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A débeda
con Facenda
fai perigar a

Liga de Fútbol
(Páx. 22)

NORMALIZAR
a vida institucional e po-
lítica de Galiza. Semella
que o xantar de Manuel
Fraga e Xosé M. Beiras
é o primeiro paso nesta
dirección. As espectati-
vas son boas. Pero non
se trata única, nen prin-
cipalmente, de empatía
persoal. Máis coitado
que Rodríguez Zapatero
con Aznar é difícil que
se apresente ningún líder
da oposición. Non vai
ser con todo fácil, non xa
a colaboración entre
BNG e PP, senón a mera
normalización das súas
relacións institucionais.
Non tanto porque non
sexa o normal nunha de-
mocracia ou porque non
haxa puntos de encontro,
que os hai, como porque,
máis unha vez, os intere-
ses de Madrid poden in-
terpoñerse ante os inte-
reses de Galiza. ¿Será
Fraga quen, na derradei-
ra etapa da súa carreira
política, de pasar do ga-
leguismo emocional e
propagandístico á prácti-
ca política galeguista?
¿Asumirá o PPdG como
normal o nacionalismo
do BNG sen demoniza-
lo, mesmo ante os desen-
contros políticos que
inevitabelmente seguirá
habendo? ¿Aceptará o
PPdG unha oposición
cun ideario e unha liña
política propia sen ra-
char as reglas de xogo
democráticas que nou-
tras ocasións o levou a
restrinxir a dinámica
parlamentaria? E, no to-
cante ao nacionalismo,
¿recoñecerá o BNG que
unha forza que quere go-
bernar non pode facelo,
nen desde o illamento po-
lítico, nen desde a estig-
matización dun partido
que conta cunha maioría
folgada de votantes?♦

1,75 Euros

A Frei Martín Sarmiento dedícaselle o
Día das Letras Galegas 2002 polos seus
escritos sobre a lingua galega, que estudiou
e defendeu razoada e apaixonadamente.
Carlos Casares amósanos e afonda na
singularidade e importancia do estudioso
neste achegamento biográfico.

LETRAS  GALEGAS  2002
Carlos Casares

A vida do Padre Sarmiento

Conta xa con máis de 6.000 alumnos de portugués

Ibarra presenta a Extremadura como
intermediaria con Portugal

Xantar institucional
Beiras-Fraga 

O encontro entre o presidente da Xunta e o
lider da oposición abre paso a unha etapa de

normalización das relacións institucionais
entre PP e BNG.

Continuarán as protestas
contra a peaxe de Rande

(Páx. 6)

O dilema
arxentino:

¿Atender aos
cidadáns ou aos

investidores
estranxeiros?

(Páx. 19)

Vilafranca
do Bierzo
postúlase

para acoller
os actos do Día

das Letras
(Páx. 24)

ANDRÉS PANARO



Eugénio de Andrade identifica
a poesía portuguesa co eco dal-
gúns versos inmortais. Como
exemplo cita E cercaron-mi as
ondas que grandes som... Ora, a
illa deste verso de referencia
para as letras lusas está en Re-
dondela, precisamente o lugar
de nacimento de Xesús Pérez
Varela, consellei-
ro de Cultura da
Xunta .  Porén ,
mentres Andra-
de, o máis grande
poeta  vivo de
Portugal ,  soña
con Mendinho,
trovador de Re-
dondela, con Ai-
ras de Santiago
ou Mart ín  Co-
dax, o consellei-
ro  de  cu l tu ra
confesa a  súa
preferencia polos
Hermanos Cala-
trava, que viven
un retiro dourado
n a s  g a l a s  d a
TVG.

E n  t o d a  a
Raia, os orza-
mentos do pro-
grama Interreg I foron para
abrir vias e paso nos lugares on-
de durante anos houbera cance-
las, barreiras e choupanas de
carabineiros. Despois da expli-
cábel urxencia por eliminar a
representación física da frontei-
ra, o programa Interreg II, que
durou dende 1997 ata o 2000,
tiña por obxectivo reconstruir o
tecido da cultura común, derra-
mado por tantos anos de separa-
ción. Asi o entendeu a Junta de
Extremadura que polo decreto

da Presidencia 3/98 convocaba
a concesión de axudas para ac-
tividades de cooperación trans-
fronteiriza entre a Comunidade
Autónoma e as rexións do
Alentejo e Centro, sobre todo
dirixidas “ao fomento da difu-
sión da lingua portuguesa, o in-
tercambio entre centros educa-

tivos extremeños
e portugueses e a
real ización de
xornadas e semi-
narios”. 

No ano 1998,
a Universidade
de Extremadura
instituiu a licen-
ciatura en Lin-
gua e Literatura
Portuguesa e en-
tre colexios pú-
blicos e privados
o  n ú m e r o  d e
alumnos de por-
tugués superaba
logo os 6.000 (o
total de matricu-
lados nesta lín-
gua en todo o
Estado non che-
ga aos 12.000).
O  p o r t u g u é s

convertiase en materia obrigada
para os cursos da policía e a ad-
ministración local, a hostelería,
a sanidade ou o transporte. “O
interese pola língua portuguesa
medrou espectacularmente -si-
nala Carmen Zamora, responsá-
bel da dirección de Cultura da
Junta de Extremadura-, algo
ben diferente do que sucedía
anos atrás. Tanto, que foi preci-
so habilitar novas liñas de sub-
vención para atender a enorme
demanda de cursos. Ao mesmo

tempo, a Junta promoveu o
achegamento da sociedade da
Raia, como aqui a chamamos,
con programas interactivos e
institucións de nova creación
como museos de cultura, gru-
pos de estudo, música e teatro”.

Zamora lembra que o Museo de
Arte Contemporáneo de Bada-
xoz ten a mellor mostra da plás-
tica portuguesa fóra de Portu-
gal. O presidente da Junta, Juan
Carlos Rodriguez Ibarra, sinala
que a convocatoria autonómica,

ao abeiro dos programas Inte-
rreg, fora ampliamente supera-
da polo interese da sociedade
extremeña a prol da cultura por-
tuguesa. 

Roberto Dores, xornalista de
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Os programas de integración fronteiriza de Galiza e Portugal,
evitan a língua común

Os fondos comunitarios fomentan
o estudo do portugués en Extremadura,

que ten máis de 6.000 matriculados
GUSTAVO LUCA

Extremadura ofrécese como bisagra de Portugal co Estado Español. Máis de 6.000 extremeños seguen clases de
portugués, pagadas en parte ou totalmente cos fondos do programa comunitario Interreg II; prolifera a carteliza-
ción en portugués e español; os diarios de Extremadura publican regularmente completas seccións sobre Portugal;
multiplícanse os intercambios escolares e os proxectos culturais conxuntos, coma a Orquesta Extremeño-Alentejana.
No entanto, os programas de de integración na fronteira coa Galiza ignoran a existencia dun tronco cultural común.

Os programas Interreg procuran a integración economica e social arredor das vellas fronteiras. A Junta extremeña usounos para di-
fundir no seu territorio o coñecimento do portugués; a Xunta do PP, para cementar camiños.

O portugués

convértese

en materia obrigada

para os cursos

da policía,

a administración

local, a hostelería,

a sanidade ou

o transporte

en Extremadura. 



Évora, confirma dende a outra
beira da raia esta impresión:
“Acabou a ideia instalada duran-
te décadas de que do lado de cá
só se ia a Espanha comprar cara-
melos e, neste momento, os por-
tugueses passaram a merecerem
outro tipo de apoio, como, por
exemplo, ser abordados na lín-
gua de Camões por quem está do
lado de lá do balcão e a própria
publicidade é apresentada em
ambos idiomas”.

Contra a cultura común

Dende a Xunta insisten en que o
funcionamento da Comunidade
de Traballo Galiza-Norte de
Portugal é un exemplo que de-
berían seguir to-
das as axencias
de integración
raiana. Non che-
ga para tapar a
obviedade de que
a política cultural
de integración
f ron te i r iza  da
Xunta faise con-
tra a cultura co-
mún .  O  Eixo
Atlântico consti-
tuido polos con-
cellos da Gallae-
cia, remedia o ex-
pediente con pre-
mios de pintura e
narrativa e mo-
destísimos festi-
vais de cine e tea-
tro. O rio de car-
tos comunitarios
que regan a fron-
teira, vaise en ce-
mentar camiños e outras obras
coñecidas como infraestructura
de interese mutuo ou, como di a
retórica da UE, axudas para a
realización de actividade de co-
operacións trans-fronteiriza.
Cosidas a Portugal, Castela, Ex-
tremadura e Andalucía son, co-
ma Galiza, Obxectivo 1 no Pro-
grama Interreg, que prepara
agora a terceira edición. A dife-
rencia é que se aproximan á lín-
gua da beira sen prexuizos. Pola
contra, o actual governo da Ga-
liza, o país que dera lingua e po-
voación a Portugal, mira a fron-

teira cos ollos de Felipe IV. Lu-
gares históricos de altísimo inte-
rese común para galegos e por-
tugueses, son ignorados polas
guías que edita a Administra-
ción. Un portugués pode verane-
ar en Cangas, por exemplo, sen
saber que na vila do Morrazo na-
cera un dos poetas básicos da
súa língua e, de regreso a casa,
comentar: Esteve de férias na
Hespanha. 

A Xunta propón que o quiñón
grande do Interreg III vaia á
construccion do Museo do Viño
en Ribadavia ou á recuperación
de casas rectorais. A filosofía de
integración cultural e económica
da Raia, que é a razón de ser do
programa, brillará sobre todo na
reconstrucción das fortalezas da

fronteira que é a
proposta  máis
ambic iosa  da
Xunta.

Tanto nesta
coma en anterio-
res propostas pa-
ra o Interreg, fo-
ran descabalga-
dos sistemática-
m e n t e  t o d o s
aqueles proxec-
tos que tiñan co-
mo obxectivo a
promoción da
língua portugue-
s a .  C o m o  r e -
ferencia ,  pode
valer a visceral
declaración de
Fraga contra a
proposta de acor-
do linguístico da
A c a d e m i a .  O
Centro Dramáti-

co impuxera ao actor miñoto Jo-
sé Martins a castración dos ãos e
ões no seu papel, en portugués,
na obra A Burla do Galo, de Vi-
dal Bolaño. Sensíbel á poderosa
inquisición da Xunta contra o
portugués, o embaixador en Ma-
drid, Leonardo Macias, anunciou
durante a súa visita á Galiza, hai
dous anos, que o goberno de Lis-
boa estaba disposto a recuperar
os valores da cultura raiana para
o que preparaba unhas xornadas
de cociña miñota, co cocido de
gancha e as papas de sarrabulho
como estrelas de cartel.♦
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Vén da páxina anterior

Un portugués pode cruzar Galiza sen descubrir nen un só sinal escrito que faga referencia á historia común.         PA C O  VILABARR O S

Extremadura vive un enamora-
mento con Portugal. Como ex-
plica o presidente da Junta, Juan
Carlos Rodrí-
guez Ibarra, non
é que a fronteira
de 250 quilóme-
tros non formase
parte de Extre-
madura, pero
non a considera-
ban. “Para os que
miraban ao pasa-
do, a próxima
presenza portu-
guesa non pare-
cía un referente
sólido -di o Pre-
sidente autonó-
mico-. Miraban
alén do Atlántico
á visión obsoleta dos conquista-
dores e os non menos tópicos la-

zos fraternales cos países ibero-
americanos”. 

A inflexión dase coa entrada
na UE. “Dende
ese momento, a
existencia da
fronteira e da re-
alidade portu-
guesa comezan a
contar para nós.
Non era un cami-
ño doado. Com-
pría superar un
descoñecemento
de séculos e un-
ha incomunica-
ción cuidadosa-
mente alimenta-
da polos anterio-
res poderes auto-
cráticos”.

¿Como recomenzar a relación
con Portugal? Rodriguez Ibarra

sinala que Extremadura non con-
taba coa vantaxe dunha Raia de
relación fluida coma “a dos gale-
gos, facilitada por unha evidente
afinidade cultural e linguística”. 

O grande paso adiante deuse
mercé aos programas Interreg e
ao ensino do portugués. “A lín-
gua portuguesa coñeceu na re-

xión un crecimento que
só podo calificar de es-
pectacular. Multiplícan-
se as iniciativas en cole-
xios de primaria, en ins-
titutos, nas escolas de
idiomas, nos centros
privados. As empresas
demandan persoal que
fale portugués e a Uni-
versidade crea a licen-
ciatura de Lingua Portu-
guesa”. Ibarra da un pa-
so máis e anuncia que

quer convertir a Extremadura na
charneira do portugués. “Quere-
mos ser a porta de entrada de
tantas cousas admirabeis do país
veciño na nosa realidade na-
cional española. Queremos ser,
como se di agora, a interface de
Portugal na España, o lugar por
excelencia de comunicación en-

tre os dous países”.
O Presidente extremeño alu-

de á convivencia entre os dous
Estados: “Ás veces fálase con
certo voluntarismo de borrar a
fronteira e iso poder dar lugar a
confusión. Nós non queremos
acabar coa fronteira, senon ter-
minar cos efectos indesexados
desa realidade política. O noso
interese por Portugal deriva da
sua sólida identidade nacional,
da sua personalidade como pobo
e da sua cultura propia porque
esa diversidade é a que arreque-
ce a relación. Góstanos o portu-
gués precisamente por ser dis-
tinto, sendo parecido. Nos non
invadimos senón que máis ben
somos os suxeitos receptivos de-
sa amabel invasión que se refle-
xa por todos lado. Nunca unha
invasión foi mellor recibida”.♦

Un portugués pode

veranear en Cangas,

por exemplo, sen

saber que na vila

do Morrazo nacera

un dos poetas

básicos da súa

língua e, de regreso

a casa, comentar:

Esteve de férias

na Hespanha. 

Ibarra salienta o achegamento entre extremeños e portugueses
‘a pesar de non contar coa afinidade de cultura e língua dos galegos’

‘Queremos ser

o lugar por

excelencia de

comunicación entre

os dous países”
Rodríguez Ibarra,

presidente de

Extremadura



Dende hai 15 anos veñen vostdes alertando á
poboación sobre a epidemia causada por un
suposto virus que, transmisíbel por vía sexual
e sanguinea, provoca inmunodeficiencia.

Véñense facendo tests de detección que
dan como resultado milleiros de supostos
portadores do virus aos que, por razóns de sa-
úde pública, se inclúe nun “rexisto especial
de infectados” e, ao tempo que se fan campa-
ñas preventivas, facilítaselles, con cargo á sa-
nidade pública, costosos e tóxicos fármacos.

No ano 1987 fixen un test de VIH que
deu resultado positivo. Foi a casualidade,
(e non a miña condición de médico, que de
pouco me valeu), o que rematou cos 5 anos
de inferno persoal que seguiron a aquel
“diagnóstico”. O feito de que haxa investi-
gadores de moito prestixio que poñen en
dúbida a actual visión da Sida infecciosa
poderá parecerller a vostedes irrelevante,
mais non foi, nin é, o meu caso. A casuali-
dade púxome trala pista deses cientificos,
neles atopei, para a miña tranquilidade, as
respostas que vostedes non dan.

Eu non entendo por que estes investiga-
dores, malia o seu prestixio, non son escoita-
dos, por que os seus traballos e opinións son
obxecto de censura, descalificados e boicote-
ados nos medios. Adúcese que as súas men-
saxes son “perigosas para a poboación”.
Mais que se saiba, ningún deles foi declara-
do “culpábel de mala conduta científica e
mentira deliberada”, polos seus traballos na
Sida, como é o caso do Dr. Gallo, artífice da
teoría VIH/SIDA, quen acode aos congresos
no medio de honores, (e de gardacostas). Hai
tan só uns anos impedían vostedes a emisión
do vídeo “Sida, a  dúbida” pola TVE, emiti-
do en toda Europa pola canal “Arte”, por
conter outras opinións sobre a Sida. ¿Son
vostedes conscentes de que a censura, ao se-
ren a demostración palpábel da súa impoten-
cia para se defender con argumentos, réstalle
credibilidade ao que din?

Eu non vou repetir aquí os numerosos ar-
gumentos destes investigadores, que levan
anos pedindo que se revise iste asunto, des-
pois de todo están disponíbeis para quen
queira coñecelos, só quero relatar un par de
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Unha vez que Ben
Laden non foi
loca liz ado, nen parece
que importe moito, se
cadra o obxetivo era
que volvese a haber
tocadiscos, fútbol e
tea tro en A fganistán.
Un obxetivo loábel,
sen dúbida , a índa que
quiz á insuficiente
para xustificar un
bombardeo. ¿ O u é
que os
norteamericanos, má is
que buscar un
terrorista , o que
pretendían era insta lar
unha base por ba ixo
da sa ia da ex-Unión
Soviética e na rota do
petroleo e de Asia?
¿ Q ue di sobre isto a
C N N ?

A Arxentina foi o
mellor a lumno do FMI,
do Banco Mundia l e
da O rganiz ación
Mundia l de Comercio.
Un modelo citado por
todos os ultra libera is
do mundo. Unha
permanente ma trícula
de honor en
priva tiz ación de bens
públicos e en redución
do gasto. Agora , como
nota fina l, acaba de
recibir un sorprendente
cero pa ta tero. Haberá
que comez ar a  pensar
que o problema non é
do a lumno, senón do
profesor e do
programa de estudios.

En canto o pa i
dorme , tres nenos saen
da casa e entran
nunha cámara
frigorífica próxima .
Aspiran gases
mortíferos e fa lecen
ben logo do cora zón.
Cóntano na radio.
Tardan en dicir que
non están fa lando da
propia cidade , nen
dun lugar próximo,
senón de Lyon
(Francia). O  morbo
vende . Sempre ,
na lgunha parte do
mundo, ha i un suceso
dramá tico co que
adornar o xantar das
a lmas sensíbeis que
somos todos. 

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

Cartas

De periodistas
disfrazados
Aínda que hai tempo que non
merco diarios “galegos” pois es-
tou farto da súa actitude antiga-
lega e da súa función de voceiros
do fraguismo, o pasado día 7
merquei La Voz de Galicia para
distraer o tempo de espera nunha
cola que me vía obrigado a facer.

Non houbo sorpresa: a mes-
ma actitude de sempre. Unha en-
trevista a toda plana á profesora
Sueca Marta Dahlgren, vese in-
troducida deste xeito:

“A los dominios académicos
de Marta Dahlgren se accede
tras sortear un laberinto domés-
tico en un edificio universitario
en el cual, al parecer, la totali-
dad del personal habla gallego y
solamente gallego, desde el con-
serje hasta el último alumno con
que uno se cruza. Esta situación
se produce incluso cuando el re-

cién llegado asegura (falsamen-
te) que es un profesor valenciano
y que no entiende nada de lo que
le está diciendo su interlocutor
de turno. Paradojas de la vida:
en ese edificio se imparte la li-
cenciatura de Traducción”

Resulta curiosa a actitude deste
xornalista que se sorprende de que
a xente fale só en galego e que se
“disfraza” para tratar de obrigala a
cambiar de lingua. Lía eu a entre-
vista nun gran hospital do Servicio
Galego de Saúde onde a relación
escrita e oral co cidadán é única e
exclusivamente en español, igual
que toda a documentación e a prác-
tica totalidade dos avisos, anuncios
e rotulación. Se cadra o xornalista
ten na súa axenda algunha entre-
vista na que aparecerá esta cues-
tión, que pode atopar en todas as
institucións e, por suposto, nos me-
dios de “información”. O probiño
del, que se sentiu tan perdido nese
“laberinto” de xente que só lle fa-
laba galego, ha de entender moi

ben a situación que sofren dende
hai séculos os falantes galegos. E
como se trata dun xornalismo com-
prometido co país, calquera día
aparece defendéndoos.

Chove sobre mollado e esta-
mos afeitos a xornalistas disfraza-
dos (ou redisfrazados, porque
moitas veces non son realmente
xornalistas senón políticos disfra-
zados de xornalistas). Por iso non
sorprende que a primeira pregun-
ta que lle chanta á profesora
Dahlgren sexa esta: ¿Le parece
todo esto normal a una sueca?

“Todo esto” (a frase xa toma
partido en contra) é que o galego
teña un uso normalizado. Natu-
ralmente ¿como unha persoa sen-
sata, profesora, e ademáis estran-
xeira dun lonxano país, non se
escandalizaría ante “todo esto”.
Pero a profesora esa debe ser me-
dio rara, porque responde: “Mu-
cha gente habla aquí en gallego.
Se trata de un simple cambio de
registro. Se quere podemos conti-

nuar esta conversa en galego”.
Nova lección que, como sem-

pre, caerá en saco roto. Os diarios
seguirán implacablemente a súa
política nidia e constante de hos-
tigar á nosa lingua. Moita Biblio-
teca 120 e moita bambolla, moita
louvanza de Castelao e do Sem-
pre en Galiza que distribuían ese
día, e moi pouquiño respeito na
práctica cotiá para o noso idioma
e o noso país. Éche así o conto.

En calquera caso, os meus gari-
mosos parabéns a esa illiña de nor-
malización da nosa lingua que pa-
rece ser a Facultade de Tradución
de Vigo. E o meu agradecemento á
profesora Marta Dahlgren.♦

HENRIQUE HARGUINDEY BANET

En Carrefour non
entenden o galego
O grupo de capital francés Carre-
four, que posúe un establecemen-

Continúa na páxina seguinte

Revisando a SIDA
Carta aberta ás autoridades sanitarias

MANUEL GARRIDO SOTELO

O diagnóstico da SIDA, a posibilidade dunha hipótese alternativa á infección do virus VIH,
segue viva no ámbito científico, apesar da falta de recursos públicos para a súa investigación.
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anécdotas verídicas que ilustran ata que pon-
to, detrás de Hipótese VIH=SIDA, hai moitas
menos evidencias das que todos imaxinamos.

■ DIVERSAS HIPÓTESES. A primeira é do Dr.
Kary Mullis, Nobel de Química de 1993.
Mullis levaba anos á percura das simples re-
ferencias dos traballos científicos orixinais,
onde se demonstrara que o virus VIH era a
causa da Sida. Finalmente, atopouse nun
congreso co propio Luc Montagnier, a quen
llas pedíu. Nin sequera o “descubridor” do
presunto virus foi quen de darllas.

A segunda ten lugar uns anos máis tarde,
na Conferencia Internacional da Sida, cele-
brada en Xenebra no ano 1998, entre o Dr.
Ho, unhas das máximas eminencias do VIH,
e un xornalista da revista británica “Conti-
nuum”. Este foi o diálogo: -HC ¿Cómo é que
non teñen vostedes unha só fotografía do
VIH ao microscopio electrónico, tomada do
sangue fresco dos chamados “portadores”? -
HO -Isto,... é que,... sería costoso e pouco
práctico se, para diagnosticaren aos portado-
res, tivésemos que identificaren o virus en
cada caso. HC: Estou de acordo mais, ¿Tan
só unha vez? Non houbo resposta.

¿Non resulta inaudito a estas alturas,
despois de 15 anos de “carnaval” informa-
tivo sobre o virus,que non haxa maior evi-
dencia da súa presencia no sangue? ¿Non é
a súa presencia no sangue unha cousa im-
prescindíbel para poderen acusalo da enfer-
midade? ¿Non é preciso tamen o anterior
para poder validar os tests? Etiquétase á
xente como portadora dun virus letal como
se tal cousa. Claro que mirando quen son as
vítimas, enténdese.

Todo isto é polo que respecta ao chama-
do “diagnóstico”, ¿que hai dos “tratamen-
tos”? Segundo os dados que facilita o Plano
Español da Sida, das 150.000 persoas supos-
tamente infectadas dende principios da epi-
demia, é dicir, hai 15 anos, caíron enfermas
60.000 das que faleceron, en 15 anos,
30.000. Se temos en conta a cifra de tratados,
que non há pasar hoxendía dos 25.000 (a pu-
blicación “7 dias médicos” daba, a 10-IX-99,
a cifra de 14.877) dedúcese que  a maioría
dos “portadores” mantéñense vivos, sans e, o
máis importante, sen precisar de antivirais
durante un mínimo de 15 anos. Isto contras-
ta moito coas mensaxes, (perigosas dende lo-
go), que se verquen nos meios, referentes ao
sinistro prognóstico da enfermidade ou a su-
posta eficacia dos “cócteles antivirais”. Estes
fármacos, todo hai que dicilo, están isentos
de estudos previos, “contra placebo” (estu-
dos que demostren que son mellores que non
tomar nada), e na súa maioría proveñen da
quimioterapia do cancro, (o que imprica un-
ha toxicidade nada despreciábel).

Non se comprende como os poderes púbri-
cos, despois de regalarlles centos de milleiros
de millóns de pesetas ás multinacionais farma-
ceúticas por uns fármacos que non cumpren o
mínimo esixíbel a caalqueira medicamento,
néganlles unhas modestas pen-
sións a unhas persoas que terían
que seren indemnizadas con mi-
llóns, polo dramático troco pro-
ducido nas súas vidas por unha
etiqueta arbitraria, sen base cien-
tífica, como é a de VIH+.

Tampouco se entende cómo
no seculo XXI pode a sociedade
se permitir as condicións reian-
tes nas cadeas, onde doentes ter-
minais de Sida chegaron a mo-
rrer en celas de castigo e onde
moitos outros nesa situación se-
guen a estar sen ser excarcera-
dos, en violación da lei.

Mesmo non dubidando da
honestidade e da boa fe de vos-
tedes, as autoridades sanitarias
españolas, (gostaríanos poder
dicir o mesmo das americanas),
somos cada vez máis as persoas
que xa non concedemos ningún creto ao que
din unhas e outras tocante á Sida.

Os custos en vidas e monetarios que está
a causar o actual enfoque do problema fan
aconsellábel, que, por mera prudencia e an-
tes de continuar outros 15 anos polo mesmo
camiño, nos deteñamos, sen alarmismos, a
reflexionar. Vostedes, as autoridades sanita-
rias e os poderes públicos en xeral, teñen a
obriga moral de abrir o debate que un sector

de relevantes científicos levan anos pedindo,
debate que países como Sudáfrica xa come-
zaron. Nese país, nun histórico acordo, emi-
nentes científicos, representantes das dúas
posturas en litixio, decidiron comprobar a

fiabilidade dos tests de VIH, co
que iso implica: a comprobación
de que o virus pode isolarse nos
doentes. Algo que todos daban
por suposto e que, incomprensi-
belmente, pasou desapercibido
hai 15 anos, no medio da dispu-
ta entre Gallo-Montagnier pola
titularidade duns dereitos mone-
tarios.

No camiño de atopar saídas
ao problema que se baseen en
criterios éticos, obxectivos, con-
ten coa miña total colaboración,
non así coa actual vía, que teño
a obriga moral de denunciar.

Cada vez máis persoas esta-
mos certas de que a Sida toca á
súa fin e que há pasar á historia
como un exemplo de mala cien-
cia e do que xamais se debeu fa-
cer. Dese xeito, a Sida tería che-

gado para ben, é dicir, para aprender, entre
outras cousas que os intereses económicos
que abafan nosa mediciña actual, non poden
primar de xeito tan descarado sobre a saúde
física e mental dos cidadáns.♦

MANUEL GARRIDO SOTELO é médico xeral.
Pertence ao Grupo Internacional Pola Revisión da

Hipótese VIH/SIDA. É membro fundador
da Asociación SAS, Superando a Sida
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Cando as noticias de
sucesos campan é
símbolo de anos duros.
No franquismo, tempo
de censura, un dos
xornais máis vendidos
era El Caso que falaba
de criadas que
descuartizaran á señora
e de pobres que morrían
á intemperie e logo se
lles descubría unha
faltriqueira con dous
millóns de pesetas.
Agora case todos os
medios de comunicación
son un caso.

¡Alarma! Fa ltan
vocacións na Igrexa ,
fa ltan reclutas para o
exército profesiona l e
agora os divorcios
superan xa os
ma trimonios. En Vigo,
por exemplo, en 1994
houbo 1 .148
casamentos e 723
divorcios ou
separacións. N o 2001
o número de
ma trimonios descendeu
a 1 .125 e o de
divorcios
incrementouse a ta
acadar os 975 . Xa ha i
restaurantes que
ofertan banquetes
de separación.

A solidaridade, tan
cantada no N ada l, tivo
a súa rea liz ación en
O urense na véspera de
Reis. Un grupo de
policias municipa is
tomou por asa lto os
postos ambulantes que
varios peruanos tiñan
na rúa do Paseo. O s
cidadáns que pasaban
por a lí déronlle o a lto
á policia . Criticaron,
sobre todo, os escasos
moda is (má is ben
agresividade) da lgún
garda e dixeron que
os desa loxados non
facían dano a ninguén
e que as súas prendas
non se vendían nos
comercios. “Pasan o
día ao frio para gañar
uns cartiños” ,
exclamou unha señora .
A policía respondeu
que a lei está para se
cumprir e que iso da
felicidade dos reis, a
noite de paz e o de
beben e beben os
peixes no rio está ben
para os a ltavoces e
para que o cante M iliki
na televisión.♦

Os intereses
económicos que

abafan nosa
mediciña actual,

non poden
primar de xeito
tan descarado
sobre a saúde
física e mental
dos cidadáns

Xosé Lois

Vén da páxina anterior

Correo electrónico: info@anosaterra.com

to en Ponteveda e varios máis en
toda Galicia, remitiu un escrito ao
Concello de Pontevedra rogándo-
lle que envíe os seus escritos en
castelán. A multinacional gala,
que agora pretende abrir unha óp-
tica na capital do Lérez, nin en-
tende nin parece ter a mínima in-
tención de entender nin respectar
a lingua galega que o Concello
utiliza oficialmente para relacio-
narse con veciños e institucións. 

Carrefour leva instalado en
Galicia dende hai máis de dez
anos e tres en Pontevedra polo
que parece inexplicábel esta acti-
tude colonizadora e de desprezo
para a galego. 

O Concello de Pontevedra
utiliza normalmente a lingua ga-
lega para relacionarse con todas
as institucións, persoas ou orga-
nismos dentro de Galicia, e, soa-
mente en casos excepcionais e
cando ten que relacionarse ur-
xentemente con institucións de
fóra de Galicia utiliza o castelán

para axilizar trámites. 
A Mesa pola Normalización

Lingüística ten asinado un con-
venio co Concello para potenciar
o uso do galego que dende a che-
gada do equipo de goberno do
BNG á alcaldía está a ser desen-
rolado con grande éxito.♦

CARLOS BELLO

Enfermos
de soedade
Atopeime cun veciño do Barban-
za e logo da conversa lembreime
da razón que tiña un coñecido fi-
lósofo cando dixo aquelo de que
“o home é  un lobo para o home”.

O paisano pasara un longo
tempo de angustia, con rabia
contida, ante unha grave indis-
posición da súa dona que tivo
que ser levada polo 061 ao Hos-
pital da Barbanza. Atopábanse
os dous sós na vivenda e ningún
veciño foi quen de achegarse a
auxilialos. Casos así hainos en

cantidade. Aínda que pareza un
tópico é unha triste e cruda rea-
lidade.

A maioría dos residentes nun
mesmo edificio non se cruzan
saúdos nin miradas. Algúns nin
se coñecen. Só se ven unha vez
ou dúas ao longo do ano nas
asambleas da comunidade de
propietarios. Imos pola rúa e a
xente vai á súa bola, como diría
a miña filla. As miradas caídas
sobre o asfalto ou cravadas no
comercio en onde resaltan os
anuncios das rebaixas.

Non sei que finalidade ten
hoxendía ser tan individualista.
Certo é que o home bo será sem-
pre un principiante. Poucos que-
dan. Parece como se a maioría
dos mortais heredásemos os xe-
nes dos nosos familiares máis
malos. Parece como que canto
máis hipócrita e cínico é un máis
respecto che teñen os demais.

A que veñen os desexos de
paz e felicidade, tan abundantes

nas datas recén pasadas ou a
asistencia ás novenas ou ás mi-
sas dominicais. Parece como se
fose dabondo co perdón dos pe-
cados para volver a ser reinci-
dentes.

A indefensión na que se veu o
veciño e a tristura das súas pala-
bras ao contalo fíxome sentir un
ser despreciábel por pertencer ao
xénero humán. Que Deus nos co-
lla confesados polo menos. To-
dos teremos que render contas.
Son cousas da vida cotidián.♦

XOSÉ MANUEL PENA
(RIBEIRA)



De momento non hai mobiliza-
cións previstas contra a subven-
ción selectiva da peaxe de Rande,
considerada por todos os sectores,
agás o PP, discriminatoria e chafa-
lleira. Os alcaldes están á espera de
que se poña en marcha a medida
para organizar mobilizacións,
aproveitando o desconcerto da súa
aplicación. Todos agardan que a
complexidade dos trámites –estar
ao día co fisco, solicitar unha tar-
xeta, pagar cada viaxe e logo que
Autoestradas do Atlántico devolva
os cartos se se fixeron entre dez e
oitenta viaxes– provoque forte
contestación social. Aínda que en
teoría todos os pontevedreses po-
den acollerse á subvención, esta é
na práctica inútil para os cidadáns
de Vigo ou Pontevedra que transi-
ten entre as dúas localidade, xa que
para se beneficiaren deben abando-
nar a autoestrada en Rande, pasar a
peaxe para, a continuación, incor-
porarse de novo á autoestrada.

A medida non contenta a nin-
guén. O alcalde de Vigo, Lois Cas-
trillo, dixo que é un paso “insufi-
cientemente satisfactorio”, e o re-
xedor pontevedrés, Miguel Anxo
Fernández Lores, reclamou a su-
presión total da peaxe de Rande e
a súa repercusión no treito de Pon-
tevedra a Vigo, “para non pagar as
18 ou 19 pesetas por quilómetro e
achegarnos ás nove do resto da au-
toestrada ou as seis pesetas da Au-

toestrada Vigo-Baiona”.
Lores reclama a Xosé Cuíña o

cumprimento do documento asi-
nado por el cos presidentes das
deputacións da Coruña e Ponte-
vedra para negociar con Fomento
e Autoestradas do Atlántico a su-
presión da peaxe de Rande e a re-
percusión no treito Vigo-Ponteve-
dra da eliminación da taxa de
Rande. Cuíña afirmou que si ne-
gociara con Fomento, pero unha
pergunta parlamentaria do depu-
tado do BNG Guillerme Vázquez
revelou que a Xunta non deman-
dou en momento ningún a supre-
sión ou a rebaixa desas peaxes.

Plataforma Cidadá

A Plataforma Cidadá pola Supre-
sión da Peaxe, pola súa banda,
aínda non ten organizadas mobi-
lizacións, pero a principios de fe-
breiro convocará nunha asem-
blea a todos os seus membros
para valorar o convenio asinado
entre a Xunta e a Deputación pa-
ra repartirse ao 50% o custo da
subvención selectiva. A asem-
blea tamén establecerá directri-
ces e unha estratexia, continuará
cos trámites do recurso ante o
Tribunal Supremo contra a peaxe
e elixirá unha nova directiva pa-
ra lograr unha maior integración
na Plataforma das comarcas de
Vigo e Pontevedra.♦

O capitalismo
financeiro
cae da burra
na Arxentina
A crise arxentina “plantea
máis unha vez a pergunta
de si as economías emer-
xentes e os mercados finan-
ceiros internacionais poden
mesturarse”. Quen promo-
ve esta interrogante non é
un conspicuo antiglobaliza-
dor, senón o Financial Ti-
mes do 4 de xaneiro. Se-
gundo este diario económi-
co británico “os Gobernos
deben ser sumamente coi-
dadosos antes de levar a ca-
bo a apertura”.♦

¿Madridismo
na TVG?
Sábado 5. A TVG retrans-
mite o Deportivo-Madrid.

Antes de comenzar, un lo-
cutor da cadea pública gale-
ga entrevista a un afeccio-
nado xaponés nas beiras do
Bernabeu. O home viste un-
ha chambra branqui-azul e
di que ven da Coruña por
ver o Depor. Cando remata
de falar, o locutor comenta:
“Outro coruñés que ven ani-
mar o Madrid”. Trátase
simplemente dun acto falli-
do, aínda que de crer a
Freud, non exento dun claro
significado.♦

O asombro
do xornalista
ante a sueca
que fala
galego
La Voz de Galicia do 7 de
xaneiro entrevista á sueca,
profesora de inglés na uni-
versidade de Vigo, Marta
Dahlgren. O xornalista
asómbrase de que no seu de-
partamento, nun edificio on-
de se imparte a licenciatura
de tradución, falen galego
desde o conserxe ao profeso-
rado. O xornalista pregunta:
“¿Le parece todo esto nor-
mal a una sueca?”. E a profe-
sora responde: “Mucha gente
habla aquí en gallego. Se tra-
ta de un simple cambio de
registro. Se quere podemos
continuar esta conversa en
galego”. O xornalista, proba-
belmente arrepiado, cambiou
inmediatamente, non de re-
xistro, senón de tema.♦

Un grupo de arxentinos fan cola á entrada dunha entidade bancaria.
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Marta Dahlgren.

Visito a sede dun portal de náu-
tica camiño do Castro e o seu di-
rector cóntame a difícil supervi-
vencia dunha empresa excelente,
que non tería problemas se tive-
se a sede nas Ramblas, de onde
el acaba de chegar. A maioría dos
portais de Internet creados en
Vigo sobreviven a costa do tra-
ballo gratuíto, agás algunhas em-
presas que van tirando a conta do
deseño de páxinas para terceiros,
cáseque ningunha páxina de em-
presa ten implementado o co-
mercio electrónico e a súa pre-
sencia na rede figura contabiliza-
da como gastos de publicidade.
O que debería ser o famoso e
pioneiro www.vigo.com
<http://www.vigo.com/> perte-
nece a unha empresa dos Emira-
tos Arabes Unidos e o resto das
extensións, salvo Vigo.org, nas
mans do Concello, estan rexis-
tradas a nome de intermediarios
que buscan a venda a bó prezo. É
unha situación depresiva consta-
tada pola emigración de xóvenes
especialistas nas tecnoloxías da
información e a comunicación. 

Segundo datos do EGM só o
14,6% da poboación galega acce-
de a Internet, onde figuramos no
furgón de cola na compaña de
Extremadura e Castilla-La Man-

cha, fronte o 26,6% de Cataluña,
o 25,1% do País Vasco ou o
24,3% da Rioja. O que resulta
aínda máis difícil de levar é que
o lehendakari Ibarretxe ven de
anunciar un investimento de 600
millóns de euros en catro anos
nestas tecnoloxías e Barcelona
traballa no proxecto de cidade do
coñecemento no Poble Nou,
transformación urbanística incluí-
da, que esixirá un investimento en
dez anos de 9.000 millóns de eu-
ros (1,5 billóns de pesetas) máis
que nos Xogos Olímpicos. Men-
tras, en Vigo, suprimiuse o parque
tecnolóxico de Valadares ou re-

convertíuse nun polígono de in-
dustrias auxiliares de Citröen e
nun almacén loxístico. Pode que
Citröen tivese xustificadamente
máis presa, pero o abandono do
proxecto, nese ou noutro lugar,
non é de recibo e obriga a unha
rectificación cada vez máis ur-
xente, porque non parece lóxico
que o futuro sexa tan pesimista
cando Kobe, Yokohama, New
York, Paris e Tokio están a facer o
mesmo que Barcelona, onde cal-
culan que se crearán 125.000 pos-
tos de traballo, cun novo concep-
to de utilización dos vellos burgos
para a nova revolución industrial. 

En poucos anos, países co-
mo Irlanda e outros periféricos
están a dar saltos de xigante
nesta industria con fortes inves-
timentos en proxectos reais e
non en observatorios e outros
xoguetes de papel. 

Pero algo se move en Galicia
e vese reflexado nalgunhas das
páxinas da rede. O portal do Co-
lexio de Xornalistas de Galicia
critica fondamente o Libro Bran-
co da Sociedade da Información
que manexa a Xunta de Galicia,
encargado a Telefónica, ao enten-
der que mesmo vale para Galicia
que para Melilla. Outras páxinas

abordan a cotío as idas e vidas do
governo galego para darlle unha
solución de conexión a Internet a
mais de oitenta mil galegos do
rural que non poden acceder e
son constantes as referencias á in-
frautilización da Autopista da In-
formación da Xunta que sigue a
ser, básicamente, o enlace para os
centros emisores da radio e a tele-
visión oficial. 

Leo unha enquisa na páxina
das TIC da Xunta na que se dí
que o 21,6% das empresas ga-
legas teñen páxina electrónica e
mesmo se apoia noutra da Uni-
versidade de Santiago que sobe o
porcentaxe o 24,5% e logo entro
en Vieiros e conto os enlaces das
institucións, das empresas e aín-
da dos rapaces e vexo que o pri-
meiro portal galego ten pouco
mais de 3.000 enlaces a sitios ga-
legos, dos que a metade son em-
presas e non me saen as contas. 

Outra das queixas que leo é
a frustración pola non creación
dunha Consellería das Tecnolo-
xías da Información e o Coñe-
cemento, pero aínda confío en
que os partidos en Vigo non
deixen escapar a oportunidade
de abrir camiño nas próximas
municipais, cunha concellalía
das TIC.♦

O abandono do parque tecnolóxico
compromete o futuro das Tecnoloxías da

Información e Comunicación

XOHÁN VILA

A nova revolución industrial pasa polo uso das tecnoloxías da infor-
mación.  O abandono do Parque Tecnolóxico, o baixo uso de Internet
e a falla de atención pública á promoción dese novo horizonte, en
contraste coa tención doutras cidades, é un reto de urxente resposta.

Vigo

Reclaman a supresión total

Alcaldes e usuarios prevén
dificultades na subvención
da peaxe de Rande

A.N.T.
A subvención selectiva na peaxe de Rande só convenceu aos alcal-
des de Bueu, Cangas e Moaña (PP), pero non á Plataforma Cida-
dá pola Supresión da Peaxe nin ao resto dos rexedores. Ademais
da discriminación, políticos e usuarios consideran que a comple-
xidade dos trámites fará inoperativa a aplicación da subvención.



A incomunicación institucional
entre PP e BNG quedou rota des-
pois do encontro entre Manuel
Fraga e Xosé M. Beiras. O xan-
tar no restaurante Vilas de Com-
postela supera o aspecto xestual
e constata “unha vontade de
cambio” nas dúas formacións.
Ambos políticos, 12 anos distan-
ciados, acordaron unha modifi-
cación nas relacións institucio-
nais que ven supoñer a normali-
zación da vida política galega.

Ambos partidos prometen
acatar as reglas democráticas na
práctica diaria. Os seus líderes
respectivos acordaron unha me-
todoloxía que facilitará a colabo-
ración entre ambas formacións.
Este mecanismo prevee o con-
tacto directo entre ambos políti-
cos sempre que sexa necesario.

Pero as relacións non serán
unicamente persoais. No cerne
do acordo está a “defensa do pa-
ís”. Para facelo factíbel PP e
BNG comprométense a tratar os
temas máis destacados da vida
política, mesmo na súa vertente

lexislativa, antes de que señan
apresentados como proxectos de
lei por parte do Goberno. Ambas
forzas tamén procurarán unha po-
sición única en temas de trascen-
dencia para Galiza, mesmo cando
as xestións teñan lugar ante o Go-
berno central ou ante a UE. Am-
bas formacións comprométense a
observar unha lealtade institucio-
nal recíproca, dentro dun marco
de debate estábel, dadas as dife-
rencias programáticas e ideolóxi-
cas de ambas formacións.

A nova estratexia entre estas
dúas forzas non presenta con to-
do ningunha novidade sobre o
que é habitual na maioría dos
parlamentos democráticos. Un-
ha mecánica similar funcionou
con bastante satisfación durante
o Goberno Tripartito. A procura
do consenso tamén marcou a tra-
mitación das principais leis ga-
legas ao comezo da autonomía.

Encontro satisfactorio

Xosé M. Beiras calificou o en-

contro con Fraga de “plenamen-
te satisfactorio a respecto das
espectativas que tiña postas nel,
que xa eran moitas”. Despois de
dúas horas de xantar, Beiras
compareceo ante os medios de
comunicación para afirmar que
a entente con Fraga foi “alén do
que eu podia calibrar que iría”.
A Xunta, como xa é habitual
nestes casos, non realizou decla-
racións oficiais. Aínda así, un
voceiro autorizado do Goberno
manifestou a A Nosa Terra que
“o Presidente está gratamente
sorprendido da receptividade de
Beiras, dos pontos de encontro,
como xa o estaba da súa dispo-
sición ao diálogo”. 

Beiras tamén quedou “grata-
mente sorprendido” de que Fra-
ga se apresentase ao xantar coas
40 medidas urxentes que o BNG
propoñía como resume do pro-
grama electoral. O presidente
non só portaba as propostas dos
nacionalistas, que lle entregara
Beiras o 5 de decembro na se-
sión de investidura, senón que as
tiña subraiadas e estudadas. Bei-
ras non quixo sen embargo dar a
coñecer ningunha das medidas
sobre as que existiu maior acor-
do, por respecto ao Presidente.

Segundo pudo saber A Nosa

Terra , os dous líderes non se li-
mitaron a acordar unha metodo-
loxía de relación institucional en-
tre os seus partidos e entre o Exe-
cutivo e a oposición ou a inter-
cambiar puntos de vista a respec-
to da situación de Galiza. Contra
o que pudera parecer, ambos
coincidiron á hora de analisar al-
gúns aspectos económicos e so-
ciais. Un dos temas nos que ta-
mén existiu coincidencia foi na
necesidade de defender o mante-
nemento dos fondos estructurais. 

Beiras e Fraga analisaron
igualmente o estado das compe-
tencias autonómicas e as rela-
cións co Estado nesta materia.
Así mesmo, acordaron aprovei-
tar que o Estado español preside
a UE para tratar de arranxar os
temas que concernen a Galiza
no eido comunitario. Neste sen-
so, Fraga comentoulle a Beiras a
súa disposición a seguir de-
fendendo a reforma do Senado e
a presencia de Galiza nos orga-
nismo da UE, en temas trascen-
dentes para a nación galega.

Pero, sen dúbida, como des-
tacaron observadores de ambas
forzas, o máis importante do
xantar é o clima criado. Queda
por saber agora cal será o ver-
dadeiro calado das relacións.♦
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Está na corrupción
gubernamental a orixe
da crise arxentina?

¿Ou está máis ben na súa
burguesía? ¿Ou na
subalternidade económica?

Galeano en “As veas aber-
tas de América Latina” ve dú-
as depredacións: a da burgue-
sía propia e as sucesivas de
España, Gran Bretaña e
USA. Carlos Alberto
Montaner vai máis alá: olla as
“raíces tortas” da conquista,
colonización e crioulismo
corruptos. A crise xeral do ca-
pitalismo financeiro abátese
inicialmente alí onde a
burguesía xa desertara da súa
función na sociedade de
pertenza. A burguesía fuxiu
co capital financeiro nos días
de Perón, nos dos ditadores
militares e con Menem.
Arxentina quedou baldeira,
sen fundos, con sindicatos
alterados, cun “xusticialismo”
amarelo, barulleiro,
desprogramado. Nin siquera
copiou a Chile ou ao Brasil.
Estes dous países “axustaron”
a economía ás ordes do FMI;
empobreceron as clases popu-
lares; salvaron as finanzas; se-
guen na palestra da “gran es-
tafa” neoliberal.

Nós os galegos fomos á
Arxentina no XVIII;
unimos forzas para a
independencia; aportamos
mans para crear riqueza
nos obradoiros e na Pampa;
estamos no Partido Radical
e no “Peronista”; estamos
ubicados en todo, e por iso
na sima da crise. A presenza
do capital español, un 12%
do total arxentino, non mo-
dificou nada, nen deu imaxe
favorábel aos galegos.

Da Xunta recibiron axu-
das os centros galegos e os
“recaudadores” que logo fo-
ron convidados á toma de
posesión de Fraga este nadal
a gastos pagos –do veciño
Montevideo viñeron 30 invi-
tados. A xestión de Amarelo
foi inenarrábel: recaudar e
recaudar votos e agora
“promoveatur ut
removeatur” a deputado.
Mais os galegos empobreci-
dos seguen igual, aínda que
neste intre se nos advirta da
axuda da fundación “Grelo”
e da criazón doutras
comisións. O Conselleiro
Miras Portugal procede
doutra cultura; esperemos
sexa fiel ao seu pasado.

¿Mais agora que? Arxen-
tina ten que comezar de
novo. Liberarse da depreda-
ción de Bush e do seguidismo
aznariano. Nós os galegos e
os galegos arxentinos
ollemos: agora podemos
falar de igual a igual, sen
prepotencias, atentos á reali-
dade e xuntos para novos ho-
rizontes. Unha gran hora, lo-
go dunha historia de cinco
séculos de subordinación.♦♦

O líder nacionalista afirma que
o xantar do 9 de xaneiro ‘vai máis alá dun xesto político’

Beiras e Fraga selan
un cambio nas relacións institucionais

PAULA BERGANTIÑOS
Cando o día da investidura presidencial Manuel Fraga e Xosé M.
Beiras chocaron as mans, daba comezo unha tregua política. O xan-
tar entre ambos o 9 de xaneiro posibilita un marco de relacións es-
tábel entre PP e BNG, cada un co seu papel: Goberno e Oposición.

Manuel Fraga e Xosé Manuel Beiras voltarán a se reunir cando a situaciión política así o demande.                                                                                       A . PA N AR O
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Ao final houbo sorpresa. Des-
pois de tantas promesas de
Cuiña, o PP decide non supri-
mir a peaxe de A Barcala e que
só sexa gratuíta para aqueles
que merquen unha tarxeta e fa-
gan ao mes entre 10 e 80 via-
xes; o mesmo sistema que pa-
ra a ponte de Rande.

Un auténtico timo, que in-
mediatamente foi bendecido
polo alcalde do PSOE, Fran-
cisco Vázquez, como “un re-
galo de Reis”, ademais de de-
clarar publicamente que o ami-
go Cuíña cumpría as súas pro-
mesas. Curiosamente, Váz-
quez sempre manifestou que a
peaxe era unha vexación e dis-
criminación, e defendeu a súa
supresión porque consideraba
o tramo desde A Barcala ata A
Coruña como unha circunva-
lación da área metropolitana.
Este mesmo criterio foi defen-
dido pola agrupación socialista
coruñesa e polo secretario xe-
ral, Emilio Pérez Touriño, co-
mo un compromiso electoral
do seu partido. Pero o alcalde
xustifica agora a decisión do
PP e di que “eu tamén pago pe-
axe para entrar en Madrid”. 

O portavoz nacional de in-
fraestruturas do PSdeG decla-
raba exactamente o contrario
que Vázquez; consideraba es-
ta medida como un parche da
Xunta e “o fracaso absoluto de
Cuíña tras doce anos como
responsábel de infraestru-
turas”. ¿Que din o consello
comarcal deste partido e o
sector crítico da Coruña? Ca-
ladiños. ¿E o Secretario Xe-
ral? Como sempre, moi com-
prensivo con Vázquez. 

Poucos días antes, no últi-
mo Pleno municipal do ano, o
matrimonio PSOE-PP rexeita-
ba unha moción do BNG re-
clamando ao governo do Esta-
do e á empresa AUDASA a
supresión da peaxe da Barcala
na entrada da Coruña. Tamén
segue aí a peaxe na autovía A
Coruña-Carballo, que pasa de
245 pesetas a 269,5. Igual-
mente, fixeron causa común
PP e PSOE para rexeitar outra
moción do BNG contra a
LOU, semellante a que se
aprobara noutros concellos
como Santiago. Xosé Luis
Méndez Romeu, que en A Co-
ruña votaba co PP, arremetía
cinco días despois no Parla-
mento Galego, como respon-
sábel de educación do PSdeG,
contra a Lei Orgánica de Uni-
versidades do PP...

Por outra parte, coa suba
dun 12,82% das peaxes en Ga-
liza, a Xunta e o Estado fan un
bo negocio porque este ano in-
gresarán 930 millóns de pese-
tas máis que no ano 2001. 

E para rematar, o Alcalde
foi o protagonista da arenga
que, oficialmente, é un acto
institucional de fin de ano.
Nesta ocasión non falou da
Coruña como Cidade-Estado,
centrou a súa intervención en
subliñar que A Coruña é singu-
lar e diferente. Ese mesmo día
inauguraba o belén que todos
os anos se instala na Casa do
Concello; non se invita a Xa-
carandaina ou Cántigas da Te-
rra para que canten unhas pan-
xoliñas e quen actúa é o grupo
da Casa de Andalucía. Isto si
que é singular; ¡ele!♦

A Cor uña

A proposta de Estatuto da Capi-
talidade ratificarase no pleno ex-
traordinario que se vai celebrar
no concello de Santiago o Ven-
res 11 de Xaneiro e, o mesmo
día, unha delegación municipal,
encabezada polo alcalde Xosé
Sánchez Bugallo (PSOE) apre-
sentaralle o texto  ao presidente
da Xunta, Manuel Fraga. Unha
vez que os tres grupos munici-
pais chegaron a un acordo, é o
Consello da Xunta o encargado
de darlle o visto bo para que se
tramite como proxecto de lei no

Parlamento. Ao amparo da Lei
de Administración Local, o con-
cello xa apresentara un borrador
do Estatuto á Xunta no verán do
2000, pero as discrepancias do
PP, frearon a súa tramitación. O
debate desbloqueouse despois
da celebración das últimas elec-
cións autonómicas.

O documento, que consen-
suaron as tres forzas políticas,
recoñece legal e formalmente o
rango especial de Santiago co-
mo capital e, entre outros aspec-
tos, incrementará os orzamentos

da cidade para facer frente aos
gastos que se derivan desta cir-
cunstancia. Para o alcalde, este
texto fixa as responsabilidades
do concello sen limitar a súa au-
tonomía, asi como os mecanis-
mo de colaboración  privilexia-
da coa Xunta e outras adminis-
tracións. As relacións co Execu-
tivo galego coordinaranse atra-
vés do Consello da Capitalidade
e a súa Comisión Executiva,
que estarán integrados polo al-
calde de Santiago e o presidente
da Xunta, ademais dos conce-
llais e conselleiros con compe-
tencias nas áreas de Presidencia,
Urbanismo, Cultura, Economía,
Casco Histórico e Educación.
Prevese, asimesmo, a represen-
tación dos grupos municipais
que obteñan máis do 10% dos
votos nas municipais.♦

Ata agora só o ten Barcelona

Acordan lexislar un estatuto
de capitalidade para Santiago

A.N.T.
Santiago convertirase, xunto con Barcelona, na única cidade
do Estado que dispoña dun Estatuto da Capitalidade. Des-
pois de tres anos de debate, os grupos municipais do PSOE,
BNG e PP chegaron a unha proposta de consenso para dotar
a sede das institucións autonómicas dun réxime xurídico es-
pecial. A lei podería aprobarse no Parlamento a finais de ano.

Pleno, peaxes e
arenga de fin de ano

MANUEL MONGE

A peaxe da Barcala ía ser gratuíta e agora Cuí-
ña acordou utilizar o sistema da Ponte de Ran-
de cun Paco Vázquez que de “non pasar por
menos” dixo que era a mellor solución posíbel.

Francisco Vázquez, na imaxe, defendera sempre a gratuidade da peaxe da Bar-
cala, pero agora rectificou.



¿Cal é función que quer de-
sempeñar o Clube Nacionalista
Alén Nós?

Naceu coa finalidade de do-
tar a Galiza dun foro indepen-
dente do partidismo político pe-
ro comprometido co país, no
que poder debatir os grandes te-
mas que lle afectan. Cuestións
culturais, lingüísticas, económi-
cas, sociais... que ao longo des-
te tempo se apresentaron como
temas claves para construír un-
ha Galiza cada vez máis dona de
si mesma. 

¿Que balance fai destes
quince anos de traballo?

Se establecemos unha corre-
lación entre os medios dos que
dispomos e os logros acadados
temos que dicir que fumos
cumprindo coa nosa función
dignamente. Organizamos actos
periódicamente, fundamen-
talmente en Santiago, polos que
pasaron personalidades de tipo
moi diverso. En repetidas oca-
sións convidamos aos líderes
políticos galegos, pero tamén
doutras terras. Polo Clube pasa-
ron persoeiros importantes co-
mo Jordi Pujol ou Ibarretxe. Os
temas poden ser moi diversos,
pero o espíritu de fondo é sem-
pre o mesmo: atopar un lugar
para Galiza dentro do mundo
no que vivimos.

¿E que retos enfrenta como
novo presidente?

Asumo a miña presidencia
con realismo, aceptando as no-
sas limitacións pero tamén co
ánimo de dar pasos ao frente.
En primeiro lugar trataremos de
organizar actos noutros lugares,
non só en Santiago, coa fin de
convertilo nun Clube de toda
Galiza. Outra aspiración é a de
volver a publicar nos medios de
comunicación manifestos ou
opinións colectivas co fin de
chamar a atención sobre aspec-
tos que poden ser cruciais para
Galiza. Unha vez conseguido
isto, sería o tempo de pensar en
aventuras máis ambiciosas. Hai
que ir pouco a pouco, sobre to-
do se temos en conta a carencia
de recursos coa que contamos
nos círculos galeguistas e na-
cionalistas. Cando falo de limi-
tacións refírome tamén ás eco-
nómicas. Estas, en certa medi-
da, son auto-impostas porque o
Clube desde hai anos, cun crite-
rio moi sensato que aplicou o
seu anterior presidente, o profe-
sor Gómez Segade, decidiu non
pedir subvencións para manter
unha independencia absoluta.
Só temos algunhas axudas moi
puntuais que non veñen dos po-
deres tradicionais. Gustariame
destacar a colaboración da Fun-
dación Araguaney e do seu pre-
sidente Galeb Ibrahim, que nos
ceden por un prezo de puro cos-
te os locais do hotel para poder
levar a cabo os actos, un gasto
que a prezo de mercado non po-
deríamos soportar.  

¿Síntense herdeiros da Xe-
ración Nós?

Cando se fundou o Clube no
1986, nós valorabamos que os
pensadores da Xeración Nós
sentaran ben a idea de Galiza
como nación pero tamén via-
mos a necesidade de facer unha
relectura do seu corpo teórico á
luz dos novos tempos. É dicir,
sentímonos orgullosos e lexiti-
mamente herdeiros das súas
ideas pero tamén queremos ir
máis alá, actualizalas. Por iso o

nome: Alén Nós.
Como etnográfo, ¿que ato-

pou nos seus estudos que axu-
de a falar da existencia de Ga-
liza como nación?     

Explicalo con detalle rebasa-
ría o marco desta entrevista, pe-

ro podo afirmar que cos meus
traballos de campo puiden com-
probar que a nosa é unha cultura
moi europea. Por pór un exem-
plo, hai elementos do noso en-
troido que están presentes en
paises tan diversos como Fran-

cia, Alemaña ou Grecia. O pobo
galego creou ao longo dos sécu-
los, por influencias externas ou
por creación interna, unhas for-
mas de cultura que se inscribían
dentro dun marco de macro–ci-
vilización europea común a ou-

tras terras do continente. Aquí,
igual que noutras zonas, as for-
mas xenéricas que vencella a
Galiza con Europa como cultura
etnográfica, cobraron matices de
tipo diferencial que a singulari-
zan e a individualizan e que lle
dan unha personalidade propia.
Isto é o que pode decir o etnó-
grafo, logo ten que vir detrás o
pensador, o político ou teórico e
traducilo nunha categoría políti-
ca. É o que eu chamaría o paso
da etnia á nación.

Hoxe ¿que papel debería
xogar o noso país en Europa?

Deberíamos dicir que papel
debe xogar se a deixan ¿non si?
A idea da construción de Europa
é boa, o problema xurde no mo-
mento de perguntarnos que Eu-
ropa erguemos. Os estados cons-
tituidos tratarán de facela á súa
imaxe e semallanza, e terras co-
mo Galiza, Bretaña ou Escocia
van ter que agudizar moito o seu
inxenio para facerse un sitio. Hai
que facerlles comprender aos es-
tados que deben ser xenerosos e
renunciar a algo para que os de-
mais poidamos ser máis ditosos.

Vostede foi fundador tamén
do Museo do Pobo Galego...

O que se fixo foi recuperar
unha vella idea que xa estaba nos
homes da Xeración Nós e do Se-
minario de Estudos Galegos,
criar un grande museo de Galiza.
Igual que os que hai noutros pai-
ses é un museo da identidade no
que ademais de amosarse obxec-
tos ou prácticas que correspon-
den á dimensión da cultura, en-
tendida no sentido antropolóxi-
co, preténdense resaltar as cria-
cións que individualizan a un po-
bo como tal pobo. Hoxe por ho-
xe, o Museo do Pobo Galego é
importantísimo, porque nel exis-
te constancia sistemática e, con
criterios científicos, da peculiari-
dade e individualidade de Gali-
za. É o cerne de toda a súa mu-
seística etnolóxica. Por alí pasan
miles de persoas, estudantes no-
vos que poden percibir que te-
mos unha cultura que cada vez é
máis pasado, pero que se trata
dun pasado gratificante porque
nos sirve para reafirmarnos na
nosa identidade.

¿Comparte a idea de que o
nacionalismo está a ser víti-
ma dunha campaña de demo-
nización?

Imaxínome que se refire aos
nacionalismos sen estado e nese
caso a demonización é evidente e
inxusta. Ainda que aceitemos e re-
coñezamos que nalgúns casos, en
lugares concretos, poidan chegar
a darse actitudes molestas, que a
todos nos disgustan, non se nos
pode meter a todos no mesmo cai-
xón e identificar automáticamente
nacionalismo con morte, asesina-
to e terrorismo. Non hai que es-
quecer que na humanidade a vio-
lencia non é patrimonio dos na-
cionalismos. Os propios estados
construíronse coa colaboración de
mans manchadas de sangue de se-
res inermes. Á hora de xulgar ou
xeneralizar esas actitudes hai que
ter moito coidado. O que temos
que ser sempre é dialogantes e de-
mocráticos. Rexeitar calquer tipo
de violencia que agreda a inocen-
tes pero tampouco ser tan parciais
como para chegar a pensar que só
existe violencia nos nacionalis-
mos sen estado. Este é un discur-
so sesgado, que non remite á rea-
lidade. Nun libro califiqueino do
discurso da mentira alterante.♦♦
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‘A demonización
dos nacionalismos é inxusta’

PAULA BERGANTIÑOS

Foi unha das trece persoas que asinaron a Carta Funda-
cional do Clube Nacionalista Alén Nós e cando se cumpren
quince anos daquela cita, Xosé Manuel González Reboredo
asume o cargo de presidente. Consolidar o clube como un-
ha plataforma que chegue aos diferentes puntos da xeogra-
fía galega é unha das prioridades deste etnógrafo, funda-
dor tamén do Museo do Pobo Galego, que reclama a cons-
trución dunha Europa xenerosa coas nacións sen estado.

Xosé M. González Reboredo



Cada vez semella máis eviden-
te que a dirección socialista
non vai permitir que Carlos
Príncipe se volte a presentar
como candidato á alcaldia de
Vigo. A fórmula final diseñada
é a aprobación dun regulamen-
to por parte do Comité Federal
que lle impedirá a un militante
optar por terceira vez á alcaldia
se fracasou nas dúas anteriores.
Este acordo poderia ser refren-
dado o 1 de febreiro.

Pero a decisión xa está to-
mada. O 7 de xaneiro o secre-
tario xeral do PSdG-PSOE, Pé-

rez Touriño, opinou publica-
mente que Carlos Príncipe non
debería ser, outravolta, candi-
dato á alcaldía. Dous días des-
pois, o Secretario de Organiza-
ción, Antón Louro, voltou a di-
cer máis ou menos o mesmo.
Anunciou que para os socialis-
tas é prioritario recuperar a al-
caldia de Vigo e afirmou que
ían xogar a tope e “facer todo o
que haxa que facer”.

Louro apela ao consenso e
pretende resolver o conflito de
Vigo sen rachar con Príncipe.
Esta é tamén a idea de Xosé

Blanco, o político de Palas res-
ponsábel de organización a ni-
vel estatal. Carlos Príncipe se-
gue controlando maioritaria-
mente a agrupación socialista
de Vigo, unha das máis impor-
tantes do Estado malia a perder
nos últimos anos as dúas tercei-
ras partes dos afiliados.

Por iso Príncipe non acusa
recibo das mensaxes cada vez
máis directas, negándose, aín-
da, a negociar unha saída pac-
tada. Esta foi a vía ensaiada
por Xosé Blanco. Pretende
asegurarlle a Príncipe un posto
de senador en troques da súa
renuncia a seguir postulándose
como alcaldábel vigués. Pero
Príncipe non se fía do partido
e teme que, ao final, as elec-
cións lle fagan perder a acta.
Recorda como hai seis anos el
realizou a campaña pola súa
conta para desbancar aos seus
compañeiros que o precedian
na lista.

A oferta de continuar como
senador xa a rexeitou Príncipe
antes das eleccións autonómi-
cas. Outra cousa sería ocupar
o primeiro posto na lista do
Congreso. De momento, no
PSOE non están dispostos a
ceder tanto e agardan que o
xulgado lles bote unha man
para resolver a situación. O
caso Proneiras, que leva cinco
anos agardando o final da ins-
trución, pode convertir a Prín-
cipe nun dos principais encau-
sados. Procesado veríase na
obriga de renunciar.

Pero Príncipe, mentres lle
adica máis tempo á súa profe-
sión de médico, segue a idear
proxectos para Vigo e redacta o
programa para as próximas
eleccións.  ¿Coa maioría na
agrupación pretende condicio-
nar ao futuro candidato, como
afirman os críticos? ¿Trata de
epatar ou de defender compro-

misos anteriores, como soste-
ñen outros? Sexa como sexa,
Príncipe rexeitou unha entrevis-
ta a pasada semana con Xosé
Blanco na que desde Madrid lle
ían pedir que deixase o camiño
libre á alcaldía.

Nova censura dos críticos

Mentres tanto, nunha guerra de
desgaste interno, os tres conce-
lleiros críticos voltan censurar
as actuacións do líder do grupo
municipal vigués. A semana
pasada, a voceira destituida,
Belen Sío, convocou unha rol-
da de prensa para deixar claro
que Príncipe non é o interlocu-
tor válido para o BNG, que de-
bería negociar cos disidentes
para sacar adiante os asuntos
do goberno.

O 9 de xaneiro os tres ediles
críticos, Belen Sío, Delfín Fer-
nández e Uxío González, cen-
suraron publicamente a Carlos
Príncipe por ter gastado 12.000
euros non “panfleto propagan-
dístico sobre a área socialista
do goberno municipal”. Pero
non quedou aí a crítica, rexeita-
ron que aparecesen nel as súas
persoas e as áreas da súa res-
ponsabilidade cando “en nin-
gún momento autorizamos ao
presidente do grupo municipal
a utilizar a nosa imaxe no seu
panfleto electoral”, en palabras
de Belen Sío.

Os tres concelleiros consi-
deran incoherente publicar un
balance publicitario das súas
concellalías mentres son obxec-
to “de ataques feroces á nosa
xestión por parte do noso líder”.
Belen Sío tamén afirmou que
non van deixar a participación
na xerencia de Urbanismo co-
mo anunciara Carlos Príncipe
no mes de novembro.

Pero Príncipe repite unha e
outra vez: “eu sigo”♦
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XOSÉ MANUEL SARILLE

Un home vello pode
dirixir un goberno e
un país. Ser vello

non indica incapacidade
para administrar o
público. Ao mellor ser
vello non é o límite da
condición humana, senón
a súa verdade, como dicía
Simone de Beauvoir. Por
iso é moi incorrecto tratar
de descalificar a un
antagonista político pola
súa idade. Resulta ridículo
ver a un candidato, a Jor-
di Pujol por exemplo,
tripar polo Pico Aneto
arriba para calar os
posíbeis ataques, que se
centrarían no exceso de
anos para voltar á
presidencia da
Generalitat. As sociedades
occidentais, intolerantes
tamén por facer de cada
cousa un espectáculo, non
soportan a un vello, nin
tan xiquer a un feo, por
non falar dunha fea, no le-
me dun país. Esa mesma
imposición que só permite
poñer sorriso de mono e
ter entre corenta e
cincuenta anos, ou poucos
máis. 

Un home enfermo pode
presidir un goberno. As
leucemias, alzheimers,
cancros de vexiga
atribuídos a Manuel
Fraga, non indican incapa-
cidade para administrar o
público. O poder está o su-
ficientemente dividido
como para que non pase
nada, se calquer gobernan-
te perde a cabeza ou se
mostra incapaz. Un home
que tivo no pasado graves
crises psíquicas pode ser a
persoa axeitada para diri-
xir un país sen que por iso
queden impactadas as per-
soas normais, que coñecen
algo da vida. Sabemos que
os anxos non existen.
Camiñar mal tampouco é
causa para recibir o
alcume de paquiderme, e
emocionarse en público in-
dica só que o personaxe se
emociona; non por iso é
mellor nin pior.
Emocionarse non ten abso-
lutamente nada de revolu-
cionario como se ten
afirmado. Nin de
reaccionario tampouco. 

Outro asunto é que un
fascista poida dirixir un
país. En países que viviron
cambios revolucionarios, en
Portugal sen ir máis lonxe,
sería inconcebíbel. Aquí,
polas peculiaridades da
Transición, é palpábel que
un fascista pode gobernar
con maioría democrática.
Se ten vontade de cumprir
as normas, se afirma tela, é
necesario negociar con el.
Coa man aberta pero
cunha distancia considerá-
bel, a que debe emanar da
incuestionábel traxectoria
democrática de Xosé
Manuel Beiras. Sen pastele-
os nen cambios súpetos de
actitude. Unha cousa é dia-
logar e negociar e outra di-
ferente recoñecer.♦♦

Os tres concelleiros disidentes  censuran de novo ao seu líder

Carlos Príncipe mantén o pulso
coas Executivas de Santiago e Madrid

A.N.T.
Desde a Executiva Federal e desde a Executiva galega mándanlle
contínuos recados para que desista da súa idea de apresentarse
como candidato socialista á alcaldía de Vigo. Os seus compañei-
ros de grupo municipal, convertidos nos seus enemigos, dispá-
ranlle con frechas enveleñadas, despois de rebelarse contra a súa
autoridade. Pero Carlos Príncipe non fai caso. Arromeda a Joe
Rigoli, Felipito Tacatún,  aquel cómico que pasou á história da te-
levisión con só unha frase interminabelente repetida: “eu sigo”.

P R E S E N T A C I Ó N
EN

A  C O R U Ñ A
DE

“VIAXE AO CORAZÓN DA TERRA”
DE

XULIO VALCÁRCEL
EDICIÓNS A NOSA TERRA

XOVES 10 DE XANEIRO ÁS 20:30 HORAS

NO SALÓN DE ACTOS DA ASOCIACIÓN CULTURAL

ALEXANDRE BÓVEDA, COA INTERVENCIÓN DE

XULIO VALCÁRCEL, autor,
FRANCISCO FERNÁNDEZ NAVAL E

CESÁREO SÁNCHEZ IGLESIAS.

Organiza
Asociación Cultural Alexandre Bóveda

Touriño con Francisco Vázquez, Príncipe e o alcalde de Lugo, Pérez Orozco, cando había máis sintonía entre o concelleiro vigués e a dirección do partido.
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A.N.T.
Roma ven de nomear Arcebispo
metropolitino de Oviedo a Car-
los Osoro, que ata agora exercía
de bispo en Ourense. Osoro, na-
cido en Cantabria, amosara re-
ceptividade á galeguización da
Igrexa. Diferentes sectores pro-
gresistas da Igrexa consideran
que a súa sustitución debía reali-
zarse cun bispo de orixe galega.

Osoro vai substituír a Gabino
Díaz Merchán, un arcebispo con
marchamo progresista –mesmo

considerado pro-PSOE e con al-
guns enfrentamentos co PP– que
deixa o cargo por xubilación. A
sustitución en Ourense de Osoro
ten que vir desde Roma, e dada a
etapa final do pontificado de Xo-
án Paulo II, non se esperan gran-
des cambios de criterio.

“Nas actuais circunstancias
non se pode esperar ningún cam-
bio de liña”, considera o escritor e
teólogo Vitorino Pérez Prieto, “a
Igrexa vive momentos de provi-
sionalidade. En dous anos tamén

se xubila Gea Escolano na dióce-
se de Mondoñedo, pero todo está
parado. De feito sei da vontade de
inculturación dun home como
Xulián Barrio, pero está atado”.

A posición dominante na
Igrexa é dun galego, Rouco Va-
rela, pero para os observadores
non se pode esperar que xire
“unha política que fixo sempre
de costas a Galicia”.

Unha mostra desa paraliza-
ción da inculturación da Igrexa,
é o estancamento do acordo do

Concilio Tarraconense, celebra-
do recentemente, no que se rei-
vindicou unha Conferencia
Episcopal Catalana.

O novo bispo de Ourense terá
que ser nomeado en Roma, pero
o dito interno di “de Roma ven o
que antes foi a Roma”, e ahí a de-
cisión de Rouco é definitiva.

Por outra banda o protagonis-
mo do Opus Dei nestes ano
2002, e a súa recoñecida influen-
cia no papado actual, tamén pode
incidir nos nomeamentos.♦
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Ilusión
monetaria
XESÚS VEIGA BUXÁN

Oeuro como símbolo
unificador de
millóns de persoas

pertencentes á vella
Europa: velaquí unha das
imaxes máis utilizadas nos
últimos días para descreber
a importancia da nova mo-
eda nas nosas vidas.

Para momentos coma
este, resulta pertinente lem-
brar algunha frase bíblica.
Por exemplo: que non só de
pan vive o ser humano. Re-
fuxiémonos, pois, nas poten-
cialidades unificadoras des-
te novo símbolo para non
ter que aturar as reais
diverxencias salariais e as
verificábeis distancias no es-
tado do benestar colectivo.
Deixémonos seducir pola
atracción que representa
pagar coa mesma moeda
que se utiliza en Berlín ou
París ainda que non
podamos permitirnos o luxo
de residir trinta días
seguidos nesas cidades.

Despreocupémonos do
PIB per capita, das parida-
des de poder de compra, da
contía das pensións ou dos
salarios sociais. Busquemos
outras converxencias máis
rápidas, menos submetidas
aos designios dos deuses dos
mercados. Fagamos igual
que farían en Alemaña: se
un tribunal anula as
oposicións da Deputación de
Ourense, pidámoslle a X.L.
Baltar que faga europeismo
dimitindo. Unifiquémonos
con algunhas das prácticas
da política francesa: se o
conselleiro encargado das
obras públicas participa en
empresas familiares
ubicadas no mundo da
construción, solicitémoslle
que abandone o cargo ou
deixe os negocios. En Lalín
como en París: virtudes pú-
blicas, vicios privados.

E se non queremos ir
tan lonxe, aprendamos de
Portugal: se Guterres dimi-
te por un fracaso electoral
municipal, esixamos un
comportamento semellante
do dirixente socialista
vigués derrotado polos
votantes e abandonado po-
lo seu grupo municipal.

Non hai converxencia
económica, non hai coesión
social, non existe
unificación nos códigos das
boas prácticas políticas.
¿Que podemos facer? ¿Ce-
lebrar o enterro da moeda
representativa dun Estado
centralista e o bautizo da
nova referencia monetaria
dun confuso conglomerado
de Estados? ¿Exixir outras
converxencias máis sólidas
e menos virtuais?

Só hai algo sobre o que
non deberiamos ter
dúbidas: Baltar, Cuíña e
Príncipe están plenamente
capacitados para utilizar o
euro dende o primeiro dia e
onde faga falta.♦♦

A.N.T.
Seguen sumándose posicións
ao debate normativo. A
maiores da campaña de di-
vulgación e recollida de ade-
sións dos promotores do
acordo (AS-PG, ILG, Depar-
tamentos Universitarios), ve-
ñen de producirse nas últimas
semanas os pronunciamentos
do colectivo reintegracionis-
ta e de Nova Escola Galega.

O reintegracionismo adoptou
unha posición común nunha reu-
nión celebrada o pasado 15 de
Decembro na que se elaborou o
“Manifesto Unitário do reinte-
gracionismo na Galiza”, e que
ven de ser pendurado na Internet
na procura de adesións
(http://br.geocities.com/xicoze-
roum/Manifesto15D). O mani-
festo está asinado por máis de
150 persoas e diferentes organi-
zacións (Agir, Assembleia Na-
cional Antimilitarista, Assem-
bleia Reintegracionista NH, As-
sociaçom Cultural Alto Minho,
Associaçom Galega da Língua,
Fundaçom Artábria, Movimento
Defesa da Língua, Associaçom
Cultural Reintegracionista
Aquém Douro, A Gente da Ba-
rreira, Nós-U.P., Primeira Linha,
Sociedade Cultural Marcial Va-
ladares, V Irmandade, Mulheres
Nacionalistas Galegas, Arma-
danças).

Para os reintegracionistas
“algumas instituições, de manei-
ra pouco transparente, pretende-
ram fazer uma mal chamada nor-
mativa de concórdia que não é
tal, na qual o Reintegracionismo
ficou excluído” Denuncian o que
consideran silenciamento do
reintegracionismo e indepen-
dentemente das reformas que a
RAG poda facer no futuro valo-
ran que é democraticamente esi-
xíbel que se recoñeza a existen-
cia do reintegracionismo “o qual
não sucede hoje, porquanto nem
sequer podemos escrever em ga-
lego-português em igualdade de
condições”. Tamén se afirma no
manifesto que  calquer planifica-
ción lingüística ou reforma nor-
mativa que non considere a
“visão galego portuguesa da lín-

gua” deixará sen resolver o pro-
blema lingüístico.

Prioridade normalizar

Nova Escola manifesta o seu pe-
sar polo acordo da Academia e
lamenta “que non se tivese pro-
ducido un profundo e necesario
debate que incluíse á totalidade
das institucións e asociacións

vinculadas coa normalización do
idioma”. A maiores disto Nova
Escola insiste en centrar as prio-
ridades na normalizaicón social
da lingua, e esixe que as Admi-
nistracións públicas, nomea-
damente a Xunta  faga cumprir a
Lei de Normalización, “espe-
cialmente nos medios de comu-
nicación, públicos e privados,
nos centros educativos do siste-

ma público dependentes da Con-
sellería de Educación e naqueles
privados-concertados sostidos
con fondos públicos”.

Nova Escola insiste na ur-
xencia de planificar políticas que
deteñan a perda de galego-falan-
tes “non esgotando as enerxías
en discusións normativistas que,
cómpre lembrar, poden ser abor-
dadas en calquer momento”.♦

Reintegracionistas e Nova Escola
posiciónanse sobre o conflito normativo

A perda de falantes entre as xeracións máis novas é o factor de risco maior para o futuro do galego.              PA C O  VILABARR O S

No posicionamento de Nova Es-
cola Galega lémbranse os preo-
cupantes datos do Mapa Socio-
lingüístico de Galicia  publicado
polo Seminario de Sociolingüís-
tica da  Academia Galega.

“É no sector da mocidade,
adolescencia e infancia onde se
está a dar unha dramática e
alarmante perda do número de
galego-falantes, co risco que is-

to implica para a transmisión da
lingua. De seguir a tendencia
actual, cunha poboación gale-
go-falante extremadamente en-
vellecida e as novas xeracións
cunha porcentaxe a cada maior
de castelán-falantes (véxase o
caso da cidade da Coruña, onde
só o 9,8% da poboación entre
os 16 e os 25 anos manifesta fa-
lar habitualmente galego fronte

ao 91,2% que fala castelán, ou
Pontevedra, co 19% fronte ao
81%, ou en Santiago, co 35%
fronte ao 65%). A medio prazo,
sen un corpo numeroso de fa-
lantes –xunto cunha normaliza-
ción total– o proceso de cambio
lingüístico será cada xeración
máis rápido (véxanse a este res-
pecto o caso bretón ou o do cór-
nico e o manés)”.♦

Mapa de risco

Carlos Osoro marcha destinado a Oviedo

A vacante do bispado de Ourense
pon a proba a vontade galeguizadora da Igrexa



A. ESTÉVEZ
Ilda Figueiredo, eurodeputa-
da do Partido Comunista Por-
tugués, leva tres meses reco-
llendo sinaturas para evitar
que 17 mulleres ingresen en
prisión por ter abortado. Fo-
ron xulgadas en outubro nun
macroproceso en Maia para o
cal se habilitou un pavillón de
deportes. As organizacións de
esquerda califican o proceso
de “hipócrita e inmoral” e as
acusadas enfréntanse a tres
anos de prisión. A sentencia es-
pérase para finais de xaneiro.

Todas elas interrumpiron o em-
barazo por razóns económicas,
sociais e persoais. Entre as acu-
sadas, dúas mozas, unha de de-
zaseis anos que coida do seu ir-
mán e outra de vinte que ten xa
catro fillos. A principal imputa-
da é unha enfermeira acusada
de roubar material sanitario da
clínica na que traballaba para
realizar abortos na clandestini-
dade. Médicos, taxistas, axu-
dantes de botica e enfermeiros
completan a nómina dos 43
procesados.

Unha das persoas que acu-
diu ao xuízo foi Sonia Fertosin-
hos, deputada do Partido Socia-
lista, que se declarou católica
ao tempo que se solidarizaba
coas procesadas. Outro que se
desprazou a Maia foi Duarte
Vilar, responsábel da Aso-
ciación de Planificación Fami-
liar, que denuncia unha lei que
permite as redes clandestinas e
o envío a prisión de mulleres
que abortan por razóns econó-
micas.

Non hai diferencias salien-
tabeis entre a lei de interrup-
ción voluntaria do embarazo en
España e en Portugal. O texto
luso recolle esta posibilidade
nas doce primeiras semanas de
embarazo por tres causas: mal-
formación do feto, violación e
risco psicolóxico e físico para a
muller. Como acontece aquí, os
médicos alegan obxección de

consciencia no sistema público,
polo que se levan a cabo
maioritariamente en clínicas
privadas. Segundo as aso-
ciacións de planeamento fami-
liar, a diferencia estriba na in-
terpretación do texto e na von-
tade política española de que
nengunha muller se sente no
banquiño por ter abortado. 

A situación cambiou de tal
maneira nos últimos quince
anos que hoxendía son as por-
tuguesas as que cruzan a fron-

teira para abortar. En Portugal
está tipificado como delito pu-
níbel con ata tres anos de pri-
sión. Segundo un recente estu-
dio da Revista Portuguesa de
Saude Pública a interrupción
voluntaria do embarazo ten un-
ha frecuencia superior á verifi-
cada no resto da Europa Occi-
dental e do Sur.

As contradiccións están ins-
taladas tamén no seo dos socia-
listas. Hai tres anos que o Par-
lamento, a iniciativa dos comu-

nistas e das Xuventudes do PS,
daba luz verde a unha lei que
despenalizaba o aborto e intro-
ducía un cuarto suposto referi-
do ás dificultades económicas.
Sen embargo, o entón primeiro
ministro Antonio Guterres, ca-
tólico, decidiu someter o cam-
bio a referendum, que tivo un
68% de abstención e unha vic-
toria do “non” sustentada no
51,9% dos votantes. Ademais
de conseguir que as asociacións
pro vida emerxeran de maneira
belixerante, Guterres provocou
o descontento das súas compa-
ñeiras do PS. Oito mulleres fo-
ron condenadas nos anos 1998
e 1999 por abortar e na lista de
sinaturas recabadas por Ilda Fi-
gueiredo os parlamentarios so-
cialistas conforman un grupo
numeroso.

De Bruxelas aos EEUU

Ilda Figueiredo comezou a sua
campaña en Bruxelas conse-
guindo que 60 eurodeputados
de diferente talante político se
solidarizasen coas 17 mulle-
res, entre eles o nacionalista
Camilo Nogueira. A campaña
non quedou só en Bruxelas se-
nón que se extendeu aos Esta-
dos Unidos, América Latina e
o resto de Europa. Entre os
asinantes do manifesto, que
Figueiredo elaborou coa plata-
forma Dereito a Optar, están
o escritor e filólogo Noam
Chomsky, a actriz alemana
Hannah Shygula, e o sociólo-
go francés Pierre Bordieu.

“Estas mulleres son victimas
dunha situación inaceptábel e
inmoral, que xa foron condena-
das a sufrir un proceso público
debido a unha das lexislacións
máis atrasadas de Europa”. As
mostras de solidariedade inter-
nacional non só buscan a abso-
lución das 17 mulleres senón
que sexa aceptado un cuarto su-
posto na lei.♦
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Tonisauski

A lei
do galiñeiro
PERFECTO CONDE

En Página/12, un xornal
que se fai e se consume
en Buenos Aires pero

que cada vez ten máis eco in-
ternacional, apareceu o 7 de
xaneiro un artigo que merece
a pena fusilar no único bo
sentido que ten este verbo.
Mempo Gardinelli interpreta
de maneira moi orixinal a lei
do galiñeiro, en relación cun-
ha posíbel teoría das cazolas.

Para empezar, di el, as
pitas do poleiro de enriba
cagan sobre as de abaixo e,
por extensión, e como se ten
por natural, lóxico e acepta-
do, no tingladiño da vida ca-
da un fode sempre ao que
está algo máis abaixo ca el.
Esta é a mentalidade que
aplican diariamente os que
teñen pequenas cotas de po-
der ou de mando: xerentes,
xefes de persoal, capataces e
en xeral autoridades de em-
presas que foron e seguen a
ser proclives á escravización
do traballador, ao que lle
esixen horas extras sen
pagar, traballos francos sen
compensación e recortes de
salario por derriba da lei.

Gardinelli tamén lles apli-
ca a lei do galiñeiro a moitos
supostos defensores dos
traballadores, o delegado, o
sindicalista que “amaña” coa
empresa, o que reparte
poder, o que despreza aos
seus representados e enterra
os convenios debaixo de
escombros de indignidade.

“Todos esos tipejos despre-
ciables –cito textualmente a
Mempo Gardinelli–, igual
que los ñoquis (en figurado,
funcionarios que non
traballan pero cobran) y los
jubilados de privilegio y
demás fauna de inútiles que
tanto proliferó en la Argentina
de las últimas décadas al am-
paro de legislaciones chicle,
de peronismos canallas y de
radicalismos imbéciles, bueno,
todos esos, también salieron a
cacerolar, y hoy están todos
autofascinados por el poder
que han descubierto en sus
propias manos”.

Estes tipos, que sempre le-
van a maior parte para a súa
casa, se se lle fai caso a Gardi-
nelli, son peores cos políticos
aos que eles mesmos din
desprezar. Son executivos me-
dios que soamente executan
ordes cretinas, capataces ou
xefes de liña que descargan o
seu resentimento sobre os que
están un pouquiño más abai-
xo, os que pagan a consultores
e asesores moito máis diñeiro
do que lles negan a obreiros e
empregados, os que deciden o
día e a hora de pago e os que
dan escusas mentireiras
cando a xente non cobra. Os
sindicalistas de panza gorda e
vergonza fraca, os que violen-
tos de pacotilla dos que están
cheos bancos e empresas, a
Administración e ata a
Universidade. 

Eles tamén cazolean, pe-
ro tranquilos todos. Mempo
Gardinelli fala de Arxentina.
¿Só da Arxentina?♦♦

Partidarios do “non” no referendum sobre o aborto celebrado en 1998. Arriba, á de-
reita, a deputada do PCP Ilda Figueiredo.

Poden ser condenadas a tres anos de prisión a finais de xaneiro

Dezasete mulleres reavivan
o debate sobre o aborto en Portugal



Son moitas as empresas adica-
das á proporcionar melodías,
logos (pequenas imaxes que
adornan a pantalla do teléfono)
e xogos para os móbiles. A
maioría delas consegue grandes
gaños mediante a venda destes
materiais directamente por telé-
fono. O usuario marca un 906
ou manda unha mensaxe de
texto a un número móbil espe-
cial e recibe instantaneamente
o timbre da última canción de
King África ou o anagrama da
Nike. Cada petición costa ao
redor de un euro (166,386 pese-
tas) e o repertorio de música e
imaxes muda rapidamente.

Outro xeito de personalizar
o teléfono é recorrer ás páxinas
electrónicas que proporcionan
pautas de composición para
móbiles. A maioría dos teléfo-
nos de última xeración inclúen
a posibilidade de que o usuario
manexe as notas do seu teléfo-
no para compoñer sintonías
propias. Na internet xa son
moitos os que, solidariamente,
publican estes modernos penta-
gramas para o uso público. Alí

pódense encontrar melodías de
case todos os tipos, desde o
Himno de Galicia ata a Rian-
xeira, pasando por todos os
grandes éxitos dos Beatles e as
bandas sonoras das series de te-
levisión máis famosas nos anos
80.

Un dos grandes problemas
que xorden do lado das melodí-
as dos móbiles son os dereitos
de autor. Ultimamente, os máis
importantes proveedores de
sintonías asinaron un acordo
coa Harry Fox Agency, que
xestiona as licencias de 27.000
editores de música, que repre-
sentan á súa vez 160.000 com-
positores. Con este acordo, os
autores empezan a probar parte
do gorentoso pastel deste nego-
cio ao tempo que os distribui-
dores de música telefónica sal-
van, de momento, o baleiro le-
gal que existe neste tema.

O gran mercado dos xogos

Para os próximos cinco anos, a
estrela dos contidos para móbi-
les serán os xogos. Xa agora

existen diferentes entretemen-
tos integrados no propio teléfo-
no, como o xogo da serpe ou al-
gúns xadreces. Mais as empre-
sas telefónicas buscan que as
grandes compañías de videoxo-
gos apuren as súas ofertas para
o formato wap. Este sistema de
comunicación entre teléfonos
por unha vía paralela á internet
está aínda infrautilizado e corre
risco de quedar desfasado de-
nantes de se desenvolver. É por
iso que, ao tempo que triunfan
as consolas de videoxogos de
man (como a Game Boy Ad-
vance), parece atractivo adap-
tar grandes títulos dos videoxo-
gos aos móbiles.

De momento, as máis gran-
des transnacionais de fabrica-
ción de móbiles, con Nokia e
Siemens á cabeza, decidiron fa-
cer un sistema en común que
permita que, en menos dun ano,
calquera usuario poida xogar
desde o seu teléfono só, contra
o aparello ou en rede con ou-
tros usuarios.

A tendencia do mercado é
aproveitar a familiaridade al-
canzada cos teléfonos móbiles
para convertelos no mecanismo
de lecer máis usado, nunha cua-
dratura do círculo comercial
perfecta, na que todos gañan
millóns de euros cada ano.♦

Hai personaxes literarios que se conver-
tiron en arquetipos e pasaron á lingua co-
mo substantivos ou adxectivos.

Algúns destes son inmediatamente
recoñecibles: cando dicimos de alguén
que é un quixote temos na mente o per-
sonaxe de Cervantes; se a un barbeiro lle
chamamos metafóricamente un fígaro
lembramos o barbeiro de Sevilla; e se fa-
lamos dun romeo para nos referirmos a
un namorado seguro que pensamos no
Romeo e Xulieta de Shakespeare. 

Dependendo do grao de coñecemen-
tos, recoñecerase ou non nun xantar pan-
tagruélico o personaxe de Rabelais, e nun-
ha historia rocambolesca a Rocambole,
protagonista dunha serie de  inverosímiles
aventuras moi popular no século XIX.

Da antiga comedia latina  –concreta-
mente do Anfitrión de Plauto– vennos

anfitrión, “o que invita a xantar ou a reu-
nirse na súa casa”, palabra de uso moi es-
pallado. Ben popular debeu ser esta co-
media –e as versións posteriores– porque
tamén nos deixou outra palabra que se
utiliza con certa frecuencia: sosias (que
correctamente debe ser sosia) para deno-
minar a unha persoa tan semellante a ou-
tra que pode ser confundida con ela. So-
sia, en efecto, é outro personaxe do Anfi-
trión que se ve en situacións deste tipo. 

Outro arquetipo literario é Pánfilo

(nome de orixe grega que significa “ami-
go de todos”). Seguramente procede ta-
mén doutra comedia latina, esta vez de
Terencio. Como no caso anterior, a apa-
rición deste mozo namorado e inxenuo
en comedias posteriores –concretamente
nunha medieval escrita en latín– aumen-
tou a súa popularidade.  E hoxe, para nós
é unha persoa moi crédula que se deixa
enganar doadamente.

Curiosamente, desta comedia medie-
val, Pamphilus seu De amore, procede a

palabra panfleto. Partindo do diminutivo
pamphilet os ingleses denominaron
pamphlet os escritos satíricos de pouca
extensión.  A palabra pasou a outras lin-
guas incrementando o seu sentido crítico
co de “ataque ao poder establecido”. Por
iso nós usámolo como equivalente de
“pasquín político”.

E remataremos cun substantivo ou
adxectivo, renarte, usado en galego co-
mo sinónimo de raposo (É un renarte; é
moi renarte). A palabra provén de Re-
nart, o nome do raposo protagonista do
Roman de Renart, serie medieval france-
sa de narracións das aventuras e desven-
turas do raposo. Tan popular se fixo Re-
nart que o seu nome suplantou ao antigo
goupil (procedente do latín vulpes, como
o noso golpe) e hoxe en francés un rapo-
so é un renard.♦

Literatura
HENRIQUE HARGUINDEY
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H.V.
Co apoio dos comerciantes, o
novo alcalde do Porto, Nuno
Cardoso, oponse á ubicación
pretendida polo Corte Inglés na
cidade. O rexedor desbota a po-
sibilidade de Boavista e apoia
que sexa a zona da Baixa.

O Corte Inglés pretende
inaugurar un novo centro no
Porto no prazo de tres anos, pe-
ro a súa intención de facelo na
rotonda de Boavista choca cos
intereses do concello, que pre-
tende que sexa na zona da Bai-
xa, xa que ten a intención de re-
vitalizala.

Nun principio, os comer-
ciantes da cidade negáronse á
instalación dos grandes arma-
céns, pero posteriormente o al-
calde convenceunos do efecto
dinamizador se se instala nun-
ha zona deprimida como a Bai-
xa, tal e como aconteceu coas
galerías da Via Catarina, cen-
tro comercial localizado na an-
tiga sede do xornal O Primeiro
de Janeiro na rúa de Santa Ca-
tarina.

Pero o Corte Inglés prefire
instalarse en Boavista porque,
ao parecer, xa ten amañada a
compra dun solar. O edificio
que erixiría o centro comercial
trataría de rivalizar en monu-
mentalidade coa Casa da Músi-
ca e estaría á procura dunha lo-

calización, como Boavista,
nunha zona de expansión da ci-
dade, con bons accesos rodo-
viarios e cunha futura grande
estación de metro. O alcalde xa
advertiu que o Corte Inglés te-
rá que negociar co concello os
términos da súa instalación no
Porto.

Autobuses a Lisboa

Por outra banda, no tocantes á
recente abertura do Corte In-
glés en Lisboa, un rotativo ma-
drileño indicou que a cadea pre-
fire manter na sua sede na capi-
tal portuguesa un grupo de em-
pregados de fala castellana por
cuestións de prestixio, aspecto
que segundo o xornal valoran
os portugueses. Posicións como
estas están a enturbiar a imaxe
desa marca comercial, sobre to-
do despois de que un tercio do
seu cadro de persoal abandona-
se o posto de traballo antes da
inauguración. Os traballadores
acusaban á empresa de incum-
prir horarios e condicións de
traballo.

Sobre este aspecto, vén de
coñecerse que previa á inaugu-
ración, o Corte Inglés fletou
desde Vigo e Badaxoz varios
autobuses despois de realizar
unha leva case marcial entre os
seus empregados.♦

Prefire a Baixa para revitalizar a zona

A Câmara do Porto
contra a instalación
do Corte Inglés en Boavista

O Corte Inglés fletou autobuses desde Vigo para sustituir aos empregados amotinados
no seu centro en Lisboa, na fotografía.

Melodías, imaxes e xogos
moven millóns de euros cada ano

O negocio dos móbiles
non está só nas chamadas

C.L.
Xa non chega con ter teléfono móbil. Agora cómpre per-
sonalizalo cunha melodía orixinal, a imaxe máis moderna
e unha carcasa chegada das pasarelas de Milán. O nego-
cio dos móbiles non é só para as compañías telefónicas.

Na internet son moitas
as páxinas nas que

se venden logos.
Sobre estas liñas,

patrón musical dunha
melodía para un móbil



A situación da rede viaria galega
provoca que o país deba desem-
bolsar grandes cantidades en mi-
tigar os seus efectos e leva a que
as provincias costeiras sufran
uns custos dos seguros de auto-
móbeis moi elevados.

As vítimas constitúen a parte
máis importante das consecuen-
cias dos accidentes, tanto desde
o aspecto humano como o dos
custos que implican as repara-
cións de danos ou as indemniza-
cións por morte ou invalidez. Un
tetrapléxico supón unha indem-
nización de 250 millóns de pese-
tas (1,5 millóns de Euros) e que
unha persoa quede deitada nunha
cadeira de rodas toda a vida e
calquer secuela obriga a desem-
bolsar como mínimo 3.500 pese-
tas (20,10 Euros) por día de bai-
xa, independentemente da activi-
dade que realice a vítima, aínda
que estexa no paro.

Hai, ademais, picarescas das
que son vítimas accidentados e
aseguradoras. Un perito dunha
compañía de seguros denunciou
que ata datas moi recentes un
sanatorio privado de Vigo paga-
ba ás ambulancias para que lle
levasen ás vítimas dos acciden-
tes, “unha vez dentro, permane-
cían hospitalizadas moito tem-
po máis do necesario”, indicou
o perito. “Antes, as compañías
non tiñan peritos médicos, pero
agora son necesarios porque os
hospitais estaban a desmadrar-
se”, engade.

Danos nas estradas

A maiores da reparación de da-
nos a persoas e vehículos, as
aseguradoras teñen que indem-
nizar ao Estado ou ás Adminis-
racións públicas polos destrozos
nas vías de comunicación, nos
seus valados ou na sinalización
vertical. Representa un custo
importante pero non significati-

vo, se o comparamos coas in-
demnizacións aos feridos. Resti-
tuir unha farola obscila entre as
120.000 pesetas (721.21 Euros)
e as 250.000 (150 Euros), se-
gundo a súa cualidade. Arranxar
un metro de valado bionda su-
pón unha factura de 30.000 pe-
setas (180,30 Euros) porque hai
que substituílo. O mesmo acon-
tece cos soportes dos valados
embutidos en hormigón, que
non se poden enderezar porque
perden capacidade para absorber
impactos e iso implica un risco
para a seguridade vial que as
compañías de seguros non que-
ren correr, conscientes de que
rematan por incrementar os da-
nos no seguinte accidente.

Habitualmente, os seguros
aceptan sen cuestionar os partes
de danos presentados polas Ad-
ministracións públicas cando se
produce un accidente nas súas
vías de comunicación, a non ser
que a factura sexa demasiado
elevada, porque nestes casos tra-
tan de negociar coa Administra-
ción correspondente. “Cando
custa moito unha reparación da
calzada, solicitamos as facturas
de compra dos elementos corres-
pondentes, pero tampouco hai
demasiada marxe de nego-
ciación, porque por exemplo a
man de obra ten un custo que
non podemos minimizar”, expli-
ca un perito dun seguro.

Para as compañías asegura-
doras a Administración é máis
fiábel que o asegurado. Se no
caso destes últimos rexístranse
ocasións de picaresca para tirar
máis rendemento da reparación
de propiedades particulares, en
xeral os poderes públicos non
inflan os danos, aínda que si
acontece que o mantenemento
das estradas corre a cargo de
contratas privadas que remiten
facturas elevadas ás asegura-
doras. “Claro está que o dono da

contrata que leva o mantene-
mento na autovía Vigo-Porriño
está a facerse de ouro”, sinala
un corredor de seguros.

Outra cuestión é o elevado ín-
dice de accidentes que se produce
nalgunhas estradas como a ante-
riormente mencionada. “Iso si
que preocupa aos seguros, pero
non polo custo de reparación dos
viais, senón polas demais conse-
cuencias, como os feridos e mor-
tos ou os accidentes aparatosos”,
indica o corredor de seguros.

Por último, a todos estes custos
hai que engadirlle o trastorno para
o resto dos automóbiles por mor
dos accidentes e as reparacións das
calzadas. “É un impacto que non se
mide, pero que a sociedade ten que
pagar”, di un perito.♦
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A.N.T.
A chamada eufemisticamente
“actualización de taxas” do
goberno, que se produciu a
primeiros de ano, tamén tivo
os seus efectos nas tarifas de
Correos, unha empresa que a
cada máis se rexe pola necesi-
dade de xerar beneficios ás ve-
ces en detrimento da universa-
lización do servizo postal.

O prezo dun xornal envia-
do a Europa ou a América,
con destino aos emigrantes,
ten un prezo por unidade de
1,91 e 3,40 euros respectiva-
mente (318 e 565 pesetas). As
tarifas de envío aéreo rexen
para o peso convencional dun
xornal, pero mesmo a rebaixa
de peso que se busca para
abaratar a tarifa imprimindo
en papeis especiais as edi-
cións internacionais, non con-
segue un grande aforro, pa-
sando nese caso a 0,82 e 1,75
euros respectivamente.

Segundo os servizos co-
merciais de Correos, desde hai
anos rexe un criterio de renda-
bilidade á hora de estabelecer
as tarifas, e a rebaixa nestes
custes só se podefacer no con-
xunto de negociacións globais
das empresas editoras co pro-
pio ente postal. A posibilidade
de facer un envío terrestre a
Europa aínda se pode contem-
plar, a pesar do retraso, pero a
consideración do envío por
barco a América converte cal-
quer produto informativo en
obsoleto porque o tempo míni-
mo de chegada é de dous me-
ses. En calquera dos casos os

suscriptores das publicacións
pagan un prezo simbólico que
non deixa marxe de gaño nin-
gún aos editores.

Correos tamén aumentou o
coste por xornal dentro do te-
rritorio español, duplicando a
tarifa desde o 2001, pasando
de 0,15 a 0,30 euros por exem-
plar, e remite a negociación de
prezos especiais rebaixados ao
conxunto da facturación anual
das empresas editoras.

Fontes de Correos asegu-
ran que non hai ningunha in-
fluencia por parte de institu-
cións como a Consellería da
Emigración á hora de axudar
na rebaixa de tarifas, “non se
reciben presións políticas”,
aseguran.

Trasacordo de tarifas

Na publicación das novas ta-
rifas Correos suprimírase un-
ha tarifa para envío de libros,
a que permitía a editoras e li-
breiros beneficiarse de boni-
ficacións de prezo nos seus
intercambios. O concepto
manexado durante anos era o
denominado “Difusión da
Cultura”, pero os novos crite-
rios mercantís levaron a Co-
rreos a suprimir esa tarifa es-
pecífica. 

Pese a non admitirse pre-
sións, o certo é que as protes-
tas de editores de todo o Esta-
do obrigaron a Correos en moi
poucos días a reconsiderar a
súa decisión e mediante unha
circular interna repoñer unha
tarifa específica para libros.♦

O Estado renuncia a mellorar o trazado das estradas
a pesar dos accidentes

Un tetrapléxico 250 millóns,
un metro de valado, 30.000 pta.

A autovía Vigo-Porriño é a de maior sinistralidade do país e a que provoca máis custos á sociedade.                   PA C O  VILABARR O S

Correos manterá a bonificación nos libros

Os emigrantes non
poden recibir periódicos

A biogra fía de quen levou ao cine ga lego o idea l ga leguista dos anos 
30 . Unha historia persoa l e profisiona l que circulou entre as miserias 
do éxito e as grandez as do fracaso na procura da cor no cinema .

H. VIXANDE
As implicacións económicas dos accidentes de tránsito non
abondan para o Goberno central ordenar a modificación dos
treitos máis perigosos das estradas. Infraestruturas como a
autovía Vigo-Porriño son unha sangría de vítimas e recursos.

Enrique Barreiro
Cineasta e inventor
Carlos Aurelio López Piñeiro

COLECCIÓN CAMPUS



Desde o país sulamericano argu-
méntase que os gaños das em-
presas españolas non ficaban na
Arxentina e retornaban á central
madrileña destas multinacionais.
De aí saían para outras partes do
mundo a continuar a reprodución
ampliada do capital. Pero a po-
boación arxentina pagou as con-
secuencias en emprobrecimento,
altos prezos e desemprego. 

Presións
de Aznar sobre Duhalde

A prensa arxentina reseña estes
días as presións que Aznar exer-
ceu sobre o goberno de Duhalde.
As empresas españolas non que-
ren perder nin un dólar en Ar-

xentina. Ao BBVA non lle gosta
a pesificación das débedas de
menos de 100 mil dólares; a
Repsol non lle gosta o imposto
sobre a exportación de combustí-
beis; a Telefónica e a Endesa non
lles gosta que lles conxelen as ta-
rifas dos servizos que emprestan.
O servizo telefónico arxentino
ostenta a triste marca de ser o
máis caro do mundo. A prensa
arxentina di que as empresas es-
pañolas ameazaron con despi-
dos, retiro de investimentos. E
Aznar quer que Duhalde negocie
o pacote de medidas coas empre-
sas españolas e cos sindicatos ar-
xentinos, de antigo acusados de
corrupción. 

Por sorte para Arxentina, Az-
nar non dispón da capacidade
bélica de Bush. Pero si haberá
quen pague as ameazas do presi-
dente español: a imensa colonia
española e galega residente na
Arxentina.♦
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Arxentina
MANUEL CAO

A enésima crise económica e social producida na Arxentina non
sorprendeu aos mercados nin aos analistas menos avisados. Es-
te país sudamericano ocupa un lugar destacado no panorama
mundial tanto pola desorde xeneralizada nas súas estruturas
económicas e institucionais como pola capacidade de obter vi-
torias nos sucesivos torneos futbolísticos internacionais. Des-
pois de tantas crises e plans salvadores parece que está todo di-
to sobre un país do que sempre se recorda que conta con gran-
des e valiosos recursos naturais, un capital humano formado e
homoxéneo culturalmente, unhas estruturas institucionais idén-
ticas ás dos países máis avanzados, unha organización territorial
e urbanística apiñada arredor do Gran Buenos Aires e unha es-
trutura de grandes explotacións nas provincias do interior.

Pois ben, se todo isto é certo algo lle debe faltar a esta so-
ciedade para ser capaz de artellar un modelo político, econó-
mico e institucional que sirva para proporcionar un nivel de vi-
da digno para a maioría da sociedade. Salvo que se considere
que o exceso de riquezas disponíbeis incentiva as estratexias de
despilfarro e a prodigalidade na xestión dos recursos públicos
e privados algo debe ocorrer na sociedade arxentina para que
non sexan capaces de acordar e poñer en marcha institucións e
políticas cooperativas que, con seguridade, serían favorábeis
para case todos. A sociedade arxentina non é proclive ás estra-
texias cooperativas: unha innovación represiva macabra e tan
desgraciadamente malvada como o fenómeno dos desapareci-
dos é impensábel en países cun certo grao de coesión social,
cultural e política e cun mínimo nivel de autoestima e valora-
ción do propio para constituírse en estrutura estatal. Habitual-
mente, a preservación da vida dos propios cidadáns é o primei-
ro servicio que se lle reclama ás institucións propias e, salvo
excepcións asociadas a un grave perigo para a seguridade na-
cional, raramente a represión se ceba sobre os propios cidadáns
máis alá de episodios puntuais. Un sistema planificado de des-
trución e desaparición de persoas que acaba con 30.000 desa-
parecidos e miles de exiliados só pode ser tolerado e asumido
por sociedades desestruturadas nas que a desconfianza e a ani-
madversión chega a todos os extremos imaxinábeis.

A referencia aos desaparecidos podería sorprender aos in-
cautos que consideran a análise económica separada dos fenó-
menos sociais, políticos, culturais e institucionais. Os proble-
mas da economía arxentina non son propiamente económicos
nin atribuíbeis a causas exóxenas, das que o Fondo Monetario
Internacional é o espantallo que máis éxito tivo ata agora. Son
causas endóxenas ao sistema institucional arxentino e que só
eles poden resolver. Mais, se a sociedade arxentina non de-
manda nin é capaz de dotarse de institucións que garantan o de-
reito á vida dos propios cidadáns arxentinos é realmente com-
plicado que deseñen e poñan en marcha institucións análogas
que preserven o valor da moeda propia, que garanticen o cum-
primento a baixo custo dos contratos (mercantís, depósito, hi-
potecas, etc), a protección dos dereitos de propiedade, a impar-
cialidade do sistema legal e, finalmente, que limiten e protexan
á sociedade civil dos actos arbitrarios da acción gubernamental
e da discrecionalidade e venalidade da burocracia.

A posibilidade de rachar con este tipo de inercias históricas
enfróntase coa dificultade de construír e organizar unha coali-
ción de forzas gañadora que poida impoñer, deseñar e imple-
mentar as novas regras de xogo e garantir o seu cumprimento
modificando gradualmente as estruturas mentais, materiais e
formais dando vida, contido e eficacia ás novas institucións. To-
do isto ha de ser querido e realizado polos propios arxentinos.♦

‘Os problemas da economía arxentina
non son propiamente económicos nin

atribuíbeis a causas exóxenas”

Colas na embaixada española en Buenos Aires.

No Consello de Ministros de pesca
do pasado mes de decembro pro-
puxéronse dous regulamentos para
a regulación da pesca das especies
de fondo (aquelas que se pescan no
talude continental) que ata o pre-
sente se pescaban de xeito “olímpi-
co” (sen ningún tipo de control). 

O Consello tomou nota da pro-
posta da Comisión para fixar as
posibilidades de pesca (cuotas) de
especies de fondo para o ano 2002,
que foi presentada en resposta á
preocupación expresada por am-
bas as dúas institucións (Consello
de Ministros e Comisión Europea)
polo estado de risco biolóxico des-
tas poboacións de peixes. O Con-
sello sobranceou que este futuro
regulamento podería ser un pri-
meiro paso para tomar as necesa-
rias medidas de regulación das
pesquerías de especies de fondo
(entre outras o establecemento dun
sistema de permisos especiais de
pesca, de control de esforzo e un
seguimento máis preciso das acti-
vidades destes navíos via satélite
ou a instauración de portos desig-
nados e preaviso de desembarco). 

O Consello tamén tomou nota
da intención da Comisión Euro-
pea de traballar activamente no
seo da NEAFC (Comisión de pes-
ca do Atlántico Nor-occidental) e
particularmente na reunión que te-
rá lugar en maio do 2002, para
convencer a outras partes contra-
tantes (Islandia, Noruega, Illas Fa-

eroe, Grenlandia...) da necesidade
de adoptar medidas de protección
para as especies de fondo. 

Chama a atención na proposta
da Comisión, e é particularmente
significativa porque contradí, en
parte, certos regulamentos anterio-
res en particular o que establece os
límites de esforzo de pesca para as
augas do Oeste de Irlanda, a au-
sencia de cotas sobre algunhas es-
pecies de fondo importantes para a
flota galega. Entre outras poderia-
mos citar o fletán negro (que os
nosos barcos de gran altura pescan
no Atlántico Norte non só na área
regulada pola NAFO senón tamén
na zona regulada pola NEAFC), o
cangrexo real (do que temos unha
pesquería no Banco Galicia diante
das nosas costas da que tanto falou
o señor Conselleiro no seu primei-
ro mandato) e o tomas (captura ha-
bitual dos barcos galegos que fae-
nan no Hutton Bank). 

A importancia de que estas es-
pecies de fondo estean regula-
mentadas dende un principio pó-
dese medir do seguinte xeito. A
flota galega ten rexistros históri-
cos destas especies e a súa consi-
deración como especies cota po-
deríanos proporcionar unha taxa
de explotación (límite de esforzo
de pesca) superior no reparto glo-
bal das cotas de especies de fondo
o que favorecería a nosa posición
fronte a flotas emerxentes como a
irlandesa ou escocesa ou a flotas

xa consolidadas nestas pesquerías
como Francia (que pesca outras
especies, particularmente ratos,
castañeta vermella, reloxo laranxa
e tiburóns de fondo) ou Portugal
(que pesca case exclusivamente
os peixes sabre negro e prateado).  

Esperamos que as autoridades
do estado (a falta dunha representa-
ción directa do goberno galego) po-
dan asumir como propias as necesi-
dades da flota galega no que fai res-
pecto as especies anteriormente ci-
tadas. No caso contrario o esforzo
de pesca máximo que nos corres-
pondería (caso de non ter en consi-
deración as especies citadas) non
sería suficiente para manter a acti-
vidade pesqueira actual e sufriría-
mos un recorte adicional nas nosas
posibilidades de pesca, esta vez non
tanto pola “maldade técnica” dun
regulamento mal redactado polos
“eurocratas” senón pola pasividade
das autoridades da Secretaría Ge-
neral de Pesca Marítima, máis em-
peñadas en manter unha posición
numantina e derrotista de vítimas
da incomprensión europea que un-
ha política activa de confrontamen-
to coas outras administracións para
defender ata a extenuación coa for-
za da razón e dos argumentos os in-
tereses das flotas implicadas. 

Hai unhas cartas e unha bara-
lla coa que xogar a partida e con-
tinuar co capricho de non querer
xogar con ela non nos fará ganar
a partida senón perdela.♦

A UE regulará as capturas de fletán
sen presencia galega

XAVIER QUEIPO

En decembro puxéronse en marcha regulamentos sobre especies de fondo no
Consello de Ministros da UE. A posición negociadora de Madrid –Galiza
non ten presencia directa– mantense no vitimismo e despreza as súas bazas.

Pesca

Arxentina argumenta
que as ganancias das empresas
españolas emigraban a Madrid

RAMÓN MACEIRAS
Aznar comportouse co novo governo arxentino como o centinela
dos intereses das grandes empresas españolas no país austral. As
medidas económicas de Duhalde poranlle couto a unha etapa de
ganancias fabulosas para Telefónica, BBVA, Repsol, Endesa, etc.

José Mª Aznar.
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Adiminución no crecemento expe-
rimentado pola economía galega e
na porcentaxe de poboación ocu-
pada e activa débese fundamen-
talmente á situación pola que atra-
vesan sectores importantes. Así o
pon de manifesto o economista
Xavier Vence en referencia ao pa-
rón experimentado na construción,
á moderación no crecemento do
sector servizos –que reflexa a redu-
ción na capacidade adquisitiva– e a
crise que padece o sector primario,
con taxas negativas de crecimento. 

Segundo as previsión do IGE
a economía galega podería pe-
char o 2001 cun crecimento do
2,75%. O informe recolle que du-
rante os meses de verán a ocupa-
ción agraria caeu nada menos
que nun 17,2% (case que 30.000

persoas) e aclara que o forte des-
censo do paro (nun14,8%) “re-
flicte exclusivamente a diminu-
ción que experimentou a poboa-
ción activa (nun 2,2%), xa que o
emprego tamén se reduciu lixei-
ramente”. A respeito dos datos de
emprego no agro, o economista
Edelmiro López Iglesias mantén
que, alén de oscilación estatísti-
cas conxunturais, o que é inegá-
bel é que existe unha tendencia a
medio prazo que fai que a estas
alturas só quede unha de cada ca-
tro persoas das que traballaban
no agro antes da integración eu-
ropea, cando no estado o número
só se reduciu na metade. López
Iglesias indica que non se produ-
ce un relevo xeracional, pero que
ademais “todas as crises que en-

sombrecen o sector contribúen a
acelerar a caída”. Lembra que en
16 anos a poboación ocupada no
agro baixou nun 72%, un ritmo
de redución de man de obra que
duplica o europeo. Pasouse de
415.000 a 116.000 empregados,
destes o 37,7 ten máis de 55 anos
nos e só o 2,2% menos de 25.   

Xavier Vence sinala que os
efectos da recesión empezaron a
finais do 2000 e durante o pasado
ano, pero advirte que empezarán
a percibirse de forma máis clara
nun futuro inmediato, cando a cri-
se afecte a sectores como o da ali-
mentación ou o do automóbil,
motor da economía durante o
2001. “As bases de crecemento
eran bastantes febles e tan pronto
aparecen dificultades, o paso ami-
nórase. En lugar de converxer es-
tamos nunha fase de diverxencia
que cada vez se aprecia con maior
claridade. Medramos por debaixo
das rexións máis ricas da UE e,
polo tanto, a distancia coas eco-
nomías máis importantes do noso
entorno aumentan”.♦

O ano pasado unha resolución da
Dirección Xeral de Produción
Agropecuaria mantiña a validez
das cartas de saneamento do
gando do ano anterior e adquiría
o compromiso de emitir un novo
documento antes de fin de ano.

A Consellería de Agricultura
viuse obrigada a establecer esta
prórroga debido ao atraso que,
nese momento levaba a campaña
de saneamento, polas mobiliza-
cións e folgas dos veterinarios e
veterinarias que realizan este
control sanitario para esixir solu-
cións para os problemas laborais
que teñen coa Consellería de
Agricultura.

O ano 2001 rematou e a Con-
sellería de Agricultura non foi
quen de asumir o compromiso de
emitir as cartas actualizadas de
saneamento gandeiro. O motivo
é a cerrazón do  Conselleiro de
Agricultura que, en lugar de re-
solver a situación laboral dos

veterinarios e veterinarias, prefe-
riu facer oídos xordos e non
atender as súas demandas, reco-
ñecidas polos tribunais en dúas
ocasións.

Esta actuación da Consellería
de Agricultura está provocando
serias dificultades aos labregos e
labregas  xa que nestes momen-

tos hai máis de 400.000 vacas na
Galiza que non foron saneadas
no ano 2001.

Isto significa que se alguén
que non ten saneado, son miles
as explotacións que están neste
caso, quer vender unha res non
pode facelo salvo que sexa para
sacrificar. Iso si, a alternativa

que lle dan desde a Consellería
de Agricultura é que agarde a
que pase a nova campaña, que
dito sexa de paso non saben can-
do se vai realizar, ou que sanee
de xeito privado; é dicir que cha-
me a un veterinario e lle pague
por realizar a campaña de sanea-
mento gandeiro ata agora gratuí-

ta é pública.
Ista actuación da Consellería

de Agricultura só pode responder
ao interese do goberno galego de
privatizar este servicio que ten
máis consecuencias que un au-
mento do custo na gandería.

A saúde do gando é funda-
mental para a seguridade alimen-
tar e polo tanto para a saúde das
persoas. Privatizar o saneamento
gandeiro supón deixar en mans
privadas o control da sanidade
animal e xa se sabe que, normal-
mente quen paga manda e, a
maior capacidade de pago, maio-
res posibilidades de mandar.  Ao
final,  as consecuencias desta si-
tuación pagarémola toda a cidada-
nía. Hai que lembrar aquí que o
mal das “vacas tolas” entre outros
motivos estendeuse porque a sani-
dade animal no Reino Unido é
privada, e estiveron ocultando es-
te mal durante anos, ata que a si-
tuación non se puido soster.♦

Medio millón de vacas sen sanear por
falta de acordo Xunta-veterinarios

CARME VENCES

A Consellería de Agricultura non se preocupou de rematar a
negociación cos veterinarios. Resultado: 400.000 vacas sen
sanear e impedidas de vender. No fondo a privatización dun
servicio que na Gran Bretaña trouxo o mal das vacas tolas.

Agro

RAMÓN MACEIRAS
Dende o mes de agosto pasado
o paro rexistrado (inferior ao
real) aumentou ata decembro
en 18.543 persoas en Galiza,
un 12,1% do total da poboa-
ción activa, e case que 3 pon-
tos por riba da media do Esta-
do. Só Andalucía rexistrou un
medre do desemprego maior,
pero debemos ter en conta que
ten unha poboación tres veces
superior á galega, sinala un re-
cente estudo da Secretaría de
Formación Sindical da CIG.

O paro medrou en practica-
mente todas as nacionalidades
e autonomías confirmando a
queda no crecemento econó-
mico e unha xeira de recesión,
que xa se manifesta en Estados

Unidos, Alemaña e Xapón. É
probábel que a EPA do cuarto
trimestre amose este recuar no
emprego, e un paro real que
pode estar perto do 15% a es-
tas alturas. 

Este medre do paro rexis-
trado en Galiza dase malia o
aumento da emigración galega
a outras partes do Estado (es-
pecialmente dirixida á constru-
ción e hostelaría). É verdade
que nos dous últimos anos a
imigración e os retornados su-
peraron en cifras aos emigran-
tes, mais unha parte destes non
están anotados nas oficinas de
colocación. Aínda que carecen
de emprego, a súa situación
non está regularizada e non
computa.♦

Estatística di que o crecemento económico volveu minguar

O 2001 trouxo os primeiros
síntomas de crise económica

A.N.T.
O crecemento da economía galega volveu reducirse e, como era
de agardar, afectou negativamente ao emprego. Esta é a conclu-
sión máis importante que recolle o informe sobre os meses de
Xullo, Agosto e Setembro do 2001 que ven de apresentar o Insti-
tuto Galego de Estatística (IGE). O balance constata o inicio
dunha crise que aínda non ensinou no páis a súa cara máis amarga.

Aumenta o desemprego
por cuarto mes
consecutivo en Galiza

A porcentaxe de paro en Galiza é dos máis altos, perto do dobre que en Catalu-
ña Valencia e Madrid.

As dificultades na creación de emprego son o primeiro síntoma da recesión.                                                                          A . N .T.



B. LAXE
Catalunya esperta do seu letar-
go político. Fronte ao pacto das
forzas de esquerda por un auto-
goberno, Pujol nomea a Artur
Mas como sucesor, despois de
que CiU se federe como partido. 

Artur Mas comprométese a se-
guir os vieiros do honorábel, pe-
ro pretende que este demita para,
deste xeito, relanzar a súa imaxe.
Mais en CiU decidiron que Pujol
aguante ata o final. 

O Miniestadi enmudecía pri-
meiro e, logo, o ruxe-ruxe ía en
aumento coa rapidez coa que os
militantes cambiaban impresións.
Jordi Pujol viña de anunciar que
esta era a última vez que se apre-
sentaba a President. Era o mitin
que lle daba cabo á última campa-
ña electoral catalana. Moitos dos
presentes, incluso líderes de CiU,
afirmaban que, se cadra, o anun-
cio só formaba parte da estretexia
electoral de Pujol. Na mesma noi-
te dos comicios, Miquel Roca,
despois de que CiU avantaxase en
escanos ao PSC pero Maragall ga-
ñase en votos,  non quería respon-
der sobre as verdadeiras inten-
cións de Pujol. Mentres nos aco-
lliamos dun trebón á saida do Ho-
tel Majestic, realizábame compa-
ranzas co impredecíbel da choiva.

Luns, 7 de xaneiro de 2002,
despois de 23 anos como líder de
CiU e 22 como presidente da
Generalitat, Jordi Pujol despe-
xou todas as incógnitas ao pasar-
lle o relevo a Artur Mas: procla-
mado por asentimento candidato
á Generalitat por CiU. A propos-
ta estaba formulada por Jordi Pu-
jol e Josep Antoni Duran Lleida.
A decisión política será escenifi-
cada con coblas e castellers o
próximo día 20, no primeiro acto
de masas que celebre a federa-
ción nacionalista en Barcelona.

Pero, desde aquel anuncio
de Jordi Pujol pasaron moitas
cousas, tanto en CiU como en
Catalunya. Non só que Pujol
perdese en votos con Maragall,
senón as desputas na propia
CiU. Nin o nomeamento nin a

decisión foron fáciles para Pujol.
Unió Democrática de Cata-

lunya (UDC) (partido coaligado
con Convergéncia Democrática
de Catalunya (CDC)) apostaba
polo seu lider, o democristián
Duran Lleida, para suceder a Pu-
jol. As tensións foron múltiples
na coalición, chegando mesmo ás
ameazas de ruptura, como cando
Duran abandona a Generalitat, a
onde o ataran desde CDC para
“gastalo na xestión diaria”.

CDC e UDC non atopaban o
xeito óptimo de relaccionárense
mentres o PP parrafeaba, portas
afora, cos seus compañeiros de-
mocristiáns. Ao final deron resolto
os problemas e idearon a fórmula
de federación entre ambos os par-
tidos, con Pujol como presidente e
Duran como secretário xeral.

Pero, desde había máis de
seis anos, a batalla xa estaba en-
tablada nas próprias fileiras de
Jordi Pujol. Uns e outros prepa-
raban a sucesión mentres Pujol
tecía e destecía. Se primeiro eli-
minou a Miquel Roca, por consi-
deralo moi proclive ao entendi-
mento con Madrid, despois des-
fíxose de Pere Esteve por ser

moi catalanista. anteriormente
xa fora expulsando do poder a
todos aqueles que podian ter voz
propia e pensar por si mesmos.

Pujol procuraba un continua-
dor do seu pensamento. Un suce-
sor no que estivese máis presente
o pragmatismo que a ideoloxía.
CiU e a Generalitat foron nutrin-
do as súas principais fileiras de
mozos con curriculums promete-
dores que ían ascendendo nos es-
calafón, segundo abandonaban os
seus ímpetos ideolóxicos adquiri-
dos nas xuventudes de CDC e pa-
saban a ser unhs bos xestores.

Así foi subindo escanos Artur
Mas. Sen destacar. Sen desentonar.
Sen posicionarse. Falando sempre
ao final se non podía calar. O con-
torno de Pujol, concretamente o
mundo de CDC que se move ao
carón dos seus fillos, ollárono co-
mo o perfecto continuador de ho-
norábel president. Artus Mas pro-
curou dar sempre ese perfil.

O primeiro que fixo, xa antes
de nomealo hai un ano “conse-
lleiro xefe” (unha especie de pri-
meiro ministro á catalana) foi
anunciar que era preciso seguir o
labor de Pujol e o camiño traza-

do polo President.
Nos sucesivos nomeamentos

volveu reincidir na mesma idea.
Pujol, contento. Xa tiña unha es-
pecie de clon máis novo e máis
alto para dar o cambio.

Cáles son os outros méritos de
Mas: “cremos na súa competencia,
na súa experiencia, na súa capaci-
dade de traballo, na transparencia
no seu xeito de actuar afastada de
tacticismos e frivolidades -en clara
referencia a Pasqual Maragall- e
ten unha gran paixón por Catalun-
ya”, en palabras de Jordi Pujol.

As primeiras diferencias

Xa antes de ser nomeado Artur
Mas como substituto, os seus
apoios en CDC comezan a pór en
marcha unha táctica para facerlle
máis fácil a chegada á Generalitat.
A súa idea é que Jordi Pujol demi-
ta uns meses antes e Mas acuda ás
eleccións como President.

Esta é unha idea da que parece
non gustar nada Pujol, que preten-
de seguir tutelando a Mas e a CiU.
De momento, semella que ninguén
foi aínda quen de falar con Pujol
desa posibilidade, porque conside-

ran que Pujol se atopa comprome-
tido cos electores. Ademais, fontes
do sector máis nacionalista de CiU
consideran que a investidura de Ar-
tur Mas, en minoría como está
CiU, sería aínda moito máis difícil
que foi a de Pujol.

Os sectores máis catalanistas
de CiU sosteñen que é preciso ra-
char co PP canto antes, polo que
non se podería contar co seu apoio.
Tal e como están as relacións coa
dereita española, cada vez máis de-
terioradas, Mas non sería investido
ata a terceira votación, o que poñe-
ría de maifesto a sensación de pre-
cariedade do Govern.

Segundo fontes de CiU, o co-
mité executivo decidiu “aguantar
como sexa ata o fin da lexislatu-
ra, en outubro de 2003. Pero tan-
to Artur Mas como Pujol nas sú-
as declaracións non deixaron ple-
namente pechada a posibilidade
de rematar a lexislatura con ante-
lación. Mas declarou que “non
está previsto pero hai cousas que
non se prevén e suceden”.

Esta resposta foi considerada
como un xeito de alentar as ex-
pectativas da renuncia de Pujol.
O mesmo Pujol púxolle un pouco
de misterio a esta posibilidade.
Ante as preguntas dos xornalistas
non negou que puidese suceder e
preferiu simular que non enten-
día a pregunta para non contestar.

A oposición, incluído o PP,
acusou a CiU de estar máis pen-
dente de preparar as eleccións
que de gobernar. Desde ERC
arremete contra Mas, a quen non
consideran nacionalista, acusán-
doo de “medrar politicamente
baixo a protección do PP,  que o
acocha co seu pacto”.

Mas, segundo a última son-
daxe da Generalitat,  atrapa a
Maragall na valoración dos líde-
res políticos ao empatar a 5,8
pontos. No anterior, Maragall
obtiña un 6,1, mentres que Mas
se mantiña no 5,8. Mas afirma
que “Maragall é da mesma xera-
ción política ca Pujol, mentras eu
comezo a ser coñecido, así que,
de aquí a dous anos, pódolle ga-
ñar facilmente”.♦
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Vencidas as datas de Nadal e
Reis, velaquí este capicúa que
nos pesenta unha paisaxe polí-
tica cando menos suxerente e,
se cadra, preocupante. Acomo-
dado fachendosamente enriba
da columna da presidencia de
Unión Europea, o primeiro
ministro baralla as cartas do
congreso de seu partido donde
todo o pescado está xa vendi-
do mentres xura e perxura que
o seu retiro, tanto da candida-
tura como da cúpula do parti-
do, será un feito e demostrará
que el sí cumpre  a súa pala-
bra. Nos mentideiros madrile-
ños  todos os analistas asegu-
ran que quere presidir a Comi-
sión Europea e que leva tempo
traballado niso. Un dos máis
sinalados candidatos á suce-
sión segue a súa andaina cons-
piratoria e nestas Navidades

ocupaba moitos metros cadra-
dos de estantes coa súa faciana
de gran tamaño nun libro ha-
xiográfico asinado por unha
das  xornalistas de cámara. Si-
gan a pista porque merece a
pena ir vendo as xogadas de
alta e moi baixa política. En

Euzkadi o enfrontamento do
Goberno vasco e o central pro-
piciará escenas de moita carga
e nos talleres do Partido So-
cialista están a desmontar o
mecano de Redondo jr. que se
empeñou en xogar da man do
PP e as rendas  levounas a de-

reita. Xa ía sendo hora de
cambiar o xogo. En Cataluña,
Pujol  dá un paso máis e fai
oficial a candidatura do seu
“conseller en cap” como pró-
ximo aspirante á presidencia
da Generalitat. Será o primeiro
dos tres históricos que aínda

permanecen que abandone o
escenario. Na celebración da
Pascua Militar, no Pazo Real ,
cortábase con un coitelo o am-
biente espeso cando Federico
Trillo afirmou rotundo que a
desaparición do servicio mili-
tar obligatorio era algo “inexo-
rábel”. A maioría dos militares
presentes e boa parte dos civi-
les expertos non pensan o mes-
mo e moitos estamos a tremer
co exército profesional que se
está a conformar. Claro que o
rendemento electoral de esta
medida para o PP está fóra de
toda dúbida. Finalmente no
Parlamento de Madrid agárda-
se a segunda vaga da ministra
Pilar del Castillo que promete
levantar máis treboada que a
primeira: a Lei de Calidade do
Ensino. Se Deus non o remedia
voltaremos a vernos nas rúas.♦

Esperanza de Aznar, retirada
de Pujol e carga de Pilar del Castillo

MANUEL LOMBAO

A curso político comeza cun Aznar postulándose para a pre-
sidencia da Comisión Europea, a retirada de Pujol e o fin da
mili. Pilar del Castillo anuncia o inicio doutra movida na rúa.

Madr id

CiU dá o visto e prace á sucesión de Pujol

Artur Mas, un novo líder para a clase média catalana

Jordi Pujol e Artur Mas na rolda de prensa na que anunciaron a candidatura á Generalitat do último.



A gravísima crise arxentina obri-
gou a todos os políticos a poñé-
rense a traballar urxentemente
para salvagardar o actual siste-
ma. O crecente paro e as amea-
zas da precariedade salarial uni-
da ao aumento constante dos
prezos esixen dos
responsábeis go-
bernamentais un
cambio radical de
atitude.

Así o enten-
deu Eduardo
Duhalde. A súa
primeira medida
foi unir os maio-
res apoios posí-
beis. No goberno
do peronista inte-
gráronse moitos
dos deputados do
radicalismo e do
Frepaso, forma-
cións que manti-
ñan o poder do
defenestrado Fer-
nando de la Rúa. A idea principal
foi a de arroupar a constitución e
contar con toda a lexitimidade
popular, iso si, sen pasar polas
urnas ata 2003.

O segundo paso foi máis difí-
cil. Duhalde, por medio do seu
ministro de Economía, Jorge Re-
mes Lenicov, decidiu devaluar o
peso un 27 por cento e acabar
con máis de dez anos de artificial
paridade entre o peso e o dólar.
Esta decisión abriu a caixa dos
tronos en todos os parqués de
Ocidente, especialmente en Es-
paña. Os investidores españois
manteñen varios billóns de pese-
tas en capitais na Arxentina e te-
men que a nova política da Casa

Rosada lles reduza os beneficios.
A bolsa española xa reaccio-

nou asustada. Nun só día, gran-
des trasnacionais como Telefóni-
ca ou Repsol-YPF perderon máis
de 12.000 millóns de euros (ao
redor de 2 billóns de pesetas)

nunha soa xorna-
da.

Veladamente
algúns e sen arru-
biárense outros,
representantes do
goberno español
e das compañías
advertíronlle a
Duhalde que boi-
cotearán calquera
medida que poña
en perigo o seu
estatus na Arxen-
tina. O Santan-
der, aliado ao
Banco Río, emi-
tiu un informe
contundente en
Buenos Aires.

Nel indícase que o programa
económico de Duhalde é irres-
ponsábel e advirte dos perigos
para a estabilidade do sistema fi-
nanceiro. “Os bancos que operan
na Arxentina están a ser empu-
rrados á bancarrota”, afirma. O
presidente español, José María
Aznar, foi máis subtil. “Espera-
mos do goberno arxentino un
plano viábel e realista para ga-
rantir o investimento europeo”.

A presión da fame

Mais Duhalde sabe perfectamen-
te que son os que agora turran da
corda os maiores beneficiarios
dos quince anos de proxecto pu-

ramente neoliberal. Diante dos
seus cidadáns, o presidente non
pode nin facerlles caso ás novas
recomendacións do Fondo Mo-
netario Internacional (FMI) nin
sacrificar a masa de empregados
e parados que teñen que subsistir
nun contorno económico moi de-
gradado.

De momento, os arxentinos
terán que seguir a vivir no “co-
rralito”, que limita a retirada de
depósitos bancarios a máis ou
menos 1.000 euros. Esta situa-
ción prexudica moito o consu-
mo, que tamén se empeza a en-
frontar coa remarcación de pre-

zos nos supermercados e incluso
co desabastecemento de alimen-
tos e menciñas.

As bolsas e os bancos seguen
sen abrir, mentres Lenicov nego-
cia cos bancos estranxeiros a
maneira de tomar o peso como
moeda de referencia e esquecer a
dependencia do dólar. Algúns
analistas pensan que pode pasar
que eses bancos se neguen a
abrir ata que o goberno aprobe
indemnizacións para as perdas
que saben que van sufrir desde o
intre no que poñan a funcionar a
máquina rexistradora.

A desconfianza no futuro é

total. As colas diante dos con-
sulados de Italia ou España fan-
se eternas e as enquisas falan de
que o 76 por cento dos arxenti-
nos querería un cambio de
constitución e a expulsión in-
mediata da actual clase política.
Ata o fútbol ficou en entredito.
Varios clubes prefiren suspen-
der o Torneo Clausura, que de-
bería comezar a finais de fe-
breiro. Outros xa puxeron a tra-
ballar os intermediarios para
vender as súas estrelas. Pena
que en Europa tampouco estea
o negocio do fútbol como para
investir demasiado.♦
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¿Cómo é posíbel que un dos países máis
ricos do mundo esté ao borde da ruína?
Esa é a pregunta que a todos incita á re-
flexión. Para Laura Ramos, avogada ar-
xentina e colaboradora do Observatorio
da Débeda na Globalización, o proceso
actual é inseparábel do afán irresponsá-
bel do sistema financeiro internacional
de colocar os recursos disponíbeis sen
medir riscos ou optando por unha trans-
ferencia por completo aos seus debedo-
res. En América Latina, entre 1970 e
1975 a débeda na rexión creceu un 181
por cento, mentres que nos cinco anos
seguintes o salto foi do 467 por cento. 

En Arxentina, a implicación da dita-
dura militar do xeneral Videla nese pro-
ceso adquiriu unha notoria intensidade.
Non se trata soamente da responsabilida-
de sobre os trinta mil desaparecidos, rou-
bo de menores, campos de concentra-
ción, torturas e exilio, senón do fomento
dunha serie de operacións polas que nin-
guén nunca pediu contas e que alentaron
o proceso de destrución do aparato pro-
dutivo nacional, de dinamización da es-
peculación e de culminación da depen-
dencia arxentina, un proceso inspirado
polas medidas de Martínez de Hoz, entón
responsábel de economía, pero que con-
tou coa aprobación e o estímulo do Fon-
do Monetario Internacional. 

Durante os sete anos da ditadura ar-

xentina, asegura Laura Ramos, a débeda
externa creceu nun 350 por cento, foi
forzada, non existen rexistros contábeis
que a acrediten e ig-
nórase o destino dos
fondos. A maior parte
dos préstamos outor-
gados á ditadura ar-
xentina proviñan de
bancos privados nor-
teamericanos (Eric
Toussaint, 2001) e
pasou de 9.700 mi-
llóns de dólares a
45.000 millóns. Em-
presas públicas que
non necesitaban en-
debedarse por contar
con recursos sufi-
cientes para soster o seu propio desen-
volvemento, foron impelidas a facelo. É
o caso de YPF. Nos anos da ditadura, a
débeda da petroleira nacional creceu da-
zaseis veces (Eric Toussaint, 2001). Dos
45 mil millóns de débeda acumulada a
finais da ditadura, estímase que máis do
dez por cento teñen a súa orixe no pro-

ceso de estatización das débedas empre-
sariais, compromiso impulsado polo en-
tón presidente do Banco Central, Do-

mingo Cavallo. 
A xenerosidade

envelenada do siste-
ma financeiro inter-
nacional e a compli-
cidade local conver-
téronse nunha soga
ao pescozo ao apare-
ceren os primeiros
síntomas de iliquidez
a mediados da déca-
da dos oitenta, ini-
ciando as políticas de
axuste estrutural a fin
de garantir o pago da
débeda, xenerando

en moitos casos novos préstamos para
facer fronte aos impagos nunha espiral
imparábel. A connivencia entre a clase
política e empresarial coa banca interna-
cional proseguiu no período Menem-Ca-
vallo, cun programa económico de
maior apertura, desregulamentación e li-
beralización, facilitando a implantación

das empresas transnacionais no país e a
transferencia a mans estranxeiras da
propiedade das empresas públicas. A
venda dos activos públicos non lograron
aliviar o peso da débeda externa que se-
guiu crecendo nesta etapa en máis dun
125 por cento en boa medida por mor do
chamado sistema de “ampalancamento”:
os investidores estranxeiros adquirían as
empresas -infravaloradas e libres de pa-
sivos- con cretos tomados no exterior e
coa garantía dos activos da propia em-
presa a adquirir, propiciando un conside-
rábel aumento das obrigas externas das
empresas privatizadas que entre 1991 e
1999 pasaron de 984 a 17.555 millóns
de dólares. O proceso completábase co
incremento substancial dos activos ar-
xentinos controlados pola banca estran-
xeira, pasando do 18 por cento en 1994
ao 50 por cento en 1999. Cando De la
Rúa accedeu á Casa Rosada o camiño xa
non tiña retorno, estaba atado de pés e
mans, como afirma Lino Pellitero, e
cunha sociedade incapaz de resistir un
minuto máis o mesmo modelo dexenera-
tivo. Agora, sobre a cabeza de Duhalde
non pende unha espada de Dámocles se-
nón unha simple pero firme cazola.♦

XULIO RÍOS é director do IGADI (Instituto
Galego de Análise e Documentación

Internacional), www.igadi.org

A outra impunidade
XULIO RÍOS

Aquí fór a

‘En América Latina,
entre 1970 e 1975 a

débeda na rexión creceu
un 181 por cento, mentres

que nos cinco anos
seguintes o salto foi do

467 por cento”

A maioría dos políticos apoia o goberno de concentración ata 2003

Duhalde, entre a presión dos cidadáns e a dos investidores
C.L.

A día de hoxe, nin o mesmo presidente arxentino, Eduardo Duhalde,
sabe cal é o programa de salvación para o país austral. Mais, aínda así,
o seu teléfono non deixa de soar. Do outro lado, os máis importantes
executivos das trasnacionais reclaman non perderen os seus estatus.

Pese ás medidas anunciadas por Eduardo Duhalde, continúan as protestas. Na imaxe, cacerolada diante da embaixada española.

De momento,

os arxentinos terán

que seguir a vivir no

“corralito”, que

limita a retirada de

depósitos bancarios

a máis ou menos

1.000 euros.



CÉSAR LORENZO GIL
O primeiro ministro italiano,
Silvio Berlusconi, abriu a pri-
meira crise política da Euro-
pa da moeda única. O cesa-
mento do seu ministro de Ex-
teriores e as declaracións de
varios membros do seu gober-
no contra o euro amárganlle
as primeiras horas de presi-
dencia europea ao seu padri-
ño político, José María Aznar.

Pouco tempo tivo o presidente
español para saborear os meles
da súa flamante presidencia
europea. Entrementres soaba,
á luz das lámpadas de Madrid,
a Novena Sinfonía de Beetho-
ven para celebrar a época de
poder hispánico, en Roma
chiaban as rodas do carro polí-
tico. A decisión de Silvio Ber-
lusconi de tomar para si a car-
teira de Exteriores logo de ce-
sar a Renato Ruggiero signifi-
ca unha fenda moi importante
na construción europea ao re-
dor da moeda única.

O primeiro ministro italiano
quixo ser positivo despois de
botar do seu gabinete o único
europtimista, pero as olladas da
diplomacia da UE buscan na
Farnesina (sede da chancelería
italiana) respostas ao corte de
mangas de Berlusconi. Os pri-
meiros en se preocuparen foron
Aznar e o ministro de Exterio-
res español, Josep Piqué, que ti-
veron que reformular a súa
axenda logo do anuncio do tem-
poral político. O ministro fran-
cés de Economía, Laurent Fa-
bius esixiu publicamente que
Italia proclame a súa postura
respecto ao euro e aos novos
pasos que se han dar na futura
Constitución europea.

A mafia da lira

En realidade, a situación do go-
berno italiano é lóxica. Desque
Berlusconi chegou ao poder
gracias á maioría absoluta que
lle entregaron as urnas, Il Cava-
liere optou por potenciar certo
chauvinismo italiano exemplifi-
cado na protección ás súas pro-
pias empresas e na sabotaxe
constante a calquera decisión
unitaria dos 15. 

A dereita sen rostro que de-
fende desde o seu partido For-
za Italia ten na Lega Norte, de
Umberto Bossi e na Alleanza
Nazionale o seu referente ide-
olóxico. Bossi critica moi du-
ramente a implantación do eu-
ro e incluso chamou noutrora á
rebeldía a prol da lira. Dentro
do goberno italiano, esta pos-
tura ten moitos partidarios,
que utilizan a perda de poder
en canto á xestión da política
económica en beneficio da
Unión como escusa para se
queixaren da perda de peso da
identidade italiana.

De feito, o propio Berlusco-
ni teme deixar a diplomacia nas

mans dos seus colaboradores
máis montesíos. A decisión de
tomar el as rédeas de Exterio-
res, alomenos para os próximos
seis meses, é unha bravata im-
posíbel. Coincidindo coa presi-
dencia española da UE, Italia
estará case sempre ausente dos
grandes foros de discusión.
Berlusconi non poderá dar
abasto á xefatura do Executivo
ao tempo que se decide en Bru-
xelas cal será o camiño para
rendibilizar a unidade econó-
mica noutros planos da política
europea.

É, subtilmente, unha forma
de boicot á UE. A máis grave
desidia de Italia desque a derei-
ta chegou ao poder no pasado
mes de maio. Este desplante só
é a culminación de moitos ou-
tros que encheron a lista de
agravios do goberno Berlusconi
contra Europa.

Aínda escoce na memoria
dos líderes europeos a postura
do primeiro ministro cando pu-

xou por colocar no seu territo-
rio algunhas sedes administra-
tivas. España tivo os seus pri-
meiros enfados co seu aliado
cando puxo mil atrancos á si-
natura da orde xudicial única
por non querer incluír os deli-
tos económicos. Ademais, Ita-
lia negouse a subscribir o acor-
do para construír un avión de
transporte militar único.

Alén da treboada interna-
cional, a crise do goberno italia-
no provocou a primeira gran vi-
toria da oposición que lidera o
esquerdista Francesco Rutelli.
Xunto con máis de 4.000 mani-
festantes, o dirixente de L’Ulivo
reclamou do goberno un com-
promiso total coa unidade euro-
pea para salvar a reputación
continental de Italia.

Aznar, en traxe de bautizo

De esguello, todos os líderes
europeos ven para Aznar cando
o seu afillado político comete

algunha trastada. Non foi casual
que o presidente español levase
o cirio bautismal ao Partido Po-
pular Europeo para permitirlle a
entrada a un empresario acusa-
do de corrupción que se uniu
con toda a ultradereita italiana
con tal de volver ao poder. Foi a
credibilidade da maioría abso-
luta de Aznar a que permitiu
que Berlusconi recibise a agua
de lexitimidade do “centro re-
formista”.

Agora habería que saber se
esa excelente relación case fi-
lial se pode converter nun pesa-
delo para o conxuntural presi-
dente europeo. Aznar é sufi-
cientemente esperto para saber
que a política interna española a
penas se contaxiará dos proble-
mas exteriores, pero non quere
labrar fóra das súas fronteiras
unha imaxe perniciosa para a
Unión, por moito que llo pida o
corpo e a conciencia de Bush
que se lle aparece de cando en
vez na Moncloa.♦
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Os cinco
de Miami
MONCHO LEAL

Aguerra de Estados
Unidos contra Cuba
hai que analisala

dende diversos puntos de
vista. A pretensión de
anexionarse a illa
remóntase aos primeiros
tempos da Independencia
norteña, en 1783. Por
descontado que, a partires
de 1959, a agresión ten
outros obxectivos, dada a
instauración dun goberno
revolucionario que ten por
primeiro obxectivo que a
illa de Cuba sexa 100%
cubana.

O Pentágono, non sei se
despois do 11 de setembro
vai conservar o nome, ten
diseñado varias frontes, de
variada intensidade. A
existencia do bloqueo e a
súa repercusión cotiá entre
a poboación é o cerne
desta política. É o desgaste
día a día. A utilización do
terrorismo é unha
necesidade constante da
política ianqui, fornecendo
a diversos grupos do
material e técnica
precisos.

Cuba non fica ollando.
Leva construíndo o
socialismo sen dispor dun
minuto de paz, dende que
Che e Fidel entraran na
Habana nun carro
manexado polo noso
compatriota Manuel Díaz.
Cuba non agrediu xamais
a ningún país, pero sabe
defenderse. Utiliza a
información, a
intelixencia. 

Levan tres anos presos
en Miami, en condicións de
exterminio, cinco cubanos
que traballaban para a
seguridade de Cuba,
inmersos nas entrañas da
contrarrevolución,
informando e evitando
atentados e agresións.
Poideron pasar nalgún
momento para o povo
cubano por desertores,
buscavidas, desgraciados
crentes nun capitalismo
con condicións
inexistentes, mesmo
traidores. Veñen de ser
condenados tres deles en
EE.UU. a cadea perpetua.
O entramado legal aínda
non rematou. 

A presión internacional
non debe ser
responsabilidade só de
Cuba. Para que os nosos
compañeiros René,
Ramón, Fernando,
Antonio e Gerardo volten
a Cuba en liberdade.
Voltarán.♦♦

O primeiro ministro italiano abre unha nova crise na UE

Berlusconi, o mellor aliado de Aznar,
amárgalle a presidencia europea

Para moitos analistas europe-
os, a raíz do conflito entre Ita-
lia e a UE ten moito a ver coa
loita polo liderato da Unión.
Desde a chegada de Blair e Az-
nar ao goberno, a postura britá-
nica, claramente proamericana
e euroescéptica encontrou en
España un punto de apoio. Na
outra beira, a socialdemocracia
que representan Lionel Jospin,
en Francia, e Gerhard Schroe-
der, en Alemaña apuntalaron o
eixo París-Berlín no consenso
para a consolidación do Trata-
do de Utrecht, a nova divisa
única e a ampliación cara ao

leste da UE.
Os primeiros éxitos da co-

laboración europea e a con-
fianza da meirande parte dos
partidos políticos no proceso
de constitución europea pro-
vocaron unha aparición máis
decidida do polo máis depen-
dente de Washington. A che-
gada de Berlusconi ao poder
sumou valores aos descon-
tentes coa entente francoale-
mana. Ao tempo, o 11 de se-
tembro iniciábase a cruzada
estadounidense na procura
dos díscolos. Europa debía
poñerse aos pés de George

Bush. De fondo, ficaba a idea
de debilitar as industrias estra-
téxicas europeas (a aeronáuti-
ca continental sufriu o pau do
proteccionismo estadouniden-
se, por exemplo) e manter a
doutrina de rivalidade sen
desfacerse dos ritos de amiza-
de cínica (a rede Echelon de
espionaxe norteamericana en
Europa segue a funcionar).

A nova “cantada” de Ber-
lusconi quizais signifique un-
ha crise de credibilidade da
moeda única e, polo tanto, un-
ha feroz navallada contra o fu-
turo unido de Europa.♦

As moas do eixo Roma-Londres-Madrid

Silvio Berlusconi sempre contou co seu carisma persoal para dulcificar as “amistades perigosas”. Na foto, Il Cavaliere en campaña.
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CÉSAR LORENZO GIL
A débeda dos clubes españois
con Facenda pode afectar non
só á presente liga senón ás futu-
ras. Este grave atranco econó-
mico coincide co ocaso da abun-
dancia de diñeiro que os derei-
tos televisivos lles trouxeran aos
equipos da primeira división.

Se se confirma a débeda de 240
millóns de euros (ao redor de
40.000 millóns de pesetas) que
teñen a case totalidade dos clu-
bes españois coa Axencia Tribu-
taria, a situación da liga sería in-
sostíbel. Da noite para a mañá,
todos os equipos entrarían en nú-
meros vermellos e pouco despois
terían que presentar suspensión
de pagamentos e a creba total
das súas sociedades anónimas.

Todas estas consecuencias
esaxéranse desde os foros dos
propios clubes. A Liga de Fútbol
Profesional (LFP) xa ameazou
con parar a competición se final-
mente Facenda fai efectivo o co-
bro. Desde a patronal dos clubes
deféndese que o fútbol español

xa pagou todo o que debía e que
non hai razón para dubidar da
honestidade das directivas dos
clubes españois.

Pero a realidade é algo máis
escura. Non hai que esquecer
que esta inspección iniciouse lo-
go da intervención xudicial do

Atlético de Madrid, ao tempo
que o seu presidente, Jesús Gil,
recoñecía que no fútbol profesio-
nal se manexan grandes cantida-

des de diñeiro negro. Daquela, a
Axencia Tributaria inspeccionou
todos os clubes que estaban en
primeira entón (agás o Athlétic,
Real Sociedad e Alavés, que de-
penden da facenda foral vasca)
entre os exercios de 1996 e 1999.

O certo é que as contas do fút-
bol seguen sen estaren claras. A
meirande parte dos clubes non
cumpre todas as condicións legais
en canto aos traspasos e á xestión
dos dereitos de imaxe. Sábese
que moitos equipos inchan ou
ocultan as cantidades dos traspa-
sos para branquearen diñeiro e
sufragaren os altos custos dos in-
termediarios dos futbolistas. Ade-
mais, na rutina contábel hai moi-
tos calotes. Alén das primas pac-
tadas por fóra do salario base, ca-
da equipo ofrece incentivos en di-
ñeiro negro por obxectivos inme-
diatos, que cada xogador leva pa-
ra a casa nun sobre.

O gremio dos directivos tam-
pouco ten as costas demasiado
limpas. As confesións de Gil
abriron as veas de moitos outros
presidentes que, curiosamente,
aumentaron espectacularmente
os ingresos dos seus negocios
particulares desque tomaron as
rédeas dalgún club de fútbol.

O adeus do caldeiro máxico

O sopapo administrativo chega
no peor momento. A reclamación
de Facenda coincide cos tempos
finais da opípara fartura dos de-
reitos de televisión. Durante case
unha década, as plataformas di-
xitais crearon a ilusión de que to-
dos os equipos de primeira divi-
sión poderían gozar duns enor-
mes ingresos por cederen os seus
dereitos. Á conta da nova pros-
peridade, equipos tradicional-
mente pequenos vestiron coas
súas cores estrelas interna-
cionais, rivalizaron nos soldos
cos grandes de Europa, incluso
tocaron a gloria de perto ao che-
garen a algunha final ou conse-
guiren un título que parecía ata
entón imposíbel.

Pero agora é o momento no
que as televisións van impoñer
as súas normas. A experiencia
destes anos demostrou que só o
Madrid e o Barcelona teñen po-
tencial de audiencias suficiente
para faceren rendíbel un investi-
mento xigante.

A partir de agora, parece de-
mostrado que os contratos se re-
visarán moi á baixa. Sinal de
que algo así está a acontecer foi
o programa de investimentos
dos clubes galegos, por exem-
plo, para a presente tempada. O
Celta está en total recesión.
Arestora, só vendendo algunha
das súas figuras podería com-
prar reforzos para o ano que vén.
A situación é tan complicada
que Horacio Gómez anda a bus-
car investidores para sufragar a
fichaxe de Peter Luccin, medio
centro francés cedido polo Paris
Saint Germain. O gancho que
manexa é o seguinte: dentro de
tres anos, este xogador multipli-
cará o seu valor por cinco. Falta
saber se haberá quen poida asu-
mir ese gasto para entón.♦

N
º 

1.
01

6 
●

D
o 

10
 a

o 
16

 d
e 

xa
ne

iro
 d

e 
20

02
 ●

A
no

 X
X

V

Albíscase o final da fartura televisiva

A débeda con Facenda pode parar a liga

Xa houbo quen pediu, desde as
instancias deportivas do gober-
no, unha amnistía xeral para
impedir a crise do sistema fut-
bolístico estatal. Desde o poder
político, hai consciencia de que
é o fútbol o que máis motiva a
masa social. Na retina permane-
cen as imaxes de esperpénticas
manifestacións en Vigo e Sevi-
lla para pelexaren polo mante-

mento dos seus respectivos clu-
bes na primeira división, logo
da crise dos avais. 

Á espera dalgunha manobra
executiva para impedir o “de-
sastre”, os expertos económicos
volven criticar agora o sistema
das sociedades anónimas de-
portivas. Creado en 1989 polo
goberno socialista para impedir
a mala xestión, os dirixentes

dos clubes sempre actuaron de
costas á legalidade que existe
para as outras empresas. O pre-
sidente madridista, Florentino
Pérez, beneficiouse das súas
boas relacións no PP para con-
seguir unha recualificación ur-
banística que lle reportou máis
de 500 millóns de euros (ao re-
dor de 83.000 millóns de pese-
tas). Horacio Gómez leva dous

anos protestando publicamente
porque o concello de Vigo e a
Xunta de Galicia non lle finan-
cian un novo campo de fútbol
que el desexa despois xestionar
ao seu xeito. Xa o dixo algún
experto, o fútbol quere conver-
terse nunha mestura de capita-
lismo e sentido relixioso, no
que cada blasfemia contra o sis-
tema acaba pagándose.♦

A crise das sociedades anónimas

Pedro Tomás, presidente da LFP, será o intermediario entre os clubes e a axencia tributaria.



YSL abandona
a costura
Autor do esmoquin feminino, das blu-
sas transparentes, da liña trapecio, do
traxe-chaqueta con pantalón para mu-
lleres, da roupa safari, da querencia
polo negro non só para as galas, Yves
Saint Laurent anunciou, que deixará a
alta costura. Co modisto YSL desa-
parece tamén a firma que el fundou
hai corenta anos e desde a que, se-
gundo dixo, quixo “acompañar ás mu-
lleres no grande movimento de libera-
ción que coñeceu o século pasado”.♦

Mónica Alonso
no CGAC
O Centro Galego de Arte Contempo-
ránea inaugura a sua nova tempada
abrindo o dia 18 de xaneiro a mostra
retrospectiva do escultor británico
Antony Gormley que mostrará os
seus estudos dentro da arte contempo-
ránea sobre o corpo. O venres 25 será
a fonsagradina Mónica Alonso pre-
sentará o seu proxecto para o Centro.
O 28 comezará un obradoiro de foto-
grafía do catalán Joan Fontcuberta.♦

Noite de fía
en Vigo
Escenas da vida, de divertimento, da
convivencia co noso pasado. Son as
que compoñen o V Festival “Esta
noite hai unha fía”, que se celebra o
sábado 12 de xaneiro ás oito da tar-
de no Centro Cultural Caixanova de
Vigo. Os rapaces da asociación cul-
tural O Fiadeiro adícanse a recoller bai-
les, cantos e costumes tradicionais.♦

s testigos da guerra son os protago-
nistas co ciclo de cine Tempo de his-
toria que do 7 ao 13 de xaneiro se
está a celebrar en Compostela. No

programa predomina o documental e, entre os tí-
tulos, Os nenos de Rusia, un dos filmes mellor
acollidos da tempada. Contra a guerra será tamén
a celebración do I Encontro Internacional sobre
Cultura da Paz que o Consello da Cultura e o Se-

minario de Educación para a Paz veñen de apre-
sentar e que terá lugar a partir do 24 de Xaneiro,
coordinado polo ex-director xeral da Unesco,
Federico Mayor Zaragoza. Para achegar aos ne-
nos ao teatro e, ao tempo, buscar espectadores
para o futuro criouse o ciclo Domingos no
Principal que chega este 13 de xaneiro á sua
terceira edición. Serán nove representacións para
que os cativos fagan boca e disfruten co teatro.♦
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En Vilafranca do Bierzo non
dubidan de que a Academia
Galega celebrará nesa vila os
actos oficiais do Día das Le-
tras. O governo municipal di-
rixiuse hai un mes por carta
ao presidente da institución
galega para poñer a súa dis-
posición as in-
fraestructuras e
os medios cos
que contan para
a colaboración
dos  fes texos .
Polo de agora, o
concello non re-
cibiu resposta
da entidade pre-
sidida por Xosé
Ramón Barrei-
ro. “Damos por
feito que se van
celebrar aquí os
actos oficiais.
Respetamos a
d e c i s i ó n  d a
Academia pero
sería esperábel
que asi fora se
temos en conta
a tradición desta
c e l e b r a c i ó n ” ,
afirma o concelleiro de Cultu-
ra de Vilafranca, José Luís
Castro Bravo. 

O concello leonés ten pre-
visto celebrar neste ano un
amplo programa de actos que
comemoren ao freire pensador
e, con ese fin, participan da
Comisión Cultural Sarmiento
2002 que tamén integran di-
versas asociacións e colecti-
vos culturais da comunidade.
Polo de agora, no calendario
do programa non está incluído
o acto académico. Con fin de

artellar as celebracións dirixí-
ronse asimesmo ao Consello
da Cultura Galega para soli-
citar que recale na localidade
a exposición Sarmiento no
seu tempo e puxéronse tamén
en contacto coa Universidade
de León para que colabore

nos actos. 
“A relación

de Vilafranca do
Bierzo con Gali-
za está á vista.
Temos entron-
que lingüístico,
cultural e histó-
rico e a ninguén
lle debe ferir a
súa sensibilidade
se, á fin, se con-
virte na capital
do Día das Le-
tras Galegas. Por
outra banda, Frei
Martín Sarmien-
to é un vilafran-
quino eminente
ao que imos co-
memorar, pero
tamén o pai dos
estudos de fi-
loloxía románica

e, en especial, da língua gale-
ga”, engade José Luís Castro.
A Academia Galega organiza
cada ano un acto oficial na lo-
calidade de nacemento do ho-
menaxeado no Día das Letras
Galegas. Nesta edición, de se-
guir a tradición, o acto cele-
braríase fóra dos límites terri-
toriais galegos pero a institu-
ción podería tamén optar por
un espazo de relevancia na
biografía do celebrado ou
mesmo combinar as dúas lo-
calizacións. 

Coa boa vila na mente

En territorio galego, é a cidade
de Pontevedra a que máis ven-
cellos garda co freire. Cunha
familia que ten o berce en Cer-
dedo, Sarmiento transladouse á
cidade do Lérez cando aínda
non tiña cumprido o primeiro
ano da súa vida. Refírese a ela
como a boa vila e durante toda
a súa vida garda na memoria o
tempo da infancia e primeira
mocidade que pasou na cidade.
Sarmiento visitou Pontevedra
nas súas posteriores viaxes a
Galiza e afirmaba que levaba
sempre na mente a tradicional
procesión do Corpus que pre-
senciou con só vinteseis meses.
Por esta relación co sabio do
século XVIII, o concello de
Pontevedra ten previsto que
unha das liñas da programa-
ción cultural deste ano se cen-
tre na súa figura. O alcalde da
cidade, Miguel Fernández Lo-
res dirixirase tamén ao presi-
dente da Academia Galega pa-
ra ofrecer a súa colaboración
de cara á celebración e mostrar
o seu interese na comemora-
ción. Para o concelleiro de Cul-
tura, Luís Bará, Sarmiento “é
unha figura decisiva dentro da
historia de Galiza. Defendeu de
maneira clara a identidade, a
cultura e o idioma galego e me-
rece un grande recoñecemento.
Ademais, pola estreita relación
que tivo con Pontevedra, sentí-
monos na obriga de adicarlle
unha atención preferente”, afir-
ma. 

A Academia Galega aínda
non anunciou os actos que pro-
tagonizará de cara ao próximo
Día das Letras Galegas. Sen
embargo, o novo presidente da
institución, Xosé Ramón Ba-
rreiro, afirmou que sería con-
veniente facer cambios na co-
memoración de cara a darlle un
maior dinamismo e empaque
social.♦
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A.N.T.
Arranca o martes 15 de xaneiro
o Festival Internacional de Ci-
ne sobre as Minorías “Olladas
do planeta”, promovido polo
concello de Pontevedra. O pro-
grama aposta pola difusión de
creacións cinematográficas re-
presentativas da diversidade
cultural do planeta. Na xornada
inaugural ábrese a exposición
“Enrique Barreiro, cineasta e
inventor pontevedrés no Pazo
de Mugartegui e proxéctase o
último documental de Fernan-
do León Caminantes, un traba-
llo sobre a marcha dos zapatis-
tas á capital mexicana. 

A Faculdade de Belas Artes,
o Teatro Principal e o Pazo da
Cultura son os tres escenarios
deste festival cuio programa,
ademais de longas e curtame-
traxes, inclue exposicións, con-

ferencias, documentais e ani-
mación na rúa. Entre as pelícu-
las que se poden ver ata o 21 de
xaneiro están Mundo grúa, A
língua das bolboretas, Perce-
beiros, Said, Vidas privadas,
Garage Olimpo e La espalda
del mundo. Asimesmo selec-
cionouse unha mostra de curtas
do cinema bretón actual.

Están previstas durante to-
dos os días conferencias sobre
o cine nas culturas minorita-
rias. O futuro do audiovisual
en Galicia, o cinema e os de-
reitos humanos no caso arxen-
tino, o cine de autor ante a glo-
balizción e as línguas minori-
tarias e o celuloide son os te-
mas que se debaten no Teatro
Principal. O domingo 21 clau-
súrase “Olladas do Planeta”
cunha gala que se celebra no
Pazo da Cultura.♦

Olladas do planeta,
cine sobre as minorías
en Pontevedra

A.N.T.
O próximo martes día 15 os
membros da Asociación Galega
de Editores elixirán unha nova
xunta directiva logo de que a an-
terior presentase a sua dimisión.
Despois dunha longa asamblea
extraordinaria celebrada o pasa-
do día 7, os membros da AGE
convocáronse para a próxima
xuntanza na que, previsíbelmen-
te, se presentarán as opcións a
ocupar os cargos directivos. 

A xunta actual presidida por
Fabiola Sotelo poñía os seus car-
gos á disposición da asamblea na
reunión do día 15. Con anteriori-
dade presentaran a súa dimisión
Carlos del Pulgar, de Nova Gali-
cia, Xosé Lois Vázquez, do Cas-
tro, Alfonso García, de Rodeira e
Irene Penas de Everest Galicia,

os catro membros da dirección
da AGE que anunciaron a sua re-
nuncia no mes de novembro. 

Despois dun longo debate
no que participaron 19 dos 23
membros da asociación, os pre-
sentes na reunión decidiron con-
vocar unha nova xuntanza na
que se decidirán os nomes das
persoas que rexirán a entidade
nos próximos tres anos, segundo
o tempo que marcan os estatu-
tos. A actual directiva tomou as
rendas da AGE en febreiro do
ano 2000. Entre as novidades e
os acontecementos que promo-
veron atópase a celebración dos
Salóns do Libro e o Congreso
Galeuzca de editores no que
participaron representantes de
empresas do mundo do libro de
Galiza, Euskadi e Cataluña.♦

A Asociación Galega
de Editores elixirá
unha nova directiva

Vilafranca do Bierzo e Pontevedra
ofrécense para celebrar a Sarmiento
O concello leonés ‘dá por feito’
que acollerá os actos oficiais do Día das Letras

Frei Martín Sarmiento visto por Pepe Carreiro.

A.N.T.
Sarmiento naceu en Vilafranca do Bierzo en 1695. Con só
uns meses trasladaríase a Pontevedra, cidade onde nacen al-
gúns dos seus irmáns e onde permanecería ata 1710, data da
sua marcha a Madrid. Os dous concellos, Vilafranca e Pon-
tevedra, diríxense á Academia para ofrecerlle a sua colabora-
ción de cara a celebrar a sua figura no Dia das Letras Galegas.

Concello e
asociacións
culturais
constituíron
en Vilafranca
a Comisión
Cultural
Sarmiento 2002

Fernando León é o director do documental Caminantes.
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A cadeira Panton, unha das
máis famosas do século, está
construida por un bloque úni-
co, modulada con formas si-
nuosas –de perfil simula un
s–, vertixinosa e de cores pu-
ras –vermello, azul, negro e
branco–, seguindo a sua máxi-
ma de que “as cores teñen

sentido e función”. A peza pa-
sou xa a ser un mito do dese-
ño do pasado século.

Obxectos de uso,
obras de arte

Natural da illa danesa de Fü-
nen, onde naceu en 1926, Pan-

ton desenvolveu a sua forma-
ción no mundo da arquitectura,
decantándose logo polo dese-
ño, en especial de iluminación
e mobiliário dando forma a al-
gunhas pezas que marcarían
época e que conseguirian che-
gar ata a actualidade. A mostra
que se abrirá na Coruña recolle
obras criadas entre medios da
década dos cincuenta e os se-
tenta. Os obxectos deseñados
por Panton hai tempo xa que
pasaron a ser considerados pe-
zas de arte, entre elas a cadeira
cono ou a cadeira S, anteceso-
ra da que logo revolucionaría o
mundo do deseño e levaria o
seu nome. O danés destacaría
asimesmo no emprego de no-

vos materiais sintéticos da
época industrial e das cores
plenas, criando tamén decora-
dos nos que recria ambientes
de psicodelia.

A exposición da Coruña
adicará unha atención especial
ás pezas estrelas da sua cria-
ción como son a cadeira Pan-
ton ou a lámpara Maceta pero
tamén mostrará unha sección
de deseños textis, coleccións
de mobeis e interiores. Por vez
primeira ábrese no Estado Es-
pañol unha mostra da obra de
Verner Panton. Con anteriori-
dade, o Centro Cultural de Be-
lém, en Lisboa, acolleu a re-
trospectiva producida polo Vi-
tra Design Museum.♦

Quen dixo
Mili KK?
VÍTOR VAQUEIRO

Cómpre que un servidor
confese, agora que
comeza o novo ano e é

tempo, portanto, de levar a
cabo actos de sinceridade cun
propio e máis cos achegados,
que o meu afervoamento
perante a milicia foi, é, e será,
fortísimo, sempre e cando siga
a contar –como espero– coa
axuda de san Campio, notábel
militar e avogoso das doenzas
neuróticas, que ten sobre min
grande predicamento. Se
cadra debo-lle, en anos xa lon-
xanos, á audición de La mau-
vaise réputation, de Brassens
este espírito castrense tan
rixo, ou quizais foi,
mesmamente, a existencia en
min desta forteza o que fixo
que a devandita canción me
producira sempre tanto rexei-
tamento. Sexa como for, o cer-
to é que a música militar sem-
pre me soubo a min erguer do
lugar no que pousaba, aínda
que, debo recoñece-lo, alén do
hino da Infantaria, as miñas
preferencias están tamén ao
carón de Pete Seeger ou Susa-
na Seivane.

Por iso agora non podo
sentir no meu interior máis
que unha fonda mágoa ao ver
a crise na que se achan
mergulladas as forzas
armadas á hora de recrutar
–termo, neste contexto, fonda-
mente axeitado– vocacións pa-
ra artellaren o futuro exército,
crise só comparábel á que
vive o estamento eclesiástico.
Case que nada: mentres que é
normal nunhas probas de ac-
ceso ao corpo de Correos, fun-
cionarios concellos ou do ensi-
no contar con 10, 20 ou 50
candidatos por praza, resulta
que na tropa a relación é de
0,4 aspirantes por posto. Isto
entenderia-se nun exército
afeizoado, mais resulta incom-
prensíbel nun profisional. Co-
mo resulta incomprensíbel
que o ano pasado 6.000 solda-
dos pediran a baixa
voluntaria. Entenderia-se nun
exército no que, por pórmos
un exemplo, un tivese que
levar a roupa de camuflaxe do
propio fogar –fose, ou non, de
Breogán– ou no que as botas
houbera que as mercar na
planta de oportunidades do
Corte Inglés ou Carrefour. En
resumo, un exército pobre,
desfarrapado e –por que non
dici-lo– “amateur”. 

Fico, alemparte,
fondamente aflito cando vexo
que, na derradeira convocato-
ria de nível estatal, de 95.000
candidatos só 5.000 se
apresentaron, como o bon gos-
to esixía, co uniforme
regulamentario. Xa estou a
ver a imensa maioría: penden-
tes nas orellas, cabelo tinxido
de vermello ou de verde,
ferraxaría importante en caza-
doras de coiro ou panos de
raigame palestina. Agarda-nos
un futuro inquedante con esta
mocidade, cada dia máis
insubmisa e desmilitarizada,
por sorte, que diga, por
desgraza.♦♦

Verner Panton  expón 125 pezas na
Fundación Barrié, entre elas a famosa cadeira

A cadeira Cono é unha das pezas que identifican o estilo de Panton, á dereita.

A.N.T.
O danés Verner Panton (1926-1998) é un dos criadores máis re-
levantes do deseño do pasado século XX. Nel resúmese unha
completa traxectoria adicada á criación de mobles, lámparas, te-
as ou interiores pero para identificar a sua obra ningunha peza
máis atinada que a famosa cadeira Panton, o asento dunha peza
e de cores vivas que con tanta claridade leva o seu nome. A Fun-
dación Barrié trae á Coruña unha exposición artellada polo
Vitra Design Museum de Berlín que recolle 125 pezas do au-
tor. A mostra estará aberta do día 22 de xaneiro ao 24 de marzo. 



Título: O menino no espelho.
Autor: Fernando Sabino.
Edita: Laiovento.

Fernando (Tavares) Sabino
(1923) é un dos máis populares
escritores do Brasil. De entre o
seu vastísimo corpus, nove títu-
los soben das 10 edicións (O
homem nu, A mulher do vizinho,
A companheira de viagem, A in-
glesa deslumbrada, Deixa o Al-
fredo falar!, A falta que ela me
faz, O gato sou eu, A faca de
dois gumes e Martini seco) e
outros tres ultrapasan o número
de 50 edicións (O encontro
marcado, O grande mentecapto
e O menino no espelho); para os
máis modernos dígase que na
interrede hai multitude de páxi-
nas sobre o autor e a súa obra.
No 1999 recibiu da Academia
Brasileira de Letras o “Macha-
do de Asís”, a meirande distin-
ción literaria do Brasil. Na Gali-
za xa coñeciamos, de Fernando
Sabino, unha colección de rela-
tos, Un cadelo menos e 29 his-
torias máis (Xerais, 1996), unha
mostra que, aínda sendo breve
en comparanza con obra tan
vasta, permitía disfrutar plena-
mente a súa escrita sinxela, de
expresión contida e moi natural,
da capacidade para extraer do
cotián a súa face cómica, curio-
sa ou mesmo poética.

O menino no espelho (1982)
é unha das súas máis populares
novelas, en só seis anos acadou
nada menos que 52 edicións.

Trátase dunha obra de moi forte
recendo autobiográfico, pois o
protagonista é o mesmo autor a
examinar no espello da lem-
branza os anos da súa infancia.
Fernando, o protogonista, “vem
assim somarse ao Tom Sawyer,
o Marco, o Balbino ou o Oliver
Twist” (lese na contracapa), esa
vizosa corrente de novelas cun
neno de protagonista, entre as
que queremos lembrar tamén a
Manha submersa de Vergílio
Ferreira e onde habería que in-
cluír outras moi recentes (como
Amigos sempre, de Afonso Eiré,
dunha temática equiparábel á de

Vergílio Ferreira). Sen deixar de
haber fantasías (¿como pode
non habela nos actos e pensa-
mentos dun cativo?), é esta unha
novela de realismo máis que
evidente; un perfecto contrapun-
to a Tolkien ou ao Harry Potter
que, sen permitir que deixemos
as marxes do real, do chan que
pisamos, contén episodios nos
que impera a fantasía. 

A figura no espello do Fer-
nando cobra vida e mesmo fala
con el e se intercambian entre si
para mellor lograr os seus pro-
pósitos. Outra vez vivirá unha
aventura con Tarzán, chega a ter

poder para conducir a historia
segundo os seus desexos, ou
mesmo voará. Os episodios fan-
tásticos de que Fernando Sabino
bota man son introducidos des-
de o plano real e serven para ex-
plicar algo del, non son puro e
simple exercicio de intensiva fa-
bulación. Ademais están tan ben
seleccionados que os sentimos
moi próximos porque moi ben
os houbera-
mos podido
protagonizar
nós, ou nos
gustaría telos
protagoniza-
do, ou coñe-
cemos a al-
guén que fi-
xera algo po-
lo estilo. Eis
unha das ca-
racterísticas
máis notá-
beis, e segu-
ramente unhas das causas da súa
popularidade. 

Non faltan tampouco ingre-
dentes típicos destas novelas, co-
mo as trastadas ou os primeiros
amores, aos que hai que engadir
a xesta futbolística -tan tópica e
socioloxicamente importante no
Brasil. Procurando en todo mo-
mento a compaña de tenrura, un-
ha constante ao logo dos dez ca-
pítulos que evita caer no senti-
mentalismo ramplón.

A novela, que non está tra-
ducida, nen falta que lle fai,
vén precedida dun prólogo, do
que é autor Valentín Rodrigues
Fagim, no que se dá unha rápi-
da ollada á intercomunicación
entre a literatura galega e a de
expresión lusófona.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Narrativa
de Francisco Calo
O mundo do mar e as súas
xentes revélanse apaixoantes
para Francisco Calo que que-
re transmitir a sensación ao
lector a
través de
Salseiros,
un
conxunto
de catorce
relatos de
sabor
salgado.
Esta é a
primeira
obra narra-
tiva
publicada
por este investigador premia-
do e prolífico en canto a títu-
los de caracter científico. No
libro publicado por Espiral
Maior os protagonistas son
persoas recoñecíbeis que se
identifican coa língua e nos
que o lector tamén se vai
reflectir.♦

Volta
a Arealonga
Rosalía traballa como xorna-
lista, mide só cento trece
centímetros e está moi
anoxada porque o seu xefe
acaba de tirarlle abaixo un
artigo por
”falta de
emoción”.
Para
relaxarse
volta á súa
vila natal.
Do que alí
acontece dá
conta  O fa-
ro de Area-
longa, unha
novela de
Uxía Casal
na que desen-
volve unha trama que fará
tremer ás propias rochas. Ex-
traños movementos de mar e
a presencia de xaponeses tra-
xeados presaxian
desacougantes acontecemen-
tos. Na colección Fora de
Xogo de Xerais.♦

Teatro da
Estrela Volarina
Volarina é unha princesa cati-
va nunha torre.
Na realidade é unha estrela
que desexa seguir séndoo e
abandoar
o seu
papel de
princesa
de conto e
teatro. An
Alfaya
conta esta
historia aos
pequenos
lectores en
A estrela
Volarina na
torre Cora-
lina, publicado por Ir Indo,
presentándoa como unha
obra de teatro para todos
aqueles aos que lles gustan
os contos. As ilustracións ve-
ñen asinadas por Xosé
Cobas.♦

De nenos e fantasías
Laiovento publica unha das novelas máis populares
do brasileiro Fernando Sabino

Título: Sexto Fetiche.
Autor: Antom Fortes Torres.
Edita: Edición do autor, Sárria.

A organización homosexual vi-
guesa Legais concedeu o seu
prémio deste ano que acaba de
terminar a Antom Fortes Torres,
debido á literaturización explíci-
ta do desexo entre varóns que fi-
xo no seu primeiro poemário,
Figuras Masculinas de Meio-
Corpo, editado por Espiral
Maior en 1997. Probabelmente
este recoñecimento favoreceu a
aparición desta sua segunda
obra, escrita xa entre 1998 e
1999. Desde logo, o galardón
mellora as suas posibilidades de
difusión tanto nas redes homo-
sexuais como alén delas, ainda
que estes textos nesta ocasión se
apresenten en edición de autor e
non co respaldo dunha editora
de prestíxio, como foi o caso da
sua primeira obra.

O libro está organizado en
tres partes, sendo a primeira
–ben máis ampla– do mesmo tí-

tulo que o que se lle dá ao con-
xunto do poemário: Sexto Feti-
che. Esta sección comeza con
dous poemas que poden ser li-
dos como contrapontos: “Im-
pressons” e “Saberes”. No pri-
meiro parte-se de observacións
sobre o movimento na rua, atra-
vés do cal nos vamos precipitan-
do na vivéncia dun desexo mar-
xinal en moitos sentidos, que se
estende diante do mundo sen vi-
sos de reciprocidade. Continua-
se na vivéncia subxectiva do de-
sexo en “Saberes”, onde se
constata un amor non corres-
pondido: o que se sente por un
varón de opción heterosexual.
Nos seguintes textos, vai-se fa-
cendo o camiño desde o desexo
até o sexo, vivido cun gozo non
isento de preocupacións emo-
cionais; á contemplación e á re-
flexión retornará-se nos últimos
poemas desta primeira parte. A
linguaxe sexual evolui desde o
simbólico (ainda que doada-
mente interpretábel, cfr. “O anjo
do bico”) até unha explicitación

cada vez maior, que primeiro
evoca o ritmo do acto sexual e
despois fala del sen tabus. Son
sorprendentes, por inovadores
no seu atrevimento, os poemas
en que o eu lírico se enúncia co-
mo pracenteiro suxeito pasivo
dunha penetración anal.

A segunda parte do poemá-
rio intitula-se
“Hiena” e es-
tá formada
por sete poe-
mas que abor-
dan a parte
máis negativa
das relacións
afectivas ou
sexuais. Cu-
riosamente  a
hiena foi
identificada
na Idade Mé-
dia como ani-
mal que man-
tiña relacións
contra natura
(cfr. os estudos de John Bos-
well ao respeito). No poemário
utiliza-se o animal para simbo-
lizar o negativo: as dificulda-
des para conseguir as relacións
desexadas (“Andar o tempo /
buscando / o amor dos outros, /
só dar / com hienas.”), a hosti-

lidade social (os poemas “Hié-
nidas” e “A cova”), os temores
da infáncia (“Foge do colé-
gio...”), etc.

“O reverso do dó”, última
sección de Sexto Fetiche, se-
gue na liña dos últimos poemas
da primeira parte: a reflexión
contemplativa sobre a paixón.
Este repensar desde a calma
ve-se auxiliado agora pola axu-
da da música como ponto har-
mónico de unión entre o mun-
do e a psique.

Parece-nos reconfortante
ver que hai escritores que ainda
procuran ser xenuínos diante
de situacións tan hostis como
as actuais para pensar/ser de
modo diferente. E non o dice-
mos  apenas pola explicitación
dun eu homosexual, senón ta-
mén pola utilización das nor-
mas dos máximos reintegracio-
nistas. Probabelmente as per-
soas vinculadas a estes dous
grupos sociais (o das e dos ho-
mosexuais e o das e dos que
defenden o reintegracionismo)
serán as primeiras interesadas
neste poemário, verdadeiro fe-
tiche nas marxes do noso siste-
ma literário.♦

CARLOS MANUEL CALLÓN

Gozosamente disidente
O Sexto Fetiche literatura do desexo

A linguaxe
sexual
evolui
desde o
simbólico
até unha
explicitación
cada vez
maior

É esta
novela
un perfecto
contrapunto
a Tolkien
ou ao
Harry
Potter

Fernando Sabino caricaturizado.
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Título: Os escuros soños de Clio.
Autor: Carlos Casares.
Edita: Galaxia.

Nun dos seus célebres prólogos
Jorge Luis Borges escribiu:
“En todas partes do mundo hai
devotos de Marcel Schwod que
constitúen pequenas socieda-
des secretas”. Un destes devo-
tos e sen dúbida Carlos Casa-
res, que deixou nesta serie de
relatos que son Os escuros so-
ños de Clio, unha marabillosa
testemuña.

É probable que Marcel
Schowd despois de ter publica-
do o seu libro Vidas imaxina-
rias ignorase que fora a con-
verterse nun mestre de crea-
dores ou “escritor para escrito-
res”, non en balde el considerá-
base discípulo de Poe e do seu
amadísimo Stevenson, cando
aínda Stevenson non era al-
guén. Pero é en Borges e na súa
Historia universal de la infa-
mia onde o modelo narrativo
de Schwod atopa ao seu máis
célebre difundidor, mais non o
único xa que A. Conan Doyle e
Karel Capeck nos seus Apócri-
fos o precederon. Xa moderna-
mente, (e non foi o único nin
será o último), o escritor italia-
no J. Rodolfo Wilcock renovou
o método co seu sempre inteli-
xente e divertido libro A sina-
goga dos iconoclastas.

Ante tal xénese, outro es-
critor, máis sensato ou máis co-
barde, desistiría. Non foi o ca-
so de Casares, afortunadamen-
te, que aceptou o reto de escri-
bir un libro baixo un modelo
onde aparentemente é tan fácil
copiar como difícil innovar.

Como este non é o lugar,
non vou aburar ao lector cunha
análise da obra, mais gustaría-
me amosar unha das fontes his-
tóricas manuscritas que van dar
lugar a creación dun dos retra-
tos do libro e parcialmente dou-

tro, refírome as relacións envia-
das polo inquisidor Frei Nicolás
de Castro o rei Fernando VII,
que pasados os séculos seme-
llan ser unha especie de manual
do perfecto e ridículo delator,
así di por exemplo no seu rela-
torio: “D. Manuel García Sala...
demócrata en sumo grado y pro-
tector de esta secta”, “D. Valen-
tín de la Foronda... corifeo de
los jacobinos,
ateistas, deís-
tas, también
conocido por
sus escritos
impíos en to-
do el Reino, y
traductor de
las cartas de
Russeau” ou
estas outras
perlas “D.
Manuel Par-
do de Xas...
impío y de-
mócrata en
sumo grado;
autor de los
folletos: Os
rogos do ga-
llego, y el
Pueblo Gallego no quiere la in-
quisición”. “D. Félix Castri-
llón... defensor acérrimo de la
soberanía del pueblo...” (1). Ca-
sares decatándose do efecto có-
mico recolle o ton das mesmas
delacións no relato Un fidalgo
fernandino para debuxar o per-
fil ideolóxico-pacato do seu
protagonista, Don Secundino, o
cal no seu propio relatorio-dela-
torio dirá entre outras frases: “...
Dalmiro Alonso.., por dar vivas
a Constitución. A Pedro Ramí-
rez... por negarse a rir o día da
volta de don Fernando...”. E se
ben o efecto cómico queda sa-

lientado ao sabermos que está
baseado nun texto real, tamén o
autor xoga a causarmos un cer-
to arrepío;  non deberiamos es-
quecer que os lectores da época,
a obra foi publicada en 1979, fa-
cían unha dobre lectura, xa que
non pasara moito tempo no que
por denuncias semellantes, ho-
xe tidas por ridículas, algunha
xente sufría malleiras nas comi-
sarías ou ben soportaba arrestos
preventivos cada vez que a
Franco lle daba por visitar a ci-
dade. A historia coma os tiranos
pode ser ridícula, absurda, pero
tamén cruel.

Xa sei que moitos atoparán
influencias cunqueirianas neste
libro, pero isto débese as pro-
pias pegadas que Schowb dei-
xara en Cunqueiro. Marcel
Schowb estará máis como mo-
delo e estructura dos relatos de
Casares, prestando Cunqueiro
o seu estilo, e sirva de exemplo
esta  irónica filigrana literaria,
no propio conto Un fidalgo fer-
nandino, digna do  escritor
mindoniense: “... saíu a rúa e
somentes entón se decatou de
que un imperdoable descoido
da súa ama de chaves, que se
esquecera de colocar no peto o
fino pano branco de seda e de
encaixes, o obrigaba a limpar
unha bágoa, tan breve como
amarga, co revés da súa alon-
gada man de cera.”

Na actualidade Xavier La-

ma e a súa galería de retratos
Os moradores da nada conti-
núan na nosa literatura o ronsel
dasVidas imaxinarias. Quéda-
me só pedir mil primaveras

máis, para os continuadores de-
se libro de area que nos legou
Marcel Schowb.♦

ADOLFO BOADO

FFIICCCCIIÓÓNN
1. TEORÍA DO CAOS.
Marilar Aleixandre.
Xerais.

2. O SEÑOR DOS ANEIS 1.
Tolkien.
Xerais.

3. A HISTORIA ESCRÍBESE
DE NOITE.

Bieito Iglesias.
Galaxia.

4. MARTÁZUL.
Xosé Antón Perozo.
Ir Indo.

5. CONTOS DA CORUÑA.
Xurxo Souto.
Xerais.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. A CARREIRA DO SALMÓN.
Suso de Toro.
Xerais.

2. LITERATURA GALEGA. S. XX
Vários autores.
A Nosa Terra.

3. GUÍA DO NORTE DE PORTUGAL.
Vítor Vaqueiro.
Galaxia.

4. MANU CHAO.
MÚSICA E LIBERDADE.

Alessandro Robecchi.
Xerais.

5. ESCOLANTES E ESCOLAS
DE FERRADO

Narciso de Gabriel.
Xerais.

Tabela das letras

Librarias consultadas:
Cartabón (Vigo).  Couceiro (A Coruña). Michelena (Pontevedra).

Pedreira (Santiago). Souto (Lugo). Torga (Ourense).

Tralo longo ronsel de Marcel Schowb
Unha visita pola ‘cociña’ de Casares

Outro
escritor,
máis
sensato
ou máis
cobarde,
desistiría.
Non foi
o caso de
Casares,
afortuna-
damente

Carlos Casares.

(1) As citas tíroas do libro de
Clemente Crespo Caamaño,

Porlier, crónica documentada do
levantamento de 1815.



Título: Escolantes e escolas de ferrado.
Autor: Narciso de Gabriel.
Edita: Xerais.

As escolas de ferrado chamá-
banse así porque inicialmente
se pagaba un ferrado de cen-
teo, millo ou trigo anual pola
escolarización de cada neno
ou nena. Estas escolas, que
persistirán ata os inicios dos
anos 70 do século XX, instalá-
banse en locais improvisados,
dispoñían dun mobiliario e
material rudimentario e limitá-
banse ao ensino das destrezas
elementais -ler, escribir e con-
tar-, seguindo procedementos
didácticos tradicionais.

Os seus encargados, os es-
colantes, tiñan unha formación
moi limitada, pois as máis das
veces só fixeran estudios pri-
marios, e carecían de forma-
ción pedagóxica. Compaxina-
ban o ensino co traballo na te-
rra e outros oficios. Malia to-
das estas carencias sinaladas,
sen embargo, as escolas de fe-
rrado cumpriron, segundo o au-
tor, unha importante función,
pois nelas aprendeu a ler e es-
cribir unha boa parte da poboa-
ción rural galega.

O libro que comentamos,
presentado polo autor nos ter-
mos que anteceden, analiza en
profundidade esta forma de es-
colarización popular, á que xa
se ten referido Narciso de Ga-
briel en estudios anteriores.
Faino desde unha esixente in-
corporación de presupostos
historiográficos da nova histo-
ria, desde os que puido realizar
unha nova ollada sobre os pro-
cesos de escolarización, pro-
visto dun utillaxe conceptual e
metodolóxica rica e diversa,
coa que poder analizar ademais
novas fontes documentais e de
investigación, entre as que nes-
ta ocasión as fontes orais co-
braron un especial protagonis-

mo, ao entrevistar a corenta e
cinco persoas das que dezasete
exerceron no seu día como es-
colantes, mentres que moitos
dos outros entrevistados foron
no seu momento alumnado das
escolas de ferrado. 

■ MÁIS DE UN SÉCULO
DE HISTORIA

A investigación realizada per-
corre máis de un século desde
os mediados do XIX, podendo
apreciar así os cambios que
tamén se rexistran nestas es-
colas e no
oficio de es-
colante en
todo este
tempo, es-
téndese a to-
da a xeogra-
fía de Gali-
cia, anque se
s ingular iza
sobre todo
nas terras de
Lugo, e per-
mítenos des-
cubrir que non estamos ante
unha realidade decimonónica
somentes, en canto que da
man de Narciso de Gabriel
imos descubrindo a vida de
diversos escolantes que exer-
ceron o seu oficio ate princi-
pios dos anos setenta: “esco-
lantes de carne e óso e podía
falar con eles”, dinos o autor.

Un oficio en transforma-
ción, como se dixo, baixo a in-
fluencia das escolas públicas e
dos seus mestres, que ao xera-
lizarse, sobre todo durante as
primeiras décadas do século
XX, marcaban o camiño a se-
guir polos escolantes, quen ta-
mén cada vez máis chegaron a
acadar unha formación básica
profesionalizadora nas Escolas
de Maxisterio.

A monografía estructúrase
en dez ensaios interconectados

que van recorrendo as formas
de pago aos escolantes, o seu
perfil, as coordenadas espa-
ciais -localización- e tempo-
rais -calendario e horario- des-
te tipo de escolarización, o te-
rritorio e tempo da súa actua-
ción, a poboación escolariza-
da, as prácticas didácticas, o
seu alcance á poboación adul-
ta, a valoración social desta
modalidade escolarizadora, e
mesmo a eficacia alfabetizado-
ra e escolar destas iniciativas,
cerrándose o volume con dúas
narracións sobre vidas de mes-
tres e diversas e valiosas re-
ferencias de aparato crítico.

A calidade historiográfica
do texto, a súa textura literaria,
o acompañamento preciso de
referencias estatísticas e o seu

tratamento mediante cadros,
figuras e unha seleccionada
cartografía, así como a presen-
cia de outros elementos gráfi-
cos e visuais, permítennos di-
cir que estamos ante unha mo-
nografía de singular interese,
novidosa en canto ao tratamen-
to investigador dunha das te-
máticas reveladoras da nova
historia, como é a da escolari-
zación e os seus procesos, e
moi valiosa para seguir enri-
quecendo o coñecemento so-
bre a nosa historia escolar e
educativa contemporánea; un-
ha evidente manifestación do
propio grao de desenvolve-
mento dos estudios históricos
da educación en Galicia.♦

ANTÓN COSTA RICO
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Compostelán
Decembro de 2001. De balde.
Dirixe: Pilar Comesaña.
Edita: Finisterre.

Alberto Casal entrevista o pin-
tor Luís Suárez. Pilar Comesa-
ña retrata a Juan Echanove.
Concha Ares fai unha reportaxe
sobre as tendas de ocasión que
existen en Santiago, desde as
antigüida-
des aos li-
bros
pasando
pola músi-
ca e a arte-
sanía hippy.
Para tratar a
LOU,
Miguel Can-
cio e Rubén
Bastón pole-
mizan sobre
os inconvenientes da nova lei.
Ademais, inclúense novidades
literarias e musicais e as máis
recentes noticias sobre locais e
comercios de Compostela.♦

Guía dos
libros novos
Nº 36. XANEIRO DE 2002. Prezo 1,80 euros.
Dirixe: Xabier Madriñán.
Edita: Noroeste.

Entre as novidades deste novo
ano, destacan os ésitos literarios
do Nadal. Francisco Martínez
comenta O Jalisco, de
Fernando Salgado. Xosé
Manuel Enríquez, Teoría do ca-
os, de Marilar Alei-
xandre. Jo-
aquim Ven-
tura, Acom-
páñoo no
sentimento,
de J. A.
Xesteira.
María Nava-
rro, O asasi-
no bífido, de
Breogán
Riveiro.
Román Raña, O Pausiñas, de
Roque Cameselle. Ramón
Nicolás, A canción do
náufrago, de Francisco Castro.
Manuel Neira, Do lusco-fusco,
de José Alberte Corral e Xosé
Freire critica As horas sucias,
de Jaureguizar.♦

Raigame
Revista de arte, cultura
e tradicións populares

Nº 14. Novembro de 2001.
Dirixen: Mariló e Xulio Fernández.
Edita: Deputación de Ourense.

Otero Pedraio é o protagonista
principal deste número. Alfonso
Vázquez reedita un texto do au-
tor de Trasalba ao redor dos po-
etas lucenses. Borobó conta a
vocación médica do
escritor. Be-
atriz Loren-
zo estudia a
presencia
dos pazos e
mosteiros na
obra Os
camiños da
vida. Miguel
Cancio conti-
núa enlazando
a poesía popu-
lar coa morte de Lorca. Xabier
Barreiro fala dos magostos.♦

CANTINA
MEXICANA

R UA  M A RT I N  C O DA X
V I G O

Tapería - Cervexería
Teléfono 986 672 439

Unha épica do ensino
en Galicia
A  historia das escolas de ferrado

Comprobe
a eficacia

de anunciarse en
A NOSA TERRA.

Chame ao teléfono
986 433 830 e

infórmes das nosas
tarifas publicitarias.

Estas
escolas
persistiron
ata os anos
70 do
século XX

Narciso de Gabriel.



“A Maruxa Mallo habería que to-
mala en brazos, alzala e paseala
en ombros por unha avenida re-
pleta de autobuses, con rañaceos
como telón de fondo; así e todo, a
súa figura esplendería imensa.
Atraente. Suxestiva”. As encen-
didas palabras corresponden a un
artigo de Germán Deguiner na re-
vista chilena Vea, no tempo no
que a artista percorreu toda Amé-
rica Latina e, seguindo a súa pe-
gada, é fácil adiviñar que ela se
vería ben no papel de águia sobre
a cidade. A vida de Maruxa Ma-
llo traslúcese hoxe como unha
loita contra o silencio, guerra que
a levou desde nova tamén a con-
verterse nunha muller pioneira
que abriu novos camiños e rom-
peu todos os moldes que impuña
a sociedade do seu tempo. Foi de
moza, segundo dicía, iniciadora
do sensombreirismo e do traves-

tismo á inversa e, con iso, gabá-
base de desouvir as estrictas nor-
mas que encorsetaban daquela ás
mulleres. Tempos nos que com-
partiu en Madrid amizade con
Rafael Alberti, Miguel Hernán-
dez, Salvador Dalí, Buñuel, Fe-
derico García Lorca ou  Concha
Méndez, tempos tamén que habí-
an de recoñecer o carácter rom-
pedor da súa obra con triunfos en
Madrid e tamén en París, onde o
próprio André Bretón lle daría o
pase de honra no surrealismo. 

Os éxitos
da artista extravagante

Contaxiada e comprometida
coa ilusión republicana, Maru-
xa Mallo tería que fuxir des-
pois do golpe militar de 1936
buscando acobillo en Buenos
Aires, cidade de tantos gale-

gos. Case tres décadas pasará a
pintora en América Latina, on-
de chega co marchamo dunha
artista de renome. Desde alí
asina un artigo que se publica-
rá en La Vanguardia de Barce-
lona e que constitúe un dos
máis estarrecedores escritos
arredor do que aconteceu en
Galiza naquel verán de 1936. 

Protagonista dun mar de
anécdotas que debuxaron unha
figura extravagante, a artista
deslúmbrase por América e, co-
mo tomando parte da propia na-
tureza, colecciona cunchas e ca-
racolas coas que, por veces, ta-
mén se adorna. No enorme con-
tinente atopaba a “ledicia do vi-
vir fronte á agonía do morrer,
era a aurora que revelaba novas
visións, sorpresas e conceitos”.
A súa obra colleita éxitos neses
anos en Buenos Aires, Nova
York, Chile ou París. 

En 1965 instálase definiti-
vamente, despois de varias via-
xes, nun Madrid que a descoñe-
cía e é  consciente de que se ten
que enfrontar a un mundo pla-
gado de ausencias. “Os meus
amigos estaban enterrados ou
desterrados e eu soa no hotel
Palace e as galerías cheas de

pintura informalista que é un
estilo totalmente franquista”,
afirmou tempo despois, para
deixar constancia da incom-
prensión que atopou na volta. 

Desconxelación en Viveiro

Aos poucos, a súa obra comeza
a abrirse espazo no difícil pa-
norama artístico da capital es-
pañola protagonizando distin-
tas exposicións en galerías pri-
vadas. En Galiza habería que
esperar ata 1980 para que se ce-
lebre a primeira mostra indivi-
dual de Maruxa Mallo. Despois
virían as homenaxes, entre
elas, a medalla de ouro das Be-
las Artes, a da Comunidade de
Madrid ou a da Xunta de Gali-
za. O recoñecemento oficial
cóllea na sua etapa máis esoté-
rica, naquela na que se definía
como a muller de “vinte almas”
apousentada na xeometría eins-
teniana e xusto antes de pasar
os últimos dez anos da súa vida
nunha clínica xeriátrica madri-
leña. No tempo, un feito que ía
mudar a soedade dos muros
brancos e as pastillas a cores. O
Centro de Arte Contemporánea
de Santiago íase inaugurar cun-

ha exposición antolóxica da súa
obra en 1993, dous anos antes
da morte que chegaría o 6 de
febreiro de 1995. 

“Mais Maruxa Mallo, como
moitos dos seus compañeiros,
debeu acollerse ao enorme si-
lencio de América e, na penín-
sula, as novas xeracións debe-
ron inicialo todo sen antece-
dentes próximos que eles pui-
desen coñecer para o seu traba-
llo, mais a medida que se vén
realizando esa especie de des-
conxelación intelectual entre os
máis novos españois e as xentes
da emigración, encontran aque-
les unha continuidade insospei-
tada coas inquedanzas nacidas
polos anos precursores da pro-
clamación da República”. A fra-
se é de Luís Seoane e pronosti-
ca o recoñecemento da obra de
Maruxa Mallo. A desconxela-
ción non abondou para que o
seu centenario fose celebrado
como a data comemorativa
doutros artistas que, mesmo
neste ano, están de aniversario.
Ningún recordatorio houbo o 5
de xaneiro aínda que o concello
de Viveiro promete que, no
trancurso do 2002, promoverá
unha homenaxe á artista.♦
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Novidades narrativas

HISTORIAS NON IRREAIS

ler é ser

Maruxa Mallo, a meiga nova cumpre cen anos
C.V.

Bruxiña nova chamáballe o seu amigo Ramón Gómez de la Serna
e abofé que a ela lle gustaba o nome. A máis relevante artista ga-
lega do século XX naceu en Viveiro o 5 de xaneiro de 1902. O pa-
sado sábado cumpriría cen anos, demasiados para esa muller que,
de vella, continuaba botando man de cores chamativas na cara e
nos vestidos para facer gala de que respondía aínda ao sobrenome
que o amigo lle puxera. Cen anos despois do nacemento desta re-
volucionaria artista, ninguén soprou velas no seu aniversario.

Maruxa Mallo coa xornalista Josefina Carabias, antes de marchar a París en 1932. Arriba o cadro Sorpresa do trigo, que a artista levou ao exilio. Abaixo no seu estudio bonaerense e con Andy Warhol en Madrid.
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Inxeñeiros de distintos paises
veñen traballando desde hai anos
nunha máquina que anda soa,
gracias ao vapor. É dicer que non
necesita de tracción animal, nen
humana para avanzar, como
sucedía con todos os carromatos
existentes atá agora. 

Un inglés chamado Stephenson,
fillo dun fogoneiro, acaba de
perfeccionar este invento con gran
éxito. A máquina, á que puxo de
nome Rocket (foguete), é capaz
de circular a 38 quilómetros por
hora, velocidade que algúns
consideran vertixinosa e mesmo

perigosa para o corpo humano. 
O pasado 15 de setembro de
1830 unha destas locomotoras
inaugurou a liña de Liverpool a
Manchester. Algúns xornalistas
consideran que este vai ser o
comezo do que xa chaman
camiños de ferro ou ferrocarril.♦

PEPE C ARREIR O

Ch MASE LOCOMOTORA E
FUNCIONA A VAPOR

DESCUBERTA UNHA M QUINA
CAPAZ DE CORRER

A 38 KM.
POR HORA

CANDO VEXAS UNHA PITA,
FÍXATE DE QUE RAZA É.
E N  GALIZA HAI UNHA
A U T Ó C TONA: A GALIÑA
DE MOS, ORIXINARIA DE
CASTRO DE REI, DE COR
C A S TAÑA CRARA. UNHA
DAS MÁIS COÑECIDAS
N O  M U N D O  É  A

LEGHORN, A TÍPICA
GALIÑA BRANCA, DE
ORIXE ITALIANA,
M E L L O R A D A  E N
INGLATERRA. ADEMAIS É
MOI PO PULAR A BROILER
E A WARREN. O GA L O
YOKOAMA É UNHA RAZA
UTILIZADA PA R A  O

ADORNO, POLA LONXITU D E
DAS PRUMAS DO RABO.
E N  GALIZA TA M É N  É
F R E C U E N T E  A  D E
PESCOZO ESPIDO,
ORIXINARIA DE PERSIA E
DA INDIA E QUE ENTRE
NÓS RECIBE O NOME DE
GALIÑA PO R TUGUESA.♦

Non é velenosa. Flora colle a cobra co galleiro e bótaa
fóra do curral. Chispa ule no burato por se hai máis ser-

pes.

VAN Á ALDEA 7

LIBROS NOVOS

A goma
de borrar
que falaba
“Había unha vez
unha goma de borrar
que tiña o bandullo
cheo de palabras”.
Esta é a base da
historia que conta
Carme Carballo, nun
libro adicado aos
nenos e nenas, a
partir dos cinco
anos. A obra,
ilustrada por Xoel
Méndez, foi editada
por Ir Indo.♦

A voltaA volta
dodo
emigranteemigrante

Esbáranlle as bágoas
latéxalle o peito...
ponse a tremar.
Afógalle a gorxa
non lle salen verbas...
non pode falar.
Bica á meniña
aperta ó seu ben,
chega o seu vello
e chora con el.
Súa nai morreu
lembrándose del.
¡Non chegou a tempo
o pobre Xosé!

(Popular.
Recompilada por
Concha Blanco)
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NON TODAS AS GALIÑAS SON IGUAIS



Vinteun de xuño do
2001. A familia Chao
reúnese en Milán pa-

ra celebrar o cuarenta cumprea-
nos de Manu. Na praza da Cate-
dral máis de cen mil persoas
bailan. Felisa e Ramón, os pais
do cantante, gábanse dese home
miudo e cheo de enerxía que
coa sua guitarra tolea ao públi-
co. Xunto a el no escenario, un
representante da comunidade
xitana, un do Foro Social e ou-
tro do movemento antiglobali-
zación milanés. O concerto, de
balde, é a antesala do que vai
acontecer un mes máis trade
durante o cumio do G-8 en Xé-
nova.

A escena, narrada por Ales-
sandro Robecchi no libro Manu
Chao. Música e liberdade, que

ven de editar Xerais, retrata o
mundo do cantante francés, fi-
llo de galego e vasca. Por un la-
do, a familia de sangue, sempre
apoiando as súas iniciativas,
desde cando montou o primeiro
grupo punk, os Hot Pants, ata
que decidiu mercar en Lisboa o
cargueiro “Melquiades” e po-
ñelo rumbo a Venezuela. Por
outro, a grande familia que en-
riba e debaixo do escenario é,
desde hai perto de vinte anos,
incondicional do rapaz do dis-
trito XV de París que escolleu
un peculiar xeito de vida como
rock star.

“O metro é o Actor´s Studio
do rock and roll”. E no metro
parisiense Manu Chao comezou
a tocar cos seus amigos. Des-
pois dos Hot Pants, Los Cara-

yos, nome de reminiscencias
galegas. Xunto a Tonio, o seu
irmán, e Santiago, o seu cur-
mán, Manu tocaba na rúa e nos
bares alternativos da capital
francesa. O rock francés estaba
renacendo con nomes como Les
Negresses Vertes e a mocedade
dos barrios periféricos loitaba
contra a xenofobia da Fronte
Nacional.

Desvia r
a t r axector ia
O italiano Robecchi non relata
a infancia nen a súa vida senti-
mental –só hai unha alusión á
relación coa cantante e cola-
boradora Anouk–. Traza a súa
traxectoria pública, o proceso

polo cal existen millóns de mo-
zos adictos á súa música en to-
do o mundo. E este camiño sor-
prende incluso aos que coñecen
moitos dados da vida de Manu
Chao. 

No ano 1989 Mano Negra,
que gravara o seu primeiro dis-
co Patchanka co pequeno selo
Boucherie ficha pola Virgin e
edita Puta´s Fever, que só en
Francia vende 300.000 copias.
¿Quen non bailou o retrouso
Listen to the beat of the sound?
“Tratáronnos de putas. ¡Pois to-
made!”. Era a resposta para to-
dos aqueles, especialmente os
xornalistas, que nunca baixaran
ao bar do lado a velos tocar pe-
ro que os tacharon de “vendi-
dos” polo cambio á multina-
cional. Viría despois a xira po-
los Estados Unidos como telo-
neiros de Iggy Pop, da que sai-
rían desencantados pola frialda-
de do star system. 

Da experiencia estadouni-
dense Manu tira conclusións.
Vender milleiros de discos non
significa ter que tragar con to-
do. Dese xeito xurde a caravana
dos bairros por Francia, un xei-
to de facer chegar música e tea-
tro á periferia. E o descubri-
mento de Latinoamerica, funda-
mental para comprender ao Ma-
nu Chao post Mano Negra. Por-
que no ano 1992, cando o can-
tante xa está atrapado por esas
xentes que non teñen nada ex-
cepto un sorriso na cara, come-
za a disolución do grupo. To-
nio, o seu irmán, e o resto dos
membros do grupo decátanse
de que Manu ten ideas propias e
de que as vai levar a cabo con
ou sen eles. Mano Negra di non
ao tren de Colombia, aquel po-
lo que Manu homenaxea a Au-
reliano Buendía, o personaxe
de García Marquez que diante
do pelotón de fusilamento lem-
braba cando de neno o seu pai o
levara a ver o xeo.

Doeulle o litixio polo nome
de Mano Negra. A algúns dos
escindidos non lles agradou que
Manu seguira utilizando a de-
nominación. Cando en 1994
chegou as tendas  Casa Baby-
lom, o último traballo conxun-
to, a man xa non tiña os mes-
mos dedos. Pero o nome non o
abandonou nen sequera hoxen-
día cando leva dous discos en
solitario, Clandestino e Próxi-
ma estación... esperanza. O pri-
meiro, publicado en 1998, ven-
deu dous millons de exempla-
res. O título do single Desapa-
recido saiu da señora Xosefa, a
sua viciña en Bastavales, a que
collía os recados telefónicos
cando o cantante faltaba duran-
te días.

Galiza está moi presente no
libro de Robecchi, especial-
mente a través do pai, o xorna-
lista Ramón Chao e da Feira
das Mentiras, que Manu Chao
argallou en 1998 no mercado
compostelán de Salgueiriños
pero tamén o ultimo concerto
en Lalín o pasado verán. Xerais
inclue asimesmo as reflexións
de Xosé Manuel Pereiro e Xur-
xo Souto, quen lembra como,
cando o cantante fuxía do nego-
cio do rock and roll e das liortas
co seu ex grupo, atopou a Pinto
d´Herbón, a Mercedes Peón,
aos Diplomáticos e ao mundo
bravú. Con eles, as queimadas e
os concertos espontáneos enri-
ba dun tractor.♦
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MMaann uu  CC hhaaoo  ssaaee  ddaa
cc ll aannddeess tt iinniiddaaddee

AA..  EESSTTÉÉVVEEZZ

FFooii  ll ííddee rr   ddoo  mmááiiss  ggrr aannddee  ggrruuppoo  ddee  rroocckk  aanndd  rroo ll ll
ff rr aannccééss,,  mmee rr ccoouu  uunn  bbaa rr ccoo  ppaa rr aa  cc rr uuzzaa rr   oo  AAtt ll áánnttiiccoo  ee

ppuuxxoo  eenn  mmaa rr cchhaa  uunn  tt rr eenn  ppoo ll aass  vvííaass  eenn ff ee rr rr uuxxaaddaass  ddee
CCoo ll oommbbiiaa..  OO  xxoorr nnaa ll iissttaa  AA ll eessssaannddrroo  RRoobbeecccchhii  aassiinnaa  aa

bbiiooggrr aa ff ííaa  ddee  MMaannuu  CChhaaoo..

‘A
so l ución
é Bob
Ma r l ey’
Segue soñando con ter o seu
propio selo discográfico e
atravesar África nunha fur-
goneta. Próxima estacion...es-
peranza escóitase, en disco
oficial ou pirata, desde Paris
á Habana, pasando por Esto-
nia e Brasil. As suas opinions
e soños son recollidos por
Alessandro Robecchi.

‘Mano Negr a
mor r eu de
ve locidade.
Non que ro
comete r o
mesmo e r ro”.
‘Son un
p r ivi l exiado,
considé rome un
a r tista l ibr e. É
unha
l ibe rdade que
pago con
ca r tos, con
moeda
contante. Non
son un idiota
utópico; está
c l a ro que
estou no
negocio, con e l
pago a miña
l ibe rdade”.
‘Os medios de
comunicación
semp r e chegan
ta rde, cando
as cousas xa
están f eitas”.
‘Se f acemos
unha tou r née
en Xapón, nada
de r ega los;
apañamos o
máximo. Cos
ca r tos, no
camiño de
r egr eso,
pa r amos en
México, onde os
p roductor es
locais non se
poden pe r miti r
invita r nos”.
‘Non estou de
acordo con Bob
Ma r l ey en que
a so l ución
sexa Deus. A
so l ución é Bob
Ma r l ey”.



CÉSAR LORENZO GIL
O éxito de Operación Triunfo es-
tá a sorprender incluso á Tele-
visión Española. A canle públi-
ca investira moitos medios en
adaptar a idea da esculca a un
grupo as 24 horas do día sen
caer no modelo Big brother. A
audiencia non deixou de me-
drar desde o inicio das emi-
sións. É máis, todo o que ten a
ver co programa vende, e ven-
de moito. Nas aguas do éxito,
todos queren tirar a súa parti-
cular tallada.

A idea inicial facíase comple-
xa para a mentalidade televisiva
española, afeita ultimamente ao
formato da espionaxe pero moi
crítico coas heterodoxias que fu-
xían da casa das nominacións.
De socato, resucitou a desapare-
cida cantante Nina, que se afun-
dira nas peles da fama pouco
despois de que morrera o seu
mentor, Xavier Cugat. Sen per-
der aquela inmensa melena riza
que paseaba polos platós de te-
levisión a finais dos 80, fíxose
pronto co estereotipo de directo-
ra dunha academia de artes es-
cénicas. As súas intervencións
son antolóxicas. Aprendeu de
memoria frases enteiras de Ly-
dia, a estrita directora da acade-
mia da serie Fama. 

Ao seu redor uniu un nutrido
grupo de especialistas. Os rapa-
ces escollidos para tentar chegar
a Eurovisión e asinaren un subs-
tancioso contrato discográfico
traballan a reo pero están ben coi-
dados. Contan cunha nutricio-
nista, un psicólogo, mestres cua-
lificados en todas as disciplinas e
un respecto absoluto pola súa vi-
da privada, aínda que teñen que
exhibir de cando en vez a súa fa-
milia e lles espían as chamadas.

Así nacen as estrelas

A chave do éxito de Operación
Triunfo está na novidade, que
se combina co resabio xa coñe-
cido dos xeitos de conseguir a
fama. Todos os espectadores
séntense identificados cos tra-
ballos de Rosa, unha moza ex-
tremeña que leva perdidos
máis de 30 kilos desque entrou
na academia, favorita durante a
primeira etapa do programa
para chegar á final e considera-
da a máis inxenua do grupo. 

A moda dos cantantes gua-
pos con máis dominio das súas
cadeiras ca dos contidos das sú-
as cancións atopou o seu último
representante en David Bisbal,
un loiro de Almería que provoca
case tantos desmaios como Enri-
que Iglesias e Ricky Martin xun-

tos. O sabor da fama xa o senten
todos os demais por igual. A in-
ternet énchese de mensaxes de
amor, cando no
Nadal visitaron as
súas cidades, as
tendas de discos
nas que asinaban
ateigáronse e eles
mesmos viven un
soño cada vez
que un cantante
xa consagrado vi-
sita a academia
para ensinar as ci-
catrices e facerlles
a pelota. Famoso
foi o regalo que
lles mandou Ale-
jandro Sanz.
“Mándovos un
cueiro da miña fi-
lla Manuela”, di-
xo a través de vi-
deoconferencia.
Non sabemos se a nena lle puxo
a sinatura.

O primeiro gran negocio
do euro

A sorpresa inicial non foi atran-
co para que a maquinaria da in-
dustria do espectáculo lle estea a
tirar o máximo rendimento ao
concurso. Canal Satélite Digital

programa unha canle integra-
mente adicada á academia e
TVE subvenciona coas vendas

das gravacións
das galas sema-
nais toda a edi-
ción de música
clásica de varios
anos. O caso des-
tes discos, com-
postos de ver-
sións de can-
cións famosas
nas voces dos as-
pirantes a Euro-
visión bateron
todas as marcas
deste tipo de
mercado e apare-
cen todas as se-
manas entre os
cinco discos
máis vendidos
no país.

Conscientes
de que o pastel aínda pode ser
meirande, os apartados da aca-
demia non quedan no ostracis-
mo, senón que seguen a recibir
clases noutra academia paralela,
co beneficio de non seren grava-
dos. O pasado 7 de xaneiro, un
dos expulsados retornou ao con-
curso e moitos outros pasean a
súa “inmensa experiencia” por
diferentes programas de teste-

muños e talk show de todas as
canles. Ata algunha compañía
discográfica aleuta relanzou o
seu stock de discos de Nina logo
de lles tirar coidadosamente o po
e as arañeiras.

Ao xeito do que pasou con
Gran hermano en Telecinco, TVE
quere impregnar toda a súa pro-
gramación do efecto Operación
Triunfo. É por iso que a segunda
cadea repuntou a súa audiencia,
gracias aos especiais diarios nos
que se repasa a actualidade do
interior da academia. Ademais,
o seu exemplo xa contaxiou o
resto da televisión. O pasado 8
de xaneiro, Antena 3 Televisión
estreou unha serie que conta as
andanzas dun grupo de rapaces
que queren triunfar nunha aca-
demia de artes escénicas. A For-
ta, que une as canles autonómi-
cas, prepara unha idea seme-
llante, que aínda non está perfi-
lada e a propia Televisión Espa-
ñola pensa en facer unha nova
edición en setembro, que terá
adiantos desde maio gracias á
retransmisión das probas de se-
lección.

O papel de España
en Europa

Pensando mal, podemos supo-
ñer que a idea de relanzar o fes-
tival de Eurovisión en España,
logo dunha ominosa década na
que o concurso da canción euro-
pea non deixou de diminuír a
súa audiencia, entra dentro dos
programas de potenciar o papel
do Estado español en Europa.
Está claro que, opten pola fór-
mula que opten para representar
o país na cita musical que este
ano se celebrará en Tallin (Esto-
nia), o éxito estará case que ga-
rantido.

Xusto no primeiro ano no
que o veterano comentarista Jo-
sé Luis Ibárruri goza da súa xu-
bilación, aquel espírito español
que vibrou con Massiel, Salomé
e Betty Misiego nos 60 e 70, dan-
zará diante do seu televisor ao
son de “A tu lado no dudo” ou
algún tema semellante que, este
ano si, por fin, devolverá Euro-
visión aos altofalantes das dis-
cotecas. A non ser, claro, que Is-
rael volva presentar un transe-
xual que colgue do teléfono a
todo o sector de admiradores do
festival que pasan a súa vida
cuestionándose se é preferíbel
ser fashion victim ou lector ávido
de El País de las tentaciones.♦
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Perdidos
BIEITO IGLESIAS

O s perdidos ou
moinantes de antes
dos Polos de

Desenvolvemento
franquistas non desexaban
imitar a Carmen Polo do
Caudillo nin tiñan ansia
de envolver o pescozo
cunha carranca de colares
de pérolas. Con Encarnita
Polo e o seu flamenco-pop
mudou o semblante do
tempo. Non se busque a
causa nos exitazos de
“Pepa, no me des
tormento” e “Paco, Paco,
Paco”, pois, a fin de
contas, varias xeraciós de
galegos vivimos
atormentados por Paco
Franco e aínda é hoxe o
día en que latexamos cun
corazón dividido (nome
técnico: cor dúplex) entre
Paco Vázquez e Paco
Rodríguez. O artífice do
cambio chámase
capitalismo hedonista, ese
feirante que abre o abrigo
e exhibe un sortido de
abelorios e crecepelos,
feitizos que encalatran ás
masas. Os malandros que
coñecín de pequeno
podían resultar
cantamañanas, de facto
admiraban a Massiel (Yo
canto a la mañana que ve
mi juventud...), pero
gardaban fidelidade á
Romanza bandoleira de
Luís Candelas. Contaban
cos seus propios modelos,
querían ser como o Lute
antes que emular ás
principesas esquiando en
Saint Moritz. A imprensa
rosa non chegaba aos
arrabaldos, vivíase na
ignorancia dos achaques
sentimentais de Soraya de
Persia e dos enfeites de
Jacqueline Kennedy. Onte,
en paseata pola Quintana,
sorprendín remendos de
conversa dunhos tipos que
a época tacha de
marxinados. Falaban dos
prezos das prendas de
vestir e do calzado, a súa
leria parecíase a unha
cantiga de Nancy Sinatra
(Estas botas son pra
camiñar). Moran nos
cadabullos do Sistema e
sen embargo permanecen
atentos á Campaña de
Rebaixas. Danlle a razón
ao refraneiro: a metade da
moza está no comercio
(Machismo fóra, boa parte
do mozo reside igualmente
no trinque das tendas).
Somos animais vestidos de
roupa.♦♦

GARRINCHA

SEÑOR,
ESCOITÁNDOO

FALAR,
O C Ó R R E S E M E

UNHA PERGUNTA...

¿È CERTO QUE HAI
TANTOS POLÍTICOS

L A D R Ó N S  E
MENTIREIROS?

¡MOITÍSIMA COMPETENCIA!
NON IMAXINAS O TALENTO

Q U E  A N D A
CEIBO

POR AÍ...

Nesta academia si hai consenso
Operación Triunfo axunta diante dos televisores case 8 millóns de per-
soas. Un feixe de rapaces  son as novas estrelas das listas de éxitos.

Desde a esquerda, Naim Thomas, David Bustamante e David Bisbal, tres dos concur-
santes con máis éxito entre as espectodoras.

O caso destes
discos, compostos
de versións de
cancións famosas
nas voces dos
aspirantes a
Eurovisión
bateron todas as
marcas de vendas.



Minte quen di que as fotografías
non posúen movemento. Pode
que o papel sexa estático pero os
recordos bulen diante das ima-
xes. Como di Gustavo Docampo,
un dos colaboradores deste libro,
“os fotógrafos fan pontes máxi-
cas entre o que se foi e o que
aínda está. Os fotógrafos son
meigos, saben latín e por iso
compre telos de amigos, non
vaia ser o demo...”. Dos funda-
dores de Cal 3 quedan Felix e
Mundo Cal, ainda que a laboura
dos que faltan foi continuada
ademais por Quino Vilas e Pepe
Quijeiro. 

Deles son as imaxes que a tra-
vés destas páxinas debuxan Re-
dondela, esa vila na que ao ollar
cara o ceo un pode ver avións, os
que despegan e aterran no aero-
porto de Peinador, pero tamén e
sobre todo o tren, cuio paso é po-
síbel polos viaductos que xa con-
forman a fisonomía redondelá.
Felix Cal refírese a esta andaina
de 25 anos como unha “memoria
parcial” que recupera ye yés, pan-
talóns acampanados e puños en
alto, nunha vila sempre tendente
á esquerda. A mesma que promo-
veu o premio literario Blanco
Amor nos albores da democracia
e, tamén, a mesma na que o fe-
minismo organizado sempre tivo
algo que dicir.

E é que, ao fondo, permane-
ce San Simón. A illa convertida
en prisión polo levantamento do
36 para trasladar alí a todos
aqueles que apoiaban a Repúbli-
ca. E os viciños, especialmente

as mulleres, ían en barca a levar-
lles comida e os paquetes que
chegaban das súas familias. Ca-
se sesenta anos máis tarde as
mulleres de Xanela, colectivo
dinamizador da vida social neste
concello, déronlle as gracias a
estas veciñas xenerosas cunha
homenaxe pública. E ali quedou
constancia de que algunha histo-
ria de amor xurdiu entre presos e
mozas redondelás.

Para os viaxeiros ingleses
que chegaban a Redondela na
primeira metade do século XX o
lugar máis fermoso da viaxe fe-
rroviaria entre Vigo e Ponteve-
dra era Redondela, xa que posuía
un grande atractivo de noite vis-
ta desde os viaductos. Hoxendía,
láiase Xosé Martínez Crespo
neste volume, sería dificil suscri-
bir esta opinión, xa que o “desa-
rrollismo” dos anos sesenta e se-
tenta foi anulando o aprecio ao
propio patrimonio. Neses anos a
fábrica textil de Jose Regojo
chegou a ter máis de mil empre-
gados. A vella cheminea de Re-
gojo continúa en pé, lembrando
ademais as importantes mobili-
zacións contra o peche da facto-
ría, recollidas nas fotos de Cal 3.

Nos anos cincuenta habia
tres cines. Hoxendía non hai
nengún. Xurde a inventiva na
percura dun bo lugar para vivir:
o cineclube Claqueta, o teatro de
Tanxarina, a intervencion na rúa
do Artelixo, o Ateneo Republi-
cano, etc. Se a fotografía é un
poema do tempo, os de Cal 3
aínda non remataron de escribir
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A fotoxenia de Redondela
A.N.T.

Redondela resístese a ser unha vila dormitorio aplacada
pola proximidade de Vigo. A sua personalidade queda re-
tratada no libro 25 anos de fotografía publicado por Cal-3.
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Centos de portugueses atrave-
san cada fin de semana a estra-
da que une Ponteareas con
Mondariz Balneario. Delátanos
as matrículas dos seus automó-
biles que aparcan na superficie
do concello galego máis pe-
queno. Ao seu lado, os recén
casados posan para o fotógrafo
diante das ruínas do que foi o
Gran Hotel, aquel que cons-
truiu Jenaro de la Fuente e que
foi inaugurado en 1898. Os no-
vos matrimonios descoñecen
cal foi o suceso que botou
abaixo o que se adiviña como
un edificio espectacular.

Preguntamos e os veciños
respostan que se queimou e
que se sospeita que o incendio
foi provocado. Na noite do 9
de abril de 1973 e sen que nin-
guén estivera no interior. “Sos-
peitoso ¿non? Pero certo, cer-
to, non se sabe. Aquelo, des-
pois da guerra, xa non voltou
ter esplendor. Os donos non o
poderían manter, prendéronlle
lume para cobrar o seguro e
marchar”, din baixiño.  

Entramos pola verxa prin-
cipal. A nosa esquerda o tem-
plete da Fonte da Gándara, que
xunto á de Troncoso fixeron
deste concello unha vila ter-
mal. “A Compostela dos enfer-
mos”, dicía Ramón Otero Pe-
drayo. Baixamos a escaleira
para probar unha auga non de-
masiado agradábel ao paladar,
aínda que a rapaza que tende o
vaso lémbranos que facilita a
dixestion e abre o apetito. Non
importan os efectos á vista des-
te templete ideado por Antonio
Palacios en 1908, en pleno
apoxeo da súa carreira de ar-

quitecto, no momento no que
viña de deseñar o Pazo das Co-
municacións en Madrid. 

Saimos para ver as ruínas
todo o perto que permite a
alambrada; suficiente para
contemplar os azulexos dos
cuartos de aseo que case trinta
anos depois dos incendio con-
tinúan rememorando un pasa-
do de sedas da casa Liberty de
Londres e comedor para oito-
centas persoas. Aquelas pri-
meiras décadas do século nas
que traballaban no Gran Hotel,
que só abría entre xuño e outu-
bro, máis de trescentas cin-
cuenta persoas. No alto do
staff, director, subdirector, mé-
dico, xerente e capelán. Ao

traspasar as verxas, un entraba
nunha vila señorial en miniatu-
ra, con horta, campos de cro-
quet, xardíns, imprenta, granxa
e capela. Imaxinámolo pechan-
do os ollos. Non é difícil aínda
que as ruínas estean xa comi-
das polas silveiras. Quedan os
azulexos.

Pasamos pola reprodución
en miniatura do Gran Hotel
antes de mergullarnos nos xar-
díns traseiros. Nos tempos das
visitas de Emilia Pardo Bazán,
Isaac Peral e Curros Enríquez,
cheos de frutais. As piscinas
aínda baleiras impoñen e os
bancos seguen conservando o
seu revestimento de lousas.
Sentámonos neles para poder

aprezar o conxunto. Voltamos
pechar os ollos para imaxinar
o incendio que botou abaixo a
obra promovida polos irmáns
Peinador, venerados neste pe-
queno concello onde desde a
marca Augas de Mondariz ata
o novo hotel Tryp remiten a
eles, Enrique e Ramón. Fálase
dun novo complexo hoteleiro
que recuperaría o edificio
queimado, pero a maioría dos
veciños di que será irrepetíbel.
Collemos de novo a estrada,
polo camiño que algún día se-
guía o tranvía de Mondariz a
Vigo. Quedan menos coches
de Portugal aparcados e os re-
cén casados deben estar xa
partindo a tarta.♦

Nas ruínas do Gran Hotel de Mondariz

Sitios A. Estévez

Meu Santo, Miña Santiña                   f r ancisco a. Vida l

Quen ía pensar que fiz, ou Félix,
de Nola, lle ía deber a vida a un-
has simples arañas. Pero xa se
sabe, cando a cousa está da man
de Deus, ata un animal tan pezo-
ñento, arteiro e traidor, deixa de
ser compañeiro do diaño para se
converter en símbolo das virtu-
des humanas.

Non era a primeira vez
que os soldados de
Decio andaban na súa

procura, nin a primeira vez que
comparecía diante dun xuíz, pero
nesta ocasión collíano en mal
momento. Acababa de ser nome-
ado bispo, e as circuntancias con
respecto a outras detencións xa
non eran as mesmas; e daquela
decidiu fuxir.

Fiz pensaba que agora tiña
moito que facer e, nesta ocasión,
non estaba disposto a deixarse
prender así polas boas. O seu
non era medo a recibir a tortura
dos verdugos imperiais, que xa
noutra ocasión sufrira a base de
punzóns, subelas e cinceis de
canteiro rabuñando e picando en
todo o seu corpo.

A primeira vez, el, que exer-

cía de mestre de escola, fora
acusado polos pais dos seus
alumnos de ser demasiado seve-
ro cos cativos, e, para agravar a
acusación, de andar propagando
entre os nenos as ideas do cris-
tianismo.

Fiz foi posto á disposición da
xustiza e torturado, intentado sa-
carlle algún tipo de confesión
que, segundo parece, por moitos
golpes de cincel, punteiro e ma-
cetas que lle deran non consegui-
ron. De todas formas fáisenos ra-
ro que Decio lle permitise seguir
vivo e practicando os seus ritos;
Decio, precisamente, que pasou
á historia por non deixar un día
libre no martiroloxio cristián.

Pero aí está, Fiz gañou-
lle a partida aos pais
de alumnos e volveu á

súa casa para seguir repartindo
a vida entre a escola de primei-
ras letras e a Igrexa clandestina;
e, cada pouco tempo, cando os
soldados do Imperio tiñan al-
gunha dúbida sobre as activida-
des de Fiz ou dos seus amigos,
ían procuralo pra levalo diante
do xuíz de turno e facelo decla-

rar por traición á pátria.
O xuíz, para asegurarse de

que non tiña ideas raras, nunha
ocasión mandoulle render culto
aos deuses, estes, representados
en mármore, barro ou madeira,
cando sentiron sobre si a despec-
tiva mirada de Fiz, enrugáronse
todiños e desfixéronse en po. En-
tón acusárono de bruxo, o único
que pode destruír cousas e perso-
as sen que medie contacto físico.
Pero volveu saír libre. 

Día tras día, soportou en
silencio tanta vexación
e falsas acusacións; tan

falsas que, os mesmos xuíces
acababan por liberalo sen fianza.

Pero cando herdou o cargo de
bispo, a cousa cambiaba. Xa non
era responder polos seus actos,
senón polos dunha comunidade.

Acababa de falecer o titular
de Nola, Máximo, a quen o pro-
pio Fiz tiña acollido na súa casa
desde un día que, tras encontralo
aterecido de frío, fame e cansa-
zo, lle deu a beber o zume dun-
has uvas que encontrou a poucos
pasos de onde o bispo desfaleci-
do, e este reviviu.

Por iso, cando os gardadores
da lei e da orde souberon que el
accedera a tan alta dignidade
dentro da Igrexa, foron a procu-
ralo, a ver que lles contaba desta
vez; e por iso precisamente, el, a
quen aínda non lle dera tempo a
firmar a súa toma de posesión,
decidiu refuxiarse fóra da casa
ata que todo volvese á calma, e
marchou a unhas ruínas das afo-
ras da cidade.

Cando os soldados se de-
cataron da fuxida, co-
rreron a perseguilo, pe-

ro el meteuse entre unhas pare-
des derruídas e, inmediatamente,
unhas arañas, puxéronse a tecer
unha tea que pechaba a entrada.
Si, unhas arañas, esas que teñen
fama de andar entre bruxas, pero
asemade de ser, pola súa laborio-
sidade, símbolo de vida e do
constante sacrificio de traballo a
que está destinado o home; e así,
cando os soldados chegaron a
onde el se agochaba, ao ver as te-
as tendidas sobre o pasadizo,
coidaron que non entrara alí, e
seguiron para adiante.

Co tempo, Fiz volveu de no-
vo á Sé do seu bispado, e nela fi-
cou ata o día en que, xa velliño,
despois de dicir misa, axeonllou-
se cara os fregueses e finou.♦

Santo Fiz de Nola e as arañas

O negocio
do cancro
XURXO G. LEDO

Miles de persoas mo-
rren no Mundo por
unha enfermidade

xa vella: o cancro; nembar-
gantes adícase ao seu
estudio unha ridícula canti-
dade presupostaria. É mais
interesante gastar
cantidades escandalosas en
armamento e forzas de
intervención militar agora
chamadas de paz, para
intervir en Afganistán ou
vixiar o Golfo Pérsico. 

Os cartos que se
destinan son para pagar as
multinacionais farmacéuti-
cas que teñen no cancro a
súa maior fonte de
beneficios. 

Xa no 1821 Napoleón
morreu de cancro. Hoxe,
na era da ciencia e a tecno-
loxía, onde todo se xustifica
con cifras, as persoas
seguen a morrer sen
esperanza e nun silencio te-
rrorífico.

Unha visita ao médico e
comunícache que estas
enfermo. Non sabes
realmente a gravidade, a
túa familia si. Sesións de
quimio e/ou radioterapia
ata que o corpo aguante.
Desesperación, desinforma-
ción, sen saber que facer,
ata que colles camiño de
Pamplona a probar sorte.
Se hai sorte aínda fan falta
os cartos para pagala. 

Na S.S atoparás
médicos que tratan
enfermidades con protoco-
los estandarizados sen
importar a persoa. Somos
parte das estatísticas, unha
cifra cun  número mínimo
de posibilidades. 

Na prensa, namentras,
publícanse novas acerca dos
avances científicos,
transmiten a sensación de
que o problema está contro-
lado. Mentiras interesadas
para ocultar unha realidade
vergoñenta: familias destro-
zadas sin esperanza.

Ocúltanse investigacions
de científicos que non
siguen a liña oficial, denos-
tados por poñer en dúbida
a ortodoxia e desacreditán-
doos para facer crer que
non existen alternativas.

Investigadores coma Ge-
erd Hamer, Mirko Beljanski
ou Vicenç Herrera son
perseguidos por non seguir
os patróns marcados e
poñer en perigo o negocio
das enfermidades terminais.

Na procura de informa-
ción podense atopar na pa-
xina http://free-news.org/in-
dexe.htm, investigacións fei-
tas por científicos disidentes
e asociacions que loitan
contra as enfermidades que
agora son o gran negocio
das multinacionais
farmacéuticas.♦♦

DELMI ÁLVAREZ



Esta sarta de exemplos é coma
un gabián de cereixas, no que
veu engarzando a lembranza dos
que quedaron vivos na miña me-
moria. Así, tras o recordo de Ga-
mallo Fierros vén ao carón o de
Xosé Ramón e Fernández Oxea,
de quen Dionisio foi o colabora-
dor fidel e constante na promo-
ción e enaltecemento das letras
galegas e a nosa cultura en xene-
ral, no Madrid do franquismo,
dende aquel Centro, presidido
polo comandate Lobo Montero,
quen mentres ía ascendendo a
xeneral, deixabanos facer litera-
tura e erudición, tolerando bona-
chonamente, ata certo punto, as
súas encontradas ideas.

Pois as de Gamallo e as
de Ben-Cho-Shey, en
principio, non eran as

mesmas senón todo o contrario.
Dionisio procedía da grei da his-
panidade, definido por Ramiro de
Maéztu, a quen consagraría o seu
traballo bibliográfico máis difun-
dido, e Xosé Ramón, en cambio,
era, e sempre foi, “o galleguista
máis galleguista de todos os tem-
pos galleguistas”, tal e como o
conceptuou Ánxelo Novo.

■ A PATRIA DO FOLKLORE.
Transterrado a Castela ou a Es-
tremadura, labouraba alí en be-
neficio da súa ciencia etnográfi-
ca, igual que si estivese aínda na
terra de Melide ou de Luíntra.
Cecais porque para Ben-Cho-
Shey, xunto ao amor pola súa
matria galega, coexistiu sempre
o agarimo pola universal patria
do Folklore, que penso se con-
fundía, no seu profundo meollo,
con Galiza. Descobrindo, se ca-
dra, que as típicas raíces dos po-
bos alleos eran semellantes ás
do seu país.

Gardo, como as alfaias máis
preciosas da miña anaquelería,
moitos folletos, separatas, mo-
nografías, dos que foi compo-
ñendo Ben-Cho-Shey polos ca-
miños de España, que a súa pro-
fesión andariega de inspector de
escolas fíxolle percorrer. Abro
unha caixa que di Etnografía e
Folklore, e nela topo infinidade
de traballos que o infatigable
Xosé Ramón me enviaba dende
Cáceres, Toledo ou Madrid, pa-
ra enriquecer a daquela tan nu-
trida folletoteca de Borobó.

■ A SALA DE BEN-CHO-
SHEY. Hai xa bastantes anos, in-
do de excursión pola candente
Estremadura, a terra máis fermo-
sa da España do fogo, chegamos
Blanco Tobío e máis eu, coas no-
sas donas, á cidade de Cáceres.
Aquela teoría inacabable de pa-
lacios mudéjares, góticos, rena-
centistas, deixounos turulatos.
Ata que chegamos, cheos de se-
de, a un edificio árabe, de ancho
portalón que se abriu para ofre-
cernos a sombra alí gardada,
mantendo a súa frescura na pe-
numbra, dende o tempo do reino
de Taifa de Badaxoz.

Entrábamos así no precioso
Museo de Cáceres. Fomos dis-
frutando da súa fermosura e de
canto contiña, ata atoparnos den-
tro da sala de prehistoria, antro-

poloxía e etnografía. A cantidade
de obxectos alí expostos e a súa
riqueza, impresionounos. Dis-
traidamente, erguemos a vista
cara un letreiro posto enriba da
maior vitrina: Sala de D José
Ramón y Fernández Oxea, indi-
caba aquel título.

Aquel nome pareceunos
extraordinariamente
familiar. Mais naquel

ambiente, naquel clima, a me-
moria resistíase a fluír. Deica me
din unha palmanda na fronte:
¡Pero si é a Sala de Ben-Cho-
Shey! Entón lembrei que o anti-
go escolante de Santa Marta de
Moreiras fora máis tarde inspec-
tor de escolas sancionado e des-
tinado á provincia estremeña, e o
mesmo que fixo nas demais pro-
vincias nas que serviu: –Lugo,
antes; Toledo, despois–, aprovei-
taba as súas horas de ocio reali-
zando a vocación de toda a súa
vida. Nacida xunto os seus mes-
tres, os seus amigos: Vicente,
Ramón, Floro… Isto é, os tres
magos de Nós: Risco, Otero Pe-
drayo e López Cuevillas.

■ O BENXAMÍN DE NÓS. Fora
o compañeiro da alma e de viaxe
de don Vicente e don Ramón na
súa peregrinaxe a San André de
Teixido, onde se vai de morto se-
nón se vai de vivo. Podería ser o
irmán menor que Otero Pedrayo
nunca tivo; pois contaba só oito
anos menos que el; posto que
morreu, no 1988, aos noventa e
dous anos. Ou de Risco, que lle
levaba doce; ou de Cuevillas, no-
ve anos maior. Foi polo tanto,
Xosé Ramón, o benxamín da
groriosa xeneración ourensana e

pola súa lonxividade, o seu pos-
trer supervivinte.

Viviu os seus derradeiros
anos, xa privado do seu caracte-
rístico dinamismo, na madrileña
rúa de Martín de los Ileros. Per-
dera o perfecto uso da fala gale-
ga; e da castelán, a causa dun ac-
cidente hemipléxico que sufrira
Ben-Cho-Shey, en Santiago; mo-
tivado polo enorme disgusto que
tivo por non permitirlle entrar na
renacente capela do Hostal dos
Reis Católicos, onde se celebra-
ba a presentación da flamante
Enciclopedia Gallega.

■ A AXUDA DE XOSÉ RA-
MÓN.  O cancerbeiro que lle ne-
gou o acceso ao acto, ignoraba
sen dúbida que aquel señor rexo
e moreno, acompañado pola súa
dona, era o home que máis con-
tribuíra á conservación da cultu-
ra do país. Non somentes coa súa
propia obra, senón tamén coa súa
loita persoal contra a censura
franquista para conseguir a pu-
blicación dos libros de Galaxia e
doutros semellantes. E unha vez
publicados sería quen máis pro-
curaría difundilos, ben atenden-
do persoalmente o stand da edi-
torial nas Feiras do Libro de Ma-
drid, ou vendendo entre os ami-
gos, no Café Gijón, por exemplo,
os belidos libriños de Ediciós
Monterrey, que lanzaba Xosé
María Álvarez Blázquez.

Tampouco sabía o can-
cerbeiro do Hostal que
D. Xosé (Ramón era o

seu primeiro apelido) axudaba
coma un irmán ás lumbreiras da
nosa intelectualidade que ían fa-
cer oposicións ás cátedras que

logo gañarían; mercede, en
grande medida, á dilixencia de
Ben-Cho-Shey, en proporcio-
narlles material, espiritual, para
os seus disputados exercicios. E
cando, tantos deles, en vez de
poder dictar nas aulas, eran en-
cadeados, ninguén lles levaba
aos cárceres o alimento material
e o alento espiritual, tanto coma
Xosé Ramón.

■ ESTATUTARIA AUSENCIA.
Facía todos os seus traballos
cunha rigurosa puntualidade,
coma se estivese a soldo dunha
empresa ideal que nunca chega-
ría a pagarlle os servicios tan
xenerosamente prestados. Nos
vinte e tantos anos que viveu
Xosé Ramón, tras o seu gravísi-
mo trance compostelán, non re-
cibiu –que eu saiba– ningunha
mostra de gratitude, ningún pre-
mio ou galardón, polo moito
que traballara polas Feiras e po-
los prohomes galegos. Nin se-
quera o nomearon académico de
número da Real Academia Ga-
llega, da Coruña, pola estatuta-
ria razón de que vivía fora das
catro provincias galegas.

Aínda que estaba presente
sempre nos días culminantes da
esencial galeguidade. Así nunca
fallaba na festa dos maios, estu-
dando en cada lugar no que per-
manecía tal fermosa tradición.
Tomaba apuntes que, unha vega-
da, a policía, en Vilagarcía de
Arousa, supuxo que eran notas
de espionaxe aliado e meteuno
en chirona, ata que se aclarou o
caso, que tiña precedentes nos
respectivos Ramón Cabanillas e
Aníbal Otero.

Mais a presenza tem-
poral de Ben-Cho-
Shey neses días de

maio e nos do mes de Santiago,
para asistir emocionado ao Fogo
do Apóstolo e a Misa de Rosalía,
non bastaba para que accedese
con todos os honores que mere-
cía á Academia coruñesa. Aínda
que estivesa a punto de morrer,
nas portas do antigo Hospital
Real, cando pretendeu entrar ao
acto de presentación da Enciclo-
pedia, na que el tantas páxinas
debería ocupar.

■ O BERRO DE BEN-CHO-
SHEY. Tal vez el, por eses repe-
tidos desprezos e inxustos es-
quecementos, deixou escrita
aquela nota (na esquela que
compuxo para publicar o día do
seu pasamento) que dicía:
“Quedan suprimidas todas as
homenaxes post-morten, porque
as cousas ou se fan ao seu tem-
po ou non se fan”.

Máis que unha nota semella
un berro, un bronco berro, tales
como os que abrollaban da súa
gorxa octoxenaria, cando xa
non podía falar e non deixaba
por iso de asistir aos actos cul-
turais de MadriGaliza. Berros
enchidos de ledicia, ao atoparse
neles con algún vello ou media-
no irmán no galeguismo. Pois
Ben-Cho-Shey, habitualmente
escoltado por Mosqueiriña, pro-
curaba disimular, esquecer, o
triste esquecemento que estaba
sufrindo. Aínda que o seu berro,
coa súa tremenda bronquedade
e volume, ineluctablemente, de-
nunciábao.♦
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Anacos de Borobó

Paco Rañal
‘Os premios non
me deron novas
oportunidades
no audiovisual’
Estreou en Santiago a cur-
tametraxe Inútil, cinco
anos despois de A Coruña
imposible. Moito tempo no
medio ¿non?

Tívose que presentar tres
veces o proxecto para acadar
unha subvención da Xunta e
gracias que se encargou
Moncho Varela, de Pórtico
Comunicacións, de insistir
ano tras ano. Esta é a historia
dun rapaz pusilánime ao que
lle quedan dúas asignaturas
para aprobar a carreira e que,
animado por un amigo, deci-
de roubar o exame. Cando
está escribindo vai relatando
anacos da súa vida.

¿Pensou que ía serlle
máis fácil rodar despois do
éxito de A Coruña imposible?

Pensei, pero agora sei que
os premios non teñen nada que
ver con que che dean unha no-
va oportunidade. Polo menos,
en canto ás subvencións.

Hai catro anos nunha en-
trevista neste periódico dicía
que non vía saídas para os
profesionais do audiovisual.

A situación cambiou co
boom das telecomedias. Hai
máis empresas e traballo,
ainda que sexa temporal. Per-
soalmente decidín sacar as
oposicións de Físicas e son
profesor de ensino secunda-
rio. É mais aburrido, pero
ofrece unha posición máis
comoda. Agora mesmo teño
posibilidades de dirixir unha
longametraxe, pero o sector é
moi duro e competitivo e eu
non teño demasiadas ideas.

Non é certo a xulgar
pola orixinalidade dos seus
traballos.

De verdade. Non quero
facer unha película por face-
la. As rodaxes non son pra-
centeiras, tes que tratar con
moita xente e ter moita man
esquerda. Así que non ten
sentido meterse nesa aventura
se non tes algo bo entre mans.

¿A TV e os festivais se-
guen sendo o destino das
curtas como Inútil?

Sono. As televisións
mercan para emitir despois
nalgún programa as tres da
mañán. Nos últimos cinco
anos disparouse o número
de escolas de cine e de cur-
tametraxes, asi que ser se-
leccionado para un festival
estase poñendo moi difícil.♦♦

O exemplo de Ben-Cho-Shey

A . N .T.



AllarizAllariz
■ TEATRO

HISTORIAS
PEREGRINAS
A asociación cultural Enxe-
bre vai por en escena esta
obra o sábado 12 na Casa
da Cultura.

O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

SEGADORES
VALDEORRENSES
EN CASTELA
Mostra fotográfica de José
Luis Nogueira, que pode-
mos ollar na Casa da Cul-
tura ata o domingo 20.

DEBUXOS
DE CASTELAO
Os que pertencen á colec-
ción Caixanova van estar
expostos, ata o 31 de xa-
neiro, na sala Julián Trin-
cado da Casa Grande de
Viloria.

IGNACIO GRANERO
A sala de exposicións de
Caixanova acolle estes días
unha mostra deste artista.

BegonteBegonte
■ EXPOSICIÓNS

BELÉN ELECTRÓNICO
Na igrexa parroquial pode-
remos contemplar este en-
xeño durante estas festas.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

BETANZOS
FOTOGRÁFICO
Coarenta imaxes dos sécu-
los XIX e XX compoñen
esta mostra que alberga o
Liceo.

CarballoCarballo
■ EXPOSICIÓNS

AS MULLERES
NO AFGANISTÁN
O pub Bule-bule acolle esta
mostra fotográfica.

TROLEBÚS 30
Para conmemorar o cabo-
dano da desaparición da li-
ña que conducía os carba-
lleses á Coruña, está mon-
tada esta exposición foto-
gráfica no centro social San
Xoan Bautista.

CedeiraCedeira
■ TEATRO

A CELESTINA
O xoves 10 Teatro do No-
roeste porá en cena a obra
A Celestina: os tolos amo-
res de Calixto e Melibea no
Auditorio Municipal.

ChantadaChantada
■ TEATRO

MAÑÁ SERÁ XOVES
O venres 11 ás 20 h. do se-
rán o centro Faro-Miño
porá en cena esta obra a
beneficio do centro de di-
minuídos psíquicos ASDE-
ME, no Círculo Recreativo
Cultural.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
Este xoves 10 vai ser pro-
xectada a fita A room at the
top (1958) de J. Clayton. O
venres 11 poderemos ver
Look back in anger (1959)
de T. Richardson. O sába-

do 12 será a fita de Danny
Boyle Strumpet (2001). O
martes 15 proxectarase Sa-
turday night, Sunday mor-
ning (1960) de K. Reisz; o
mércores 16 The Knack
(1965) de R. Lester. O ven-
res 18 proxectarase The war
game (1966) de P. Wat-
kins.

■ EXPOSICIÓNS

LUGRIS
+ LEIRO + GRANELL
Na galeria de arte Atlántica
podemos ollar unha mostra
destes tres grandes artistas
galegos ata o xoves 10.

ANATOMÍA
DO CORPO HUMANO
Esta mostra pode ser ollada
no Domus ata o vindeiro
mes de setembro.

COLECTIVA
Javier Cabo, Sonia Gui-
llén, Isabel Pintado, Rafa-
el Úbeda e Xosé Cid teñen
expostas as súas obras no
Club Financeiro Atlántico,
ata finais de  mes.

COLECTIVA DE NADAL
A galería de arte COARTE

acolle ata o 31 de xaneiro
esta mostra na que partici-
pan 60 autores con máis de
200 obras.

OMAR KESSEL
Na galería 4 Ingletes pode-
mos ollar os seus gráficos e
debuxos ata o venres 11.

NÉSTOR
BASTERRETXEA
No Museo de Arte Con-
temporánea Unión Fenosa
estarán expostas as súas
esculturas ata o 17 de fe-
breiro.

SUPERMERCADO
DA ARTE
Máis de 3000 obras de 40
artistas de nacionalidades e
tendencias distintas expó-
ñense no Pazo de Congre-
sos ata o xoves 10. O prezo
das obras ronda entre as
12000 e as 33000 ptas.

PINTURA GALEGA
DOS S. XIX E XX
En Antigüidades Víctor
González Rial podemos
ollar esta mostra ata o 19
de xaneiro.

FAUSTO GARCÍA REY
Na sala Bomob (pza. de
Ourense, 10) podemos

ollar a súa mostra ata o 31
de xaneiro.

ROBERT MOTHERWELL
A la pintura, mostra com-
posta por 24 gravados, rea-
lizados en augatinta e inspi-
rados no coñecido poema-
rio de Rafael Alberti do
mesmo nome,  concebidos
a a finais dos sesenta por
este norteamericano. Na
Fundación Luís Seoane, ata
o 20 de Xaneiro.

ASIA
A Colección Oriental do
Museo Español de Artes
Decorativas podémola con-
templar no Museo de Belas
Artes ata o 27 de xaneiro.

■ MÚSICA

THE CYNICS
A banda dos EE UU, consi-
derada xa unha lenda do
rock de garaxe, coa dose
provocativa de punk que os
caracteriza, estarán este xo-
ves 10 no Playa Club. Máis
información en: www.thecy-
nics.ws.

TRASHNOS
A banda galega, cunha pro-
dución musical constituida
por unha mistura entre o

rock, o hard rock e o heavy
metal, actúa este venres 11
ás 22 h. no Mardigras. Nes-
te mesmo local pero o sába-
do 12 e á mesma hora esta-
rán os Lascivos (punk-
rock) por 500 pta. E o xo-
ves 17 actuará a banda The
Polyplush cats + The 1’s.

ESKORZO
Este grupo granadino leva-
rá a súa música, cargada de
temas directos, de mensa-
xes libertarias e de loita,
cun son difícil de definir,
pois podemos dicir que son
amigos da salsa, irmans do
reagge e flamenco, compa-
dres do rock e dos ritmos
latinos e multirraciais, en
pro dunha mestizaxe de po-
bos e culturas. O próximo
venres 18 no Mardigras.

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIZA
O xoves 10 e venres 11,
baixo a dirección de José
Ramón Encinar, interpre-
tarán obras de Casella, Fe-
dele, Harvey e Britten no
Pazo da Ópera. Entre o
martes 15 e o venres 18 ha-
berá un ciclo de Concertos
Didácticos, e o sábado 19,
dentro do programa Con-
certo en família, baixo a di-

Coordinación: Eva Montenegro Piñeiro

G U I E I R O  D E  C U L T U R A  E  E S P E C T Á C U L O S

A Casa das Ciencias e o Aqua-
rium Finisterrae da Coruña ex-
poñen conxuntamente as fotos
máis fermosas de todas as natu-
rezas do mundo. Trátase das
100 imaxes seleccionadas polo

premio BG Wildlife. Desde as
enormes quenllas ata os bos-
ques tropicais. Paseos sen saír
da Galiza polos xeos antárticos
e os infindos desertos. Aberto
ata maio.♦

TTesouresouro naturalo natural
O O TTrinquerinque

Para a
inclusión

de
informació

n nestas
páxinas
do Lecer

pregámos-
vos 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 co-
rreo

electrónico
info@ano-

saterra.com
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☞ THE HOLE. Para evi-
tar ir a unha excursión,

catro estudantes péchanse nun
antigo búnker e preparan unha
festa, pero só unha rapaza sae
do burato. Intriga tramposa.

☞ QUE NOITE A DA-
QUEL DÍA. Redistri-

bución comercial, debidamen-
te limpa e dixitalizada, do clá-
sico no que os Beatles se in-
terpretan a si mesmos. Con-
serva o interés sociolóxico e
estético. Partes da película son
un auténtico video-clip, un
dos primeiros da historia. De
paso, un pode observar que a
única evolución deste subxé-
nero é a incorporación da cor.

☞ BANDIDOS. Dous pre-
sos fugados queren mer-

car un hotel, pero para finan-
ciarse rouban bancos mediante
o secuestro do director da enti-
dade. Comédia de acción.

☞ AS BEIRARRÚAS
DE NOVA YORK. En-

contros e desencontros entre
homes e mulleres da Grande
Mazá, antes do 11 de Setem-
bro. Edward Burns, director,

guionista, protagonista e ad-
mirador de Woody Allen, ana-
liza como viven amor e sexo
persoas de idades comprendi-
das entre os 19 e os 39 anos.

☞ O SEÑOR DOS
ANEIS. A IRMANDA-

DE DO ANEL. Un hobbit con
ganas de aventura (Frodo Bul-
seiro) ten a misión de destruír
un anel máxico que dá poder
pero corrompe. Acompañado
dunha irmandade de razas, de-
berá esquivar os servos do Se-
ñor Escuro que queren matalo
e ficaren co anel. Case tres ho-
ras de acción e aventura. 

☞ A ZONA GRIS. Para
alongar a súa vida catro

meses, un grupo de xudeus
colabora cos nazis nos campos
de exterminio. O instinto de
supervivencia enfróntase á
mala conciencia e a corrup-
ción á necesidade de preparar
unha sublevación.

☞ SEN NOVAS DE
DEUS. O ceo e o infer-

no rivalizan pola alma dun
boxeador á beira da morte.
Dúas emisarias, en forma de

anxos, cólanse nos seus últi-
mos días. Suposto duelo inter-
pretativo entre unha brillante
Victoria Abril e unha Penélo-
pe Cruz que segue sen con-
vencer. Moita promoción para
pouca cousa. 

☞ SÓ MIÑA. Violencia
de xénero nunha familia

de clase media-alta. Amosa a
improtección na que viven as
mulleres, incluso con recursos
económicos, que denuncian os
malos tratos. Estremecedoras
interpretacións de  Sergi Ló-
pez e Paz Vega. 

☞ HARRY POTTER.
Reprodución en cine dos

contidos do libro. Case 80 mi-
llóns de persoas coñecen o ar-
gumento pero  irán ver as aven-
turas dun rapazalo e os seus
amigos nun mundo de maxia, e
loita entre o ben e o mal. Exce-
lentes efectos especiais.

☞ O FILLO DA NOI-
VA. Historia dunha sa-

ga familiar na Arxentina da
crise: crise económica dos
pequenos negocios; crise de
parella ao chegar aos cuaren-

ta; crise da vellez golpeada
polo Alzheimer. Soberbias in-
terpretacións para unha co-
media de fondo serio.

☞XOGO DE ESPÍAS. Un
axente da CIA a piques de

xubilarse conspira durante 24 ho-
ras para salvar a vida dun pupilo
seu, pendente da pena de morte
nunha cadea chinesa, mentres a
Axencia pescuda o seu pasado
para xustificar abandonalo.

☞ NIN UNHA PALA-
BRA. Un grupo de la-

dróns secuestra á filla dun psi-
quiatra para obrigalo a averi-
guar onde foi que unha rapaza
tola agachou un rubí roubado
dez anos atrás. Intriga.

☞ PANTASMAS DE
MARTE. Durante a colo-

nización de Marte, un grupo de
policías vai a unha vila a reco-
ller a un preso, pero o lugar está
poboado de asasinos afectados
por un virus misterioso. Película
apocalíptica de John Carpenter.

☞ DÍA DE ADESTRA-
MENTO. A clásica his-

toria de policía novato e poli-

cía veterano, pero que neste
caso  consegue fuxir dos este-
reotipos ata ofrecer un panora-
ma social de notábel orixinali-
dade. O drama cobra ademais
sentido conforme avanza o fil-
me. Non é unha obra mestra (o
director non se atreveu a fuxir
dalgúns tópicos) mais paga a
pena.

☞ LUCÍA E O SEXO. A
protagonista da película

emprende unha viaxe para
descubrir o misterioso pasado
do home ao que  ama. Goza-
rán os incondicionais do cine
de Julio Medem: flashbacks,
simbolismo e moito azar.

☞ AMÉLIE. A vida pode
estar chea de sorpresas e

a de Amélie é bo exemplo. As
persoas son todas singulares e
en cada casa hai unha historia
que contar.  Amélie é unha ma-
ga moderna, unha muller que
busca de maneira invisíbel con-
seguir a felicidade de quen o
precisa. Comedia entretida, di-
vertida por veces, empalagosa
en momentos. Recupera o má-
xico da vida cotiá e iso, como se
nota nas taquillas, gusta.♦

CarCarteleirateleira

Sobre
segadores
en Castela

vai a mostra
fotográfica

de J.L.
Nogueira na

Casa da
Cultura do

BARCO.

A Celestina
será
representada
por Teatro
do Noroeste
este xoves
10 en
CEDEIRA.



rección de Josep Caballé
interpretarán obras de El-
gar e Palacios.

ORQUESTRA XOVE DA
SINFÓNICA DE GALIZA
Desde o venres 11 ata o
luns 21 dará unha série de
concertos baixo a dirección
de Michael Gilbert, no Pa-
zo da Ópera.

CullerCulleredoedo
■ CONFERENCIAS

TRASTORNOS
DA ALIMENTACIÓN
Organizada pola Escola de
Pais e Nais, terá lugar o
venres 11 ás 12 h. en Radio
Culleredo.

FeneFene
■ EXPOSICIÓNS

HUMOR LUSO
Este museo, situado na Ca-
sa da Cultura, acolle ata o
luns 14, unha mostra dos
máis importantes humoris-
tas gráficos de Portugal,
ademais das coleccións
permanentes de ilustrado-
res e caricaturistas galegos
de todos os tempos. 

FerrFerrolol
■ ACTIVIDADES

SEMANA LITERARIA
Co gallo do Premio Esquío,
celebrarase do martes 15 ao
xoves 17.

■ EXPOSICIÓNS

FRANCÉS
José F. López Noya expón
baixo este pseudónimo as
súas esculturas no centro
comercial Porta Nova ata o
30 de xaneiro. A mostra es-
tá composta por sete obras
de gran tamaño en ferro,
madeira e aceiro.

ESQUECIDAS
E MARXINADAS
Colectiva de escultura en
beneficio da ALAMPF, Aso-
ciación Liberadora Asisten-
cial dos Marxinados pola

Prostitución de Ferrol, na
que participar coas súas
obras os seguintes artistas:
Álvaro de la Vega, Benxa-
mín Álvarez, Caxigueiro,
Diego Vázquez, Manolo
Ferreiro, Mª Loureiro, Mª
Xosé Díaz, Patinha, Pepe
Galán, Soledad Penalta,
Suso Basterrechea, Tono,
Xabier Meléndez, Paulo
Neves e Xurxo Oro Claro.
Ata o 13 de xaneiro na gale-
ría Sargadelos.

LugoLugo
■ CONFERENCIAS

ARTE ACTUAL E
REALES ACADEMIAS
Julio Fernández Argüe-
lles, actual presidente da
Real Académia de Belas
Artes, ademais de pintor,
disertará sobre o papel das
mesmas no eido artístico
actual. Este xoves 10 ás
19 h. na Deputación Pro-
vincial.

■ EXPOSICIÓNS

INTELECTUALIDADE
NA II REPÚBLICA
Na galería Sargadelos po-
demos contemplar esta
mostra sobre manifesta-
cións intelectuis no Lugo
da II República.

OLGA REINOSO
A Biblioteca Municipal
acolle a mostra desta artista
dentro do ciclo Os nosos
artistas.

JULIO FERNÁNDEZ
ARGÜELLES
Temos unha mostra da súa
pintura no Pazo de San
Marcos da Deputación
Provincial ata este xoves
10 de xaneiro.

ARQUIVO LOTY
Os fondos fotográficos de
Charles López Alberti Je-
aneret, constituen o cha-
mado Arquivo Loty. Este
fotógrafo francés realizou
instantáneas en placa de
cristal por todo o Estado,
incluídas 1.055 placas refe-
ridas á Galiza.  Este mate-
rial está exposto na Sala do

Arquivo Histórico Provin-
cial (Cambria s/n) ata o 20
de Xaneiro.

■ TEATRO

II MOSTRA CLÁSICA
Que terá lugar no Audito-
rio Municipal Gustavo
Freire ata o 20 deste mes.
O luns 14 estará a compa-
ñía vallisoletana Teatro
Corsario coa obra El ma-
yor hechizo, amor, de
Calderón de la Barca; o
martes 15 será o Teatro
Meridional de Madrid
quen represente Calisto,
de Julio Salvatierra; e o
mércores 16 tócalle a vez
a La Dorotea, de Lope de
Vega, que será escenifica-
da polo grupo Atryl Pro-
ducciones de Madrid. To-
das as representacións ás
20:30 h.

MarínMarín
■ EXPOSICIÓNS

FILLOS DE RIANXO
A Alameda convertiuse en
improvisada sala de expo-
sicións para acoller unha
mostra ao ar libre sobre as
figuras de tres insignes
rianxeiros: Daniel R. Cas-
telao, Manuel António e
Rafael Dieste.

OgrOgrobeobe
■ EXPOSICIÓNS

NUEVE SOMBREROS Y
UNA DAMA
Acrílicos do humorista e
debuxante Gogue que po-
demos ollar na galería
Lembranza ata o 15 de xa-
neiro.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

MONCHO VARELA
As súas esculturas están ex-
postas na galería Sargade-
los ata o 14 de Xaneiro.

PEDRO PROENÇA
Nado en Angola en 1962 e
licenciado pola Escola Su-
perior de Belas Artes de
Lisboa, camiña polo prós-
pero panorama portugués
defendendo, a capa e espa-
da, a pintura con constantes
referencias ao ornamento, o
luxo, o decorativo, onde
asume rasgos moi medite-
rráneos e renacentisas. Na
galería Marisa Marimón
ata o 24 de xaneiro.

ANTÓN GOYANES
Ten as súas pinturas na aula
de cultura Caixanova ata o
domingo 20.

MANUEL VIDAL
O C.C. Simeón acolle unha
mostra da súa obra pictóri-
ca. Neste mesmo lugar po-
demos coñecer tamén unha
selección de obras de Enri-
que Ortiz e unha mostra de
fotografías da Transición.

J. CARRERO
Este artista extremeño vai
expor unha mostra da súa
obra na galeria Visol. A mu-
ller é a protagonista indis-
cutíbel dos seus lenzos.

PadrónPadrón
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL NIETO
Os óleos deste artista están
colgados no Convento do

Carme ata o venres 11 de
xaneiro.

PontearPonteareaseas
■ EXPOSICIÓNS

ÁNGELA
PÉREZ MEILÁN
Baixo o título de Outros
Mundos a pintora expón
uns vinte óleos e doce
acuarelas na sala de expo-
sicións da Casa de Urcela,
que estará aberta ao públi-
co ata o 31 deste mes. Non
pretende ningunha refle-
xión de carácter moral, so-
cial ou política, senón uni-
camente unha sorte de es-
peculacións de carácter
plástico, na que apunta un-
ha certa disposición a inda-
gar na dobre condición
existencial e social do ser
humano desde unha postu-
ra crítica e solidaria.

PontevedraPontevedra
■ EXPOSICIÓNS

METEORITOS
Mensaxes alieníxenas. A
mostra artellada polo Mu-
seo Español de Ciencias
Naturais pódese contem-
plar, ata o 30 de xaneiro, na
sala de exposicións de Cai-
xa Galicia.

COLECTIVA
DE PINTURA
O Casino Mercantil acolle,
ata o martes 15, esta mostra.

A OUTRA METADE
DA CIENCIA
No teatro Principal ata o
sábado 12, aborda o papel
que desempeñaron as mu-
lleres ao longo dos tempos
na investigación científi-
ca, e que non foi sempre
xustamente recoñecido. A
nomes tan coñecidos como
o de Marie Curie ou o da
sua filla Irene Joliot-Cu-
rie, premiadas co Nobel,

únense nesta exposición
outros que pasaron máis
desapercibidos. A orixina-
ria exclusión das mulleres
no mundo da investigación
aínda fai sentir os seus
efectos.

HISTORIA DE GALIZA
Ata o 15 de febreiro pode-
remos ver esta mostra,
promovida polo concello
para dar a coñecer a nosa
historia, no Pazo da Cul-
tura.

LAXEIRO
As obras da colección per-
manente de Vigo van estar
expostas na sala de exposi-
cións Caixanova, na praza
de San Xosé, ata o 20 de
xaneiro.

ACISCLO MANZANO
O centro de arte Xaime Tri-
go acolle unha variada
mostra da súa escultura.

■ MÚSICA

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIZA
Este xoves 10 ás 21 h. po-
deremola escoitar no Pa-
zo da Cultura, por un pre-
zo de 6 euros (1.000 pta.).
Venda de entradas a vés-
pera e o día da función na
billeteira do teatro Prin-
cipal.
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Xornada aberta de información
e debate, que organizan Galiza
Nova e a Fundación Galiza
Sempre, para o sábado 12 na Fa-
cultade de Psicoloxía, en COM-
POSTELA, que pretende facer un-
ha análise sobre a situación ac-
tual desta cuestión. O programa
consta dos seguintes puntos: ás
10:30 terá lugar o acto de Aper-
tura, seguido, ás 10:45, pola me-
sa redonda: A resposta institu-

cional da man de Xesús Morán
(Xefe do servizo de prevención,
reinserción e coordinación do
Plano de Galiza sobre Drogas)
e Manuel Isorna (Coordinador
Programa de Prevención de
Drogodependencias Baixo
Ulla/Sar). Haberá un descanso
entre as 12 h. e as 12:15, ao que
seguirá outra mesa redonda:
Análise da resposta penal, a
cargo de Jesús Fernández Fer-

nández (Avogado, Santiago) e
Francisco Fernández del
Buey (Asociación PreSOS),
que rematará ás 14 h. Despois
do xantar reanudarase o encon-
tro ás 16 h. coa conferéncia So-
ciedade, Cultura, Drogas. No-
vos desafíos, novas respostas
da man de Luís Branco (Xor-
nalista, Portugal). Ás 17:15, te-
rá lugar a última mesa redonda,
Pensando Alternativas, na que

participarán Rosa Álvarez Pra-
da (Plano Sócio-Comunitário
do barrio de Vite, Santiago), un
representante da Asociación Le-
GALIZA, Alfredo Frade (Blo-
co de Esquerdas, Portugal) e
Carlos Aymerich (Profesor de
Direito Administrativo da UdC,
e Deputado no Congreso). Ás
18 h. terá lugar o debate e ás
19:30 o tempo adicado ás con-
clusións e clausura.♦

DrDrogas e mocidade, ¿fuxirogas e mocidade, ¿fuxir da rda realidade?ealidade?

A formación chegará por primeira
vez a Galiza para presentar o seu
novo traballo Hipnoterapia. Esta
banda impregna a súa música das
últimas tendencias do metal, sen
esquecer o rock de base. Fusionan

a contundencia coa melodía. O
xoves 10 actuarán na sala Clavi-
cémbalo de LUGO; o venres 11 fa-
rano na sala A Pera de CAMBA-
DOS; e o sábado 12 no bar Sirimiri
“Txiri” de VIVEIRO.♦

Morgana vs. MorganaMorgana vs. Morgana

Lascivos,
na

fotografía,
tocan o

sábado 12
no

Mardigras
da

CORUÑA.

Sobre os
Trastornos

da
alimentación
na mocidade

vai a
conferencia

que
podemos

escoitar en
CULLEREDO
e VILABOA

o venres 11.

As
fotografías
de Charles
López Albeti
Jeaneret,
o coñecido
como
Arquivo
Loty, pode
ser ollado
no Arquivo
Histórico
de LUGO.

A
exposición
Memória
gráfica da
transición
encóntrase
no C.C.
Simeón de
OURENSE.



■ TEATRO

OS DOMINGOS
VEN AOS TÍTERES
Programa de animación in-
fantil que ten lugar no tea-
tro Principal todos os do-
mingos ás 18:30; o prezo
da entrada é de 1,8 euros
(300 pta.).

O PorriñoO Porriño
■ EXPOSICIÓNS

DIEGO DE GIRÁLDEZ
O Centro Cultural Munici-
pal acolle a súa pintura ata
o martes 15.

RedondelaRedondela
■ EXPOSICIÓNS

A VILA
DOS VIADUCTOS
Ata o domingo 20 podemos
ollar esta mostra na Casa
da Torre.

RibadaviaRibadavia
■ EXPOSICIÓNS

FESTA DA HISTORIA
Mostra de fotografías desta
festa, ata xaneiro, no museo
Etnolóxico.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

CARTELISMO
COMERCIAL
Na España do periodo com-
prendido entre 1870 e
1960, que poderemos con-
templar no Auditorio Muni-
cipal, do 10 de xaneiro ao 3
de febreiro.

AA RúaRúa
■ EXPOSICIÓNS

DINOSAURIOS
Exposición organizada po-
lo Museo Español de Cien-
cia Naturais que podere-
mos ollar no Centro Cultu-
ral Avenida do 15 ao 30 de
xaneiro.

SadaSada
■ EXPOSICIÓNS

CERTAME
DE ARTES PLÁSTICAS
Mostra deste certame que
leva por nome Isaac Díaz
Pardo e que poderemos ver
no museo Carlos Maside
no Castro.

SantiagoSantiago
■ CINEMA 

TEMPO DE HISTORIA
Ciclo que se celebra no te-
atro Principal, do 7 ao 13
de xaneiro. Este xoves 10
poderemos ollar, ás 18 h,
La vieja memoria, de Jai-
me Camino; Asesinato en
febrero, de E. Ortega San-
tillana ás 21; e Los niños
de Rusia, de Jaime Cami-
no, ás 23 h. O venres 11, O
caso Pinochet, de Patricio
Guzmán, ás 18; Asaltar
los cielos, de J.L. López-
Linares e Javier Rioyo, ás

20:30; e Extranjeros de sí
mismos, de J.L. López-Li-
nares e Javier Rioyo, ás 23
h. O sábado 12 será a re-
posición de La vieja me-
moria, ás 18; Los niños de
Rusia, ás 21; e O caso Pi-
nochet, ás 23 h. Remata o
domingo coa proxección
de Los niños de Rusia, ás
18; O caso Pinochet, ás
20:15; e La vieja memo-
ria, ás 122:30. Prezo da
entrada: 2,40 euros.

■ EXPOSICIÓNS 

ANTONIO MIR
O luns 21 será clausurada a
mostra de pintura, que baixo
o nome Andanza 3. La llu-
via, acolle a Casa da Parra.

DINOSAURIOS
A mostra organizada polo
Museo Español de Cien-
cias Naturais podemola
ollar, ata o sábado 12, na
Sala de Exposicións de
Caixa Galicia.

MANUEL DE FALLA.
IMAXES DO SEU TEMPO
Conmemorando o 125 ani-
versario do seu nacemento o
Colexio Fonseca acolle esta
mostra ata o 20 de xaneiro.

UN MUSEO
EN CRECEMENTO
As adquisicións conqueridas
no período comprendido en-
tre 1996 e 2001 poderán ser
olladas no museo das Pere-
grinacións, ata abril de 2002.

767
Mostra colectiva de artistas
mozos, Lourdes Acera, En-
carna González, Inmacu-
lada González, Carolina
Martínez, Marina Mola-
res, Xosé Antón Pedrido e
Natalia Val, que podemos
ollar na sede da Fundación
Granell, o Pazo de Bendaña. 

Mª JESÚS
PÉREZ CARBALLO
A galería José Lorenzo aco-

lle a mostra desta galega
afincada en Madrid que
presenta a súas últimas
obras. Óleos cargados de
luz, onde os espacios aber-
tos concebidos en forma de
paisaxes urbanos, rurais ou
mariñas desvanecense nun-
ha cálida paleta de cor. Ata
o 16 de xaneiro.

CARTONES
Pinturas de Leopoldo Nó-
voa na galería SCQ ata este
venres 11 de xaneiro.

FORMATO MÍNIMO
Mostra colectiva de fotogra-
fías na sala Paloma Pintos.

JORGE BARBI
Podemos contemplar as sú-
as instantáneas fotográfi-
cas, baixo o título de Ar-
gentea, na galería Trinta ata
o 17 de xaneiro.

RAMIE LEAHY
Pintor irlandés con gran tra-
xectoria que nos sorprende
pola súa peculiar visión da
paisaxe de Compostela.
Grande amante dos move-
mentos de primeiros de sé-
culo, chega á cidade des-
pois de ter realizado o ca-
miño xacobeo. O máis sor-
prendente da súa obra, en
acuarela e óleo, é a magní-
fica paleta de cor. No hotel
Porta do Camiño, ata o 30
de xaneiro, organizada pola
galería José Lorenzo.

FONDOS
ETNOGRÁFICOS
Pezas de temática moi di-
versa coma os obradoiros
de carpinteiro, zoqueiro ou
telleiro, pezas de transfor-
mación do liño, ferramen-
tas do campo ou as artes da
pesca que coas novas ache-
gas proporcionan un maior
coñecemento das distintas
actividades económicas.
Outros conxuntos incluídos
nesta mostra aínda non te-
ñen lugar nas salas perma-
nentes coma as ferramentas
dos cubeiros ou o conxunto
de xogos infantís.

GOYA,
O ROSTRO HUMANO
Dos fondos da Academia de
Belas Artes-Calcografía
Nacional saen as pezas que
podemos ollar nesta mos-
tra, que estará no Auditorio
de Galiza ata o 13 de xanei-
ro de 2002.

MARINE HUGONNIER
O CGAC acolle, por vez
primeira no Estado, unha

mostra da artista francesa
composta por varios vídeos
e instalacións que tentan
romper  as referencias da
física. As instalacións Ta-
ble, Interlude, Still ou Fa-
ce e os vídeos Impact, Dia-
mond, ou as Highlights
Series que inclúen Sky Ci-
cle, London Bridge, ou
Moorgate Station poderán
ser vistos ata o 20 de xanei-
ro de 2002.

■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
Vai dar un concerto, o pró-
ximo xoves 17 ás 9 da noi-
te, no Auditorio de Galiza,
baixo a dirección de Maxi-
mino Zumalave, e con Ce-
line Landelle á harpa. A
continuación seguirá o Co-
llegium Compostellanum,
que interpretará obras de X.
Viaño, Ginastera e Tchai-
kovski. O prezo da entrada
é de 8,41 euros (1.400 pta.).

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

PLANETARIO
A Área Panorámica vai
acoller esta mostra ata o
venres 13.

VVerínerín
■ EXPOSICIÓNS

TAUROMAQUIA E
PROVERBIOS
Gravados de Goya que po-
demos coñecer na Casa do
Escudo ata o 27 de xaneiro.

VVigoigo
■ ACTOS

ACTIVIDADE FÍSICA E
DEPORTE NAS PERSOAS
CON ATRASO MENTAL
I Congreso nacional de fa-
milias interesadas por este
tema, que organizado pola
FEAPS-Special Olympics
Galicia, vai ter lugar o ven-
res 11 e o sábado 12 no au-
ditorio e sala de conferen-
cias do C.C. Caixanova.

■ CINEMA

FILLAS DE EVA
Ciclo organizado por Cai-
xa Galicia, coa colabora-
ción do Cine-clube Lumiè-
re, que poderemos contem-
plar na Aula socio-cultural
de Caixa Galicia ás seis do

III CERTAME ÁGORA
Son tres as modalidades que se
nos oferecen para podermos con-
cursar: conto, cómic e fotografía.
No tocante aos contos hai dous
grupos: no A estarán os menores
de 17 e no B os maiores desta ida-
de; o tema será libre e poderá par-
ticipar calquera afeizoado cun
máximo de 2 traballos en galego,
inéditos, que non superen os 6 fo-
lios mecanografados a dobre es-
pazo; haberá que apresentar 7 co-
pias sen indicativo ningún, mais
adxuntando nun sobre fecho cos
dados do autor. Para o apartado
de cómic tamén se establecen
grupos A e B e o tema será libre;
cada participante poderá enviar
un máximo de dúas series de vi-
ñetas cun máximo de 6 páxinas
en calquera técnica pictórica; ha-
berá que entregar os traballos en
soporte ríxido, sen marco nin
cristal e tampouco poderán levar
identificativo ningún do autor
mais deberá figurar detrás do so-
porte ríxido o grupo A ou B, o le-
ma do cómic, título, técnica usa-
da e a data de realización; en so-

bre aparte entregaranse os dados
do autor. Para a modalidade de
fotografía non haberá distinción
por idades e poderanse enviar un
mínimo de 3 e máximo de 6 tra-
ballos que non teñen por que ter
unidade temática mais deben ser
inéditas e non ter gañado premio
ningún; calquera técnica fotográ-
fica está permitida e poderán ser
en cor ou en branco e negro; ha-
berá que apresentar as fotografías
en soporte ríxido cun tamaño de
40x50 e indicar na parte posterior
o lema da serie fotográfica, o títu-
lo de cada foto, o formato, a téc-
nica a data de realización e iden-
tificación da imaxe se procede;
neste caso tamén se enviarán os
dados do autor en sobre fecho ad-
xunto. Nas tres modalidades o
prazo de apresentación remata o
31 de xaneiro de 2002 e os traba-
llos deberán ser enviados ao cen-
tro sociocultural Uxio Novoneyra
(Quiroga Ballesteros 1-A, 2º, Lu-
go) ou a Ágora Cultural (Apdo.
227, 27080, Lugo). Os premios
que se establecen son diversos
mais o primeiro, para cada unha

das categorías, acada os 300 eu-
ros. Tamén se farán exposicións
coas fotografías e os cómics par-
ticipantes. Máis información nos
telf. 666 916 020 ou 982 284 726.

CONCURSO FOTOGRÁFICO
DO CONCELLO D’A GUARDA
Na súa primeira edición, o con-
curso pretende alentar a memoria
da vila entre os máis novos. Po-
den participar todos os mozos e
mozas menores de 20 anos. O te-
ma é a historia do municipio da
Guarda a través das fotografías
dos seus veciños: aspectos dos
xeitos de vida a finais do s. XIX e
primeira metade do s. XX. Todos
os traballos deben ser en branco e
negro e presentarse nun soporte
ríxido de cor branco de 30x40.
Poden mandarse orixinais ou co-
pias reproducidas en papel foto-
gráfico (formato 20x30). Haberá
exposición e o fallo será o 22 de
marzo. As obras devolveranse aos
seus donos. As fotos mandaranse
nun sobre pecho, un máximo de 3
por participante; o sobre debe
conter un breve resumo das cir-

cunstancias e persoas que retrata a
fotografía. O prazo remata o 28 de
febreiro, e a contía dos premios é
a seguinte: o primeiro premio é
unha cámara de fotos e 150 euros
(25.000 pta.), o segundo premio
120 euros (20.000 pta.) e 10 accé-
sits de 30 euros (5.000 pta.). Para
máis información no telefono:
986 614 546, no correo electróni-
co: aguarda@concellos.deponte-
vedra.es, ou na OMIX do Conce-
llo, na Praza do Reló s/n, A Guar-
da 36780.

ACTIVIDADES
DA MAXIMO GORKI
Esta Asociación Cultural viguesa
sinala que continuan os cursos de
idioma ruso, a todos os niveis, im-
partidos por unha filóloga nativa;
como tamén os cursos de xadrez, a
dous niveis, impartidos por un
Mestre Internacional.. De che gos-
tar cantar e se dispós de un par de
horas libres á semana agárdante na
Coral Polifónica. Máis informa-
ción na rúa República Arxentina
17, 2º esq. de 17 a 19 h. ou nos
telf. 986 224 457 ou 366 381.♦

ConvocatóriasConvocatórias
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Da man de Pablo Rodríguez,
Manuel Lorenzo e Santiago
Fernández vai ser cenificada o
venres 4 na Casa da Cultura de

PONTEDEUME; o venres 11 na
Casa da Cultura de SADA; e o sá-
bado 12 no teatro Las Torres de
OLEIROS.♦

Hamlet en familiaHamlet en familia

Saberemos
máis

sobre os
meteoritos

de visitar a
sala de

exposicións
de Caixa

Galicia en
PONTEVEDRA.

A mostra
sobre os

dinosaurios
estará ata o

sábado 12
en

SANTIAGO.
A partir do

martes 15 e
ate finais de

mes na
RÚA.



serán. Este xoves 10 pro-
xectarase El palo (España,
2001), de Eva Lesmes,
historia de catro mulleres,
fartas da monotonía das sú-
as vidas e cansas de non ter
diñeiro, que deciden atra-
car unha sucursal bancaria
onde unha delas traballa de
limpadora.

■ EXPOSICIÓNS

A FELICIDADE
DA NADA
O reporteiro gráfico Xulio
Villarino achéganos á rea-
lidade do pobo de Uganda,
un país, como di o autor
“capaz de sorrir malia estar
inmerso na máis profunda
miseria”. Co simbólico tí-
tulo, Villarino pretende re-
flectir a alegría de quen
loita por saír adiante pese á
adversidade. Unha ollada
máis profunda a estas ins-
tantáneas descobre a mise-
ria dun campo de refuxia-
dos, carencias dunha vi-
venda, roupa, a pobreza
dos nenos que van á escola
ou a fortaleza das mulle-
res. Na Aula Sociocultural
de Caixa Galicia ata o 13
de xaneiro.

FÉLIX BRAVO
Mostra as súas pinturas na
galería Euroarte ata este
xoves 10 de xaneiro.

ANTONIO HEREDERO
O Real Clube Nautico aco-
lle a súa mostra de pintura
ata o 5 de febreiro.

COLLAGE
Baixo este nome presénta-
nos Julio Adán a súa
mostra na cervexeria La
Popular, da rúa Eduayen,

ata o 13 de xaneiro.

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Poderemos contemplar esta
mostra no CC Caixanova.

PINTURA E ESCULTURA
GALEGA
Organizada polo Colexio de
Arquitectos de Galicia, en
cuxa sala se encontra, po-
deremos contemplar esta
mostra colectiva.

ARQUITECTURA
RACIONALISTA
Na fundación Caixa Gali-
cia, consta de planos, fo-
tografías, documentación
e maquetas de proxectos
realizados entre os anos
1932 e 1945 que confor-
man un dos legados ar-
quitectónicos máis im-
portantes da historia lo-
cal. Galiza, arredada dos
centros onde se xesta a
nova arquitectura racio-
nalista, viviu este move-
mento como unha mera
adopción dos novos códi-
gos formais, incidindo
nos aspectos visuais; o
seu máximo expoñente
chegou da man de arqui-
tectos coma Jenaro de la
Fuente ou Francisco
Castro Represas.

O QUE VIGO
LLE DEBE AO MAR
Esta mostra fotográfica da
autoría de Ángel Llanos
pode ser visitada na Casa
das Artes.

■ MÚSICA

ESTA NOITE
HAI UNHA FÍA
V edición desta gala, or-
ganizada pola A.C.F. O
fiadeiro, para o sábado 12
ás 20 h. no Centro Cultu-
ral  Caixanova.

■ TEATRO

ISADORA DUNCAN
A Companhia Interna-
cional do Teatro Arte
Livre vaina por en escena
o vindeiro xoves 17 ás
20:30 no teatro do C.C.
Caixanova.

VVilaboailaboa
■ CONFERENCIAS

TRASTORNOS
DA ALIMENTACIÓN
Organizada pola Escola de
Pais e Nais, terá lugar o
venres 11 ás 10 h. no Edifi-
cio Mirador.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CONDE
Ata o 8 de febreiro pode-
mos ver as súas esculturas
na sala Rivas Briones..

VViveiriveiroo
■ EXPOSICIÓNS

CERTAME FOTOGRÁFICO
As obras da IV edición des-
te certame organizado polo
Concello están colgadas na
sala San Francisco.

MadridMadrid
■ EXPOSICIÓNS

FERNANDO PEREIRA
Do 10 ao 30 de xaneiro, o
pintor galego amosa, na
Casa de Galicia, os seus
lenzos baixo o título de Si-
nerxías, cos que pretende
representar a cor da música
sen abandonar a linguaxe
do costumismo galego.♦

El palo é a
película que
proxectarán

este xoves
10 dentro

do ciclo
Fillas de Eva

en VIGO.

■ Alúgase taberna pub (Taberna de
Pancho) no Morrazo. Con casa amo-
blada, calefacción e terreo. Prezo a
convir. Tlf. 600 717 628.

■ Olá vizinh@ de Compostela, se
vas desfacerte de unha lavadora
ou de un frigorífico que aínda este-
xan en bon uso… non o deites ao li-
xo!!. Nós precisamos un. Encargá-
monos de transportalo ata a nosa
casa. Chama ao telf. 686 128 435 e
pergunta por Miguel.

■ Regalo cadeliños en pleno destete,
nados o 14 de novembro. Nai can Be-
agle “cobradora” de caza, pai can
“marcador” de caza. Zona de Com-
postela -Ames. Se estás interesado/a
e queres concertar cita para coñecelos
ou receber descripción morfolóxica
chama ao 981 574 635 ou manda un
emilio: mesiasgaliza@hotmail.com.

■ Busco cuarto nun piso comparti-
do no centro da Coruña. Perguntar
por Ana no telf. 652 145 969.

■ Na Ribeira Sacra, Penalba-Noguei-
ra de Ramuín, vendo ou alugo (fins de
semana ou tempada) casa amoblada
de dous andares, 5 cuartos, 2 baños,
salón, cociña, garaxe. Telf. 986 376 022.

■ Esquerda Nacionalista-Mocidade
vende unha camisola de cor negra
estampada coa versión patriótica
da lingua dos Rolling ao prezo de
1.000 pta. (tallas M, XL e XXL). Ta-
mén bandeiras da patria a 1.200 pta.
As persoas interesadas poden dirixir-
se a enmocidade@hotmail.com ou
nos tlf. 646 794 726 ou 626 892 484.

■ Arréndase cuarto con direito a co-
ciña. Zona frente Campus Sur de
Santiago. Telf. 636 779 794.

■ Véndese Ford Orion 1.6 inxección
Ghia. Bo prezo e estado. Tlf. 986 703
146.

■ Para todos os mestres interesa-
dos  en achegar o ensino en gale-
go á informática “lapisdecores” ten
unha nova páxina web:
http://www.galego21.org/ldc/ con
máis de120 actividades clic, “caderno
de mates” un programa para levar se-
guimento individualizado do alumna-
do  na área matemática, e moitos ou-
tros programas de grande utilidade.
Contamos cunha rolda de correo na
que o profesorado non universitario
de Galiza compartimos as nosas ex-

periencias. Visítanos e únete á rolda. 
■ Véndense cachorros de bóxer bran-
cos, atigrados e dourados. Netos de cam-
pións. Vacinados, desparasitados e rabo
cortado. Tlf. 981 371 810 ou 981 798 774.

■ Vendo Seat Ibiza branco mod. 97
GT TDI 1.9 CV, 87000 km. Impecábel
1.200.000 ata xaneiro. daniel-argenti-
na2000@yahoo.es.

■ Estou na procura da primeira edi-
ción do libro “O Principiño” (Saint-
Exupery), dos anos 60... Sabes dal-
gunha librería? Algunha referencia?
Apdo. 780; 10450 Jarandilla- Cáce-
res/ Carzi – agcorreas@wanadoo.es.

■ Buscamos piso en arrendamento
na zona de San Roque (Compostela)
que coste arredor de 50.000 pta/mes.
Telf. 965 259 134 / 686 566 942.

■ Véndese BMW 323i do ano 87,
ABS, motor recén reparado, ITV,
350.000 pta. Tamén Audi Coupe GT
do ano 87, motor 1800 cc, ITV, por
275.000 pta. Telf. 605 301 378.

■ Cabaleiro, 57 anos, ofrécese para
coidar ou acompañar persoa maior.
Experiencia. Boa cultura xeral. Bos
coñecementos de cociña. Francés,
italiano e portugués. Tlf. 666 623 190.

■ En Meira (Lugo) en plena natu-
reza alúgase casa de campo recén
restaurada. 3 cuartos con baño
completo, cociña-comedor, calefac-
ción, 10.000 m finca. Fins de sema-
na ou temporada. Tlf. 982 331 700
ou 686 753 105.

■ Tes algo que dicir da situación xe-
rada no BNG após as pasadas elec-
cións? Tanto se es militante como se
aínda non o es, fala sen censura do
presente e do que hai que facer. En-
vía un e-mail a
atendedor@guay.com

■ Véndese piso na rúa Llorente de
Vigo. Tres cuartos, garaxe e trasteiro.
18 millóns. Telf. 649 731 444.

■ Xa funciona na internet o portal
gallegos: datos e fotografías de per-
soeiros da actualidade ou da historia
do país (galego, castelán, inglés). Pó-
dese acceder a el a través de
www.Galiciadixital.com ou www.Gali-
ciadigital.com. Participa da iniciativa
enviándonos os datos e fotos que es-
times oportunos ou con algún artigo
breve na sección de Opinión ou de

Tribuna Libre (arte, comunicación,
educación...) polos seguintes medios:
correo a Galiciadixital, Noria 30,
27001, Lugo; fax 982 221 456; correo
electrónico, interdix@galicia.com.

■ Os Bono-árbore para a repoboa-
ción forestal da Ribeira Sacra, de
Xevale Ecoloxía, xa están á venda.
Envía 500 pta. ao Apdo. 35 de Chan-
tada e plantaremos tres árbores au-
tóctonas no teu nome.

■ Véndese domitorio de dúas ca-
mas xemelgas e máis tres mantas.
Telf. 630 400 925.

■ O Ateneo Libertario Francisco Itu-
rralde de Ferrol promove a edición
dun periódico libertario galego, de
carácter aberto e independente.
Cultura, actualidade, entrevistas, opi-
nión, cun enfoque crítico... Necesita-
mos persoas para o grupo editor, co-
laboradores/as, distribuidores/as e
suscriptores/as. Máis información en
apdo. 109, 15407 Narón (A Coruña);
http://xaveras.tripod.com/aip.html ou
novasalfi@yahoo.es

■ Alúgase casa con finca en Ague-
te (Marin), en temporada escolar.
Telf. 986 703 146.

■ Despois do 21-O aínda segue á
venda Galiza CiB (Herriak Sense
Fronteiras), o primeiro libro libre ata
dous números. Distribúe Baía Edi-
cións telf. 981 174 296.

■ A peña deportivista Pardo de Cela
organiza saídas en autobús a Ria-
zor –prezos especiais para
socios/as– e xestiona a merca de en-
tradas. Tamén distribuímos material
coa simboloxía do equipo. Infórmate
no bar San Pedro, Correlos 19, Mor
(Alfoz). Tlf. 982 558 411.

■ Véndese finca de 1.031 m2 en Ma-
rín, situada en zona de praias. Boas
vistas ao mar. Telf. 986 703 146.

■ Búscase mozo ou moza para
compartir piso na Coruña, zona do
Peruleiro (a carón de Riazor).
18.000 pta. por persoa, moi bo esta-
do. Preguntade por Iago no telf. 606
018 441.

■ Precísanse mariñeiros para pes-
ca de baixura en Mallorca. Aloxa-
mento facilitado pola empresa,
200.000 ptas. de salario ao mes máis
porcentaxe sobre a pesca. Máis infor-

Anúncios de baldeAnúncios de balde

BERROGÜETTO
www.berroguetto.com

Páxina do grupo de folk vigués na que se
dá a coñecer o seu último traballo, Hep-
ta. Xestionada pola casa discográfica da
banda, a páxina non ten máis ligazóns
que as fotografías de promoción e os vín-
culos cos artistas invitados.♦
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Por exemplo o de Iced Earth no Porto
o 27 deste mes; o de Kamelot + Axxis,
tamén no Porto, o 3 de febreiro; Incu-
rus + 311 en Madrid o 9 de febreiro;
Roger Waters o 4 de maio en Lisboa; e
Blind Guardian o 1 de xuño en Donos-
tia. Con saídas da Coruña, Ferrol, Lu-
go, Ourense, Pontevedra, Santiago e
Vigo, podedes solicitar máis informa-
ción ou facer as reservas no telf. 986
205 588 ou na www.breakpoint.es.♦♦

VViaxes a conceriaxes a concertostos
O Centro Dramático Galego
continúa coa xira desta obra de
Ramón Otero Pedrayo baixo a
dirección de Roberto Vidal Bo-
laño. Otero ofrécenos unha ima-
xe de Rosalía como símbolo e re-
alidade dunha visión actual e his-
tórica, como bandeira de futuro
na encarnación dun sentir colec-
tivo. Ao autor interésalle a figura
de Rosalía como símbolo de Ga-
liza e por iso fai unha recreación
lírica de a partir de feitos e datos
biográficos da cantora do Sar,
mais sen tratar de presentar unha
obra de rigor biográfico. A vida

de Rosalía é o punto de partida
para retratar o sentir e pensar da
época que lle tocou vivir. Cunha
posta en escena de altura e cun
reparto de primeira, o CDG esta-
rá en NARÓN, no Auditorio Muni-
cipal, do xoves 10 ao sábado 12;
no teatro Principal de OURENSE
entre o 16 e 18 de xaneiro; e no
teatro Rosalía de Castro da CO-
RUÑA entre o 22 e o 26 deste mes.
As funcións comezan os mérco-
res, xoves e domingos ás 18 h.;
os venres e sábados ás 20:30 do
serán. Información e reservas no
telf. 981 581 111.♦

RosalíaRosalía

Xulio
Villarino
achéganos
á realidade
ugandesa
a través
das súas
fotografias.
Ata o
domingo 13
na Aula
Socio-
cultural de
Caixa
Galicia
en VIGO.
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XAN CARBALLA
Hai 150 anos nacía en Reus un
dos grandes arquitectos con-
temporáneos. O modernista
Antonio  Gaudí aínda hoxe
ten en marcha un dos seus
proxectos, a Sagrada Familia,
pero a súa obra impregnada
de surrealismos e simbolismos
múltiples, exerce como verda-
deira marca de modernidade
de Cataluña e de Barcelona.

Varias das súas obras son os lu-
gares máis visitados dunha Bar-
celona chea de engados. O Park
Güell e a Sagrada Familia son
paso obrigado de quen queira le-
var un recordo e Barcelona. Pero
a escola modernista, que ten en
Antonio Gaudí o seu grande sím-
bolo, ten toda unha ruta a perco-
rrer por toda a cidade condal, e
nese percorrido a maioría das
obras son tamén do arquitecto ta-
rraconense, La Pedrera, a Casa
Batlló,...

Gaudí naceu o 25 de xuño de
1852  en Reus e recén graduado
deixou xa a pegada do seu gosto
singular que fixo escola na Casa
Vicens. Axiña trabou amistade
co que sería o grande mecenas
da súa obra, o empresario textil
Eusebio Güell, co que primeiro
fixo as cortes para os cabalos da
súa finca e acabou realizando o
proxecto do Park Güell, conce-
bido de principio como colonia
para a burguesía de Barcelona,
pero que ao final só foi ocupada
por dúas casas (de Güell e Gau-
dí), e é hoxe, quizais gracias a
ser fallida como residencia, un
magnífico parque público que
domina a cidade.

O proxecto que aínda hoxe
segue parte dos planos de Gau-
dí é a incabada e en permanen-
te construción da catedral da
Sagrada Familia. O templo es-

taba en marcha desde antes e é
en 1883 cando se fai Gaudí car-
go do deseño desta catedral ne-
ogótica. Concebida con cinco
naves e tres fachadas monu-
mentais, ademais dun bosque
de torres, foi reducido final-
mente sobre os descomunais
plans iniciais do arquitecto.
Gaudí traballou alí até a súa
morte, atropelado por un tran-
vía, sucedida o 10 de Xuño de
1926. A visita ao museo da ca-
tedral dá unha idea da portento-
sa imaxinación de Gaudí, que
adicou os seus últimos anos de
vida en exclusiva a este templo,
que hoxe se segue a erguer con
aportacións populares, aínda
sendo case o principal símbolo
da cidade e un dos señeiros da
mesma Cataluña

O simbolismo do Park Güell

As vivas cores do Park Güell, a
súa propia situación dominando a
cidade, engada a todos os visitan-
tes. Os bancos redondeados, os
bosques de columnas de pedra, as
curiosas solucións arquitectónicas,
as súas formas surrealistas chaman
a atención de grandes e miniños.
Os simbolismos explícaos Josep
M. Carandell nun magnífico libro
sobre o lugar, no que desvela as
claves simbólicas de moitos deta-
lles que poboan a obra de Gaudí.

O arquitecto, fervente católi-
co, era ao mesmo tempo masón.
A igrexa non admite de ningunha
maneira esa pertencia secreta na
que estarían Güell e máis Gaudí,
pero o bispo da época, Torras i
Bages, queixábase dos catala-

nistas masóns, pero non dos que
compartían o ideal masónico e a
relixión católica, “no Park Güell
–di Carandell– ambas doctrinas
parecen formar unha única reli-
xión filosófica”. E xunto a eles
os símbolos catalanistas, que
preside múltiples detalles do
Parque, como o escudo de Cata-
luña na escalinata principal.

A proposta do Ano Gaudí está
aínda en formación e a páxina elec-
trónica www.gaudi2002.bcn.es,
promovida polo concello é unha
magnífica porta de entrada para as
celebracións. Alí recóllense algun-
has das opinións que xerou a admi-
rada obra de Gaudí. Como a de
Norman Foster que asegura
modernidade do reusano, “os mé-
todos de Gaudí, un século despois,
seguen a ser revolucionarios”.♦

Nº 1.016
Do 10 ao 16 de
xaneiro de 2002 ¿En mans de quen esta-

mos? Pergúntase un xu-
bilado que aínda lembra

a fame da posguerra. Resulta
que vivimos gobernados por
financeiros que ninguén elixe
e que non renden contas dian-

te de nengunha institución,
que están a salvo da crítica
porque son eficaces e saben
ler o futuro no índice Dow Jo-
nes. Pois ben, a eses financei-
ros do BSCH, BBVA, etc.
non se lles ocurriu outra que

investir na Arxentina, dicindo
que eran investimentos a lon-
go prazo. ¿E agora quen vai
pagar a bancarrota? Pergúnta-
se o xubilado, en canto lle dá
de comer ás pombas os derra-
deiros anacos de pan.♦
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Nostalxia
XOSÉ A. GACIÑO

Dúas antoloxías
musicais, unha de
Madredeus e ou-

tra de Luar na Lubre, e
un Libro inquietante,
“Soldados de Salamina”
(que non sei moi ben co-
mo clasificar, pero que
teño lido dun tirón, ao
principio con certa indi-
ferencia incrédula e, ao
remate, cunha emoción
desbordada polo senti-
mento de solidariedade
cos derrotados anónimos
da nosa guerra civil,
eses que non figuran nos
libros de historia nin te-
ñen unha rúa adicada no
seu pobo), veñen de
coincidir nas miñas
mans ao conxuro azaro-
so dos regalos de Reis
(magos, naturalmente)
para despertar unha nos-
talxia evidentemente
inoportuna nuns mo-
mentos nos que parece
obrigado pensar no futu-
ro, xa que estamos ao
comezo dun novo ano,
no que estreamos unha
nova moeda que abre
novos horizontes, se-
gundo din os expertos
que nos venden porvires
de moito proveito (de-
les, sobre todo).

Nostalxia de tempos
nos que se loitaba polo
evidente (e que temos
que manter vivos, aos
tempos e aos que loita-
ron, co noso recordo:
“Mentres eu contase a
súa historia, Miralles se-
guiría dalgún xeito vi-
vindo...”), nostalxia de
tempos nos que se divi-
saban lumes de esperan-
za (esa “manhá de
Abril... com a multidâo
que tudo esperava...”),
nostalxia de tempos con
novas cancións sobre ve-
llos sentimentos com-
partidos (“o que esquece
as súas raíces perde a súa
identidade”).

O caso é que estou a
falar de nostalxia en rela-
ción con grupos musicais
que  non chegan aos vin-
te anos de existencia, pe-
ro é que, á vista das pers-
pectivas que nos plante-
xa a nova onda de patrio-
tismo centralista que per-
corre esta península das
nosas tribulacións, un
volve a sentir a precarie-
dade de supostas con-
quistas que parecían aca-
dadas e recoñecidas para
sempre, e que volven
quedar á intemperie, sa-
cudidas pola uniformida-
de supostamente prag-
mática dos que prefiren
mentes clonadas.♦

Ano XXV
IV Xeira
1,75 Euros

Da arte dos vellos prospectos
cinematográficos

● Impresa a 5 tintas en seis idiomas.
● Cosida a fío, con marcador, acabamento da
capa en coiro rexenerado.
● Papel verxurado 90 g/m2 crema.
● 22 x26,5 cm. de tamaño.

Faga a súa reserva no telf. 986 433 830, fax 986
223 101ou mediante o correo electrónico
subs.anosaterra@terra.es

Oferta
de lanzamento para

os nosos leitores

2.500 pta. 

AXENDA A NOSA TERRA 2002

Barcelona celebra o 150 aniversario do seu nacemento

Gaudí, arquitecto catalán, católico e masón

Os famosos bancos circulares do Parque Guëll.




