
O PP VÉN DE APROBAR, NO SEU RECENTE
congreso, a redución do discurso ideolóxico a cero, pero anuncia,
na práctica, unha política netamente ideolóxica. A peza mestra des-
ta política consiste en convertir as reglas en obxetos de fe. Precisa,
para iso, de soterrar o pasado e de minimizar as diferencias actuais,
descalificando as correntes ideolóxicas. A Constitución aparece co-
mo novo centro de “adhesión inquebrantábel” e obxeto de pasión
patriótica, moi lonxe do que debe ser por definición unha Constitu-
ción, un lugar de referencia, pero tamén de encontro e de diálogo.
Todos aqueles que non comparten algún aspecto da Carta Magna
ou pretenden, aínda que seña en mínima medida, a súa reforma, se-
rán expulsados do sistema. Ou iso é, cando menos, o que Aznar pre-
tende. Algo que por outra parte non encontra parangón noutros pai-
ses que, como Bélxica ou Portugal, matizan e corrixen cada certo
tempo a súa norma básica sen que na sociedade se desate ningunha
caza de bruxas. Esquece esta dereita españolista, que presume de
vivir o seu mellor momento, algo elemental: son as leis as que te-
ñen que adaptarse aos cambios sociais. Pero resulta ademais que es-
te inmovilismo constitucional constitúe máis ben unha ficción. A
Constitución adaptouse e seguirase adaptando, case sempre en si-
lencio e sen debate, ao novo marco europeo, mentres que calquer
reivindicación democrática das nacionalidades históricas parece
condeada de antemán desde Madrid ás catacumbas do sistema.♦

Nº 1.019.
Do 31 de xaneiro
ao 6 de febreiro
de 2002. 
Ano XXV IV Xeira.

FUNDADO EN 1907

Pepe Carreiro

Tres liñas a debate
ante a asemblea

do BNG
(Páx. 8)

O PP galego perdeu un
representante na

executiva de Aznar
(Páx. 7)

O alcalde de
Sada premia os

seus concelleiros
con salarios
desorbitados

(Páx. 10)

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.
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No ecuador da celebración en
Santiago do Cumio de ministros
de Interior e Xustiza da Unión
Europea, o día 14 de febreiro, ás
doce da mañá partirá da Alame-
da unha manifestación nacional
que ten como obxecto, segundo
explican desde a Confederación
Intersindical Galega (CIG), rei-
vindicar unha Europa “máis so-
cial, máis solidaria e dos po-
bos”.  Esta mobilización, que
tentará rematar en Fonseca, ás
portas do encontro da UE, está
convocada pola CIG, o Bloque
Nacionalista Galego (BNG), o
Sindicato Labrego Galego
(SLG), e as organizacións estu-

diantís Comités Abertos de Fa-
cultade (CAF) e Comités Aber-
tos de Estudantes (CAE) e ten-
tará atraer os colectivos que te-
ñan unha “clara posición anti-
globalizadora”. Segundo expli-
can desde o BNG, do que se tra-
ta e de aproveitar este cumio pa-
ra introducir na sociedade gale-
ga elementos de reflexión sobre
aspectos da política europea le-
sivos co país e criticar un mode-
lo de construción europea “co
que temos serias diferencias. A
nosa alternativa -explica Fran-
cisco Jorquera, responsábel de
organización do BNG– é avogar
por unha Europa na que non pri-

men os intereses do gran capi-
tal, que corrixa as diferencias
sociais, e na que as decisión vi-
tais para a cidadanía non se
aparten do control democrático.
Unha Europa, tamén, respectuo-
sa coa diversidade cultural e na-
cional dos pobos que a inte-
gran”. Neste sentido, lembra,
que o BNG ten defendido reite-
radamentea a presencia directa
da nacións sen Estado naquelas
decisións que lles afectan  di-
rectamente, como o caso da pes-
ca en Galiza. Frente á actual
globalización que, no marco eu-
ropeo, ten a súa expresión na
UE, nesta cita tamén se reivin-

dicará unha nova orde mundial,
que implique un novo sistema
de relacións entre os países.

Protesta plural

Pero esta manifestación non é o
único acto convocado como
resposta ao encontro da UE. A
Plataforma  Galega por unha
Europa Alternativa ten solicita-
do tamén o permiso para dúas
manifestacións, para os días 13
e 14 pola tarde. Ademais, está a
organizar un Foro Social Alter-
nativo co obxecto de analizar
de maneira crítica a globaliza-
ción. Desenvolverase durante

os tres días, seguramente no
Auditorio da Universidade e
participarán, segundo explica
André Seoane, un dos organiza-
dores, máis de trinta conferen-
ciantes. “O primeiro bloque te-
mático refírese a Europa na glo-
balización capitalista, o segun-
do ao espacio xudicial europeo
e o terceiro xirará en torno á po-
lítica sindical e laboral”, indica.
Esta Plataforma solicitou un
percorrido para a mobilización
que parta da Praza Roxa e re-
mate na de Praterias, pero o ac-
ceso a zona vella é difícil que
sexa autorizado. 
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Denuncian a existencia dunha campaña para criminalizar
os posíbeis manifestantes

Santiago,
próxima cita contra a globalización 

P. BERGANTIÑOS

Descoñécese cal vai ser a axenda sobre a que versará o encontro de ministros de Interior e Xustiza
da Unión Europea, que se vai celebrar en Santiago o 13, 14 e 15 de febreiro, pero o que as autori-
dades xa anunciaron foi a declararación da capital galega como “cidade de alto risco” para eses días. 

Cada vez son máis as cidades do planeta que acollen manifestacións antiglobalización



A plataforma engloba a 14 en-
tidades, entre elas, Mulleres Na-
cionalistas Galegas (MNG),
Asemblea Nacional Antimilitaris-
ta (ANÁ), NOS–Unidade Popu-
lar, a Frente Popular Galega
(FPG), Agir, Asemblea da Moci-
dade Independentista (AMI) e
PreSOS. Segundo sinala Seoane,
creouse co obxecto de lle dar res-
posta a este cumio, pero os colec-
tivos que a integran non desbotan
“darlle unha continuidade como
acicate do movemento antigloba-
lizador desde Galiza”. Unha das
organizacións que vai participar
neste foro e na mobilización que
parta da Praza Roxa é a organiza-
ción Attac. Manuel Martínez Ba-
rreiro, membro deste movemento
internacional que demanda o con-
trol dos mercados financeiros, re-
fírese ao contexto no que se de-
senvolve este encontro e denun-
cia que desde o 11 de setembro os
intentos de “criminalizar e silen-
ciar todo o pensamento disidente
co poder que decide” incrementá-
ronse. Considera que as medidas
de seguridade anunciadas para
Santiago son “esaxeradas” e que
forman parte “do intento de meter
nun mesmo saco a todos os que
pensen de maneira diferente e
presentalos, diante da opinión pú-
blica, como un perigo, cando o
que se pretende –engade– é pór
en evidéncia o perigo das actuais
políticas económicas”. As medi-
das de seguridade tamén son ob-
xecto de valoración por parte da
plataforma. “Todo o dispositivo
policial de bunquerización dunha
parte da cidade é mostra da políti-
ca policial europea, da que é ex-
poñente o Estado español e que
vai na liña de restrinxir as liber-
dades e de blindar Europa da che-
gada de masas de inmigrantes”,
comenta o portavoz.

No corazón da universidade

Toda Europa vai estar pendente
do que se decida en Compostela
neses días. De feito, un dos pun-
tos a tratar pode-
ría ser o de darlle
cobertura como
proposta á euro-
orde sobre políti-
ca antiterrorista e
inmigración, dous
ámbitos de actua-
ción moi ligados
aos ministerios de
Xustiza e Interior.
De ser así, a ini-
ciativa tería que
ser aprobada, lo-
go, na reunión de
xefes de Estado
de Sevilla. O cu-
mio de ministros
celebrarase no co-
razón da universi-
dade que acolleu as mobiliza-
cións máis importantes das últi-
mas semanas, posibelmente na
mesmo salón no que se desen-
volven as xuntas de goberno, en

Fonseca. O control policial fará
que se volvan repetir escenas co-
mo as que xa se viviron durante
a toma de posesión de Manuel
Fraga, cando as forzas de seguri-

dade impediron o
acceso de perso-
as en grupo á zo-
na vella. Para es-
ta cita, unha das
máis importantes
que organiza o
Estado español
durante os seis
meses de Presi-
dencia da UE, o
ministerio de In-
terior, en colabo-
ración coas ad-
ministracións au-
tonómica e local
puxo en marcha
un “dispositivo
de seguridade”
sen precedentes

na capital galega. O seu obxecti-
vo: evitar un atentado, pero ta-
mén ter ben vixiadas todas as
mobilizacións cidadás que se
produzcan nestes días.♦
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Vén da páxina anterior

Milleiros
de policías
e ‘uns
cantos
axitadores’ 

O alcalde de Santiago tentou
restarlle importancia á declara-
ción de Santiago como “cidade
de alto risco” e afirmou que
non debe de crear alarma por-
que se trata dunha cuestión for-
mal e habitual nestes casos, que
ten como obxectivo evitar inci-
dentes. Haberá medidas de se-
guridade extraordinarias no ae-
roporto, estación
de tren e de auto-
buses. Desde hai
semanas contró-
lanse as entradas
por estrada e  ne-
gocios de aluguer
de vehículos,
axencias inmobi-
liarias e estable-
cementos hosta-
leiros. De feito, a
policía manexa
unha “lista ne-
gra” de antiglo-
balizadores gale-
gos que serán especialmente vi-
xiados nesas datas. O goberno
adicará 4.000 axentes á cita
(1.000 deles de paisano) que
contarán co apoio de garda civil
e que se van sumar aos  600 que
xa constitúen o groso habitual
das forzas de seguridade na ca-

pital galega. Haberá presencia,
ademais, dos grupos de opera-
cións especiais (GEOS). En de-
finitiva, unha media dun axente
por cada vinte habitantes, máis
ou menos.

O mundo mira para aquí

O presidente da Xunta, Ma-
nuel Fraga, tamén se felicitou
polo despregue policial, por-
que amosar “moita forza” é a
mellor extratexia “para non ter
que usala. Non é imaxinación
de ninguén saber que en Seat-
tle ou en Xénova houbo inci-
dentes de extrema gravidade,
incluso con mortos”, dixo. Por
iso, engadiu, “un goberno pru-
dente, como o que ten España.
Vai usar todos os medios ao
seu alcance para que non haxa
riscos, nin para os que van de-
bater asuntos importantes nin
para os que poidan ser engana-
dos por uns cantos axitado-
res”. Tamén Sánchez Bugallo
fixo público o seu desexo de
que Santiago “abra eses días
todos os noticiarios de Euro-
pa, pero a ser posíbel que sexa
polos acordos do cumio, do
preciosa que está a cidade ou
polo ben que están as cousas e
non polo que ocurreu noutros
lugares e que está na mente de
todos”. O seu partido, o
PSOE, UGT e Unións Agra-
rias xa se desmarcaron das
mobilizacións. 

Dous meses antes do Cu-
mio de Santiago, o 14 de De-
cembro, unhas trinta mil per-
soas participaban en Bruxelas
na manifestación Outra Euro-
pa, outro mundo, con motivo,
tamén, da celebración dunha
xuntanza de primeiros minis-
tros da UE. Foron tres días de
protestas nas rúas, nas que
participaron máis de cen mil
persoas. Os primeiros prota-
gonistas foron os sindicatos
europeos –entre eles a CIG–
que demandaron prioridade
para o emprego e políticas so-
ciais, seguíronlles as ONG´s
e Attac e a última xornada
centrouse na demanda da paz
mundial. O 31 de xaneiro co-
meza en Porto Alegre o Foro
Social Mundial, antecedente
máis próximo para as protes-
tas de Compostela Os convo-
cantes, que  insistiron na con-
signa de que as mobilizacións
se desenvolveran de xeito pa-

cífico e así evi-
tar a criminali-
zación do movi-
mento, queixá-
ronse da pouca
repercusión que
alcanzan nos
medios estas
multitudinarias
protestas, sobre
todo despois do
11 de setembro.
Algúns portavo-
ces das organi-
zacións que van
participar nas

mobilizacións de Santiago ta-
mén manifestaron o seu te-
mor a que, frente á cobertura
dos actos oficiais, se intente
silenciar a opinión que emer-
xe da rúa, e que os titulares só
os protagonicen os posíbeis
incidentes.♦

Os máis de 4.000 axentes que se van encargar da seguridade xa empezaron a chegar á cidade.                                          A . N .T.

As organizacións nacionalistas protagonizarán a primeira mobilización.

Un dos puntos

a tratar podería ser

o de darlle cobertura

á euro-orde sobre

política antiterrorista

e inmigración.

Algúns

convocantes

temen

que se silencie

a opinión que

emerxe da rúa.



Educar para a Paz é, antes que nada, un
acto de amor ao noso alumnado e vai,
en moitas ocasións, a contracorrente,

moito máis a contracorrente cando o mundo
ven incendiado pola guerra en palabras de
Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel da
Paz. Unha guerra que emprega todo tipo de
armamento, desde o máis sofisticado ata as
armas lixeiras. Fronte desta realidade José
Saramago non deixa de preguntarse ¿Chega-
remos a tecnoloxía 100, pensamento 0...?

Federico Mayor Zaragoza, que ven de diri-
xir recentemente en Compostela o I Encontro
Internacional sobre Cultura de Paz, organizado
conxuntamente polo Seminario Galego de Edu-
cación para a Paz e o Consello da Cultura Ga-
lega,  manifestou que si temos que escoller un
dito perverso e cruel polo que os seres humanos
temos pagado o máis alto prezo, ese sería o dito
latino “si vis pacem para bellum” ou “se queres
a paz prepara a guerra”. Desde a Educación
para a Paz preferimos outro dito moito máis po-
sitivo “se queres a paz prepara a paz” ou tamén
“se queres a paz, faina cada día”. 

A Carta Constitutiva da UNESCO comeza
por afirmar algo especialmente fermoso: “se é
na mente dos homes onde nacen as guerras, é na
mente dos homes onde debemos construír os ba-
luartes da paz”. É polo tanto no sistema educa-
tivo e somos particularmente os educadores e as
educadoras, quen debemos asumir as nosas res-
ponsabilidades para incorporar os obxectivos, os
contidos e as actividades da Educación para a
Paz, non só o día 30 de xaneiro, senón de ma-
neira permanente como un auténtico eixe trans-
versal que atravese as nosas programacións en
todas direccións e de maneira interdisciplinar, ou
como diría Fernando González Lucini, humani-
zando as áreas, concebindo a educación como
unha tarefa profundamente humanizadora. 

Henry Adams consideraba que a educación
era, sobre todo, atmosfera. Crearmos un clima
pacífico, tolerante, democrático,
participativo e colaborador, ape-
lando aos afectos e os sentimen-
tos do alumnado, dentro e fora da
aula, será o primeiro paso para
frear a violencia e o belicismo no
ensino. Porque se prestamos aten-
ción ao ensino da Historia, por
exemplo, comprobaremos que es-
tá aínda impregnada dunha con-
cepción claramente belicista. O
seu fío condutor, en moitas oca-
sións, está baseado nun modelo
político e diplomático esencial-
mente militar. O principal prota-
gonista desta historia belicista é o varón blan-
co, europeo e as súas grandes guerras, impre-
sionantes conquistas e os seus imperios. O bé-
lico e as batallas son o que caracterizan e mes-
mo definen unha época ignorando u ocultando
todo aquello que non é bélico. 

A guerra, historicamente, foi e segue a ser
a maneira máis brutal de “resolver” os confli-
tos. Jean Paul Lederach afirma que “a guerra
non é un medio senón o Medio ou o factor
determinante para decidir o resultado do con-

flito entre as sociedades, culturas
e nacións”. E Johan Galtung, pri-
meira autoridade mundial en in-
vestigación para a paz, que tamén
estivo con nós en Compostela nos
días pasados, insiste en recalcar
que o despilfarro armamentista
non nos fai máis seguros, tal e co-
mo comprobamos en carne pro-
pia cos terríbeis e dramáticos
atentados do 11 de Setembro. 

A Cultura de Paz, termo
acruñado pola Comisión de Pre-
mios Nobel da Paz a proposta da
UNESCO durante o mandato de

Federico Mayor Zaragoza, convértese hoxe
no principal instrumento para desaprende-la
guerra en palabras de Anna Bastida, un con-
cepto acruñado e académicamente aceptado
co que queremos rexeitar o recurso á forza e
á violencia en tódalas súas formas, apelando

ao diálogo na solución dos conflitos, loitan-
do contra do racismo e a xenofobia nas súas
distintas manifestacións, respectando escru-
pulosamente os dereitos humanos, consoli-
dando os principios democráticos e a demo-
cracia no seo das nacións e nas relacións in-
ternacionais, garantindo o dereito a un de-
senvolvemento equitativo para todos e todas,
respectando os dereitos das minorías, salva-
gardando a diversidade do patrimonio natu-
ral, cultural, científico, xenético e ético e re-
coñecendo o dereito á paz. 

Un  extraordinario programa para aplicar na
vida e na educación, na percura dun modelo
educativo transformador, crítico e emancipato-
rio tal e como a educación para a paz promove. 

Neste 30 de xaneiro de 2002, baste recor-
dar que as únicas sementes que non fructifi-
can son aquelas que non sementamos e que
cando soñamos sós é simplemente un soño,
pero cando soñamos xuntos, comeza a abrir-
se paso unha nova realidade...♦

MANUEL DIOS DIZ é mestre, licenciado en Xeografía
e Historia, e preside o Seminario Galego de

Educación para a Paz.
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Contan nunha radio
que ha i colombianos
aproveitando as
portas sen pasador.
Entran, botan
somnífero, etc. O
medo aos estraños,
aos diferentes, é moi
cinematográfico.
O  ca iro de Drácula
non vén agora de
Transilvania , senón de
Medellín. 

“O que queira vivir
neste pa ís ten que
estar ca lado” . Díxoo
o historiador Ramón
M á iz , en La
Vanguardia , antes
das eleccións. Agora
un disco de
recompilación
reeditará o “M a los
tiempos para la lírica ”
de Golpes Bajos.

Debate na SER.
Fá lase dunha tregua
de ETA . Un tertuliano
di que servirá para
potenciar o P N V,
outro a firma que é
unha trampa dos
asasinos para
potenciar a  HB. Haro
Tecglen intervén
brevemente: “¿Todo
iso que é? ¿Unha
condena da tregua?

A consigna de
Zapa tero sobre o
PS O E vasco é a
seguinte: “ Q uitar a
Redondo,
independiz arse do PP,
pero non cambiar de
política ” . A lgúns xa
lle chaman ao

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

30 de Xaneiro,
Día Escolar da Paz

MANUEL DIOS

Hai que educar pensando no diálogo, loitando contra o racismo e a xenofobia,
respectando os dereiros humanos e consolidando os principios democráticos e
a democracia no seo das nacións. Un día non fai romería pero deita a semente.

‘As sementes
que non

fructifican son
as que non

sementamos”

Cartas

Cela en Castela
O falar mal dos mortos é sabido
por toda a xente que é un acto ca-
se sacrílego, que inspira unha pre-
caución temerosa, ancestral, a pro-
vocar a ira e a venganza do morto
desde o mais alá, desde o Ceo ou
desde o Inferno donde esa ánima
se atope deica o final dos tempos.

Nun esforzo de racionalidade,
intento ceibarme dese mundo má-
xico que nos imprimen desde o
nacemento, e vou falar mal dese
home que foi Camilo José Cela.

Camilo José Cela foi moitas
cousas neste mundo, moitas de
elas, as veces, enfrentadas, foi
probe e logo instalouse comoda-
mente na riqueza, foi facha e lo-
go pasou cáseque a ser progre,
foi escritor brillante e tamén es-
critor mediocre, ata foi divorcia-
do e logo vello casado cunha mo-
za que lle quentou os pés e que
ben cumprirá a súa parte, coidan-
do que o público non esqueza do

persoaxe nin da súa obra. Naceu
en Galiza pero non foi galego, a
sua contribución á literatura gale-
ga foi ren, e ren tamén a súa pre-
sencia social e intelectual na Ga-
liza, salvo cecais algunhas xorna-
das de bucólica estadía de vera-
neante cos, iso sí, obrigados co-
mentarios de rigor sobre o “que
bien se come aquí “ ou “los pi-
mientos de Padrón son los mejo-
res del mundo, carallo !!!”.

Xa para rematar, non deixa
de ter o seu valor simbólico o
emprazamento que Don Camilo
escolleu pra dar cos seus ósos en
terra. Sí xa sei que foi soterrado
en Padrón, en Iria Flavia como
os periódicos españois non dei-
xaron de repetir, debe ser por
aquelo de que é máis sonoro e
nos trae evocazón doutro impe-
rio pasado; pero onde verdadei-
ramente reside a derradeira agre-
sión aos galegos e a Galiza é que
escollera ser enterrado ao carón
dunha oliveira, baixo dunha ár-

bore, nobilísima, pero que repre-
senta unha cultura que non é ga-
lega, que non representa a Terra
(ainda que sí esta documentada a
presencia de olivos en áreas lo-
calizadas de Galiza ata o século
XVI, esta non foi unha árbore
que nos simbolice nin daquela
nin por suposto a día de hoxe).

Don Camilo, ainda que ente-
rrado en Galiza, incluso despois
de morto, non retornou a súa Pa-
tria de nacemento, senón que es-
colleu permanecer en Castela.♦

FRANCISCO X. SANTOS PÉREZ
(TALAVERA DE LA REINA)

TOLEDO

Un xornal
moi necesario
Cando lin o artigo de Henrique
Harguindey,  sentín raiba, raiba e
desesperanza ante esta prensa
galega que nos tocou sofrer. A
cousa é para tomala moi en serio,

porque sen uns medios de comu-
nicación propios (en galego e de
tendencia galeguista/nacionalis-
ta), non existe o futuro (nin para
a lingua galega nin para un parti-
do nacionalista). Esa é a verda-
de. Así de simple e dura.

A miña pregunta é: ¿non habe-
mos ser quen de conseguilo? ¿Te-
remos que renunciar á esperanza?
É duro aturar, un día si e outro ta-
mén, a campaña histérica dos xor-
nais ‘galegos’ contra o BNG (no-
meadamente La Voz). Do ‘amor’
dos ‘nosos’ xornais pola lingua
galega, mellor non falar.

Estou convencido de que moi-
tos galegos están dispostos a apoiar
un xornal galego diario, feito den-
de unha perspectiva seria e realista,
cos pés na terra. Eu son un deles
(aínda que sexa con pouco, co que
poida). Creo que é o momento de
arriscarse. Cando menos, intentalo.
Non podemos seguir orfos e sen
esperanza por máis tempo.♦

DANIEL ÁLVAREZ IGLESIAS

A . PILLAD O



Somos conscientes que en numerosos ca-
sos, por non dicir que na inmensa maio-
ría, os empresarios/as do ensino privado

concertado están a cometer diversas irregulari-
dades, mesmo vulnerando as normas legais es-
tabelecidas no referente ás condicións da con-
tratación dos traballadores e traballadoras.
Certamente é difícil por parte dos delegados e
delegadas sindicais dos centros controlar e
mesmo enfrontarse aos intereses da patronal,
certo é que nalgúns casos este enfrontamento
conleva represalias, despedimentos,...  mais
coidamos que dende unha perspectiva sindical
de clase non podemos seguir cos ollos fecha-
dos a este tipo de abusos e a outros que veñen
ser práctica case habitual na empresa privada.

Velaí o motivo que nos leva a escreber es-
tas notas e de paso tentar que os traballado-
res e traballadoras do ensino privado coñe-
zan e exerzan os seus direitos e practiquen a
denuncia cando os abusos se producen.

Un dos abusos máis habituais é o que se
produce no caso dos contratos por obra e
servizo e isto sucede non só no caso do ensi-
no, miremos cal é o marco normativo e que
facer diante deste tipo de prácticas abusivas.

■ CONTRATOS POR OBRA E SERVIZO. Hai
un verdadeiro abuso e uso fraudulento desta
modalidade de contratación por parte dos em-
presarios do sector, de xeito que ano tras ano se
renova o contrato para a realización das mes-
mas funcións. Temos que ter presente que esta
modalidade de contratación temporal está pen-
sada para traballos específicos, de duración
temporal e con sustantividade própria, polo
tanto diferentes dos que son normais e habi-
tuais dentro da actividade do Centro educativo.

Numerosas sentencias estabeleceron o ca-
rácter fraudulento deste tipo de contrato para  a
actividade docente, xa que a impartición de cla-
ses é a actividade habitual e permanente do sec-
tor do ensino. A consecuencia natural é a decla-
ración do carácter indefinido da contratación.

No caso de que se nos renove, aínda que só
sexa por unha vez, o contrato temporal temos
dereito a que se declare que a modalidade co-
rrecta é a de por tempo indefinido. Se o contra-
to se extingue polo transcurso do tempo sinala-
do temos vinte días, como máximo, desde a co-
municación por parte da empresa para apresen-
tar demanda por despido improcedente.

Outra das situacións de abuso por parte de
determinadas patronais é a de ignorar totalmen-
te os mecanismos legais de contratación, que
necesariamente ten que seguir a patronal dos
centros de ensino privado concertado.

■ A CONTRATACIÓN E O DESPIDO NOS
CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS: A INTER-
VENCIÓN DO CONSELLO ESCOLAR NAS CON-
TRATACIÓNS E DESPIDOS. Nos centros educa-
tivos concertados o procedemento para a

contratación e despido do profesorado non
queda ao libre arbitrio do titular do colexio
senón que a LODE, no seu artigo 60, esta-
blece unhas condicións que de-
ben ser respeitadas e o seu in-
cumprimento debe ser denuncia-
do á Administración educativa e
mesmo apresentar recurso por
nulidade perante os tribunais.

Lembremos o texto do de-
vandito artigo:

1.- As vacantes do persoal
docente que se produzan nos
centros concertados anunciaran-
se publicamente.

2.- A efeitos da súa provisión, o
Consello Escolar do centro, de acor-
do co titular, estabelecerá os crite-
rios de selección, que atenderán ba-
sicamente os princípios de mérito e capacidade.

3.- O titular do centro, xunto co Direc-
tor/a procederá á selección do persoal, de
acordo cos criterios de selección que teña es-

tabelecidos o Consello Escolar.
4.- O titular do centro dará conta ao Con-

sello escolar do mesmo da provisión do pro-
fesorado que efectúe.

5.-O despido de profesores
de centros concertados requirirá
que se pronuncie previamente o
Consello Escolar do centro me-
diante acordo motivado adopta-
do pola maioría absoluta dos
seus membros. No caso de que
dito acordo sexa desfavorábel,
reunirase inmediatamente a co-
misión de conciliación.

6.- A Administración educa-
tiva competente verificará que
os procedementos de selección
e despido do profesorado se re-
alice de acordo co disposto nos

apartados anteriores.
Esperemos que estas notas sirvan para

poñer freo a tanto desmán de determinadas
patronais.♦
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secretario xera l
socia lista “o
xeómetra” , pola
cuadra tura do círculo.

O maxistrado J.J.
Del Águila presenta o
libro El TO P [Tribuna l
de O rde Pública] La
represión de la
libertad 1963-1977 .
Lembra unha
detención de Illa
Couto en 1969 por
berrar: “Viva G a licia
ceibe” . Foi acusado
de escándalo
público.

Del Águila
documenta tamén o
xuízo de Baena en
1971 , no que
coincidiu con Adolfo
Domínguez . Baena
sería fusilado despois
doutro xuízo en
1975 . Adolfo
Domínguez , como
saben os lectores, tivo
un futuro diferente . 

O BNG de Vigo
sentiría que Príncipe
non repetise de
candida to (pese a ter
instigado o conflito da
Travesía , pese aos
seus estorbos na
Pra z a da
Independencia).
Tamén o sentiría o PP.
Príncipe é a
garantía dun ma l
resultado para o
PS O E. O  que pasa é
que Touriño xa o
sabe .

O ministerio de
Defensa fletou dous
avións para levar a
a ltos cargos ao enterro
de Cela . O  autor de
Padrón escribiu sobre
os miserábeis, pero
viviu e morreu como
un Rei.♦

Vixiando as contratacións
nos centros concertados

HENRIQUE DEL BOSQUE ZAPATA/BRÁULIO AMARO CAAMAÑO

Asituación dos centros privados concertados supón unha acción sindical sin-
gular. Os autores formulan algunhas das cuestións máis peliagudas que es-
tán en cuestión entre os traballadores do ensino privado sobre todo no que
atinxe a contratacións irregulares ou á intervención dos Consellos Escolares.

‘Un abuso
habitual é

ignorar
totalmente os
mecanismos

legais de
contratación”

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Premio merecido
Quixera anunciar publicamente as
miñas máis sinceras felicitacións á
Asociación “Vaipolorío” polo pre-
mio Cidade de Pontevedra 2002 a
entidades. Penso que o seu labor
permanente en defensa do medio
natural, centrado sobre todo na lim-
peza do río Gafos, é un exemplo a
seguir para unha cidadanía que se
queira responsabilizar con valores
dignos tales como a cooperación
desinteresada a favor d ecausas
xustas, ou a implicación na protec-
ción e posta en valor do noso patri-
monio público, neste caso o ecoló-
xico. Que unha serie de persoas e
asociacións da comarca se unan pa-
ra esta noble finalidade, e todo isto
sen ánimo de lucro, produce unha
sensación de moita esperanza para
que as potencialidades que ofrece a
natureza nesta zona se presenten
cada día en mellores condicións.

É unha ledicia moi grande sa-
ber que hai xentes comprometi-

das co medioambiente e a saúde.
A fermosura paisaxística de Pon-
tevedra e o seu contorno ben me-
recen actos como os de Vaipolo-
río e premios como o menciona-
do. Se Pontevedra xa adquiriu un-
ha notoria dimensión cultural e
unha moi positiva transformación
urbana en a penas dous anos, pa-
ga a pena facer un esforzo colec-
tivo con ideais tan dignos como
os de Vaipolorío. Ideais, por cer-
to, que poden acabar sendo feitos
ben palpables e visíbeis. A Vaipo-
lorío, noraboa e adiante!♦

BERTA MUIÑOS ALMÓN
(PONTEVEDRA)

Arbitrariedade e
árbitros
Falar dos árbitros de fútbol, non
resulta doado, as decisións dos
seus colexios resultan dun gran
secretismo, os ascensos e descen-
sos dependen das calificacións
que informadores, nunca indepen-
dentes, fagan, e que farán que os
árbitros ascendan ao clube dos se-
lectos, os árbitros de 1º División.

¿Que son, traballadores por
conta allea, autónomos? Existe
unha lagoa legal con respecto a
outros deportistas, na súa situación
con respecto a Federación, Fede-
ración que nomea os presidentes
dos árbitros, nunca estes son elexi-
dos polos propios colexiados, po-
los clubes. Falar deles ven a conto
da folga de celo que fixeron para
pedir forza pública para todos os
partidos que se celebren. Entenden
nos seus colexios que diante da si-
tuación de tensión dun partido de

fútbol, esto so se soluciona con
forza pública, ¡isto debe ser o ulti-
mo resto do reximen anterior!

Os clubes somos para as fede-
racións e os árbitros o chivo ex-
piatorio das súas imperfeccións.

Se un día un árbitro pon en
acta que un adestrador ou un afi-
cionado lle pegou, logo de esba-
rar na ducha, ao clube péchanlle
o campo varios partidos a pesar
do que digan os directivos dese
clube. Outro día ese clube recla-
ma diante dos tribunais deporti-
vos contra unha decisión que o
prexudica e danlle a razon. O
clube, entón, recibe en todos os
partidos árbitro do máis lonxe
posíbel con linieres para que  pa-
gue facturas de 50.000 pta... ¡pa-
ra partidos de xuvenís! Quere-
mos árbitros persoas, non chu-
los, que se formen para ser me-
llores deportistas, que pensen
que o diñeiro que cobran non é o
único, o importante.♦

XOSE LUIS VILALBA BARROS

Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.

Estarán identificados co nome, enderezo,
documento de identidade e asinados.
A Nosa Terra resérvase o dereito de

publicación e resume.
Non se mantén correspondencia sobre

orixinais non solicitados.



Desde hai tempo sucédense as
reunións en Compostela e Ma-
drid entre a dirección e mem-
bros do PSdG-PSOE de Vigo
para atoparlle unha saída á si-
tuación política que os socialis-
tas viven na cidade. Xa antes
das eleccións autonómicas, o
secretario xeral dos socialistas
galegos, reunido coas distintas
“famílias” do socialismo olívi-
co, prometera que Carlos Prín-
cipe non recuncaría de candi-
dato.

O que tratan agora os socia-
listas en todas estas reunións que
celebran, e ás que están a acudir
significativos militantes aparta-
dos do primeiro plano político, é
lograr un pacto entre todas as
sensibilidades e persoeiros do
socialismo vigués a fin de lograr
a composición dunha lista inte-
gradora e un candidato de con-
senso.

Segundo pudo saber A Nosa
Terra, de momento unicamente
se barallan nomes a título orien-
tativo. Ismael Rego, presidente
do grupo socialista no Hórreo
comenta que “existen persoas
dispostas e capaces tanto dentro
como fora do partido”, para op-
tar á alcaldía.

O problema segue a ser Car-
los Príncipe. Pérez Touriño, can-
do lle comunicou oficialmente
que non recuncaría como cadida-
to, pediulle “cooperación e leal-
tade para afrontar a transición”.
Príncipe unicamente repite que
seguirá a traballar por Vigo e po-
lo PSOE, aos que define como
“os seus amores”. 

Persoas que até hai pouco
formaban parte do entorno máis
próximo a Príncipe (da equipa
que o apoiou para alcalde unica-
mente lle segue fiel Manuel Do-
mínguez), afirman que seguirá
dando a batalla e ameazando con
sacar papeis sobre o financia-
mento partidario.

Príncipe
mantén a maioría nas bases

Príncipe segue a contar con
maioría absoluta na agrupación
socialista viguesa que preside,
aínda que a militancia se reduci-
se de máis de 2.000 membros a
menos de 800 nos últimos anos.
Calquer candidato ou lista elec-
toral tería que contar con Prínci-
pe que, desde este status, condi-
cionaría o grupo municipal.

Esta situación é a que motiva
que a maioría dos posíbeis can-
didatos insista ante a dirección
socialista en que é necesario so-
lucionar a situación do partido
na cidade entes de elexir calquer
alcaldábel. Pensan que, de non
procurarlle unha saída a Príncipe
(polas boas ou suspendendo a
agrupación como fixeron en Ou-
rense) este presentaría un candi-
dato alternativo que ben podería
gañar as primarias, fustrando
calquer renovación.

A única posibilidade, xa
apontada por Touriño, é a de que
o PSdG-PSOE presente como al-
caldábel a un independente, de
modo que se evitase a competen-
cia das primarias. Príncipe, pola
súa parte, quere que o programa
municipal seña aprobado canto
antes e mesmo que o  candidato
que o sustitúa seña do seu gusto.
Esta persoa podería ser Manuel
Mella, o profesor que precisa-
mente coordina o programa.

Mentres tanto soan tamén os
nomes de Miguel Barros, María
Xosé Porteiro (que perdeo as an-
teriores primarias con Príncipe),
Xesús Bahillo e Abel Caballero
(que se autodescarta). Fora do
partido aparecen como futuríbeis
o rector da universidade, Fran-
cisco Docampo, que tamén de-
clinou o convite, ao igual que o
cardiólogo Hixínio Beiras. Outro
dos nomes barallados é o de
Afonso Paz Andrade.♦

Xacobinos e
federalistas
en El País
A dereita e unha parte do
Partido Socialista acusou a
El País de contribuír á dimi-
sión de Redondo. O colum-
nista Eduardo Haro Tecglen
sae en defensa do periódico
(El País 21 de xaneiro):
“¿Cómo acusar da defenes-
tración de Redondo a un pe-
riódico onde escriben Mu-
ñoz Molina, Savater, Azúa,
Unzueta, Pradera, Elorza?”.
O veterano xornalista alude
ao amplio plantel de colabo-
radores identificado coas
posicións máis xacobinas do
PSOE. Quedoulle algún por
citar, por exemplo Santós
Juliá. Na postura federalista,
e sen sairnos do ámbito de
colaboradores do mesmo
xornal, encontraríanse Ja-
vier Pérez Royo, o debuxan-
te Máximo e o director xeral
de PRISA, Juan Luís Ce-
brián, entre outros.♦

Sospeitas
sobre o 11
de setembro
O norteamericano Ralph
Shoenman, secretario de
Bertrand Rusell nos anos se-
senta e hoxe escritor e de-
fensor dos dereitos huma-
nos, ven de conceder unha
entrevista ao diario La Jor-
nada de México (28 de xa-
neiro), na que manifesta
certas sospeitas sobre os
atentados de Nova York e o
Pentágono. Shoenman con-
sidera que o goberno dos
Estados Unidos “baixou de-
liberadamente a garda o 11
de setembro”. As opera-
cións foran anticipadas po-
los servicios secretos rusos
e doutros países, a xente
acusada de secuestrar os
avións estaba na lista de
sospeitosos e compraron bi-
lletes co seu propio nome.
Ademais, sinala, “é un pro-
cedimento estándar que can-
do o espacio aéreo prohibi-
do como o de Washington
ou o do World Trade Center

é violado, inmediatamente
saen avións a interceptar”.♦

Ao fiscal
molestáballe
a teta
O fiscal xeral de Estados
Unidos, John Ashcroft, or-
denou tapar dúas das grandes
estatuas semiespidas que
adornan desde 1936 o grande
salón de actos da sede do De-
partamento de Xustiza, se-
gundo informou a cadea de
televisión norteamericana
ABC o pasado 29 de xaneiro.
De ideoloxía moi conserva-
dora e coñecido polas súas
longas citas de memoria das
Sagradas Escrituras, Ashcroft
estaba farto de que os repor-
teiros gráficos se cebasen nel
fotografiándoo, nas grandes
ocasións, co trasfondo dun
dos seos da estatua femenina.
O fiscal mandou instalar uns
panos pendurados que cu-
bren as dúas grandes estatuas
e que lle custaron ao Estado
7.900 dólares.♦

Juan Luis Cebrián.
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Carolina Otero
MARGA DO VAL

Cando en 1918 Carolina Otero, a Belle Otero,
decide retirarse da vida artística, leva na súa
cabeza a historia dunha nena de Valga que
petaba nas portas pedindo un anaco de pan que
levar á boca. Co tempo os seus pés bailaron a
rabiar e chegaría a ser a grande estrela do Folies-
Bergère parisino. Intelixente e atrevida, dama
endiamantada do musi-hal cun talento especial
para a comedia, foi tamén das primeiras actrices
de cine. Historias, paixóns e imaxes dunha
muller galega mil veces amada.

Maria Casares, Maruxa Mallo, Syra Alonso.
COLECCIÓN MULLERES

N O V I D A D E

Demandan a disolución da agrupación local

Os socialistas vigueses
tentan pactar un candidato
á marxe de Príncipe

A.E.
Carlos Príncipe non repetirá como candidato do PSdG-PSOE
á alcaldía de Vigo. O secretario xeral dos socialistas galegos,
Emílio Pérez Touriño tomou esta decisión antes xa de que o co-
mité federal aprobe o 1 de febreiro o regulamento que o ex-
clúe. O PSdG-PSOE procura agora un cadidato de consenso.

Carlos Príncipe.

Algúns analistas afirman que os EE UU “baixaron deliberadamente a garda o
11 de setembro”.
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sobre cultura
FRANCISCO CARBALLO

Os martes algúns órga-
nos de prensa traen o
resultado de

“barómetro urbanos” que re-
collen as opinións sobre múl-
tiples áreas do goberno muni-
cipal. As respostas veñen
“cociñadas” e a base de
dados ten escasa fiabilidade.
Non son sondeos inocentes.

Ollando o barómetro da
promoción cultural municipal
das sete cidades, a puntuación
resulta sospeitosa. Tal baróme-
tro emparella as seguintes va-
riabeis: turismo coas festas,
cultura con idioma, educación
con mocedade -¿por qué non
educación e infancia ou
adolescencia-. Os tres pares
inciden sobre a cultura, pois
que “cultura” é orballo que
impregna a vida colectiva, é
atmósfera que quenta e corre-
laciona as actividades
humanas; é sentido crítico.
Debería ser a parella cultura e
idioma a máis significativa,
pero ¿a cal idioma e cultura se
refire? ¿A todas mesturadas?

Entendo que a cultura e
idioma galegos son o fundo
común que nos debería unir,
solidarizar, identitar e abrir
ao pluralismo cultural e ao
multilingüismo. O seu
fortalecemento é unha obriga
primaria dos gobernos, dos
cidadáns, das familias, dos
centros educativos, etc. ¿Por
qué estes “barómetros” non
destacan esa variábel? Príva-
nos dun coñecemento moi
valioso para colocar a cada
goberno local no seu sitio.

A miña ollada ao taboleiro
do páis atopa concellos de
grande sensibilidade na direc-
ción da cultura común e
outros desnortados. Os pasos
dados nos primeiros van lenta-
mente “normalizando” a nosa
cultura e idioma. Referireime
a tres “ad modum exempli”.

Fene tiña xa desde 1980
unhas institucións culturais por
parroquias moi relevantes ás
que engadiu novos centros de
dinamización. Fene é parte de
Ferrolterra, onde compre unha
converxencia cultural. Allariz
leva anos cuns programas
ambientais, urbanos e de fundo
galeguizador de todos
coñecidos. Allariz está a
relacionar o rural con Ourense,
a transformar desde as raíces
todo o contexto cultural. En
Pontevedra a abordaxe cultural
destes tres anos non se recolle
nen sequera na “Memoria da
alcaldía para os orzamentos do
concello do ano 2002”,
sobrepásaa. O labor cultural pe-
netra na vida cotiá: uso do idio-
ma, periódica entrega de obras
significativas aos alumnos das
escolas (Castelao, Bóveda,
Amado Carballo,etc),
contacontos, roteiros,
congresos, prazas para o encon-
tro dos cidadáns, loita contra a
pesada carga histórica de conta-
minación na atmósfera, etc. Así
se remodela esta cidade que,
ancorada nun pasado de guetto,
transfórmase desde a memoria
cara un tecido cultural plural de
base galega.♦

Galiza non aparecía na ponen-
cia oficial do PP como na-
cionalidade histórica. O feito
incomodou bastante a algúns
compromisarios galegos que
emendaron e conseguiron que
o Estatuto galego fose citado
como “un referente de carácter
histórico” á par que o catalán e
o vasco. Podería ser unica-
mente froito do esquecemento,
pero demostra a consideración
que na dirección do PP teñen
de Galiza.

Galiza  é a reserva de votos
da dereita e o couto de Manuel
Fraga ao, mentras viva, non se
pode entrar, pensan en Madrid.
Os 88.289 afiliados do PPdG,
constitúen o 14,3% da militan-
cia global da dereita española.
Pola contra, só obtén o 6,6%
dos postos da executiva, menos
da metade do que lle corres-
pondería polo número de afi-
liados. Os cataláns, por exem-
plo, que só teñen 28.045 afilia-
dos (4,5%), obteñen o 8,9%
nos postos de dirección. Os
vascos, con unicamente 4.630
militantes (0,75%) acadan un-
ha presencia do 2,9%.

Os compromisarios galegos
defenderon unha maior repre-
sentación galega na dirección,
pero fracasaron. Tentaron que o
secretario xeral do PPdG, Xe-
sús Palmou fose incluido na
executiva como membro nato,
pero, ao final, terá que conten-
tarse con acudir ao órgano de
dirección só en delegación de
Manuel Fraga.

Fontes do PP galego inten-
taron desde o congreso disi-
mular o resultado, ao afirmar
que manteñen os seus cinco
membros na executiva, pero,
oficialmente só aparecen ca-
tro: Fraga, Mariano Rajoy, Xo-
sé Cuíña  e Romay Beccaria. A
Xesús Palmou considérano co-

mo sustituto de Fraga. Os
membros da executiva son 60,
de facer os números do PPdG
sairían 61.

Até este congreso sí que
asistían cinco membros ás reu-
nións deste organismo: Cuíña,
Rajoy, Romay, Palmou e Ma-
ria Xesús Sainz en delegación
de Fraga. E, como o que non
se contenta é porque non que-
re, desde o PPdG, afírmase
que manteñen a Rajoy como
unha das principais bazas para
suceder a Aznar. O que non se
comenta, sen embargo, é o re-
cunque de Romay, por deci-
sión persoal de Aznar e contra
o criterio dos militantes gale-
gos que daban por feita a in-
clusión de Palmou como
“membro de pleno dereito”.
Fontes próximas ao partido
sosteñen que a permanencia de
Romay, apartado da dirección
galega, se debe á súa pertencia
ao Opus.

Outros membros do PP xus-
tifícanse ante as bases galegas
dicindo que apostaron por non
realizar movientos que puide-
ran sair mal e perxudicar a su-
cesión de Fraga. Nun sector do
PPdG había medo a que Aznar
deixase fóra a Cuíña, nunha cla-
ra mensaxe sucesoria.

Rexeitadas
as teses autonomistas

As teses de “patriotismo consti-
tucional” e o xiro cada vez máis
unificador do PP casan moi mal
coa deriva autonomista que Fra-
ga e un sector do PPdG anuncian
para esta lexislatura en Galiza.
Tanto que a ponencia aprobada
no congreso madrileño contradí
abertamente a política anunciada
por Fraga na súa investidura.

A mostra estaba nas declara-
cións que os dirixentes galegos,

incluídos Fraga Iribarne, realiza-
ron nas semanas anteriores ao
congreso. A presencia directa das
autonomías nos órganos da UE,
a reforma do Senado, a adminis-
tración única ou os alardes de au-
tonomismo, quedaron fora das
decisións tomadas. Con anterio-
ridade os ponentes galegos xa lle
foran limando todo o posíbel as
aristas ás enmendas para que non
ferisen as susceptibilidades de
Madrid se decidían aprobalas.

Xesús Palmou, contradicin-
do á case totalidade dos medios
de comunicación estatais, defen-
de que, gracias ás emendas ga-
legas, o PP “convírtese nun par-
tido máis autonomista”. Como
proba, cita que se aprobaron 22
das 23 emendas que apresentaba
a delegación galega e que unica-
mente retiraron a referente á re-
presentación autonómica na UE.

Manuel Fraga xustifica esta

retirada “por non ser o momento
máis apropiado para aprobar o
texto”. A culpa, como de case to-
do o que pasa na política espa-
ñola, dous anos a esta parte, tena
o PNV porque sigue a ser sobe-
ranista. Pero Fraga non desmaia
e afirma que a ponencia tampou-
co recolle que non poda existir
esta representación. Representa-
ción que o presidente da Xunta
deixa “para máis adiante”.

Se a Fraga non lle impor-
tou que non se aprobasen as
súas teses, porque “máis pron-
to ou máis tarde serán a prácti-
ca política en España”, no
BNG e PsdG-PSOE non pen-
san o mesmo. Desde o na-
cionalismo afirman que “as
posturas do PPdG e o PP non
son congruentes”, mentres que
os socialistas “lamentan que
lle desen carpetazo aos xustos
postulados do PPdG”.♦

Galiza aporta o 14,3% da militancia e obtén o 6,6% da executiva

Fraga sae perdedor do congreso do PP
A. EIRÉ

En política non sirve o dito de que “cada quen conta da feira
como lle vai nela”. Ao PPdG, contrariamente do que veñen
publicitando algúns medios, non lle foi ben no congreso de
Madrid. Portavoces do partido en Galiza afirman que teñen
cinco membros na executiva e só dispoñen de catro. Conside-
ran tamén que se impuxeron as súas “teses autonomistas”, pe-
ro o eixo ideolóxico de Aznar é o “patriotismo constitucional”. 

O peso do PPdG non se reflexa na derección do PP.

Na Europa pretúnel da Mancha,
os partes da BBC informaban,
cando unha treboada impedía a
navegación a traveso da canle,
de que “o Continente quedou
illado”. A Lugo pásalle o mes-
mo. Dende sempre. A respecto
da cidade, por mor do Miño, Ga-
licia está illada polo sur. Lugo
dispón de ponte e media para
salvar o río: a chamada Ponte
Romana que enlaza coa estrada
vella a Compostela dende os
tempos dos zapadores romanos
(vellos) e a Ponte de Santiago,
que se une á estrada nova a Com-
postela desde os tempos dos en-
xeñeiros dos anos setenta. Na
Romana, e ben o sabe todo o ve-
cindario de Cuíña, Coeses e San

Lázaro, e tamén os centos de
usuarios cotiáns do Club Fluvial,
fanse prácticas de condución en
condicións extremas. Deberían
premiaren aos que son quen de
cruzaren o angosto pontón sen
rozaren co que vén de fronte e fi-
xaren un accésit para os que
agardan con paciencia a poder

transitala no medio do atasco.
Por iso, cualificala de ponte en-
teira acae optimista. 

Deixémola en media. 
O Concello reclamou con ur-

xencia dúas pontes máis e parece
que a Xunta se deu por informa-
da. Unha pasaría sobre o río en A
Tolda, como saída da Rolda Sur,

e a outra ofrecería servicio preto
do restaurante O Muíño, o pé da
Nacional VI. O subdirector xeral
de Estradas de Galicia, Xerardo
Pallares, asegurou que a redac-
ción do proxecto da Tolda estaría
rematada a fin de ano; limitouse
a iso, fóra de proclamar prazos
de execución. Alega que haberá
que agardar polo PXOU e polo
trazado definitivo da rolda para
concretar o punto no que se vai
cruzar o leito miñoto. Revelouse
lamaguento o lugar reservado
nun principio. Engadiu Pallares
que os proxectos desta natureza
levan un tempo por precisaren
complexos estudios xeotécnicos
e xeolóxicos. Agardemos entón.
De perdidos, ao río. ♦

De perdidos, ao Miño 
JAUREGUIZAR

Lugo segue a esperar a construción de dúas no-
vas pontes sobre o río. As reclamacións léva-
as o propio río e os lucenses seguen a esperar.

Lugo



O BNG pasa por un periodo de
debate que rematará na Asem-
blea Nacional de fins de Abril.
Os redactores das ponencias pro-
curan agora buscar os instrumen-
tos máis adecuados para que a
mensaxe da organización pene-
tre mellor na sociedade. Como
ocurriu en anteriores ocasións,
prevese que as ponencias oficiais
a discutir constitúan unha síntese
das distintas posturas que coe-
xisten na actualidade no seo da
fronte, tanto a nivel ideolóxico
como organizativo. 

Ata o momento, segundo pu-
do saber A Nosa Terra,  as dife-
rencias existentes permitirían fa-
lar de tres correntes principais:
unha que aposta por moderar os
princípios ideolóxicos para faci-
litar a introdución social; outra
que defende a radicalización do
discurso ao considerar que o
BNG está a perder moitos dos
seus referentes e, unha terceira,
disposta a facer os cambios ne-
cesarios para adaptar a organiza-
ción á sociedade actual, pero sen
abandoar o modelo organizativo
frentista, nin o referente ideoló-
xico nacionalista.

Desde sectores vinculados a
Unidade Galega apóstase por ir
achegando o modelo organizativo
do BNG ao dun partido tradicio-
nal. Esquerda Nacionalista, en
cambio, sería partidaria de que o
BNG se transformase nunha
asemblea de partidos. EN deman-
da tamén a concesión de maiores
poderes e protagonismo político
ao Portavoz Nacional, que esco-
llería persoalmente o equipo de
dirección. O Voceiro Nacional se-
ría elexido pola Asemblea e non
polo Consello Nacional.

A primeira postura está a ser
contestada por aqueles, entre
eles Xosé M. Beiras, que aposta-
ron sempre polo frentismo como
xeito de artellar organizativa-
mente o nacionalismo conforme
coas características do país. A se-
gunda é cuestionada polos inde-
pendentes (maioritarios na orga-
nización) que perderían o seu pa-
pel, véndose obrigados a inte-
grarse nalgún partido para seguir
formando parte do BNG.

A UPG, pola súa parte, pare-
ce disposta a que os partidos re-
duzan o seu peso dentro do
BNG e a dar os cambios que se-
xan considerados oportunos, in-
cluidos os de persoas e cargos.
Este partido oponse sen embar-
go a que o BNG perda o seu ca-
rácter asambleario e móstrase a
favor de que a toma de deci-
sións siga a ser colexiada.

Fontes internas do BNG ase-
guran con todo que, a maiores
das posturas expresadas, dentro
de cada partido ou colectivo
existen propostas tamén diversas
ou que aínda se encontran en fa-
se de maduración.

O ideario a debate

No apartado ideolóxico, a UPG
móstrase contraria a modificar a
definición nacionalista. Un dos
seus dirixentes expresou metafori-
camente a este periódico que “un
pode ser nacionalista ou non,
igual que un pode estar vivo ou
morto, pero non se pode ser un
pouco ou bastante nacionalista,
como non se pode estar un pouco
vivo ou bastante morto”. Este se-

ría un dos puntos de coincidencia
da UPG con Xosé M. Beiras.
Fronte a esta postura, algúns gru-
pos consideran que o BNG veria-
se beneficiado e chegaría a máis
sectores sociais de adoptar unha
definición galeguista ou de asumir
estratexicamente a autonomía, en
lugar da soberanía nacional.

Sectores independentes e li-
gados ao sindicalismo naciona-
lista xulgan, pola súa parte, que
o BNG ven perdendo nos últi-

mos anos referencias ideolóxi-
cas, o que tería a súa tradución
en certa confusión social e desa-
pego electoral, do que sería pro-
ba a abstención ou o voto en
branco nas últimas eleccións de
bolsas tradicionais do seu elec-
torado. Este sector acusa ás de-
mais correntes de pretender que
o BNG se homologue completa-
mente ao resto dos partidos do
sistema.

Todas as posturas son coinci-
dentes, en todo caso, en valorar
negativamente o pasado resultado
electoral, aínda que uns recalquen
a necesidade de “gañar novo elec-
torado” e outros a de “non perde-
lo, como sucedeu en outubro”.
Dentro deste debate, que non fixo
máis que comezar, tamén parece
haber coincidencia sobre a nece-
sidade de realizar cambios signi-
ficativos na organización. Un
cambio que Xosé M. Beiras está
disposto a liderar. O que non acla-
rou o lider nacionalista, polo me-
nos publicamente, é cal vai ser o
seu papel no futuro.♦
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Gústanme as cidades con prazas,
con fermosas prazas a modo de
ágoras, nas que os cidadáns po-
den repousar; falar; discorrer, dis-
currir e discutir ou, simplemente,
limitarse a ver pasar  a vida.

Hai prazas que son coma o
resumo de toda unha cidade. Ese
podería  ser o caso da do Rossío
de Lisboa, de Grand Place de
Bruxelas, da Praza Maior de Sa-
lamanca, da de San Marcos de
Venecia, da do Palio de Siena ou
da bonaerense Praza de Maio.

Pero hai tamén outras cidades
que non caben nunha soa praza;
que precisan de varias ágoras pa-
ra poderen ser resumidas, degus-
tadas, asimiladas. E aquí encai-
xarían Roma, Bolonia e Floren-
cia, tamén Bruxas ou Bonn, e o
propio París, anque o desta cida-
de xa sería outra cantiga.

Pero ¿qué queren que lles di-
ga? Se entre as cidades que co-
ñezo tivese que elixir unha, polo
rango, pola calidade, polo seño-
río das súas prazas, quedaríame
con Santiago. Boten de conta:

Obradoiro, Quintana, Praterías,
Toural, Cervantes, Mazarelos,
Fonseca ou a propia praza de
Galicia, anque sexa xa sen Cas-
tromil, son engados dabondo;
son razóns máis ca suficientes
para soster que a de Compostela
é unha cidade con varias arterias
que levan vida, e moitos cora-
zóns para a recoller, para a en-
gaiolar e para a espallar.

Poderiamos falar de calquera
desas prazas polo miudo; pero
desta quero referirme só á máis
austera; á máis espida; á máis
feita; á aquela que namorou a
Federico García, e que fixo, que
fai e que seguirá facendo chorar

a tantos peregrinos que, ó final
da súa viaxe, entran nela de gol-
pe, sen transición ningunha, e
rompen en bágoas; unhas bágoas
que non foron quen de lles arrin-
car nin as carencias, nin as dores,
nin as fatigas do camiño.

Ante todo, a Quintana é har-
monía e contraste, se é que hai
quen poida casar estes dous ter-
mos. A severidade de San Paio;
a elegancia dos pórticos; a fili-
grana da Porta Santa; a bohemia
de Literarios; o bucolismo da
Parra, e a sinfonía en pentagra-
ma das escaleiras, fan da Quin-
tana unha eira para as lembran-
zas; para esas lembranzas que se

deben degustar de vagar, porque
veñen preñadas de milladoiros,
de pastorais, de viáticos, de
místicas, de incompletas e de
fugaces amoríos.

Aquela era unha morne tar-
diña de agosto; a Quintana esta-
ba chea. Contra dos pórticos er-
guíase un amplo palco enlona-
do, e nel sentaba a Sinfónica de
Londres. Con chaqueta branca-
persil, Lorin Maazel debuxaba
no aire o segundo movimento
da Séptima. Público, director,
orquestra e praza chegaramos a
un sincretismo tal, que se diría
que nin Beethoven sería quen de
nos desenredar.

O que o xenio de Bonn nun-
ca sospeitou é que á súa música
perfecta aínda lle cabesen mello-
ras; nin tampouco que esas me-
lloras frorecesen na Quintana. 

Lorin Maazel entendeuno á
primeira, e cando público, or-
questra e praza andabamos con
arrepíos na frol da pel, sucedeu o
que só na Quintana podía suce-
der: que a Berenguela entrase
coas nove no segundo movimen-
to da Séptima, e que o director,
sen perder a compostura, como
se o levase escrito no pentagra-
ma, se limitase a xirar noventa
graos; pero sen que a súa esquer-
da interrompese o debuxo de no-
tas e acordes para a orquestra, ó
tempo que a súa dereita se abría
en ángulo recto para acompasar
as badaladas que, coma follas de
outono, caían manseniño desde o
alto campanario.

Sempre levarei asociada esta
sinfonía a Maazel, á Berenguela e
á Quintana, a máis austera, a máis
espida, a máis feita, a máis musi-
cal das prazas de Compostela.♦

A Quintana e a séptima de Beethoven

XOSÉ LUIS MUÑOZ

Moitas cidades do mundo distínguense polas súas prazas. Compostela ten moitas delas
que poden ser o seu corazón. De entre todas a Quintana fai chorar e produce milagres.

Santiago

Ideoloxía e organización a debate, tras os malos resultados de octubro

Perfílanse tres correntes ante a próxima Asemblea do BNG
A. EIRÉ

Dúas son as principais discusións coas que o BNG encara a súa
Asemblea Nacional a celebrar no mes de abril. A primeira, a ade-
cuación organizativa: frente ou partido. A segunda, de natureza ide-
olóxica: rebaixar ou non o seu carácter nacionalista. En medio de to-
do latexan os resultados de outubro e a necesidade de “achegarse
máis e mellor á sociedade” en palabras de un dos seus dirixentes.

O deputado do BNG Henrique
Tello decidiu abandonar o seu
escano no Parlamento para
centrar a súa carreira política
na portavocía nacionalista no
concello coruñés. A decisión
responde aos acordos sobre in-
compatibilidades que rexeitan
a concentración de máis dun
cárrego institucional nunha
mesma persoa, e debía ser to-
mada antes de febreiro.

Rodríguez Peña, Eduardo
Gutiérrez e Salomé Álvarez,
que se atopaban ma mesma si-
tuación, decidiran xa renunciar
á súa cadeira de concelleiros.
Tello  afirma que tomou a deci-
sión ao considerar que a per-
manencia como voceiro no
concello coruñés era o máis
conveniente para el e para o
BNG, destacando o “valor es-
tratéxico de A Coruña para o

nacionalismo” e o interese dos
seus compañeiros coruñeses
“para que seguise na política
municipal”.

Henrique Tello, que se re-
velou nestas dúas lexislaturas
como un notábel deputado, es-
pecialista en temas educativos,
será sustituido por Tereixa No-
vo. A popular integrante de Fu-
xan os Ventos tamén procede
do mundo do ensino.♦

Henrique Tello deixa o Parlamento

A dirección do BNG na súa última asemblea celebrada en Santiago.                                                                A . PA N AR O  /  Arquivo



Tres maxistrados da Audiencia
Nacional deixan en liberdade a
Carlos Ruiz Santamaría, un
presunto narcotraficante. ¿Vos-
tede cre na boa fé dos xuíces?

Non teño tan mala opinión da
xustiza como parece que si a te-
ñen maioría dos cidadáns. Pero
hai xuíces, fiscais e avogados que
consideran que os delictos de
narcotráfico non son graves de
abondo. Non se pode explicar co-
mo a sala cuarta decide poñer a
este home en liberdade a vinte dí-
as do xuízo. Preocúpame a canti-
dade irrisoria que se lle puxo de

fianza e que non se tivera en con-
ta que cando foi detido levaba
cinco pasaportes con cinco na-
cionalidades. Esta sala esta consi-
derada progresista e publicouse
un manifesto de apoio acusándo-
nos aos que criticaramos a deci-
sión xudicial. Estou de acordo en
que o goberno non actuou coa
mesma dilixencia co xuiz Ruiz de
Polanco porque non lle interesaba
politicamente. Pero para os mo-
vementos sociais as exixencias
son as mesmas neste caso que no
de Ruiz de Polanco que puxo a
Pablo Vioque en liberdade.

Incautan tonelada e media
de cocaina en Vigo e saen a re-
lucir de novo as empresas ta-
padeira. ¿Cal é a dimensión do
diñeiro negro en Galiza?

Non hai interese político en
investigar a estas empresas. A
min pégame a risa escoitar ao di-
rector xeral de Facenda dicir que
coa entrada do euro vanse inves-
tigar aos que merquen coches de
máis de catro millóns de pesetas.
Nós falamos de milleiros de mi-
llóns que se branquean. Hai dous
anos que Diz Guedes nos anun-
ciou que a Xunta investigaba cen

empresas e que iamos levar sor-
presas. Estamos esperando. Os
detidos en Vigo non son os úni-
cos; hai outras empresas inter-
postas que se adican a estes mes-
teres. Pero o máis urxente seme-
lla cortar as vías de financiamen-
to do terrorismo. Nos levamos
pedindo o mesmo para o narco-
tráfico porque en Europa os toxi-
cómanos seguen sendo cidadáns
de terceira aínda que non se vexa
o sangue cando morren.

¿Como mudou a atención
ao toxicómano nestes anos que
leva adicada a Érguete? ¿Xa
non é preocupante o consumo
de heroina?

Na provincia de Pontevedra os
delitos están baixando. Non é for-
tuíto, é un traballo de moitos anos
e de moitas organizacións que
abranguen diferentes campos: tra-
tamentos, aspectos xurídicos,
reinserción. Existe unha poboa-
ción nova que se inicia no alcool,
e segue coas pirulas e a cocaina,
para rematar fumando heroína.
Asi que o proceso non é tan dife-
rente ao de hai quince anos. O que
segue fallando é a política preven-
tiva. Con tantas mortes, unha pen-
sa ¿como pode ser tan irresponsá-
bel a mocidade? Unha medida
adecuada sería a inclusión dunha
materia de saude no ensino na que
se explicaran os efectos do orga-
nismo ante as drogas.

Tolerancia social

Cando Érguete abriu en Vigo os
talleres de formación ocupacio-
nal topou a oposición viciñal.

A dobre moral segue existin-
do. A xente non quere un toxicó-
mano na porta, se pode estar catro
portais máis abaixo, mellor. Aquí
tivemos un problema gordísimo
para poder instalarnos, con inter-
vención policial incluída. En xe-
ral, agora os viciños están encan-
tados e os rapaces asisten aos cur-
sos que ofertamos. A mentalidade
cambia cando ven resultados. So-
mos partidarios de que as persoas
que teñen dificultades para inser-
tarse no mundo laboral deben
convivir xuntas, pero non é a me-
llor fórmula que todas tiveran pro-
blemas coa droga porque a posibi-
lidade de fracasar é maior. Que
compartan aula un parado de lon-
ga duración con 50 anos de idade
e un ex presidiario toxicómano
ábrelles os horizontes aos dous. 

A imaxe das nais contra a
droga berrando á entrada dos
xulgados foi interpretada ás
veces como un acto de histe-
rismo.

As nosas manifestación eran
agresivas porque nos sentiamos
impotentes. Pero sempre ofreci-
mos unha explicación serena, un
razoamento. Ese foi o papel que
me tocou a min. A xente que pri-
meiro pensaba mira que tolas,
despois ia entendéndonos. E non
me cabe dúbida de que os mes-
mos que denunciabamos tiñan in-
terese en que a imaxe que se di-
fundira de nós fora a dunhas to-
las, unhas marxinais. Fumos se-
rias nas análises e constantes, e
hoxendía somos sumamente res-
petadas. Daquela ningunha de
nós pensaba que un rapaz con
problemas coas drogas puidera
algun día acceder a un traballo.
Hoxe é unha realidade. Non qui-
xemos dar pena. Nunca expliquei,
nen utilicei as situacións polas
que teño pasado como nai. Para
nós é unha cuestión de dignidade,

tiñamos que romper co tópico de
que o toxicómano era fillo dunha
familia desestructurada.

Amosouse en moitas oca-
sións contraria á legalización
das drogas.

Xa non son tan drástica. Hai
que legalizar o hachís porque,
nos guste ou non, xa forma parte
da cultura da mocedade, e por-
que hai que separar mercados.
Para mercar hachis os rapaces
van aos mesmos lugares nos que
se venden pastillas e cocaina, po-
lo que existe máis risco de cair
noutro consumo. Co resto das
drogas, o debate está pendente.
Eu teño as miñas reservas por-
que precisaría dunha lexislación
que controlase a prevención,
producción e consumo. Pero xa
non digo que non ao debate so-
bre a legalización.

A imaxe da película

Está participando no guión da
película sobre a súa vida. ¿Vai
entrar o filme nos aspectos
persoais?

Levo trinta anos traballando
nos movementos sociais en cam-
pos diferentes, con CCOO, coas
asociacións de pais e as de vici-
ños, cando xa empezaban a xurdir
os problemas de drogas. Antes de
criar Érguete, xa estaba nese mun-
do. Estou segura de que hoxendía
estaría en Érguete ainda que os
meus fillos non fosen toxicóma-
nos. O que intentará contar a pelí-
cula é o compromiso dunha cida-
dá de esquerdas con inquedanzas
sociais. Vai sair reflexado o tema
dos meus fillos, os momentos que
pasamos, como asumín o proble-
ma, e como contribuín a  que ou-
tras familias o fixeran con sereni-
dade, que é moi difícil. Sairán ta-
mén os froitos da loita das nais,
como a lei de fondos requisados a
narcos. Cando me propuxeron o
proxecto, non me gustou en prin-
cipio, pero despois pensei na
vertente didáctica, na posibilidade
de rachar coa imaxe que se poda
ter da droga en Galiza e no apoio
que pode ofrecer a familias que
aínda hoxe non son capaces de
asumir que teñen un problema en
casa. Espero que transmita unha
imaxe miña dunha persoa normal
que cre na igualdade. 

Defínese como unha muller
de esquerdas e sigue militando
no PSOE. ¿Cómo lembra a súa
etapa de concelleira en Vigo?
¿E as actuais liortas do partido
nesta cidade?

Cando Carlos Príncipe me
pediu que fose na súa lista está
claro que quería aproveitar o ti-
rón que eu pudera ter naquel mo-
mento. Era militante e conscien-
te, pero tamén quería conseguir
avances sociais. A nível persoal
foron os anos máis frustrantes da
miña vida porque a miña rela-
ción con Príncipe nunca foi boa,
non así co resto dos compañei-
ros. O debate actual vai ser clari-
ficador. A miña postura é clara:
considero que Carlos Príncipe
non é a persoa ideal para encabe-
zar unha lista porque xa o fixo en
dúas ocasións consecutivas sen
bos resultados. Hai outras perso-
as válidas para encabezar, pero
teñen medo porque Príncipe ten
poder. Non minte cando di publi-
camente que a asemblea o apoia,
porque el ten unha boa parte da
militancia ao seu favor. Pero xa
cumpriu co seu cometido e o
partido ten recambios.♦
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Carmen Avendaño

‘Hai que legalizar o hachís’

A. ESTÉVEZ

Recíbenos na escola taller de Érguete, a asociación que fundou en
1984 para unir a nais de toxicómanos e loitar contra o narcotráfico.
Carmen Avendaño, militante e ex concelleira do PSOE en Vigo,
anúncianos que pronto deixará a coordenación do centro e resume
os avances acadados nestes anos. O director de cine Gerardo He-
rrero realiza unha película sobre a vida desta muller, quen asegura
que “xa non son contraria a que se debata a legalización das drogas”.
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HORÁCIO VIXANDE
O alcalde de Sada atende
ben aos membros do seu gru-
po, o Partido Popular, xa que
seis deles teñen a dedicación
exclusiva e perciben men-
sualmente 318.000 pesetas e
os outros dous cobran men-
sualmene 141.000 pesetas
pola súa dedicación parcial.

O propio alcalde recibe un sala-
rio do Senado e cobra do conce-
llo puntualmente 100.000 pese-
tas en concepto de dietas. A
oposición non ten asignación
económica de ningún tipo e ata
moi recentemente nen sequer ti-
ña asignados locais nos que re-
alizar o seu labor.

Ata que resultou electo sena-
dor, Ramón Rodríguez Ares per-
cibía como alcalde 711.000 pe-
setas, unha das retribucións máis
altas de Galiza, que superaban
moi poucos rexedores. Poste-
riormente, pasou a recibir un sa-
lario como representante da Co-
ruña na Cámara Alta e a comple-
tar os ingresos con cen mil pese-
tas de dietas procedentes do con-
cello, aínda que a través dunha
xustificación de gastos irregular.
O procedemento sempre é o
mesmo e os conceptos idénticos;
a saber: cinco viaxes a Compos-
tela e quince á Coruña, con auto-
estrada e quilometraxe incluí-
dos, a pesar de que moitas das
súas viaxes coinciden con se-
sións do Senado. De todos xei-
tos, a suma final dos gastos por
eses conceptos é de 33.040 pese-
tas, moi lonxe das cen mil pese-
tas xustas que recibe cada mes.

Por outra banda, aínda que
parte dos gastos están xustifica-
dos, Ramón Rodríguez Ares
disfruta de sendas tarxetas coas
que paga tanto a gasolina como
a autoestrada nos seus despra-
zamentos, polo que no caso das
cen mil pesetas de dietas que
percibe como complemento ao
seu salario de senador, son gas-
tos incluídos noutras partidas.

No aspecto económico, cos
seus concelleiros Moncho Ares
ríxese polo criterio de facer e
deixar facer. As altas remunera-
cións que perciben todos os seus
edís tamén sirven para animalos
a eludir o control sobre os gas-
tos. Ao mesmo tempo, hai reci-
procidade por parte do alcalde.

Dentro das denuncias da
concelleira popular Helena Ra-
mallo sinalábanse unha serie de
gastos extravagantes por parte
do concelleiro de Urbanismo,
Emilio González López. Entre
estes gastos figuraban facturas
en farmacia nas Canarias ou
crema solar, conceptos que o al-
calde xustificou apuradamente
e sen moita convicción. A per-
misividade ante a alegría no
gasto de Emilio González esta-
ría enmarcada na política do al-
calde de facer e deixar facer.

Detonante do enfrontamento

Precisamente foi unha moción

en torno á necesidade de contro-
lar o gasto o que provocou a cri-
se de goberno en Sada. Había
anos que o BNG denunciaba as
irregularidades no concello e as
mesmas eran motivo de enfron-
tamento entre o alcalde e a con-
celleira Ramallo desde a elec-
ción desta última nos comicios
de xuño de 1999, aínda que foi a
chegada dun novo interventor
–ata o momento desempeñaba o
cargo o secretario municipal– a
circunstancia que acelerou o
proceso. Ao incorporarse ao car-
go o novo funcionario, en xullo
de 2001, detecta irregularidades
e propón auditar a Sociedade
Mercantil Radio Sada. Entón, en
novembro de 2002, o BNG leva
a pleno unha moción na que es-
tende a proposta ás contas do
concello e ás do Padroado Muni-
cipal de Cultura. Nese momento,
a concelleira Helena Ramallo,
ao coñecer o informe do inter-
ventor, decidiu apoiar a moción
e deixar ao PP en minoría.♦
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O consello
da CRTVG
XOSÉ MANUEL SARILLE

Desde fóra chama a
atención a indiferen-
cia con que os

partidos actúan nalgunhas
institucións. Non se
entende que nas
deputacións se faga unha
oposición política de baixa
intensidade, que non se tra-
balle con todas as
consecuencias. Nas deputa-
cións cómpren políticos fo-
gueados, capaces de
cuestionar o carisma do
que gozan actualmente Bal-
tar e Cacharro Pardo nos
seus territorios. No entanto
ninguén fala diso.

Pero non é o único caso;
se nas corporacións provin-
ciais a hexemonía da derei-
ta é practicamente
absoluta, nas televisións
aínda o é máis; e son
lugares importantes os con-
sellos televisivos, onde a es-
querda ou como se chame,
non é capaz de articular a
mínima confrontación ideo-
lóxica, nin co Partido Popu-
lar nin co diñeiro, o outro
interesado en que a inmun-
dicia baseada na estupidez
circule permanentemente
pola pantalla.  

O  Parlamento abriu o
prazo estes días para a
elección do Consello de Ad-
ministración da CRTVG.
Na anterior lexislatura o
PP tiña sete representantes,
o Bloque tres e os
socialistas dous. O consello
está considerado polos par-
tidos como un trasto inútil,
un indicador da falta de re-
flexos á hora de valorar a
importancia da tele. Alí van
parar representantes por
motivos diversos, ás veces
francamente exóticos. Reci-
ben retribucións moi altas
a cambio de moi pouco tra-
ballo. Estraña esta
indiferencia da esquerda,
porque con eses
representantes poderían ar-
ticular unha política de se-
guemento  sobre os medios
de comunicación, ademais
do control correspondente
da TVG. E non se trata só
da politica informativa, se-
non do telelixo, da
programación inmunda
que entra polos receptores
día e noite. Deberían apro-
veitar o órgano para discu-
tir sobre a televisión, come-
zar a falar deste hipnotiza-
dor ao que cada cidadán
galego dedica doce anos da
súa vida. Non se trata de
buscar un control social co-
mo o da escola, claro, pero
como dicía Platón, hai un
termo medio entre a
ciencia e a ignorancia, igual
que entre a bondade e a
maldade, entre a beleza e a
fealdade. Na televisión
deberíamos aspirar á
mediocridade. ¿Os novos
representantes van ir facer
ese traballo, ou volverá ha-
ber premiados por misións
superiores doutros comba-
tes? ¿Con que dereito?.♦

O alcalde recibe remuneración do Senado

Seis dos nove concelleiros do PP en Sada
cobran 318.000 pta.

A concelleira do PP Helena
Ramallo denunciou ao alcalde
da localidade, o tamén popular
Ramón Rodríguez Ares por su-
postos delitos de malversación
e prevaricación. A denuncia
está relacionada cos gastos sen
control que realiza tanto o al-
calde como outros membros
do equipo de goberno.

“Sigo a ser do PP, pero hai
que controlar o destino dos car-
tos públicos”, indicou Helena
Ramallo, que desde o seu en-
frontamento co rexedor foi des-
poxada da súa oficina e desterra-
da ao salón de plenos, en com-
pañía dos grupos da oposición.
Rodríguez Ares, pola súa banda,

acusa a Ramallo de denuncialo
por venganza, despois de non
poder ter figurado nas listas do
PP das autonómicas, pero a con-
celleira lembra que “nada ten
que ver que eu poda ter ambi-
ción política con que denuncie
que se malversan fondos”. 

En calquer caso, Ramallo
ten no seu poder documentos
que demostran as súas acusa-
cións e probas de que mantiña a
Fraga ao corrente das súas de-
nuncias, aínda que a última ho-
ra o presidente eludiu entrar en
materia e remitiu ao domicilio
da concelleira unha tarxeta ma-
nuscrita na que revela a “lealda-
de” que lle debe ao alcalde por

cuestión de anos de relación.
A denuncia máis grave for-

mulada ata o momento por He-
lena Ramallo ten que ver co
uso que o alcalde e a súa fami-
lia fan das tarxetas de autoes-
tradas e gasolina propiedade
do concello. Hai probas docu-
mentais que demostran que se
realizan gastos como paga-
mento da autoestrada en dous
lugares distintos ao mesmo
tempo. “Ou o alcalde ten o don
da ubicuidade ou ten un clon”,
ironiza Helena Ramallo. Outra
explicación sería que é a filla
de Ares emprega recursos pú-
blicos para trasladarse diaria-
mente a estudar á Coruña.♦

Unha concelleira do PP denuncia que a filla
do alcalde viaxa a conta do contribuínte

Un home do
Renacemento
O alcalde de Sada, Ramón
Rodríguez Ares considera a
súa vea artística un filón que
debe explotar o concello que
preside. A súa pretensión era
a de expor a súa colección de
moedas e selos no Centro
Municipal de Cultura. Pero
Moncho non só é un
coleccionista impenitente, se-
nón un artista, un creador
total, un polifacético home
do Renacemento que abarca
case todas as áreas das artes
e das letras.

Como artista plástico,
Moncho é un escultor de
madeira que tamén
considera a súa obra como
unha alfaia que o Centro
Municipal de Cultura debe
aproveitar e exhibir en pri-
meiro lugar, aínda que iso
signifique un enfrontamen-
to coa concelleira Helena
Ramallo, empeñada en
levar a racionalidade á pla-
nificación no Centro Muni-
cipal de Cultura.

Como escritor, é ensaísta
e creador. A súa “Historia
de Sada” non figura nos an-
deis das bibliotecas do país,
pero só porque o seu grosor
e peso é demasiado para
que o podan soportar as
librerías e as súas
composición poéticas atopa-
ron plasmación musical,
aínda que tivo que ser a súa
muller quen grabase as can-
cións. Iso si, de momento
non lle compuxo as letras a
Ana Kiro, cantante veciña
de Sada e amiga do rexedor.

O artista total é un auto-
didacta, un creador feito a si
mesmo, pero tamén é un al-
calde preocupado polos seus
veciños, sobre todo os que
viven máis aló das nosas
fronteiras, por iso gábase de
visitar con frecuencia a cida-
de de Nova York, aínda que
teña que ser a conta do con-
tribuínte e, como indican al-
gunhas facturas,
hospedarse, con
acompañante, no luxoso Ho-
tel Hilton: sacrificios dun al-
calde entregado á veciñanza.

Ademais, recae sobre
Ramón Ares a honra de ter
acadado os máis altos
cumios da arte publicitaria,
por iso é autor dos dous
lemas electorais máis
brillantes que lembran os
propagandistas de todo o
mundo e, como non, non ti-
vo inconveniente en botar
man deles nas eleccións mu-
nicipais de 1995 e 1999:
“Vota Moncho, tú ya sabes”
e “Moncho es mucho”, con-
signas que constitúen verda-
deiros achádegos.♦

Ramón Rodríguez Ares leva na alcadía 23 anos.
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Máis de 70 operacións cirúrxicas
tiveron que ser adiadas no último
mes. Segundo a consellería de
Sanidade, este contratempo dé-
bese á falta de sangue nas reser-
vas hospitalarias. A diminución
deste recurso estaría motivado
pola redución das doazóns. Mais
os dados achegados pola Aso-
ciación para a Defensa da Sani-
dade Pública contradín esta hipó-
tese. Segundo os responsábeis
deste grupo, moita da culpa desta
crise no banco de sangue de Ga-
licia ten a súa orixe nos cambios
sufridos no sistema de xestión,
logo de semiprivatizarse o Cen-
tro de Transfusións de Galicia.

Este centro funciona ao xeito

dunha fundación sanitaria. En
funcionamento desde 1993, as
estatísticas que manexa a funda-
ción mostran que o seu funciona-
mento foi ineficaz e prexudicial
para o sistema sanitario xeral, ao
facer máis longas as listas de es-
pera e darlle á sensación á ci-
dadanía de que a sanidade públi-
ca é inútil. “Os resultados deste
centro demostran que é máis cus-
toso e menos efectivo que os cen-
tros sanitarios xestionados de
acordo ao modelo público tradi-
cional”, explicou o portavoz da
AGDSP, Manuel Martín.

Para Martín, está clara a res-
ponsabilidade do centro de trans-
fusións, logo de que houbese dú-

as crises de fondos de sangue en
tan só tres meses. O funciona-
mento do centro fixo máis com-
plexo o abastecemento do sangue
cara aos hospitais. “O sangue vai
desde os centros de extracción ata
o centro”, relatou Martín. “Desde
o centro de Compostela, sae o
sangue para os hospitais. Con es-
te sistema, os propios hospitais ti-
veron que pechar os seus propios
sistemas de reserva, que se facían
don doazóns dos familiares dos
pacientes, ou con eles mesmos,
denantes de seren intervidos”.

Falsa imaxe

Na análise que fai a AGDSP, fai-
se incomprensíbel que haxa ca-
rencia de sangue cando as doa-
zóns aumentaron un 16 por cen-
to nos últimos meses e hai hoxe
un 35 por cento máis de litros de
plasma que hai un ano. “Non se

lle pode botar a culpa ao pobo
galego e consideralo pouco soli-
dario. Galicia ten unha taxa de
doazóns de sangue do 41,4 por
mil habitantes e ocupa o sétimo
lugar entre as 17 comunidades
autónomas”, subliñou Martín.

Segundo a asociación, ade-
mais doutros aspectos menores, o
cerne do problema reside no siste-
ma de xestión do centro de trans-
fusións. É por iso que reclama da
administración un paso atrás e a
volta ao sistema público para evi-
tar que a falta de sangue se con-
virta nun grave problema, que,
ademais, non ten relación coa es-
caseza de doantes. “Exiximos un-
ha investigación sobre as causas
reais do problema, a adopción de
medidas inmediatas para solucio-
nalo e o feche da fundación sani-
taria, ademais do retorno dos seus
fondos e recursos á rede sanitaria
pública”, manifestou Martín.♦

Nº 1.019 ● Do 31 de xaneiro ao 6 de febreiro de 2002 ● Ano XXV

Case ninguén daba xa un peso
polo proxecto. A remodelación
da praza de España, acceso por
excelencia á cidade de Ferrol, foi
durante varios meses o punto ne-
gro do pacto de goberno confor-
mado polos grupos nacionalista
e socialista. O acordo existía en-
tre ámbolos dous partidos, e a
iniciativa configurábase como
unha das actuacións estrela da
vixente lexislatura local.

Nembargantes, no último in-
tre e cando soamente faltaba o sí
definitivo, os socialistas deron
unha desagradábel sorpresa aos
seus compañeiros de goberno.
En sesión plenaria rechazaron a
reforma debido á falla de fondos
municipais para acometela. En
teoría, eses fondos deberían ver-
se considerabelmente diminuí-
dos por obra dunhas axudas eu-

ropeas que xa foran solicitadas.
Pero nas filas do PSOE non con-
sideraron que se tratara dunha
opción segura, e botáronse atrás.

A pasada semana, varios me-
ses despois do pleno da discordia,
as axudas chegaron. De súpeto
choven de Europa 2.500.210’35

euros –416 millóns de pesetas–
que fan posíbel retomar un pro-
xecto non exento de polémica.
Existe acordo de novo.  E o im-
portante que queda de todo isto é
que finalmente, polo que parece,
haberá nova praza, novos acce-
sos, un aparcadoiro soterrado que
dea alivio aos desesperados con-
ductores da cidade, e haberá ta-
mén algo máis de confianza en
prol dos pactos electorais dos que
tanto se ten falado.

Sen dúbida, tanto a funciona-
lidade como o aspecto da super-
ficie da nova praza mudarán
considerablemente. Agora queda
buscarlle un novo fogar á estatua
ecuestre de Franco. E resulta un-
ha mágoa que o progreso, des-
pois de tantos esforzos, se vexa
cuestionado por unhas cantas to-
neladas de metal.♦

A polémica praza
de España

MARTINA FERNÁNDEZ BAÑOBRE

A achega provinte dos fondos de cohesión eu-
ropeos permitirá finalmente a reestruturación da
praza de España. Ademais diso, esta axuda eco-
nómica permitirá deixar atrás algunhas dúbidas
sobre o pacto de goberno entre BNG e PSOE.

Fe r ro l

Máis de 70 operacións tiveron que ser adiadas

Falta sangue nos hospitais
pese ao aumento das doazóns

A pervivencia
do principio
monárquico
MIGUEL BARROS

México inventou o
dedazo, institución
política que insire o

principio monárquico no siste-
ma democrático. Gracias á cre-
ación desta figura o PRI arran-
xou o problema da sucesión no
poder sen conflitos, pero foi in-
capaz de evitar o crecemento e
desenvolvemento da
corrupción  política. Reducir a
realidade complexa a
esquemas comprensíbeis sinxe-
los e manexables é a tentación
permanente do home para
resolver problemas que non en-
contran solucións fáciles nos
arquivos da razón. Na política,
a tentación simplificadora vese
sempre acelerada pola falta de
tempo para resolver os proble-
mas. O devezo polo sinxelo e
manexábel reviste na política a
fórmula máxica que permita a
sucesión no poder sen aparellar
conflitos.

Esta sucesión no poder
sen conflitos deixa na
historia consagrado o princi-
pio monárquico que vén
representar a posibilidade
dos relevos cun grao
mínimo, ou simplemente to-
lerábel de disputa.

Frente a este mito, álzase o
mito democrático que
representa a pretensión de con-
seguir a lexitimidade do poder
baseada no consentimento dos
gobernados e este poder lexití-
mase pola vontade da maioría
expresada a través de eleccións
libres. Pero para articular a par-
ticipación dende a pluralidade
do corpo social o sistema
precisa organizarse mediante
partidos políticos.

Ora ben, a dificultade xor-
de cando se trata de conseguir
que a vida interna destas orga-
nizacións discorra igualmente
por cauces democráticos onde
o poder dos líderes mane fun-
damentalmente dun apoio non
manipulado das bases, rexidas
nas súas preferencias por
orientacións de carácter
ideolóxico, afinidade de talan-
te, confianza ou ben de apoio
programático. Nembargantes,
a realidade interna non pode
ser tan idílica como fora de de-
sexar teoricamente porque non
existe a posibilidade de reparto
dun ben escaso sen que tal re-
parto non leve aparellado o
conflito e a regueifa. Por esa
razón os partidos españois em-
pezan a imitar a institución do
dedazo, intentando resolver si-
multaneamente a sucesión no
poder e o control interno do
poder partidario.

Aínda que a fermosa
democracia española é ben no-
va xa a cortexan os antigos vi-
cios. Pujol acaba de designar
sucesor, Fraga leva traballado
moito na procura do seu.
Aznar ten as mans libres para
facelo. Nunha palabra en vinte
anos de práctica democrática
esváese a fe no principio
característico deste sistema po-
lítico e o principio monárquico
infecta a vida dos partidos.♦
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A.N.T.
A Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública (AGDSP)
esixe que se investiguen os motivos da escaseza de sangue nos hospi-
tais. Desque se centralizou e semiprivatizou o sistema de transfusións,
non deixan de diminuír as reservas pese ao aumento das doazóns.

A semiprivatización na
xestión da doazón de

sangue conseguiu máis
doantes pero empiorou a

situación nos hospitais.



A.N.T.
“A información dunha axen-
cia de prensa confundiu o
que asegura o meu informe.
Hoxe todos os nenos galegos
son bilingues e non teñen
ningún problema para pro-
gresar nos seus estudos, tanto
se lle impartan aulas nunha
ou noutra lingua”, asegurou
o profesor Camilo Brandin,
autor dun informe da facul-
dade de Ciencias da Educa-
ción do campus de Ourense.

Camilo Brandín saiu ao paso
dunha información de prensa
que, basándose no seu traballo.
aseguraba que “os nenos asimi-
lan con dificuldade información
en lingua galega”. Segundo
Brandín Feixóo no seu estudo
nunca escribiu que os nenos
aprenden antes en castelán,
“outra cousa moi diferente é
que a predisposición mental e a
velocidade de procesamento de
material escolar escrito aínda
non acadou o equilibrio total e
que moitos nenos e universita-
rios, aínda recibindo as súas au-
las en galego, fan dispoixa o
exame en castelán”.

O pedagogo ourensán ase-
gura que “todos os nenos gale-
gos son bilingues e non teñen
ningún problema en progresar
nos seus estudos, tanto se lle
imparten as aulas nunha ou
noutra lingua. Polo que non se
pode entender que os nenos han
de receber as aulas en castelán,
senón todo o contrario, que se
siga potenciando o galego ata
que se acade un bilingüísmo
mental totalmente equilibrado
en ambas linguas. Non sexa que
despois, ao pronunciar o discur-
so ao público en galego por in-
terés momentáneo (político, te-

levisivo, etc.), ao rematar per-
gunte aos seus amigos, xa en
castelán, “¿y que tal lo hice?”.
Por se quedase algunha dúbida,
a información da axencia Efe
foi publicada sen consultar co
autor e eu imparto todas as mi-
ñas aulas en galego”.

Reaccións

O alarmismo da información fi-
xo saltar os resortes de moitos
sectores. A CIG-Ensino contes-
tou as afirmacións, que recollí-
an os xornais, e reinterpretou os
problemas de aprendizaxe no
rural noutra clave, “o alunado
do rural sofre máis trabas no
seu proceso de aprendizaxe:

centros peor do-
tados, menos re-
cursos e material
didáctico, menos
servizos, escola-
rización máis tar-
día, falta de acti-
vidades extraes-
colares, etc.... ao
que hai que en-
gadir, por deter-
minante, a situa-
ción socioeconó-
mica do medio
rural, en trazos
xerais, peor”

A outra clave que escandali-
zaba do informe volto do revés
era cando afirmaba con sorpre-
sa o xornalista que “cabía espe-

rar que os esco-
lares do rural fo-
sen os que proce-
saran máis rapi-
damente en gale-
go, por estar
máis habituados
co idioma”. A
CIG pergúntase
se eses escolares
do rural están ha-
bituados ao gale-
go escrito ou se o
seu hábito se res-
trinxe só ao am-
bente familiar e á

lingua oral, “¿en que idioma
ven a TV, en qué lingua están os
libros que len, en que idioma
reciben as clases?”.♦

Galegos
de por vida
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

Nas infaustas necroloxías
das últimas semanas -
algunhas delas tan

rechamantes, bruscas e eviden-
tes que un non sabe se a vida é
ese espectáculo que se
perpetúa cando vas levado en
ombros que non cadran, nin si-
quera na estatura descomposta
dos porteadores -cabe algo
máis que profundar no
realismo. Maus, rostros, foto.
¡Sempre a foto! Patéticos ¿Que
lles queda arestora aos teatrei-
ros da Humana Comedia, des-
pois do visto nos últimos días?
Velái vén axiña o Entroido
Fértil d eGalicia. Entre a borra-
lla dos incensos, caladiño se
foi, leváronnolo, Xoán Manuel
Casado Martínez, nas
antípodas do antedito.

Pois neste necrochunga
mediática cos crisantemos e as
poderosas visitas, aparecen os
amigos de AC Pedralonga, de
Marín, no Salón de Plenos do
Concello e fan a entrega dos
fermosos pergameos Galegos
de por vieda, que asinan máis
de cen persoas, chamados por
lista pública, recoñecidos
como declarantes: “Que a
lingua galega é a miña lingua,
a lingua que quero me
acompañe deica máis alá da
morte (...) Que, se terceiras
persoas, tentasen impedir a re-
alización desta miña derradeira
vontade, pido a calquer outro
familiar ou amigo/a que tiver
coñecemento deste meu
desexo, que tome todas as me-
didas para facelo cumprir, e en
caso de absoluta imposibilida-
de, que faga que se me enterre
en siléncio. “Teño a certeza de
que esta Asociación noviña
non xorde dos cimiterios priva-
dos, nin da diserción pública
do noso idioma nas honras fú-
nebres que adoitan o consumo
dos ricachos de arestora, nin da
tolemia revolucionaria duns
cregos tolitatis e desnortados.
Non. Eu sei deste documento
desde hai meses. Das dificulta-
des que cómpre vencer. 

Foi unha solporecida
alegre a do 26 de xaneiro no
Concello de Marín, cheo de
Amor e Lealtade ao noso ben
máis querido, á nosa mellor ri-
queza, que é herdanza: a
Lingua. Un gaiteiro só, Alberto
para tres pezas singulares. E os
versos aínda case adolescentes
de Natalia Crespo e Lucía No-
vas, con arrecendo a mimosas,
os máis madurecidos de Xosé
Manuel Millán Otero, os de
Bernardino Graña, que odiciou
de sacerdote de Chiapas, recla-
mando xustiza, clamencia,
liberdade, aos deuses
milenarios que desoen, xordei-
ra inmensa, o corazón dos
febles. Palabra e versos para o
mundo. Desde Marín, como
antes foron desde Compostela,
Vigo, A Coruña, O Couto Mis-
to. No fondo da paisaxe:
Irimia, O Pedregal de Meira, F.
Carballo, R. Aramburo, Xurxo
Gude... para quen cre ou quen
escoita de agnóstico, ateo ou
Irmandiño. A Nosa Lingua.♦
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GARRINCHA

“É MÁIS DOADO
QUE UN CAMELO PASE

POLO OLLO DUNHA
AGULLA, QUE UN RICO

ENTRE NO REINO
DE DEUS”

SE A AGULLA
É DO F.M.I.,
XA VERÁS

TI O DESFILE...
XA...

E DIXO
DEUS

“VÉNDASE
A LUS”

Camilo Brandín desminte
que o seu informe conclúa que se aprende máis rápido en castelán

Un traballo de Ciencias de Educación de Ourense
asegura que o galego é idóneo para o ensino

A CIG-Ensino fai a súa propia
análise das causas dos atrasos
da escolarización en galego:

—A Consellería nin sequer
é capaz de garantir o dereito
fundamental a que os/as ne-
nos/as que teñan como lingua
habitual o galego sexan escola-
rizados/as neste idioma. 

—Un estudo recente, elabora-
do pola CIG-Ensino e a AS-PG, en
base á recollida de datos de 261
centros, confirma que o ensino que
se imparte no noso idioma é míni-
mo. Así, o sistema educativo non
se mostra como elemento dinami-
zador do proceso de recuperación
do idioma. O alunado chega falan-
do en galego á escola en maior me-
dida do que fai durante a súa esta-
día escolar e xa non digamos ao
abandonar o sistema educativo.

—Este mesmo inquérito so-
bre o cumprimento do Decreto
247/95, constata que no ensino

infantil e 1º Ciclo de Primaria, o
41,5% do alunado ten como lin-
gua predominante o galego e só o
17,7% recibe as aulas nesta lin-
gua. No 2º e 3º ciclos de Primaria
o 21% dos centros non cumpren
o Decreto dos mínimos.

—A propia Consellería, nun
estudo elaborada por ela mesma
no curso 1998/99 tivo que asumir
o fracaso da súa política lingüís-
tica, despois de que os propios
centros recoñecesen o incumpri-
mento dos mínimos establecidos.
É preocupante que, desde aquela,
a Consellaría non emprendese
ningunha medida para emendar a
súa política lingüística no ensino.
O incumprimento deste Decreto,
que é de mínimos, pois nin se-
quer lle dá o mesmo trato á lin-
gua propia de Galiza que ao es-
palol, amosa a  falta de interese
da Consellería de Educación po-
lo noso idioma.♦

Incumprimentos da Consellería

A aprendizaxe non depende do idioma, segundo Brandín. PA C O  VILABARR O S

‘A información

da axencia EFE

foi publicada sen

consultar co autor e

eu imparto

todas as miñas

aulas en galego”

Camilo Brandín



Polo de agora só é unha idea, pe-
ro o concelleiro de Educación de
Santiago xa iniciou as conversas
cos centros educativos para tra-
tar de ofrecer este servizo. Con-
sistiría en artellar un programa
de actividades que contribúan ao
desenvolvimento psíquico e físi-
co dos rapaces mentres se evita
aos pais e as nais ter que ocupar-
se do seu coidado durante máis
tempo mentres non teñen vaca-
cións. A intención de Xosé Ma-
nuel Iglesias é por en marcha un-
ha experiencia piloto con dous
centros situados na cidade estra-
téxicamente, un deles podería ser
o de Fontiñas. “Desta maneira
poderiamonos facer unha idea da
oferta e da demanda que pode-
mos ter. Esta situación –comen-
ta– é froito dunha nova situación
que ven dada pola incorporación
da muller ao mercado laboral e

englóbase dentro da actualiza-
ción do que deben ser obxecto
uns servizos públicos moder-
nos”.  

Nunha liña semellante a con-
sellaría de Educación tamén está
en conversas coas áreas comer-
ciais de Santiago, para ofrecer un
servizo semellante os sábados
pola mañá, actividades para o le-
cer que manteñan ocupados aos
rapaces mentres os seus pais e
nais fan compras. O seu xérmolo
é a experiencia posta en práctica
o pasado ano coa Cruz Vermella
na Praza de Vigo e desta volta
queren contar con Área Central,
El Corte Inglés, Cidade Vella e
ACOTES. A isto sumaríase ta-
mén a intención do concello de
recuperar o espacio do internado
Escola Sionlla como centro de
vacacións para intercambios e
campamentos urbáns.♦

Dixemos que a palabra raposo/raposa
procede de rabo e é certo, pero tamén
debemos falar dunha influencia do ver-
bo rapar, porque senón o lóxico sería
que dera raboso/rabosa.

En realidade, rapar non é un só ver-
bo senón que hai varios verbos homóni-
mos, é dicir que se escriben igual pero
significan cousas distintas. E tamén te-
ñen orixes distintas. Un rapar de proce-
dencia xermánica significa “arrancar”
(de aí ven “rapar o pelo” e a “rapa das
bestas”, etc). Outro rapar que significa
“pillar, arrebatar, roubar” é de orixe la-
tina (de rapere, cun cambio de termina-
ción se cadra debido á influencia de
“roubar”). Tanto un verbo coma outro,
que teñen unha significación bastante
próxima, foron moi fructíferos en deri-
vados na nosa lingua á hora da creación

de compostos expresivos como rapa-
bulsas, rapacartos, rapatundas ou ra-
pavelas. E xa en latin o devandito rape-
re tiña unha longa familia  (rapax -ra-
pacis, rapina, raptus e mesmo rapidus)
que deixou moitos derivados nas lin-
guas románicas (en galego rapaz, rapa-
cidade, rapina/rapiña, rapto, etc). 

Aínda podiamos falar doutro tercei-
ro rapar (pasar a rapa ou rebola para
igualar a rentes o contido dunha medi-
da de gran) e falar doutra rapa (instru-

mento de ferro para arrancar os perce-
bes dos cons).

Pero querémonos referir á palabra ra-
paz, “neno, cativo, meniño”, tan caracte-
rística do galegoportugués. Pois, ao que
parece, a palabra tiña orixinalmente un
sentido moi despectivo (de “rapacidade”)
que na nosa lingua perdeu completamen-
te. Despois veu o feminino rapaza e as
variantes raparigo/rapariga. Por certo
que de rapaz (pronunciado rapá) procede
o pá que tanto usan os portugueses (Va-

mos lá, pá! É muito engraçado, pá!)
O adxectivo rapaz coñeceu unha for-

ma medieval rabaz (por exemplo lobo ra-
baz) e do que levamos dito explicámonos
o verbo rabizar/rapizar “cortar, arrancar”.

Poderiamonos remontar de novo a ra-
bo e seguir o fío de palabras como rabe-
nar “cortar o rabo” e, por extensión, sim-
plemente “cortar”, rabón “animal co rabo
cortado”, rabuxa “sarna dos gatos no ra-
bo” (e de aí “mal humor, mal carácter” e
adxectivos como rabuxo e rabuxento) pe-
ro preferimos rematar referíndonos ao sa-
boroso peixe que nas Rías Altas se deno-
mina meiga e nas Baixas rapante.

Un diccionario portugués explícanos
que rapante significa “que escava o so-
lo”. ¿Virá de aí o nome deste peixe que
ten o costume de se enterrar na area do
fondo mariño?♦

Rapar
HENRIQUE HARGUINDEY
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Intentará ofrecer actividades extraescolares a finais de xuño e primeiros de setembro

O concello de Santiago posibilitará
que os colexios funcionen en vacacións coma garderías

A.N.T.
Durante o luns 28 e a mañá do
martes 29 medio cento de em-
barcacións das confrarías de
Ferrol e Barallobre pecharon a
ría ao tránsito marítimo para
protestar contra os traballos do
porto exterior e os recheo, así
como para demandar a limpeza
da ría no banco de Pías. Na tar-
de do martes 29 depuxeron a
súa atitude.

O bloqueo da ría ferrolá pro-
ducíuse durante trinta horas ao
longo do 28 e 29 de xaneiro e só
puderon evitalo catro buques da
Armada española. As restantes
embarcacións deberon desviarse
e fondear na ría de Ares.

A protesta reclamaba a retira-

da de escombros no banco de Pí-
as, cascallos depositados tras o
derrubo da ponte de Pías cando o
accidente do Discoverer Enter-
prise, e denunciaba os continuos
recheos no porto e os efectos das
obras de construción do porto
exterior nas Canelas. 

No banco das Pías traballan
cincocentos mariscadores a fro-
te, pero outras cincocentas per-
soas están afectadas indirecta-
mente, por iso reclaman rexene-
ración do banco através da reti-
rada dos cascallos –algúns de
grandes dimensións– e a recon-
dución do cano que leva auga
potábel de Fene a Ferrol, que tras
a caída da ponte de Pías instalou-
se provisoriamente no fondo.

Aínda que o accidente producíu-
se hai catro anos e que están co-
locadas as anclaxes para o cano
de auga potábel, este continúa no
fondo, o que impide a aportación
ao banco da area que provén do
río Xubia.

Os mariscadores estiman que
a reparación destes danos costa
365.000  e o PSOE levou ao
Parlamento unha iniciativa para
que a Consellería de Pesca nego-
cie cos mariscadores o pagamen-
to de indemnizacións.

Unha negociación entre os
patróns maiores das confrarías
de Ferrol e Barallobre e o dele-
gado do Goberno permitiu un
acordo polo que os mariscado-
res decidiron depor a súa atitu-

de. O compromiso do delegado
Arsenio Fernández de Mesa de
licitar as obras de retirada do
cano de auga de Pías para que
en abril comecen estes traballos
e os plans para a supresión dos
cascallos no banco de Pías con-
venceron aos mariscadores.
Quedou sen concretar unha so-
lución aos problemas que cau-
san os recheos e a construción
do porto exterior.

Danos dos recheos

Os recheos de Megasa, que apor-
ta lodos ao banco marisqueiro, e
da planta de gas do Grupo Tojei-
ro son dúas preocupacións dos
mariscadores, sobre todo porque,

ademais de superar con moito a
superficie prevista, constitúen
unha práctica xeral que ameaza a
ría de Ferrol.

A construción do porto exte-
rior nas Canelas é outra das agre-
sións que denuncian os marisca-
dores. As súas obras xa afectaron
a un banco percebeiro e o rema-
te do mesmo significará a desa-
parición dos bancos marisquei-
ros da zona. O porto exterior ten
un orzamento de 100 millóns de
euros e os marisqueiros recla-
man non a indemnización indivi-
dual, senón o investimento dun-
ha porcentaxe destes cartos na
rexeneración da ría. Esta deman-
da é unha regra xeral nas esixen-
cias deste colectivo.♦

Os mariscadores esixen investimentos en rexeneración

As confrarías de Ferrol e Barallobre bloquean
a ría contra os recheos e para reclamar a súa limpeza

A.N.T.
Ao final do mes de xuño e a primeiros de setembro, que non hai au-
las, prodúcese un desaxuste entre as vacacións das crianzas e os
seus pais e nais. Desta premisa parte o concelleiro de Educación de
Santiago, Xosé Manuel Iglesias (BNG), para intentar pór en mar-
cha durante estas datas un programa de actividades extraescolares
que en colaboración cos centros educativos palíe estes problemas.

O concello xa iniciou as conversas cos centros educativos.                                                                                PA C O  VILABARR O S



O vigués Fernández Tapias ocupa a
vice-presidencia da Confederación
Española de Empresarios (CEOE)
e dirixe o grupo navieiro Suardiaz.
En 1994 entrou en Conservas Peña
de Vilaxoán, unha
firma que mello-
rou o sistema de
transformación ao
tempo que entraba
nas grandes distri-
buidoras de mar-
cas brancas (con-
serva en lata sen
estampar que se
vende co envolto-
rio da marca que a
comercializa) do
mercado único. A
fábrica melloraba
prezos de produ-
ción mediante as
sinerxias dunha
frota atuneira e un-
ha planta automáti-
ca en Ecuador que
pode enlatar seis
mi l  tone ladas
anuais, un cocedei-
ro de marisco, un-
ha axencia de ex-
portación de peixe
e unha fábrica de
fariña de peixe.

A aposta de
Conservas Peña por entrar na me-
ga-distribución dende a calidade,
a partir duna fábrica tan pequena,
é un fracaso. Para superar a crise
da firma, con perdas anuais supe-
riores a douscentos millóns no úl-
timo quinquenio, Fernández Ta-
pias aumenta a sua participación
na empresa e contrata a Francisco

J. Gosálbez, ex director de Pez
Austral, Alfageme e Escurís que
se incorpora á firma con todo o
seu equipo. A nova etapa  arranca
cunha rescrituración de 10 mi-

llóns de Euros,
que converte a Ta-
pias en dono da
firma, así como co
lanzamento dun
novo reto pola
concentración de
conserverías da
Galiza para com-
petir nos apurados
escandal los  de
prezo das cadeas
de super-merca-
dos da UE. A ofer-
ta está dirixida,
por orde de im-
portancia, a Anto-
nio Alonso, Alfa-
geme, Thenaisie
Probote, Connor-
sa, Pita Herma-
nos e Pescamar.
Conxurando os te-
mores aos despi-
dos masivos que
acompañan a toda
fusión, a nova di-
rección de Con-
servas Peña ase-
gurou aos comités

de empresa que aforro da comer-
cialización conxunta evitaría re-
cortes de plantilla. 

Empezar na caldeira

Con dezasete anos, Fernández Ta-
pias entrou a traballar en Conser-
vas Román de Vilaxoán, unha pe-

quena fábrica na que participaban
o seu pai, Manuel Fernández, do-
no dunha importante consignata-
ria de Vigo e o conserveiro Justo
Tomé. Seguindo o tradicional es-
quema formativo das empresas
familiares, o neófito comezou por
atender a caldeira de vapor do au-
toclave e encargouse despois das
compras antes de dirixir a fábrica. 

Durante a crise da conserva
dos anos 60 que arrasa cen fábricas
da Ria de Arousa, Fernández Ta-
pias ocúpase en Madrid do trans-
porte marítimo e de a pouco é di-
rector da navieira Suardiaz, á que
accede despois de casar coa filla do
dono. A súa participación en Con-
servas Peña de Vilaxoán a partir de
1994, considerábase no seu entor-
no profesional coma unha conce-
sión á lembranza da súa experien-
cia de mocidade no cativo despa-
cho de Conservas Román, debru-
zado sobre o areal de Vilaxoán. 

Un recordo que se suma á
aventura de Grau Tapias, chegado
arredor de 1800 de Blanes (Giro-
na) para montar unha pía de salga-
zón con presa para tabais de aren-
que e xouba no lugar da Regasen-
da (Rande, en Redondela). O seu
fillo, Francisco Tapias Pascual ins-
talara unha fábrica de conservas
no número 12 da rúa do Areal de
Vigo. Na finca de Francisco, na
rúa do Canceleiro de Vigo, pasaba
tempadas Emilio Castelar que es-
crebera unha gabanza do empresa-
rio ao morrer este en 1891. Os ne-
tos de Grau, Francisco e Rafael, ti-
ñan unha sociedade que explotaba
a fábrica familiar de conservas en
Guixar (Vigo), unha consignataria
e un muiño de xofre. Esta socieda-
de desfíxose en 1928 e nas parti-
llas do capital a fábrica de conser-
vas acaéulle a nai de Fernando
Fernández Tapias, Alma Tapias,
que a vendeu pouco despois por
300.000 pesetas ao seu parente
Francisco Tapias.♦

Poboación e tecnoloxía
MANUEL CAO

O proceso de desenvolvemento económico da República de Irlan-
da ven sendo analizado ultimamente pola súa excepcionalidade e
intensidade no conxunto da Unión Europea. Serán, como sempre,
múltiples os factores, principalmente endóxenos, que inflúen e de-
terminan tales procesos sendo pertinente, aquí, prestar atención a
un destes factores: a distribución da poboación por edades.

En efecto, a existencia dun mínimo nivel de poboación xo-
ven devén fundamental para a introducción, xeneralización e
desenvolvemento da innovación e a tecnoloxía nos sistemas
produtivos. Tal é o caso de Irlanda –case único en Europa, por
certo– no que se produce unha prolongación do ciclo demo-
gráfico anterior con taxas de natalidade moi superiores ás dos
demais países europeos. Salvo o caso dos países ou áreas xa de-
senvolvidas que gañan poboación xoven –xa en edade de pro-
ducir e habitualmente ben formada nos países de orixe– me-
diante o ofrecemento de salarios altos e boas condicións de tra-
ballo debido á disposición de capacidade produtiva e tecnoló-
xica axeitada para competir no mercado mundial; para os paí-
ses non desenvolvidos só quedan dúas opcións: asistir impasí-
beis a ese regueiro de fugas do persoal xoven e cualificado ca-
ra as áreas desenvolvidas acentuando o desequilibrio económi-
co e demográfico ou tomar medidas que induzan o medre eco-
nómico mediante a fixación no propio territorio dunha poboa-
ción autóctona en proceso de crecemento autosostido.

A necesidade imperiosa de facer frente ao problema da na-
talidade en Galicia tivo unha gran contestación e críticas na
nosa terra por parte de colectivos feministas e grupos diver-
sos resultando vitoriosos tales grupos e opinións tanto no ám-
bito mediático como  no das mensaxes políticas e no das po-
líticas públicas implementadas. Os incentivos da Xunta de
Galicia, por exemplo, foron mínimos pero foron e son criti-
cados tanto por insuficientes como porque asignarían ás mu-
lleres a misión de procrear alonxándoas do desenrolo da súa
persoalidade en igualdade de condicións que o home.

A necesidade de dispoñer de poboación xoven para indu-
cir razonabelmente procesos continuos de innovación tecno-
lóxica pode argumentarse en base ás seguintes razóns:

a) A poboación xoven é a que ten máis facilidades intrínsecas
para asumir o cambio tecnolóxico. Por razóns de enerxías reno-
vadas e de ausencia de tecnoloxías previas a  predisposición ao
cambio e a tendencia á innovación é máis fácil na poboación xo-
ven que se ve inserta nun sistema de entretimento e entrenamen-
to ocupado polas novas tecnoloxías. A reciclaxe e posta ao día
tecnolóxica das persoas xa introducidas no mercado laboral é po-
síbel pero cuns ritmos e rendemento moi inferiores. Aestrutura de
incentivos podería modificar a intensidade e adicación á mellora
tecnolóxica pero sempre de xeito limitado e con éxito e segue-
mento desigual. Casos como a tardanza en introducir o uso do or-
denador en colectivos sociais e profesionais ilustran este punto.

b) Unha distribución poboacional na que prevalecen os co-
lectivos de maior edade actua como factor retardatario do pro-
ceso de innovación tecnolóxica: dende o punto de vista socio-
económico, a poboación demandará bens e servicios públicos e
privados acordes coas súas necesidades e habilidades; dende o
punto de vista político, elexirá opcións e líderes que represen-
ten á maioría social e oferten melloras no seu benestar; dende
o punto de vista laboral, os colectivos procurarán manter as sú-
as rendas sen esforzo e valorarán a estabilidade das rendas so-
bre o crecemento das mesmas. Unha poboación máis envelle-
cida é forzosamente conservadora e avaliará o futuro e a toma
de decisións dende posicións con acusada aversión ao risco.♦

‘Unha distribución poboacional na
que prevalecen os colectivos de maior

edade actua como factor retardatario do
proceso de innovación tecnolóxica”
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Fernández Tapias
recupera a tradición conserveira
da súa familia

Factoria conserveira.            M . SE N D Ó N  (Do libro Tempos que ha i neste tempo)

G. LUCA
Grau Tapias puxera en pé unha salga en Rande (Redondela)
en 1800, un negocio que continuaron catro xeracións até a cri-
se das fábricas de conserva na década dos 60. Fernando Fer-
nando Fernández Tapias recupera en Conservas Peña de Vila-
xoán a tradición familiar e soña cunha concentración de mar-
cas capaz de competir nas grandes superficies de distribución.

O vicepresidente

da CEOE mercou

Conservas Peña

para competir

coas grandes

distribuidoras.

Fernández Tapias.



“A crise arxentina desestabiliza
a rexión (...) Se ben Latinoamé-
rica no seu conxunto se pode
voltar máis riscosa, a ollos dos
investidores internacionais, os
socios do Mer-
cosur poden ser
os máis conta-
xiados pola sua
relación comer-
cial e estratéxi-
ca”, dixo a pri-
vada Fundación
Capital nun in-
forme difundido
en Bos Aires. “O
nível deste im-
pacto estará de-
terminado por
como manexe
Arxentina a de-
valuación do peso”, agrega.

O governo de Eduardo
Duhalde, que asumiu o poder o
2 de xaneiro, devaluou o peso
case un 30 por cento buscando
frear a recesión que se prolonga
desde 1998. 

A Fundación Capital indicou

que a maior parte do comercio
arxentino se concentra no Mer-
cosur, especialmente con Brasil,
cara onde se dirixen o 25 por
cento das exportacións e de onde

proveñen o 25,6
por cento das im-
portacións.

O segundo
lugar do ranking
ocúpao Chile,
cunha partici-
pación do 9,3
por cento nas
exportacións ar-
xentinas (cre-
cente no tempo)
e do 2,6 por cen-
to nas importa-
cións.

Chile e Bolí-
via, se ben non son membros
plenos do Mercosur porque
conservan a sua propia estrutu-
ra arancelaria, son socios co-
merciais do bloco que lideran
Brasil e Arxentina e participan
das suas institucións políticas.

Na avaliación do “efeito

transmisión” da crise arxenti-
na, a institución dixo que os
socios do Mercosur resultan os
mais afectados, xa que Brasil
coloca o 11,3 por cento dos
seus productos exportados en
Arxentina, mentres que Para-
guai e Uruguai fano nunha por-
centaxe aínda maior, do 29 por
cento e do 16,2 por cento res-
pectivamente.

Semellanzas
entre Arxentina e Brasil

“Observa-se unha importante si-
militude entre os indicadores ar-
xentinos e brasileiros en canto a
repago da débeda externa por
meio de exportacións (necesitan-
se  4 anos de exportacións para
saldala), e tamén en canto ao dé-
ficit e débeda pública (respecto
do PIB) fortemente deteriora-
dos”, dixo a Fundación Capital.

O informe conclúe asegu-
rando que “a alarma (dun even-
tual contaxio) provén polo lado
brasileiro, da súa semellanza
macroeconómica e relazón es-
tratéxica con Argentina”. A
Fundación, sen embargo, reco-
ñeceu diferencias entre a atribu-
lada Arxentina, en cesación de
pagos e co crédito internacional
cortado, e Brasil.♦
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No seu informe sobre a posta en
práctica do control da Política
común de pesca nos Estados
membros da Unión, a Comisión
europea ten identificado como
un dos grandes problemas sen
resolver o do control dos desem-
barcos e posterior comerciali-
zación tanto en primeira como
segunda venda, de peixe por de-
baixo da lonxitude mínima legal
de desembarco. Este problema
está localizado segundo as espe-
cies de que se trate. En Bélxica e
Holanda está moi estendida a co-
mercialización do linguado ile-
gal e noutros como Francia ou
España é a pescada a que presen-
ta o problema máis agudo. 

O caso da pescada é particu-
larmente relevante por canto a
poboación norte de esta especie
(tan importante para a flota gale-
ga que faena nas augas occiden-
tais diante de Irlanda e no Gran
Sol) está, segundo os informes
científicos máis recentes, por de-
baixo dos límites biolóxicos de
precaución. Isto quer dicir que se
as frotas europeas continúan pes-
cando a ese ritmo a poboación de
pescada pode chegar ao que se
denomina en termos de xestión
de pesca “colapso” e que ven
significar un estado no que a po-
boación non é quen de se recupe-
rar por ser maiores as saídas
(mortalidade) que as entradas na
pesquería (recrutamento). 

O ano pasado adoitáronse un-
has medidas urxentes de conser-
vación para a pescada que incluí-
an, entre outras medidas de con-
trol, preaviso de desembarco,
portos designados, áreas pecha-
das á pesca e a presencia de ob-
servadores a bordo baixo certas
condicións. Algunhas destas me-
didas non entraron en vigor ata o
1 de Setembro do 2001 e teñen,
por tanto, vixencia ata o 28 de
Febreiro do 2002. 

De ahí en adiante, e está ago-
ra en período de discusión, está
prevista a aprobación dun regu-
lamento comunitario (se a Presi-
dencia española do Consello non
o malogra coa súa actitude nu-
mantina e algo daltónica) que es-
tablezan plans de recuperación
para a pescada e o bacallao (con-
sideradas como poboación en
perigo de colapso).

Ante esta situación é de espe-
rar durante este ano 2002 un in-
cremento dos controis sobre esta
pesquería. Esto explicaría en

parte (o proceso ben de 10 anos
atrás) porqué a Comisión Euro-
pea ven de propor, diante do Tri-
bunal de Luxemburgo, unha san-
ción “diaria” de 316.500 Euros
(63.452.553 pts) a Francia por
permitir o desembarco e comer-
cialización de peixe por debaixo
da lonxitude mínima legal. Esta
é unha practica moi estendida
nunha rexión de Francia chama-
da Le Pays Bigoudin, en particu-
lar nos portos de Le Guilvinec,
Concarnneau,... O peixe é o que
se chama en francés merluchon
friture e na Galiza “carioca” ou
“pescadiña miúda”. A cantidade
diaria solicitada calcúlase de
acordo cos criterios definidos e
publicados pola Comisión Euro-
pea. A cantidade básica diaria
(500 Euros), multiplícase por
factores relacionados coa grave-
dade da infracción, a súa dura-
ción e a capacidade do Estado
membro (neste caso Francia) pa-
ra facer fronte ao pagamento.

A reflexión que agora se nos
presenta é a de se a Administra-
ción española está disposta a con-
frontarse co risco de ter que pagar
diariamente unha cantidade seme-
llante á que ha pagar a República
francesa no caso en que o Tribu-
nal de Luxemburgo decida na súa
contra. Se cadra eles están dispos-
tos, pero os cidadáns, que son os
que aportan os seus aforros a xei-
to impostos, e os que teñen, na fin,
que pagar pola mala xestión, qui-
zais non estean dispostos.

Non teño moi claro que sexa
unha boa política de conserva-
ción dos recursos e por tanto de
viabilidade das empresas e dos
postos de traballo opoñerse a
certas medidas técnicas de con-
servación que poden garantir
unha continuidade no desenvol-
vemento da actividade pesquei-
ra e unha recuperación do recur-
so. Seguir ollando para outro la-
do cando nos restaurantes gale-
gos se poden consumir sen
arroubo “cariocas” é aplicar a
política de pan para hoxe e fame
para mañá mesturada coa  polí-
tica do avestruz, de esconder a
cabeza para non ver vir os pro-
blemas. Non hai que se enganar.
Foi está política absurda, de ne-
gar a evidencia do declinio das
poboacións a que levou a esta
sitación de penuria dos recursos
e de necesidade de reducción
drástica do esforzo pesqueiro en
augas comuntarias.♦

Cando as barbas
do teu veciño...

Francia terá que pagar 300.000 euros
diarios de multa por coller pescada miúda

XAVIER QUEIPO

Os controis para evitar a captura de peixe
por baixo do tamaño legal é cada vez maior
nos países comunitarios. Francia afronta
unha multa de 63 millóns de pesetas diarios
e esa práctica de sancións extenderase se
non se toman medidas drásticas de control.

Pesca

Segundo un informe da Fundación Capital

A crise arxentina pode contaxiar
aos seus socios de Mercosur

A situación arxentina desestabiliza a rexión.

O vintecinco

por cento

das exportacións

arxentinas

diríxense ao Brasil.

R. MACEIRAS
Se Arxentina non cumpre co seu obxectivo de devaluar ordena-
damente a sua moeda, o efecto da sua crise podería contaxiar a
toda América Latina, especialmente aos seus viciños e socios na
unión alfandegaria Mercosur: Brasil, Uruguai e Paraguai, se-
gundo se deduce dun estudo privado dado a coñecer esta semana.



O propio Aznar anunciou, por
enésima vez, que non se vai pre-
sentar á reelección como presi-
dente do goberno en 2004, pero
non deu ningunha chave para
coñecer quen será o seu sucesor.
Certo é que os dous vicepresi-
dentes, Mariano
Raxoi e Rodrigo
Rato, fixeron
bromas sobre as
súas posibilida-
des na súa loita
de herdeiros.

T a m p o u c o
serviu a xuntanza
para dar pistas so-
bre os candidatos
ás próximas elec-
cións autonómi-
cas –especial-
mente nos feudos
socialistas de An-
dalucía, Castilla-
La Mancha e Ex-
tremadura– ou
municipais. Mais,
a pesar do silen-
cio oficial, os corredores do Pa-
lacio de Congresos de Madrid
foron un fervedoiro de rumores e
recomendacións. Cos postos da
executiva xa decididos, só se po-
dían facer achegamentos aos no-
vos homes fortes, que, salvo in-
corporacións concretas, seguen a
depender do propio Aznar, de Ja-
vier Arenas, que segue a ser se-
cretario xeral, e de Rodrigo Ra-
to.

As novas fichaxes 

O PP escolleu con moito xeito
cales ían ser os novos nomes pa-
ra os próximos anos na cúpula
do partido. Como tónica xeral,
Aznar optou por fortalecer a es-
trutura actual, a que el dirixe e
que conseguiu a maioría absolu-
ta en marzo de 2000. É por iso
que se manteñen como vicese-
cretarios Rato, Raxoi e Jaime
Mayor e segue en pé o as na

manga que ten o presidente para
a sucesión: o ministro de Xusti-
za, Ángel Acebes.

Chama a atención que no
equipo de confianza de Aznar
convivan as vellas familias da
dereita cos novos ideólogos.

Así, permanece
Xosé Manuel
Romai e outros
representantes da
liña do Opus Dei
e a democracia
cristiá en postos
de responsabili-
dade, pero co-
bran protagonis-
mo os “ex comu-
nistas”. Jordi
Moragas e Josep
Piqué (que agora
españolizaron os
seus nomes) to-
man unha boa
parte do pastel,
ao lado da minis-
tra de Educación,
Pilar del Castillo,

mirada con receo polos popula-
res con máis trienios na organi-
zación. A executiva valeu tamén
para pagar favores parlamenta-
rios. Por exemplo, a Vicente
Martínez-Pujalte, famoso por
defender a Rato alén da razón
durante a comisión sobre o caso
Gescartera.

Constitución,
sinónimo de España

O aspecto máis salientábel do
novo ideario popular é o deno-
minado patriotismo constitucio-
nal. O relatorio presentado por
Piqué e María San Gil fala de
superar os medos “á nación es-
pañola como tal” e entender a
pertenza a este país como “o or-
gullo de ser parte dun estado
plural e cohesionado que ten nas
autonomías o seu máximo de-
senvolvemento”. Mais moitos
dos seus ideólogos proceden

non só do nacionalismo español
senón de tendencias socialistas
contrarias ao soberanismo (moi
na liña de Nicolás Redondo e
Mayor, en Euskadi).

Hai que ler a Fernando Gar-
cía de Cortázar para entender
cales son as liñas deste ámbito

ideolóxico. “A nación española
refundada manifesta a súa su-
perioridade sobre a concepción
étnica e tribal dos nacionalis-
mos”, afirma o historiador, “fal-
tos da grandeza ética dos princi-
pios constitucionais”. 

No seu discurso, Mayor criti-

cou aqueles que defenden postu-
ras políticas independentistas, ao
entender que a Constitución de
1978 resume todos os anceios
dos españois. O propio Aznar re-
xeitou calquera solución federa-
lista, “tanto para Europa como
para España”.♦
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Unha vez máis esta é a pergunta
que frota no ambiente político
basco. Tras a sinatura do Acordo
de Lizarra, cuxas dúas premisas
eran o respeito á palabra libre-
mente expresada dos bascos e a
ausencia permanente de expre-
sións violentas, parece claro que
a centralidade política está nas
maos do tripartito PNV-EA-EB.
Pero a paz non pode chegar co
concurso único destas tres for-
zas. Tendo en conta a atitude ai-
llacionista do PP, que descarta
dialogar con ninguén que non se-
xa o PSOE, plantéxanse como
claves o proceso de debate de
ideas do PSE e o novo documen-
to de Batasuna “Por un cenário
de paz para Euskal Herria”.

A saída de Redondo Terreros

da secretaría xeral do PSE, á que
chegara, hai que recordar, con
apenas un 50% de apoios, permi-
tirá que aflore a sensibilidade
basquista, solapada por el. Un
dos candidatos que se baralla pa-
ra sustituilo, Patxi López, quei-
xábase de que desde os medios
vencellados ao PP queríase facer
unha distinción entre socialistas

bos e malos. Os bos, serían, loxi-
camente, os da onda de Redon-
do. Tal é a expectación que le-
vanta o congreso do PSE de mar-
zo, que Elkarri retrasará dous
meses a fin da súa conferencia
de paz, para que os socialistas
poidan participar sen presións  e
co seu proceso finalizado.

Algo tamén semella que se

moveu Batasuna coa súa nova
proposta de paz e resolución do
conflito. Baséase no recoñece-
mento, que non exercicio, do di-
reito de autodeterminación como
premisa primeira, pero o novido-
so reside en que Batasuna recoñe-
ce a pluralidade de sentimento de
pertenza a outras nacións, os ca-
sos español e francés. O suxeito

da libre determinación sería Eus-
kal Herria, polo tanto os cidadáns
bascos dos sete territorios. Co seu
recoñecemento, debería desapa-
recer todo tipo de expresión vio-
lenta. O documento exclúe tamén
a imposición do proxecto inde-
pendentista. A incógnita é saber
como receberá ETA ese docu-
mento, que seria unha especie de
declaración de Downing Street. 

Tamén atentos haberá que es-
tar á Comisión de auto-governo
que en vindeiras semanas se po-
rá en marcha. Nela participarán
entre outros Xabier Arzalluz e o
controvertido Delegado do Go-
verno español, Enrique Villar.
Das súas conclusións poderían
derivarse consecuencias no te-
rreo da pacificación.♦

¿Móvense o PSE e Batasuna?
DANI ÁLVAREZ

Unha saída política ao conflito basco precisa do concurso destas
dúas forzas, tendo en conta a cerrazón ao diálogo que amosa o PP.

Bi lbao

Aznar deixa sen resolver os problemas da sucesión e as candidaturas vacantes

O congreso do PP ratifica a liña antinacionalista

Pero o congreso, ademais de ser
un paseo triunfal para o aznaris-
mo, tamén quixo sementar o te-
rreo político para cando falte o
seu líder. Obrigado polo seu
compromiso de só gobernar du-
rante oito anos, José María Az-
nar pretende controlar o posaz-
narismo desde a sombra. Con
ese fin desenvolveu a Funda-
ción para a análise e os estudios
sociais (Faes), unha institución
que pretende ser o viveiro ideo-
lóxico do centro reformista.

O presidente do goberno
quere un equipo que controle o

líder. Durante o seu discurso de
clausura, Aznar falou dun pro-
grama político para os vindeiros
10 anos, baseado nun compro-
miso público entre todos os re-
presentantes do PP.

As liñas mestras da política
do PP para o futuro xiran ao
redor das vellas ideas da derei-
ta tradicional, no que se refire
á sociedade. De xeito que se
favorecerá a natalidade e a
presencia das mulleres no fo-
gar para tomaren conta de fi-
llos ou anciáns. Economica-
mente, a liña que se seguirá

será a do neoliberalismo. Fle-
xibilización do mercado labo-
ral, liberalización de horarios
e a busca constante do déficit
cero e o pleno emprego. Ade-
mais, preténdese que os estu-
dantes non poidan pasar de
curso sen teren aprobadas to-
das as materias e fálase vaga-
mente de facilitar a integra-
ción dos inmigrantes ao regu-
larizalos con máis dilixencia
(un desexo que entra en con-
tradición coa lei de Estranxería
que segue vixente e foi aproba-
da por Aznar e Mayor).♦

Dez anos de programa

C. L.
O PP parece non convocar os seus congresos para organizar
os seus cadros de candidatos, senón para sancionar, diante
dos compromisarios e as cámaras de televisión, as liñas mes-
tras que deberá seguir o equipo de Aznar para manter o seu
favor. Alomenos iso é o que se desprende dos resultados do
congreso que se celebrou en Madrid entre o 25 e o 27 de xaneiro.

Entran con forza

os ‘ex-comunistas’.

Moragas, Piqué e

Del Castillo

ocupan postos

de responsabilidade

na executiva

José Mª Aznar confirmou a importancia do seu equipo. Na imaxe, arrodeado de altos cargos no PP.



Hai realidades que están censu-
radas. Hai feitos que, ao se silen-
ciaren, parece que non existen.
Para Benigno López, esta máxi-
ma pesa demasiado sobre Irak.
Por iso, cando o Comité Solida-
rio coa Causa Árabe (CSCA)
planificou unha viaxe a Bagdad,
este bombeiro vigués non dubi-
dou en ir alá e contar o que viu.
Sabía que era unha viaxe com-
plicada pero considerou unha
obriga ver alén do valado de fu-
me, do tópico e coñecer en carne
propia o sufrimento dos irakís.

Para López, Ocidente é respon-
sábel dun crime contra a humani-
dade en Irak. “Desde o final da
Guerra do Golfo, en 1991, morre-
ron 1.100.000 persoas por causas
derivadas do bloqueo e dos ataques
aéreos posteriores”. A maior causa
de morte é a escaseza de menciñas
e o forte impacto de diversas doen-
zas relacionadas co armamento
empregado polos estadounidenses
hai once anos. “Usouse moito ura-
nio retardado, especialmente no
ataque a Basora. As consecuencias
son impresionantes. Miles de ne-
nos padecen leucemia, nais paren
meniños con enormes deforma-
cións. Naceron meniños co nariz
na testa ou sen trazos na cara nin
brazos nin pés. Cada día, morren
300 nenos por falta de menciñas”.
O galego referiu diversas conver-
sas que tivo en Irak con médicos e
investigadores, incapaces de diag-
nosticaren as enfermidades que
lles aparecen nos consultorios.
“Dixéronnos que hai moitos casos
dos que non había precedente na
bibliografía médica.”

A guerra, no aire

Benigno López reflexiona en voz
alta sobre a situación política de
Irak nestes momentos. “Hussein
conseguiu reunir ao seu carón to-
do o pobo irakí. Eles saben que

non contan con nada máis. O blo-
queo e a continua sabotaxe non
debilitou o réxime, fíxoo máis for-
te, máis necesario”. Recorda a vi-
sita ás instalacións das Nacións
Unidas, que gabaron o sistema de
racionamento go-
bernamental. “Os
funcionarios inter-
nacionais confir-
maron que o siste-
ma de reparto dos
poucos alimentos
que hai é excelen-
te. Hai que pensar
en que cada vez
hai menos que re-
partir”. Xustamen-
te, o pacto de ven-
der petróleo a
cambio de axuda
humanitaria non
dá os resultados
esperados por cul-
pa da potestade dos EE UU de
modificar a lista de produtos en-
viados a Bagdad. “Gracias ao seu
veto nas Nacións Unidas, prohí-
ben enviar carne ou peixe, por
exemplo”. López lembra que, no
nome da prevención sobre a fabri-

cación de armas de destrución
masiva, nin sequera pode haber
cloro, polo que a agua corrente ten
unha pésima calidade.

Nas rúas de Irak todo o mundo
sabe que, tarde ou cedo, volverá a

guerra. Para Ló-
pez está claro que
os EE UU teñen
pensado invadir
Irak neste mesmo
ano. Esa sensa-
ción pesa moito
sobre o ánimo dos
irakís, que se sen-
ten abandonados
polo mundo, in-
cluso polo resto
dos árabes. “En
Xordania non nos
deixaron falar de
Irak. Arabia Sau-
dita odia os irakís.
Só Palestina man-

tén as pontes tendidas con Sadam.
É mutua a admiración, nótalo nas
olladas da xente, nos seus comen-
tarios. Existe moita solidariedade
entre pobos oprimidos”.

Cando se enxerga unha nova
guerra, a do Golfo aínda pesa

moito na conciencia irakí. Benig-
no López relata a vista ao refuxio
de Al-Amiriiah, en Bagdad, des-
truído en 1991 por consideraren
os aliados que alí había unha fá-
brica de material nuclear. “O go-
berno conservou os restos do edi-
ficio coma un museo á barbarie.
Aínda se poden ver as cadeiras e
as camas. Para os EE UU, só
existen obxectivos militares e,
cando non atopan ningunha escu-
sa válida, danos colaterais”.

Mentiras incríbeis

Segundo o testemuño deste vigués,
a idea xeral que se lanza da situa-
ción en Irak responde sempre á
idea de que a comunidade interna-
cional tenta arranxar coas súas me-
didas as maldades do réxime de
Hussein. Benigno López considera
que cómpre analizar a situación no

seu conxunto. “Certo que Hussein
cometeu moitas imprudencias, co-
mo iniciar a guerra contra Irán e in-
vadir Kuwait, pero está claro que
Irak é o país máis progresista de
entre os islámicos. Antes da Guerra
do Golfo, as mulleres representa-
ban o 35 por cento da poboación
universitaria e, aínda hoxe, o seu
nivel é moi diferente ao de outros
países do seu contorno.”

Outro dos temas nos que se
mentiu, segundo López, foi no
tratamento dos kurdos. “Aquí,
case ninguén sabe que os kurdos
de Irak foron expulsados do Par-
lamento kurdo no exilio porque
os seus dirixentes son familias
que defenden os seus intereses
fóra do proxecto do Kurdistán
que lideran os kurdos de Tur-
quía, non tan defendidos polos
EE UU, ao viviren nun estado
que pertence á OTAN.”♦
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Abriuse a veda. Baseada nunha interesada
identificación entre Arafat e Ben Laden, a
actual estratexia israelí de retorno á situa-
ción previa a 1993, coa liquidación da Au-
toridade Nacional Palestina e do proceso
de paz, por fin atopou en Washington toda
a comprensión necesaria. Bush, cunha po-
lítica exterior para Oriente Medio pilotada
cada vez máis dende Xerusalén, estudia a
adopción de medidas de presión a Arafat
para que combata o terrorismo. O esforzo
por criminalizar a ANP leva a casos tan
pintorescos como o do Karine-A, barco
capturado polos servicios de defensa israe-
lís en pleno Mar Vermello con armas su-
postamente destinadas ás forzas dependen-
tes da ANP, non o esquezamos, totalmente
cercadas por terra, mar e aire. Menos a in-
telixencia de Estados Unidos – e a israelí,
claro– que afirma ter probas da implica-
ción de Arafat, todos coinciden en recoñe-
cer que o cargamento era de orixe mafiosa
e ía destinado a compradores diversos en
Iemen, Exipto e para o Hezbollah libanés.
O aluvión de “indignacións” causado por

esta denuncia contrasta cun indescriptíbel
silencio cando en plena euforia universal
antiterrorista que proclama a “liberdade
duradeira” –quero conxecturar que con li-
berdade de expresión incluída– as tropas
de Sharon dinamitan todo un edificio de
sete plantas no que uns profesionais da co-
municación procuraban desenvolver con
dignidade o seu labor: a radiotelevisión pa-
lestina. Arafat non é Ben Laden. As causas
que cada un simbolizan a penas teñen pun-
tos en común, por máis que o segundo
intente servirse das reivindicacións palesti-
nas para lexitimar as súas accións. Nin Ben
Laden nin tampouco o mulá Omar sabe-
mos donde están. Si sabemos, claro, donde
está Arafat, inmobilizado polos tanques is-
raelís que apuntan á súa residencia, agar-

dando quizais o inevitábel, a súa elimina-
ción física no momento que mais conveña
a Ariel Sharon, espoleado pola indignación
subseguinte a un oportuno atentado. 

A mensaxe de presión a Arafat tamén
vai dirixida a Europa e aos países árabes,
vergonzosamente incapaces de axudar á
causa palestina. Polo de agora no Quai
d’Orsai semellan atopar a maior das resis-
tencias. En París reclamaron a presencia
de Miguel Angel Moratinos, representante
permanente da UE no Próximo Oriente,
para que viaxara de inmediato á zona e se
entrevistase con Arafat da forma máis vi-
síbel posíbel. Non esquezamos que un tri-
bunal belga estudia a posibilidade de ad-
mitir unha querela criminal contra Sharon
pola sua responsabilidade nas matanzas de

Sabra e Chatila. Europa non debería ceder
á estratexia americana de debilitar a Arafat
e esixir unha investigación internacional
sobre o asasinato de Elie Hobeika, respon-
sábel das milicias cristianas libanesas.

O cese dos ataques en territorio israelí
e o sometemento de todas as formacións
armadas á Autoridade Palestina poderían
permitir a reanudación do diálogo e a ne-
gociación, pero ninguén ofrece nada a
cambio. Arafat non pode ceder a cegas.
Esa actitude conduciría directamente a un-
ha guerra civil. A chave para reducir a ten-
sión en Oriente Próximo está na chequeira
de Washington. A axuda, económica e mi-
litar, de Estados Unidos a Israel para o
2002 ascenderá a 2,8 mil millóns de dóla-
res fronte a 75 millóns para Cisxordania e
Gaza. O 90 por cento da axuda exterior a
Israel é de procedencia norteamericana.
Aquí a presión é ben doada de facer.♦

XULIO RÍOS é director do Instituto Galego de
Análise e Documentación Internacional

(IGADI).

A por Arafat
XULIO RÍOS

Aquí fór a

Benigno López

‘Eu vin en Irak nenos co nariz na testa’
CÉSAR LORENZO GIL

Benigno López volveu arrepiado de Irak. O seu testemuño fala cla-
ramente dun país bloqueado, moribundo e anguriado, pendente dun-
ha guerra da que parece que será vítima sen saber moi ben o motivo.

PA C O  VILABARR O S

Trescentos nenos morren diariamente por falta de medicamentos.                       B.L.

O bloqueo e

a continua sabotaxe

non debilitou

o réxime,

fíxoo máis forte 



C. L.
A confrontación co neolibe-
ralismo e o deseño dunha
alternativa plausíbel ao
proceso de mundialización
son as liñas mestras do Foro
Social Mundial, que entre o
31 de xaneiro e o 5 de fe-
breiro reúne na cidade bra-
sileira de Porto Alegre inte-
lectuais e expertos diversos.

Este é o segundo ano no que se
celebra o Foro de Porto Alegre.
O aumento dos relatorios, acti-
vidades e participantes fala ben
ás claras do éxito desta xuntan-
za anual, que naceu para servir
de alternativa ás liñas do neoli-
beralismo e a mundialización.
Para esta segunda reunión, os
seus organizadores conseguiron
dotar as xuntanzas de prestixio
e interese recoñecidos.

Nesta edición, son moitos
os temas protagonistas do en-
contro. De fondo están as con-
secuencias que os atentados
nos EE UU o pasado 11 de se-
tembro trouxeron para o move-
mento da antimundialización.
Todos os participantes son
conscientes de que os poderes
fácticos reaccionaron contun-
dentemente contra as organiza-
cións alternativas e que sufri-
rán o desprezo dos grandes
medios de comunicación e in-
cluso acusacións infundadas de
favorecer a violencia.

Contodo, cada vez son máis
os grupos que se unen ao foro e
que o converten nunha cita
plural na que caben moitas
posturas diferentes sobre un
mesmo problema. De feito,
nesta ocasión, asisten mem-
bros de partidos políticos, res-
ponsábeis de organizacións hu-
manitarias ou representantes

de grupos sociais de análise e
reivindicación, como poden
ser Attac ou o Movimento dos
Sem Terra do Brasil.

Esta diversidade tamén se
recoñece nos temas que cen-
trarán as discusións. Entre ou-
tros, en Porto Alegre falarase
do legado do pensador francés
Pierre Bourdieu, recentemente
falecido. Haberá tempo para
criticar as relacións interna-
cionais que desenvolven os EE

UU. Así, analizarase o conflito
de Afganistán, as presións que
sofre o goberno venezuelano
de Hugo Chávez ou o estatus
de privilexio que ten o estado
de Israel nas esferas políticas
mundiais.

A economía dos cidadáns

En canto á economía, as estre-
las serán a mellor forma de or-
ganizar o comercio global e

cómo controlar o tránsito de
capitais. Ademais, volverase
esixir o final da débeda exter-
na e unha reforma agraria que
lles permita aos cidadáns o ac-
ceso á terra. Para o foro, é im-
propio que se permita a paten-
te de produtos naturais a nome
de grandes transnacionais ou
que se estea pensando en pri-
vatizar a agua.

Outros temas de interese
son a necesidade de democrati-
zar os medios de comunicación,
mellorar a educación, especial-
mente das mulleres, garantir os
dereitos dos emigrantes e refu-
xiados e combater a cultura da
violencia e da discriminación.

Participarán famosos nomes
da política mundial, como o ex
presidente portugués Mário So-
ares ou os alcaldes de Roma,
Walter Veltroni, e París, Ber-
trand Delanoë. En representa-
ción de Galicia, estarán en Por-
to Alegre o líder do Bloque Na-
cionalista Galego, Xosé Manuel
Beiras e o eurodeputado Cami-
lo Nogueira, ademais doutros
representantes desta organiza-
ción e outras afíns do naciona-
lismo galego.

Prevese que o 31 de xaneiro
haxa en Porto Alegre máis de
90.000 visitantes para o Foro
Social Mundial. Moitos deles
estarán na rúa nas dúas mani-
festacións que se consideran
máis importantes. Unha esixirá
o final do Tratado de Libre Co-
mercio das Américas (Alca),
inspirado polos EE UU. A outra
demandará leis internacionais
que lle impidan ao goberno es-
tadounidense promover inter-
vencións militares interna-
cionais sen o consentimento da
maioría da Asemblea das Na-
cións Unidas.♦
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Máis de 60.000 persoas de todo o mundo acudirán a Porto Alegre.

A.N.T.
O antigo líder dos falanxistas
cristiáns do Líbano, Elie Hobei-
ka, morreu asasinado logo de que
estourase ao seu carón un coche
bomba, no centro de Beirut, o pa-
sado 25 de xaneiro. Hobeika par-
ticipara na matanza dos campos
de refuxiados palestinos de Sabra
e Chatila e parecía disposto a de-
latar o actual primeiro ministro
israelita, Ariel Sharon, como má-
ximo instigador daquel masacre.

Non existe ningunha reivin-
dicación deste asasinato pero os
especialistas no conflito árabe-
israelita xa fixeron as súas pes-
quisas para atoparen unha pista
que lles permita averiguar quén
gañou máis coa desaparición do
ultradereitista libanés. Hobeika
levaba moitos anos retirada da
vida pública libanesa pero foi o
líder dos cristiáns que entraron
nos campos palestinos en 1982.

Segundo Robert Fisk, xorna-
lista de The Independent enviado
a Beirut, Hobeika estaba conven-
cido para achegarse a Bruxelas e
declarar contra Ariel Sharon. Un
día antes da súa morte mantivera
unha entrevista cos senadores
belgas Josy Dubie e Vincent Van

Quickenborne, na que perfilara
as liñas da súa declaración e as
premisas para a súa seguridade.
Tal e como conta Fisk, a reunión
secreta filtrouse aos medios e xa
non houbo tempo de planificar a
súa protección.

Parece difícil pensar que fo-

ron axentes sirios ou palestinos
os responsábeis do atentado. A
colocación do coche bomba e o
plano de escapada requeriu moita
experiencia neste tipo de asasina-
tos, unha práctica que está moito
máis desenvolvida polos servi-
cios secretos israelitas, o Mosad.

A pesar de que o gabinete de
Sharon manifestou sentirse “im-
pactado” pola morte de Hobei-
ka, o primeiro ministro xudeu
pode volver respirar aliviado. O
testemuño do falanxista libanés
podería acelerar o proceso que
Bélxica quere seguir contra o
que, en 1982, era comandante en
xefe das forzas armadas israeli-
tas e ministro de Defensa. Ho-
beika tiña a chave na man para
sinalalo co dedo como responsá-
bel directo do asasinato de 1.700
persoas, na súa maioría mulle-
res, nenos e anciáns, nos campos
de Sabra e Chatila.♦

Políticos, expertos e intelectuais de todo o mundo buscan no Brasil
unha alternativa ao pensamento único

O Foro de Porto Alegre
consolida o ‘outro mundo posíbel’

Homenaxes
no
centenario
de Plácido
Castro

A.N.T.
Con motivo do centenario do
nacemento do que foi secretario
de relacións internacionais do
Partido Galeguista, Plácido
Castro, a fundación que leva o
seu nome ven desenvolvendo
diversas actividades. O pasado
25 de xaneiro, en Vilagarcía, o
historiador Ramón Villares im-
partiu unha conferencia co te-
ma “Portugal e o inicio do gale-
guismo”. A Fundación, que es-
tá constituida polos concellos
de Cambados e Vilgarcía, así
como pola Asociación de Tra-
ductores Galegos e o Instituto
Galego de Análise e Documen-
tación Internacional, organizará
ao longo do presente ano diver-
sas exposicións e unha edición
antolóxica dos artigos xornalís-
ticos de Plácido Castro.

Outra das súas actividades
máis importantes foi a convoca-
toria do I Premio de Traducción,
fallado o pasado 22 de decem-
bro. Os gañadores, ex aequo, fo-
ron Lois Tobío pola traducción
do Fausto de Goethe e Valentín
Arias pola traducción de O so-
briño de Rameau de Diderot. En
atención á calidade dos traba-
llos, o xurado acordou estable-
cer os seguintes finalistas: Xosé
Carballude Blanco e Xosé Ma-
ría Liñeira Reboredo pola tra-
ducción de Sobre a amizade de
Cicerón e Ana María Valladares
Fernández pola traducción de O
espertar de Kate Chopin.

O “ministro de exteriores”
do PG

Plácido Castro residiu durante
longos anos en Inglaterra, foi
tradutor, entre outros, do na-
cionalista irlandés Yeats, sim-
patizou co celtismo e colaborou
abondosamente na prensa gale-
ga, sobre todo en A Nosa Terra. 

A súa simpatía coa Coroa
Británica, ao tempo que defen-
día os nacionalismos galés, es-
cocés e irlandés, levouno a sos-
ter publicamente a idea de que
os nacionalismos non son un
perigo para o establecemento de
unidades políticas superiores.

De regreso a Galiza, Pláci-
do Castro enfatizou sempre a
necesidade de que o galeguis-
mo contase cunha política ex-
terior. El mesmo convertiuse
en secretario de Relacións In-
ternacionais do Partido Gale-
guista, representando a este
partido no IX Congreso de
Nacionalidades Europeas ce-
lebrado en Berna en 1933.

Coa sublevación militar de
1936 foi detido na súa residen-
cia de Muxía, multado e acusa-
do de “fomentar actos anárqui-
cos”. En 1940 resultou condea-
do a 15 anos de inhabilitación
absoluta, o que o decidiu a re-
tornar a Inglaterra, de onde non
regresaría até 1956. Faleceu en
Cambados en 1967.♦

Asasinada unha testemuña chave contra Sharon

Elei Hobeika.
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¿Que significado teñen para vos-
tede os acontecementos do 11 de
setembro e que opina da respos-
ta militar dos Estados Unidos?

Sentín, unha vez máis, que os
que están en contra da vida volví-
an tomar a iniciativa. Pensei que
se repetía o que sucedeu no mes
de decembro de 1941, cando ou-
tros suicidas fanáticos, neste caso
non islámicos, os kamikazes do
Xapón, morrían polo Imperio do
Sol Nacente. Daquela, ao remate
da guerra, os Estados Unidos ti-
veron a iniciativa de crear as Na-
cións Unidas. A miña reacción foi
a de pensar que despois das re-
presalias lóxicas, virá a xenerosi-
dade. Considerarase que as cou-
sas non ían ben, que o sistema
económico vixente aumenta a
distancia entre  o barrio próspero
da aldea global e os menestoro-
sos, que non os estamos axudan-
do como prometeramos, que da-
mos préstamos para o desenvol-
vemento que favorecen aos que
os dan. A maior parte dos habi-
tantes do mundo viven en condi-
cións absolutamente inadmisí-
beis. Isto xera fustración, radicali-
zación; fermenta animadversión,
odio, violencia. As diferencias
son intolerábeis e a mellor home-
naxe que lles poderiamos facer as

vítimas sería non olvidar o que
pasou. Ver coa mesma espectacu-
laridade que vimos como se des-
plomaban as Torres Xemelgas, a
traxedia anónima invisíbel de ca-
da día, a morte de miles de perso-
as, a veces só de fame.

Nas súas conferencias e es-
critos denuncia o ninguneo das
Nacións Unidas.

Non me caso de repetir que
vivimos na contradición de que
todos estamos convencidos de
que a solución para a conviven-
cia é a democracia, pero que des-
pois a nível internacional o que
se dá é unha oligarquía, o gober-
no duns poucos. A ONU debili-
touse pouco a pouco. Non se fi-
nancia, non se dota de recursos
humanos e non se ten en conta.
Inténtanas substituir polo grupo
dos sete, ou dos oito, con Rusia.
¿Que é iso? ¿Como pode ir ben o
mundo cando nin sequer están re-
presentados nin a India e China,
que suman máis de mil millóns
de habitantes? Agora as Nacións
Unidas teñen unha oportunidade
extraordinaria para volver de-
sempeñar o papel que os propios
Estados Unidos lles deron no ano
1945. Eu suxiro que sexan os
propios EEUU os que lideren a
súa refundación ou reforzamen-

to. Cando a Alianza Atlántica de-
cidiu tomarse a xustiza pola súa
conta e intervir directamente en
Kosovo xa dixen que era un erro
gravísimo e que se estaba marxi-
nando á ONU. Actuouse co pre-
dominio da forza e agora é tempo
de pasar á cultura do diálogo e da
participación, á cultura de paz
que eu non canso de defender.

¿É posíbel imaxinar que
medre unha cultura de paz nun
mundo no que as diferencias
entre ricos e pobres van a máis
e no que, por exemplo, o mer-
cado das armas move tantos
miles de millóns de dólares?

Non é un pouco difícil, é im-
posíbel... pero isto non quer di-
cer que non se poida lograr. Case
sempre se produce o inesperado
porque os seres humanos somos
capaces de crear. Fixémonos no
que aconteceu coa Unión Sovié-
tica, África do Sul, o Ulster,
Guatemala, Mozambique, Salva-
dor... ou en Palestina e Israel, on-
de o proceso de paz, ainda que
pasa por momentos difíciles é
irreversíbel. Non nos engane-
mos, a violencia e as inxusticias
perden terreo porque a natureza
humana ten a capacidade de pro-
ducir unha nova visión e unha
maneira de actuar imprevisíbel.

No inesperado está a esperanza.
O 11 de setembro trastocou moi-
tas cousas e pode ter efectos moi
beneficiosos. O que parece im-
posíbel mañá pode ser posíbel,
pola imaxinación e persevaran-
cia dos que van contracorrente.

Neste sentido insiste no pa-
pel da educación.

A educación como soberanía
persoal. Mandar nun mesmo é o
que nos pode permitir pararnos a
reflexionar e enfrentarnos a este
tipo de situacións. Leonardo da
Vinci ten un escrito no que des-
crebe a situación seguinte. Nun
barco viaxan brancos, negros, ri-
cos, pobres, mulleres, homes,
mozos, vellos... pero cando o na-
vío está a piques de afundirse as
diferencias desaparecen e non
hai máis que pasaxeiros que in-
tentan sobrevivir e que compar-
ten un destino común. Agora, es-
tamos nun momento así, coa sen-
sación de que podemos irnos a
pique e que é preciso facer as
cousas doutra maneira. 

¿Que función pensa que es-
tán a cumprir os medios de co-
municación de masas?

Vostede xa sabe que se ten di-
to que son o cuarto poder. Eu iría
máis aló. A súa influencia é enor-
me e son os grandes aliados das

causas que poden transformar o
mundo através da palabra e da
sabiduría, como explico no meu
libro Os nós gordianos. Non só
teñen que describir o que pasa,
senón tamén considerar o que de-
bería ser. Pór en evidencia as
contradicións. O poder mediático
pode estar orientado por obxecti-
vos económicos exclusivamente,
por iso cada día é máis importan-
te que se convirtan nunha caixa
de resonancia, nun actor crucial
para este novo mundo que temos
que deseñar. Para manternos a
frote no barco de Leonardo ten
que haber moitos periodistas.

¿E que papel deben xogar as
nacións sen Estado nun mundo
cada vez máis globalizado?

Teñen un papel moi importan-
te. Se os nacionalismos o que sal-
vagardan é a diversidade cultural,
de enfoques e a unicidade de cada
cidadán, o que temos que facer é
protexelos e axudalos. Fíxese vos-
tede como España é un mosaico,
unha maravilla, precisamente por-
que é diversa, porque ten esta con-
figuración dun crisol, como a ten
tamén Santiago ou Galiza. Eu son
catalán, encántame a catalanida-
de. Son español, europeo, pero so-
bretodo cidadán do mundo, por-
que creo que a diversidade debe
proxectarse hoxe a escala mun-
dial. Pola contra, penso que é pe-
queno o nacionalismo extremista,
o que se protexe, o do receo, o na-
cionalismo que incluso utiliza a
forza para protexerse. Isto produ-
ce o declive da cultura e da forza
creativa. Acontece o mesmo coas
crenzas relixiosas. Cando algo se
quer impor pola forza, xa non fa-
lamos dun sentimento da diversi-
dade cultural, de forma de ser,
pensar e vivir. Son un gran na-
cionalista porque acredito na inte-
racción. Por iso, tamén me preo-
cupa a uniformización e o que é
peor, a gregarización a que condu-
ce. Corremos o risco de perder,
pouco a pouco, as características
nacionais, as diferentes maneiras
de ser, de comportarnos todos ao
ditado dos grandes poderes me-
diáticos a nível mundial. Aprécia-
se moi ben na moda. Nacionalis-
mo si, pero nacionalismo aberto,
que pondera as outras culturas e se
enriquece co contacto.

¿Como entende a constru-
ción europea?

Precisamente así, como a Eu-
ropa da diversidade. Europa é unha
comunidade económica, pero o di-
ñeiro non une. Europa unirase can-
do sexa a Europa dos pobos, un fa-
ro no mundo de democracia, de li-
berdade e valores. Cunha produ-
ción cultural propia que non estexa
sometida aos designios da gran su-
perpotencia americana. Con for-
mas orixinais de crear beleza e
transmitila. Europa podería volver
ser, de novo, unha gran potencia do
espíritu, porque a creatividade é o
que distingue aos seres humanos,
non a riqueza nin o poderío. 

Para rematar, ¿destaca al-
gunha boa nova neste inicio de
século? 

Que os países máis poboados
do mundo tiveron os primeiros
froitos dunha política educativa
que arañaron dos seus propios
orzamentos. A India, Blanga-
desh, Exipto, Brasil, México...
reduciron o seu índice de crece-
mento demográfico. Unha boa
nova que permitirá, pouco a pou-
co, equilibrar o número de pasa-
xeiros do navío ao que antes fa-
cía referencia.♦
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Federico Mayor Zaragoza

‘Os nacionalismos son a salvagarda da diversidade’ 

PAULA BERGANTIÑOS

Federico Mayor Zaragoza desempeñou durante doce anos (1987-1999) o cargo de director xeral da Unesco, a or-
ganización da ONU encargada do desenvolvemento cultural. O que fora tamén Ministro de Educación coa UCD
(1981-1982) preside agora Fundación Cultura e Paz e ven de ser homenaxeado en Santiago co premio Portapaz
do Seminario Galego de Educación para a Paz. Nesta entrevista defende que, despois do 11 de setembro, as Na-
cións Unidas, teñen unha oportunidade “extraordinaria” para recuperar o protagonismo na política internacional.
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Pasou cinco días durante as vaca-
cións do Nadal coa familia e ami-
gos en Goya, a súa cidade na pro-
vincia de Corrientes. Había catro
meses que non estaba na Arxenti-
na e tiña morriña.
“Goya é unha ci-
dade pequena de
setenta mil habi-
tantes, máis pe-
quena que Ouren-
se. Non se advirte
tanto o follón, co-
mo din vostedes
aquí, ainda que a
situación é crítica
como en todo o
país”, asegura o
aleiro. Comuníca-
se coa familia e os
amigos con fre-
cuencia a través de chamadas tele-
fónicas e do correo electronico.
“Téñoo todo, absolutamente todo
alí. Tiña moitas ganas de ir no Na-
dal e tiven poucas de volver”, si-
nala para, inmediatamente, descul-
parse, como se fora un desprezo
cara a cidade que vive que bote de
menos a súa casa. “Estou seguro
da decisión que tomei ao vir e en
Ourense estou mellor do que pen-

sei que ía estar. Son moi morriño-
so e tiña medo de estrañar moito,
pero voume adaptando”.

Na cidade das Burgas están
encantados co arxentino. Gran re-

boteador, non só
anota, senón que
celebra os tantos
con festivos ace-
nos de ánimo. Fe-
derico comezou a
xogar ao balon-
cesto con cinco
anos, pasou polo
Clube Atletico
Unión de Goya,
despois polo Fer-
rocarril Oeste e o
pasado ano foi fi-
chado polo Pame-
sa Valencia para

xogar na liga ACB. Ocupa praza
de extranxeiro, polo que foi cedi-
do ao COB, na liga LEB, a segun-
da do baloncesto. “Prefiro estar
nunha categoría inferior se podo
xogar. Se non me van dar minutos
na ACB, quedarei no equipo que
me deixe xogar”, sinala o aleiro,
que ademais da do Pamesa recibiu
ofertas de Italia. O pasaporte polo
que está esperando non é o espa-

ñol, senón o alemán, xa que esta é
a procedencia dos seus avós, emi-
grados á Arxentina.

O seleccionador arxentino
Marcelo Viñas, que o coñeceu de
pequeno, agoiralle o paso á NBA.
Ao preguntarlle ao aleiro do COB
pola experiencia que está a vivir
Pau Gasol nos Grizzlies e sobre a
súa opinión da liga das estrelas,
pégalle a risa. “A calquera lle gus-
ta estar cos mellores. E a NBA é a
mellor liga. Se viñeran buscarme,
tiraríame de cabeza porque, profe-
sionalmente, cando obtés algo
queres máis. Pero a miña idea é
desenvolver a carreira en Europa.
Nin nos mellores soños podía
imaxinar hai dous anos estar onde
estou. Daquela conformábame
con estar no banco de calquera
equipo da liga arxentina”, di. 

Basquet no país do fútbol

Non hai grandes diferencias entre o
basquet arxentino e o da liga espa-
ñola, sinala. “Só a nivel institucio-
nal. Alí os dirixentes nin xestionan
ben nin coidan dos xogadores. De
feito, non son o único baloncestista
que vai para Europa. É como se a
situación xeral do país se trasladase
ao deporte. Os xogadores teñen que
emigrar, como está facendo a moci-
dade arxentina. Axente que está es-
tudando sabe que non vai ter opor-
tunidades a curto prazo e está xes-
tionando nas embaixadas o viaxe a
Europa”, di. ¿Cómo se vive o bas-
quet nun país no que o fútbol é o
rei? ¿Significa algo Maradona para
as novas xeracións de arxentinos?
“A paixón polo fútbol aquí non ten
nada que ver coa de alá, que des-
borda. Alí é fútbol, fútbol e fútbol,
e, despois, o resto. Aquí non enten-
den o que significa Maradona alí.
Teño escoitado que como se lle po-
de facer unha homenaxe de despe-
dida a un drogadito, como se neste
mundo houbese que ser perfecto.
Deu moitas alegrías á Arxentina. A
min tamén me gustan as cancións
de Joaquín Sabina, que acaba de di-
cir que se metía de todo”, di.

Agradece constantemente o
apoio dos compañeiros e da
afección. “A xente é moi agari-
mosa, páranme e preguntan che,
como vai a túa familia ou como
sinto o que está pasando na Ar-
xentina”, di. A cesión do Pamesa
ao COB fíxose por unha tempa-
da. Sabe que ao rematar a liga te-
rá que ir para Valencia, pero que-
re xogar e, se non pode no Pa-
mesa, farao noutro equipo. “Os
xogadores temos representantes
que nos aconsellan, pero eu sín-
tome libre, teño a última palabra
sobre o meu destino”.♦
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PAGAMENTO CON CARGO AO MEU CARTÓN DE CRÉDITO

O aleiro Federico Kammerichs convértese na figura do equipo da LEB

Dous metros de Arxentina
no Clube Ourense de Baloncesto

A. ESTÉVEZ

Federico Kammerichs ten vinteún anos e mide máis de dous metros.
Os adestradores que o coñeceron na Arxentina refírense a el como un
crack cun futuro impredecíbel. No Clube Ourense de Baloncesto es-
tán comprobando esta tempada a valía do aleiro. Falamos con el da
crise arxentina, da súa adaptación á Galiza e, tamén, de Maradona.

‘Teño todo

na Arxentina.

Estiven no Nadal e

a pesar da crítica

situación tiven

gañas de

quedarme”

A
.N

.T
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Artistas novos
en Cadrante Norte
Artistas de todas as disciplinas, desde
as artes plásticas á literatura, coa
condición de teren menos de trinta
anos veñen de formar a Asociación
de Xóvenes Artistas Cadrante Norte,
con sede en Vilagarcía de Arousa. O
sábado 2 de febreiro inauguran unha
mostra de 27 criadores na Casa da
Cultura e no programa recollen un re-
cital poético para o día 16 e dúas re-
presentacións teatrais os días 8 e 15.
O obxectivo é criar unha plataforma
para promover aos novos artistas.♦

A cidade do futuro
de Mónica Alonso
Ata o día 12 de abril estará aberta no
Centro Galego de Arte Contemporánea
a exposición da artista Mónica Alonso
(A Fonsagrada, 1970). Oferece a cri-
dora a súa proposta titulada MITGA,
Módulos Individuais de Terapia Gali-
cia, no que constrúe unha metrópole
emarcada nun periodo temporal que
vai de 1932 ao 2020. Maquetas de es-
pazos domésticos ás que a artista ten
afeitos aos seus seguidores desde que
surprendeu cos seus “adosados”.♦

O MARCO

estará en ARCO
Nove meses antes da data da inaugura-
ción oficial, o Museu de Arte Contem-
poránea de Vigo (MARCO) estará pre-
sente na feira ARCO que se celebrará
en Madrid do 14 a 19 de febreiro. Ao
acontecemento acudirán tamén o
CGAC, o Museo de Arte Contemporá-
neo de Unión Fenosa, e as galerías Ma-
risa Marimón, Trinta, VGO e Ad Hoc.♦

arios centos de persoas, en-
tre as que se atopan nume-
rosos escritores, e distintas
asociacións e entidades es-

tán a asinar unha carta á Real Acade-
mia Galega na que solicitan a cele-
bración do Día das Letras 2002 en
Vilafranca do Bierzo, lugar de nace-
mento de Sarmiento. Á campaña,

promovida desde Galiza, súmase á
vontade dos galegofalantes do Bier-
zo, en especial do colectivo Fala Cei-
be e tamén do propio concello que
esperan ilusionados acoller os actos
oficiais. O tema pon de novo a aten-
ción sobre a Academia que celebra-
rá en breve un primeiro plenario con
X.R. Barreiro como presidente.♦
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É unha colección de narrativa e
a palabra erótica non aparece
en titular. “Quixemos deixar
claro que é literatura, máis pai-
xoal, máis quente... pero puxe-
mos fincapé na calidade literá-
ria dos textos”, sinala de saída
o editor Francisco Macías. A
súa vontade é que Narrativas
Quentes funcione como afrodi-
síaco. ¿En que sentido? “Pois
en todos. Por unha parte no
textual de estimulante para
quen a lea e, pola outra, para a
mesma literatura, que contaxie
para que sexa máis real e máis
desinhibida”. 

A nova colección literaria
anúnciase ambiciosa. Sinala
que pretende solucionar a ca-
rencia de erotismo no noso
mundo editorial e afirma tamén
que a propia existencia da co-
lección demostra que esa au-
sencia “non é culpa dos escri-
tores, senón do mundo edito-
rial, que ha de abranguer todos
os campos da vida e de intere-
se do lector se quere ser unha
industria normalizada”.

Para Francisco Macías, o
mundo editorial galego é, nes-
te sentido, “moi conservador,
cunhas pautas marcadas polo
ensino. Nunha literatura nor-
malizada talvez non fose ne-
cesaria esta colección porque
o erotismo ten que formar par-
te da literatura”. Como editor
considera que a liña da colec-
ción vai vir definida pola cali-
dade literaria dos textos, coa
peculiaridade de que o autor
“ten que dominar o que escri-
be, o campo léxico é funda-
mental. No noso caso, a au-
sencia de tradición fai que a
fala sexa máis rica que a lín-
gua literaria. É un mundo que
todos coñecemos e, por iso,

non nos poden dar gato por le-
bre. Para un escritor é un im-
portante exercicio literario”.

Clásicos do sexo

Dez orixinais presentáronse á
primeira edición do premio de
literatura erótica promovido
pola editorial. Desde o fallo
son varios os escritores,
maiormente mulleres, os que
solicitaron as bases para a
próxima convocatoria. Edi-
cións Positivas conta que os
gañadores das seguintes edi-
cións vaian sumando títulos á
colección pero na carteira in-
cluiranse tamén traducións de
clásicos universais e orixinais
que a editorial reciba e decida
publicar. 

O escritor Manuel Lou-
renzo González, gañador da
primeira edición do premio e
autor do primeiro título da co-
lección, sorpréndese do eco
que está a ter Infidelicidades,
un título no que xoga coas pa-
labras felicidades, infelicida-
des, fidelidades e infideli-
dades. Afirma que, a pesar de
levar xa arredor de vinte títu-
los publicados e varios pre-
mios, en ningunha ocasión
percibiu tanta repercusión pú-
blica pola publicación dun
novo libro.  Manuel Lourenzo
comparte a opinión de Macías
de que os relatos recollidos
no libro son “pezas literarias”
nas que “a cuestión sexual é
moi clara, o sexo é explícito e
diverso. Predomina ese punto
de vista, pero poderían ter si-
do escritos desde outro ángu-
lo”. 

Non fixo, pola súa parte,
especiais esforzos Francisco
Castro para adaptar a súa es-

crita ás bases do premio de li-
teratura erótica. “Simplemen-
te recompilei material que xa
tiña porque o sexo é un tema
recurrente na miña literatu-
ra”, afirma. 

Cultura xudeo-cristiana

Considera Francisco Castro
que na literatura pesa aínda a
“formación xudeo-cristiana. O
erotismo forma parte da vida e
é unha parte importante. Inte-
résame reivindicar a pulsión, a

parte animal da persoa”, des-
taca. Non coida, sen embargo,
Castro que un escritor se poña
máis en coiros ao relatar esce-
nas de sexo. “A literatura non
chega a tanto, tamén cando se
fai novela histórica se recurre
a datos. O autor está presente
e non pode deixar de estalo
pero non por iso se mostra
máis espido”. 

Como Macías e Lourenzo,
suliña “o termo literatura”.
“Cando escribo enfróntome a
unha historia, que pode derivar

en erotismo e pode tamén ter ao
tempo un cariz social ou políti-
co, como acontece nalgun dos
relatos” afirma Francisco Catro,
a respeito de Xeografías, o título
que publica en Narrativas
Quentes. Recría tamén no libro
a vida da Compostela universi-
taria, ao seu ver, “un filón que
queda aínda por explotar, cando
se di que a literatura non abor-
dou o tema da emigración ou a
posguerra esquécese do literario
que é a vida universitaria dunha
burbulla como foi Santiago”.♦

Nº 1.019
Do 31 de xaneiro ao 6 de febreiro de 2002
Ano XXV

A.N.T.
O presidente da Xunta, Manuel
Fraga, estivo á cabeza da misa
que o pasado martes día 29 se
oficiou na catedral de Santiago
na memoria do escritor Camilo
José Cela. Como aconteceu no
enterro de Iria-Flavia, á cele-
bración asistiron unha man-
chea de cargos institucionais,
entre eles, o delegado do Go-
berno, Arsenio Fernández de
Mesa, o alcalde de Santiago,
Xosé Sánchez Bugallo ou o
rector Darío Villanueva. Días
antes era o alcalde da Coruña o
que presidía unha misa na súa
cidade na honra do Nobel, dúas

homenaxes que, sen embargo,
contaron con escaso apoio po-
pular. Aos dous actos relixiosos
asistiu a viuva do escritor, Ma-
rina Castaño, presidenta en
funcións da Fundación Cela ata
elección de novo cargo. 

Representantes das institu-
cións están a participar activa-
mente nos actos fúnebres polo
escritor finado ao tempo que
siguen de perto o conflicto fa-
miliar que estoupou despois da
morte de Cela. O desencontro
entre a viuva Marina Castaño,
presidenta en funcións en vir-
tude dos estatutos da Funda-
ción, e o único fillo do escritor,

Camilo José Cela Conde que
anunciou a súa disposición de
pelexar polos direitos da súa fi-
lla e pola memoria do pai,
cuestiona tamén o futuro da en-
tidade na que tanto se teñen im-
plicado as institucións galegas.
Desde os vintecatro millóns
que Romai Becarria pagou
cando era conselleiro de Agri-
cultura a Camilo José Cela por
deixa a súa imaxe a un anúncio
de pataca galega ata as
1.250.000 que recibiu da De-
putaciónd e Pontevedra por dar
unha conferencia son incalcu-
lábeis os cartos públicos que a
Fundación de Iria-Flavia obti-

vo de organismos rexidos polo
PP. Só o cálculo de 1997 a
1999 de cartos públicos pro-
vintes de distintos organismos
galegos alcanza unha cifra que
supera os douscentos trinta e
sete millóns de presetas. Só pa-
ra unha reforma da sede as ins-
titucións asinaron convenios
específicos polos que a Depu-
tación da Coruña aportaba 43
millóns de pesetas, 21 a de
Pontevedra, 22 as de Lugo e
Ourense e 86 a Consellería de
Cultura, cuio titular, Xesús Pé-
rez Varela xa anunciou no ente-
rro que ía renovar o seu “mo-
desto compromiso coa Funda-

ción que perpetuará a figura e a
obra de CJC”. 

O 26 de Febreiro celebrarase
unha xunta do patronato da Fun-
dación na que previsibelmente
se procederá á elección dun no-
vo presidente para o que se ne-
cesitará contar co apoio de dúas
terceiras partes dos membros. O
fillo do escritor sinalou publica-
mente que gardaba que un dos
dous irmáns de Cela que están
no patronato fose o próximo
presidente da entidade. Ata esa
data Marina Castaño actuará co-
mo presidenta, con poderes de
representación e de elección de
novos membros do patronato.♦

Misas institucionais a Cela mentras se dirime o futuro da Fundación

Literatura como afrodisíaco
Manuel Lourenzo e Francisco Castro
inauguran a colección Narrativas quentes de Edicións Positivas

CARME VIDAL
Como un afrodisiaco quere o editor Francisco Macías que funcio-
ne a colección Narrativas Quentes que acaba de lanzar Edicións
Positivas. Apreséntase con dous libros de relatos: Infidelicidades
de Manuel Lourenzo González e Xeografías de Francisco Castro,
gañador e finalista do premio de literatura erótica da editorial. 

A moza, 1913; e Autoretrato masturbándose, 1911, ambos de Egon Schiele.
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Un dos máis importantes sociólo-
gos do século XX, Pierre Bour-
dieu, finaba en París o pasado
mércores 23. Malia á súa extensa
obra, case toda ela imbuida da
línguaxe e o rigor académicos, na
hora do seu pasamento pagou a
factura da súa posición compro-
metida cos movimentos sociais,
sobre todo nos últimos quince
anos. Non poucas necrolóxicas
lembraron o seu apoio aos fol-
guistas do 95 contra o plan Juppé,
as súas críticas á globalización ou
a súa solidariedade cos parados.

Pero Bourdieu, un “intelec-
tual crítico”, como el gostaba de
se definir, era bastante máis que
iso. Colleu sona cos seus estu-
dios sobre a reprodución da ide-
oloxía a través da educación, pe-
ro pronto estendeu as súas inves-
tigacións aos demais ámbitos da
cultura e da sociedade. A el cabe
atribuír a difusión de conceptos
como o de “violencia simbólica”
ou o de “campo literario”. Debe-
dores das súas teorías hainos en
moitos ámbitos do ensaio. En
Galiza podería ser citado o caso
de Antón Figueroa e o seu último
traballo Nación, literatura, iden-
tidade, que non por azar se sub-
titula Comunicación literaria e
campos sociais en Galicia.

Entre as obras de Bourdieu
máis difundidas nos últimos
tempos encóntranse A distin-
ción e As reglas da arte. A súa
xiria sociolóxica, por veces di-
fícil de seguir para un lector
non especializado, non pode
ocultar ideas esclarecedoras
sobre a sociedade contemporá-
nea. Bourdieu, pese ao que
agora manifesten algúns dos

seus opositores, amparaba es-
tas ideas en estudios de campo
e en investigacións rigurosas. 

Televisión e clases sociais

Un dos derradeiros ensaios de
Bourdieu, case un opúsculo, so-
bre a televisión, provocou o in-
comodo de non poucos dos líde-
res de opinión que viven arredor
deste medio, desmitificados e
criticados por un intelectual de
indubidábel prestixio.

Por riba, o sociólogo fran-
cés nunca deixou de utilizar o
concepto de clase social como
un dos parámetros das súas in-
vestigacións, algo que desde o
agromar do thacherismo e do
neoliberalismo comezou a estar
mal visto tamén na socioloxía.

Gracias a Bourdieu fixámonos,
por exemplo, no paradoxo de
que os filmes obreiristas de
Kem Loach só poidan ser vistos
polas clases medias, pero non
polos traballadores que a penas
asisten ás salas de cine. 

A contracorrente tamén,
Bourdieu defendeu con insisten-
cia nos últimos anos “a necesi-
dade do intelectual crítico”, xus-
tificándose en que “non existe
democracia efectiva sen contra-
poder crítico”. El situábase poli-
ticamente á esquerda do Partido
Socialista, poñía en evidencia “a
submisión da sociedade ás leis
do comercio” e denostaba o fei-
to de que os medios de comuni-
cación entregasen os seus espa-
cios de privilexio a “intelectuais
charlatáns e incompetentes”.♦

Paxaros
na noite
RAMIRO FONTE

Birds in the night, paxa-
ros na noite, así se titu-
la un dos máis

memorables poemas de Luis
Cernuda. Fálanos das
relacións perigosas que
mantiveran Rimbaud e Ver-
laine, da súa fuga a Londres
e da casa na que viviran, na
que foron poñer unha placa
conmemorativa persoas de
orde, semellantes ás que en
vida criticaban a poética pa-
rella. O poeta é para Cernu-
da un ser que padece a
incomprensión dos seus con-
temporáneos, do seu propio
país. Enfrontado á moral
dominante da súa época, o
único consolo que lle queda
é saber que a súa obra
triunfará despois de morto.    

Nas miñas exploracións
polas rúas de Londres, sem-
pre reparaba nas placas
azuis por se estas sinalaban
as casas nas que viviran
escritores que eu admiro.
Pero nunca me deu por bus-
car pola zona de Candem
Town aquela na que, segun-
do informa o poema de Cer-
nuda, fixeron unha vida di-
soluta a parella de grandes
poetas franceses. Había
anos que non lía o poema,
anque levo máis de vinte in-
do e volvendo ás páxinas de
La realidad y el deseo. Esa
foi a razón de non levar moi
lonxe as miñas
investigacións cernudianas
polo London do A ao Z que
esconde, entre infinitos
camiños, os daquel andaluz,
morto do frío do exilio. Pero
algunha fixen, e quixo a
azar que eu vivise a
douscentos metros da casa
na que o seu amigo
Altolaguirre puxera a súa
imprentiña viaxeira, errante
coma os heterodoxos ou os
liberais, ou os verdadeiros
poetas. 

Este é o ano do
centenario de Cernuda. Non
sei se os cernudianos
confesos, entre os que me
atopo, debemos facer profe-
sión de fe, ou arroxar unha
ollada escéptica sobre as ce-
lebracións que han provocar
seguramente unha desas iro-
nías históricas. Un dos
poetas máis esquivo, máis
resentido, máis solitario e
amargo, non estará aquí pa-
ra ver a súa canonización,
tal como deixou dito, que
non profetizou, nos seus
propios poemas. Nada disto
debe estrañarnos aos
cincocentos galegos amantes
da poesía porque os nosos
poetas nacionais, se os lemos
en serio, son tan
irreductibles como Cernuda
que, ademais, era rosaliano
confeso. Se volvo a Londres
pola primavera, prometo fa-
cerlle unha sincera homena-
xe. Vinte e cinco anos de lec-
tor de Luis Cernuda,
obrigaranme a buscar a casa
deses paxaros na noite. Creo
que por Candem Town.♦

Morre o ‘intelectual crítico’
Pierre Bourdieu

Proposta
Galiza
reúnese
co presidente
da Academia

A.N.T.
Elvira Souto e Elías Torres, en re-
presentación da iniciativa Pro-
posta Galiza reuníronse o pasado
xoves día 24 de xaneiro co presi-
dente da Academia Galega, Xosé
Ramón Barreiro a quen lle entre-
garon o seu documento reivindi-
cativo e lle solicitaron que a ins-
titución que preside se posicione
a respeito do topónimo do país. 

Segundo Elvira Souto, o pre-
sidente da RAG mostrouse “aber-
to, dialogante e receptivo” nun
encontro no que, alén do topóni-
mo falaron sobre a situación xe-
ral da língua e da cultura galega.
“Galiza, é o noso nome próprio,
constitui a nosa marca diferencial
como colectividade, simboliza a
vontade colectiva de sermos nós,
e a nosa maneira de sermos e re-
lacionar-nos co mundo” defende
a Proposta Galiza, unha iniciati-
va cultural, unha iniciativa que
naceu no pasado ano co fin de re-
cuperar un topónimo que, ao seu
ver, é “importante sinal da nossa
identidade colectiva”. 

En febreiro, Proposta Galiza
continuará a súa campaña reivindi-
cativa coa organización dunha gran-
de exposición de artistas plásticos
na galería Sargadelos de Composte-
la na que colaborarán, entre outros,
Huete, Goyanes, Berta Cáccamo,
Manuel Vilariño, Vítor Vaqueiro,
Pepe Carreiro, Xosé Lois, Facal ou
Xurxo Alonso. Organizaranse ta-
mén debates arredor da situación da
língua e a cultura galega.♦

A N ABELL MÉ N DEZ



Título: Sense contemplacións. Nou poetes 
per al nou segle.
Autor: Manuel Guerrero.
Edita: Empùries, 2001. Barcelona.

No outono pasado apareceron
dúas escolmas de poesía catala-
na. Ambas as dúas queren ser
unha proposta para apresentar
poetas para este século. Unha é
unha antoloxía de, digamos,
aposta poética, pois aínda cando
o antólogo sabe que quedaron
bos poetas fóra, cinxiuse á idea
inicial do editor de escoller só
nove nomes, polo que nós nos
achamos perante unha “panorá-
mica” de poetas para este sécu-
lo, Zenón perante unha antolo-
xía que escolle nomes que “de-
ben quedar”. De aí que sexa un-
ha antoloxía, como di o seu au-
tor, Manuel Guerrero, “xeracio-
nal e esteticamente transversal.
Non políticamente correcta se-
gundo os criterios ben pensan-
tes. Non abranxe todos os terri-
torios da lingua catalana –por
exemplo, non se inclúe ningún
poeta valenciano- nin respeita
ningunha cuota feminina”, tráta-
se da escolma Sense contempla-
cións. Nou poetes per al nou se-
gle (Barcelona, Ed. Empùries,
2001). A outra antoloxía, da que
falaremos noutra ocasión, 21
poetes pel XXI (Barcelona, Proa,
2001) é debida a Ernest Farrés.

Guerrero apresenta a súa
antoloxía en cen páxinas, onde,
despois de dar un pequeno re-
paso á crise das coleccións de
poesía e á desaparición dos clá-
sicos cataláns do século XX,
chega a conclusións tan “no-
vas” como: a) os novos clásicos
–da poesia catalana–, Sempere,
Xirau, etc., non levantan as pai-
xóns que levantaban os máis
vellos: Espriu, Joan Oliver ou
–indo un pouco máis atrás–
Carles Riba ou Josep Carner; e
b) a “función social e política
da poesia deixou de ser a que
era”, o que xa acontecía nos
anos 60, cando o que menos in-
teresaba na poesía era a súa
función poética, dando prima-
cía a unha suposta función so-
cial que non conducía a parte
ningunha(1). Por outra parte, en
axuda das súas teses da perda
da función social e política da
poesía, convoca o espectro de
Guy Debord e a sociedade do
espectáculo. O que acontece é
que Guerrero confunde a socie-
dade do espectáculo, que é a
forma máis desenvolvida de
“expropiación” de todo o co-
mún, da posibilidade mesma
dun ben común, cunha fasci-
nación das “masas” e dos inte-
lectuais polo espectáculo –nes-
te caso, as olimpiadas de 1992
de Barcelona. En fin, que as

primeiras trinta páxinas do pró-
logo, até o momento en que co-
meza a nos falar dos nove poe-
tas escolmados, son dunha po-
breza teórica que o lector sente,
case, a necesidade de abando-
nar o libro, ou, cando menos, de
pasar directamente aos poetas.

Nas páxinas seguintes, as
que van da 30 á 98, serven para
que Guerrero presente, máis ou
menos polo miúdo, a cada un
dos nove poetas escolmados,
que non conforman nin grupo,
nin xeración, nen nada que se
lles pareza. É, como avisaba o
prologuista-escolmador, unha
escolma transversal, e asi os po-
etas van desde Carlos Hac Mor
(1940) –supervivente das van-
guardas ou transvanguardas que
nos anos 70 mallaba ao público
desde as páxinas do xornal Te-
le/eXpres cun
teelquelismo
de quinto grau
e nos 80 pro-
mocionaba es-
pectáculos van-
guardistas sub-
vencionados
pola Caixa de
Pensións, a ins-
titución cultu-
ral máis avan-
zada de Cata-
lunya– a Arnau
Pons (1965),
pasando por:
Enric Casasses
(1951), Victor
Sunyol (1955),
Andreu Vidal
(1959-1998),
Alberto Roig
(1959), Xavier Lloveras (1960),
David Castillo (1961) e Jordi
Cornudella (1962), en total nove
poetas ben diferentes entre si. 

A caracterización de cada
poeta só podia darse reprodu-

cindo poemas deles, mais diga-
mos que Mor, Casasses e Casti-
llo –tamén excelente novelista–
utilizan a poesia como ferra-
menta de comunicación. Vidal,
Roig e Pons siguen de maneira
distinta a poesia da linguaxe.
Roig é formalista e barroco
–unha especie de Lezama Lima
condensado. Vidal, na esteira
de Celan, de quen foi tradutor
–aínda que a poesia de Vidal se
pode dividir en dous períodos:
os primeiros catro libros, de
formación, que publica nos
anos 1977-1980, e o período
que se inícia en 1983 con Ne-
crópsia, onde comeza a verse a
pegada de George Tralk até
acabar nos seus derradeiros li-
bros onde o poeta presente, en
diálogo constante coa súa obra,
é o devandito Celan. (Quizais
sexa Vidal un dos poucos poe-
tas da península que entenda a
Celan, lingüisticamente.) Se
Vidal dialoga con Tralk e Ce-
lan, entre outros, os grandes re-
ferentes de Cornudella son Ga-
briel Ferrater e, sobre todo, Ca-
tulo. Xavier Lloveras, que se
mantén en siléncio desde 1992,
é un poeta que se afunde na
própria tradición poética catala-
na –a que el crea para si, con
Albert Roig, nunha antoloxia

polémica, L’artista de la pa-
raula- para poder dialogar cos
clásicos universais, de Dante a
Cavafis. Pons é un poeta de di-
fícil leitura, xa que os seus poe-
mas son un diálogo con aqueles
poetas que traduciu, que van
desde o tantas veces menciona-
do Celan aos portugueses Luíza
Neto Jorge e Herberto Helder,
ou o francés Jacques Dupin. 

Para acabar, unha mostra
variada que demostra que a po-
esia catalana goza de boa saú-
de, unha escolma de nove poe-
tas dos que, polo que até agora
escribiron, quedarán cando me-
nos oito, porque non se pode to-
mar a sério os poemas de Car-
les Hac Mor. Poemas como o
que se transcrebe (traducimos):

Oda Nupcial
E un collón, borbón-borbón!
Veña, unha espada, veña!
Nin unha peseta sexa sacada!

Un garrote, carrasca-garrafón.
Unha copa, toda-toda.
Un borbón, colón-collón.

Unha infanta xoga a carta:
veña-veña. Imos a bodas,

odas-odas! E esta oda

poda-poda e berra: Viva

a República, pública-pública!
Monarquia? Anarquia-anarquia!

A fóra o Borbón, collón-collón!

Poema semi-dadaísta que non
supera a consigna das moceda-
des libertarias barcelonesas un
dia do libro de 1988: “Menos
Borbón e máis bourbon”.

Mais se a poesia catalana
goza, de momento, de boa saú-
de, cómpre non esquecer que o
máis novo dos poetas escolma-
dos por Guerrero ten 40 anos,
un deles hai dez anos que non
publica un poema, e outro, infe-
lizmente, faleceu. Xa que logo,
a presente, se ben é unha escol-
ma de “aposta”, quer dicir, que
bota o resto nuns determinados
poetas, non é unha posta de fu-
turo, pois os poetas aos 40 anos
xa están, mormente, feitos.♦

X.G.G.

Nº 1.019
Do 31 de xaneiro ao 6 de febreiro de 2002
Ano XXV

Para levar no peto
Tres novas lecturas aparecen
na colección de peto Abismos
de Xerais. Os bares son os
principais escenarios de Un
baile de moscas, de
Kiko
Neves. Ao
seu
protagonis-
ta, Xonás,
persígueno
os
pantasmas
dunha
adolescencia
interminábel.
Voces femini-
nas son as que
protagonizan O
baile das
Mariolas, unha
colección de re-
latos ambienta-
dos na Costa
da Morte e asi-
nados por Ro-
sa Vidal.
Elexías ao
deus e ao dia-
ño, do mozo Samuel
Solleiro, contén trece relatos
nos que o autor tórnase bufón
co ánimo de ridiculizalo todo,
especialmente a relixión.♦

Poesía brasileira
O pasado 15 de novembro,
aniversario da proclamación
da república no Brasil, saia da
imprenta
a Antolo-
gia da po-
esia brasi-
leira,  rea-
lizada por
Xosé Lois
García e
editada por
Laiovento.
Expresa o
autor a difi-
cultade de
escolmar en-
tre unha obra tan ampla polo
que optou por “autores de ca-
lidade expresamente recoñeci-
da e consolidada”, dos que in-
clue unha reseña biográfica.
Presenta poemas, en
portugués e castelán, de
Cassiano Nunes, Lara Lemos,
José Santiago Naud, Lenilde
Freitas, Terêsa Tenório e
Maria Carpi, entre outros.♦

Roteiros polo Deza
Luis Couto coñece o Deza,
onde vive, traballa como vete-
rinario e colabora co Semina-
rio Estudios de Deza. Ven de
publicar en
Galaxia
Guía do
Deza, con ro-
teiros que se
distribuen po-
los seis conce-
llos que
integran a
comarca: Lalín,
Silleda, Vila de
Cruces,
Agolada, Rodei-
ro e Dozón. Os
itinerarios están pensados para
facelos andando ou en bicicle-
ta de montaña e amosan ao
lector o patrimonio histórico,
artístico e cultural.♦

FFIICCCCIIÓÓNN
1. BREVE CRÓNICA UNIVERSAL

DA CLASE OBREIRA.
Jaureguizar.
Sotelo Blanco.

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

3. TEORÍA DO CAOS.
Marilar Aleixandre.
Xerais.

4. A HISTORIA ESCRÍBESE
DE NOITE.

Bieito Iglesias.
Galaxia.

5. MARTÁZUL.
Xosé Antón Perozo.
Ir Indo.

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. GALICIA UNHA LUZ
NO ATLÁNTICO.

Varios autores.
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).

Tempo de antoloxía
Sense contemplacións,
unha escolma de poetas cataláns

(1) Se unha persoa se converte (sic)
mediante un poema a unha “ideoloxia”,
¿quen non nos di que mediante outro
poema cámbie de ideoloxia? E perdón
pola redución.

Esta
escolma
de nove
poetas
mostra
a boa
saúde
da que
goza
a poesía
actual
en lingua
catalana .
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Títulos: A vida apoteósica / A historia escrí-
bese de noite.
Autor: Bieito Iglesias.
Editan: Xerais / Galaxia.

As dúas novelas de Bieito
Iglesias, A vida apoteósica e A
historia escribese de noite
(premiada co García Barros)
están poboadas de seres que
son máis víctimas da vida que
usufructuarios seus. A historia
escríbese de noite ten moito
que ver co sexo (de feito, a
reportaxe sobre a prostitución
que guía a novela serve como
fio para contar a vida do prota-
g o n i s t a ) .
Tamén en A
vida apoteósi-
ca o sexo
conta cun
papel relevan-
te, non se
esqueza que
Bieito Iglesias
está entre os
que mellor
teñen tratado
este tema.

En tanto A
Historia escri-
bese de noite
presenta unha
trama unitaria e ourensá, A vida
apoteósica integra arredor de
Compostela a vida de moitas
personaxes de varia extracción
social: desde un ex-político
aproveitado, a un ex-traficante
de pouca monta, agora volto
esmolante, pasando por homo-

sexuais ou mulleres maduras
insatisfeitas coa súa vida. Unha
tentativa ilustradora de como a
comedia humana devén en farsa
grotesca, botando man do trata-
mento apoteósico de persona-
xes históricas e míticas onde as
máis coñecidas son desmitifica-
das (Benito Soto, Pepa Loba,
Carolina Otero) mentres que
sofre o proceso inverso a menos
coñecida (Manoel Nabiñeiro). 

Unha das claves do éxito
acadado por A vida apoteósica
radica no feito de contaren
cunha nómina de personaxes
(entre os que é posíbel recoñe-
cer ao veciño, a aquel político
dalá, o profesor do neno, o
pedichón que xa forma parte da
mobilia urbana) que lle confi-

ren unha grande proximidade.
O tratamento realista que Bieito
Iglesias propón lembra (sobre
todo en A vida apoteósica)
algúns dos mellores momentos
do chamado realismo sucio. 

Na lingua e no estilo ató-
panse outros dous puntos álxi-
dos, outros dous atractivos das
dúas novelas que comentamos.
E iso sen necesidade de retorcer
o idioma, de o expremer e
rebuscar, porque conserva
intacto a súa frescura e naturali-
dade e nunca resoan nel ecos de
matraz de laboratorio. Tinxe a
expresión de cor e calor engaio-
lantes tanto para os amantes do
cultismo como para quen prefi-
re o rexistro popular, dous esti-
los que frecuentemente teñen
mal acomodo no mesmo banco. 

Cómpre dicir, porén, que
un chisco de moderación sería
ben útil para evitar certa sensa-
ción de intrascendencia do dis-
curso que non cremos premedi-
tada por parte do autor. Bieito
Iglesias quere e logra que o lec-
tor goce dunha lectura agradá-
bel e amena; para el, o acto da
escrita tamén debeu represen-
tar unha oportunidade non
exenta de ludismo, sen embar-
go tamén e doado percibir unha
actitude de denuncia e compro-
miso nacidas da conciencia
social. Nin que dicir ten que a
ironía, ás veces retranca, ten un
papel ben salientábel.♦

XOSÉ M. EYRÉ

Sexo, humor e apoteose da língua
Dúas novas novelas de Bieito Iglesias

Título: Venus Negra.
Autora: Angela Carter.
Edita: Xerais Peto. As Literatas.

Esta polifacética inglesa nacida
no condado de Sussex no 1940,
pola que Salman Rushdie sentía
predilección e que chegou a de-
finir como “a máis brillante es-
critora de Inglaterra” no seu tem-
po, publica a súa primeira nove-
la aos vinteseis anos (Shadow
Dance). Despois dun matrimo-
nio falido e da conseguinte sepa-
ración, no ano 1970 decide tras-
ladar a súa residencia a Xapón
onde a visión dunha cultura dife-
rente exerceu unha enorme in-
fluencia na súa obra, tanta que en
1979 publica The Sadetan Wo-
man cuestionando as acepta-
cións culturais nas relacións en-
tre homes e mulleres sobre se-
xualidade, sadismo e masoquis-
mo, sorprendendo coa defensa
da imaxe das  mulleres do Mar-
qués de Sade o que levou a cer-
tos críticos, pouco entusiasma-
dos pola súa prosa, a diferencia
do autor de Os fillos da media-
noite, a describila como “entrete-
mento de nenos e nenas que gus-
tan de Sade misturado con cho-
colate Suchard”. O certo é que a
prosa de Ángela Carter non dei-
xa indiferente, é provocadora,
ideolóxicamente comprometida
como a súa propia definición co-
mo muller e escritora “Un pro-
duto puro dun país avanzado, in-
dustrializado, post-imperialista
en declive”.

Os oito contos que forman
Venus Negra, publicados na
Grande Bretaña en 1985, edita-
dos dous anos máis tarde en Es-
tados Unidos co título de Saints
and Strangers, responden ao in-
terese da autora de cambiar os ro-
les dos xéneros, ridiculizar mitos
e desestabilizar os estereotipos
da nosa cultura. Ideas mostradas
xa en novelas como Heroes and
Vilians ou mesmo The passions
of new Eve. Neste conxunto de
relatos consiste na fabulación so-
bre personaxes históricos coma a
relación do autor das Narracións
Extraordinarias coa súa nai na
cuarta narración do libro O Gabi-
nete de Edgar Allan Poe, a se-
xualidade de Puck o personaxe
de Shakespeare en Obertura e
música incidental para un “Soño
dunha noite de verán”, a reescri-
tura de Pedro e o lobo que para
Nabokov é a orixe da literatura,
no momento en que ao protago-
nista mentirán non o persegue lo-
bo ningún cando chega ao pobo,
relato este continuador do intere-
se espertado anos antes e que de-
valou na aventura iniciada coa
tradución dos contos de fadas de
Perrault, máis tarde no inquedan-
te libro, Bloody Chambers, cun-
ha visión nova dos tradicionais
contos de fadas e que tivo na pe-

lícula dirixida por Neil Jordan
Little Red Riding Hood´s Story a
súa contrapartida en imaxes, on-
de se narra a aparición dunha ne-
na-loba no espertar da sexualida-
de, tema este último que navega
ao longo dos oito relatos acadan-
do dimensións diferentes en cada
un. Destaca a violenta historia de
Lizzie Borden, a criminal esta-
dounidense que protagonizou un
coñecido verso infantil que enca-
beza o derradeiro relato do libro,
Os asasinatos da machada en
Fall River .

É posiblemente Venus Negra
a primeira das narración e a que
lle da título a
obra a que re-
sume a ideolo-
xía de Ángela
Carter, expre-
sada á perfec-
ción por Teresa
Caneda nas de-
rradeiras lineas
do limiar falan-
do de Jeanne
Duval:

“Carter non
só lle permite
contar a histo-
ria da súa rela-
ción con Bau-
delaire desde o
seu punto de vista, aínda máis, a
autora está rescatándoa da súa
pasividade como musa e outor-
gándolle a capacidade de conver-
terse en creadora: faina libre para
conquistar o seu propio espacio
como muller e escritora.”

Para expresarse Ángela Car-
ter, a guionista de Bailando con
lobos, empregou a prosa, máis
perto do realismo máxico que
da tradición nórdica de literatu-
ra gótica tan afincada no seu pa-
ís, para quen a intertextualidade
é unha necesidade para procurar
un discurso onde expresar a súa
conciencia política.

Venus Negra chega ás nosas
mans na tradución de Xela Arias
en colaboración con Xabier Mu-
guerza que son quen de manter o
carácter subversivo, de loita,
comprometedor, experimental,
máxico e imaxinativo, fuxindo
do realismo sen perder a axilida-
de que caracteriza a prosa incla-
sificable de Ángela Carter.♦

XOSÉ FREIRE

Os contos dunha
escritora subversiva
Primeira publicación en galego
da polémica Angela Carter

Bieito Iglesias.        A . PA N AR O  /  Arquivo
B. Iglesias
domina o
rexistro
culto e
popular,
algo que
poucos
autores
logran a
un tempo

B. Iglesias
domina o
rexistro
culto e
popular,
algo que
poucos
autores
logran a
un tempo

Angela Carter.



Título: En construcción.
Guión: José luis Guerin.
Intérpretes: Juana Rodríguez, Iván Guz-
mán, Juan López, Juan Manuel López, San-
tiago Segade, Abdel Aziz el Mountassir.

O argumento parece sinxelo.
No Bairro Chino de Barcelona
van derribar as vellas casas e
vaise erguer un novo edificio.
O director proponse que a cá-
mara acompañe durante tres
anos a destrución e a nacencia,
e que os habitantes desaloxa-
dos e os albaneis sexan prota-
gonistas da súa propia pelícu-
la. O experimentalismo que
propón Guerín interesa e en-
tretén, aínda que o espectador
ten que saber de antemán que
non vai ver un filme de acción.
Con esa premisa, e coa curio-
sidade de que unha película a
meio camiño entre o docu-
mental e a ficción se abra paso
nas salas comerciais, xa nos
podemos sentar na butaca e
entrar na obra.

En construción gañou o fa-
vor do público en San Sebas-
tián e é o público quen tamén
fai a súa propia interpretación
porque non se aprecia unha es-
pecial tese na obra. O arrancar
da película, coa maquinária de-
rrubando un bairro que aínda
está habitado, lembra unha
obra que hai pouco repuxo a

TV2, Mans sobre a cidade de
Francesco Rossi, aínda que só
fose pola estética do aplasta-
mento do vello. Pero postos a
lembrar, tamén ven á cabeza o
poema de Chico Buarque,
Construção, no que os versos
van e veñen cambiando o senti-
do do conxunto do poema se-
gundo se lean.

No filme de Guerin os diá-
logos dos vellos do bairro, o
mariñeiro excéntrico, a parexa
da rapaza que vive da prostitu-
ción e o seu mozo que non dá
pancada, os miróns, nenos e
maiores, que se asombran da
aparición na excavación do ve-
llo cementerio romano, “quen
nolo ía dicir, que viviamos en-
rriba dos mortos”, van tecendo
o pano de fondo, para despois
centrar a meirande parte do que
sucede nas conversas entre os
albaneis, o galego alienado e o
marroquino con conciencia de
clase, pero tamén o encargado
galego, que ten a familia vivin-

do no bairro, que está pasando
da marxinalidade ao alto stan-
ding, o encofrador que liga
desde a obra coa viciña que
tende a roupa, e aínda se vol-
ven atopar cando el regresa da
mili outra vez
a traballar...
Complétase o
ciclo cando a
vivenda está
para rematar e
outros viciños
se preparan pa-
ra o derrubo. O
contraste final
establéceno os
que veñen mer-
car piso e se
atopan na fron-
teira cos mar-
xinados, al-
gúns non que-
ren ver, outros
non miran, a
maioría ignora
ese trasmundo
que Guerin re-
trata. Emigrantes, abandonados,
xente que quer vivir na grande
cidade que expulsa ao que me-
nos ten. Mundos e épocas que se
entrecruzan, sempre en perma-
nente construción.♦

XAN CARBALLA
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Outrasvozes
Revista galega para a
solidariedade

Nº 4. Xaneiro de 2002. Prezo 3 euros.
Edita: Comités de Solidariedade (COSAL).

É este un especial sobre a situa-
ción actual de Colombia. Cun
amplo espectro, a publicación
dá conta da situación da
reforma
agraria,
con textos
de Loli
Vázquez
ou Luis
González.
Lucho Váz-
quez escribe
sobre o exi-
lio interno
dos
colombianos.
Paulo Ruibal e Manuel Pérez
reflexionan sobre os paramilita-
res. Ademais, refléctense as di-
ferentes facetas da insurxencia
guerrilleira, con análises das
FARC, o ELN e o M-19.
Tamén hai espacio para tratar
as identidades étnicas que exis-
ten no país e a influencia inter-
nacional sobre o país.♦

R.G.T.
Nº 28. Outono de 2001. Prezo 4,82 euros.
Dirixe: Antón Lamapereira.
Edita: A.C. Entre Bambalinas.

A crítica teatral é o tema prin-
cipal deste número. Manuel
Vieites fala da precariedade da
crítica en Galicia. Inma López
Silva fai un repaso histórico
polos
críticos tea-
trais no no-
so país. Na
sección de
textos, inclú-
ese
Guernica, de
Jerónimo Ló-
pez Mozo.
Alicia Rodrí-
guez-Roda e
Antón
Lamapereira entrevistan a
Alain Leonard, director do
Festival Off de Avignon. Ade-
mais, dáse conta dos principais
festivais de teatro do estado.♦

A Taboada
Nº 4. Xuño de 2001. Prezo 4,82 euros.
Coordenan: Reis Camiña e Marcos Seixo.
Edita: AA CC A Cabana (Moraña) e O Mei-
gallo (Cuntis).

Xesús Ferro explica como se
desenvolveu a Guerra da Inde-
pendencia en Moraña e Cuntis.
Marcos Seixo conta a vida do
gaiteiro Patelas. Belén Pazos
recorda a
viaxe do
catalán
Francesc
Cambó a
Cuntis. Reis
Camiña e
Cristina
Echave
escriben so-
bre os
fotógrafos
ambulantes
de finais do S. XIX e primeiros
do XX. Susana Fuentes e Rita
Sueiro escolman cantigas da
zona.♦

En construción,
o regreso ao cine documental
José L. Guerín logra unha vitoria sobre o puro entretimento

Loureiro (Sedes-Narón 1943)
ven de clausurar unha antolóxi-
ca de cuarenta anos. O autor de-
fínese como cartesiano. Amor
pola orde, amor pola liña. Esca-
pou durante estes corenta anos
de grupos e mesmo do mercan-
tilismo. Foron mais ben poucas
as exposicións que fixo. Traba-
llador de Astano compañeiro e
amigo de Xaquín Marín co que
dí ten aproveitado as tardes dos
sábados para aprender directa-
mente da paisaxe a perspectiva 

Loureiro, autodidacta dende
o ano 1962 en que seguindo aos
epígonos de Bello Piñeiro e
Imeldo Corral, facía unha pintu-
ra de paisaxe, aínda que con un
sabor distinto a esta escola ferro-
lá de pintura, pois que Loureiro
buscaba unha nova perspectiva e
pintaba a luz ambiente ou a bré-
tema.  De ahí chegará a unha es-
tética minimalista tras percorrer
nestes corenta anos un camiño
de síntese no que ao final o que

queda é a cor. Pero Loureiro aín-
da vai mais aló. Nin siquera a
cór,só o branco e o negro. 

Loureiro aporta á linguaxe
minimalista algo que o fai ori-
xinal: as texturas. Dende sem-
pre a súa obra se caracteriza por
tratar de que nos seus cadros a
pintura non sexa homoxénea.
Mesmo nos anos oitenta crea
cadros añadindo terras. E as
texturas nesta linguaxe son
esenciais para producir efectos
sorprendentes con outro ele-
mento, buscado polo artista, a
luz. É sorprendente ver como
un cadro todo pintado en negro
nos expresa algo máis, porque a
luz incide na súa textura. Fa-
cendo máis negro se cadra o ne-
gro, polo xeito de incidir a luz
nos pliegues do cadro. 

Pero a orixinalidade de Lou-
reiro vai máis aló. Todos os
grandes creativos das vangar-
das, indagaban na superficie do
cadro. Non se atrevían a indagar

no que habería por tras da tea,
que facía de soporte da pintura.
Loureiro,cartesiano el, despois
de pintar con texturas e de des-
botar a cór –só necesita o branco
e o negro– pergúntase que habe-
rá detrás dun cadro. Levanta a
tea e atopa a cór ou outra tea.. 

Son dúas notas a destacar
desta exposición,por canto está
a engadir algo a isa linguaxe
minimalista. O logro de, sen
pintar máis que unha cór, con-
siga diversas tonalidades, por
medio da textura e da luz. E o
atrevimento de ir mais aló do
bastidor,mirando o que pode
haber debaixo.Todo acorde co
seu cartesianismo,xa que todo
poder ser pensado e indagado. 

A textura é o elemento
principal na obra de Loureiro.
Axudarase despois de indagar
coa espesura da cor e da tea,
con cravos ou mesmo incor-
porando madeiras ao cadro,
pero con ánimo de que istas

sexan parte da textura do cadro. 
Na súas últimas obras pare-

ce que volve retomar a cor, en
grandes cadros seriados nos
que a superficie da obra volve
ser intervida polo autor e as
madeiras consiguen independi-
zarse do cadro. O autor dalles
vida como obra isenta como es-
cultura e dado o seu amor pola
arquitectura arríscase a ofertar-
nos unha instalación na que po-
demos soñar espacios e volu-
mes dunha cidade futurista. 

Loureiro, ten indagado na
abstracción xeométrica, onde re-
flicte o seu amor pola línea e po-
la orde. Pero ao mesmo tempo re-
salta nesta obra
abstracta un
amor pola cor
viva, que con-
serva nesta de-
rradeira obra
que está a facer
e que chama
incunábeis. 

Podemos
dicir que a
obra de Lou-
reiro non é ou-
tra cousa que a
evolución lóxi-
ca dunha per-
soa que partin-
do da paisaxe,
vai esenciali-
zando a súa
pintura, pasan-
do por un perí-
odo expresio-
nista onde o
impotante da pintura son os gran-
des brochazos con que traballaba
ou as cores vivas con que facía a
obra, até acabar facendo obras no
que co mínimo nos da mais.♦

XESÚS A. LÓPEZ PIÑEIRO

A película,
rodada no
barrio
chinés de
Barcelona
e a medio
camiño
entre o
documento
e a ficción,
está a
abrirse
paso nas
salas
comerciais

Loureiro, un autodidacta
camiño da esencia da pintura
Ven de clausurar unha antolóxica de 40 anos A súa

obra  é a
evolución
lóxica
dunha
persoa
que
partindo
da
paixaxe
vai
esenciali-
zando
a súa
pintura



¿Como se produciu ese paso do
xornalismo diario á literatura?

Sempre escribín cousas ás
que ao cabo do tempo non lle
encontraba valor. Agora, como
estaba no paro, ocurriuseme ra-
piñar contos que tiña, daquí e de
alá. Dixéronme na editorial que
era mellor que buscase unha te-
mática común e resultou que
dous ou tres ian de mortos. To-
mei ese fio e desenvolvín algúns
que tiña de 10 ou 15 liñas coma
se fosen caramelos. Así foi saín-
do Acompáñoo no sentimento. 

¿Que diferencias hai en-
tre xornalismo e literatura?

Á hora de escribir nengun-
ha. A diferencia está na prepa-
ración. Para min tres folios é
fácil. Logo déixalo repousar e
reescríbelo. Pero o que é básico
no xornalismo tamén o é na li-
teratura. Con todo, os xornalis-
tas somos velocistas, non fon-
distas, traballamos coa inme-
diatez, contamos en dez pala-
bras o que outros en trescentas.

Blues da Ría foi finalista
do concurso de Relatos de Ve-
rán da Voz.

A estrutura era moi ríxida:
31 capítulos exactos, 1500 ca-
racteres cada un, cada capítulo
debía ter sentido por si, pero
non podía acabar a historia pa-
ra que enganchase ao lector. Eu
metinlle ao final de cada un un-
ha canción de Billie Holiday. O
protagonista é un detective es-
quizofrénico que ve a realidade
como unha película de branco
e negro. Procurei que, coma
nos clásicos de serie negra, o
importante fose o retrato so-

cial, dentro dunha estrutura de
novela policial. Nen sequera
hai moitos mortos, son como
un dano colateral. 

O da esquizofrenia é un
bon recurso para facer críbel
hoxendía unha trama clásica
policial. ¿Iso
convírtea case
nunha obra pos-
moderna?

Senón non
tería sentido.
Aquí un detecti-
ve privado nor-
mal non investi-
ga máis que infi-
delidades para
casos de divorcio
e cousas así. Os
asuntos impor-
tantes lévaos di-
rectamente a po-
licía. Se alguén
sae por aí vestido
de Bogart é que
está pirado e eu
tiña que xustificalo. Os tolos
ademais descubren moitas ver-
dades. Lembro unha manifesta-
ción do 84 que levaba na cabe-
za un toliño. O home berraba:
“UHP, “UHP” [consigna de
tempos da República que signi-
fica ¡Uníos, hermanos proleta-
rios!].

¿Quedan tantas cousas
por contar nos xornais como
para que haxa que contalas
nos libros?

O xornalismo neste momen-
to, na súa concepción clásica,
non existe. Matárono as faculta-
des, os casetes e as roldas de
prensa. O xornalismo non é in-

formación, nen comunicación, é
un estado de ánimo. Ves algo que
hai que contar e cóntalo, da túa
maneira, porque sempre es sub-
xetivo, aínda que trates de non
mentir porque es xornalista. Ho-
xe hai comunicadores que levan

unha mensaxe de
un lado a outro
coma se fosen de
Seur. Ágora os
xéneros desapa-
receron, non se
fan reportaxes,
todo é standard.
Por outra parte, e
volvendo á túa
pregunta, a maior
parte das histo-
rias que se poden
contar nos libros
saen dos xornais.
Woody Guthrie
decía que el non
facía cancións,
senón que lle po-
ñía música ás no-

ticias. Agora tamén debe haber
boas historias, pero non se contan
nos periódicos, non sendo os co-
rrilleos, os comentarios sobre o
último libro de Ana Botella ou as
historias que nos veñen dos Esta-
dos Unidos, reproducidas sen to-
car unha coma. A guerra de Troia
coñecémola polos libros, até o
punto de que podería ir asinada:
“Do noso enviado especial, Ho-
mero”. Pero da guerra do Golfo
ou da de Afganistán non sabemos
nada. Nen sequera sabemos se
existe Bin Laden. 

¿Porque nas redaccións
dos xornais case non que-
dan persoas de máis de coa-

renta anos?
Porque son máis caros. O

que pasa é que se perde a me-
moria xornalística. Nótase can-
do morre un personaxe impor-
tante. Os novos non saben a
quen hai que chamar. Nótase no
día a día, as informacións non
teñen sustancia. O patético é que
estes rapaces son cultos, válidos,
saben escribir, pero están sen co-
cer, ademais teñen contratos en
precario e non se poden arriscar.
Cun contrato de tres meses es un
xornalista castrado.

Vostede sempre escribiu en
castelán na prensa, agora escri-
be libros en galego. ¿Por qué?

Na prensa escribín en caste-

lán, porque era o que se facía,
pero sempre me gostou escribir
en galego. Houbo un tempo no
que a prensa lle daba un recun-
cho ao galego en calquera sec-
ción, agora até se traducen as
entrevistas con persoas que fa-
lan galego e que precisamente
son coñecidas e son entrevista-
das porque defenden a cultura
galega. Hoxe só queda o gueto
dos articulistas. Debía haber
unha naturalidade que non hai.
A min pasarme ao galego litera-
rio custoume, porque o meu ga-
lego ven de máis atrás, o meu
vocabulario era máis restrinxi-
do. Esforceime para que os diá-
logos soasen verdadeiros.♦
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Novidades narrativas

HISTORIAS NON IRREAIS

ler é ser

X.A. Xesteira
‘O xornalismo xa non existe’

M. VEIGA

Redondelán, pintor afeccionado, xornalista e redactor xefe, durante
case trinta anos, de Faro de Vigo, X.A. Xesteira entrou na literatura
a través dunha obra colectiva Phiccións. Agora ven de publicar ou-
tros dous libros, xa en solitario: Acompáñoo no sentimento, once
contos cuxa trama media entre o momento da morte e o do enterro,
e Blues da Ría, unha novela policial. Todos eles editados por Xerais.

PA C O  VILABARR O S

‘En Blues da Ría,
coma nos clásicos
de serie negra,
o importante é o
retrato social.
Os mortos son
danos colaterais.”
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PEPE C ARREIR O

MÁIS DE 1.200 PRODUTOS
VENDIDOS NUN SUPERMER-
CADO INCLÚEN UN OU
VARIOS INGREDENTES DERI-
VADOS DO MILLO. NA GALIZA
CO MILLO FACIASE PAN,
EMPANADA, BICAS, TORTAS,

PAPAS, ETC. CO MILLO, EN
VENEZUELA FANSE AREPAS,
EN CENTROAMÉRICA BOLOS
QUE DENOMINAN TAMALES
E EN MÉXICO UNS DISCOS
DELGADOS QUE CHAMAN
TORTAS.♦

Os Bolechas
van de pesca.

VAN DE PESCA 1

LIBROS NOVOS

O ano
das
mimosas
A historia que
se conta neste
libro está inspirada
na lenda do sino
do trono; lenda
da parroquia
estradense
de Liripio.
O autor da obra
é Xosé Luna
Sanmartín e as ilus-
tracións
de Paco Lareo.
Edita Edicións
Fervenza
de Silleda.♦

OsOs
LagartosLagartos

Os lagartos van marchar
e choran desconsolados;
sen canción verde xa quedan
as pedriñas dos valados.

¡Ai, lagartos meus amigos,
verde cantar das paredes,
no lombo e mesmo nos ollos,
cor de campo e lama tedes.

Lagartiños, non marchedes;
mirade que aí vén o sol,
co seu feixiño de raios
faravos un cobertor.

Ana Mª Fernández
Do libro

Ondas de verde e azul
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COMER CON MILLO

O avó dos Bolechas merca unha 
lata de miñocas
para os peixes.

Os que poideron falar con el
califÍcano de ‘enciclopedia ambulante’

Frei Sarmiento
estÁ a recorrer
Galiza
Frei Martiño Sarmiento, quen como se sabe
naceu en Vilafranca, fillo de galegos, e que pasou
a infancia en Pontevedra, está a percorrer Galiza
dun cabo a outro recollendo datos sobre a lín-
gua, a fauna e a flora. Persoas que poideron
entrevistalo afirmaron que destaca polos seus
grandes coñecementos –chamáronlle incluso
“enciclopedia ambulante”– e polo seu amor a
Galiza, terra que considera a súa patria.
Este periódico puido ter acceso a unha carta que
acaba de enviar e na que Sarmiento mostra as súas
ideas sobre a educación: “... é preciso non asustar
ao Alonsiño con castigos nen coa Compaña e
outros espantallos, premio e emulación han ser
atractivos, e sobre todo a ciencia, pois teño evi-
dencia que hai moita falta de todo isto en España.
Agora que é neno, fai que o saquen a pasear e
vexa obxectos novos e espectábeis. E quero que
lle ensines a lingua galega con especial coidado”.
Por certo que Sarmiento foi un dos máis grandes
estudosos da nosa língua. Recolleu e investigou a
orixe de milleiros de palabras, con métodos moi
científicos. A maioría dos estudosos posteriores
sobre o idioma galego débenlle moito a el.♦



“Foi Agustina e morreu nova, ti-
ña dez anos”. Así comeza a bio-
grafía que Marga do Val escribe
sobre unha das mulleres máis fa-
mosas do século XX. Din que
bailaba vestida coas xoias máis
ricas, din que namorou a boa par-
te da nobleza europea, din que
gastou unha fortuna incalculábel
na ruleta. Marga do Val descubre
a historia da nena Agustina que
naceu en Ponte Valga. 

O que marabilla a Marga do
Val da vida da Belle Otero é esa
case imposíbel traxectoria que co-
munica Ponte Valga con París. A
primeira impresión que tivo da fa-
mosa bailarina remóntase moitos
anos atrás, cando o vello Maximi-
no lle mostra unha guedella do ca-
belo da “muller máis fermosa do
mundo”. Nesa lembranza está o
xermolo da biografía e desa esce-
na parte tamén o libro no que a au-
tora quere “reivindicar á que pasou
a ser coñecida por Belle Otero co-

mo muller e supervivinte dunhas
circunstáncias dramáticas”. 

Agustina foi violada en Ponte
Valga cando tiña dez anos. Para a
biógrafa o feito supón un cambio
radical na súa vida, enterra a
Agustina e nace Carolina, a mu-
ller que había de engaiolar a me-
dio mundo e que se ia converter
en La Belle Otero. E o libro, como
a vida, está dividido en diferentes
caixas. A primeira, a de Maximino
que garda aquel anaco de cabelo
na memoria da muller rutilante
convertida en mito. A segunda, a
caixa de música, a que se abre
cando comeza a bailar diante das
palmas de milleiros de admirado-
res. A terceira, a caixa de fotos
que recolle máis de cento cin-
cuenta imaxes capturadas durante
anos de documentos da época, en
especial, de revistas parisinas. 

Marga do Val asume as pala-
bras pronunciadas pola escritora
portuguesa Agustina Bessa-Luis

ao se referir a súa biografía de
Florbela Espanca. “Dicía que hai
que amar ás personaxes das que
se escribe e, despois de moitos
anos de buscar a vida de Caroli-
na Otero coincido con ela. Mo-
léstame que se siga vendo como
un obxecto. Non se pode negar
que a Belle Otero era unha puta
pero sabía o valor do seu corpo e
sabía que tiña un prezo que nun-
ca rebaixaba. Cando ia cun home
era como unha xoia que lle daba
poder”, sinala.  

Non é lenda, é vida
É certa, segundo Marga do Val,
toda a lenda que se teceu arredor
dela e que falaba de ouro, dia-
mantes e rubis cos que bailaba.
Sen embargo, a autora considera
que non foi unha muller feliz.
“Tivo que reiventarse cando foi
violada de tal maneira que ata
cambiou de nome. Todo o que

veu despois foi unha loita por so-
brevivir”, afirma. 

Polas páxinas do libro trans-
corre unha historia longa, con
múltiples vidas. A da nena da al-
dea, a da muller dos homes máis
ricos e dos escenarios máis pres-
tixiosos e a da vella que morre
retirada nun pequeno hotel da
costa francesa, onde está enterra-
da baixo unha lápida na que reza
un corto nome: C. Otero. 

“Tivo unha vellez longa e que-
ro pensar que, á fin, ela gañou a
partida. Sempre se ve como un
drama que a muller que tivo tantas
alfaias perdera todo, pero eu parto
da base que non é relevante cando
partes da nada. Perder significa ta-
mén xogar”, comenta. 

A Belle Otero converteuse
nun producto comercial. “Ela
vendía e así se explica tamén que
a súa figura pasase por exemplo
a imaxe de xabóns e que apare-
cese en moreas de postais que se
enviaban a todo o mundo”. O li-
bro recolle boa parte desa marca
que foi a Belle Otero, nun traba-
llo de investigación que amosa
repertorios fotográficos para co-
leccionistas, tarxetas postais, ca-
ricaturas e debuxos de diversos
autores, páxinas e capas de revis-
tas da época e mesmo os últimos
retratos xa na vellez. 

A historia que relata Marga

do Val dista moito daquelas me-
morias oficiais que la Belle dic-
tou en vida. Ali desaparece a in-
fancia da aldea, a violación e a
fuxida. “Inventa un nacemento e
unha nenez xa que Agustina mo-
rre cando nace Carolina. Criou a
imaxe de andaluza que era a que
a única que podía pegar naquela
Francia” explica a biógrafa que,
fronte á fantasía da bailarina tece
o que para ela é a biografía dun-
ha resistente. 

As auténticas memorias
Unha historia distinta é a que a
Belle Otero quixo contar, a que
narrou para a súa biografía auto-
rizada e que ven de ver a luz co
título As auténticas memorias
da Bella Otero publicado por
Xerais, selo que tamén ven de ti-
rar do prelo o libro de postais La
Belle Otero. “Meu benquerido
pai gustaba de contarme como
coñecera a miña nai, Carmen, a
xitana, e para a miña imaxina-
ción de cativa, aquela historia
era un conto de fadas moi lindo.
Miña nai era unha xitana fermo-
sísima. Vivía nos camiños, nese
bonito país andaluz que segue
sendo algo salvaxe”. Comeza a
súa biografía autorizada. Un na-
cemento distinto ao da nena
Agustina en Ponte Valga.♦Nº 1.019 ● Do 31 de xaneiro ao 6 de febreiro de 2002 ● Ano XXV

A nena Agustina de Valga que foi
La Belle O tero de París

CARME VIDAL

Agustina, Carolina, La Belle, C. Otero. Todos os nomes corresponden á mesma muller,
a unha nena que naceu en Ponte Valga e trunfou nos escenários de París. Marga do Val
é a autora de Carolina Otero, unha biografía da colección Mulleres de A Nosa Terra.

Os
coleccionistas
buscaban
en toda
parte
as imaxes
de La Belle
Otero.



Centos de miles de follas grapa-
das, emborranchadas, escritas
nas vellas Underwood en escu-
ros escritorios. Así están os ex-
pedientes de todos os investiga-
dos polo Federal Bureau of In-
vestigation (FBI), mais a nova
tecnoloxía fai posíbel que eses
húmidos arquivos estean á dis-
posición dos internautas de todo
o mundo. Ben clasificadas baixo
o epígrafe de famous persons
(persoas famosas), temos a po-
sibilidade de esculcar nas pescu-
das que aqueles policías realiza-
ron contra xentes de diversas
procedencias e actividades.

Entre os expedientes, desta-
can aqueles que vencellan dife-
rentes personalidades co comu-
nismo. Na época na que o sena-
dor Joseph McCarthy estableceu
o comité de actividades antiame-
ricanas e someteu ao xuízo ideo-
lóxico a toda a poboación. Nos
arquivos do FBI figuran as lon-

gas cartas que se enviaron mu-
tuamente o senador e o director
da policía federal, Edgar Hoover,
sobre a necesidade de vixiar e
perseguir o comunismo, espe-
cialmente nos ámbitos artísticos
e do espectáculo.

Os axentes de Hoover inves-
tigaron os movementos do escri-
tor alemán Bertolt Brecht. Xa vin-
culado ao socialismo antes da
chegada de Adolf Hitler ao po-
der, o autor de Nai coraxe, sufriu
vixilancia continua durante a súa
estancia nos EE UU, especial-
mente a partir de 1947. Outro
alemán, o premio Nobel Thomas
Mann, tamén padeceu persecu-
ción polo mesmo motivo. Para o
FBI, a nacionalización de Mann
fora un erro, xa que a súa pre-
sencia en solo estadounidense
era un balón de osíxeno para os
partidarios da subversión.

Outro alemán exiliado, Albert
Einstein, tivo na caluga o alento

da policía. O FBI seguiu toda a
súa traxectoria política e vincu-
lou o artífice da teoría da relati-
vidade con ata tres diferentes
partidos marxistas, nas décadas
dos 50 e 60. Nin sequera o que
fora mito erótico no París dos
anos 20, a bailarina Josephine
Baker, se librou das sospeitas
sobre a súa tendencia ideolóxi-
ca. A que fora raíña das noites
europeas, é protagonista tamén
de varias moreas de informes
sobre a súa pertenza a diferen-
tes grupos comunistas.

Famosos con cuarto de atrás
Moitos dos investigados polo
FBI nunca negaron a súa rela-
ción cos grupos máis progresis-
tas da restritiva sociedade esta-
dounidense. Sabido foi sempre
das boas relacións entre o pin-
tor Pablo Picasso, xa no cumio
do seu éxito, con grupos de ex-
trema esquerda e movementos
pacifistas. O FBI tomou conta
delas e considerouno sempre
un elemento subversivo moi pe-
rigoso. Del hai informacións so-
bre reunións e contactos cos lí-
deres de diversos partidos revo-
lucionarios, que
estiveron sempre
controlados pola
policía.

O mesmo lle
p a s o u  a  J o h n
Lennon. O que
fo r a  c a n t a n t e
dos Beatles es-
tableceuse nos
EE UU en 1968
e alí viviu ata a
súa morte, por
asas inato,  en
1 9 8 1 . X u n t o
coa súa dona,
Yoko Ono, foi
a c u s a d o  d e
consumo de
drogas en Inglaterra. Ade-
mais, o FBI vincúlao co finan-
ciamento  de grupos trotskistas
e apoio a diversas manifesta-
cións en contra do bipartidismo
dominante en Norteamérica. A
acusación máis grave foi a de
terlle axudado ao IRA con va-

rios centos de miles de dólares.
Por razóns moi diferentes,

outro cantante, Frank Sinatra,
ocupou varios andeis das ofici-
nas federais. O crooner foi inves-
tigado por supostas relacións
case fraternas con grandes ca-
pos da mafia italiana, especial-
mente no período de fundación
de Las Vegas. Ademais, arqui-
vouse unha denuncia de sobor-
no a un médico para que o es-
cusase de ir ao servicio militar e
a policía detívoo en Nova Jersey
acusado dos delitos de “sedu-
ción e adulterio”.

Do outro lado da barreira, en-
tre os que colaboraron con Hoo-
ver nas pescudas, chama a aten-
ción o papel do actor John Way-
ne. Recoñecida a súa actividade
anticomunista, o icono do Salva-
xe Oeste escribiuse co director
do FBI para informalo de todas
as averiguacións que fixera en
Hollywood sobre compañeiros
seus que flirteaban co marxismo.
Curioso é tamén que un dos edi-
tores de George Orwell, Eugene
Reynall, se dirixise a Hoover pa-
ra lle relatar as novidades do es-
critor inglés e recomendarlle que
difundise os seus libros na socie-

dade estadounidense.

Para quen queira
mergullar no mundo de papeis
que a rede pon á disposición
dos investigadores, a páxina na
que o FBI refire os expedientes
dos VIPs é http://foia.fbi.gov/fa-
mous.htm.♦
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Astrid
Lindgren
viaxa a
Nangijala
MARGA ROMERO

Xa sabemos que as ra-
pazas boas van ao
ceo e as malas poden

ir a todas partes.
Desexamos que a muller
que nos aprendeu esa
verdade estea vivindo aven-
turas no país de Nangijala,
co pequeno Krümel e co seu
irmán Jonathan. Ese lugar
fantástico que ela nos creou
contra a morte. Astrid
Lindgren nacera en 1907 en
Näs , Smaland en Suecia.
Creceu nunha granxa e nun
mundo que logo nos trasmi-
tiu, multiplicado en máis de
120 millóns de libros, en
máis de oitenta linguas.
Cando fai prácticas  nun
xornal da cidade queda pre-
ñada do redactor xefe, pre-
fire morrer que casar con
el. Vai para Kopenhagen
para ter o seu fillo Lars, ao
que non pode manter e,
mentres tanto, deixa ao coi-
dado duns pais adoptivos.
Tiña 18 anos. Fórmase
como secretaria e casa con
Sture Lindgren. Terá unha
filla, Karin que, un día
enferma con sete anos, lle
pide unha historia con Pip-
pi Calzaslongas. Karin
inventaba nomes e Astrid
decide que un nome así de-
be levalo unha rapaza espe-
cial que poida ir a todas
partes. Pippi percorreu o
mundo enteiro, levaba no
seu riso a liberdade despois
da guerra. Un día fíxose vi-
síbel e apareceu na
televisión, chegou onda a
rapazada que enredaba des-
pois de Franco. E ficou.
Pouco máis coñecemos de
Astrid, a activista en contra
das centrais nucleares, a
que protesta contra a
pornografía infantil, a
muller que dá todo o que
escribe para evitar os expe-
rimentos con animais. Un
día, recibe un galano
especial, a lei máis adianta-
da sobre os dereitos dos ani-
mais, o que ela pedía. Rúas,
xardíns e escolas levan o
seu nome. Un selo de corre-
os a súa face. Recibiu
moitos premios. Agora un
home diríxese á academia
sueca e solicita unha excep-
ción para que se lle conceda
o Premio Nobel. Era candi-
data desde 1994. Madita
que agacha á nena que a
ensinou a pelexar, Miguel, a
personaxe das historias do
seu pai, Ronja e Birk, os fi-
llos de gavillas de ladróns
enimigos e toda a rapazada
de Bollerbü, hai tempo que
teñen ese Nobel. Pippi nun-
ca querería recollelo. O
futuro pende da fantasía.♦

B r eak f ast in Ti f f any’s     Ga r r incha

¿QUE ME DEPARARÁ O DESTINO?
¿EN QUEN REENCARNAREI?
¿NUNHA ESCRITORA
BELA E FAMOSA...?

¡QUN SABE...!
AO MELLOR TÓCAME UNHA

FORMA INTELIXENTE DE VIDA...

Famosos fichados
polo FBI

CÉSAR LORENZO GIL

A policía federal estadounidense abriu-
lles expedientes a artistas, científicos,
políticos e demais sospeitosos. Hoxe,
os seus cargos son de acceso público

A bailarina Josephine Baker pasou de ser
un mito erótico en París a sospeitosa de marxista nos EE UU.

A actriz Lucille Ball é unha das investigadas pola policía política.

Ball declarou que se inscribira para votar polo Partido Comunista

en 1932 “por insistencia do seu avó”.



A muralla de Lugo permite moi-
tos paseos. O de obriga consiste
en camiñala por riba, outeando a
cidade vella que queda no seu in-
terior. Outro posíbel é rodeala
desde a base, entrando e saíndo
por cada unha das súas dez por-
tas. O terceiro ben podería
desenvolverse desde un sofá e a
muralla aparecería debuxada na
obra de cada un dos que a escri-
birón ou pintaron. Para esta via-
xe mesmo nen é preciso siquer
achegarse a Lugo. O libro Poe-
mas e contos da Muralla conví-
danos a esta terceira vía desde o
terceiro milenio. 

Dez escritores e dez artistas
plásticos recrian a muralla roma-
na no libro que ven de editar o
Concello de Lugo. O monumento
declarado Patrimonio da Huma-
nidade convértese así en obxecto
privilexiado para a literatura e a
arte contemporánea. Claudio Ro-
dríguez Fer, Manuel Celso Mata-
lobos, Manuel María, Manuel
Xosé Neira, Marica Campo, Xe-
sús Manuel Valcárcel, Lois Dié-
guez, Paco Martín, Xosé de Cora
e Xosé Miranda son os autores
dos textos. A parte plástica corre a
cargo de Sara Lamas, Jorge Ló-
pez, Christian Villamide, María

Teresa Calabuig-Prado, Xesús
Otero, Blas Lourés, Matalobos,
Andrés Romay, Miguel Ángel
Macía e Xosé María Lugilde. 

Pero como a muralla “resiste
os séculos, firme, erguida, segu-
ra e indestructible”, en palabras
de Manuel María, polas páxinas
desta homenaxe literaria pasean
tamén escritores de todo o tem-
po, desde o medieval Fernán Es-
quío até outros que quedan aínda
na memoria persoal dos autores
como Pimentel, Cunqueiro, An-
xel Fole ou Novoneyra.

“Roda do tempo, pedra e lúa”
para Marica Campo, “círculo sa-

grado” do que se fai un “templo
inmemorial” para Manuel Xosé
Neira, unha muralla que mostra
alegrías e tristezas a través da
pedra no conto de Lois Diéguez,
ou lugar de encontro para un
“proxecto de revolución”, nesa
cita literaria de Rodríguez Fer
con Fole. Moreas de metáforas,
vencellos sentimentais ou me-
moria do tempo, para todo da o
monumento-símbolo ou muro-
historia desta volta tamén obxec-
to de novos criadores. 

“Oín dicir que foron os mou-
ros os que fixeron a muralla e
que, cando marcharon, deixaron

os seus tesouros agachados nela.
Pero tamén oín que non marcha-
ron, e que viven ocultos baixo te-
rra, que só saen moi cedo, nas
mañás de sol, e que baixo a mu-
ralla, de entro da muralla, están
as súas salas resplandecentes e
os seus maxestosos pazos, o seu
ouro e os seus cabalos, que por
un túnel que vai baixo a catedral,
levan a beber no Miño”. Non sa-
be Xosé Miranda se pode atopar
nalgun momento o túnel dos
mouros pero o que si consegue é,
como tantos que fitan para ela e
se marabillan, que non se perda a
súa maxia.♦
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A MURALLA DE LUGO CONSTRúESE
NO TERCEIRO MILENIO

A.N.T.

PROPOñEN UNHA VIAXE DISTINTA A TRAVéS DA MURALLA. ARTISTAS E ESCRITORES RECRíAN O MONU-
MENTO HISTóRICO EN POEMAS, CONTOS E OBRA PLáSTICA NO LIBRO POEMAS E CONTOS DA MURALLA.

De esquerda a dereita e de arriba a abaixo, algunhas das obras que
ilustran o volume correspondentes a Christian Villamide, José López

Espiral, Xesús Otero, Xesús Blas Lourés e Sara Lamas.
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Varias novas propostas de vide-
oxogos para os comezos deste
ano están baseadas no vello xé-
nero de acción en primeira per-
soa, os que se chaman habitual-
mente, en inglés shooter. A súa
técnica é sinxela pero atraente.
Baixo o punto de vista do xoga-
dor e tendo sempre en imaxe o
noso brazo armado, temos que
eliminar os inimigos que nos sa-
en ao paso e completar as dife-
rentes misións. Nesta ocasión,
as novidades do mercado lévan-
nos a escenarios xa ben coñeci-
dos. A pantasma da Segunda
Guerra Mundial e o nazismo
volver cobrar protagonismo.
Dous son os títulos máis intere-
santes que están arribando ás
tendas da Península Ibérica. En
Retorno ao Castelo Wolfenstein,

desenvolvido por Activision, te-
mos que poñernos na pel dun
prisioneiro dos nazis e conse-
guir fuxir logo de facer mil san-
martiños entre o máis lucido das
tropas de elite das SS. En Medal
of honor: Allied Assault, o argu-
mento é máis realista. Electro-
nic Arts inspirouse no filme Sal-
var o soldado Ryan e recrea o
desembarco de Normandía.

Wolfenstein é a secuela dun
dos grandes clásicos do xénero.
Nacido no tempo do mítico Do-
om ou o Duke Nukem, este xogo
de terror nazi rapidamente se
converteu nun dos máis queridos
entre os xogadores. A nova en-
trega non defrauda a toda a le-
xión que cansou xa da saga do
Quake. Os gráficos están moi
traballados. Os uniformes ale-

máns teñen unha textura de moi-
ta calidade, as paisaxes están
moi traballadas e todo o traballo
de perspectivas, sons e olladas
alcanzou un nivel espectacular.

Activision tamén conse-
guiu un excelente resultado no
capítulo da intelixencia artifi-
cial. Os inimigos reaccionan
de diferente maneira segundo o
que fagamos, o que dificulta as
misións. 

Area ensanguentada

O 14 de febreiro chega ás ten-
das a oportunidade de revivir o
desembarco de Normandía. Se-
guindo a estela de WWII online,
o xogador vive en primeira per-
soa as sensacións dun soldado
dun batallón aliado no verán de

1944. O mellor deste xogo, ou-
travolta é o contexto. Recreouse
con moito agarimo a Francia
ocupada e os desastres da gue-
rra. As figuras dos inimigos e
compañeiros que atopamos no
camiño non son excesivamente
perfectas pero posúen gran va-
riedade de movementos.

Os creadores de Electronic
Arts prestaron moita atención,
non podía ser menos, á valen-
tía e heroísmo dos privates
norteamericanos. Os nazis, ob-
viamente, son branco fácil pa-
ra as nosas balas.

Pero tamén nós podemos to-
mar a personalidade dun alemán
e defender os postos de garda e os
edificios ametrallados mentres ao
noso lado, os franceses da resis-
tencia asubían A marsellesa.♦

Viaxe a través do tempo cunha pistola na man

Soños E l éct r icos Césa r Lor enzo

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

Cando Brais, bispo de Sabaste,
estaba a punto de recibir o gol-
pe mortal que cernase o seu pes-
cozo, pechou os ollos e, nun ac-
to de inocente presunción, pe-
diulle a Deus que lle concedese
o favor de ser o intercesor dos
doentes da garganta; en entón,
mentres a espada baixaba cor-
tando o ar, oíuse unha voz ce-
lestial que proclamaba: “o teu
pedido queda concedido”.

Como médico, Brais
unía aos remedios ca-
seiros ou tradicionais o

favor das divinidades, quitándo-
se méritos en favor do Deus to-
dopoderoso, ata chegar a crer
que o seu inspirado protector, o
Deus a quen lle rendía culto e
obediencia, tiña un pacto secreto
con el para convertelo en desta-
cado especialista laringólogo.

Ademais dunha fe cega,
Brais tamén tiña espírito de ser-
vicio á comunidade, e por iso,
cando quedou vacante a sede
episcopal de Sebaste, os directi-
vos cristiáns escollérono, pola
súa dedicación aos fregueses,
así como pola súa bondade e
humildade como sanador de
corpos e almas; ascenso que, ao
mesmo tempo, lle carrexou ao
ser sinalado, polas autoridades

civís e miltiares, como cabeza
visíbel da perigosa e prolífera
secta cristiá.

A persecución obrigouno a
buscar refuxio nunha cova, onde
como símbolo de esperanza, da
proximidade da primavera do
cristianismo que xa se anuncia-
ba, era visitado por milleiros de
paxaros que ao seu carón busca-
ban acougo.

Aqueles paxariños en-
tretiñan aao santo ere-
mita que, para non

perder o costume dos seus debe-
res, pasaba as horas rezando e
practicando a beizón cos únicos
fregueses que tiña: coas aves que
aniñaban ao seu carón.

Pero sucedeu que aquela pa-
xariñada, símbolo e signo de far-
tura e prosperidade, atraeu aos
cazadores de toda a redonda, e
entón Brais foi descuberto e deti-
do polos soldados imperiais.

Camiño do presidio, unha
nai saíu ao seu encontro para
reclamar a súa atención médica,
pois un fillo dela acababa de
atragoarse cunha espiña e per-
día a respiración. O doutor
Brais, co permiso dos gardas,
collendo a cabeza do rapaz e
pedindo axuda ao ceo, provo-
cou no cativo un acceso de tose

e a espiña saíu da garganta do
desafortunado liberándoo dun-
ha morte segura.

A eficacia curandeira, correu
de boca en boca, e aínda non en-
trara na cárcere cando outra mu-
ller lle pediu axuda para recupe-
rar un cochiño que o lobo lle rou-
bara. Brais, sorriulle á muller e
esta ficou pensando que se rira
dela, a ver quen vai facer que un
lobo devolva a súa presa. El era
médico non domador de feras.
Pero para pasmo da mulleriña,
cando chegou á casa encontrou
ao lobo arrepentido que lle viña
devolver o cocho.

En mostra de agradece-
mento, a paisana foino
visitar ao cárcere e le-

voulle como galano a cachola do
porco, os pés, un molete de pan e
unha candea, símbolos tan popu-
lares e coñecidos nestas datas do
ano; símbolos, por certo, asimi-
lados incluso a outros santos
próximos no calendario, pero
que el, agradecido, acolleu ase-
gurándolle que, cando estivese
no ceo, a cada paisano que na ce-
lebración do seu día lle levase
eses galanos en ofrenda conce-
deríalle os bens da vida.

Pero os homes da xustiza
non estaban por estes beneficios

que o bispo outorgaba sen contar
co beneplácito imperial, non po-
lo aprecio desorbitado dos seus
acólitos, así que, xulgado, foi
obrigado a render culto aos deu-
ses tradicionais, baixo pena de
ser duramente castigado segun-
do as leis, como se fixo sempre
e se seguirá facendo contra
aqueles que non respeten a reli-
xión da maioría.

Brais, como era de agardar,
non cedeu, e daquela foi atado a
unha árbore e cun raño afiado
rasgáronlle o corpo ata cubrilo
de sangue.

B rais soportou o marti-
rio sen renunciar ás
súas crenzas, e o xuíz,

para facelo reflexionar, devol-
veuno á cadea. E axiña, á porta
do presidio, xuntáronse os seus
seguidores rezando e pedindo a
voces a liberación do popular
doutor, tan inxustamente trata-
do, ata que o xuíz, temendo un-
ha revolta, decidiu rematar
dunha vez ordenando a súa de-
capitación.

E agora, cada ano no seu día,
xúntanse os paxariños, bendícese
o pan e cómese cachola de porco
(que non ten espiñas), para maior
honra e gloria do bendito Brais,
auxilio dos esganados.♦

Santo Brais, auxilio dos esganados

Rebaixas e
rebaixados
LUÍSA VILLALTA

Final de temporada: o cor-
no da abundancia,
desatado, deixa caír todo

o que lle sobra para regalía
das xentes que por fin se ven,
nos vemos, compensadas nun-
ha especie de equilibrio entre
o que pagamos e o que
compramos. Nunha linguaxe
arcaica, como arcaicos son os
vellos ideais, este equilibrio
quizá pudese ser chamado
“xustiprezo”. Pero esta parte
xusta do prezo é o que menos
interesa: aí van as familias
obreiras, os rapaces en paro,
os pre e pos-xubilados, aí vai
quen máis quen menos
aprovisionarse do barato que
aparenta caro, do que foi e
preténdese que volva a ser o
marchamo redentor que
garanta unha plena
integración social, un posto
aparentemente destacado no
escalafón da rúa, da casa, da
discoteca... calquer lugar que
non pase de ser a continuada
antesala dos despachos de di-
rección. A camisa de seda, os
zapatos de marca, as cortinas
bordadas, os aparellos de tec-
noloxía-ponta hai só tres
meses, ademais de servir para
o que sirvan, teñen a
revolucionaria capacidade de
outorgarnos liberdade para
escoller, igualdade para
adquirir e fraternidade para
aparentar todos, patronos e
traballadores, unha mesma
familia que comparte os
gostos. Mais non os gastos. Aí
non só non resolve a
diferencia, senón que a incre-
menta á vez que se ve
incrementado o paro, a preca-
riedade laboral e a perda dos
máis elementais dereitos que
tantos anos de loita sindical
foron costando.

Dilatado final de temporada
neo-neo-neo-liberal. E eu
pergúntome que máis poden
estar pensando en rebaixarnos
todos eses señores que van vir a
meiados de febreiro a
Compostela, para dar unha
volta máis de torca ao control
da Europa dentro do crecente-
mente apertado e controlado
mundo. As rúas vanse encher
de policías para custodiar os
gardalombos estatais dos
patronos, eses poucos entre os
poucos que nen se sabe onde
nen por quen son elexidos para
decidir as cuestións vitais de
tanta xente, é dicer, de toda a
humanidade: como e de que
imos viver, que cousas podemos
producir e vender, como nos
comunicar, a quen teremos que
obedecer e defender.

E mentres tanto nos
escaparates amoréanse as
rebaixas, baratas e incitantes,
ocultando o muro cada vez
máis alto e insalvábel que nos
separa a nós, os rebaixados,
de quen ten a potestade de
marcar os prezos.♦



No meu consultorio sentimental,
ao que recurren, con diversa sor-
te, máis dun dinosaurio do país,
quedaba sen responder positiva-
mente a pregunta que hai xa moi-
tos meses me fixera Isaac Díaz
Pardo: ¿Quen sería o dibuxante
do estupendo retrato (reproducido
hoxe nista páxina) que lle fixeron
na cadea Fernando Barros? So-
mentes poiden indicarlle a Isaac,
naquil inicial telefonazo erudito,
que cabería a posibilidade de que
fose feito por robledano ou Quin-
tanilla; pois eran os artistas que
eu lembraba, nise intre, que retra-
taran a seus compañeiros de cau-
tiverio nos cárceles de Francia .
Excluido, xa que logo,s eu pai,
Camilo Díaz baliño: quen foi o
primeiro e máis heróico retratista,
que , sin temblarlle o pulso, dibu-
xóu ós que comaprtian sua tráxi-
ca sorte, nas mazomorras do Pala-
cio do Rajoy, ao empezqar a de
Dios é Cristo, en vésperas de ser
o mesmo inesquecible escénogra-
fo vilmente paseado.

Tanto Diaz Pardo coma eu
ainda recordamos moi
ben a faciana de Fernan-

do barros, tan exprtesivamente re-
tratada polo anónimo dibuxante.
Anque Isaac non volvera a vela
dende o infausto 18 de xulio, e eu
dende un ano despóis. Pero am-
bos lembrábamos a sua figura, en
compañia sempre da tan simpáti-
ca de Arturo Cuadrado.

■ O COMPAÑEIRO DE CUA-
DRADO. Arturo, aquil mozo lanzal
e autodidacta que viñera co seu
acento peculiar, extrañamente le-
vantino a ser o ventureiro cultiva-
dor das relacións públicas en
Compostela, cando inda non exis-
tia ista profesión en España”. Tal
coma escribin, inda hai pouco, no
correspondente exemplo que aqui
pusen de Cuadrado. De quen se-
guía dicindo que “non cabía que
chegase a santiago nises anos (da
República) un atista importante,
un escritor de outros vóos. -Gar-
cía Lorca, Mony Hermelo e seu

home o Dr. Frontini, verbigracia,
e por fin, don Ramón del valle-
Inclán- sen que os guiara polas
riaqs e as tertulias literarias e po-
líticas dos cafés, o simpático én-
fasis de Arturo, sempre acompña-
do do seu inseparable amigo Fer-
nando Barros, representante da
cidade xacobea da sociedade de
Autores. Ambos desprotexidos do
frio e da humedade polas cándi-
das e lixeiras carabas que mal
abrigaban sua personalidade.

■ AO XEITO DA MOMIA DE
TUTANKAMEN. Mentras que a
Arturo lle colléu, afortunada-
mente pra il, a sublevación facha
en Madrid (onde acompañara a
Anxel Casal, o axiña mártir al-
calde de Santiago, do que era se-
cretario político, pra acudir a en-
trega do Estatuto de Galicia), o
seu ata entón inseparable amigo
quedóu en compostela, exposto ó
exterminio que nises dias estiráis
executaban os facciosos de can-
tos arrecendían a republicanos.

Pa evitalo, foi suxeto Fer-
nando Barros dun curio-
so enmarcaramento que

nos describéu un ano mais tarde,
en Valencia; cando xa conseguira
pasarse -non recordo de que ma-
neira- á zona republicana. Cosnis-
téu a añagaza no feito de que Fer-
nando ingresóu de seguida no sa-
natorio de D. Anxel Baltar da Ca-
rreira do Conde. Xa nil, D. Ra-
món o fillo do ilustre ciruxano
que heredóu o millor bisturí da
Fonte limpa, vendóu a Barros de
pes a cabeza, ao xeito da momia
de Tutankamon pra que nin dios o
recoñecera, se a Benemérita ou a
Falanxe o buscaban cas suas in-
tencións.... humanitarias.

Coido que Fernando Barros
figuróu no rexistro de entrada do
Sanatorio, co nome de José Ló-
pez, que era o mesmo co quese
ocultaba Pepa a Loba, cando a
nosa bandoleira se disfrazaba de
home (asegún conta na miña qui-
mérica historia dela^).

Viña moi adrede par anome-

ar ó suposto labrego que caira
dun manzano que quedara tan
escarallado que necesitou seme-
llante vendaxe faraónico; coma
o que enmascaraba a personali-
dade do representante, moi
avanzado, da sociedade xeneral
de Autores en santiago.

Así cando menos, nos o rela-
tóu aquela tarde do 37, no Café
Vodka, en valencia, a Suárez Pi-
calle e ós outros dous o tres gae-
gos transterrados que coincidira-
mos con Fernando Barros, naquil
histórico e ruidoso recanta da re-
targada levantina.

■ NA PRISIÓN DE PORLIER.
Non volvin a ver, nin a saber de
Fernando Barros durante moitos
anos, e supuxen que conseguira
exiliarse axiña na Francia; li-
brándose asi da cadea que pade-
cimos, máis ou menos tempo,
cantos combatentes republicanos
nos salvamos do exterminio
franquista. Pero non, Barros que-
dóu preso ainda uns anos en Es-
paña, e inda a pasada semana
atoparia inesperadamente suas
pegadas nunha celebre prisión de
Franco, ao descubrir por din,
quen foi o admirable artista que
o retratóu.

N in pensaba que fose
José Manaut, cando
acudín a exposición

dos seus Oleos y dibujos desde la
prisiçón, 1943-44, abertya na uni-
versidade Carlos III, de Getafe.

A prisión era a de Porlier, onde
eu estivera de paso tres anos antes,
e por iso meu morgado levóume a
vela, naquil extenso e confuso
arrabalde madrileño, pra que poi-
dera lembrar o escenario máis efí-
mero, e a xente, da miña cadea.

Estaba ainda perfectamente
dibuxado Porlier, por Manaut Vi-
glietti: As mesmas galerias, atibo-
rradas de condenados á morte, ou
a vida, que eu coñecera, a princi-
pio dos cuarente. As ringleiras
dos catro mil homes, acostados
no duro chan do antigo e enorme
colexio salesiano, convertido en

prisión principal d eMadrid, que-
dara moi pequeno pra acoller tal
multitude de encarcelados: Tres
ladrillos de ancho contaba cada
preso de espacio pra sua ine-
xistente xacija, pois nin dun mal
xergón dispoñía. Os patios carce-
larios onde distraían inda o in-
menso aburrimento dos intermi-
nables dias, meses, anos de cade:
rfacendo ximnasia, xogando ó
axedrez, intercambiando recordos
e esperanzas...

Mais, Manaut tamén tivera
tempo e ilusión pra retratar, un a
un, a non sei cantos compañeiros
de infortunio. seres anónimos a
maioría deles, que quedaron xa
inmortalizados polo lápiz sbaio
do artista valenciano, eminente
discípulo de Sorolla. Se ben dal-
gúns perdurou o nome, escrito
nas dedicatorias que lles puso á
seus retratos. Asi ocorreu co ou-
tro de Fernando Barros que ato-
péi, marabillosamente sorprendi-
do, na mostra dos óleos e dibu-
xos, somentes unha selección,
dos douscentos traballos que Jo-
sé Manaut fixo en Portiler.

Polot anto ainda estaba
preso ali Barros, cando
no cuarenta e tres en-

carcelaron a Manaut; ao enterar-
se de que fora masón aquil exce-
lente profesor de dibuxo do Lei-
ceo Frances. Onde tivo, entre
seus moitos discípukos a Miguel
Boyer e a Gregorio Peces Barba;
quen sería o Rector da universio-
dade na cal se expondcría sua
obra carcelaria, trinta anos des-
pois de seu pasamento. E un, na-
da máis logo de que se atopara,
prodixiosamente, nun altiño da
sua casa de Valencia, as carpetas
que a contiñan.

Nelas permañecéu, oculta, du-
rante cincuenta e oito anos, aque-
la imaxen de Fernando Barros, e a
incógnita do autor da outra que
asemade dibuxóu, sen dúbida, Jo-
se Manaut, e que tanto intrigaría a
Isaac. Ata que s eefectuóu meu
descubremento que, niste ano,
non é ningunha invención.♦

Nº 1.019 ● Do 31 de xaneiro ao 6 de febreiro de 2002 ● Ano XXV

Anacos de Borobó

Xosé
Chao Rego
‘Xa non me
resisto ás
homenaxes’
¿Qué lle parece que un mi-
lleiro de escolares se mani-
festen porque a alcaldesa
de Guitiriz non apoia o Dia
das Letras Chairegas, adi-
cado este ano a vostede?

Entereime hai uns días.
Non quero meterme no con-
flicto, pero faime ilusión
porque eu sempre me levei
moi ben cos rapaces. Parece
que a alcaldesa María Xosé
Vázquez dixo que non son
escritor, que son pensador.
Coñecina unha vez nun pal-
co dunha celebración en
Guitiriz, pero coido que a
miña figura non lle agrada.

Pero si agrada os orga-
nizadores desta homenaxe

Eu agora xa non me resis-
to ás homenaxes, antes si o
facía. Son actos de agarimo
cara un velliño que vai cum-
prir setenta anos. Agora río-
me ante estes funerais que
me organizan solemnemente.

Coido que non llo fan
con esa intención.

A estas alturas da miña
vida tampouco vou ser hu-
milde porque ata quedaría
petulante. Alfonso Blanco,
da asociación Xermolos de
Guitiriz, é o organizador. Se
el me pide que acuda á ho-
menaxe ou calquera outra
cousa, faríao porque o mere-
ce. Ten feito un traballo loá-
bel neste concello coas tra-
bas que lle levan posto. A
min paréceme importantísi-
mo o recoñecemento das co-
marcas con celebracións co-
mo o Día das Letras Chaire-
gas. As comarcas están moi
delimitadas no noso país e
son o espazo adecuado de
actuación. Era a miña idea co
Bienio Irmandiño, aso-
ciación que naceu para coñe-
cer o uso do galego na litur-
xia, pero topeime coa oposi-
ción dalguns curas que con-
sideran que é a parroquia o
espazo para actuar. Pero é
que hoxendía as parroquias
teñen moi poucos habitantes.

¿Qué sensación lle pro-
duce que o lembren na Te-
rra Cha aínda que xa non
estea alí?

Penso que a calquera lle
agrada ser lembrado no lugar
onde naceu. Eu non podo bo-
rrar da miña biografía ter na-
cido en Vilalba, é o meu pun-
to de partida, desde o cal me
abrín ao universal. O de dicir
que un é cidadán do mundo é
unha frivolidade.♦

O exemplo de Fernando Barros

Á esquerda,
o retrado de
Fernando Barros,
adicado e
asinado
por José Manaut,
na prisión
de Porlier.
Ao carón,
outro retrato
del de carácter
anónimo.



ArArteixoteixo
■ TEATRO

EL CABALLERO
DE OLMEDO
Da man de Al Suroeste vai
ser cenificada o venres 8 no
Auditorio.

BaionaBaiona
■ EXPOSICIÓNS

M.J. DOMINGO
PÉREZ-UGENA
A pintora valenciana afin-
cada no noso país ten na sa-
la de exposicións do hotel
Bahía unha mostra de ca-
dros que fan un percorrido
polos obxectos e paisaxes
que lle son máis queridos.
Ata este xoves 31.

O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

DEBUXOS DE CASTELAO
Os que pertencen á colec-
ción Caixanova van estar
expostos ata este xoves 31
na sala Julián Trincado da
Casa Grande de Viloria.

BoirBoiroo
■ TEATRO

SOLO PARA PAQUITA
Teatro do Atlántico levará
esta obra a cena o venres 1
na Casa da Cultura.

BoqueixónBoqueixón
■ EXPOSICIÓNS

GREGORIO
FERRO REQUEIXO
Ata o 13 de febreiro a igre-
xa de Sta. María de Lamas
acolle esta mostra.

BueuBueu
■ ACTOS

NOITES ACTIVAS
Actividades de ocio alter-
nativas para as noites da fin
de semana. O venres 1 ás
23:45 no Pavillón Munici-
pal: Voleibol.

■ CINEMA

NACIONAL 7
O cineclube da vila vai pro-
xectar, o venres 1 de febrei-
ro, esta fita de Jean-Pierre
Sinapi (Francia, 2000), na
Casa da Cultura ás 23 h.

■ EXPOSICIÓNS

O ENTROIDO
Mostra de cómo se desen-
volve esta festa na vila, na
sala Amalia Domínguez
Búa, que se vai inaugurar o
venres 1 e que se clausura-
rá o 14 de febreiro.

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

CARMEN RIAL
Ata o 3 de febreiro no Cen-
tro Comarcal podemos
ollar unha mostra de pintu-
ra e cerámica desta artista.

■ TEATRO

O FAIADO ENCANTADO
A Factoria teatro levaraa

ao cenario da Sociedade
Cultural o domingo 3.

CangasCangas
■ MÚSICA

CRISTINA OLIVAR &
MARTA VÉLEZ
Duo de piano e violín que
vai ofrecer un concerto o
venres 1 no Auditorio.

■ TEATRO

SOLO PARA PAQUITA
Obra coa que Teatro do
Atlántico vai subir ao cena-
rio do Auditorio o venres 8.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
A proposta para este xoves
31 é La espalda de Dios
(España, 2000) de Pablo
Llorca, ás 20:15. Máis in-
formación en www.cgai.org. 

■ CONFERENCIAS

HISTORIAS INMORTAIS
As fontes e relatos dos cadros
de historia do Museo do Pra-
do van ser analizados neste ci-
clo de conferencias que a
Fundación Barrié organiza
ata marzo todos os xoves ás
20 h. Este xoves 31 será Da-
vid Freedberg, profesor de
Historia da Arte na Universi-
dade de Columbia, o que fale
sobre Poussin e o Parnaso no
Prado, conferencia na que
plantexará os problemas ico-
nográficos na súa obra, que
derivan nunha discusión sobre
a relevancia dalgúns contidos
teóricos e as súas relacións
coa neurociencia hoxe en día.

■ EXPOSICIÓNS

A. PALACIOS:
CONSTRUTOR DE MADRID
Mostra que podemos coñecer
no Kiosque Afonso estes días.

ANTONIO PESSOA
O hotel María Pita acolle

esta mostra de pintura ata o
8 de febreiro.

MONCHO BORRAJO
Planos e contrapuntos é o
nome da mostra que podemos
coñecer no Atlántica centro
de arte ata o 28 de febreiro.

BG WILDLIFE
PHOTOGRAPHER OF
THE YEAR
As fotografías do prestixioso
premio sobre natureza, ata
maio no Aquarium Finiste-
rrae e Casa das Ciencias.

UNIFORMES DA GUERRA
DA INDEPENDENCIA
A Casa da Cultura Salva-
dor de Madariaga acolle
esta mostra.

VERNER PANTON
A Fundación Barrié presen-
ta, por vez primeira no Esta-
do, unha mostra retrospecti-
va sobre este deseñador
(1926-1998) que abranxe
máis de 125 obras (deseños,
cadeiras, elementos de ilu-
minación, textis, etc.) crea-
das entre os anos 50 e me-
diados dos 70; consta tamén
dunha reconstrución  parcial
do cuarto Paisaxes de Fan-
tasía da exposición Visona
2, que se converteu nun sím-
bolo dos 70 e de documentos
relacionados coa obra arqui-
tectónica de Panton, consi-
derada como unha importan-
te contribución ao desenvol-
vemento do deseño da se-
gunda metade do século XX.
Ata o 24 de marzo. Parella-
mente desenvolveranse acti-
vidades complementares co-
ma os Talleres Didacticos,
dirixidos a estudantes de Pri-
maria, ESO e a colectivos de
maiores; asi coma a Xorna-
da sobre Diseño: Visións e
Proxectos o 5 de Marzo.

NÉSTOR BASTERRETXEA
No Museo de Arte Contem-
poránea Unión Fenosa esta-
rán expostas as súas escul-
turas ata o 17 de febreiro.

■ MÚSICA

TOILET BOYS +
HOLY SHEEP
Estarán o venres 1 no Mar-

digrass a partir das 21:30
h. Entradas antecipadas
(2.000)  en El Beasto
Shop, Bar Crápula e Dis-
cos Portobello, (2.500 na
billeteira). Aforo limitado.
Reservas nos telf. 981 913
460 ou 677 379 652.

GEORGIE FAME
Rythm and blues para a noi-
te do domingo 3 no Pazo da
Ópera ás 21 h.

EUROPA GALANTE
Dentro do ciclo de música
barroca a Fundación Barrié
acolle este concerto, de en-
trada libre, que vai ter lugar o
mércores 6 ás 20:30. Como
solista estará Fabio Biondi,
violín, que interpretará obras
de G.B. Sanmartini, A Vival-
di, A Scarlatti, D. Scarlatti,
F.F. Händel e Corelli.

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIZA
O venres 1 no Pazo da
Ópera baixo a dirección e
como violín solista de Je-
an-Jacques Kantorow, in-
terpretará obras de Saint-
Saêns, Faure, e Bizet.

VI CICLO
NOVOS INTÉPRETES
Os finalistas deste ciclo, orga-
nizado pola Fundación Barrié
na súa sede ás 20:30 h. opta-
rán a un premio de 6.010,21
euros e a un concerto como
solista coa Orquestra Sinfóni-
ca de Galicia. O luns 4 será o
quinteto de vento Pentafonía
quen ofreza un concerto.

AA EstradaEstrada
■ EXPOSICIÓNS

FRANCISCO EIRAS
A súa escultura pode ser
ollada no Centro Comarcal,
ata o sábado 9.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

30 OLLOS, 15 MIRADAS
Mostra colectiva de foto-
grafía que acolle o local da
Asociación Cultural A Es-
trela de Canido.

GABRIEL TIZÓN
Alguén anda por aí é o título

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

O Entroido é un espectáculo
no que podemos participar. É
bo ir xa pensando a mellor ma-
neira de actuarmos nesas datas
nas que o mundo  se pon patas
arriba e temos visto e prace

para rirnos da realidade. Na
Galiza temos moitas opcións
para sermos protagonistas.
Que o 9 de febreiro non nos
colla de socato e só poidamos
ficar de ollo nos outros.♦

ActuarActuar no Entrno Entroidooido
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

N
º 

1.
01

9 
●

A
no

 X
X

V
 ●

D
o 

31
 d

e 
xa

ne
iro

 a
o 

6 
de

 fe
br

ei
ro

 d
e 

20
02

☞ VIDOCQ. Nos días
previos á Revolución

de 1830, un detective trata de
aclarar a morte de tres perso-
nalidades, aparentemente asa-
sinadas por un complot políti-
co. Intriga.

☞ OCEAN´S ELEVEN.
Un ladrón organiza,

xunto con dez compinches
máis, un atraco aos tres casi-
nos máis rendíbeis de Las Ve-
gas. Comédia de ladróns.

☞ INTIMIDADE. Unha
parella reúnese unica-

mente para manter relacións
sexuais ata que el decide se-
guila para saber algo máis de-
la. O que atopa non lle gusta e
síntese frustrado.

☞ A CUADRILLA (The
Navigators). Kem Loach

volve con outro filme de alto ni-
vel, adicado ao periodo de privati-
zación dos ferrocarrís británicos.
Boa labor dos actores e óptimo rit-
mo narrativo nun tema difícil.

☞ O MISTERIO DO
COLAR. No París pre-

vio á Revolución, unha nobre
despoxada dos seus títulos anda
á procura da súa rehabilitación
e organiza unha conspiración
para influir na raiña. Intriga.

☞ Á MIÑA NAI GÚS-
TANLLE AS MULLE-

RES. Tres mozas quedan ató-
nitas ao saber que a súa nai ten
unha noiva. Como non lles gos-
ta a idea, amañan un plan para
desfacer a parella. Comedia.

☞ 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. Redistribu-

ción comercial, debidamente
limpa e dixitalizada, do clásico
no que os Beatles se interpretan
a si mesmos. Conserva o interés
sociolóxico e estético. Partes da

película son un auténtico video-
clip, un dos primeiros da histo-
ria. De paso, un pode observar
que a única evolución deste sub-
xénero 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 cam-
pos 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 millóns de persoas coñe-
cen o argumento pero  irán
ver as aventuras dun rapazalo
e os seus amigos nun mundo
de maxia, e loita entre o ben e
o mal. Excelentes efectos es-
peciais.

☞O FILLO DA NOIVA.
Historia dunha saga fami-

liar na Arxentina da crise: crise
económica dos pequenos nego-
cios; crise de parella ao chegar
aos cuarenta; crise da vellez gol-
peada polo Alzheimer. Sober-
bias interpretacións para unha
comedia de fondo serio.♦

CarCarteleirateleira

O cuarteto norteamericano de indy
pop, especialista en criar atmosfe-
ras de melancolía, xunto coas com-
posicións cargadas de calmada es-
piritualidade de Jurado, tocará o

sábado 2 ás 22:30 h. no Mardigras
na CORUÑA. Entradas anticipadas
en Noni`s, Portobello e Tipo, na
Coruña; en Santiago Discos Gong.
Reservas no telf. 986 472 556.♦

Death cab forDeath cab for cutie + Damien Juradocutie + Damien Jurado

Os Toylet
Boys, á
dereita,

xunto con
Holy Sheep,

estarán na
CORUÑA o

venres 1.



da mostra que acolle a gale-
ría Sargadelos ata o 10 de fe-
breiro. A súa fotografía ca-
racterízase por ser moi diná-
mica, dun realismo melancó-
lico; Tizón é considerado un
fotógrafo que pinta e poetiza.

LOUREIRO
Mostra retrospectiva da sua
obra no C.C. Torrente Ba-
llester.

GondomarGondomar
■ TEATRO

CATRO CONTOS DACHINA
Títeres Cachirulo vai re-
presentala o venres 8 no
Auditorio. E o sábado 9, Xi-
gantes por Miro Magari-
ños, no mesmo lugar.

Lalín Lalín 
■ EXPOSICIÓNS

FEIRA DO COCIDO
Mostra fotográfica da segun-
da edición deste certame, no
Museo Ramón Mª Aller.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

MIRÓ
Os gravados da Serie Ma-
llorca van ser expostos na
Deputación Provincial.

SUPERFICIES
Debuxos de Álvaro de la
Vega, ata o sábado 2 na ga-
lería Clérigos.

MEMORIA VISUAL
DE LUGO…
…161 anos de fotografía; a
sala de exposicións Uxío No-
voneyra acolle esta mostra.

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Desde o xoves 31 ata o 25
de febreiro, o Museo Pro-
vincial vai acoller esta mos-
tra fotográfica.

ARTES PLÁSTICAS
As obras da XI edición des-
te certame que leva o nome
da cidade, van ser expostas
na sala Uxío Novoneyra. E
nesta mesma sala podemos
ollar tamén a mostra Me-
moria visual de Lugo: 161
anos de fotografía.

ALBERTO BARREIRO
Os seus gravados están col-
gados na sala Augatinta.

COLECTIVA
A sala Rúa Nova arte acolle
esta mostra de pintura.

II QUINCENA
FOTOGRÁFICA
No Clavicémbado, con Pe-
pe Álvez, Reigosa, e J.
Van Schilt sobre o XI Fes-
tival de Jazz de Lugo.

OS ROSTROS DO MITO
Mostra fotográfica sobre os
galegos que participaron na
guerra colonial das Filipi-
nas. Recolle en paneis e
imaxes a famosa historia do
Destacamento de Baler du-
rante a guerra colonial entre
os EUA e España a finais
do s. XIX. Ata o 15 de fe-
breiro no museo Provincial.

NORIKU TASAKU
Na capela de Santa María
podemos ver unha mostra
da súa pintura.

RAFAEL ALONSO
Ten aberta unha mostra no
Colexio de Enxeñeiros Téc-
nicos Industriais.

MoañaMoaña
■ EXPOSICIÓNS

LOREM
O clube de golf Domaio
acollerá a súa pintura ata
este xoves 31.

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

MULLERES GALEGAS
NO III MILÉNIO
Mostra que podemos coñe-
cer na Casa da Cultura ata
este xoves 31.

O MURO OCIDENTAL
Ata este xoves 31 no Multiu-
sos estarán estas fotografías
de Mihal Ronnén Safdíe.

■ TEATRO

OS VELLOS NON
DEBEN DE NAMORARSE
Teatro do Morcego leva-
raa á Casa da Cultura este
xoves 31.

MurMurosos
■ TEATRO

CONTRÁTENOS,
POR FAVOR!
A Cía. Pilar Pereira vai
cenificala no Centro Cultu-
ral e Xuvenil o venres 1.

OleirOleirosos
■ CONFERENCIAS

A GUERRA DE AFGANISTÁN
...e a nova crise interna-
cional, impartida por Car-
los Taibo e presentada por
Carlos Aymerich, organi-
zado pola Asociación So-

ciocultural Vieiros, o venres
1 ás 20 h. na Casa Charry.

■ TEATRO

A CAPELLA O MUELTE
Obra que os Tristáns van
por en cena o sábado 2 no
Teatro Municipal As Torres
de Sta. Cruz.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

MONFORT
As súas obras podemos co-
ñecelas na galería Lírios.

JENSEN
O Ateneo acolle unha mos-
tra da súa obra.

JOSÉ VALENTE…
…Para siempre: La sobra,
é o título da mostra de foto-
grafía que presenta Manuel
Falces, e que estará aberta
ata o 14 de febreiro no C.C.
da Deputación.

IMAXE E PALABRA
Fotos e textos de Juan Cid
e Delfín Caseiro, que esta-
rán expostos no Claustro do
Liceo ata este xoves 31.

LAXEIRO
As obras da colección perma-
nente en Vigo van ser expos-
tas na aula de cultura de Cai-
xanova, ata o 24 de febreiro.

MANUEL LUÍS ACUÑA
Poderemos ver, no edificio
da Facultade de Humani-
dades e de Educación, unha
mostra formada por paneis
informativos sobre todos os
aspectos da vida deste es-
critor, político e pensador.

FERNANDO ALMUIÑA
O Liceo Recreo acolle os
seus óleos.

A PINTURA DAS ALMAS
Manuel Zapata ten unha
mostra no Museo Munici-
pal baixo este título. Do-
mingo Estévez Alonso ten
tamén aquí as súas obras.

■ MÚSICA

BERROGÜETO
A banda folc vai presentar o
seu novo traballo Hepta,
composto, como todas as
melodías da banda, por crea-
cións de alta beleza e calida-
de “tradicionalmente ga-
legas” e afíns a sons contem-
poráneos, imaxinados, do
mundo, no que ademais inte-
gran diferentes elementos da
arte coa música, este xoves
31 no teatro Principal.

FUCKING DIE
Este grupo do Morrazo estará
o venres 1 ás 22 h.  no café-
cultural Auriense cunha en-
trada de 1,80 euros (300 pta.).

■ TEATRO

NOTAS DUN ESTUDANTE
QUE MORREU TOLO
Balea Branca presenta esta
obra o xoves 7 e venres 8 ás
20:30 no teatro Principal.

Pobra de Pobra de TT..
■ EXPOSICIÓNS

CENTRO DE
INTERPRETACIÓN
HISTÓRICO CULTURAL
Que alberga a historia esco-
lar, que dirixiron os irmans
La Salle, legado de material
escolar desde 1900 a 1960
nunha colección de Julio
Vázquez. Este centro tamén
acolle A montaña da vida, in-
terpretación do territorio:
concellos, parroquias pontes,
calzada romana, fragas, sou-
tos, sequeiros... pero sobre to-
do a xente. E aínda temos a

oportunidade de contemplar a
mostra permanente sobre a
vida e obra do autor do Firgo-
as, Luís Acuña (1899-1975)

PontearPonteareaseas
■ EXPOSICIÓNS

ÁNGELA PÉREZ MEILÁN
Baixo o título de Outros
Mundos a pintora expón
uns vinte óleos e doce acua-
relas na sala de exposicións
da Casa de Urcela, que es-
tará aberta ao público ata
este xoves 31.

PontevedraPontevedra
■ ACTOS

NOITES ABERTAS
Lecer alternativo nas noites da
fin de semana para a mocida-
de. Na Casa da Luz, o venres
1 desenvolverase de 22:30 a
0:30 o Gran xogo: A túa cida-
de na túa lingua, de 22 h. a 1
h. Maquillaxe e caracteriza-
ción de entroido,  de 22 h. a 2
h. Xogo de rol en vivo, e de 22
h. a 0 h. Actualidade, literatu-
ra e diálogo. O sábado 2 Xo-
go de rol en vivo de 22 h. a 2
h., de 22 h. a 1 h. Maquillaxe
e caracterización de entroido.
No Colexio Froebel, o venres
1 de 21 h. a 23 h. Confección
de disfraces e de 22 h. a 0 h.
Teoría de orientación con ma-
pa e compás; e o sábado 2
Danzas do mundo de 22:30 a
23:30, de 22 h. a 1 h. Prácti-
cas de orientación con mapa
e brúxula, e Gaita de 21:30 a
23:30. No centro sociocultural
Sor Lucía, o venres 1 de 21 h.
a 0 h. Cerámica, e de 22 h. a 0
h. Deseño básico de páxinas
web. No local social de Sta.
María de Xeve, o venres 1 de
21 h. a 0 h. Modelado de coi-
ro. No local da A.V. Ponte
Muiños, o venres 1 de 21 h. a
0 h. Cestería, e o sábado 2 á
mesma hora Guitarra. No an-
tigo coléxio de Fragoso en
Sto. André de Xeve, o venres 1
de 22 h. a 0 h. Expresión plás-
tica con material usado. Na
casa parroquial de Marcón o
venres 1 de 22 h. a 0 h. Res-
tauración e pintura e o sába-
do 2 pandeireta de 22:30 a
0:30. Na academia Siglo XXI
o sábado 2 de 21 a 0 h.

■ CINEMA

HANA-BI
Dentro do programa noites
abertas, e á sua vez enmarcada
no ciclo Francotiradores, vai
ser proxectada esta fita de Ta-
reshi Kitano (1997) de 21:30
a 1 h. no teatro Principal.

■ CONFERENCIAS

GUERRA E
GLOBALIZACIÓN
A Plataforma contra a Gue-
rra inicia unha xeira de xor-
nadas, a primeira  este xo-
ves 31 no teatro Principal
ás 20 h, abordando o tema
de Pensamento Único, Me-
dios de comunicación e
Sumisión cunha mesa re-
donda na que participará o
siquiatra Ramóm Muntxa-
raz, falando sobre As raí-
ces da guerra; e o xornalis-
ta Xosé A. Xesteira, que o
fará sobre Cada un fala da
guerra según lle vai nela.

A Comisión Festiva da Pla-
taforma sorprenderá os
asistentes cunha montaxe
no preámbulo.

■ EXPOSICIÓNS

AS VODAS DE POMPAS
E BURMEIGAS…
… exposición de fantar-
sias desde a nada para fa-
cer artequearte. Ata o 22
de febreiro, de 19 h. a 21 h.
na sala de exposicións do
teatro Principal.

ANTÓN GOYANES
A sala Caixanova da pza.
San Xosé vai acoller esta
mostra ata o 25 de febreiro.

CARLOS RIAL
A galeria Anexo (Chari-
ño10) acolle as suas escul-
turas ata o 25 de febreiro.

GRAVURAS DE CONTOS
DO VALADOURO
A galeria Sargadelos acolle
50 xilografías feitas no ano
1955 por Xosé Blanco, un-
ha serie de imaxes frescas
que ilustran e interpretan
vellos contos do Valadouro.

ESTUDIO CANALS
DE CATALUÑA
Obras pictóricas que podere-
mos ver ata este xoves 31 no
centro de arte Xaime Trigo.

HISTORIA DE GALIZA
Ata o 15 de febreiro pode-
remos ver esta mostra, pro-
movida polo concello para
dar a coñecer a nosa histo-
ria, no Pazo da Cultura.

■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
O venres 1 vai ofrecer un
concerto no Pazo da Cultu-
ra ás 21 h. 

TROMPETA E PIANO
Concerto enmarcado dentro
do ciclo Martes Musicais
do Conservatorio, que terá
lugar o martes 5 ás 20:30.

■ 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 300 ptas
(1’8 euros). O domingo 3
Sarabela teatro porá en
escena A illa amarela.
Kuavii, oxefe da tribo da
Illa amarela conta á súa tri-
bo as experiéncias vividas
nunha viaxe a Europa.
Analisa desde o punto de
vista do indíxena da tribo
os nosos “costumes” a ob-
sesión polo tempo, o xeito
de vestir, a contaminación,
as vivendas, …

RedondelaRedondela
■ TEATRO

OS VELLOS NON
DEBEN DE NAMORARSE
Teatro do Morcego leva ao
cenario da Casa da Cultura
esta obra o sábado 2. E o sá-
bado 9, no mesmo local,
Nordesía Produccións fa-
rao con Eliana en ardentía.

RibadeoRibadeo
■ TEATRO

XAN TRAPALLAS
Monicreques de Kukas
subirana ás taboas do Audi-
torio o mércores 6.

RibeiraRibeira
■ EXPOSICIÓNS

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

AA RúaRúa
■ TEATRO

A ILLA AMARELA
Sarabela teatro porá en esce-
na esta obra de títeres este xo-
ves 31 ás 12:30 no cine Aveni-
da. Kuavii, oxefe da tribo da
Illa amarela conta á súa tribo
as experiencias vividas nunha
viaxe a Europa. Analisa desde
o punto de vista do indíxena
da tribo os nosos “costumes”
a obsesión polo tempo, o xei-
to de vestir, a contaminación,
as vivendas, …

SantiagoSantiago
■ CINEMA

MOSTRA AUDIOVISUAL
CUBANA
Mostra de cinema na que se
queren dar a coñecer as novas
experiencias dos Grupos cre-
ativos da TV cubana, na que
se proxectarán curtos de fic-
ción e videoclips, mediame-
traxes de ficción  e documen-
tais, e que se vai ter lugar no
auditório da Faculdade de
Ciencias da Comunicación
(Campus Norte), de 19 h. a 21
h. A terceira e última parte do
ciclo desenvolverase baixo o
título Documentais: sem-
blanzas da Cuba de onte e
hoxe, matizandose o xoves 31
o título tendo en conta a pre-
senza de Galiza. Ás 19 h. con-
feréncia Galiza e os persona-
xes galegos no documental
cubano, ás 19:15 comezan as
proxeccións: Caballero de la
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O barcelonés de ascendencia sevi-
llana levará o seu rock aflamenca-
do o venres 1 ao Playa Club da
CORUÑA e o sábado 2 ao Nashvi-
lle de VIGO. Entrada antecipada 9
euros en El Corte Inglés, Portobe-
llo e Noni`s.♦

Antonio OrAntonio Orozcoozco

Obra de Arthur Miller que dirixi-
da por Miguel Narros, é levada a
cena por Andrea D’odorico Pro-
duccións. Trata sobre a inmigra-
ción europea a USA, concreta-
mente a Nova York, e vai ser esce-

nificada este xoves 31 ás 21 h. no
Pazo da Cultura de PONTEVEDRA,
e o venres 1 e sábado 2 ás 20:30 no
teatro Rosalía de Castro da CORU-
ÑA. Billeteira telefónica no telf.
986 110 500.♦

Panorama desde a pontePanorama desde a ponte

A fotografía
de Gabriel

Tizón
podemos
ollala na

galería
Sargadelos
de FERROL.

A mostra
As cores

do mar de
Galicia

podemos
contemplala

no Museo
Provincial
de LUGO.

Os tres gañadores do certame basco Gure Artea expoñen no Auditorio de Galicia en SANTIAGO.



Habana de Natasha Váz-
quez e Rigoberto Senarega,
La Bella Otero de Natasha
Vázquez, Al final del viaje de
Rigoberto Jiménez, e remata
con Repartiendo el corazón,
homenaxe a Frank Pais, diri-
xida por Natasha Vázquez e
Rigoberto Senarega.

■ EXPOSICIÓNS 

JOAM BERRIDE
Mostra do pintor galego no
restaurante República (Re-
pública Arxentina 5, baixo).

GURE ARTEA
Mostra dos tres gañadores da
convocatoria institucional
máis importante do País Bas-
co, o Certame de Artes Plásti-
cas Gure Artea, do Departa-
mento de Cultura do Goberno
Basco. Javier Alkain, pintu-
ra; Manu Muniategiandiko-
etxea, pintura, e Itziar Oka-
riz, videocreación, acción e
instalación. Ata o 31 de mar-
zo no Auditorio de Galiza.

COLECCIÓN CGAC.
DOAZÓNS E RESCATES
Ata o 12 de Abril exporan-
se as obras dos seus fondos,
que están formados por
obras de artistas como
Hans Hemmert, Florence
Paradeis, Francisco Lei-
ro, Vari Caramés, Alber-
to Carneiro, Chema Ma-
doz, George Rousse,
Adolfo Schlosser, Frank
Thiel, Dario Villalba, Al-
berto Datas, Rafael Bai-
xeras, Manuel Moldes, …

MERCADO E SOÑOS
A galeria La campana aco-
lle esta mostra de pinturas
de Pío Costa.

M. QUINTANA MARTELO
Mostra de pintura que per-
manecerá aberta ata finais
de febreiro na sala O Co-
rreo Galego.

ANIMAIS DE PEDRA
O centro comercial Area
Central acolle esta mostra de
fotografía ata o mércores 6.

CHRISTIAN COSTA
Esculturas na galería Cita-
nia ata o 27 de febreiro.

MÓNICA ALONSO
Ata o 12 de Abril no CGAC,
as obras desta galega da Fon-
sagrada, creadora dun mun-
do inquietante, de espacios
delimitados pola sua cor e
función, por unha férrea lóxi-
ca interna na que se nos fala
de terapias, sono, descanso,
vixilia, unha obra moi men-
tal e ao tempo táctil, sen re-
ferentes no medio galego,
dunha extrema individuali-
dade. O ton poético dos seus
pequenos relevos sobre pare-
de contrasta coa mistura de
afirmación e desacougo que
producen os seus espacios,
limpos en forma, contamina-
dos en luz e sensacións.

FREIXANES.
OS DÍAS LENTOS
O Museo do Pobo Galego e
a Igrexa de Bonaval acollen
ata o 25 de febreiro unha
mostra dun dos protago-
nistas de Atlántica, a expe-
riencia que nos anos 80 revi-
talizou o panorama da plásti-
ca galega. Na súa madureza
creativa o artista foi simplifi-
cando unha visión fixada na
Natureza, como raiz que o
vencella non só a un contex-
to, senón tamén á história e á
pintura do seu tempo.

PAISAXE
Mostra colectiva na que par-
ticipan Arturo Cifuentes,
Simeón Cracuin e Leopol-
do Varela, tres pintores que
tratan un mesmo tema: a pai-
saxe, desde estilos distintos e
persoais. Na galería José Lo-
renzo, ata o 5 de febreiro.

GALIZA EN FOCO
O COAG acolle as obras apre-
sentadas a este certame de fo-
toxornalismo convocado polo
Clube da Prensa de Ferrol.

COLECTIVA
Na sala de exposicións da
escola de artes Mestre Ma-
teo (Virxe da Cerca 32) po-
demos ollar esta mostra do
alumnado da mesma: Elena
Buch, Vanesa Rodríguez,
Dolores Lado, Candolo,
Alejandro Casanova, Je-
sús Fernández Mariño Pi-
rri, Txetxtu e María Cao.
Ata o 13 de febreiro.

ANTONY GORMLEY
Primeira mostra antolóxica
no estado deste británico, ga-
ñador do premio Turner en
1994. Membro do pequeno
grupo de escultores que re-
concibiu o lugar do corpo na
arte contemporánea, Gorm-
ley introduciu o corpo no
campo expandido da práctica
posmoderna en obras coma

Another Place e Field. Esta
mostra é unha recopilación
dos seu traballos desde 1978
ata a actualidade, trazando a
exploración que fai do seu
propio corpo como punto de
partida desde o que investigar
as relacións entre os corpos e
os contextos que habitan. No
CGAC ata o 31 de marzo.

MUSEO EN CRECEMENTO
As adquisicións conqueri-
das entre 1996 e 2001 po-
derán ser olladas no museo
das Peregrinacións, ata
abril de 2002.

FONDOS
ETNOGRÁFICOS
Pezas de temática moi diver-
sa coma os obradoiros de car-
pinteiro, zoqueiro ou telleiro,
pezas de transformación do
liño, ferramentas do campo
ou as artes da pesca que coas
novas achegas proporcionan
un maior coñecemento das
distintas actividades econó-
micas. Outros conxuntos in-
cluídos nesta mostra aínda
non teñen lugar nas salas per-
manentes coma as ferramen-
tas dos cubeiros ou o conxun-
to de xogos infantís.

■ MÚSICA

PAUL COLLINS BAND
A banda dos EE UU vai ac-
tuar o xoves 7, ás 22 h. na
Nasa, facendo o mellor que
saben: pop de guitarras a to-
das as velocidades posíbeis
e melodías facturadas desde
as entranas, en resumidas
contas, boas cancións con
altas doses de carga emoti-
va. Prezo da entrada 11 eu-
ros, por adiantado 9 (Disco
Láser, Gong e Tipo).

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
Este xoves 31 actuará diri-
xida por Antoni Ros Mar-
bá e interpretarán obras de
Mozart e Schubert-Mahler.
O prezo da entrada é de
8’41 euros (1.400 pta). 

OLE MUSTONEN
O xoves 7 no Auditorio de
Galiza interpretará obras de
Bach e Xostakovich; o pre-
zo da entrada é de 8’41 eu-
ros (1.400 pta).  

■ TEATRO

ULTRANOITE ENCANTADA
Ultranoite adicada á Casa
Encantada o venres 8 e sába-
do 9 ás 23 h. na Nasa, e na
que van participar entre ou-
tros: Chévere, Berrobam-
bán, Malabaranda, Cool
Hamster, Tristáns, Leo
Arremecaghona e Goldi,
Mónica García, Paula Car-
balleira, Marta Pazos, e
Carlos Santiago, todo coor-
dinado por Chiqui Pereira.
Todo por un prezo de 7 euros,
5 para estudantes e parados.

BINOMIO DE NEWTON
Teatro do Adro será quen
a poña en cena o xoves 7,
venres 8 e sábado 9 no Ga-
lán. Trátase dun man a man
entre dous actores que com-
parten cenario nunha esgri-
ma de diálogos que mestu-
ran o humor coas reflexións
sobre o inmobilismo vital.

REI UBÚ
A compañía portuguesa
Art’Imagem vai levar á Na-
sa, como estrea no Estado,
esta obra o xoves 31 ás 22 h.
E o venres 1 e sábado 2 ás 23
h. a tamén portuguesa Trigo
Limpo cenificará Sexo? Sim
obrigado. Dúas compañías
emblemáticas do teatro inde-
pendente portugués dos últi-
mos 20 anos. Máis informa-
ción no telf. 981 573 998

O SaviñaoO Saviñao
■ EXPOSICIÓNS

NACHO GÓMEZ
Mostra de fotografías baixo
o título Traballo Sacro que
poden ser olladas no Círcu-
lo Saviñao de Escairón.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL FIGUEIRAS
As creación pictóricas reflic-
ten a personalidade do autor

porque non pinta as cousas
como as ve, senón como as
pensa. Son anacos de si mes-
mo, non se consumen, non
son útiles. Os produtos artís-
ticos substantivos son fins e
non medios. As figuras hu-
manas ocupan o centro das
obras a través dun filtro que
as deforma, ata case facela
irrecoñecíbeis, nunha atmos-
tera de primitivismo apa-
rentemente inxenuo. Ata o
16 de febreiro na galería
Trisquel e Medulio.

VVerínerín
■ EXPOSICIÓNS

IMAXES DE CASTELAO
A Casa do Escudo acollerá,
a partir do martes 29 e ata o
3 de marzo, esta mostra fo-
tobiográfica na que se mos-
tran as distintas facetas do
ilustre patriota galego.

VVigoigo
■ ACTIVIDADES

GALEGAS DESTACADAS
Co gallo da celebración da
efemérides do pasamento da
ilustre pensadora e escritora
Concepción Arenal, o conce-
llo organiza o sábado 2 ás
12:30 unha oferenda floral
no monumento funerario que
esta galega ten no cemiterio
de Pereiró, e ás 13 horas nas
dependencias da alcaldia rea-
lizarase a recepción oficial,
onde a  Asociación de Mulle-
res Dialogos 90 fará entrega
dos premios Galegas Desta-
cadas 2001.

FESTIVAL
HOMENAXE A VIGO
O venres 1 a partir das 20 h.
no C.C. Caixanova, organi-
zado pola Agrupación Gali-
cia Social, e con entrada li-
bre. Estarán as corais de Pais
e Alumnos do colexio HH
Carmelitas e do colexio da
Cia. de María; narradores
dos colexios Martín Códax
e Mariano; solistas musicais
coma E. G. Broullón e Mª
Gloria Collazo; poesía a
cargo de Amador Menden
Núñez e Cecilio Lago Alon-
so; asi como os videos Vigo
envolvente e Vigo Verano.

■ CINEMA

FILLAS DE EVA
Remata o ciclo que se veu
desenvolvendo durante este
mes na aula sociocultural
de Caixa Galicia ás 18 h.
este xoves 31 coa fita Car-

ta de amor (USA, 1999),
dirixida por Peter Ho Sun.

XASÓN E OS
ARGONAUTAS
Fita de Don Chaffey (1963)
que vai ser proxectada o xo-
ves 7 polo Colectivo Nemo de
Fantasía e Ciencia Ficción
no café Uf (rúa do Pracer, 19),
seguida por unha tertulia.

CICLO AUDIOVISUAL
CUBANO
Celebrarase na Federación
Veciñal Eduardo Chao (Pra-
za da Princesa) sendo todas
as sesións ás 20 horas. O
martes 5 estará adicado a
Adaptación do Conto Lite-
rario coa proxección de El
hijo, de Miguel Sosa, e La
rueda de la fortuna, de
Magda Glez. Grau. O mérco-
res 6: Mediametraxe de fic-
ción, coa quenda de Entre la
espada y la pared, de Ar-
mando Arencibia. O venres 8
adicarase ao Documental e
poderemos ollar La Bella
Otero, de Natasha Vázquez;
Al final del viaje, de Rigo-
berto Senarega; e Repartien-
do el corazón, destes dous
cineastas. Organiza a Aso-
ciación de Amizade Galego-
Cubana Francisco Villamil.

CICLO CINEMA E
ARQUITECTURA
Organizado polo Colexio de
Arquitectos, desenvolverase
no Auditorio de Caixanova
sempre ás 20:30 h. A proxec-
ción da terceira película tera
lugar o martes 5, trátase se
Satanás, de Edgar George
Ulmer, director vienés que
rematou por afincarse nos EE
UU onde morreu en 1972. A
fita está protagonizada por
Boris Karloff, basada nunha
obra de E. Allan Poe que con-
ta a historia dun casal, de 

CURSO DE HISTORIA
Está aberto o prazo de matrícula para o
curso de historia de Galiza que se cele-
brará na Coruña nos meses de febreiro
e marzo. Esta actividade está homolo-
gada por un total de 20 horas. Para fa-
cer a inscrición dirixirse a AS-PG, telf.
981 278 259 ou á CIG-Ensino, telf.
981 169 810.

CONCURSO NACIONAL DE POESÍA
A agrupación cultural O Facho convoca
a XXII edición deste premio no que po-
derán participar todos os autores que
non teñan publicado libros poéticos in-
dividuais en galego. O tema será libre e
os poemas inéditos e en galego, sen li-
mitación de extensión cun máximo de 5
por participante mecanografados a do-
bre espazo. Os orixinais remitiranse por
cuadruplicado, con lema e baixo plica
ao apdo. de correos 46 da Coruña antes
do 20 de abril. O premio único será de
50.000 pta. e O Facho comprométese a
publicar os traballos do concurso.

ENTROIDO 2002
O 8 de febreiro remata o pazo para se
inscribir no concurso de comparsas e
disfraces do Concello de Tui no que

se pode participar na categoría indivi-
dual (1 ou 2 persoas), grupos (de 3 a
24), comparsas (mínimo de 25) carro-
zas e o acompañamento musical no
caso das comparsas. Establécense
moitos e diferentes premios que
abranxen desde os 125 euros na cate-
goría individual; 350 euros pola ca-
rroza; ata 650 euros á mellor compar-
sa. Para máis información dirixirse ao
Concello no telf. 986 603 625.

RELATO DE AVENTURAS
Baixo o título de António Avilés de Ta-
ramancos nace este certame literario
no que se poderá participar cun único
traballo en galego de temática libre,
inédito e que garde relación coa aven-
tura. A extensión máxima permitida
será de entre 25 e 30 follas que se pre-
sentarán por cadriplicado en exempla-
res separados, mecanografados por
unha soa cara e debidamente encader-
nados. Entregaranse antes do 6 de
marzo no Concello de Noia (Alameda
s/n, 15200) e o prémio que se estable-
ce (1.800 euros e publicación da obra
gañadora) darase a coñecer o 6 de
abril coincidindo coa data de nace-
mento de Avilés de Taramancos.

PREMIOS
DE INVESTIGACIÓN 2001
A Real Academia Galega de Ciencias,
xunto con Caixa Galicia, organizan es-
tes premios de investigación co obxec-
tivo de promocionar as áreas de coñece-
mento integradas na Academia. Haberá
3 premios de 6.010,12 euros para traba-
llos de investigación (é necesário ser
doutor para acceder a el); un premio de
3.005,06 para a promoción de xóvenes
investigadores menores de 28 anos e un
terceiro de 1.502,53 euros para un tra-
ballo publicado (ou en vías de publica-
ción) na revista da Academia. Os traba-
llos serán orixinais e inéditos e tratarán
temas ou problemas de matemáticas, fí-
sica, física do cosmos, química, xeolo-
xía, bioloxía, farmacia, ciencias sociais,
económicas e ciencias técnicas, de inte-
rese para o país. Para optar a calquera
dos dous primeiros premios hai que en-
viar os traballos en sobre fecho dirixi-
dos ao Secretario da Academia ou ao
departamento de bolsas e premios de
Caixa Galicia (Montero Ríos 7, Com-
postela), incluíndo seis exemplares a
dobre espacio en DIN-A4, sen sinatura,
nin identificación ningunha. Na primeia
páxina haberá que indicar o título do

traballo, premio e área na que se quer
participar e mais o lema. De superar as
200 follas deberá incluír un resumo por
sextuplicado non superior ás 25 follas.
No interior en sobre fecho co lema, in-
cluiranse os datos e currículo do autor
ou autores. A data límite para os entre-
gar remata o 31 de maio e a fundación
Caixa Galicia resérvase o dereito de
publicación. Información en www.cai-
xagalicia.es ou no 981 953 083.

CONGRESO
GALEGO DA CALIDADE
O 18 e 19 de abril vaise celebrar no
Palacio de Congresos de Compostela
a III edición, coa finalidade de ser un
foro sobre modelos de excelencia e sis-
temas de calidade, medio ambiente e
prevención de riscos. A convocatoria
nace como compromiso da sociedade
coa calidade no ambiente laboral e o
prazo para participar como congresis-
ta, poñente, expositor, patrocinador ou
convocando algunha reunión propia
está aberto. Para consultar as condi-
cións de participación en cada aparta-
do pódese consultar www.calidade.org
ou dirixirse á rúa da Rosa 22, 3º,
15701, Compostela.♦

ConvocatóriasConvocatórias
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Mónica
Alonso

mostra as
súas

criacións no
CGAC de

Santiago.

A compañía
portuguesa
Trigo Limpo

cenifica
Sexo sim o
venres 1 e

sábado 2 na
Nasa de

Santiago.

Manuel
Figueiras
expón na
sala Trisquel
e Medulio
de TUI.



viaxe de noivos por Hungría,
que ten que mudar os seus
plans ao coñecer a un home
que di ter pasado os últimos
15 anos no cárcere. En marzo
e abril continuará o ciclo.

■ EXPOSICIÓNS

MIRARTE
Programa que promove a
Concelleria de Xuventude, no
que se van desenvolver unha
série de mostras artísticas na
Casa da Xuventude. Ata o
venres 1 temos a mostra de
Xulio César Fuentes baixo o
título Á la recherche du
temps, composta por pinturas
e pedras pintadas. Desde o
martes 5 e ata o 15 de febreiro
estará aberta a mostra Xove-
nes artistas de beiramar, un-
ha serie de pinturas de nenos.

MANOLO MOLDES
A galeria de arte contempo-
ránea VGO vai acoller ata o
22 de febreiro a mostra des-
te artista que se presenta
baixo o título LINKS-02.

XAVIER I. BUGARÍN
Mostra as súas pinturas na
Casa do Libro. Lenzos hi-
per-realistas e destacados
retratos de Vigo. Ata o 15
deste mes.

767
Mostra colectiva de artis-
tas mozos na que partici-
pan: Modesto Fernández,
Paula Mariño, Sabela
Martín, Belén Padrón,
Germán Pintos e Merce-
des Vicente, que podemos
ollar na sede da Funda-
ción Laxeiro ata o 17 de
febreiro. 

XAIME QUESSADA
As súas pinturas poden ser
olladas na sala de exposi-
cións do C.C. Caixanova,
ata o 24 de febreiro.

EXPO 2000
O Colexio de Arquitectos,
en colaboración co Goethe
Institute, organizan esta
mostra que amosa o campo
de experimentación da ar-
quitectura. Poderá ser visi-
tada ata o 7 de febreiro.

OBXECTOS EN TORNO
Á BICICLETA
A colección Luis Molist vai
ser exposta, ata o 22 de fe-
breiro, no Museo Etnográ-
fico Liste.

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

■ MÚSICA

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIZA
Este xoves 31 baixo a direc-
ción e como violín solista de
Jean-Jacques Kantorow,
interpretará obras de Saint-
Saêns, Faure, e Bizet, na sala
de concertos de Caixanova.

REAL MACKENZIES
Estes bardos célticos veñen de
Vancouver (Canadá), con pro-
fundas raigañas da súa her-
danza escocesa, sendo descri-
tos pola crítica como se os Sex
Pistols coñecesen a lenda es-
cocesa Robbie Burns, punk-
rocl céltico. Estarán o mérco-
res 13 a partir das 22:30 h. na
Iguana Club, na única actua-
ción que van ter no noso país.
As entradas pódense comprar
en Inferno, Café do Faro, Ele-
pé, la Columna, Tipo e Diskó-
polis en Vigo; e en Santiago
no Bar Tolo.

■ TEATRO

A MORTE E A DONCELA
Produccións Librescena ,
compañía na que destacan
nomes como Xosé M. Ra-
bón, director de escena, e
Miguel Pernas, actor; vai
poñela en cena o sábado 2
ás 22:30 h. no C.C. Caixa-
nova. A obra fala dos atro-
pelos aos dereitos humanos
durante a recente época da
ditadura arxentina.

VVilaboailaboa
■ EXPOSICIÓNS

MICHI
Pintor e escultor pontevedrés
que durante o mes de febrei-
ro mostrará as súas obras no
teito da Casa dos Druidas.
Pintura experimentada, po-
los seus conocimentos e tra-
xectoria, e experimental ao
deixarse levar por impulso
lúdicos. Predilección por de-
terminados cromatismos e
gusto polas texturas.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

COLECTIVA…
…de pintura e escultura, na
galeria Arcana ata o 8 de
febreiro.

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

■ TEATRO

FUME
Da man de Teatro Cachu-

zo o venres 1 na Casa da
Cultura.

VViveiriveiroo
■ MÚSICA

QUINTETO SRENA
Música clásica o venres 1
no teatro Pastor Díaz.

BragaBraga
■ EXPOSICIÓNS

LEARNING FROM ÁFRICA
Esta mostra, que podemos co-
ñecer na galería Mário Se-
queira ata o 14 de marzo, es-
tá composta por pezas de arte
africana de artistas contempo-
ráneos, que ten como obxecti-

vo o de propiciar un diálogo
entre ambos mundos e para
mostrar ademais a súa atmós-
fera de proximidade, así co-
mo a influencia que a primei-
ra exerce sobre a segunda. 

PorPortoto
■ EXPOSICIÓNS

ROBERT SMITHSON
Xunto con Bernd & Hilla
Becher o museo Serralves
acolle unha mostra das obras
destes artistas que, aínda que
non teñen colaborado, as sú-
as obras teñen moito en co-
mún.  Ata o 3 de marzo.

ESCULTURAS
Localizadas en diferentes

espacios públicos de Santo
Tirso, municipio aledaño ao
Porto, e elaboradas a partir
de distintos materiais (des-
de os máis clásicos coma o
granito ata o aceiro ou fe-
rro) as esculturas forman
parte dunha exposición per-
mante ao aire libre que ata
o ano 2009 integrará 50
obrasde arte inéditas.

LisboaLisboa
■ MÚSICA

YVES ROBERT TRIO
Con “La Tendresse” e Luis
Sclavis Quinteto, con
“L´Affronterment des Pre-
tendants”, estarán no
Grande Auditorio do Cen-
tro Cultural de Belém
(Praça do Império) este xo-
ves 31 de xaneiro ás 21:30.
Máis información no telf.
213 612 400.

THE WALKABOUTS
Pop e Rock no Paradise Ga-
rage (J. de Oliveira Migueis
38/48, tlf. 213 243 400) que
vai ser  escenario o sábado 2
de febreiro desta banda ás 21
h. Ao día seguinte será
Jimmy Eat World quen ac-
túe á mesma hora.♦

■ Vendo solar de 2.200 m2 en Meirás
(Sada), con licencia municipal e proxec-
to básico para vivenda de 195 m2, por
10.000.000 de pta. Telf. 981 614 348.

■ Véndese zanfona case nova. Per-
guntar por Marcos no telf. 986 548 746

■ A Asociación Cultural viguesa Maxi-
mo Gorki sinala que continuan os cur-
sos de idioma ruso, a todos os ni-
veis, impartidos por unha filóloga nati-
va; como tamén os cursos de xadrez,
a dous niveis, impartidos por un Mes-
tre Internacional. De che gostar cantar
e se dispós de un par de horas libres á
semana agárdante na Coral Polifóni-
ca. Máis información na República Ar-
xentina 17, 2º esq. de 17 a 19 h. ou
nos telf. 986 224 457 ou 366 381.

■ Traballador con estudos universi-
tarios busca emprego. Manuel, telf.
616 354 911.

■ 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 Compos-
tela -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-No-
gueira de Ramuín, vendo ou alugo
(fins de semana ou tempada) casa
amoblada de dous andares, 5 cuar-
tos, 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). Tamén

bandeiras da patria a 1.200 pta. As
persoas interesadas poden dirixirse 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 galego
á informática “lapisdecores” ten unha
nova páxina web: http://www.gale-
go21.org/ldc/ con máis de120 activida-
des clic, “caderno de mates” un progra-
ma para levar seguimento individualiza-
do do alumnado  na área matemática, e
moitos outros programas de grande uti-
lidade. Contamos cunha rolda de co-
rreo na que o profesorado non universi-
tario de Galiza compartimos as nosas
experiencias. 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. daniel-argentina2000@ya-
hoo.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- Cáceres/
Carzi – agcorreas@wanadoo.es.

■ Buscamos piso en arrendamen-
to na zona de San Roque (Com-
postela) 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 nature-
za alúgase casa de campo recén
restaurada. 3 cuartos con baño com-
pleto, cociña-comedor, calefacción,

10.000 m finca. Fins de semana ou
temporada. Tlf. 982 331 700 ou 686
753 105.

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

■ Xa funciona na internet o portal ga-
llegos: datos e fotografías de persoei-
ros da actualidade ou da historia do pa-
ís (galego, castelán, inglés). Pódese ac-
ceder a el a través de www.Galiciadixi-
tal.com ou www.Galiciadigital.com. Par-
ticipa da iniciativa enviándonos os datos
e fotos que estimes oportunos ou con
algún artigo breve na sección de Opi-
nión ou de Tribuna Libre (arte, comuni-
cación, 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, cola-
boradores/as, distribuidores/as e sus-
criptores/as. Máis información en ap-
do. 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 entradas. Ta-
mén distribuímos material coa simbo-
loxía do equipo. Infórmate no bar San
Pedro, Correlos 19, Mor (Alfoz). Tlf.
982 558 411.♦

Anúncios de baldeAnúncios de balde

FUNDACIÓN PLÁCIDO CASTRO
www.igadi.org/html/t_fundacion_placi-
do_castro.htm

Páxina da institución que reivindica o
pensamento do escritor, tradutor, xorna-
lista e pensador, Plácido Castro. Na mes-
ma inclúese información sobre o premio
de tradución Plácido Castro e unha escol-
ma de artigos sobre el.♦
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A banda zaragozana de rap feito
en español, ten un disco chamado
Buenas vibraciones, vai actuar o
venres 8 na sala Punto 3 ás 21:30
h. na CORUÑA; e o sabado 9 na sa-
la Código de Barras ás 22:30 en

VIGO. A entrada, con consumi-
ción, costa 11 euros e pódense ad-
quirir na Coruña no Noni`s, Porto-
bello e Tipo; en Santiago en Fat
Fly; e en Vigo en Elepé, La Co-
lumna, Tipo, e Diskópolis.♦

Doble Doble VV (V(Violadorioladores del es del VVerso)erso)

767 é unha
mostra

colectiva de
novos

criadores
que

podemos
ollar na

Fundación
Laxeiro de

VIGO.

Moldes expón no CGAC compostelán e na viguesa galería Vgo.

Learning from
Africa é a
mostra que
ocupa na
actualidade a
galería Mário
Sequeira de
BRAGA.



Nº

A. ESTÉVEZ
Como se vida e obra quedaran
incompletas. Esa é a sensación
que teñen aqueles que se ache-
garon á figura de Cándido
Fernández Mazas, o artista
ourensán do que se cumpre no
2002 o centenario do nace-
mento. O Círculo de Belas Artes
de Madrid comemórao cunha
antoloxía do pintor, humorista,
ilustrador, crítico e escritor.

Adiántase o Círculo de Belas Ar-
tes ao Centro Galego de Arte Con-
temporánea que prometera hai xa
dous anos unha exposición sobre
o ourensán. A de Madrid, que se
inaugura o vindeiro catro de abril
e está comisariada por Xosé Bou-
zas, non só se centrará na obra
pictórica senón que narrará a súa
vida a través de escritos e obxec-
tos que formaron parte dela. Unha
vida adicada á arte que rematou
pronto, aos cuarenta anos en Cas-
tro Caldelas. Corría o ano 1942 e
din que finou “calado e vencido”. 

Pero para entender a importan-
cia de Fernández Mazas e a impo-
sibilidade de que o círculo da súa
obra se pechara hai que trasladarse
a principios de século, á rúa da
Amargura, na cidade de Ourense,
onde pasou os primeiros anos. Ta-
mén á praza do Correxidor onde
aprendeu as primeiras tecnicas pic-
tóricas da man de Virxilio, pai do
pintor vivo de mesmo nome. Ha-
bería que pegar un chimpo cara o
París do ano 1925, onde este artis-
ta que tivo algo de neno prodixio,
acudiu cunha bolsa da Deputación
de Ourense, que lle voltarían a con-
ceder dous anos máis tarde. Vive
na capital francesa como un artista:
pintando febrilmente polo día e po-
boando os cafés pola noite.

Racionalismo

“Abríronseme as portas do arte
moderno ao escoitalo” lembra del
Luis Seoane. O racionalista Fer-
nadez Mazas unese ás Misións
Pedagóxicas ao seu paso por Ou-
rense con Rafael Dieste, Otero
Espasandín, Lorenzo Varela e Ur-
bano Lugrís. Os seus escritos e
ilustracións nutriran La Zarpa, El

Pueblo Gallego e Gaceta de Ga-
licia. Os anos trinta son os das ex-
posicións en Madrid e dos namo-
ramentos. Como o que experi-
mentou coa actriz Margarita Xir-
gu. “Maldita sexa, non me deixan
vela ese Rivas Cherif e outros que
se interpoñen e non podo rematar
a miña obra amorosa”. Tampouco
puido culminala coa filla do Con-
de de Fuertes. Desta vez era ela a

que se quei-
xaba. “Eu son
unha muller
viva, ardente
e el un inte-
lectual soñador”. Vol-
tou namorarse unha vez máis,
doutra actriz, Milagros X.

Foi xusto antes de que estou-
para a Guerra e entrara no gabi-
nete de prensa do Ministro de Go-
bernación. Admirador de Trotski,
colaborou no semanario Poum
cos seus debuxos e finalmente é
detido en Alicante xunto a com-
batentes anarquistas. Que se sal-
vara da morte débello ao seu pro-
pio pai, militar, e a Sebastian
Martínez Risco, unha das persoas
que loitou pola recuperación da
súa memoria. Ao deixar Madrid,
abandoara tamén unha chea de
cadros que a sua familia non pu-
do atopar a pesar das xestions do
seu irmán Armando despois da
súa morte. Precisamente Arman-
do agachábase en Castro Caldelas
no ano 1939 cando veu a un fo-
rasteiro chegar á casa. Era Cándi-
do, que non voltou ser o mesmo.

O silencio

A súa figura tardou anos en ser
reivindicada; deixou tras de si
moreas de ilustracións, pinturas e
incursións literarias que, como no
caso da peza teatral Santa Margo-
rí, apuntaban a un bon escritor.
No Círculo de Belas Artes de Ma-
drid dan case por seguro que a an-
toloxía virá despois a Galiza. Pa-
ra que apareza completo ese ho-
me que Carlos Gurméndez, des-
cribía como pequeno, febril, de
pasos miudos, ollos azuis con
chispas e unha boina “sobre a súa
cabeza de fermosa amplitude”.♦

Nº 1.019
Do 31 de xaneiro
ao 6 de febreiro
de 2002 Axente desconfía dos

bancos. En Francia, a
chegada do euro sacou

moitos billetes vellos das ca-
sas. No mundo rural agachá-
banse os cartos baixo dunha
pedra ou dunha trabe ou den-

tro dun colchón. No 36 os fa-
lanxistas confiscáronlle os
aforros aos comerciantes de
pasado republicano. A xente
nunca confiou de todo. Os ri-
cos prefiren ter os cartos in-
vestidos, rentan máis, e os po-

bres non aforran, piden crédi-
tos. Á clase media arxentina
quedáronselle cos cartos, men-
tres os ricos puideron evadilos.
Aquí está Botín (que apelido
tan certeiro) atento ao descui-
do. Atentos ás carteiras.♦
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Os mortos
da páxina
de sucesos
MANUEL CIDRÁS

Omundo que parou
o seu reloxo o once
de setembro, é di-

cir, o mundo que cotiza en
bolsa, non ten dedos máis
que para contar os mortos
da zona cero, piso por piso.
De modo que nunca sabe-
remos, por exemplo, can-
tas persoas morreron esou-
tro día en Nixeria vítimas
do estoupido dun arsenal
militar cheo de bombas
que non eran intelixentes.
Non tiñan pólizas asegu-
rando a súa vida, así que as
compañías de seguros non
verán perigar as contas de
resultados. Non pertencían
a unha nación susceptíbel
de ser traumatizada, e por
iso as imaxes dos seus cor-
pos mutilados poden ilus-
trar as informacións da tra-
xedia. En poucos días  de-
sapareceron da nosa retina
para deixar sitio a outras
imaxes que terán tamén un-
ha vida efémera no espacio
sentimental que temos re-
servado para a lástima.

Tampouco os mortos
dos avións que se estrela-
ron en Ecuador producirán
unha crise mundial no
transporte aéreo. As com-
pañías de aviación non te-
rán que rebaixar as súas
previsións de beneficios.
Non se van mirar os zapa-
tos dos viaxeiros nin se van
modificar os fluxos turísti-
cos de modo que España
poida consolidar a súa po-
sición nas preferencias dos
veraneantes ou dos hiber-
nantes. Non haberá, en fin,
ben que por este mal veña.

Son os mortos da pá-
xina de sucesos, os máis
deles sen esquela. Se en
lugar de morrer todos
xuntos morresesn en fila
de un a un, poño por caso
de fame ou de morte natu-
ral evitábel cunha dose de
penicilina, non serían nin
noticia. Non tería ese mo-
mento de gloria, ese intre
de atención nos noticiei-
ros. E sen emabrgo son
tan inocentes e a súa mor-
te tan inxusta como as do
World Trade Center. Cau-
sa rubor ter que recordalo.

A morte é o último ac-
to da vida, e nesta comedia
os papeis están desigual-
mente repartidos. Hai ente-
rros de primeira, de segun-
da e foxas comúns, a medi-
da da importancia dos ac-
tores. Hai mortes que po-
ñen fin a unha era e outras
que apenas poñen fin a un-
ha vida. Hai mortos que in-
terrumpen a programación,
mortos de primeira páxina,
e mortos dun solto na sec-
ción de sucesos, se acaso
matados por un matón de
discoteca. Ata hai mortos
que non morren que se sai-
ba. Son máis, pero contan
menos.♦
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FEDERICO COCHO

O Círculo de Belas Artes de Madrid celebra o seu centenario

Fernández Mazas,
o neno prodixio da rúa da Amargura

Fiestra ao campo, óleo. París, 1925. 




