de Cultura, o Cortexo
Cívico contará coa participación de Eva
Veiga, Xaime Corral, Carlos Cuervo, Belén Constela, Alberto Conde e Miro Casabella entre outros. No País Vasco, lugar
no que viviu durante algún tempo a homenaxeada no Día das Letras deste ano, a
Asociación Daniel Castelao de Trintxerpe
lembra a María Mariño nunhas xornadas
que se prolongarán até o 20 de maio.♦
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Arqueoloxía espectáculo.

Está de moda
converter os achados arqueolóxicos nun espectáculo. Ten moito a ver
co interese pola protohistoria e os personaxes bíblicos (caso de Herodes, cuxa campa seica vén de descubrirse en Israel). A idea de facer de
cada xacemento unha experiencia trepidante non é nova e inspirou a vocación de moitos licenciados en Historia. Personaxes tan famosos como
Indiana Jones ou Lara Croft son de profesión arqueólogos e percorren
o mundo na busca deses tesouros que poden cambiar a súa vida e a do
resto do mundo. O devezo polos tesouros tampouco se inventou antonte. Xa o Ciprianillo servía como guía fantástica para localizar castros e
ermidas ateigadas de ouro e, ben mirado, o mito da Trabe de Ouro e a

de Alcatrán non deixa de ser algo así como arqueoloxía metafísica.
Mais a realidade da arqueoloxía en Galiza é algo diferente. Un país como o noso, profusamente poboado desde hai milenios, desvela case día
a día restos de civilizacións anteriores. Algúns xacementos obtiveron
recoñecemento, caso de Santa Tegra ou Baroña, pero moitos outros
acaban convertidos nun recanto de historia illado cunha baldosa de
cristal, no mellor dos casos. Moitos outros que non acaban emborrachados de cimento nunha obra calquera quedan durante anos coma
pantasmas que en troques de saba visten enormes toldos, estadas e demais aparellos de obra durante décadas. Velaí Mirambel en Vigo ou o
dolmen ou anta de Dombate (Ponteceso), que até ten unha guía permanente malia seguir pendente dunha rehabilitación que demora en exceso.♦
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PREMIOS DA ASOCIACIóN DE ESCRITORES
1Vostede falou da primeira literatura angolana da que non
quedou pegada escrita e tamén
das literaturas noutras linguas
angolanas que non son o portugués. Cal é a situación delas?
Constitucionalmente todas
son consideradas linguas nacionais pero na práctica a lingua
da formación da nación é o portugués, que é falado por todo o
país. As outras son linguas rexionais. Existe literatura nas linguas
africanas pero moi pouca escrita.
É máis de tradición oral, contos,
proverbios, poesía e ten habido
recollas delas con tradución ao
portugués. Pero non tiveron unha grande evolución porque a esmagadora maioría dos escritores
teñen unha vivencia urbana e
non dominan as linguas africanas abondo para escribir nelas. O
que fai que, sendo o portugués a
única lingua escolar, a da administración e de prestixio social,
as linguas africanas van perdendo terreo e canto máis nos aproximamos ás cidades da costa están máis en risco de desaparecer
se non houber unha política ao
seu favor. Agora tomáronse algunhas medidas de protección,
introducíndoas nas escolas e xa
se fixo unha nova norma para as
escribir e editáronse manuais de
alfabetización nas sete linguas
principais. Mais hoxe o portugués xa é a lingua materna máis
importante na Angola.
E como inflúe esa creación non escrita, pero si presente, na literatura de expresión portuguesa?
No caso dalgúns escritores
hai unha certa interferencia deste
tipo de literatura na maneira de
contar a historia. O que é máis
común é a utilización de moitas
palabras e expresións de linguas
africanas o que obriga a poñerlle
glosarios na fin dos libros para a
tradución das palabras que se
utilizan. Esa dificultade non é só
para o exterior tamén dentro da
Angola, porque dunha rexión a
outra muda a lingua.
Cando se fala da súa obra
insístese moito na ficcionalización da historia.
É normal e común en todas
as sociedades na fase de creación da nación e da identidade,
ir ao pasado a procurar as fontes
de orgullo, de autoestima, para
xustificar o feito de ser independentes. Iso é normal e na Europa
foi moi ligado ao movemento
romántico. Foi o caso de Angola, procurar no pasado figuras
míticas ou reais e dalas a coñecer a quen non tiveron aceso ao
seu coñecemento, sexa de persoas ou de acontecementos.
O feito de coincidir no
tempo moitas das creacións
dos escritores angolanos co
combate da independencia,
condiciona singularmente o
obxectivo do autor?
Condicionar quizais non,
pero hai toda unha ligazón que
ven de lonxe da literatura con
preocupacións sociais e até
nalgún caso políticas. Quer que
si, quer que non, aínda que
queiramos fuxir diso, acaba por

non deixar pasar a oportunidade de describir a sociedade e
deixar á vista algúns problemas. Iso é o que ten acontecido
connosco, mesmo cando facemos poesía amorosa, que ten
unha forte connotación social.
O imaxinario africano do
lector europeo, condiciona a
lectura da súa obra? Se o autor pensa no lector, como evitar o exotismo da visión colonizada do europeo?
É practicamente imposíbel
ter presentes esa variedade de
lectores. O mellor é direccionar
para un tipo de lector terase que
apañar. Eu decidín escribir para
os angolanos, porque a única
maneira de ser universal é estar
ligado a unha realidade, porque
a tentativa de facer unha obra
pasteurizada igual para todos teño dúbidas que poda funcionar.
Na súa vida da guerrilla
houbo episodios nos que a identificación do home branco co
opresor tróuxolle dificultades.
É superado e non é hoxe un
problema importante en Angola.
Puido ter provocado algúns dramas persoais pero non pasa de aí.
A poboación non negra de Angola non supera o un por cento e a
marxinación foino só nun sentido simbólico. A nación non ten
nada que ver coa cór, da mesma
maneira que non ten a ver coas
clases sociais e aínda que sexa
máis difícil, tampouco co grupo
étnico. Polo menos ese foi o noso intento de construción nacional, en que habendo grupos
étnicos hai un elemento máis
elevado que debe permitir que
convivan entre si. As bases comúns estarían na xustiza social,
na liberdade de expresión e na
igualdade de oportunidades. Podemos chamarlle nación ou calquera outra cousa, pero é a identidade que cobre o territorio. Na
altura que empezou a loita de liberación era moi difícil explicarlle a un labrego que toda a súa
vida e a dos seus antepasado que
fora oprimido, explotado e humillado por colonos brancos,
que a independencia non era unha loita contra os brancos, e que
tamén algúns brancos podían estar do lado do independentismo.
Foi difícil nos primeiros tempos
e pasado o tempo a nosa presenza axudou a aumentar a conciencia política e situar a loita fóra
dunha cuestión de cor. Por iso na
independencia non houbo problemas raciais. Agora empeza a
haber problemas con aqueles
que se fan temporariamente an-

Pepetela
‘Escribo para os angolanos, prefiro iso
que facer unha literatura pasteurizada’
XAN CARBALLA
Artur Carlos Maurício Pestana dos Santos Pepetela (Benguela, Angola 1941), é con Luandino Vieira
un dos máis coñecidos escritores angolanos alén das fronteiras do país africano. Militante e comandante do MPLA (Movimento Popular para a Libertação de Angola), protagonizou a independencia en
1975 e foi vice-Ministro de educación no goberno de Agostinho Neto. En 1997 gañou o Prémio Camões
e en 2002 concedéuselle a Ordem do Rio Branco (Brasil). Actualmente é professor de Sociologia da
Faculdade de Arquitetura de Luanda, onde vive e estivo na Galiza para recoller o recoñecemento
de Escitor Galego Universal que concede anualmente a Asociación de Escritores en Lingua Galega.

Continúa na páxina seguinte
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Cinco séculos en guerra
Só desde 2002 rematou a guerra en Angola e non se pode
falar dunha xeración que se
desenvolvese con estabilidade. Para vostede saúde e educación son as chaves do desenvolvemento?
Hai cinco séculos que estamos en guerra, desde que os
portugueses chegaron ao río
Congo e comezou o contacto

coas poboacións. O que mudaron neses tempo foron os intervintes e espero que en toda esta rexión todo o mundo estea
definitivamente farta de guerra.
Pero nós non somos normais,
non é posíbel selo e temos que
asumir esa anormalidade e tentar dominala. Temos hoxe un
país moi destruído, fortemente
minado, que dificulta sobreto-

do o traballo agrícola e leva á
poboación á costa, onde se
concentra máis da metade do
país. Tamén hai unha certa tendencia a resolver os conflitos
pola violencia e hai armas en
cada casa. Pero a guerra civil,
contrariamente ao que se poda
pensar, axudou a consolidar a
idea de nación na medida que
obrigou ás persoas a andar dun

lado a outro de Angola e a
convivir e mesturarse con procedencias diferentes. E nunca
houbo un líder político que tentase a división do país. Na educación houbo progresos pero
na saúde seguimos con índices
enormes de mortalidade e con
incidencia das enfermidades da
pobreza (malaria, cólera, diarreas...).♦
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Vén da páxina anterior

golanos, casando cunha nacional, para conseguer a nacionalidade, facer negocios e ao
pouco abandonar o país.
Agostinho Neto,
presidente poeta
O primeiro presidente da independencia, Agostinho Neto, era
tamén poeta. Un prestixio que
axudou aos outros escritores?
El foi tamén o primeiro presidente da Unión de Escritores
Angolanos (UEA) e iso deunos
prestixio e vantaxes materiais,
convertendo á UEA na principal casa editora: Daquela puidéronse publicar libros que levaban vinte ou trinta anos gardados nas gabetas, porque só
media ducia conseguiron ver
lume antes da independencia.
Vostede di que se quer falar de política escrebe nun
xornal, pero que o papel da literatura ten que ser outro.
¿Que lle pide a sociedade angolana aos seus escritores,
tendo en conta os precedentes
da súa involucración na construción da nación, simbolizada por Agostinho Neto?
Nun momento dado que había
poucos cadros e persoas capacitadas para asumir responsabilidades, moitos escritores tiveron que
ocupar eses cargos [Pepetela foi
viceministro de educación]. Daquela esixíase, para alén da escrita, un comprometimento político
e administrativo. Hoxe mudaron
as cousas porque pasaron tres décadas de persoas, pero aínda hoxe
o presidente da asemblea nacional
ou o ministro de cultura son escritores. A sociedade espera que
os escritores escreban e reflictan
problemas que existen na socieda-

de e que sexa unha voz para aqueles que non teñen voz, ese é o noso compromiso principal.
Falamos por convención
de literaturas africanas en
lingua portuguesa. Hai realmente un coñecemento común entre elas, ou é unha
clasificación sen máis?
Na literatura é xa habitual facer esas divisións, pero o punto
común entre esas literaturas é ser
escritas en portugués, e iso faríaas comúns con Portugal e Brasil.
Pero non é moi vasto o coñecemento común. Os angolanos coñecen un ou dous autores mozambicanos, quizais eles coñezan
tres ou catro angolanos, os portugueses catro ou cinco e acaso os
brasileiros menos. O libro non
circulou até o punto de publicarse o libro dun autor en Angola,
Brasil e Portugal por editores diferentes. Iso non ten lóxica comercial e a pesar de existir organismos adicados a isto, como é o
da comunidade de países en lingua portuguesa e o Instituto Nacional de Lingua Portuguesa que
na práctica non dan solucións.
No discurso de recepción
como Escritor Galego Universal explicou que era a primeira ver que viña ao noso
país. Coñecía xa a Galiza?
Tiña unha vaga idea pero
non tiña noción da importancia
e delicadeza desta cuestión. Sabía algo do tempo en que era
obrigado coñecer a historia portuguesa. Lera algúns escritores
galegos modernos mais non sabía da importancia da cuestión
do idioma galego. Temos que
traballar en conxunto porque temos unha mesma orixe galegoportuguesa, para reforzar desde
o campo da cultura eses lazos
que nos unen.♦

Rivas, Baixeras,
Marica Campo e
Forcadela entre
os galardoados
A.N.T.
A Asociación de Escritores en
Lingua Galega entregou os seus
prmeios anuais no decurso dunha
cea celebrada en Compostela, á
que asistiron máis de cen persoas
e contou co apoio e presenza da
conselleira de cultura, Ánxela
Bugallo. Os dous premios especiais eran coñecidos de antemán.
O de Escritor Galego Universal,
que o ano pasado foi para o poeta palestino Mahmud Darwisch,
foi desta volta para o angolano
Pepetela, que pechou o acto cun
discurso emotivo sobre a restauración literaria angolana após a
independencia e de como o recoñecemento da AELG era para el
acicate para estreitar lazos entre
países de linguas comúns. A outra entidade galardonada era a
Radio Galega e en particular o
seu programa Diario Cultural,
que desde hai dezaseis anos dirixe e presenta Ana Romaní, que
recolleu xunto a Virxilio Costas
este recoñecemento ao seu labor
de constante difusión da cultura e
as letras galegas.
O presidente da AELG, Cesáreo Sánchez Iglesias e máis a
secretaria, Mercedes Queixas
Zas, foron os encargados de ir
dando conta dos outros premios. O de Literatura Infantil e
Xuvenil, votado tamén polos

membros de Galix, foi para unha sorprendida Marica Campo,
polo seu poemario Abracadabras, sendo o de poesía para
O pan da tarde de Xavier Rodríguez Baixeras, polo ben que
recolle “o estremecemento ante
o paso do tempo e a memoria
como ponte de acceso e reconstrucción da realidade”.
Os premios da AELG son
concedidos despois dunha doble
volta de votacións polos asociados. En narrativa foi Manuel Rivas e o seu Os libros arden mal
o premiado; Manuel Forcadela
por Diálogos na néboa: Álvaro
Cunqueiro e Ramón Piñeiro na
xénese da literatura galega de
posguerra gañou o de ensaio e
Eva María Almazán o de tradución pola súa versión de Brooklyn follies de Paul Auster.
Gustavo Pernas, que con
Medidas preventivas trunfou no
apartado de textos teatrais, foi
moi crítico na súa intervención
coa política teatral da Xunta e o
trato dado á súa obra, aínda que
agradeu a presenza da conselleira “porque dignifica este acto”.
Finalmente Antón Lopo foi o
escollido entre un fato de dez nominados no epígrafe de mellor
traxectoria xornalística, que votan tamén os membros do Colexio de Xornalistas de Galicia.♦

Asturias,
patria
querida
RAMIRO FONTE

R

egreso de Asturias a Lisboa despois de asistir como convidado á Selmana
das Lletres Asturianes. Malia o
escepticismo que ás veces me
invade cando que me achego a
certos gremios literarios, teño a
impresión de que os escritores
asturianistas aínda posúen esa
pureza que nós perdemos a medida que fomos
converténdonos quer en
galeguistas profesionais quer
en políticos culturais con pouca
obra e menos ideas. Poucas veces me sentín tan ben acollido
e respectado como nestes
intensos dous días que pasei
con eles. Certamente, había
ben de anos que non paseaba
nin polas rúas da cidade culta,
liberal e burguesa de hoxe, nin
polas rúas, non menos reais, da
decimonónica Vetusta. Clarín,
por certo, viviu un tempo en
Pontevedra. Moitos asturianos
aínda poden escribir de primeira man varios artigos da lei de
memoria histórica. Balas da revolución nos muros do claustro
da Universidade. Mencións ás
columnas galegas nas lembranzas herdadas por algún dos
meus interlocutores.
Xusto é recoñecelo. Os
escritores en asturiano fixeron
en poucos anos o que a nós
aquí nos levou décadas. Non sei
a que atribuílo. Se cadra á
perda da pureza e da ilusión, se
cadra ó verso de un paso adiante e outro atrás. Aquela ducia
de persoas que non deixou de
rodearnos, sustentaba dúas editoriais, un semanario, unha oficina administrativa. Algún deles
falaba todas, si, todas, as
linguas peninsulares. Máis de
un expresábase en galego con
absoluta perfección. Agradaríame indicar que en poucos sitios
da Península se seguiu con tanta atención a literatura e o
proceso de reconstrución cultural como en Asturias.
Lémbramo Xuan Bello cando
fala da lectura das obras
completas de Castelao, en Akal,
sendo el un adolescente.
Lémbramo asimesmo Antón
García, que se enfrontaba cos
enigmas, cos acenos tercos das
mans de Ramón Piñeiro. Pero
lémbranmo os novos-vellos
amigos como Ramón de
Andrés, Luis Casteleiro, Xilberto Llano, Xuan Santori. Son nomes que apunto na carteira simbólica, onde gardo versos sen
palabras, un pétalo murcho da
rosa da inocencia, non sei que
máis. Logo veñen os lingüístas
de varias capelas e, como adoito sucede, ofrécennos unha
abundante colleita de silveiras.
Esquecíame: o famoso himno
asturiano encerra as saudades
dun deses creadores da profundidade, un mineiro de
Centroeuropa. Seica.♦

Nº 1.267
Do 10 ao 16 de maio do 2007
Ano XXX

Premio
Gulbenkian

Submundos de Nova York
F. Álvarez retrata o soño americano en dezaoito relatos
Título: Ratas en Manhattan.
Autor: Francisco Álvarez.
Edita: Sotelo Blanco.

Velaquí a cara cruel do capitalismo salvaxe, da man de Francisco Álvarez que nos presenta
as cloacas sociais de Manhattan. Non, infortunadamen- Sendo
te non temos
razóns para ser relatos
o p t i m i s t a s . que
Por iso títulos enden á
como Ratas en brevidade,
Manhattan
son máis nece- o narrador
sarios; é obri- sabe
ga do escritor dotar
realizar unha
de
análise social
que desvende variedade
os ollos do os
lector, submi- discursos.
nistrarlle as
suficientes doses antinarcóticas que lle
permitan sentirse algo máis
que un obxecto carnal dotado
de movemento. Se, ademais, o
escritor sabe contar, temos garantida a amenidade. E, se por
riba, concibe a historia que
conta como unha manifestación da arte da palabra, entón
non podemos pedir máis.
Os dezaoito relatos que
conforman o volume teñen esa
misión de desvendarnos os
ollos, de relativizar a grandiosidade amosándos as cicatrices
que o endeusamento da aparencia teima en querer ocultar
baixo capas de maquillaxe.
Sen que se perciba en cada un
deles ningún apriorismo condicionante, senón só a necesidade de non ocultar a realidade
subxacente. Ás veces inclusive
con humor, como é o caso do
décimo relato, no que o protagonista tenta explicar a razón
de que os galegos digan tantas
veces a palabra carallo, e faino
a través da invención dun San
Carallán do cal o espírito prático dos neoiorquinos rapidamente sabe tirar partido, ou como no caso do can dos Xanciños, no que un camareiro embebeda un can. Ou tamén na
morte do gato Zefirelli, que
lembra un coñecidísimo microconto de Castelao no que
contrasta a reacción nunha casa aldeá ante a morte dunha
vaca e a correspondente noutra
casa fina ante a morte dun animal de compaña.
En realidade, o estado de ánimo que ao lector lle queda despois e durante a lectura de Ratas
en Manhattan é bastante similar
a aquel froito da lectura das
“cousas” de Castelao, porque a
actitude autorial é parecida.
Sendo o retrato un recurso
básico, non monopoliza os discursos, e sobre el percíbese claramente un narrador que sabe

Francisco Álvarez.

orientalo, evitando, por exemplo que o volume derive nun
desfile de tipos curiosos e tópicos, ás veces estrafalarios. Certamente non agachan (ás veces) ese carácter tópico, poren
isto non se debe tanto á súa
configuración como a unha

máis fonda reflexión sobre o
contido do volume que evitara,
por exemplo, esa tendencia a
que as personaxes pertenceran
ao clan dos Marouca. Mais o
importante é que non se resinta
a verosemellanza, se sucede ha
ser por outros motivos.

Tabela das letras
FICCIÓN

NON FICCIÓN

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

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

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

2. DICIONARIO DE MULLERES
GALEGAS.
Aurora Marco.
A Nosa Terra.

3. DRAGONA.
Xavier Queipo.
Xerais.
4. TRES SEGUNDOS
DE MEMORIA.
Diego Ameixeiras.
Xerais.
5. VIAXES NO SCRIPTORIUM.
Paul Auster.
Galaxia.

3. FEISMO? DESTRUIR UN PAÍS.
Varios.
Difusora.
4. A VIDA SECRETA
DE MARÍA MARIÑO.
Fran Alonso.
Xerais.
5. LINGUA, NACIÓN E
IDENTIDADE.
X.R. Freixeiro Mato.
Laiovento.

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

Sendo relatos que tenden á
brevidade (non á ultrabrevidade), o narrador sabe dotar de
variedade (inclusive de ascendencia xenérica, desde o realismo suxo ao relato policial) os
discursos e poden atoparse atinadas descricións (como por
exemplo ese Nova York do relato que dá título ao volume e
enmarca todo o que imos ler)
combinadas con comentarios
nos que se reflicte a análise social que preña a concepción de
cada un dos relatos.
O que verdadeiramente
afecta á verosimilitude son
certos “descoidos” argumentais. Velaí dúas mostras: o caso do galego que ten que fuxir
por causa da relación cunha
muller e logo se revela que era
máis ben quedado na relación
co sexo feminino; ou o caso de
Antonio da Marouca, namorado dunha muller á que non lle
coñece o nome –estase tematizando a importancia da nominatio- nun principio, mais logo resulta que foi quen de chamar á familia da muller cando
esta morreu de SIDA. Son só
un par de exemplos, máis casos hai nos que o a historia resulta problematizada, revelando isto un déficit de traballo,
de precaria reflexión sobre o
contido de cada relato e do volume en xeral.
As personaxes que poboan
o submundo do glamour son
traballadores sen cualificar,
que sobreviven nun sistema laboral que non fai nada por evitar a explotación, senón que
mesmo se aproveita da situación de irregularidade destes
inmigrantes para pagar menos
e esixir máis. Moitas das personaxes son de orixe galega, cousa que non impide que as súas
actitudes sexan examinadas
con realismo crítico. Porén tamén as hai, e moitas, de orixe
latinoamericana, ou europea e
inclusive asiática ademais de,
naturalmente, estadounidenses
propios. Personaxes que non
son para cantar o crisol de civilizacións, a mestizaxe, que se
di agora, senón para debuxar
con palabras un inferno social,
para denunciar o soño americano. Unha denuncia na que non
se observa maniqueísmo que a
faga desmerecer.
Non remataremos sen sinalar que Francisco Álvarez usa
unha lingua rica e versátil, que
sabe ser dúctil, atenta ao matiz, próxima e inclusive elegante sen para nada procurar
exhibicionismo verbal. Non o
dicimos só, conste, porque o
autor resida en Nova York, que
tamén, só se perde o que non
se quere de verdade e o verdadeiro escritor ama a lingua na
que escribe.♦
XOSÉ M. EYRÉ

Comandante Hussi, de Jorge
Araújo, con ilustracións de
Pedro Sousa Pereira
(traducido
por Ramón
Nicolás) recibiu en
Portugal o
Premio
Gulbenkian. A
historia condúcenos á violenta Guiné Bissau
poscolonial. Un
neno, que lle dá
nome ao libro, vive a guerra
que se produce entre as diversas
faccións. Edita Kalandraka.♦

Novos ocos
Oqo edita tres novos títulos.
Tres irmás ladroas, de Txabi
Arnal, con ilustracións de
Elena Odriozola
(tradución de
Marisa Núñez)
conta a
historia das irmás Barreira.
Ovos duros, de
Marisa Núñez,
con ilustracións
de Teresa Lima,
está baseado nun
conto popular. O
cabaleiro Pepino, de
Carmen Gil, ilustrado
por Anna Castagnoli (tamén
traducido por Marisa Núñez)
lévanos ao Renacemento cun
conto de amor.♦

Cambio cultural
Unha nena nixeriana, Amina
Nwapa, chega a Galiza coa nova familia. No colexio onde vai
estudar créase unha enorme expectación ante a súa
chegada. O
pulso de África e as dificultades de diálogo intercultural
contados para
os novos. Así
comeza A
lagoa das nenas
mudas, de Fina
Casalderrey, que
vén de aparecer
na colección ‘Sopa de libros’
de Xerais. Para lectores a partir
dos 10 anos.♦

Mestre do humor
Xaquín Marín presenta un
novo traballo, desta volta
pensando nos máis pequenos.
Tartaruga
preséntanos un
simpático
sapoconcho que
reflexiona
sobre o
sentido da
súa vida, o
mundo que se encontra ao
pasear e as dificultades que
ten vivir coa casa ás costas.
Edita Baía na colección
‘Xiz de cor’.♦
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Xices
Máis novidades da colección
‘Xiz de cor’ de Baía.
Farrapos de nube, de Xoán
Neira e Anxos Ferrer, é un volume en verso
pensado para
lectores moi noviños. Es ti o
meu amigo? De
Magda Soldado
e Jacobo
Muñiz, conta a
historia do Coello Dentón.
Alí na pradaría
de Patonticón
pensa que todos
son os seus
amigos. Pero á hora da verdade non é o mesmo un amigo
ca un coñecido.♦

Fauna mitolóxica
Animais fantásticos, de José
Jorge Letria, con ilustracións
de André Letria (a tradución é
de Xosé
Ballesteros) percorre coma un
bestiario os
animais fantásticos
máis famosos: a
ave fénix, o
basilisco, o
bucéfalo, o cérbero, o cíclope, a esfinxe, o fauno… con
explicacións pensadas para os
máis pequenos e debuxos dos
seus incríbeis aspectos. Edita
Kalandraka.♦

Finalista do Merlín
Antonio Yáñez Casal está a
converterse pouco e pouco
nunha das voces
máis prolíficas da
nova literatura
infantil. Con
Natasha e Dimitri,
o ferrolán quedou
finalista no Premio
Merlín 2005, que
convoca Xerais. O
volume (ilustrado
por Rodrigo
Chao) conta as dúbidas que teñen dúas cegoñas
encargadas de transportar naipelos.♦

Animais!
Oqo publica dúas historias
que teñen a ver con animais,
traducidos ambos por Marisa
Núñez. Sígueme (unha
historia de amor que non ten
nada de
raro),de José
Campanari,
con
ilustracións de
Roger Olmos,
lévanos ao
mundo dun
elefante con
lunares morados. Mariluz avestruz,
de Rachel
Chaundler,
ilustrado por
Bernardo
Carvalho, explica que pasa cando un avestruz queda coa cabeza entupida no burato.♦

De nena a adulta
Traducida a novela de Carson McCullers, A voda
Título: A voda.
Autora: Carson McCullers.
Tradución: Laura Sáez.
Edita: Xerais.

Carson McCullers é unha autora
un tanto desdebuxada na percepción actual da novela norteamericana do século XX, se cadra
por mor de estar a súa obra cronoloxicamente “encaixada” entre a de dúas xeracións excepcionais: a de Hemingway, Dos
Passos, Scott Fitgerald ou
Faulkner por unha banda, e a de
Joseph Heller, Kurt Vonnegut e
os escritores
beat pola outra.
Non embar- A voda
gante, a súa es- é unha
pecial percep- desas
ción para cap- novelas que
tar o sentido do
dramático na demostran
vida cotiá fai que un
que as súas no- fino fío
velas consigan argumental
t r a n s c e n d e r pode
sempre o cos- abondar
tumismo –eti- para soster
queta que semella agochar- un sólido
se tras a rótulo armazón
“gótico sure- narrativo.
ño” baixo o
que tan a miúdo se despacha a súa obra– para
se converteren en relatos de lectura amena pero inequivocamente comprometidos coa realidade que retratan. A voda –que
agora edita Xerais nunha boa
tradución de Laura Sáez– é unha
desas novelas que demostran
que un fino fío argumental pode
abondar para soster un sólido armazón narrativo. Sinxelo, pero
impecabelmente capaz á hora de
estabelecer a relación entre o
que se quere contar e o que se
conta, entre a concepción e a
execución do relato.
Hai dúas liñas narrativas
complementarias no libro. A
primeira delas cóntanos o paso
da infancia á pubertade de Frankie, a protagonista. O territorio
dos soños infantís desta nena de
doce anos comeza a se mesturar
co espazo moito menos seguro
da realidade dos adultos –na
que ten un destacado papel o
descubrimento da sexualidade–,
o que dá como obvio resultado a
desorientación da personalidade
da rapaza no seu intento de acomodar os novos valores, acabados de encontrar, á súa visión
do mundo. Nesta indefinición, o
anuncio da voda do seu irmán
actúa como detonante dunha
fantasía na que ela propia comeza unha nova vida acompañando ao matrimonio nun interminábel periplo de viaxes e aventuras, reflexo do que a súa mentalidade aínda infantil entende
como entrada na vida adulta. A
súa frase “eles son o meu nós”
transfórmase nun adagio que
culmina os seus anceios de per-

Carson McCullers.

tenza a algo que lle procure sentido á existencia.
A segunda liña narrativa
pertence á descrición dun marco
espazo-temporal que –esta vez
si– responde aos tópicos do
“gotico sureño”. Mais non se
entenda isto como demérito da
escritora, senón ao contrario: a
riqueza da súa descrición dunha
vila provinciana e aburrida a
partir dunhas breves pinceladas,
a eficiente sobriedade con que
se debuxan as dramáticas consecuencias do racismo existente
nos estados do sur, o espléndido
retrato, en suma, dunha sociedade mesquiña e timorata sen apelar a subliñados innecesarios
nin a efectos melodramáticos…
son todos eles trazos que confirman a McCullers como unha
narradora concisa e segura.
A cociña, onde teñen lugar as
delongadísimas conversas entre
Frankie, a criada negra Berenice
e John Henry West –un cativo de
seis anos, curmán da protagonista–, eríxese en escenario onde
ambas as dúas tramas conflúen,
o lugar simbólico onde se verifica o rito de paso que enfronta a
meniña coa vida dos adultos, unha vida que ela percibe inzada da
violencia latente nesa sociedade
que a arrodea e que agora comeza a revelárselle en toda a súa
complexidade. E hai que dicir
que a autora trenza estas dúas
correntes narrativas cunha habe-

lencia exemplar –un pouco na liña de Willa Cather– xa na relevancia dos diálogos, xa na creación dun clima opresivo –a sempiterna calor, a ausencia do pai–
que capta perfectamente a temperatura emocional da peripecia
da protagonista.
Aínda habería que engadir
máis un mérito nesta estupenda
novela: a transparencia. Non
atopamos grandes golpes de
efecto no relato. Poderiamos dicir incluso que é previsíbel, por-

que dende o comezo sabemos
onde vai chegar. A autora mesma adiántanos as súas intencións. E, non obstante, é quen de
manter o interese e a tensión narrativa. Pode valer como exemplo o incidente do soldado: a narradora dinos claramente que se
trata dun recluta que está na vila
para divertirse durante un permiso de tres días, está permanentemente borracho, confunde
a Frankie cunha moza de moita
máis idade. A protagonista insiste na desazón que lle produce o
dobre sentido das palabras que
utiliza e que ela non é quen de
entender… En fin, que non se
precisa ser un lince para deducir
cal vai ser o resultado da cita de
Frankie con el. Pero a estratexia
narrativa de dilación que mantén
McCullers consegue que o episodio vaia medrando devagar,
que a angustia do lector aumente paulatinamente até que a esperada conclusión funcione como unha sorpresa, non por intuída menos eficaz.
Frankie é un personaxe logradísimo que reflicte de xeito
moi certeiro a aflicción que deben enfrontar as mulleres que
tratan de construír o seu propio
destino, motivo polo cal a crítica
feminista a adoptou –tamén moi
certeiramente– como emblema.
E por iso recórdame –gardando
todas as distancias que se queira– aqueloutra personaxe, Maggie Tulliver, a protagonista de
The Mill on the Floss, doutra autora excepcional, George Eliot.
Mais precisamente por este paralelismo, penso que a súa universalidade transcende os fundamentos de xénero en canto
que se trata de alguén na busca
da súa identidade, dun ser humano con vocación de ser. E por
esa razón, atrapará a atención de
calquera lector o seu fermoso e
sosegado relato.♦
MANUEL XESTOSO

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
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Do laboratorio de Aronofsky
O director de culto estadounidense
non consegue a altura esperada n’A fonte da vida
Título: A fonte da vida.
Dirección: Darren Aronofsky.
Protagonistas: Hugh Jackman, Rachel Weisz,

Ellen Burtstyn, Cliff Curtis e Mark Margolis.

Conta unha antiga lenda maia
que a orixe do mundo foi unha
árbore que brotou das entrañas
dun home, unha árbore que á
súa vez converteríase en O bo punto
fonte de vida
de partida
eterna
para
aqueles que co que
bebesen
da conta o
súa seiva. Esta filme
premisa argu- comeza a
mental é o perderse na
punto de parti- súa metade
da empregado
por vieiros
polo director
para trazar un- metafísicos
ha historia a tamizados
tres bandas na de filosofía
que subxace orientalista.
un mesmo fío
condutor: a
busca da inmortalidade por
parte dun namorado que tenta
salvar a vida da muller amada.
A fonte da vida é o terceiro
experimento visual e metafórico de Darren Aronofsky. Sen
chegar á altura das súas predecesoras (a prometedora Pi e a
magnífica Réquiem por un soño, hoxe dous filmes de culto),
o director dá un paso máis na
súa pesquisa da orixinalidade
formal e conceptual. Ensaio sobre o amor, vida e temporalidade, amosa unha loita que o home librou dende a súa orixe a
pesar de sabela perdida de antemán; a superación da morte,
unha ruptura coas leis naturais
e divinas para a cal se tomou

Fotograma d’ A fonte da vida. Abaixo, o director, Darren Aronofsky, e a protagonista, Rachel Weisz.

como vía de escape a crenza
nun Máis Alá promulgado polas diferentes relixións. Neste
caso o amor dun home (triplicado en outros dous alter ego
de igual físico –que non caracterización– e intención) tenta
superar unhas barreiras físicas
que finalmente se revelan como insalvábeis, canda menos
neste mesmo plano vital. Refléctense así dúas posturas antagónicas fronte ao conflicto:
negación (por parte do elemento masculino, que concibe a
morte como fin), e aceptación e
superación (no elemento feminino, coa serena placidez coa
que a muller enfronta a morte,

entendida como creación e
principio de nova vida).

As tres historias son paralelas en canto a temática pero

Novidades dos Bolechas

OS BOLECHAS VAN DE VIAXE

OS BOLECHAS DESCOBREN A NATUREZA

Un peregrino en Melide

O Xurés

A

N O S A

T E R R A

dispares nos planos xeográfico
e temporal: un conquistar do
século XVI e a súa raíña (española!); un científico actual coa
súa muller enferma de cancro
(autora á súa vez do manuscrito que relata a primeira historia); e un (segundo as sinopses
de revistas especializadas, haberá que ver quen puido chegar
á mesma conclusión ao ver o
filme, polo menos eu non) astronauta do século XXVI na
busca do seu amor perdido. Pero mentres as dúas primeiras liñas manteñen a coherencia e
acadan un alto nivel emocional
(subliñado polas excelentes interpretacións dun atormentado
e sufridor Hugh Jackman e unha etérea Rachel Weisz), a terceira naufraga na súa dimensión pretendidamente astral. O
bo punto de partida co que conta o filme comeza a perderse na
súa metade por vieiros metafísicos tamizados de filosofía
orientalista, que rematan nun
clímax rompedor de exaltación
esotérico-esteticista.
A medio camiño entre o
exercicio filosófico-estético
tipo Tarkovsky e o delirium
tremens dun director desatado, o que non se lle pode negar a Aronofsky é a valentía
de ter levado o proxecto ao
seu xeito a pesar de todas as
dificultades que iso implica,
creando un filme de potentes
metáforas visuais que quedarán impresas indelebelmente
na retina do espectador. Poderá gustar ou non, pero dende
logo dará que falar.♦
SABELA PILLADO
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Na súa andaina de autor tratou con moita xente do mundo das letras: Alberti, Dámaso Alonso, Moraima, a muller
de Celso Emilio...
A Dámaso Alonso tiven a
sorte de coñecelo na súa casa de
Madrid, unha casa que respiraba
libros por todas partes. Era moi
receptivo ao galego, gustáballe.
Eu era novo e linlle algúns poemas. Con Moraima tiven moito
trato, a partir dun libro que fixen
sobre Celso Emilio. Era moi crítica con aquelas cousas que a
Celso lle fixeran dano. Tamén
era moi intelixente, foi quen de
conseguir que el non se desmoronase en momentos difíciles.
Moraima abriume o mundo de
Celso Emilio e permitiume coñecer moito mellor a súa obra e
tamén a persoa. A Alberti trateino moito. Animoume a escribir.
Fixo unha portada para o meu libro Al hilo de la palabra. Chocábame ouvilo falar con toda naturalidade de “Federico” que era
Lorca ou de “Luis” que era Cernuda. Todo empezou por unha
crítica que fixen dun libro seu
para Faro. A única pizza que non
rematei na vida foi con Alberti,
dos nervios que sentía por estar
con el. Gustábame escoitalo con
ese acento que tiña, mestura de
latinoamericano, italiano e andaluz. Estaba obsesionado con non
perder a cabeza como lle pasara
á súa muller Mª Teresa León.
Prefería morrer. Recitaba moito,
faloume de Blanco Amor, pero
cando máis se emocionaba era
cando falaba de Federico.
Tamén tivo moito trato
con Carlos Casares.
Admirábao como narrador
e publicou os meus primeiros
libros. Chamoume para formar
parte do equipo que puxo en
marcha a colección xuvenil
Árbore. Xa sei que non descubro nada, pero o que máis me
gustaba era escoitalo, era un
gran conversador.
Vostede sempre levou a
bandeira da poesía, da infantil e xuvenil sobre todo. Percorreo moitos colexios.
Colexios, bibliotecas... Polos
meus talleres pasaron moitos
mestres. A carón da miña faceta
de autor está a de divulgador. A
experiencia dime que a poesía pode cambiar ás persoas, desvestilas. Eu vin emocionarse a xente
que tiña moita prevención coa poesía, que lle tiña medo incluso. Se
de algo estou orgulloso é desta faceta de divulgador. A poesía precisa mediadores que a contaxien,
pero para iso teñen que sentila e
que estar preparados. Eu procuro
non dogmatizar, nin sentar cátedra, senón explicar as miñas experiencias didácticas coa poesía
nun sentido horizontal, para que a
xente tome de aí o que lle serva e
logo cree o seu. É un traballo que
ás veces non se valora, mais que
ten moito que ver coa autenticidade e iso para min significa estar
ao lado dos que queren empezar a
ler ou facer poesía.
Tamén vostede se contaxiou poeticamente de autores
como Alberti?
Eu son fillo das miñas lecturas. O contaxio principal está
nas páxinas. Logo coñecín a algunhas persoas polas circuns-

Antonio García Teixeiro
‘A poesía necesita mediadores
que a contaxien’
M.V.

O pasado 23 de abril, Paco Ibáñez poñía música, no Liceu de Barcelona, a un poema seu: Que
ocorre na terra? En xullo viaxará a Colombia para participar en dous encontros internacionais
de poesía. Unha editorial cubana está a piques de editar un libro seu. E na súa axenda atópanse
tamén León, esta mesma semana, Ávila ou Cuenca, para falar da poesía nas aulas ou para
recitar poemas en galego. Ademais este ano saen do prelo cinco libros seus, en diferentes rexistros, desde o relato infantil á poesía erótica. Parece que este é o ano de Antonio
García Teixeiro (Vigo, 1952), un dos escritores de referencia da literatura galega actual.

PA C O VILABARR O S

tancias e cheguei ao lado humano delas. A min non me interesan os grandes personaxes pola
súa importancia, senón por esa
parte humana.
Ademais dos poetas, é seguidor dos Beatles, de Dylan,
Paco Ibáñez, Aute... A música
gústalle a case todo o mundo,
pero en vostede a influencia
parece máis forte.
Eu non quero verme ferido
pola nostalxia. Os Beatles gústanme porque cambiaron o meu
concepto da vida en certo momento. Dylan porque evolucionou do folk a outra música, electrificada, con magníficas letras.
E Ibáñez porque me introduciu
na poesía a través dos seus discos. Escoitarlle Como tu, La poesía es un arma ou Palabras para Julia, axudou a que me con-

frontase persoalmente con certos
problemas. Por el coñecín a León Felipe, a Celaya, a Blas de
Otero, a Lorca. Federico, a quen
tamén lle gustaba moito a música, influíume moito á hora de escribir libros para nenos. Con
Lorca aprendín que a poesía pode parecer sinxela e ao tempo ser
profunda e colorista. Todo iso
atizou a miña conciencia e fíxome ver a vida doutra maneira.
A súa poesía diríxese aos
sentimentos, sen apenas desvíos descriptivos. Do seu primeiro libro de hai vinte anos Parolando coa vixencia, agora reeditado en edición non venal,
Aute di que “é pura poesía, espida de anécdota”. Parece un
camiño arriscado, tendo en
conta que sobre os sentimentos xa hai moito escrito.

Máis que contar historias, interésame a literatura de personaxes que sinten e que buscan algo,
con aventuras interiores. En palabras de Neuman, a poesía é iso
que vai dos sentimentos propios
aos dos demais. Eu aprendín a
coñecerme escribindo poesía.
Autoanálise?
Descubrín moitas facetas da
miña personalidade. Para escribir poesía hai que andar cos
ollos abertos, atender a sensibilidade propia e a dos que te rodean. Eu tiven unha educación
franquista que me fixo moito dano. Tiven que romper cousas e a
poesía axudoume a reflexionar,
a ver que había outros mundos,
por iso a aprezo tanto. Igual ocorre co galego, fun educado contra el, descoñecía a historia de
Galicia e o que non se coñece

non se ama. Tiven que superar
moitas contradicións, houbo retos persoais. Hoxe síntome feliz,
pero sigo en garda. É difícil desfacerse de tanta presión política,
relixiosa... A batalla interna é
moi forte.
No Liceu, Paco Ibáñez
cantou Que ocorre na terra?
do seu libro Paseniño, paseniño. Na Coruña, en novembro,
xa cantara Pomba de menta.
Emocionouse?
Claro. En Barcelona participei
tamén nunha mesa redonda sobre
poesía e linguas, con representantes provenzais, vascos, cataláns,
etc. na que eu lles falei do galego
e da que quedei moi contento.
Agora vai a León, a Ávila,
a Cuenca e a Colombia...
Igual que fago habitualmente
en Galiza, en León falarei de didáctica da poesía. É unha mesa
redonda con profesionais moi
cualificados. En Arenas de San
Pedro, en Ávila, tócame facer un
heptálogo sobre a miña poesía e
as súas influencias, con recitado
de poemas en galego. En Cuenca
participo nun taller literario que
organiza a Universidade de Castela-A Mancha. Despois virá o de
Colombia, serán dez días intensos, participando en dous eventos: primeiro, o Festival Mundial
da Poesía de Medellín no que tamén vou recitar en galego. Este
Festival foi premio Nobel alternativo polo seu esforzo en cambiar
a violencia pola palabra. Despois
estará o Taller de Letras da Fundación Sierra i Fabra, un encontro
con mestres, recitais e encontros
con nenos. A Colombia vou aberto a aprender e a enriquecerme
con todo tipo de experiencias poéticas, cos rapaces e co ambiente.
E Cuba?
Unha editorial de alá pediume un libro para os nenos cubanos e mandeillo. Hai que ter
en conta que a feira do libro da
Habana do ano que vén estará
dedicada a Galicia.
E hai outras novidades.
Acaba de saír o poemario
Petando nas portas de Dylan,
unha homenaxe ao ser humano
e, claro está, ao propio Dylan,
con poemas de estilos moi distintos. Saíu tamén estes días Honorato, o rato namorado, unha
narración a prol da palabra e da
poesía, porque o rato quere ser
poeta. Logo sairá Arredor do teu
corpo, un libro que recibiu o I
Premio Illas Sisargas de poesía
erótica. Tamén sairá Á sombra
do lueiro de papel, para rapaces
e, máis ou menos para outubro, a
colección Libros da Frouma publicará Presenzas marcadas.
Como ve a literatura galega?
Os autores perderon complexos, faise todo tipo de literatura,
hai un crecemento evidente en temas e estilos. Aínda que penso
que falta unha certa reflexión sobre o que se debe escribir, escríbese bastante por impulso, con
urxencia, pero é normal nunha literatura que está a medrar. A poesía está viva e fresca. Para min
foi un descobremento a de Álvarez Torneiro, é unha poesía cálida
e emotiva. Tamén hai poetas novos que me interesan e que penso que van por bo camiño. Como
lector sempre volto á xeración do
27, a Rosalía e a Cunqueiro.♦
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Viaxe ao Condado de Lemos
Clausúrase en Monforte o simposio sobre a casa nobre que deu dúas raíñas
CÉSAR LORENZO GIL
Historiadores galegos e portugueses profundizaron no valor
que tivo o Condado de Lemos
na configuración do reino medieval de Galiza. Entre o 4 e o
6 de maio, Monforte ollou cara a atrás para pescudar a importancia da máis grande casa nobre que deu o noso país.
Explica o director do simposio
‘O Condado de Lemos na Idade Media’, Anselmo López Carreira, que a idea territorial da
que xurdiu no século VIII este
dominio naceu moito antes da
Idade Media, incluso antes da
propia romanización. Grazas
ao sistema feudal e á habelencia dos diferentes condes na
medra social, o condado pronto
sobranceou entre os outros territorios nobiliarios de Galiza.
O profesor Carlos Baliñas,
da Universidade de Compostela, analizou en Monforte a xénese do condado e a súa influencia na configuración do
propio reino galego. O condado de Lemos xa destacaba pola
súa influencia e amplitude no
século IX e non se entendería o
modelo feudal galaico sen a
presenza dos condes (chamados daquela comes) e o seu
mandato (comissio). O historiador tamén analizou como
moitos dos territorios vinculados nos séculos X e XI á coroa
condal de Lemos adquiriron
protagonismo propio ou acabaron sostendo o condado de Lemos propiamente dito.
Pódese falar dunha Casa de
Lemos que tivo unha evolución
xenealóxica que derivou en varias liñaxes sucesivas. O profesor Eduardo Pardo de Guevara,
director do Instituto de Estudos
Galegos ‘Padre Sarmiento’, explicou no simposio como o
condado (que ao principio non

se recibía como herdo) acabou
sendo patrimonio dunha familia que, pouco e pouco, a través
das unións e as herdanzas, xunguiu baixo o mesmo dono o
condado de Trastámara e as terras de Sarria e o Bierzo. Ademais, desde Lemos se controlaba militarmente Galiza (ese
posto era o de pertegueiro
maior da Terra de Santiago) e
exercíase unha influencia decisiva sobre a cidade de Ourense.
Castro e Osorio
Dúas foron as liñaxes máis
importantes da Casa de Le-

mos. Os Castro chegaron á
súa plenitude na segunda metade do século XIV. A esta liñaxe deulle atención Anselmo
López Carreira, doutor vinculado ao Instituto ‘Padre Sarmiento’. Carreira explicou o
papel decisivo desta familia
na historia galega baixomedieval. Os Castro apoiaron a
comezos da centuria as reclamacións do infante Xoán, que
quería devolverlle a Galiza un
papel fundamental no manexo
do xa gran reino de Castela,
cuxo centro ficaba lonxe, ao
redor de Toledo.
Os Castro destacáronse ne-

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.

se tempo pola súa proximidade aos reis (Afonso XI e Pedro
I) e o seu protagonismo militar. Pedro Fernández de Castro
foi un auténtico señor da guerra e logrou que dúas das súas
fillas fosen raíñas. Outro fillo
seu, Fernando Ruíz de Castro,
pelexou toda a vida por superar o modelo castelán que lle
restaba potencial a Galiza e,
en palabras de Carreira, tentou
unha vía atlántica cinguindo
nunha grande alianza a Castela, Inglaterra e Portugal. Mais
este nobre acabou derrotado
no seu intento e Galiza perdeu definitivamente o seu papel principal no comercio
atlántico.
Foi nesa altura, durante a
guerra entre Pedro I e Henrique
II de Trastámara cando se produce o primeiro grande exilio
galego. Moitos nobres petristas
foron acollidos en Portugal,
onde influíron decisivamente
nos reinados de Fernando I e
João I. Para explicar este tema
estiveron na capital de Lemos
os profesores portugueses Luís
Miguel Duarte e Amândio Barros, da Universidade do Porto.
Estes historiadores quixeron
fuxir da visión “nacionalista”
que se impuxo na historiografía portuguesa ao tratar a Revolución do 1383, cando João de
Avís comandou a revolta contra a raíña Beatriz, esposa do
rei castelán Xoán I. Duarte explicou que é estéril falar de nacionalismo ou traizón a potencias estranxeiras nos parámetros medievais.
Irmandiños e final

A
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A outra liñaxe destacada foi a

dos Osorio. O profesor da
Universidade de Santiago
Xosé García Oro lembrou a
Pedro Álvarez Osorio e Rodrigo Henríquez de Castro,
que loitaron contra os Reis
Católicos e acabaron perdendo os seus dominios no Bierzo. É nese intre cando remata,
cronoloxicamente, o obxecto
do simposio, aínda que os
condes de Lemos seguiron
tendo importancia posteriormente. Titulares deste dominio foron figuras imprescindíbeis nas cortes dos Austrias e
moitos deles ocuparon postos
destacados tanto en Madrid
como nas capitais de distintos
virreinatos.
Álvarez Osorio tamén tivo
destacada importancia na loita
contra os Irmandiños. O profesor da Universidade de Santiago Carlos Barros recordou o alto nivel de conflito do século
XV e a curiosidade de que un
dos líderes irmandiños se chamaba Diego de Lemos.
O historiador Felipe-Senén López recordou o mito de
Inés de Castro. A filla do conde de Lemos viviu un romance co herdeiro do reino de
Portugal, Pedro I. Mais Inés
foi asasinada por orde de
Afonso IV, pai de Pedro, temeroso a que os Castro influísen de máis no reino portugués. Pedro, ao chegar ao trono, vestiu o cadáver da súa
muller como raíña, casou con
ela e deulle o título real. López analizou a influencia desta historia de amor na literatura universal xa que o personaxe de Inés de Castro adquiriu hoxe categoría de mito do
amor contrariado.
Unha irmá de Inés, Xoana
de Castro, tamén foi raíña. O
rei castelán Pedro I desexábaa tanto que organizou unha
voda secreta para poder deitarse con ela. Deixouna á mañá seguinte pero logrou que
se lle recoñecese a dignidade
real.
No simposio de Monforte
tamén se falou de lingua galega. O profesor Henrique Monteagudo, da Universidade de
Santiago, subliñou o primeiro
documento que se atopou escrito en galego, o Bono Burgo
de Caldelas (1228). Os profesores da Universidade da Coruña Xosé Ramón Freixeiro Mato e Carlos Paulo Martínez Pereiro explicaron a evolución
histórica da fala durante a Idade Media e a influencia da poesía escrita na nosa terra e na
nosa lingua.
Manuel Núñez, da Universidade de Santiago, realizou
un percorrido pola arte presente no territorio de Lemos
desde antes da chegada do románico. O escritor Lois Diéguez convidou os participantes a un roteiro virtual polos
seus monumentos máis senlleiros.♦

100 pósters para un século
MAR BARROS

Das formas cheas de contrastes de Toulouse-Lautrec, ás mulleres escotadas e de pernas
longas e prendas glamurosas de Jules Chéret, do potencial propagandístico que tivo na
Gran Guerra a servir de soporte da publicidade de obxectos do cotiá. A exposición 100
pósters para un século, organizada pola Fundación Pedro Barrié de la Maza en colaboración co Museo de Deseño de Zürich, invita o visitante a percorrer, a través dunha
selección de cen mostras, a evolución que durante o século pasado sufriu o cartelismo
na historia occidental. Despois da súa estadía en Vigo a mostra exhibirase na Coruña.
Desde as obras modernistas de mensaxes banais que marcan o nacemento e
avance do cartel como medio, até as
comprometidas creacións de finais dos
noventa, pasando polas propostas que
recuncan no impacto da primeira guerra
mundial, o nazismo ou o pop art, a mostra rescata toda unha serie de carteis
que permiten tomarlle o pulso ao século
pasado e botar ao tempo unha ollada á
historia do cartelismo occidental.
A mostra, que se poderá visitar até
o 24 de xuño, abre coas creacións de
Henri de Toulouse-Lautrec e Jules Chéret. Ambos os dous son os expoñentes
do desenrolo rápido que no século XIX
viviu o cartelismo como medio de expresión, un crecemento debido en boa
medida á aplicación da litografía ás
grandes superficies, ás novas estratexias publicitarias derivadas do crecemento das cidades e ás novas posibilidades que ofrecía o modernismo. Pero
mentres o primeiro apostaba por formas cheas de contraste, Chéret pintou
mulleres escotadas de pernas longas
para promoción de tabaco e bebidas
alcohólicas. Neste apartado referido
ao nacemento do medio tamén se topa
o cartel titulado Fin de siècle, que se
presenta como unha gran festa que se
celebra en restaurantes, bares, cabarés
e teatros, todo un ambiente festivo que
se verá rachado co estoupido da I
Guerra Mundial, da que tamén será
testemuña a produción cartelística.

Carteis de guerra
Estruturada de xeito cronolóxico, a
mostra fai unha parada na I Guerra
Mundial, o conflito bélico de escala internacional no que se descubre o potencial propagandístico do cartel e no
que se desenrola de xeito notábel o
cartelismo político. Con lemas como
“O teus amigos necesítante. Sé un home”, “Non afoguedes a nova liberdade con desorden e fratricidio ou morrerán de fame os vosos fillos “ ou
aquel outro “Nunca máis guerras”,
creadores da altura de Fran Brangwyn
ou Hermann Max Pechtein animaban
os seus compatriotas á loita e canalizaban a súa crítica antibelicista en carteis realizados con carboncillo.
Un dos apartados destacados da
exposición é o que abarca dende a década dos vinte até o final da II Guerra
Mundial. Obras do construtivismo ruso, como o cartel para anunciar o plan
quinquenal da URSS para a electrificación, asinado por Petr Aljakrinskij ou o
titulado O desenrolo do servizo de
transporte de Gustav Klucis, ou Cine
Massam de Iosif Bogard, así como outras que recuncan na cinema, na fotografía, no progreso pero tamén no réximes totalitarios compoñen este apartado. Entre elas cabe destacar o cartel
de Francesc Català-Roca no que a cruz
gamada é esmagada por unha zapatilla ou a de Jaume Solà Terrades, edita-

da polo Sindicato de Debuxantes Profesionais da UGT, na que os loitadores
acoitelan unha esvástica.

Turismo, consumo,
campañas electorais
Na mostra recóllese ademais produción
posterior a 1945, tanto carteis publicitarios como o realizado por Niklaus Stoecking para Binaca ou o de Hermann Eidenbenz para Radio Stettler, como os
creados con fins políticos ou turísticos.
Coas décadas dos sesenta e setenta a vida cotiá e a arte mestúranse. A
linguaxe do pop, do cinema, do cómic
vaise facendo oco para anunciar produtos de consumo ao tempo que a imaxe da muller emprégase como reclamo. Neste sentido, a exposición alberga obras de Roman Cieslewicz, Warhol, Waldemar Swierzy ou Max Roth.
A mostra da Barrié recala nos noventa da man de Oliviero Toscani, coas
súas campañas para Benetton, Tomi Ungerer e o seu cartel “Participa nunha sociedade libre e obesa”, Pierre de Senarclens coa súa creación contra o cambio
climático, toda unha serie de obras que
se chegan a converter en manifestos do
compromiso social dos autores.
Despois da súa estadía en Vigo, as
obras que compoñen a mostra 100 póster para un século exhibiranse na sede
coruñesa da fundación. Alí permanecerá do 12 de xullo ao 30 de setembro.♦
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The
Sunday
Drivers,
Astrud e
DeLuxe,
cabezas
de cartel do

Festival do
Norte
H. VIXANDE

A edición deste ano do
Festival do Norte ten
acento galego e
español. Celébrase en
Vilagarcía o 18 e 19 de
maio con The Sunday
Drivers, Astrud e
DeLuxe como cabezas
de cartel.
Nesta edición, no Festival do
Norte conviven dous escenarios.
Un deles máis galego e o outro
para grupos máis consagrados,
entre os que non faltan bandas
do noso país. En todo caso, estará parte do mellor da música
independente peninsular.
O día 18 no escenario principal, Estrella Galicia, o grupo Travolta –formado por integrantes de
Surfin Bichos e Mercromina–
abren o festival para dar paso a
Fernando Alfaro y Los Alienistas
–que estivera á fronte de Surfin
Bichos e Chucho. Tras eses primeiros compases, acturán os casteláns The Sunday Drivers, unha
formación que triunfou en España

The Sunday Drivers e, á dereita, Xoel López, líder do grupo DeLuxe.

e Francia. Outras estrelas do día
son os cataláns de Astrud co seu
pop irónico. Pechan a xornada os
vascos Delorean.
Anteriormente, no escenario
Caixanova, actuarán, por esta orde: Triángulo de Amor Bizarro,
Mendetz e The Blows. O primeiros son coruñeses e por momentos lembran a The Jesus and
Mary Chain, os segundos son cataláns e teñen ecos de !!!. The
Blows son vigueses e están dacabalo entre Franz Ferdinand e The
Strokes.
Tras as actuacións, na carpa
Fun Dance Club os pinchas DJ
Dorian e DJ Homeboy, os dous
dun club madrileño, darán unha

oportunidade para bailar.
O 19 de maio as actuacións
tamén comezan no escenario
Caixanova, coas actuacións consecutivas de Igloo, Ectoplasma e
Schwarz. Os dous primeiros son
galegos e os terceiros cataláns.
Igloo destaca polas súas bases
electrónicas, Ectoplasma é un
proxecto de Nicolás Pastoriza
(La Marabunta) e Schwarz prefiren un pop máis escuro.
No escenario Estrella Galicia, quentarán o ambiente os andaluces do Grupo de Expertos
Sol y Nieve, para seguir a continuación Sr Chinarro e o seu pop
guitarreiro, música pola que tamén apostan os granadinos de

Lori Meyers, que tocan a continuación. A estrela do día vén
despois. Trátase de Deluxe, o
grupo de Xoel López, que presenta novo disto. Conclúen as
actuacións os galegos afincados
en Catalunya, CatPeople.
Seguidamente, na carpa Fun
Dance, un pinchadiscos galego, DJ
Curtis, e outro portugués, DJ Kitten.
O festival celébrase no recinto feiral de Fexdega en Vilagarcía. A apertura de portas ten lugar ás seis e media da tarde e as
actuacións comezan ás sete. O
prezo das entradas é de doce euros cada día se se compran anticipadamente e de quince se se
adquiren na billeteira. Existe un

abono para os dous días que custa dezaoito euros anticipadamente e vinte na billeteira. As entradas véndense en numerosas tendas de música de todo o país,
ademais da páxina electrónica de
Caixanova (www.caixanova.es),
así como no seu centro de venda
telefónica: 902504500.
Ademais, a organización ten
previsto un lugar de acampada
gratuíta para todas aquelas persoas que queiran pasar a noite.
Está situado no Parque do Castriño, un lugar moi próximo ao
lugar dos concertos. Está arborado e conta con servizos e duchas.
Máis información en www.festivaldonorte.com.♦

Música galega en Barcelona
M.B.
Mercedes Peón, Berrogüetto,
Nordestin@s e a Nova Galega
de Danza son os intérpretes e
grupos galegos que participarán en Songaliza, o I Ciclo de
Música de Galicia e Cataluña,
que terá lugar en Barcelona do
11 ao 13 de maio.
Música, talleres de formación, exposicións e conferencias
son algunhas das propostas que
artellan o programa de Songaliza, o I Ciclo de Música de Galiza
e Cataluña que organiza a asociación Rede.cat coa colaboración do Departamento de Cultu-

ra Popular e Tradicional Catalá
da Generalitat e a Consellaría de
Cultura da Xunta de Galicia.
As actividades, que se prolongarán do 11 ao 13 de maio,
desenvolveranse en diferentes
espazos. Mentres que as exposicións e as conferencias se celebrarán na Galería Sargadelos e
os talleres na Aula de Música
Tradicional de Barcelona, os
concertos sucederanse na Praza
do Rei e no Palacio da Música.
As xornadas ábrense o 11
de maio cunha conferencia a
cargo de Ramom Pinheiro Almuinha, na que o director artís-

tico do selo Ouvirmos e profesor do conservatorio folque de
Lalín fará un percorrido pola
historia da música galega.
Esa noite as voces femininas serán as protagonistas do
concerto A noite das donas, que
se celebrará no Palacio da Música e no que participan Mercedes
Peón, Nordesti@s e Rosa Zaragoza, como artista invitada. Sobre o escenario Mercedes Peón
debullará os temas do seu traballo máis recente Sihá, no que
a intérprete coruñesa lle volve
dar unha volta á tradición coas
tendencias musicais máis con-

temporáneas. Guadi Galego,
Ugia Pedreira e Abe Rábade, no
proxecto Nordestin@s, presentará ao público catalán o seu traballo debut, que acadou o aplauso do público e da crítica.
O segundo día do ciclo xirará ao redor da aprendizaxe da
música tradicional. Dende as
dez da mañá a Aula de Música
Tradicional acollerá o taller de
instrumentos tradicionais de
Galiza, a cargo dos mestres
Xoaquín Xesteira, Carlos Quintá, Óscar Fernández Sanjurjo,
Pepa Yañez, Francisco Javier
Feijoó e Alfonso Franco. Pola

tarde celebrarase o debate A
ensinanza regrada da música
tradicional fronte ao ensino tradicional, no que intervirán Ramom Pinheiro, Rodrigo Romaní, Toni Xuclà e Jordi Fabregas.
Esa mesma noite, a praza do
Rei será o escenario da Noite
dos maios, no que actuarán Berrogüetto e Dumbala Canalla,
como grupo convidado. Os concertos son de balde.
A posta en escena de Engado, o último espectáculo da Nova Galega de Danza porá o punto e final do ciclo no Palacio da
Música o domingo 13 de maio.♦
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Manises en Cans
e en Cannes
M. BARROS
O Porriño e Francia, ou o que é o mesmo, o Festival de Cans e o
Festival de Cannes acollerán simultaneamente a estrea de Gritos
en el pasillo, a longametraxe da produtora galega Perro Verde
Films e a canaria Producciones bajo la lluvia. A película preséntase como a primeira fita do mundo realizada con froitos secos.
Como non podía ser doutro xeito,
Gritos en el pasillo, a coprodución
galego-canaria feita con cacahuetes, estrease o 25 de maio, día
mundial do orgullo friki. E farao simultaneamente, ademais de en tres
cines españois, no festival francés
de Cannes e no de Cans, do Porriño, unha das citas máis extravagantes do calendario audiovisual
galego. A película de acción e terror do director Juanjo Ramírez recala en Cans despois de que a súa
presentación espertase gran interese entre o público e os medios especializados no eido da animación.
Cos manises como protagonistas,

seis mil euros de orzamentos, cinco meses de rodaxe e dous anos de
postprodución, Gritos en el pasillo
preséntase como unha das películas máis orixinais realizadas nos
últimos anos. No Porriño pasarase
no Baixo do Bar de Moncho. En
Francia, aínda que non está seleccionada na sección competitiva, a
longametraxe será proxectada dentro do mercado audiovisual que organiza o festival en paralelo. Está
prevista a gravación de vídeos nestes pases que se subirán a rede.
Gritos en el pasillo é a primeira longametraxe do director Juanjo
Ramírez. Nela, un prestixioso ilus-

Estreas e novas
seccións
no Festival de Cans
M.B.
O Festival de Cans ultima os
preparativos da súa cuarta
edición. Xunto aos alpendres, os chimpibuses e as alfombras encanadas polos carreiros que xa se teñen convertido nos seus sinais de
identidade, a cita porriñesa
vén cargada de toda unha serie de novidades que fan medrar a oferta e a duración do
festival, ao tempo que contribúen á súa consolidación como o evento de referencia
das curtametraxes galegas.
Desta vez habilitaranse
sete salas (tres alpendres, dúas adegas, unha casa abandonada e un galpón) para
acoller as proxección das dezanove curtas que se presentan a concurso, entre as que
se inclúen Bechos raros, Incomunicados, A flor máis
grande do mundo, Amelia e
as sereas ou Estación decembro. De novo contarase co
Jalpón Friki, unha sala de
acceso libre para na que se
pasarán algunhas das propostas máis extravagantes.
Organizado pola Asociación Arela, baixo a dirección de Alfonso Pato, o festival estenderase ao resto da
vila do Porriño con actividades que se celebrarán máis
alá do 24, 25 e 26 de maio, días centrais da cita.
Como novidade estrea-

ranse dúas longametraxes.
Unha delas é Abrígate, do realizador porriñés Ramón
Costafreda que terá lugar o
24 de maio no Círculo Recreativo e Cultural e a outra,
Gritos en el pasillo.
Entre as novas seccións
abertas tópase Coloquio na
leira, que nesta ocasión levará a Cans ao actor Tristán
Ulloa, que vén de estrear Pudor, a súa primeira obra como director. Este apartado
está dirixido a cineastas, cinéfilos e curiosos. Tamén se
porá en marcha o concurso
de videoclips musicais.
Cans, en paralelo á celebración en Vigo da Cow Parade, inaugurará a súa particular Can Parade. Neste apartado, os artistas emerxentes do
Porriño transformarán a famosa silueta do can do festival en obras que se exporán
polas leiras da parroquia.
Na tarde proxectaranse
todas as curtas a concurso e,
xa na noite, farase entrega dos
premios. Esta cuarta edición
outorgará o premio de honra
ao director, guionista, músico
e escritor Antón Reixa.
O grupo de Luis Tosar
The Ellas, The Turres Band,
Toni Lomba e Elio dos Santos e os Festicultores Troupe
serán os grupos encargados
de poñer música o venres a
noite e o sábado.♦

trador de contos infantís é contratado polo director do MANIcomio.
A súa misión alí é decorar as paredes cos seus debuxos. O que semella un traballo sinxelo complícase
cando o debuxante descubre un corredor escuro tras o que se escoitan
uns gritos escalofriantes.
Para levar a diante este proxecto de acción e terror con cacahuetes o director rodeouse de Alby
Ojea, como director de fotografía
e contou co apoio de Canarias en
Red, o Cabildo de Fuerteventura e
o Consorcio Audiovisual de Galicia. En xullo de 2004, tras un ano
traballando no guión, nos persona-

xes e nos decorados, comeza a rodaxe, que se prolongará durante
cinco meses nos que se filmaron
máis de 1000 planos de pelexas,
persecucións, efectos... O resultado final veu a luz o pasado mes de
abril, con banda sonora de Andrés
de la Torre e Javier López Vila.
Distribución novidosa
As particularidades da estrea teñen que ver, en palabras de Manuel Cristóbal, produtor de Perro
Verde Films, cos cambios que se
están a producir no ámbito da distribución. Tanto a produtora gale-

ga como a canaria, decantáronse
polo que se coñece co nome de
day &date realase, é dicir, por
unha estrea simultánea en todas
as fiestras de explotación, dende
o cine e a televisión até o dvd e a
descarga legal a través da rede para que o espectador escolla a que
máis se axuste ás súas necesidades. Como indica Manuel Cristóbal “a distribución convencional
funciona moi ben para os proxectos grandes pero non se adecúa
para os pequenos. Apostando por
esta distribución dixital cobres nichos de negocio que estaban desatendidos e que non eran rentábeis”. Ao seu ver este tipo de distribución cubre as carencias que
limitan a produción física.
Esta é a primeira vez no Estado que se aposta por este tipo de
distribución simultánea. Este tipo
de estrea foi empregada por Steve
Soderberg en Estados Unidos en
2005 para Bubble e por Michael
Winterbottom no Reino Unido no
2006 para Road to Guantánamo.
Ademais vén de poñerse en
marcha a web da película,
www.gritosenelpasillo.es, onde
se poderá mercar o dvd da fita
dende calquera parte do mundo e
dende onde se poderá descargar
de xeito legal por tres euros a través de Filmotech.♦
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A Viñoteca

ANTONIO PORTELA

Decantación
A decantación asociase á osíxenación do viño, á limpeza de restos que non queremos na copa e
ao aspecto estético do ritual.
Resulta evidente a decantación nun viño moi vello, ou
non tan vello, e cargado de materia ou outro tipo de sedimentos, como por exemplo un porto vintage ou viños que na súa
elaboración non sofren o proceso de filtración e, polo tanto,
poderian conter precipitados.
Tamén nos casos dunha defectuosa descortiza, na que parte
da cortiza cae no interior da botella. A decantación é o único

método que impide que os sedimentos pasen á copa.
Outro obxectivo da decantación é a osixenación dun viño.
Nos viños de prolongada crianza
óxido-redutiva (en madeira e en
botella) ten a finalidade de “espertar” os seus aromas da estancia na botella, ao tempo que posibilitamos a desaparición dos
primeiros aromas que aparecen
cando descortizamos unha botella con moitos anos (de dez para
adiante). Estes aromas a pechado, ás veces desagradábeis, son
máis volátiles porque se concentran na pequena cámara de aire

da botella e se non os facemos
desaparecer interferirían ou taparían os aromas positivos do viño.
Nos viños denominados de
alta expresión, caracterizados
pola súa gran concentración
sensorial, pero non tan vellos
coma os anteriores, a decantación permitiría a expresión de
aromas ocultos tras a potente
froitosidade primaria. Sucedería
o mesmo nos viños con grande
estrutura e carga polifenólica.
Nestes casos, a decantación non
se realizaría con máis de media
hora de antelación.
Emyle Peynaud afirma que

“se é necesario decantar hai que
facelo no último momento, inmediatamente antes de sentar á
mesa ou antes de servilo. Nunca
por anticipado porque se corre o
risco de quitar forza e reducir o
impacto do seu bouquet laboriosamente adquirido.”
A decantación é un ritual que
se realiza con coidado, resulta
convinte ter a botella de pé un
par de días antes para que os sedimentos se acumulen no fondo,
e no caso de ter estado en posición horizontal até o último momento, sería de utilidade unha
canastra para levar o viño. Unha

E nxeños e criaturas

Hai quen coida que todas ou case todas
estas palabras son sinónimas. Hai aínda
máis xente que as utiliza indiscriminadamente, sen darlles importancia aos matices, ben sexa inadvertidamente, ben de
xeito calculado. E despois hai debates
desvirtuados de raíz pola contaminación
verbal (e ideolóxica, porque algunhas
confusións non son nada inocentes e outras son francamente abusivas). E na confusión desta caste, na falta de matices, na
falta de aprecio polo que di o outro, aínda que o outro sexa minoritario ou difícil
de entender, no englobar todos os que
non pensan coma min no mesmo saco está o principio do totalitarismo… que non
sempre está onde se cre.
Probas do que digo: antisemita utilízase como se fose “antixudeu”. Todo aquel
que é antixudeu é antisemita. Ergo, xudeu
e semita son o mesmo. A onde nos leva isto? A que os árabes, que son semitas, son
ao tempo antisemitas. Perfecto. Mais: é
antisemita todo aquel que é antiisraelí.
Logo semita, israelí e xudeu son o mesmo. Pódese ser xudeu e non ser israelí nin
estar a favor de Israel? Débese poder cando vimos ata rabinos ultraortodoxos que
renegan do Estado de Israel. Son antisemitas ou antixudeus?
Hebreo é sinónimo de xudeu e así se
usa. Ou non é? Pois resulta que non. Hai
xudeus que non son hebreos? Os falashas
etíopes moi hebreos non parecen… Logo
que son?
Todos os israelís son xudeus… ou se
cadra non?
Todos os xudeus están polo regreso á
Terra Prometida, son todos sionistas… ou
haberaos que estean en contra e sexan, de
facto, antisionistas?
Mellor será ir aclarando conceptos. E
como isto está tan enguedellado, podemos
errar. Agardemos que ningún sumo pontífice, presidente de sanedrín ou embaixa-

Xosé Miranda
dor de Israel nos lance anatema. Digamos
as verdades do barqueiro.
Xudeu é hoxe o que practica ou cre na
relixión mosaica. Iso e máis nada. O xudaísmo é unha relixión. Non é unha etnia,
nin unha nación, nin unha raza. Primeiro,
porque as razas non existen. O concepto
de raza é acientífico e obsoleto. Segundo,
porque os anos de dispersión (baixo os
imperios mesopotámicos e o Imperio Persa, primeiro, baixo o romano e por todo o
mundo, despois) non foron en balde. Ninguén pode crer en serio que non houbo
mestura e apareamentos, influencias mutuas, intercambios. E ninguén pode pretender que non houbo “deriva xenética”
polo efecto dun certo illamento entre os
diversos grupos de hebreos. Como tal, os
sefardís son moi distintos aos askenazís.
Os xudeus alemáns eran alemáns, e os xudeus galegos, portugueses, casteláns e cataláns, eran iso, galegos, portugueses, casteláns e cataláns que se diferenciaban na
relixión. Dicir o contrario é racista ou xenófobo (con perdón). O que fixeron os
chamados (mal) Reis Católicos foi unha
canallada e un crime contra a humanidade: quitáronlles terras e propiedades aos
que eran súbditos seus e compatriotas.
Expulsaron seres humanos que nada lles
fixeran. Máis ou menos, a grandes trazos,
o que fixo o Estado de Israel cos semitas
palestinos. Non se alporicen, son nada
máis ca feitos. A verdade faranos libres.
Hebreo é un nome étnico. Os hebreos
era un grupo de cananeos (ou de arameos)
que nas terras altas de Canaán (Palestina)
tivo dous reinos: o do norte, Israel, desapareceu moito antes que o do sur, Xudá. Do
do norte non se volveron ter noticias, nunca se refixo e os hebreos que o constituían
desapareceron da historia, maioritariamente: andarán os seus xenes por Oriente ou se
cadra algúns dos xudeus que quedan por
Irán sexan descendentes deles. Non o sei.
Xentes procedentes doutros lugares do imperio ocuparon o seu lugar: son os posteriores galileos e samaritanos. O do sur resistiu máis, e nel se redactou (ou se recompuxo) a Biblia, moito tempo despois do
que a mitoloxía hebraica pretende. Todos
eran hebreos, os do norte israelís, os do sur
xudeus. Israelí e xudeu non eran o mesmo.
Só na mitoloxía hebraica ambas as cousas
se confundiron e por iso lle puxeron o nome do reino do norte a un Estado pensado
para os descendentes do reino do sur.
A mesma Biblia amosa que non todos
os israelís eran mosaicos (o que agora
chamamos xudeus): adoraban outros deuses e non sacrificaban en Xerusalén. Polo
tanto, todos os hebreos non eran xudeus
(en ningún dos dous sentidos da palabra:
nin eran do reino do sur, nin eran de reli-

N EREA VARELA G O N Z ÁLEZ

Xudeus,
hebreos,
israelís,
semitas,
sionistas…

vez descortizada con coidado a
botella, vértese o viño no decantador lenta e suavemente até que
os pousos cheguen ao colo da
botella. O uso dunha candea por
parte dos sommeliers ten coma
obxectivo observar o movemento dos depósitos na botella.
Existen diferentes modelos e
tamaños de decantadores. Polo
seu tamaño e función clasifícanse
en: Amplos: para ventilar viños
novos ou para impedir a súa apertura; medianos: para unha mediana osixenación de viños maduros
e pechados: para refrescar posíbeis brotes de elaboración.♦

Posto fronteirizo en Ramallah, Cisxordania.

xión mosaica). Por outra parte, houbo
grupos humanos que se converteron
posteriormente ao xudaísmo. Por exemplo, os falashas etíopes, que non descenden dos hebreos. Son xudeus, non hebreos (e nunca tiveron nada que ver co reino
de Xudá). Outro exemplo (e hai máis): os
xázaros. Esta nación turca converteuse en
masa ao xudaísmo. Os seus descendentes
mesturaríanse cos hebreos, ou non. En todo caso, eran turcos e non hebreos.
Hebreo e xudeu non son sinónimos. Os
xudeus basean a súa reclamación das terras palestinas na mitoloxía (é a Terra Prometida por YHVH). Mais, en último caso,
iso só o poderían reclamar os hebreos (o
pobo elixido), non os xudeus. (Se é que se
pode reclamar despois de 2.000 anos. Xa
podemos irnos preparando). E o matiz é
moi importante. O xudaísmo é só unha relixión. Como o cristianismo ou o islamismo. E non é unha “relixión nacional”, como acabamos de ver. O concepto de nación é posterior aos tempos bíblicos.
Ademais, os semitas eran bandas de
xente branca oriental situada entre os babilonios e os exipcios, os persas, os hititas
e os gregos. Houbo moitos grupos de semitas, entre eles os hebreos, os cananeos,
os amorreos, os idumeos, os árabes, os
asirios, os elamitas, os luditas, os fenicios,
os caldeos, os suteos, os ammonitas, etc.
Todos, salvo os hebreos, (ou unha parte
dos hebreos) acabaron fusionados no termo “árabes”, que se cadra non é moi correcto. En todo caso, hoxe todos falan árabe. Con iso, teñen moito máis dereito a re-

clamarse “semitas” os árabes ca os xudeus. Mais, en realidade, os hebreos sempre recoñeceron o parentesco (aínda que
quedando coa primoxenitura, iso si).
Os israelís son os habitantes (non sei se
escribir os cidadáns) do Estado de Israel.
Iso, hoxe. Moitos xudeus non son israelís,
moitos outros non queren ser israelís (aínda que si axudar os seus irmáns de relixión
ou cultura), mesmo algúns non recoñecen
o Estado de Israel, por causas diversas. Estar en contra de Israel pode ser errado ou
non, pero non significa automaticamente
estar contra os xudeus nin contra os hebreos. Hai israelís que non son xudeus, porque
son musulmáns ou cristiáns ou ateos, aínda
que iso en Israel é un verdadeiro problema:
Estado e relixión tenden a confundirse, pola sinxela razón de que a relixión é a causa
do Estado. Israelí, semita, hebreo e xudeu
son cousas diferentes. Estar a favor de Israel é ser proisraelí. Falemos con propiedade. Ser antiisraelí é estar en contra do Estado de Israel, ou nin sequera iso: hai quen só
é antiisraelí porque está en contra da política do Estado de Israel, non do Estado en si.
Israel é o produto do sionismo, porén hai
israelís (xudeus e musulmáns) que non son
sionistas. Israel é un Estado que viola os
acordos das Nacións Unidas e que, como
Estado, utiliza a violencia e a ilegalidade.
O sionismo –movemento que cre que todos
os xudeus son unha nación e que deben
ocupar o Levante “desde o Xordán ao Éufrates”, por que é palabra de Deus– é unha
ideoloxía tan falaz coma o panarabismo
(en países que non son árabes: Marrocos,
Alxeria) ou o separatismo da “Padania”.
Pura mitoloxía.
Dicir isto non é estar a favor de ninguén: nin de Hamas nin sequera da Autoridade Palestina. Sinxelamente, son feitos.
Eu son un deses tipos que soña cun só
estado en Palestina, igualitario, aconfesional, laico e con respecto a todas as relixións, etnias e grupos humanos. Ah, e a
todas as persoas. Mesmo aos propietarios
desterrados e roubados hai sesenta anos.
Mesmo aos nenos e as mulleres e homes
aos que se confina detrás dun muro. Mesmo aos xudeus que non son sionistas. Porque as relixións non deben interferir na vida pública nin en Palestina nin en Israel
nin en Irán nin en Italia nin nos Estados
Unidos de América.
Que non boten a ninguén de ningún sitio. Que o Xenocidio non se repita nunca en
ningures. Holocausto nunca máis. Que os
infelices xudeus vivan en paz e harmonía
cos seus veciños árabes igualmente infelices, dándolle a cada un o seu: a Deus e o
que é de Deus e ao César o que é do César.
E que os galegos aprendan a preocuparse da
liberdade. Empezando pola nosa.♦
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Escolma
de poesía
relixiosa
FRANCISCO CARBALLO

N

on tiñamos
antoloxías de poesía
relixiosa galega,
agora temos tres: a do
Diurnal, a de Vitorino
Pérez Prieto e a de Félix
Villares.
O Diurnal –libro de
rezo en galego– foi o
primeiro en escoller un feixe de poemas de autores
actuais. Libro soporte para
orar, que enternece. A “Escola poética de
Mondoñedo” de Felix
Villares estuda, desde o século XVIII a hoxe, unha realidade galega de poesía en
gran parte relixiosa.
A antolóxía de poesía
relixiosa galega (Os rios
pasan cheos de Deus) de
Vitorino Pérez recolle unha
ampla monstra literaria desde o Medioevo a hoxe. Como toda escolma ten estrelas e lunares. Estes porque
lle dá espazo á literatura relixiosa inda que non
poética ou por adiviñar en
poemas fondos de posíbel
interpretación relixiosa.
Mais iso é inevitábel. Á
beira, unha morea de
poemas relixiosos: metáforas vivas e respostas á
intención do autor:
“Tivemos presente o
“carácter de oración”,
explícita ou pola calidade
de reflexión profunda sobre
cuestións humanas
transcendentais, sobre o divino e o o humano”(páxina
37). Hai na antoloxía, en
cantidade, poesía relixiosa.
Houbo un esforzo grande
na busca deses poemas. Para min, os que mellor intentaron poesía relixiosa amais
de Rosalía de Castro, son
Ramón Cabanillas, Xosé
María Díaz Castro e Faustino Rei Romero. Neles cabe
atopar grandes achados.
Cabanillas e Rei intentaron,
a propósito, poesía relixiosa: “Samos” é o mellor
logro de Cabanillas. De Rei
hai poemas devoradores de
alento relixioso. Castro é o
Xoán da Cruz galego:
clamor de presenza divina e
solidaridade co pobo.
“Os ríos baixan cheos
de Deus” satisfai unha
urxencia: Cantos
acudiamos a un soporte poético na vivencia oracional
e de animación cristiá, tiñamos que andar sempre á caza e pesca de poesía galega
dispersa. O autor desta
escolma dános unha boa
axuda: Auga fresca a beber.
E, igualmente, provée de
material os crentes que
beben na “relixiosidade popular”, devocionista e recitativa. Así as panxoliñas
son tenrura, símbolos
provisorios para aguante da
xeada da vida.♦

Curro de Sabucedo.

A loita entre o home e o cabalo
M. BARROS
Declarada de interese turístico nacional, o Curro de Sabucedo é o máximo expoñente dunha tradición arraigada no país na que segue presente a loita corpo a corpo entre o home e o cabalo. Pero a de Sabucedo non é a única rapa das bestas que se celebra en Galiza. Aínda que
máis descoñecidos, en total desenvólvense de maio á setembro ao redor de vinte curros e o interese que espertan é cada vez maior. O que
se celebra na Valga, no concello de Santa María de Oia, na comarca
do Baixo Miño, o 13 de maio abre o calendario dos curros galegos.
Cada vez é maior o interese que
espertan os curros en Galiza, unha
tradición arraigada no país que
nos últimos anos funde o aspecto
gandeiro que os viu nacer cunha
compoñente máis festiva e lúdica.
A primeira das citas dentro do calendario de rapas galego é a da
Valga, no concello de Santa María
de Oia, o 13 de maio. Máis arraigada na tradición que outros, a rapa da Valga, que está organizada
pola Asociación de Gandeiros da
Valga, congrega ao redor de 5.000
visitantes que se dan cita para
contemplar os labores agrarios
propios, dende a separación das
bestas, a rapa, a marcaxe e a desparasitación até a ceiba no monte.
Pero, a orixe dos curros é
aínda incerta. Como explica Herminio Pose Nieto, autor da Guía
dos curros de Galicia (Xerais), o
seu nacemento vén da man da
cría de gando en liberdade nos
montes galegos. Unha das teorías máis aceptadas é que a introdución dos cabalos no norte da
península ibérica fíxose coa chegada dos celtas ao redor do século VI a.C. Dende antigo, para
reunir o gando e facer un aproveitamento axeitado das reses,
empregáronse vegadas e corredoiras estreitas, uns accidentes
naturais que co tempo foron reemprazados polas construcións
actuais.
Aínda que foi unha práctica estendida, “curiosamente Galiza é
unha poucas partes do mundo no
que aínda se crían cabalos en absoluta liberdade e se acurran deste
xeito para facer practicas gandeiras
sobre eles”, sinala Pose.
O curro da Valga en concreto,
e os do Baixo Miño en xeral, son
as rapas con maior tradición gandeira de Galiza. Ademais do compoñente folclórico e popular, teñen un forte apartado de aprovei-

tamento gandeiro. “Alí reúnense
os animais para identificalos, separar os poldros que se van vender dos que van quedar no monte,
para rapalos, desinsectalos e desparasitalos”, comenta.
Loita e inmobilización
Os 21 curros que se celebran en
Galiza diferéncianse ademais de
polo tipo de construción e polos
materias empregados, polas técnicas para o derribo e marcaxe das
reses. Mentres que en rapas como a
de Sabucedo prodúcese unha loita
corpo a corpo entre o home e o animal, noutros como no Baixo Miño
bótase man dunha sorte de cordas
para inmobilizalo de pé e proceder
a identificación. Destaca pola súa
curiosidade o de Candaoso, declarado de interese turístico nacional.
Alí, o que se fai é xuntar todos os

cabalos nun espazo pequeno, impedíndoselles a mobilidade e, unha
vez quietos, un xinete salta de lombo en lombo rapando as crinas e
procedendo á marcaxe.
Esperta interese
Desde que en 2003 se publicou a
Guía dos curros de Galicia, teñen xurdido diferentes rapas na
provincia de Ourense e da Coruña que aínda non gozan da popularidade dos anteriores. “O cabalo é un animal que esperta paixón
e curiosidade. En Galiza vívese
unha revolución na cría cabalar
tanto en liberdade como nas casas”, explica Pose. “Lugares que
non teñen tradición pero crían
gando están a organizar os seus
propios curros. Por iso penso,
que no futuro o número de rapas
vai crecer”, comenta.
Identificación
Aínda que na actualidade non
existe un método de identificación oficial, si é certo que cada
gandeiro ten as súas propias
marcas que se respectan de curro
a curro. Dentro das prácticas
gandeiras das rapas adoitase

Calendario de rapas
A VALGA
(Oia), 13 de maio
TORROÑA
(Oia), 3 de xuño
MOUGÁS
(Oia), 10 de xuño
MORGADÁNS
(Gondomar), 17 de xuño
CAMPO DO OSO
(Mondoñedo), 24 de xuño
SERRA DA CAPELADA (Cedeira), 24 de xuño
SAN CIBRÁN
(Gondomar), 24 de xuño
SABUCEDO
(A Estrada), 7 ao 9 de xullo
AMIL (Moraña),
8 de xullo
CANDAOSO
(Viveiro), 8 de xullo
AS CANIZADAS

(P. do Caramiñal), 8 de xullo
FORGOSELO
(Capela), 8 de xullo
SERRA DO GALIÑEIRO
(Vincios), 8 de xullo
ENXA
(Porto do Son), 28 e 29 de xullo
A PARADANTA
(A Caniza), 29 de xullo
CUSPEDRIÑOS
(Cotobade), 5 de agosto
SANTO TOMÉ
(O Valadouro), 5 de agosto
PRADO DA CANDA
(O Covelo), 12 de agosto
MONTE CASTROVE
(Poio), 18 e 19 de agosto
PEDROSO
(A Caniza), 19 de agosto
A GAÑIDOIRA
(Muras), 16 de setembro.♦

marcar ao animal, normalmente
á ferro, con siglas ou co nome da
casa dentro da parroquia. Como
sinala Herminio Pose, existen rexistros de marca moi antigos,
“pero os gandeiros son reacios a
dalos a coñecer”.
Para a marcaxe tamén se fan
pequenos cortes nas orellas das
bestas. “Os cabalos sofren un pouco” sinala Pose, “pero é o sistema
que se remonta moitos séculos
atrás e que se deben conservar. Tamén é certo que se deben adaptar á
modernidade e, se existen outros
sistemas igual de eficaces, débense impoñer”. Ao seu ver, na actualidade non existe tal ferramenta,
porque o microchip, que se presenta como infalíbel, non permite
o recoñecemento a simple vista e
precisa dun lector.
Con todo, prácticas cruentas
como a que se realiza no curro de
Sabucedo de amputar as orellas a
un determinado grupo de cabalos
están en retroceso.
Incendios
“Non deixa de ser unha realidade
que cada vez son máis as estradas
que atravesan os montes, que se incendian os pastos... e todos estes aspectos xogan en contra do censo”,
indica Pose. O pasado ano moitos
animais en liberdade morreron
queimados nos montes do Baixo
Miño. Como explica Pose “existe
unha lei de prevención de incendios
forestais que prohibe o pasto de
animais en zonas queimadas nun
período de dous anos despois da
queima porque se entende que desta forma se axuda a rexenerar o
monte. A vaga de lumes do 2006
afectou especialmente as zonas de
pasto galegas”. Ao seu ver dous
anos é un período “demasiado longo”, por iso “debería haber unha
pequena amnistía. A Consellaría de
Medio Ambiente, por ser unha situación especial, debería permitir o
pastoreo en zonas queimadas, porque coido que axuda a rexenerar o
monte despois de que o terreo se
asente un pouco. Os animais son
diseminadores de sementes e desbrozadores natos, axudan a que nazan as prantas novas e evitan a colonización de fentos e toxos”.♦

O Trinque
As últimas lúas
Nº 1.267 ● Ano XXX ●
Do 10 ao 16 de maio do 2007

As últimas lúas, de Furio Bordon
dirixido por Xulio Lago, é o último espectáculo que pon en escena a compañía Lagarta Lagarta.
A obra pódese ver o 12 de maio
ás 9.30 da noite no Auditorio Re-

veriano Soutullo de Ponteareas.
No elenco están Ernesto Chao (o
famoso Miro de ‘Pratos combinados’), Rosa Álvarez e Artur
Trillo. O 18 de maio viaxa até o
Teatro Principal da Estrada.♦

Coordinación: Xesús Vaamonde Cid

G U I E I R O

D E

C U L T U R A

CASAS DOENTES

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

O Barco
Barco
■ EXPOSICIÓNS

A CARÓN DO MAR

O Ballet
Nacional de
Lituania
representa
O Lago dos
Ciñoso
martes 14
no Palacio
da Ópera
da CORUÑA.

O Centro Comarcal de Valdeorras, no BARCO, alberga unha
mostra de Agustín Bastón, Lito Portela, Xavier Ríos e Manuel
Pizcueta, de quen ollamos un cadro.

Desde este xoves 10 e até o
24 de xuño 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.

Agustín Bastón, Manuel
Pizcueta, Lito Portela e
Xavier Ríos son catro pintores que teñen en común o
universo vital e xeográfico:
a península do Morrazo,
desde onde se comprometen coa realidade, a dinamización artística, a intervención social, pero sobre todo
coa súa obra plástica cunha
proxección que supera o
ámbito local. Catro propostas distintas, de acusada
singularidadee cuns sólidos
mundos creativos. Até o
martes 15 no Centro Comarcal de Valdeorras.

costa sinuosa con máis de
1.000 km, centos de ríos e
unha alta produtividade.
Este patrimonio está a ser
dinamizado e conservado
pola Federación pola Cultura Marítima e Fluvial e
polas 38 asociacións que a
constituen. A mostra Patrimonio do Vento e do Sal:
as embarcacións tradicionais galegas pode ser coñecida este domingo13 no Paseo de Rodeira, fronte á Casa da Cultura. Ademais haberá actividades didácticas
e obradoiros para crianzas.

Bueu

A Coruña

A coñecida obra de Tchaikosvky a cargo do Ballet
Nacional de Lituania o
martes 14 ás 20h30 no Palacio da Ópera, sendo a
coreografía de Marius Petipa e Lev Ivanov e o solistas Igor Yebra e Alicia
Amatriain.

■ EXPOSICIÓNS

■ ACTOS

■ EXPOSICIÓNS

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

DESEÑO GRÁFICO

SOSTENIBILIDADE

MAKE BELIEVE

CONSERVAR

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.

O MACUF acolle este xoves 10 ás 20h ao catedrático
de Bioquímica e Bioloxía
Molecular da Escuela Téc-

nica Superior de Ingenieros
Agrónomos e da Politécnica de Madrid Francisco
García Olmedo, que falará
sobre Biocombustíbeis:
vantaxes e límites.
■ DANZA

O LAGO DOS CIÑOS

Na galería Sargadelos temos até o 16 de xuño a
mostra de deseño O último berro.

MEMORIA
NAS PAREDES

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

ELENA GAGO
Podemos ollar as súas pinturas no Quiosque Afonso.

LA GALICE.
JEAN DIEUZAIDE

PARA TRANSMITIR

O conservador-restaurador
de bens culturais é unha
mostra que podemos coñe-

E S P E C T Á C U L O S

Circuitos
Circuitos 4x4

Ruote.

Catro ciclos adicados á Tradición Instrumental; ás
Voces Tradicionais; á Canción de Autor e ás Con-Fusións na música galega. Este xoves 10 ás 18h30 teremos a Ruote no teatro da Cidade Universitaria de VIGO; e ás 20h30 a Serra-lhe Ai!!! no Principal de PONTEVEDRA. O venres 11 Leilía estará ás 20h30 no Auditorio Municipal de MONTERROSO; no Centro Cívico de
Arteixo estará Ruote; e Xavier Díaz ás 21h no C.S. de
BOIRO. O domingo 13 ás 22h poderemos escoitar Os
Carunchos na Casa da Cultura de SARRIA. O mércores 16 tocaralle o turno a Marful ás 20h30 no auditorio Gabriel García Márquez de OLEIROS; e a Serralhe Ai!!! no Auditorio Municipal de MONTERROSO.♦

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 este xoves 10 no C.S. A Revolta de VIGO; o
venres 11 poderemos escoitalo, xunto cos Dios ke te
Crew, na sala Teatro (Rúa Rei Abdullah 13) da CORUÑA.♦

XI Festival de Jazz
de Primavera
En OURENSE, no café Latino ás 23h. Despois da actuación de Al di Meola o luns 7 aínda chegamos a tempo
de escoitar a Toni Sola Quintet con Scott Hamilton o
luns 14; aos grupos
galegos Escorba e
Abuña (5 euros); o
martes 22 haberá unha repichoca; o xoves 24 poderemos
escoitar a Alfonso
Medela
Quartet
((10 euros); e o sábado 26, en homenaxe
a Billie Holiday:
Charmin Michelle
e Grant Stewart &
Harry Allen, que,
de permitilo o tempo
será ao ar libre. Máis
información en
w w w. c a f e l a t i n o jazz.com♦
Alfonso Medela.

Cambados
■ EXPOSICIÓNS

NATUREZA GALEGA
Mostra de fotografías sobre
a natureza do noso país de
José A. Acuña Estévez Luma en Exposalnés desde o
martes 15 até o 30 de maio.

Cangas
■ ACTOS

NABEIRA 08

A riqueza da cultura marítima e fluvial é froito dunha

25 anos de Letras
Do 12 ao 25 de maio a A.C.
Monte Branco do Couto,
en PONTECESO, celebra o
25 aniversario, que tamén é
o da Festa das Letras e da
Feira da Artesanía. O sábado 12 celébrase unha cea
e proxéctase un DVD coa
historia da asociación, e a
actuación de Serralhe-aí.
O domingo 13: recital poético As horas de María coa
voz de Paco Souto, música
de Serxio Moreira e imaxes de Pëter Schneider;
actuación do Coro Monte
Branco; placa na honra
dos últimos homenaxeados
na Festa das Letras que será descuberta por Concha
Blanco, Manuel Rivas,
Asunción Antelo, Luz Pozo e Mini e Mero; a Escola Superior de Arte Dramática dá un recital; Dequenquén representa Os
berros do silencio; e A

E

Quenlla dará un concerto.
O luns 14 adícaselle ao
alumnado de Ponteceso,
coa actividade A maxia da
lectura a cargo do Mago
Antón e de Altega, e o espectáculo literario-musical
A caricia da serpe, con Lino Braxe, Miguel Ladrón
de Guevara e Rómulo
Sanjurjo; a proxección
–en galego– d’O bosque
animado e Carlos Blanco
presentará Folk Oral. O
martes 15 e mércores 16
chegarán os títeres cos
Contos do vento acatarrado dos Monicreques de
Kukas; Lectura en valores
de Altega; As cantareiras
de Os dous de Sempre; e
O libro da Selva de Cachirulo; ademais da animación e pasarrúas a cargo
d’Os Quinquilláns; e a actuación de Mofa e Befa
con Sempre ao Lonxe.♦

Carteleira
Carteleira

☞

HOTEL TÍVOLI. Nova fita de Antón Reixa,
con moitos actores galegos.
Varias historias encadeadas a
través dun chisqueiro. Cinema
cosmopolita feito en Galiza.

☞

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.
Nova 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.

☞

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.

☞

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.

☞

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.♦

■ EXPOSICIÓNS

XOÁN ANLLO

O Museo Provincial presenta esta mostra de arte
africana con pezas pertencentes a esta colección.
Eva Santolaria.

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

VICENTE PREGO

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

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

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR 07
As obras do prestixioso premio de fotografía da natureza, recoñecido como o máis
importante do mundo, organizado pola BBC Wildlife
Magazine e o Museo de Historia Natural de London,
pódense admirar no Aquarium Finisterrae até xuño.

ALISON &
PETER SMITHSON

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

Para a
inclusión
de información nestas
páxinas
do Lecer
pregámosvos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@anosaterra.com

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.

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

■ MÚSICA

CAÍDA DAS ATOCHAS
Concerto conmemorativo do
70 cabodano da “Caída das
Atochas” con Zënzar e Ruxe Ruxe este venres 11 ás
21h na sala Inox por 3 euros.
En xullo de 1937 no barrio
das Atochas foron asasinados varios anarquistas. Neses días máis de vinte persoas foron asasinadas a raiz do
golpe de estado. A Comisión
pola Recuperación da Memoria Histórica quere facer
unha homenaxe a estas e outras vítimas destes feitos.

DIOS KE TE CREW
Este venres 11 a partir das
21h30 na Sala Teatro –na
rúa Rei Abdullah– teremos
á banda de hip hop de Ordes, que estarán acompañados polos cataláns de Pirats
Sound Sistema coa súa peculiar mestura de reggae
dub e drum & bass. Entradas antecipadas a 10 euros
en Madizer, Nonis e Portobello (13 na billeteira)

LAURA BALBOA
Poderemos escoitala, xunto
con Mario Diz ao violín e á
viola, o sábado 12 ás 19h
no MACUF, con entrada de
balde, dentro do ciclo El oído contemporáneo.

Ferrol
Ferrol
■ EXPOSICIÓNS

BIENAL DE GRAVADO
CAIXANOVA
Até o domingo 27 a Sala de
Exposicións do Porto presenta os 87 mellores traballos seleccionados na IX
edición da recoñecida Bienal Internacional.

MÁXIMO RAMOS

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

ISMAELO

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

Lagarta Lagarta representa As últimas lúas o venres 11 en NOIA e o sábado 12 en PONTEAREAS.

GUEZOS
Este grupo actúa o venres11 no Clavicémbalo. O
sábado 12 teremos na mesma sala aos Jato Nejro.

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.

Noia

FRANCISCO LÓPEZ

■ TEATRO

A Casa da Xuventude acolle
unha mostra deste pintor.

LAGARTA LAGARTA
Representa a peza As últimas lúas este venres 11 ás
22h no teatro coliseo Noela.
Dirixida por Xulio Lago,
conta no seu elenco con Ernesto Chao, Rosa Álvarez
e Artur Trillo. Esta obra do
italiano Furio Bordon foi
traducida por Cándido Pazó.

Ourense
Ourense
■ CINEMA

II CICLO DE
MEDIOAMBIENTE

Co gallo do Maio Xove, organizado pola Casa da Xuventude, Amigos da Terra
celebra este ciclo con películas e documentais que reflexionan sobre os perigos actuais do planeta e a relación
do home coa natureza. Durante os martes de maio na
sala de vídeo da Casa da Xuventude, ás 19h30. O martes
15 proxéctase Rapa Nui, de
Kevin Reynolds, sobre o enfrontamento entre dúas clases sociais na illa de Pascua.
■ EXPOSICIÓNS

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

SUSO BARRIO

KEITH HARING

FRANCISCO LÓPEZ

A Fundación Caixa Galicia
reúne, até o 10 de xuño, na
mostra Obra gráfica completa sobre papel 1982-1990
215 traballos dun dos artistas
con máis talento da arte pop.

A obra do artista exponse na
galería Visol até o xoves 31.

■ ACTOS

NUTRICIONISMO
Dentro do ciclo Periodismo
do século XXI, este xoves

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

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

ORKAN UBER POESIE
Xosé Lois Carreira expón
no Museo Municipal até este domingo 13.

Pontevedra
■ ACTOS

MIRITO TORREIRO
O luns 14 ás 20h falará sobre O
Documental español contemporáneo no C.S. Caixanova.
■ EXPOSICIÓNS

CERÁMICA

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

BIOGRAFÍAS

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

DESTINO LA LIBERTAD

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

O Porriño
■ ACTOS

LÚA CON LUVAS

O Ateneo presenta unha
mostra de José Antonio
Martínez e Francisco Javier Álvarez.

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.

OS NABIS

■ CINEMA

TINTORESCU
sustentábeis (bus, a pé, en bicicleta e
piragua). Este 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.♦

Representa a peza As últimas lúas o sábado 12 ás
21h30 no auditorio municipal Reveriano Soutullo. Dirixida por Xulio Lago, conta no seu elenco con Ernesto Chao, Rosa Álvarez e
Artur Trillo. Esta obra do
italiano Furio Bordon foi
traducida por Cándido Pazó.

EL OJO QUE VES

FRUELA ALONSO

Lugo

LAGARTA LAGARTA

LER IMAXES

■ MÚSICA

O grupo de hip hop de Ordes toca no Barrigaverde
este sábado 12.

■ TEATRO

O pintor amosa a súa obra
na Casa da Xuventude.

Lalín
DIOS KE TE CREW

Ponteareas
Ponteareas

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

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

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

XOÁN GUERREIRO

TI N O VIZ

O premiado Ernesto Caballero
dirixe esta produción para a que
conta con Carmen Machi, Vicente Díez, Marisol Rolandi ou Eva
Santolaria, e poderemos ollala este 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.♦
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10 ás 20h30 no Círculo das
Artes, a experta en nutrición e dietética Mª José
Roselló falará sobre a Importancia de comer sano.

Auto

O C.C. Caixanova acolle,
até o 27 de maio, a impresionante mostra Profetas da
modernidade que, con 70

CANÓDROMO
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 10 ás 21h poderemos ollar De bares, primeira longametraxe do director galego Mario Iglesias.
■ EXPOSICIÓNS

RETOS PARA UNHA
ÉPOCA

O C.C. Municipal acolle,
até o luns 21, a mostra de
30 paneis Os ilustradores
galegos 1880-1936, con
textos e imaxes nos que se
fai un percorrido pola evolución da arte gráfica galega até a Guerra Civil, a través dos traballos feitos nas
cubertas de publicacións.
■ MÚSICA

QUEMPALLOU

Toca este venres 11 ás 23h
no bar Liceum. O sábado 12
ás 23h teremos á cantante
portuguesa Amelia Muge.
■ TEATRO

CULTURA EN FAMILIA
O sábado 12 ás 18h na praza de Antonio Palacios teremos o espectáculo de novo
circo Sen papeis, interpretado por Ciganí & Cía.

Ribeira
■ EXPOSICIÓNS

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

Santiago
■ CINEMA

XOGANDO CO TEMPO

A Fundación Caixa Galicia
acolle este ciclo no que poderemos ollar o luns 14 ás
20h15 e con entrada de balde a fita Magnolia.
■ DANZA

MOVE’M CULT &
DANZA

V edición deste festival dos
ritmos do mundo que se vén

celebrando desde o luns 7.
Este xoves 10 ás 17h30 e ás
19h no Centro Socio-cultural
de Vite Obradoiro de Caligrafía Árabe por Mohamed
Azibou El Hemam; neste
mesmo lugar ás 19h30 e
20h30, Obradoiro de Flamenco por Claudia Fidalgo;
e ás 21h no teatro Principal,
Silha, danzas ciganas e
orientais con música en vivo
a cargo do Grupo Gaira. O
venres 11 ás 19h e 22h no C.
S.C. de Vite Obradoiro de
Danzas Tunecinas por Narjess Montasser (inscripcion
no 679 345927, 25 euros); ás
22h30 na Praza do Toral,
Contacontos a cargo de
Marco Luna. O sábado 12 ás
111h e 13h tamén no C. S.C.
de Vite, Danza do Ventre
Tribal, por Martha Franco
(inscripcion no 679 345927,
15 euros); ás 13h30 e 14h30
máis Contancontos no Toral
con Marco Luna; no C. S.C.
de Vite ás 17h e 20h, Obradoiro de Danza Cigana India, por Valentina Lacmanovic (inscripcion no 679
345927, 25 euros); e ás 21h,
música e danza no Toral a
carto de Mu. E o domingo 13
ás 13h30 e 14h30, Espazo
mestizo, Pasarrúas no Toral. As actividades son con
entrada libre non sendo onde
se indica o prezo. Máis información en www.compostelacultura.org
■ EXPOSICIÓNS

LUÍS KSADO

O martes 15 inaugúrase na
Facultade de Filosofía esta
mostra do histórico fotógrafo compostelán.

MENCA ESTÉVEZ

A galería Sargadelos acolle
até o 16 de xuño a mostra
de pintura Itínere.

127

O artista Fernando García
expón os seus cadros na galería DF Arte Contemporánea até o 9 de xuño.

ENTRE AMIGOS

Podemos ollar no Museo do
Pobo Galego as fotografías
etnográficas realizadas polos seus socios. No mesmo

En
PONTEVEDRA
continúa
a mostra
El ojo que
ves na
Fundación
Caixa
Galicia.
Na imaxe,
obra de
Juan Carlos
Bracho.
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lugar temos a mostra A xeración Nós e Europa.

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

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

CGAC
O museo compostelán presenta desde o venres 4 até o 3
de xuño a terceira e derradeira mostra do ciclo Mapas,
cosmogonías 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.

Convocatorias
BOLSAS DE CREACIÓN
O MACUF convoca tres bolsas para a
creación artística no estranxeiro, destinadas a artistas plásticos ou visuais
nados ou redidentes na Galiza, que
non teñan cumpridos os 35 anos o 31
de decembro de 2007, facéndose efectivas a partir do 1 de outubro de 2007
e concluíndo o seu aproveitamento o
31 de marzo de 2009, cunha duración
máxima de 18 meses. Cada unha das
bolsas estará dotada con 16.000 euros,
que se abonarán en diferentes pagamentos, destinados ao pago de viaxes,
estancia, matrículas en centros docentes, materiais, traslado de obra realizada, etc. Os aspirantes deberán presentar –ou remitir– antes do 15 de xuño,
nas dependencias do Museo de Arte
Contemporanea Unión Fenosa (Avda.
de Arteixo 171, 15007) da CORUÑA, o
seu currículo profesional, artístico e
académico, reprodución dixital en CD
de, cando menos, 10 obras propias,
unha memoria detallada do traballo artístico que pretende realizar, con especificación dos seus fins, medios e pra-

zos de execución e a expresa xustificación de que este traballo teña que realizarse necesariamente fóra do Estado Español. Información completa en
www.macuf.com.

curso, www.cenporcen.blogspot.com, onde tamén se poden consultar as bases
completas.

100% ALGODÓN

Poden participar neste certame de poesía todas aquelas persoas interesadas
cunha soa obra por autor, escrita en galego dunha extensión mínima de 600
versos. Os orixinais presentaranse ou
enviaranse por correo ao Departamento de Obras Sociais de Caixanova
(Centro Social Caixanova, Avda Policarpo Sanz 24-26, 36201 de Vigo), por
quintuplicado, mecanografados a duplo
espazo, e baixo lema e plica, antes do
31 de outubro. O primeiro premio está
dotado con 12.000 euros e publicación
da obra gañadora na colección Arte de
Trobar, coeditada por Caixanova e o
Pen Clube de Galiza. Información
completa en www.caixanova.es.

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

Encóntrase no CGAC esta
mostra coa que se trata de
resaltar 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
no Auditorio de Galiza.

SUSO FANDIÑO
Até o 17 de xuño temos a
mostra Álbum 04/05/06 na
Zona C, espazo expositivo
municipal en San Domingos
de Bonaval. Instalación realizada con fotografías amateur que pretende arremedar
a espontaneidade dun cuarto
adolescente e que inunda o
espazo expositivo.

ANDRÉ MASSON

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

JESÚS OTERO IGLESIAS
No primeiro andar da Fundación Granell podemos
ollar a súa mostra Joumutt.

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

GONZALO SÁNCHEZ

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, particularmente no norte da
provincia de Ourense, con
rodas, utensilios e esculturas pertencentes á colección
de Florencio de Arboiro,
que poderemos visitar até o
24 de xuño na sede da fundación (San Marcos 77).

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

EDUARDO ALMAJANO

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

HERMANOS LORES

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

Podemos escoitar a este trío
de música tradicional cubana este xoves 10 ás 21h. no
Auditorio de Galiza.

DE PROFUNDIS

BLACK BUM

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.

Este xoves 10 poderemos
gozar a partir das 22h30
do reagge e a bossa nova
na Casa das Crechas. O
luns 14 teremos no mesmo
lugar a Match; o martes
15 vai tocar Narf; e o mér-

D.O.G.
VICEPRESIDENCIA DA
IGUALDADE E DO BENESTAR
Convócanse subvencións para a
creación de empresas e integración
laboral da muller como estímulo a
mulleres emprendedoras de Galiza.

XVI MANUEL COLMEIRO
A Xunta promove este premio, dotado con 4.510 euros, co obxecto de fo-

mingo 13 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.

SALIR A
O lucense
Ignacio
Pardo
expón no
CGAC de
SANTIAGO.

VI PREMIO
DE POESÍA CAIXANOVA

As axudas destinaranse a sufragar
gastos derivados da posta en marcha e funcionamento das empresas.
O prazo para presentar as solicitudes remata o 20 de maio de 2007. A
orde completa está recollida no
DOG de 20 de abril de 2007.♦

cores 16 celébrase unha
foliada.

Tui

AIDA

■ EXPOSICIÓNS

O sábado 12 ás 21h chega
ao Multiusos Fontes do Sar
esta monumental ópera de
Verdi, con espectaculares
proxeccións e máis de 300
participantes.

SINSAL
Desde Nuevo México e Hungría chegan, o vindeiro xoves
17 ás 22h, ao Salón Teatro A
Hawk and a Hawksaw &
The Han Hunger Ensemble.

COMPOSJAZZ

Este ciclo remata o xoves
17 no Auditorio de Galiza
co concerto da big band
Ten Jazz Men, composta
por dez novos valores do
jazz no país.
■ TEATRO

CYRANO DE BERGERAC

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

ATAÚDES DE ZINC

13 teremos Os cadros falan! Obradoiro de pintura,
traballos de expresión plástica,. A hora de comezo é ás
12h, dura 1h30 e custa 1
euro por asistente.

NAKED LUNCH
O cineclube Lumière proxecta o luns 14 ás 20h30 no
Auditorio do Concello esta
fita dirixida por Davis Cronenberg en 1991.
■ EXPOSICIÓNS

ESPAZO ARTELLAR

Vigo
■ ACTOS

THE FACTORY:

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

EMPRÁZATE
O sábado 12 de 17h a 19h
na rúa peonil do Calvario
haberá obradoiros para
xente nova de globoflexia,
clown, bolas, mazas, cariocas, monociclo ou diábolo.

MES DAS ARTES

Os domingos de maio o
Verbum organiza actividades para crianzas a partir
dos 5 anos, coas que se
quere que sexan capaces de
comunicar sensacións a través das artes. Este domingo

divertidos e doados de entender, o que explica a súa
grande aceptación.

■ CINEMA

Até o vindeiro venres 18 na
Casa da Xuventude podemos ollar unha colectiva de
obras do alumnado deste
centro realizadas entre o
2006 e o 2007, por crianzas
e adultos, con diversos estilos e técnicas.

BERTA ESPAÑOL
SALVAT

mentar e distinguir traballos de estudo e investigación sobre as administracións públicas da Comunidade Autónoma, desde calquera perspectiva,
histórica, xurídica, administrativa,
política, sociolóxica, económica, etc.
Os traballos, realizados por persoas
individuais ou grupos formados para
o caso –de calquera dos estados
membros da Unión Europea– terán
que ser orixinais e inéditos, e presentaranse en formato A4, mecanografados a duplo espazo por unha soa cara,
cunha extensión mínima de 100 páxinas, por triplicado e un exemplar en
formato word, baixo lema e plica. Os
interesados en participar deberán entregar, antes do 15 de setembro, o
modelo de solicitude cuberto correspondente a esta convocatoria, anunciada no DOG nº 47, con data do 7 de
marzo de 2007, na Escola Galega de
Administración Pública (EGAP), nas
Fontiñas, rúa Madrid 2-4, 15707 de
SANTIAGO DE COMPOSTELA, dirixida
ao director da EGAP, ou enviala por
correo certificado.♦

Andy Warhol & Pietro
Psaier. Podemos coñecer
esta mostra no Verbum Casa das Palabras até o 24 de
xuño. Como reacción ao
“expresionismo abstracto”
dos anos 50, o “pop art”
xorde simultaneamente en
Inglaterra e nos EE UU,
aínda que acabou identificándose coas vivencias
norteamericanas onde viviu
a súa época dourada entre
1962 e 1987. As mostras do
“pop art” caracterízanse
polo seu contido superficial, captado con facilidade
polas súas formas e temas

UN MUNDO
DE XOGUETES

O xogo, o xoguete e a infancia. Mostra que parte da
consideración do lúdico como ferramenta básica da
comunicación dende a infancia: a crianza estabelece
os seus primeiros contactos
coa realidade a través do
xogo, empregando xoguetes… No Verbum Casa das
Palabras até xuño.

MANS
Mostra de escultura de
Carlos San Claudio no teatro Ensalle (Chile 15) dentro do festival Isto Ferve
07. Durante maio e xuño.

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

JESÚS NÚÑEZ

Podemos ollar esta obra de
Bora Teatro desde este xoves 10 ao domingo 13 na
sala Nasa.

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

ROMANCE DEL CID

ANTONIO MURADO

A sala Yago acolle, desde
este xoves 10 ao domingo
13, a estrea desta versión de
Ignacio García May, interpretada pola Compañía
Nacional de Teatro Clásico. O vindeiro xoves 17 temos no mesmo lugar a presentación de La secreta
obscenidad, de Marco Antonio de la Parra, da man
da compañía La Granada.
Entradas e horarios en
www.salayago.com.

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

A PIRAGUA

100 CARTACES

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 este do-

Un mundo
de xoguetes
podemos
ver no
Verbum
Casa das
plabras
de VIGO.

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

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

Jesús Núñez
expón no
C.C.
Caixanova
vigués.

Anuncios de balde
■ Vendo Enciclopedia Galega Universal. Telf. 653 928 083.
■ Búscase persoa, preferibelmente non
fumadora e non estudante, para compartir piso novo, amoblado, luminoso,
exterior, na zona de Conxo (Santiago
de Compostela), perto do Campus Sur
e dos Hospitais, nunha zona tranquila e
aparcamento doado, a 15 min do centro.
Prezo razoábel. Telf. 687 581 137.

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.

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,
Ann-Sofi 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.

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

PIRATS SOUND SISTEMA
Grupo catalán de hip hop
que dá un concerto este xoves 10 ás 21h30 no Centro
Social A Revolta (rúa Real
32) por 5 euros de entrada
–asociados 3–.

THE FISHFUCKERS
A banda de garage, punk e
rock & roll presenta en directo o venres 11 na Iguana
Club o seu disco Desperate
Lovin´Rock´n´Roll. O sábado 12 tocan no mesmo lugar Fallen Sentinel e Autumnal; e o mércores 16
poderemos escoitar aos locais The Tumbitas.

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

■ Véndese mesa antiga de castiñeiro e colchóns antigos. Máis información no 676 727 518.
■ 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.

ra cuidado de animais, fincas, peón
de albanel ou de pintor, etc. Telf. 662
522 888, preguntar por Alberto Funes.

1,85 de ancho x 0,56 de fondo), restaurado, por 120 euros negociabeis,
en Vigo. Telf. 696 509 362.

■ 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

■ Troco dormitorios novos ou por
partes, camas, mesiñas, etc. por dormitorios antigos e por todo tipo de antigüidades, mobles, louzas, reloxos, radios, lampadas... non importa o estado.
Interesados chamar ao 605 791 711.

■ Véndese clarinete Yamaha en si
bemol, en bo estado. Razón no telf.
636 560 154.
■ Comparto piso con tío gai na Ponte
(Ourense), mellor con traballo. Cuarto individual, sala luminosa, cociña completa
(micro-ondas, lavalouzas, lavadora), barrio tranquilo. Mulleres, hetero e fumadores absterse. 150 euros máis gastos (condominios, luz, auga, calefacción). Telf. 666
329 407 ou meustrabalhos@aeiou.pt.
■ Alúgase casa de campo completa en Meira (Lugo), á beira do nacemento do río Miño, con 3 cuartos duplos con baño incorporado, cociña,
calefacción e 10.000 m2 de finca, fins
de semana, temporadas... Chamar ao
686 753 105.

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

■ 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.

■ 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.

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

■ Alúgase piso na Veiga (Asturias)
con calefacción. Máis información no
telf. 985 635 502.
■ Arréndase piso no Porto do Cabo
en Cedeira (A Coruña). Razón nos
telf. 982 120 839 e 676 727 518.
■ Véndese aparador de castiñeiro
con espello, de 60 anos de antigüidade aproximadamente (2 m. de alto x
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Podemos
escoitar o
hip hop dos
cataláns
Pirats Sound
Sistema este
xoves 10 na
Revolta de
VIGO e o
venres 11
na sala
Teatro da
CORUÑA,
xunto con
Dios ke te
crew.

■ 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 emi-

■ TEATRO

A Rede

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

QUE PASA NA PRAZA?
FESTIVAL DO NORTE
www.festivaldonorte.com
Páxina electrónica do Festival do Norte,
que se celebra no recinto feiral de Fexdega en Vilagarcía de Arousa os días 18 e
19 de maio. Inclúe información sobre os
grupos que participan, datos dos patrocinadores, explica como chegar e acampar,
ofrece noticias e conta cun foro, ademais
de incorporar unha sección que aclara como se adquiren as entradas.♦

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
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, San-

Podemos ollar a Pablo Nojes e Páprika cos seus monicreques o sábado 12 ás
18h no Auditorio Municipal.

ISTO FERVE 07
O Festival de Teatro e Danza
desenvólvese no teatro Ensalle (rúa Chile 15) desde este
venres 11 ao 8 de xuño. Do 11
ao 13 e do 25 ao 27 de maio
poderemos ver La estrategia
del avestruz, dirixida por Pedro Fresneda do Teatro Ensalle. O sábado 19 e o domingo 20 poderemos contemplar
Memoria, representada por
Ciento cincuenta cuerdas e
dirixida por Blanca Arrieta.
Máis
información
en
www.teatroensalle.com

de la Música nas voces de
Ugia Pedreira e Guadi Galego, arroupadas polas harmonías máis contemporáneas do piano de Abe Rábade.

Nordestin@s
está este
venres
11 no
Palau de la
Música de
BARCELONA
.

Por to
■ TEATRO

XXV FAZER A FESTA

Organizado polo Teatro
Art'Imagem, decorre no Palácio de Cristal, desde o 5
ao 14 de maio, nos xardíns e
no auditorio da Biblioteca
Almeida Garrett. Vintedúas
compañías –cun total de
150 actores– entre elas do
Brasil, España e Alemaña
(este pasado domingo 6 o
CDG levou a súa produción

infantil Tarará-chis-pum!).
O festival está dirixido a todo o tipo de públicos, sendo
o fin de semana pensado

máis para os adultos. Alén
dos espectáculos programados, destaca a exposición
evocativa dos 100 anos do

nacimento de Samuel Beckett; a feira do libro de teatro; e encontros e oficinas
de teatro.♦

Non vos riades que o conto é triste

EI, CASTINHEIRA
Traxicomedia musical representada polos grupos de
teatro e padeireta do Cenro
Social A Revolta (rúa Real
32) e que abre o ciclo de actividades do Mes da Lingua. Colaboran o Instituto
Camões, a A.C.V. do Casco
Vello e a Biblioteca Central.

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.

Barcelona
Barcelona
■ MÚSICA

NORDESTIN@S
Os sons mariñeiros chegan o
venres 11 ás 21h30 ao Palau

Tense dito que os marcos e as estremas ás veces se moven. Algún propietario de Cotobade ponlle rodas aos seus dominios. Que teña coidado o lindante pois. Con caucho e granito, o autor
desta instalación até pensará que é un veciño reciclador, simpático e que exerce a liberdade de
expresión, claro é, coa benzón do seu concello.♦

info@anosaterra.com
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