
SUPERADO O PRIMEIRO ATRANCO DA LOU, O PP
infórmanos da volta da reválida ao bacharelato. O PSOE anun-
cia a súa férrea oposición á proposta, pero xoga en desvantaxe.
Zapatero foi cuestionado dentro do propio partido no último co-
mité federal. E, sobre todo, a cidadanía sabe que a política so-
cialista para o ensino non deu resultado. A Loxse tería funcio-
nado mellor cun presuposto moito máis elevado. Tal como foi
aplicada serviu para disolver o modelo de ensino tradicional,
pero sen consolidar un novo. A confusión e posteriormente a
desidia apoderáronse das aulas. Ao PP non lle será difícil, polo
tanto, impoñer a súa reforma. O problema é que a proposta con-
servadora dificilmente resolverá os problemas actuais. Os be-
neficiados serán os colexios privados, sobre todo relixiosos, de
bacharelato que pasarán a controlar desde máis perto a selec-
ción do alumnado que pase á universidade. Nisto ten razón Za-
patero nas súas críticas. Desde o punto de vista nacionalista, as
reformas educativas do PP traen consigo outro problema grave:
o centralismo obsesivo dos conservadores. Centralismo nos
contidos e centralismo na selección de profesorado.♦
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Paisaxes con palabras

Globalizados contra globalizadores
NOVA YORKPORTO ALEGRE

Nace o Foro das
ideas e das artes

Con este número A Nosa Terra
comeza a publicar un novo su-
plemento destinado ao debate
de ideas en todos os ámbitos,
desde o cultural ao económico,
pasando polo artístico e o cien-
tífico. Terá periodicidade dis-
crecional e están convidadas a
participar nel todas as persoas
que queiran aportar as súas re-
flexións neste tempo de confu-
sión e de pensamento único.♦

Un manifestante de Nova York representa cunha mordaza as restricións da liberdade de expresión nos Estados Unidos.



En só dous anos, a cidade bra-
sileira de Porto Alegre conse-
guiu converterse nun símbolo
de todas as opcións discordan-
tes co capitalismo neoliberal.
Entre o 31 de xaneiro e o 5 de
febreiro, na calor austral do es-
tado do Rio Grande do Sul,
máis de 90.000 persoas recla-
maron un chamado de atención
para rematar coa mundializa-
ción de única vía.

A maior virtude do Foro So-
cial Mundial (FSM) pode ser
tamén o seu gran defecto. Ca-
ben todos. Ao redor dos temas
centrais de debate, participan
desde organizacións humanita-

rias transnacionais, como Ox-
fam, ata partidos de esquerda,
movementos ecoloxistas e gru-
pos propiamente antiglobaliza-
dores, como Attac. Só ficaron
fóra aqueles que predican a loi-
ta armada ou non concordan co
ideal de democracia represen-
tativa –por este motivo non foi
convidado Fidel Castro ou o
Subcomandante Marcos–. Mais
nesta variedade xorde a impor-
tancia do FSM. Todo o que ten
algo que dicir, pode expresalo e
achegar as súas ideas ao debate
xeral.

Logo de cinco días de obra-
doiros, conferencias e estudos;

despois dos discursos de Noam
Chomsky, James Petras ou Ig-
nacio Ramonet, o FSM saíu for-
talecido. En breves e aínda xe-
rais termos, os participantes
confirmaron que a liña deste fo-
ro é a axeitada para lle facer
fronte á “teoloxía” dominante
nas relacións internacionais da
economía e os seus derivados
sociais.

En Porto Alegre, o 11 de se-
tembro apareceu como un punto
seguido, non á parte, na loita
contra a mundialización. Pero si
que se comeza a transformar o
propio concepto de globaliza-
ción para rescatar nesta denomi-

nación aspectos necesarios e po-
sitivos. “Gracias á rede global de
comunicacións, existe a internet,
e gracias a ela, puidemos montar
este foro”, explicou Ignacio Ra-
monet, director de Le Monde Di-
plomatique.

É así que algúns comenta-
ristas, como Manuel Vázquez
Montalbán, falan xa de reunión
de globalizados, fronte aos reu-
nidos en Nova York, que serían
os globalizadores.

Contodo, o FSM alertou so-
bre o aumento do perigo bélico
para todo o planeta, sobre o efec-
to de contaxio da crise arxentina
se segue a ditadura dos organis-

mos financeiros internacionais e
tamén sobre a dexeneración da
democracia en favor do secretis-
mo nas grandes decisións dos
poderosos, que acaban sufrindo
os cidadáns do mundo.

O negocio da inseguridade

O Foro de Davos, ou Foro Eco-
nómico Mundial (FEM) reuniu-
se en Nova York por razóns que
van máis alá da homenaxe ás
vítimas das Torres Xemelgas ou
as dificultades de impedir as
mobilizacións da antimundiali-
zación na pequena estación in-
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Da xuntanza do Brasil sae un compromiso para levar
a democracia á economía

O Foro de Nova York, obrigado
a ollar para Porto Alegre

CÉSAR LORENZO GIL

Por segundo ano consecutivo, dúas cidades acolleron xuntanzas ao redor do rumbo que leva o
mundo. En Nova York, os donos do capital e a política tiveron consciencia, por primeira vez,
da importancia das demandas dos prexudicados da mundialización, reunidos en Porto Alegre.

Á esquerda, momento da manifestación de apertura do Foro de Porto Alegre. Á dereita, a carga policial no Cumio de Nova York.



vernal suíza. Os EE UU preci-
san, máis ca nunca, sentírense
na casa para falar desde a posi-
ción de líderes do que o gober-
no de George Bush ten pensado
para este mundo.

Se hai dous anos, no FEM
brillaran os zapatos de pel dos
executivos das empresas da in-
ternet, hoxendía todos eles te-
ñen a sola furada e case nin-
guén quere oír falar de econo-
mía virtual. Coa ollada chanta-
da en Porto Alegre, os relato-
rios de Nova York xiraron en
torno a dúas tendencias contra-
ditorias: o capitalismo de rostro
humano e concesión aos que
protestan para acabar por asimi-
lalos e o retorno ao “estado en
tensión”, que axude a saír da re-
cesión económica a través do
gasto en seguridade e as restri-
cións á democracia.

Nun ambiente case militar,
os representantes das grandes
industrias norteamericanas
avogaron por potenciar os sec-
tores estratéxicos dos EE UU
en todo o mundo co apoio do
seu sistema militar. Aquel lema
de protexer o dólar co carro de
combate cobrou novamente
sentido. O 11 de setembro é,
para o gran capitalismo, a opor-
tunidade perfecta para declarar
que cómpre máis protección ca
liberdade e para impoñer os
criterios do modelo económico
que máis mísiles coloque por
riba do tapete.

O progresismo de gafas de
deseño (exemplificado nas ga-
fas de Bono, cantante de U2) ta-
mén sentou nas poltronas do
Hotel Waldorf Astoria. Con tí-
midos xestos, líderes econó-
micos pediron un achegamento
a Porto Alegre. Incluso houbo
gurús empresariais que avoga-
ron por modificaren as receitas
de saneamento financeiro e bus-
car a integración da sociedade
nos proxectos capitalistas a tra-
vés do reparto máis equitativo
dos seus beneficios.

Nas rúas conxeladas de
Manhattan, miles de manifes-
tantes alcanzaron os obxectivos
das cámaras de televisión e
protestaron contra a “unanimi-
dade patriótica” a prol da gue-
rra en Afganistán. O xigantesco
dispositivo policial, desta vez,
non significou nin violencia
nin agresións pero si a deten-
ción de máis de 200 persoas e o
control exhaustivo de todos os
movementos.♦
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Vén da páxina anterior

Testemuños
baixo
bandeira
galega
Na xuntanza de Porto Alegre,
Galicia tivo representación
política, social e sindical. No
foro no que participaron
representantes de todo o
mundo, os galegos tamén
quixeron expresar as súas
ideas e enriqueceren os seus
discursos coas experiencias
das que alí tiveron noticia.

Manuel Mera, secretario
confederal de Formación da
Confederación Intersindical
Galega (CIG) compartiu con
Xesús González, coordenador
do Departamento de
Internacional, e Paulo
Rubido, representante da mo-
cidade do sindicato, presencia
no Brasil. Para Mera, a proxi-
midade do FSM e a crise
arxentina potenciou a arela
común de reformar o sistema
sindical en todo o mundo.
“Arxentina dános a oportuni-
dade de comezar de novo, de
mirar o xeito de converter o
sindicalismo nunha bandeira á
que se arrimen outros moitos
suxeitos sociais”, explicou.

O líder do Bloque
Nacionalista Galego (BNG),
Xosé Manuel Beiras, expresou
en Porto Alegre o seu conven-
cemento de que “vai ser
posíbel artellar unha alternati-
va a unha globalización abusi-
va dos intereses dos
poderosos”. Beiras participou
na manifestación de apertura,
que axuntou nas rúas da
cidade brasileira a máis de
60.000 persoas. Segundo o xe-
fe da oposición, cómpre saír
xa da órbita do neoliberalismo
que quere, a través da OMC,
“impoñer un libre mercado pa-
ra os pobres e unha política
proteccionista para os ricos.”

Camilo Nogueira, eurode-
putado do BNG, participou
no Foro Parlamentario do
FSM como membro do
Grupo europeo Ale-Os
Verdes. Segundo Nogueira, o
nacionalismo periférico é a
salvagarda da diversidade
cultural, gravemente ameaza-
da polo pensamento único.
“Desde o BNG propugnamos
o total respecto polos dereitos
humanos e condenamos todas
as formas de dominación e
violencia”, afirmou. O parla-
mentario nacionalista gabou a
iniciativa de Porto Alegre.
“Este cumio estimula as iden-
tidades e os movementos que
nel participan introducindo
un debate en torno á constru-
ción dun mundo novo basea-
do na democracia.”

Para Xosé Veiras, da
Federación Ecoloxista
Galega, o FSM serviu para
procurar unha vía de
desenvolvimento sostíbel e
defender, por riba de calquera
demanda, a protección do
medio ambiente. “Cómpre
unha mudanza radical do uso
dos recursos naturais. É nece-
sario levar os acordos sobre
ecoloxía a todos os niveis.”♦

O Foro de Porto Alegre finali-
zou con tres ideas claras. O ano
que vén, o Brasil volverá aco-
ller a xuntanza, para logo pasar
a un novo modelo que pretende
espallar polo planeta o seu es-
pírito. Ademais, de momento,
quedan de porta fóra todos os
organismos internacionais que
estean total ou parcialmente
controlados polos EE UU e o
gran capitalismo. Incluso as
Nacións Unidas vense como
unha institución que precisa
cambios radicais para axeitarse
ás necesidades cidadás.

Mais o acordo principal do
FSM 2002 foi a organización de
diversas redes de estudo, presión
e seguimento en temas concre-
tos. Con este sistema, a inten-
ción é manter sempre abertas as
liñas de debate social e incluír as
máximas voces nas discusións.

No eido da economía, esí-
xese o final da débeda externa.
Os asinantes considérana ilexí-
tima porque os empréstimos
outorgáronse para defender os
intereses dos prestamistas,
apoiados polas minorías co-
rruptas nos países receptores.
O cambio de sistema de rela-
cións financeiras permitirá a
independencia real das econo-
mías do Terceiro Mundo e a di-
ficultade de expoliar os recur-
sos por parte da clase dirixente.

O FSM rexeita os acordos
de Doha sobre libre comercio
mundial. Avógase por unha re-
forma da Organización Mun-
dial do Comercio (OMC) para
impedir os avances na liberali-
zación dos investimentos, ser-
vicios e mercados públicos.
Ademais, pídese que rematen
as patentes de substancias natu-
rais e de menciñas.

Attac conseguiu que se
aceptase a demanda da Taxa To-
bin. Este imposto grava as tran-
saccións financeiras. De cada
intercambio, o 0,001 por cento
estaría destinado a programas
de desenvolvemento. Esta me-
dida concreta sería a primeira na
reorientación do sistema econó-
mico cara á cidadanía, que debe
ser beneficiaria dos avances

científicos, a explotación natu-
ral e o seu propio traballo.

O senador e precandidato á
presidencia do Brasil polo Par-
tido dos Traballadores, Eduar-
do Suplicy, introduciu o con-
cepto da renda básica na decla-
ración final. Con este fondo,
cada cidadán, fosen os que fo-
sen os seus recursos, recibiría
unha axuda pública mínima
que impedise os estados de ca-
rencia absoluta.

Ao tempo, reclamouse unha
atención especial á agricultura
para librala das transnacionais.
Para iso, hai que protexer as ex-
plotacións tradicionais e favo-
recer os produtos ecolóxicos.
Ademais, deberían prohibirse
os cultivos transxénicos e redu-
ciríanse os insecticidas, pestici-
das e demais compostos quími-

cos que degraden a calidade
dos alimentos.

No plano da comunicación,
chegouse ao acordo de poten-
ciar unha rede de información
alternativa aos grandes medios.
A través da internet e o contac-
to permanente entre diferentes
proxectos de comunicación, in-
téntase protexer a diversidade
cultural, a liberdade de expre-
sión e impedir que a concentra-
ción de medios oculte a verda-
de e provoque movementos so-
ciais artificiosos ou interesados
en termos comerciais. Tal e co-
mo dixo Ignacio Ramonet, “te-
mos que rachar o círculo que
potencia a publicidade por riba
da información e converte os
xornalistas en simples obreiros
que constrúen as mentiras que
os seus patróns lles ditan.”♦

Redes mundiais
ao redor de temas concretos

Sen tempo para case dixerir os re-
sultados do Foro de Porto Alegre,
o movemento da antiglobalización
reúnese entre o 13 e o 15 de fe-
breiro en Santiago de Compostela.
Co gallo do cumio de ministros do
Interior e de Xustiza da Unión Eu-
ropea, diferentes grupos anuncia-
ron protestas contra o actual mo-
delo de construción europea.

O BNG, a CIG, o Sindicato
Labrego Galego e os sindicatos
estudantís CAF e CAE reclama-
rán nunha marcha, o día 14, unha
“Europa dos pobos” na que as na-
cións sen estado teñan representa-
ción. As mobilizacións destes
grupos enmárcanse claramente
no movemento contra a globali-

zación e queren converter a Com-
postela nun referente das protes-
tas pacíficas contra o actual mo-
delo político e económico.

A Plataforma Galega por un-
ha Europa Alternativa convocou
dúas manifestacións, para o mér-
cores, 13 e o xoves, 14. Ade-
mais, haberá diferentes relato-
rios e actos que tentan explicar
opcións diferentes no proceso de
unidade continental.

Do outro lado, o goberno es-
pañol puxo en marcha un dispo-
sitivo policial de grandes dimen-
sións que pretende pechar ao pú-
blico o centro histórico compos-
telán e xa foi denunciado por co-
artar a liberdade de movementos

e reunión de calquera “sospeito-
so” de se manifestar durante o
tempo do cumio. Os cálculos do

ministro do Interior, Mariano Ra-
xoi, falan de que haberá un axen-
te por cada vinte manifestantes.♦♦

Próxima parada, Compostela

As reivindicacións mesturáronse coa música e a festa.

A participación no FSM foi variada e chegada de todo o mundo.



Odiagnóstico sobre a situación pola que
atravesan unha boa parte dos emigran-
tes galegos en América está feito. Nas

gavetas do Parlamento de Galiza repousa un
informe elaborado ao longo dos anos 2000 e
2001 por unha comisión especial criada para
coñecer polo miudo a realidade da emigra-
ción. Ainda que os distintos grupos políticos
non puderon pórse dacordo na redacción final
do informe -debido á iminencia das eleccións
autonómicas e a interferencia por tanto de
factores electorais- o documento recollía xa a
urxencia da situación e un conxunto de su-
xestións de curto e meio prazo.

O estalo da traxedia arxentina puxo de
manifesto a carencia de políticas globais para
abordar o problema da emigración. Se ben é
plausíbel a atitude solidaria da recén criada
Consellería de Emigración co envío de medi-
camentos, ao igual que as medidas tomadas
por algúns concellos de facer envíos de diñei-
ro a través da FEGAMP ou as accións solida-
rias tomadas por organizacións de emigrantes
retornados, non pasan de ser paliativos de
curto prazo. Por suposto, era necesaria esta
solidariedade de urxencia, pero a magnitude
do problema obriga a formularse cunha am-
pla visión o problema da emigración galega.

Un problema tan complexo, con tantas
aristas e que afecta a tantos ámbitos da inter-
vención institucional, ás organizacións políti-
cas galegas e á mesma sociedade, obriga á de-
finición conxunta de políticas públicas. Atre-
vémonos a suxerir que o problema da emi-
gración podería ser un tema estrela para in-
cluir no recén criado clima de diálogo institu-
cional que impulsou o Presidente Fraga e que
foi ben recebido pola oposición no Parlamen-
to de Galiza. Pero hai algunhas medidas que
competen directamente ao Estado español.

O espírito deste escrito é o de pór sobre a
mesa algunhas propostas. A primeira consis-
te na potenciación imediata, via urxencia
parlamentar, das partidas que hoxe xa existen
para atender aos emigrantes españois no ex-
terior. Foi esta unha solicitude reiterada e
unánime dos Conselleiros Xerais da Emigra-
ción que se reúnen periodicamente en Ma-
drid. Referímonos aos programas 1, 2 e 3 da
Dirección Xeral de Ordenación das Migra-
cións do Ministerio de Traballo e Asuntos
Sociais. Estes programas diríxense á axuda
asistencial ordinaria para emigrantes residen-
tes en Iberoamérica (Programa 1); axudas
asistenciais extraordinarias para emigrantes e
retornados (Programa 2); e axudas para a co-
bertura de asistencia sanitaria a emigrantes
españois residentes no exterior (Programa 3).

Eses programas xa existen e contan con un
amplo consenso no Congreso dos Deputados.
Pero as dotacións de que dispoñen están esgo-
tadas e impeden atender a emerxencia criada
na Argentina e as que se aveciñan no futuro
(Venezuela, por exemplo). Duplicar ou tripli-
car as partidas respectivas permitiría dispór de
recursos financeiros para atender a emerxen-

cia sociosanitaria actual. A segunda proposta
diríxese cara á elaboración de políticas de re-
torno coa dotación presupostaria axeitada. 

Hai tamén nesta materia un conxunto de
programas do Ministerio de Traballo e Asuntos
Sociais referidos a subvencións para retornados,
pensións por ancianidade, políticas de reinser-
ción e emprego, etc. As distintas partidas debe-
rían seren tamén potenciadas con urxencia e pa-
ra iso só fai falla a boa disposición do goberno
central e dos representantes políticos. Nesta ma-
teria, a Xunta ten tamén a responsabilidade de
elaborar os seus propios planos de retorno. 

A terceira proposta diríxese a fortalecer a
capacidade técnica do dispositivo consular do
estado español no exterior. A prensa galega
reseñou amplamente as longas colas que se
producen nos distintos consulados españois
de cidadáns que demandan información ou
que introducen trámites de obtención de pa-
saportes, recuperación de nacionalidade, soli-
citude de pensións ou tramitación de retorno.
A estrutura técnica de moitos consulados está
amplamente desbordada, xa que fronte á mul-
tiplicación da demanda de servizos consula-
res mantense a mesma estrutura de persoal e
oficinas de etapas anteriores. Ademais, conti-
nuamente recebemos queixas de que o trata-
mento de moitos funcionarios consulares ca-
ra aos cidadáns españois que demandan ser-
vizos non é o mais axeitado nen respetuoso. É

urxente o envío de máis persoal consular e a
criación de oficinas técnicas de apoio para lle
dar saída a esta crecente demanda de servi-
zos, xa que se detectou un retorno masivo e
desordenado de cidadáns españois que se ve-
ñen  praticamente co posto e trasladan a de-
manda de servizos ás institucións locais, que
pronto se verán tamén desbordadas.

No que toca ás institucións de Galiza, su-
xerimos que se abra un amplo debate sobre o
tema da emigración galega. Tanto o Parla-
mento como a Consellería de Emigración te-
ñen que xogar un papel chante na articulación
do mesmo. No marco do Estatuto de Autono-
mía de Galiza pódense decidir moitas políti-
cas e arbitrar mecanismos para comezar a so-
lucionar o problema. A emigración galega
constitúe un recurso do país e eses galegos te-
ñen direito a que as institucións autonómicas
respondan debidamente ás demandas de polí-
ticas asistenciais e de retorno, como fixeron
no seu momento outros paises como Italia, Ir-
landa, Portugal e Israel. Para mostra un botón:
amparado nun instrumento legal coñecido co-
mo Lei do Retorno, o estado de Israel acaba
de repatriar a 3.000 xudeos arxentinos, que re-
ceberán unha asignación de 4.000 dólares por
persoa, subsídios como retornados, prioridade
na procura de emprego, asignación de viven-
da, asistencia sanitaria e educación. Un bo
exemplo a tomar en consideración.♦
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Aos billetes de 500
euros chámanlle os
bin-laden, porque todo
o mundo os coñece,
pero ninguén os viu.

O fillo de Suárez no
PP e tamén o fillo de
Árias Sa lgado e o
fillo de Pio
C abanillas. Menos
ma l que a Francis
Franco a índa non lle
deu pola política .

Xoga o Bilbao a
copa no Bernabeu e
unha grada enteira
abouxa aos leóns,
canta o “Viva
España ” e berra
“Vascos no” . ¿Serán
os pa triotas
constituciona is,
sección
balompédica?

O célebre diseñador
Gucci di que admira
os traxes ita lianos e
as capas bordadas
do novo presidente
a fgano Hamid
Karz a i. “É o home
má is chic do
planeta ” , asegura o
estilista Tom Ford .
Q uiz á Versace esteña
xa cortando o traxe
que vista o futuro
presidente iraquiano,
previo derrocamento
de Sadam Hussein.
Paco Rabanne
podería fardar ao
sucesor de Ara fa t.
C abe incluso a
posibilidade de que
Ives Sa int-Laurent
retorne ao mundo da
costura para cando
destitúan a Fidel
C astro. O  que fa lta
no terceiro mundo é
glamour.

Antón Louro ,
secretario de

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

Propostas urxentes para axudar
os emigrantes retornados

RAMÓN MACEIRAS

A traxedia arxentina pon no centro do debate o problema da emigración. An-
tes fora a crecente importancia do voto emigrante a que colocara o tema na
axenda política. Unha e outra razón obrigan á definición urxente de propos-
tas de longo prazo para abordar esta asinatura pendente da sociedade galega.

Cartas

O témpora, o mores
A iconografía recomenda repre-
sentar á xustiza cos ollos venda-
dos, paradigma que nos vén dicir
que é, a xustiza, unha muller fer-
mosa, pero que, para que sexa
realmente ecuánime con todos,
non debe ver sobre quen imparte
os seus dons ou os seus castigos.

A iconografía acostuma re-
presentala ademais núa, ou nou-
tros casos, seminúa, cun ou os
dous peitos ao aire. Isto sinala
que, lonxe das posibles suspica-
cias que infundiría vestida con
roupaxes fastuosos –a saber por
quen outorgados a cambio de a
saber cales posibles obsequios-,
debe tamén estar fóra de calque-
ra caciquil favor.

Toda sociedade que contem-
ple calquera outra posibilidade
estará inmediatamente baixo

sospeita. É por isto que me aterra
a decisión do fiscal xeral dos
USA, equivalente aos ministros
de xustiza europeos, de taparlle á
estatua da xustiza o seu fermoso
peito. Non é banal a cuestión.
Creo firmemente que, con hipó-
critas e pudorosas razóns, este é
un feito que marca definitiva-
mente os signos dos tempos,
cando o mercantilismo e a pecu-
nia pesan máis que os ideais da
revolución francesa. Mudaron os
tempos, mudaron as ideas, mu-
daron as formas.

Creo ademais que é este un
símbolo de mediocridade no ám-
bito dos ideais. Véndese o acto
baixo unha forma de estética, sen
pensar que “nulla aesthetica sine
ethica”. Pero os medios de infor-
mación repiten a noticia con un
pudoroso –tamén aquí– sorriso
por parte dos presentadores, co-

mo se a cuestión non tivese
transcendencia. E menos nesta
Europa dominada por opusinos
recalcitrantes e prevaricadores
berlusconianos, dignos do me-
llor cine de Bertolucci.

¡Ou tempos, ou costumes!,
que dixo alguén, pouco antes de
ser asasinado polos mesmos
tempos, polos mesmos costu-
mes. Son momentos estes de ver,
quizá de novo, castradas as esta-
tuas dos efebos.

Terríbel. Recoméndolle aos
escultores que, en todo caso, es-
culpan os masculinos nus cos
seus penes tapados con velados
condóns, a poder ser modelo “se-
guridade total” ou “retardante”,
que son máis fortes e non trans-
parentan tanto. Quizá así salven
ás súas obras dun conservador e,
por pudoroso, impúdico cincel.♦

RAÚL GÓMEZ PATO

O porco e a LOU
Sempre fun un urbanita. Mais to-
dos os anos, ata hai ben poucos,
dependendo da lúa, pero sempre
arredor do día de Reis, participa-
ba dunha festa tan tradicional-
mente rural coma a matanza do
porco. Lembro como sempre me
abraiou ese derradeiro espernexar
do cocho cando parecía xa morto,
e como de cativo pensaba que se
trataba dunha argallada do animal
para despistarnos e tentar fuxir.

Nestes últimos meses volvín
sentir ese asombro do San Marti-
ño ao ver como a mocidade es-
pertaba do seu sono e revelábase
cunha forza nunca vista na de-
mocracia, contra unha Lei e con-
tra unha maneira de gobernar in-
xustas. A enorme intensidade coa
que a mocidade española, e a ga-
lega moi especialmente, amosou

A N A PILLAD O



‘Para vós ¿que é un aparello de arras-
tre? ¿Como diferenciaríades un atu-
neiro dun arrastreiro? ¿Coñecedes

as especies capturadas na pesca do arras-
tre?.... Imaxinade.... Vós sodes un pescador
de altura no Grand Sole, e andades á pescada.
A onda tecnolóxica captúravos e, desta volta,
o sono é realidade: o “Hemerica”, arrastreiro
de 34 metros, amarrado ao peirao do Museo,
invítanvos a bordo: cala, portas de arrastre,
malletas, sonda, praias, son verbas que non
terán segredos para vós. As cores, os olores, o
contacto co aceiro mergúllanvos na vida tan
esforzada e intensa do  pescador de altura...”

Podería ser Vigo, pero non é tal. Estamos en
Bretaña, no Museo da Pesca de Concarneau.
Podería ser o “Bernardo Alfageme”, pero tam-
pouco é. Quen serve de guía a nenos e maiores
nos avatares da pesca de altura é o “Hemérica”
arrastreiro do Grand Sole salvado do despece
pola conciencia que os bretóns teñen, de que a
memoria colectiva das xentes de mar constitúe
un dos seus sinais de identidade sobranceiros.

Hai dous anos, o noso colectivo declarou
a diversos medios de comunicación de Vigo
que o “Bernardo Alfageme” é unha mostra
senlleira do patrimonio naval que atesouran
os portos galegos, e como tal debe ser con-
servado, catalogado e dotado dunha nova
funcionalidade museística, ao servicio do
conxunto da cidadanía.

Agora, cando a recuperación do “Bernar-
do Alfageme” iniciada polo Concello de Vigo

hai dous anos está outra volta ameazada, com-
pre facerse algunhas preguntas: ¿xustifica un-
ha presunta falla de espacio no porto vigués, a
desfeita dunha embarcación que debera ser un
referente inexcusábel da memoria colectiva
das nosas pescas de altura? ¿Un custo anual
de 10 millóns de pesetas para a súa conserva-
ción, escorrenta a todo un Consorcio da Zona
Franca ou á Autoridade Portuaria? ¿Non pode
facer valer o seu peso con maior enerxía o
Concello diante das devanditas institucións?
¿Que opinan os responsábeis do futuro Museo
do Mar de todo este asunto? ¿Quen cargará na
súa conciencia semellante atentado contra o
noso patrimonio marítimo, se o definitivo des-
pece do “Bernardo Alfageme” se leva a cabo?

Se por falta de sensibilidade dos que te-
ñen nas súas mans impedir a perda da em-
barcación esta se producise, todos e todas
sairíamos perdendo, como xa aconteceu coa
lamentábel desaparición do alxibe “Roberto”
e do petroleiro “Campaláns”. Porque un pa-
trimonio estragado sen proveito para nin-
guén, ven sendo unha rotunda manifestación
de que en Galicia continuamos a viver de
costas non só ao mar da memoria e ao seu pa-
pel na nosa identidade colectiva, senón que,
desmemoriados, obviamos tamén os ali-
cerces do necesario compromiso co presente
das nosas xentes de mar.♦

DIONISIO PEREIRA é Presidente do Grupo de
Investigación Etnográfica Mascato (Cambados).

Nº 1.020 ● Do 7 ao 13 de febreiro de 2002 ● Ano XXV

organiz ación do
PSd G -PS O E prometeu
“má is intensidade no
labor de oposición” .
Pero non se referí a
aos conce llos onde
gobernan coa ligados
co Bloque ,  senón á
Xunta  onde
goberna o PP.  

A primeira novela
do finado xorna lista
Augusto Assía estaba
escrita en ga lego.
Titulábase Xelo, o
sa lvaxe e publicouna
Lar en 1925 . Á lvaro
Cunqueiro e Evaristo
Correa C a lderón eran
de mozos
independentistas e
Torrente Ba llester
simpa tiz aba co
ga leguismo. ¿Como
sería hoxe G a liz a se
non houbera un
1936?

“Os países ricos
non abriron os seus
mercados, protexeron
o seu sector agrícola
e non deron
facilidades as nacións
pobres” . ¿ Q uen o
d ixo? ¿Chomski?
¿Fide l C astro?
¿Be iras? N on. D íxoo
Horst Koehler,
d irector executivo do
FMI durante unha
sesión do Foro
Económico Mund ia l,
ce lebrada a  pasada
fin de semana en
Nova York.

Hai un tanque
israelita que apunta a
cada fiestra da casa
de Ara fa t en G a z a .
Abonda con que
a lguén en Tel-Aviv ou
en Washington ba ixe
o dedo pulgar para
que todo sa lte polos
a ires. A  súa vida
pende dese dedo,
como o dedo do
César, neste mundo
que cada vez se
parece má is a  un
circo romano.♦

Salvemos o ‘Bernardo Alfageme’
DIONISIO PEREIRA

O patrimonio do mar hai que salvalo. Se se fai un Museo hai que aproveitar
os elementos que temos de man para conservalos e utilizalos educativamente.
Perdeuse o Campaláns pero estamos a tempo de salvar o Bernardo Alfageme.

Xosé Lois

Berce berciano 
JAUREGUIZAR

Agustín García Millán destaca
entre os promotores de que o
Día das Letras Galegas se cele-

bre en Vilafranca do Bierzo. El argu-
menta esa lóxica consuetudinaria tan
lóxica de que a xornada se faga no lu-
gar de nacemento do homenaxeado.
Martín Sarmiento ocupou berce nunha
casa da rúa da Auga desa vila berciana,
unha casoupa que a Xunta comprou
para mudala en museo e acabou por
convertela en finca para a cría da mal-
va silvestre tras facela carne de demo-
lición. Agustín García Millán non pre-
side a Escola de Gaitas da localidade;
trátase dun colectivo que teima en
manter a peculiaridades culturais do
Bierzo Occidental –nomeadamente as
lingüísticas– e que apoia a súa solici-
tude de que Villafranca poida gabarse
de ter parido sen anestesia epidural a
un persoeiro da cultura galega. García
Millán áchase afastadiño de militar en
Fala Ceibe, o grupo de bercianos que,
presididos por Xabier Lago, intenta
evitar a podremia institucional que pa-
dece o galego da bisbarra –vivo e pa-
teando nas rúas. Foilles ben de esforzo
nesa xeira, pero lograron que se recu-
peraran as clases de galego na zona;
aínda que se impartan en dous cole-
xios, senllas horas de docencia. García
Millán tampouco milita en Renova-
ción de Valcarce, Gaspar Méndez si;
asemade, Méndez é concelleiro e o seu
grupo animou a alcaldesa socialista a
declarar a cooficialidade do galego no
concello berciano de Veiga de Valcar-
ce; certo que unha serie de investimen-
tos fixérona recuar, pero intención
houbo. Agustín García Millán é alcal-
de de Vilafranca e pediu acoller o Día
das Letras. Poida que a Real Academia
Galega o desconcerte de rexeitar tal
rogo, poida que o perturbe que haxa
fronteiras administrativas que encoren
a natural protección e respaldo que de-
be ofertar a todo galegofalante, poida
que o afrente que se lles teña en menor
consideración que o Centro Galego de
Lausanne. Porque el, solicitante, non
será quen os acuse de intrusismo nin
de nacionalismo colonialista de opta-
ren por lembrar a Sarmiento no sitio
máis lóxico. Agustín García é alcalde
berciano polo Partido Popular. A
RAG, coma adoita, pechará a boca pa-
ra que non lle entren moscas. 

Foráneas. 
Fechará tamén as ventás. Non vaia

ser o Demo que se airee de máis e se
xeren correntes.♦

Correo electrónico: info@anosaterra.com

a súa carraxe, fixéronme pensar
que nos atopábamos perante un
punto de inflexión nas relacións
sociais entre o poder acomodado
e as presupostamente rebeldes
novas xeracións. Mais, coma de
neno,  trabuqueime. Non se trata
dun cambio social, nin da nosa
pequena revolución, non é o pri-
meiro paso cara ese outro mundo
que é posíbel... nada diso. Só foi
o derradeiro espernexar dun por-
co cuxa cacheira serve arestora
de banquete aos poderosos.♦

MARCOS FERREIRA AMOEDO
(VIGO)

Reunión de raposos,
ruína do galiñeiro
Un dito popular nunca foi tan
acaído se falamos do Foro de
Davos reunido en Nova York.

Que a axenda principal destes
larpeiros e ladróns de luva bran-
ca será a tarefa de reducir a po-
breza a nivel mundial. 

Meu Deus que terríbel con-
tradición. Resulta que os presta-
mistas, os empresarios, os políti-
cos corruptos, todos xuntos nun
saco, deciden pensar e penar po-
la pobreza. Son uns hipócritas,
por que nin as suores dos seus
escravos chamados obreiros nin
os resultados das mortes polas
zancadillas políticas feitas cada
día, lles remorde a conciencia. 

Non son mellores ca Bin La-
den; son o cancro da sociedade e
o sistema que empregan para
matar, chámanlle o progreso.
Ocupando cuartos dende 300 a
1.000$ diarios. Estes mesias que
veñen salvarnos ocupan os mi-
llores hoteis nas millores aveni-
das de Manhattan.

Todo estaba moi controlado.
Catro mil policias espallados arre-
dor do Waldorf-Astoria e outros
puntos extratéxicos da cidade,
non deron pé nin tempo a reacción
algunha. Entre os manifestantes
estaba Manuel Mejía Juárez do
sindicato fiestras de Guatemala e
dicíanos “vimos a Nova York a
esixir que ás transnacionais e a to-
das as marcas con fábricas nos no-
sos paises que se responsabilicen
da situación dos nosos obreiros”.
Tamén se encontraba Sofia Saza,
quen lembrou “traballamos en
condicións infrahumanas. Non hai
horarios de entrada ou saida. Tra-
bállase ata dezaseis horas. Moitos
teñen que drogarse para non dor-
mir”. A alcaldía fixo público que o
presuposto destas reunións ascen-
dería a once millóns de dólares,
pero enfatizou que despois do
ataque terrorista axudaría a reto-

mar o pulso mercantilista da cida-
de. os grandes executivos de
compañías como Coca Cola, Re-
ebok, Nike, Wendy’s, Kentucky
Friend Chicken, Ford, e un longo
etc, con fábricas en todos os paí-
ses de Latinoamérica, onde pagan
salarios de céntimos de dolar re-
sulta que agora teñen preocupa-
ción pola pobreza no mundo. Por
favor Manoliño, agora cóntame
unha de vaqueiros.♦

FRANCISCO ÁLVAREZ KOKI
(NOVA YORK)



Desestabilizar
a Zapatero
El País (3 de febreiro) fai-
se eco da polémica interna
que se ven producindo no
seo do PSOE. “O pior –di o
xornal no seu editorial– se-
ría que a impaciencia dos
máis nerviosos o desestabi-
lizase [a Zapatero] antes de
chegar a examinarse. Al-
gúns emprazamentos rexis-
trados no comité federal
soan como os ultimatúms
que adoitan a dar os malos
presidentes de clube aos
seus adestradores”. O edi-
torialista recoñece con todo
que o partido ten dereito a
facerlle ver a Zapatero
“que ter un estilo propio de
facer oposición non garan-
te a súa eficacia”.♦

O cura
homosexual
ABC (5 de febreiro) dedica
a páxina cinco a comentar
o caso do cura gai cun arti-
go titulado: “Nace unha es-

trela”. O comentarista chá-
malle dúas veces “pobre
home” e lembra que a Igre-
xa “se ten atopado con
asuntos máis graves ao

longo de dous mil anos e aí
está”.♦

Os policías
que tapan
os sinais
de tráfico
Atlántico diario (5 de fe-
breiro) comenta a actitude
dun grupo de policias de Vi-
go, vinculados a UGT: “O
comportamento da policía
municipal de Vigo no seu
afán reivindicativo hai al-
gún tempo que traspasou o
límite do tolerábel (...).
Non resulta sinxelo invitar
a un cidadán a depositar a
súa confianza nun corpo
que é capaz de ocultar, cun-
ha pegatina reivindicativa,
un sinal de tráfico (...).
¿Que pensariamos se o di-
rector dunha orquesta se de-
dicase a cortar as cordas do
primeiro violín antes de ini-
ciar o concerto?”.♦

José Luis Rodríguez Zapatero.
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A.N.T.
Fontes do PP de Vigo afirman
que non votarán contra os or-
zamentos municipais para im-
pedir que algún dos concellei-
ros socialistas os bote abaixo.
Socialistas e nacionalistas afir-
man que a gobernabilidade es-
tá asegurada e que o PP o úni-
co que pretende é transmitir
unha imaxe de inestabilidade.

O alcalde Pérez Castrillo afirma
que a gobernabilidade da cidade
“está plenamente garantida”.
Castrillo reuniuse con todos os
concelleiros socialistas para saber
o seu posicionamento e todos lle
manifestaron a súa disposición a
cumprir os acordos de governo.
Neste mesmo sentido se expresou
Carlos Príncipe nunha conversa
co tamén tenente de alcalde, o na-
cionalista Xavier Toba.

Desde o BNG poñen de ma-
nifesto como “a unidade do gru-
po nacionalista e o seu sentido
institucional” está a permitir que
funcione o Governo municipal.
Non negan que existen dificulta-
des pola división entre os socia-
listas ao non ter xa un único in-
terlocutor válido, pero afirman
que, “aínda así, os principais
proxectos van adiante”.

Desde a dirección socialista
tamén garanten a gobernabilidade
no concello vigués. Pérez Touriño
conminou aos seus concelleiros
“a non levar á vida municipal os
problemas que son do partido”.
Ismael Rego vai máis alá e afirma
que, contrariamente á imaxe ex-
tendida, “o goberno municipal vi-
gués funciona moito millor que o
da maioría das cidades nas que
non se arma ningún rebumbio”.

O dirixente socialista coinci-
de cos  nacionalistas en que os
proxectos do pacto municipal es-
tanse materializando todos.

“Proxectos estratéxicos que mu-
darán Vigo”, afirma. A aproba-
ción dos orzamentos tamén de-
mostraría, segundo Rego, o gra-
do de entendimento reinante no
goberno municipal vigués.

Mália aos inquéritos que mos-
tran un PSdG-PSOE á baixa en
Vigo, a dirección socialista consi-
dera que aínda está moi a tempo
de remontar neste último tercio
da lexislatura e conseguir a alcal-
dia. No PSOE teiman en recupe-
rar o goberno das cidades supe-
rando ao BNG, a quen lle ofere-
cen reeditar os pactos desde xa.

O BNG tamén se mostra es-
peranzado en recuperar a imaxe
do goberno municipal que, consi-
dera, “non se corresponde para
nada coa realidade”. Non ocultan
que, desde as fileiras socialistas
se está a incentivar a imaxe do
caos seguindo a política do “can-
to pior millor”. Denuncian unha
campaña para “meternos a todos
no mesmo saco” e afirman que,
pola contra, a unidade do grupo
municipal do BNG, contrasta co-
as divisións do PP, coa dimisión
de oito concelleiros, e as liortas
socialistas.♦

A gobernabilidade
de Vigo asegurada

Daquela, cando o Auditorio da
Caixa estaba no baixo que dá a
Rosalía de Castro, os coloquios
do cine clube Cíes servían para
analisar non só as películas, se-
nón a marcha da sociedade dos
mesmos primeiro e terceiro mun-
do de arestora. Os directores eran
moi viaxeiros e tiñan contactos
internacionais, igual que os mari-
ñeiros da mercante, os únicos que
coñecían de certo o que pasaba
en Estocolmo ou en México DF. 

Lembreime del cando recollía
vai uns días o Goya de honra pola
súa traxectoria profisional. Juan
Antonio Bardem era un tipo serio
que arriscaba contra a ditadura
franquista, pero simpático, vitalis-
ta se tiña unha horas por diante fo-
ra da vixiancia da inesquencíbel
Brigada Político Social. 

Foramos a almorzar e ver pai-
saxes pola beira do Miño con Su-
so Cano de anfitrión, cando Bar-
dem nos contou as mañas da po-
licía de México DF e os traballos
para chegar ao hotel cos rollos da
película que tiña que presentar
alí. Por non cansalos cos detalles,
tivo que pagar no aeroporto, na
carreteira e arrumbar contra da

parede a un porteiro do hotel que
xa lle tiña entregado as chaves da
habitación da actriz que o acom-
pañaba a un nativo solícito. Pero
sorprendeume máis cando con-
tou que ao baixar do taxi e reco-
ller as maletas, o coche arrincou
de súpeto e Bardem non vía o ho-
tel. Preguntolle a un garda de trá-
fico e este, disposto a non perder
a oportunidade da comisión, ex-
plicoulle a dirección do hotel do
seguinte xeito: “Ah, pos tiene us-
ted un problema, viejo”. 

Non é de extrañar que can-
do se atopou co caso do ines-
perado invitado na habitación
da actriz da película puxera o

porteiro contra da parede. 
Sen que isto implique nin-

gunha comparanza coa aventura
de Bardem, contada aquí ao fío
da actualidade. Hai que ser máis
esixente coa Policía porque esta
representa a autoridade demo-
crática e que a un se lle quenten
as neuronas cando ista, ainda po-
los motivos xustos que sexan,
rompe as mínimas normas de éti-
ca e polo tanto de respeto cara a
súa profisión. Pegar pasquins por
toda a cidade dando a entender
que o Alcalde de Vigo se ten
quedado ou roubado dous mi-
llóns catrocentos mil euros, can-
do eses son os cartos que o Go-

berno municipal ofrece aos sin-
dicatos como suba salarial e
moito mais que imaxinación sin-
dical para presionar o patrón e
manter unha folga indefinida con
baixas por enfermidade resulta
cando menos unha práctica no-
xenta e cobarde duns traballado-
res que visten uniforme e levan
novas pistolas alemanas Heckler
Hotch de 9 mm., no nome da lei. 

Coido que o alcalde faría moi
ben en levar directamente o asun-
to dos pasquíns ao xulgado de
garda e non permitir que estas téc-
nicas orixinais de presión queden
impunes, porque non son tales. 

O acordo que se discute xa

contaba con parte de apoio sin-
dical pero a intransixencia nos
máis nimios detalles estivo a
punto de provocar a dimisión do
concelleiro de persoal. Entendo
que os sindicatos teñen máis
obrigas que reclamar pistolas,
horas extras e cartos. Tamén te-
ñen a obriga de demostrar aos
cidadáns que existen, que cáse-
que un corpo de exército de 350
homes e mulleres fan algo mais
que levar seis anos de cacerola-
das e pitadas e que xa superaron
a desconfianza que provocaron
casos como o do avogado Martí-
nez Randulfe ou o do inmigran-
te Mamadou Kane, por citar os
máis coñecidos. 

Os cidadáns viven agora ató-
nitos a ausencia da policía nas
rúas, o abandono das súas labou-
ras fundamentais no tráfico, sor-
prendidos pola chea de enfermi-
dades que ten xente tan moza e
seguramente cabreados cando
ven nos xornais fotografías con
tanta xente de descanso. A poli-
cía ten que facer algo máis que
dicirlle ao alcalde “tiene Vd., un
problema, viejo” ou o alcalde ten
que facer algo máis.♦

A policía non intervén porque
está de cacelorada

XOHÁN VILA

Unha policia municipal en folga pode defender dereitos. Cando pasan seis
anos de pitadas e caceroladas con casos graves como os de Martínez Ran-
dulfe e Mamadou Kane, teñen que demostrar moitas cousas á cidadanía.

Vigo

Lois Castrillo, alcalde de Vigo.

O cura gai.

Carteis da Policia Municipal viguesa ocultando un sinal de tráfico



Na próxima Asemblea Na-
cional do BNG non estará so-
bre a mesa a nominación do
candidato á presidencia da
Xunta, pero diversos sectores
consideran que “sí se debe cla-
rificar o futuro”. A UPG apos-
ta porque Xosé M. Beiras lide-
re os cámbios tácticos que o
BNG quer realizar na próxima
Asemblea, pero considera que
para o 2005 o Bloque debe de
apresentar un novo candidato á
presidencia da Xunta. O pro-
ceso para a nominación come-
zaría logo da Asemblea, des-
pois de que Beiras anunciase
que non se voltaría presentar.

A postura da UPG foille
comunicada a Xosé M. Beiras
nunha xuntanza na que se

abordaron outros aspectos da
próxima Asemblea nacionalis-
ta. Nesta conversa, segundo
pudo saber A Nosa Terra, non
existiron especiais discrepan-
cias en aspectos ideolóxicos e
tácticos, pero Beiras explicou-
lle aos representantes da UPG
que aínda non tiña tomada un-
ha decisión que, en todo caso,
debía de consultar cos seus
próximos.

Desde a UPG considérase
que o BNG non pode agardar
para nominar candidato até a
próxima Asemblea, a celebrar
só oito meses antes das elec-
cións autonómicas do 2005,
“porque non habería tempo
material para lanzalo con ga-
rantías. Sería unha irresponsa-

bilidade enorme non comezar
agora a transción, liderada por
Beiras, que tivo, ten e está cha-
mado a ter un papel fundamen-
tal no BNG”. 

Reparto de funcións

Entre as distintas organiza-
cións e colectivos que inte-
gran o BNG existen tamén
discrepancias de tipo organi-
zativo. A UPG aposta por re-
ducir a comisión executiva,
que estaría dividida por áreas
e responsabilidades. De pro-
ducirse esta concentración, al-
guns partidos e colectivos in-
tegrantes da fronte quedarían
fora deste órgano que aumen-
taría, pola contra, a súa capa-
cidade de decisión.

Pero o tema máis polémico
é a proposta de nomear un co-
ordinador da Executiva. A
UPG razona a creación deste
novo cárrego na “necesidade
funcional, pois a ningún dos
cadros políticos nacionalistas

se lle escapan os graves pro-
blemas de funcionamento dia-
rio que a organización ven pa-
decendo”.

Membros de Unidade Gale-
ga e Esquerda Nacionalista
opóñense a esta figura por con-
siderar que significa restarlle
competencias ao Portavoz Na-
cional, nomeando, na práctica,
un “número dous da organiza-
ción”. Pero as razóns de ambas
organizacións son diferentes.

Mentres desde UG se segue
a cuestionar o modelo frontista,
apostando por unha organiza-
ción partidaria, desde Esquerda
Nacionalista pénsase que, este
Coordinador tería como papel
principal unha marcaxe a Beiras. 

Ante estas posturas, a UPG
láiase de que “moitos falen de
renovación, pero unicamente lla
queiran aplicar aos demais”.

Xosé Manuel Beiras, á che-
gada da súa viaxe latinoameri-
cana, non quixo entrar en polé-
mica afirmando que faría “o
que me pida a asemblea”.♦
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OPoder tende a
agacharse, a
dispersarse e ser

anónimo. ¿Onde está
realmente o poder? Moi
agachado nos entramados
“financeiros”, na banca, nas
grandes empresas, estes días
na xuntanza dos “homes de
Davos” en Nova York e máis
visíbel nos “poderes
políticos”. Na Galiza algo de
poder hai: financeiro,
empresarial, político, ideoló-
xico. Os detentores de poder
procuran ocultarse, excepto
os políticos que se exhiben,
pero agachan as instrumen-
tacións das que se serven.

Fraga acadou por cuarta
vez a presidencia da Xunta
de Galiza. ¿Como exerceu o
poder? É un home violento,
“un personaxe público con
accesos de mal humor”, algo
que a el e a certa parte da
poboación gosta. “É, di Gus-
tavo Luca, un personaxe in-
tegral de vaidade e ambición
de poderes desmedidos...
Nestes once anos de
Goberno, o que se produciu
foi unha evidente
vigorización do vello
caciquismo.” (Fraga, retrato
de un fascista, 2001). Privou
a Galiza dunha orientación
produtiva sacrificándoa a
obras de luxo e de consumis-
mo; apodreceu a inicial
democracia cunha rede caci-
quil insuperábel. Ninguén
pode engaiolarse coa súa
canción final do arrieiro.

Na Coruña está Francis-
co Vázquez, o alcalde perpé-
tuo; ben clasificado nas
estatísticas de home político.
Axeitadas elas para promo-
velo e rebaixar a outros.
Vázquez exerce o poder sen
estética; ten ben gañado o
primeiro posto de obstaculi-
zar a normalización da
lingua e desarticular o país
galego. Como di un codepu-
tado en Madrid: “está
enfermo de intolerancia
contra todo discrepante”.
Agora ben, sabe dotar á ur-
be do Obelisco de obras
faraónicas e triturar os máis
febles co abandono en
bairros deprimidos.

Ourense e Lugo contan
con Baltar e Cacharro: dúas
mostras de “Pepe Benito e de
Bugallal”. Non contribuíron
ao desenganche do vagón de
cola das súas provincias, pero
sorrín ao adoptar as medidas
dos “homes de Davos” e
desenvolver a produtividade
en votos. Estes, aqueles e os
seus socios son responsábeis
dun erro tráxico: apodrecer
o sentido democrático da so-
ciedade e non acertar na
orientación de Galiza cara o
desenvolvemento.

O “poder corrompe” e o
poder sine die corrompe in-
finitamente. Non valen sub-
terfuxios, que o contrapoder
evidencie un programa de
orientación produtiva, de in-
tervención da sociedade civil
en contradicións con este
equivocado goberno da
Xunta. Que parta de fins e
“sitio distinto”.♦♦

Propúxolle continuar como voceiro para impulsar a renovación

A UPG reuniuse con Beiras antes da súa
viaxe para falar do relevo como candidato

O período ábrese con dúas no-
vidades significativas: o anun-
cio de Manuel Fraga de que un-
ha vez ao mes responderá na
Cámara ás preguntas da oposi-
ción e a toma en consideración
por parte dos deputados do PP
das iniciativas que apresenta-
ron o BNG e PSOE no primei-
ro pleno.

A xulgar polo que aconteceu
no primeiro pleno ordinario, o
PP parece disposto a deixar de
pasarlle o rolete ás propostas
formuladas pola oposición. Os
seus deputados votaron a favor
de dúas proposicións non de lei
do BNG e unha do PSOE. Des-
te xeito, o Parlamento aprobou
por unanimidade instar á Xunta
a solicitar do Goberno central a
creación da Conferencia Hidro-
gráfica Miño-Sil e a que nun
prazo non superior a seis me-
ses, poña en marcha medidas
que permitan a inserción labo-
ral da xente moza. Os deputa-
dos do PP tamén apoiaron outra
inciativa do BNG  para que a
Xunta apresente á Camara un
plano de mellora da rede de su-
ministro eléctrico.

A xornada comezou coa
comparecencia da conselleira de
Asuntos Sociais, Corina Porro,
que repetiu medidas que xa

adiantara aos medios de comu-
nicación nas datas previas e que
optou por non sairse dos apunta-
mentos que levaba escritos, nin
para contestar ás preguntas da
oposición. A deputada do BNG,
Olaia Fernández Davila, laiouse
de que o Executivo aposte pola
privatización de servizos como
o de residencias para a terceira
idade e que parte da atención
socio-sanitaria siga a depender
da Consellaría de Famila. No
seu turno, Francisco Xabier Ca-
sares do PSOE augurou catro
anos de “política mediática e
virtual”. 

Tampouco aclarou o conse-
lleiro de Emigración,  Aurelio
Miras, que competencias ten o
seu gabinete. Adiantou a cria-
ción dunha Mesa da Emigra-
ción e, ante as críticas polo de-
sentendemento do Estado espa-
ñol a respeito da crise en Ar-
xentina, afirmou ter solicitado
do Goberno central un Plano de
Atención Integral ao Emigran-
te. A inciativa máis cuestionada
pola oposición foi a creación
da Fundación Galicia–Emigra-
ción. BNG e PSOE consideran
que se trata dun mecanismo de
captación de fondos para a
Conselleira que se escapa do
control público.♦

A. EIRÉ
A Xosé M. Beiras non o colleron por sorpresa as declaracións de
Francisco Rodríguez sobre a posibilidade de que non sexa o ca-
didato á Xunta dentro de catro anos. Antes de iniciar a súa via-
xe a Porto Alegre e Arxentina, membros da dirección da UPG
mantiveron unha reunión con el na que lle fixeron saber a súa
postura. Beiras afirmou que aínda non tiña decidido que facer.

Os conselleiros de Emigración e Asuntos Sociais, os primeiros en comparecer

O Parlamento estrea a lexislatura
coa aprobación de tres iniciativas da oposición

Corina Porro, Conselleira de Asuntos Sociais.                                          A . PA N AR O

P.B.
Coas comparecencias dos dous novos conselleiros, a de Asuntos So-
ciais, Corina Porro e o de Emigración, Aurelio Miras, comezou o
martes 5 de febreiro a primeira sesión ordinaria da sexta lexislatura.



A. ESTÉVEZ
Sen cámaras nin gravadoras
un policía local de Vigo reco-
ñece que levan semanas de
brazos caídos. “O concello
está deixando de ingresar
moitos cartos das multas que
non poñemos”, afirma un deles. 

Antonio Juste, portavoz sindical
da UGT, non o describe do mes-
mo xeito pero recoñece que “du-
rante as últimas semanas si nos
centramos en actividades máis
amábeis de cara á cidadanía como
a regulación de tráfico e unha vi-
xilancia constante para evitar as
dobres filas, co cal efectivamente
se reduciron as multas”.

A mobilización polo salario
da policía local enfrenta aos sindi-
catos dentro do comité do persoal.
Por un lado, CIG e CCOO que ra-
tificaron a suba salarial no conce-

llo, e por outro UGT, maioritario
entre os axentes municipais. Mo-

bilizacións como a acampada no
concello ou durante o derbi Celta-

Depor forman parte da “longa
guerra” anunciada polo sindicato
socialista. Das pintadas contra o
suposto enriquecemento do alcal-
de Lois Pérez Castrillo na política,
desmárcanse na UGT. “Non sabe-
mos nada”, din. Non poden dicir o
mesmo das fotocopias que ilus-
tran todos os contedores de lixo e
sinais de tráfico cos rostros do al-
calde e de Xavier Toba, tenente al-
calde; son as mesmas que lucían
as tendas de campaña que instala-
ron no concello e que os acusan
de “escarallar” a cidade.

Mentres UGT critica  a valo-
ración de postos de traballo para a
cal o goberno local destina 2,4
millóns de euros e que, segundo
eles, o concello quede con cartos
que poderían revertir nos salarios
para repartir en prebendas, o con-
celleiro Xaquín Dacosta  está pre-
ocupado polo “boicot” policial. 

Despois de ter que botar man
da garda civil no Nadal para levar
a cabo un transporte especial que
atravesaba a cidade, Dacosta si-
nala que os policías voltaron ás
súas funcións e están agora nun
momento de mobilizacións. “Hai
dous anos chegamos a un acordo.
Houbo reivindicacións que xa
nós tiñamos en mente como foi a
mellora das dotacións de equipos
e outras que foron resultado do ti-
ra e afrouxa, como en todas as ne-
gociacións.¿Non están de acordo
coa valoración de postos de traba-
llo? Iso non xustifica que deixen
de defender a legalidade”, sinala
o concelleiro. Polas repentinas
baixas na policía local cando o
transporte especial, a concellería
abriu expediente a seis axentes.
Na tarde da cabalgata de reis, o 5
de xaneiro, foron máis de sesenta
os policías que causaron baixa.♦
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O certo é que había moito tempo
que na cidade das Burgas non se
lembraba unha conferencia tan po-
lémica e controvertida. Foi o pasa-
do xoves 1 de febreiro nos fermo-
sos locais de Caixanova na Aveni-
da de Pontevedra. A sala estaba a
rebosar, con xentes de pé, e non co
público máis habitual nas confe-
rencias que se celebran con convi-
dados de fóra. Moita xuventude
presente, quizais estudiantes uni-
versitarios, e tamén caras da es-
querda tradicional, entre eles o de-
putado nacionalista Alfredo Suá-
rez Canal ou o socialista Juan José
Monedero, un dos responsables
dos planes municipais de preven-
ción e atención aos drogodepen-
dentes. Falaba Antonio Escohota-
do e ese era o motivo da recepción
inusual: eu mesmo encontreime
cun amigo, militante nacionalista,
que me comentou mentres subía-
mos as escaleiras modernistas o
seu entusiasmo pola obra do filó-
sofo e ensaísta, autor dunha monu-
mental Historia das Drogas e en-
saios moi recoñecidos. O meu
amigo marchou de súpeto antes de
iniciarse o coloquio, pero, de que-
darse ata o remate, marcharía aín-
da máis escandalizado.

Era sen dúbida a imaxe radical
do ponente, cando menos en certos
temas, o que espertaba tal expecta-
ción. Pero o que nos encontramos
todos despois foi algo diferente: o

conferenciante falaría de economía,
seica tamén é economista ademais
de filósofo e sociólogo, e o tema
que nos convocaba era unha disqui-
sición sobre a causa da orixe da ri-
queza das nacións, arredor do coñe-
cido título de Adam Smith. O que
veu despois sorprendeu a case to-
dos: unha charla case académica a
favor das virtudes case infinitas do
mercado libre e, ademais, das inca-
pacidades do Terceiro Mundo para
acceder á modernidade. Digamos
en defensa do conferenciante que
moitas das súas opinións estaban
ben argumentadas: a necesaria divi-
sión do traballo, a imprescindíbel
existencia do dereito nas socieda-
des civilizadas como motor do pro-
greso económico, etc.; outras teses
partían da súa propia experiencia

persoal en Tailandia, facendo unha
investigación in situ durante varios
meses.  En calquera caso, a conclu-
sión definitiva da charla de Escoho-
tado era que os países do Terceiro
Mundo (desde Sudamérica ata
Asia, pasando por África) sairan
perdendo coa descolonización,
arruinando as súas infraestruturas e
deixando gobernar a novos réximes
despóticos, a menudo satrapías fa-
miliares como as que gobernan Tai-
landia ou Arabia Saudí. Neses ca-
sos, sostiña Escohotado, o tiranici-
dio defendido por algúns filósofos
na nosa Idade Moderna era unha
conquista aínda por reclamar nestes
países subdesenvolvidos. Esque-
ceuse, iso si, de comentar, sequera
de pasada, que polo xeral este tipo
de Estados están apoiados, poten-

ciados e afortalados por algunha
potencia imperial tan pouco ino-
cente como os Estados Unidos, a
cambio dunhas cantas bases mili-
tares ben instaladas: velaí, el mes-
mo usou ese exemplo, Arabia Sau-
dí. A charla non sobrepasou este
nivel, de corrección académica,
que prometía un bo coloquio, an-
que tamén houbo acenos e afirma-
ción provocadoras, por exemplo
cando afirmou que no Terceiro
Mundo só traballan as mulleres e
os homes son todos uns vagos e
iso non ten remedio.

O coloquio final foi breve por-
que a cousa se desmandaba e o ba-
rullo asustou aos organizadores,
que preferiron cortar antes de tem-
po. Pero vexamos algunhas xoias
do ponente, seica comunista de ve-

llo (cando a dictadura), reconverti-
do, despois de estudiar moito, en-
gadiu, ao anarquismo liberal (os
calificativos son meus) e a ensal-
zador das virtudes do mercado li-
bre, onde os traballadores non son
diferentes do comercio de patacas
poñamos por caso. Entre elas, a
resposta dada a unha estudiante
que, con toda a boa fe, demandaba
a súa opinión sobre os contratos-li-
xo que sofre a mocidade no mun-
do occidental e a sobreexplotación
da xuventude: tal cousa é posíbel,
sostén o ponente, que non se es-
candaliza por tal estado de cousas,
só porque os mozos gastan dema-
siado en teléfonos móbiles. Nou-
tro momento, arredor do tema da
inmigración, a súa opinión non foi
menos contundente: os inmigran-
tes arriscan a súa vida nas pateras
cruzando o Estreito ou nos ca-
mións cargados de chineses non
porque teñan fame ou necesidades
(“sobran nutrintes nos países de
orixe”, dixo), senón porque aspi-
ran a gozar de televisión por cable
e teléfono móbil.

Protestas, opinións e aplau-
sos críticos, bastante barullo, e
debate rematado desde a mesa.
Entre os que baixaban as esca-
leiras da fermosa casona moder-
nista máis dunha cara defrauda-
da e ata cabreada. ¿Onde demo
estarán os intelectuais de es-
querda de hoxe?♦

O terceiro mundo nos ollos
dun anarquista liberal

MARCOS VALCÁRCEL

Cunha conferencia de Antonio Escohotado chegou o escándalo. A expec-
tación ateigou o salón e xente que ía escoitar o radicalismo do historiador
das drogas e atopouse cunha gabanza do mercado libre e perlas como que
os que veñen en patera só cobizan televisión por cable e teléfono móbil.

Ou r ense

Tras un período de abandono das súas funcións, inician outro de mobilizacións 

Policías locais de Vigo en campaña contra o alcalde

Policias locais aplauden ironicamente ao alcalde á entrada de Balaidos. P. VILABARR O S

O BNG de Vigo non vai quedar de
brazos cruzados ante a agresión
que sufriu na noite do domingo
tres para o luns catro de febreiro o
militante desta organización Q.R
cando camiñaba perto do concello
e despegaba os cartaces anónimos
contra o alcalde Lois Pérez Castri-
llo. “Un grupo de xente atravesa-
ba a praza do concello con caldei-
ros. Viñan de pegar. Eu escoitei un
ruído e cando me din de volta xa
tiña a dúas persoas encarapucha-
das enriba mallando en min. Que-

dei no chan, levanteime e intentei
parar un coche, pero non conse-
guín axuda. Aos instantes, chega-
ron tres máis, novos e tamén cu-
bríndose as caras. A min xa non
me quedaban forzas pero aínda
me deron máis”, conta este veciño
de Vigo. 

O resultado, segundo parte
médico, é de fractura de apofisis
transversal en dúas vertebras e
hematomas por todo o corpo.
Tamén foi golpeado no fígado e
nota as molestias. Todo quedou

plasmado na denuncia que puxo
no xulgado de garda o mércores
seis pola tarde.

Antonio Juste, portavoz sindi-
cal de UGT, negaba a  implicación
da policía local nos feitos e rela-
cionou a autoría da malleira cunha
posíbel división no seo do BNG
que se estaba amañando de forma
violenta. A Q. R. apenas lle caben
dúbidas de que foron os mesmos
que pegan os cartaces anónimos
os que mallaron nel. “O que me
dixeron antes de pegarme é que

quen me mandara a min arranca-
los. O mensaxe que me gustaría
enviarlle é que o sindicalismo fai-
se doutro xeito, para rematar con
privilexios e non ao revés”, conta.

Días antes, axentes da poli-
cía local identificaran e amena-
zaran a dous membros de Gali-
za Nova por despegar os carta-
ces do mobiliario urbano. Aínda
sen poder identificar aos agreso-
res, os nacionalistas están deci-
didos a “desenmascarar as prac-
ticas sindicais mafiosas e os

comportamentos delictivos que
din bastante da catadura moral
dalgúns policías” e a demandar
do alcalde Pérez Castrillo a de-
puración de responsabilidades.
A policía local viguesa protago-
nizou episodios violentos nos
últimos anos como a agresión
ao avogado Fernando Martínez
Randulfe ou, o a de máis reper-
cusión, ao senegalés Mamadou
Kane, que rematou coa expul-
sión de dous axentes e unha
condena de prisión.♦

Un veciño agredido por retirar propaganda contra o goberno municipal



¿Que razóns o decidiron a es-
coller quedar no Concello da
Coruña e deixar o Parlamento?

Decidíramos optimizar os re-
cursos e as municipais están á vol-
ta de esquina. Hai razóns perso-
nais pero un ten que ter sempre
presente que fuches elexido para
estar neses postos e o criterio prin-
cipal era valorar onde era máis ne-
cesario. Na Coruña temos o reto
de consolidar a nosa presencia,
con independencia da dificultade
de tirarlle a maioría ao actual al-
calde. Pero o BNG estivo fóra da
corporación durante doce anos e
iso limitou a nosa presencia políti-
ca na cidade. Despois entramos,
no 1999 aumentamos considera-
belmente e estivemos a 90 votos
de acadar un cuarto concelleiro. A
continuidade é importante para
seguir ese traballo de consolida-
ción no concello e o equipo de
xente que levamos o peso funda-

mental dese traballo decidimos
que debía continuar alí.

¿Non é menor a proxección
política tendo en conta xusta-
mente a aparente invencibili-
dade de Francisco Vázquez? 

Depende como cada quen
conciba a súa función política.
Na sociedade e nas organiza-
cións políticas as posturas e os
partidos deben ser máis dinámi-
cos e os postos deben decidirse
en función da idoneidade en ca-
da momento. Ademais penso que
as cidades e as áreas metropoli-
tanas van ter cada vez un maior
peso no conxunto da política xe-
ral. A aparente invencibilidade
de Vázquez é tamén un acicate,
un reto, porque el mesmo teme
que o BNG medre na propia ci-
dade. De feito coido que somos
vistos como unha forza política
alternativa capaz de asumir o po-
der municipal.

¿Como explica a grandes
rasgos esa fortaleza electoral
de Vázquez?

Non se pode entender des-
contextualizado do que no seu
día foi a designación da capitali-
dade de Galicia. Sairon á rúa
máis de 100.000 persoas e Váz-
quez conseguiu capitalizar a
cuestión presentándoo como un-
ha afrenta. A emotividade que
xerou ten tintes máis alá do polí-
tico e desde esa situación logra
unha primeira maioría que des-
pois consolida. Desde ese mo-
mento todos os poderes fácticos
da cidade (económicos, relixio-
sos, académicos, sociais), vól-
canse na blindaxe da figura do
alcalde, ningunha crítica é admi-
tida e ademais é silenciada. A
maioría actual débese ao pacto
co PP, que anula a este partido na
cidade porque fai candidaturas
para perder, e a proba é que a

abstención foi de case un 50%.
Nas próximas eleccións imos pa-
sar por riba do PP na cidade.

¿E vostede confía en lograr
ser alternativa?

Hai sectores conscientes de
que o reparto da riqueza que A
Coruña produce é bastante desi-
gual. O modelo de cidade benefi-
cia a un grupo, penso que mi-
noritario, pero iso resúltalle difí-
cil de percibir á maioría porque
non asocian á política da alcaldía
o que sucede a moitos niveis
económicos e sociais. Uns terre-
os poden recalificarse para vi-
vendas de luxo ou vivendas de
protección oficial, e ademais o
modelo que se segue leva a que a
cidade perda peso económico,
porque a factura de ser, exclusi-
vamente, cidade de servicios le-
va ao desmantelamento indus-
trial (Santa Bárbara, Fábrica de
Tabacos,...), á perda de peso do
aeroporto de Álvedro, a pésima
comunicación por ferrocarril. Is-
to ailla á cidade e alónxaa dos
centros de decisión económica.

Debate no BNG

O BNG está nun proceso asam-
bleario despois dos resultados
de Outubro, que nos últimos dí-
as parece centrado en discu-
sións organizativas e de persoas.

A miña opinión, dentro da li-
berdade que dan os Estatutos de
expresarse publicamente, é que
non podemos negar que os resul-
tados electorais inflúen nunha
convulsión interna. Non debe ser-
vir de coartada para cambios es-
tratéxicos, pero si para mudanzas
tácticas. En outubro dixemos que
habia que abordar unha renova-
ción táctica e de persoas e o pro-
ceso está indo máis alá. Penso que
iso é normal. Afloran discrepan-
cias, non ideolóxicas, pero si de
formulación política que estiveron
agochadas por resultados electo-
rais positivos. Iso non hai que dra-
matizalo porque é propio da lóxi-
ca interna de calquer organización
política. Pero o debate non debe
ser trucado, e todos debemos dicir
os porqués das mudanzas que pro-
pomos, e non encubrir determina-
das ideas con argumentos que non
se corresponden.

¿Estase a falar máis de or-
ganización, liderazgos e candi-
daturas que do estancamento
electoral?

As persoas xogan un papel
importante porque son as imaxes
públicas e a sociedade percibe ao
BNG polos seus dirixentes. A cla-
ve para min é saber cal é o cambio
táctico que teñamos que realizar
para conectar máis coa sociedade.
Somos vistos como unha forza ga-
lega, nacionalista, que defende os
intereses de Galiza, sen obedien-
cias estatais, pero non consegui-
mos demostrarlle á sociedade,
aínda, a nosa capacidade para go-
bernar, e ser capaces de ofrecer
unha política alternativa. O BNG
conseguiu ser homologado como
unha forza política normalizada,
pero iso tamén o coloca na diana
de que se lle apliquen os mesmos
prexuízos de ser unha forza máis,
e tense que sair dese corsé, facen-
do propostas concretas que a so-
ciedade ten que percibir eliminan-
do ambiguidades sobre o que pro-
pón. Temos campos amplísimos
na mocedade, nos grandes temas
que preocupan á xente: sanidade,
educación, emprego, medio am-
biente, como imos xestionar a

economía do país. Necesitamos
imperiosamente perfilar mellor o
noso programa e ofrecelo aberta-
mente á sociedade. Se nos enroca-
mos en debates teórico-ideolóxi-
cos para definir a pureza de non
sei que propostas estamos perdi-
dos. Os equilibrios internos e as
cuotas de poder son importantes,
pero se defendemos un funciona-
mento democrático este é o mo-
mento de demostralo, e as maio-
rias deben tomar as decisións. Se
hai que elexir entre varias candi-
daturas internas é mellor, aínda
que as organizacións lle teñan me-
do pola apariencia de división. 

Novas leis educativas

O seu labor na comisión de
educación do parlamento foi
moi gabada. Márchase cando
se levanta nestes meses a maior
ofensiva lexislativa na materia:
LOU, lei de Calidade do Ensi-
no (Reválida,...).  ¿Cal é o mo-
delo de fondo destes cambios?

A privatización profunda e un
aumento da selectividade. É a pe-
or aplicación do darwinismo so-
cial. Desde agora, en aras dunha
presunta “calidade”, introdúcese
o control político directo na Uni-
versidade e unha selección eco-
nómica no sistema non universi-
tario. É un fraude afirmar  que se
suprime a selectividade cando as
probas se multiplican por catro.
Se hai que facer unha proba ao fi-
nal do Bacherelato estase decin-
do que todo o anterior ata esa
proba é un fracaso. É como se
despois de aprobar o carné de
conducir hai que volver a exami-
narse. Como se pode dicir que os
alumnos chegan mal preparados,
como lle ouvín dicir a unha pro-
fesora universitaria, e engadía
que quizais os profesores de pri-
maria teñan esa mesma sensa-
ción. Pero entón, de onde veñen
mal preparados, ¿da casa? ¿xene-
ticamente? O ensino é, precisa-
mente, un mecanismo para corre-
xir eses problemas: con profeso-
rado, con programación, con me-
dios,... Bótaselle a culpa de todo
ao alumnado, que se ten faltas de
ortografia, que se ve moita a tele-
visón, que non le... ¿e que fai o
sistema para correxir todo iso?

Por outra banda a privatiza-
ción, que xa está moi avanzada
nos niveis baixos e medios, vaise
ampliar no universitario. O Esta-
do ten decidido que lle sae máis
barato financiar bolsas que inver-
tir no ensino público, porque con
aquel sistema funciona unha se-
lectividade económica e lávase as
mans das decisións de admisión
ou non que unha universidade pri-
vada pode ditaminar ao seu gosto.

¿É o momento de institu-
cións como o Opus ou os Lexio-
narios de Cristo, con contactos
de alto nível no PP?

Estase producindo unha in-
volución moi profunda na socie-
dade e iso abona o campo a ins-
titucións de complot social que
pode construir os seus propios
viveiros de formación. Se enrri-
ba os valores que se establecen e
as facilidades que lles dan per-
miten facer publicidades do tipo,
“na Universidade ou no Colexio
X hai maiores posibilidades la-
borais ao rematar” a educación
que produce reduce a igualdade
de oportunidades, que é o contra-
rio do que ten que facer. No
BNG estamos por un modelo
completamente contrario.♦
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Henrique Tello
‘O BNG ten que facer mudanzas tácticas,

non cambios estratéxicos’
XAN CARBALLA

O deputado nacionalista Henrique Tello ven de anunciar que, en aplicación das in-
compatibilidades da súa organización política, abandoa o parlamento e queda co-
mo portavoz nacionalista no concello da Coruña. En pleno debate sobre os cami-
ños do BNG, Tello opina que “non nos debemos enrocar en debates teórico-ideo-
lóxicos para definir a pureza e si en perfilar mellor a nosa mensaxe á sociedade”.
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XOSÉ MANUEL SARILLE

Tal vez Xosé Manuel
Beiras sexa o principal
persoeiro da segunda

metade do século vinte en
Galiza, pero iso non pode
impedir as críticas oportu-
nas ao cargo político. Nin
pode impedir tampouco
que se fale abertamente da
oportunidade ou da
inconveniencia de que siga
sendo candidato á
presidencia da Xunta. Con
Beiras o nacionalismo aca-
dou por primeira vez unha
cuota electoral moi
representativa. No entanto
hai actuacións pouco afina-
das do líder nos últimos
tempos; é o caso do ataque
ad hominem a Fraga
durante a campaña
electoral, ou a desacertada
comparecencia da noite
electoral e a posterior
mudanza de rumo que cul-
minou no xantar co
presidente da Xunta. Un
xantar que incluso xente de
fóra do Bloque viu como
demasiado pastoso, á mar-
xe de considerar que as re-
lacións institucionais
debían estar normalizadas
desde moito tempo antes.
De todo isto pódese falar li-
bremente, porque nada de-
be escapar ao razonamento
e porque todo é analizábel
e cuestionábel.

¿Dixo Beiras que non
se presentaría máis en caso
de perder as pasadas
eleccións? Díxoo na campa-
ña electoral ou
preelectoral; ao mellor por
pura táctica, para atraer a
posíbeis votantes que o pre-
ferirían a el antes que á or-
ganización que representa;
ou puido deberse ao sentir
persoal, por considerar que
é hora de comezar a buscar
un relevo, de pulir un novo
dirixente. En calquer caso
non habería que alarmarse
porque se abra esta polémi-
ca, se non fose porque a
imprensa está interesada en
levar a auga ao seu muíño
e pón que se trata de
marxistasleninistaspatrióti-
cos, cando é só unha
cuestión de percepción, pa-
ra alén das ideoloxías, (se
aínda quedasen leninistas
deses). Ademais hai simpa-
tizantes que de marxistas
apenas conservamos a lem-
branza, e que sen arelar
unha organización de acei-
ro vemos tamén que o cam-
bio pode ser necesario.

No fundo o preocupante
non é o debate, senon a im-
potencia de todos para
transmitir con certo rigor
as informacións. Nestas
ocasións evidénciase que o
nacionalismo non ten meios
cercanos de información,
órganos que deixen ver a
sustancia e eliminen o
ruído das comenencias alle-
as á organización. Sendo
así ¿como se pode chegar a
gobernar sen un grupo de
comunicación vinculado?
¿Canto tempo se
duraría?♦♦

O que era un rumor é xa unha no-
ticia confirmada: O ministerio de
Defensa, baseándose no Libro
Branco, ten prevista unha recons-
trución na que desaparecerá no
2003 a actual Rexión Militar do
Noroeste con sede en A Coruña e
que comprende 16 provincias.

De levarse a cabo este pro-
xecto a actual organización terri-
torial de catro rexións militares
(A Coruña, Barcelona, Madrid e
Sevilla) deixaría paso a unha es-
trutura na que cada cuartel xeral
tería unha función concreta dos
tres exércitos. Como consecuen-
cia de todo isto serían trasladados
a Valladolid os mandos e persoal
que actualmente están destinados
no edificio de Capitanía o no
cuartel de Atocha, que se sumarí-
an ás máis de dúas mil familias
–empregados militares ou civís–
que nos últimos anos tiveron que
abandonar a nosa cidade polas
diferentes reestruturacións de
Defensa. Curiosamente, este dato
de perda de postos de traballo
non é moi aireado e non se recor-
da nestes anos ningunha protesta
do alcalde Vázquez nin do Go-
berno Municipal de A Coruña, a
pesar das súas graves repercu-

sións económicas e sociais.
Non sempre houbo esta pasi-

vidade; a finais do século a cidade
viviu unha situación semellante e
houbo esta pasividade: a finais do
século a cidade viviu unha situa-
ción semellante e houbo un inten-
to de trasladar Capitanía Xeral a
León, cousa que se fixo en 1893.
A cidadanía reaccionou de forma
unánime e formouse unha Xunta
de Defensa, presidida polo alcalde
José Soto, que se constituíu en
prisión voluntaria no convento de
Santo Domingo, despois de disol-
verse o concello. O alcalde foi

procesado e o goberno civil impú-
xolle unha multa, que foi pagada
coa aportación popular. A Coruña
gañou esta batalla e en 1896 recu-
peraba a sede de Capitanía.

Agora tamén comezaron as
reaccións. Así, o Instituto de Es-
tudios Torre de Hércules infor-
maba de que o Estado Maior da
Defensa pretendía situar en Ma-
drid a Inspección Xeral do Exér-
cito, en Barcelona a inspección
Xeral de Mobilización e en Sevi-
lla o mando das Forzas de Ma-
niobra (as tres cidades son, con
A Coruña, sedes das rexións mi-

litares) e que iniciará unha cam-
paña de recollida de firmas e so-
licitará un compromiso da Xun-
ta, Concello e Deputación para
que o Cuartel Xeral continúe en
A Coruña e non se traslade a Va-
lladolid porque sería “un novo
atropello a A Coruña, en particu-
lar, e a Galiza, en xeral”.

De forma paralela aparece o
tema do futuro dos edificios em-
blemáticos de Capitanía e cuar-
tel de Atocha, situados ambos
os dous na Cidade Vella. O pri-
meiro foi construído en 1760,
reinando Carlos III, e conserva
no seu interior importantes
obras de arte; o segundo pode
quedar valeiro no 2003.

Unha inmobiliaria chamada
“Defensa” pode seguir os mes-
mos pasos que xa practicou con
éxito noutras ocasións co visto bo
do Goberno Municipal do PSOE:
subastar estes edificios e embol-
sarse miles de millóns de pesetas.
Xa que logo, é unha boa ocasión
para que estes edificios, así como
os xardíns de Capitanía –hoxe de
uso privado e que tiñan que estar
abertos ao público desde hai tem-
po– sexan cedidos gratuitamente
ao concello de A Coruña.♦

Os militares
tamén emigran

MANUEL MONGE

A reestruturación territorial do Exército supri-
me a capitanía da Coruña. Os actuais edificios
quedarán valeiros despois que todo o persoal
militar que a ocupa emigre a Valladolid. Nin o
Concello nin a Xunta deixaron ouvir a súa voz.

A Cor uña

O alcalde do PP de Sada Ramón
Rodríguez Ares anulou un acordo
plenario e retiroulle o soldo a He-
lena Ramallo, concelleira do PP
que se enfrontou ao rexedor des-
pois de votar unha moción que
perseguía a transparencia nas
contas públicas. O decreto de re-
tirada do salario a Ramallo inclúe
un informe do secretario do con-
cello que á súa vez remítese a
senllos informes da Consellería
de Xustiza e da Subdelegación do
Goberno, que indicarían que Ra-
mallo tería que terse ausentado
no momento no que se votou un-
ha moción para retirarlle o soldo.

A cuestión é que a moción ci-
tada non chegou a votarse porque
antes o BNG presentou e conse-
guiu a aprobación dunha emenda
que indicaba que no momento de
aprobar os presupostos do conce-
llo para o ano que andamos ían
estudiarse as dedicacións parciais
e exclusivas dos concelleiros do
PP –compre ter en conta que seis
dos oito edís do PP cobran
318.000 pesetas mensuais en
concepto de dedicación exclusiva
e dous 141.000 pesetas por dedi-
cación parcial.

O BNG estudia seguir ac-
cións xudiciais contra o decre-

to da alcaldía ao considerar
que é unha medida que vai en

contra dun acordo plenario e
que non está xustificada nin in-
forme do secretario nin no de
Xustiza nin no da Subdelega-
ción do Goberno, xa que a mo-
ción á que fan referencia non
chegou a votarse no pleno.

Os conflictos internos que
vive o PP de Sada están a afec-
tar á vida municipal. Por esta ra-
zón, o BNG pediulle ao PP que
solucione os seus problemas. Os
nacionalistas consideran que o
PP gañou as eleccións en Sada
con maioría absoluta e que por
tanto debe gobernar, pero indi-
cou que “o que non poden facer
é dar o espectáculo”. A situación
vai camiño de agravarse despois
de que o PP decidise abrir un
expediente á concelleira Helena
Ramallo por votar de forma di-
ferente ao seu partido.♦

O alcalde retíralle o soldo á concelleira que se enfrontou a el

O BNG de Sada reclámalle
ao PP que solucione os seus problemas

H.V.
A situación de minoría na que quedou o PP no concello de Sada le-
vou ao alcalde a gobernar por decreto e dictou unha orde para re-
tirarlle o soldo a concelleira popular enfrontada a el. O BNG pola
súa banda, reclamoulle ao PP que solucione os seus problemas.

A crise comezou cando a concelleira do
PP Helena Ramallo votou a prol dunha
moción da oposición para reclamar
transparencia nas contas.
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A lexislación
favorábel ás

mulleres non se
cumpre

Máis de sesenta cualificadas re-
presentantes do movimento

feminista peninsular, aínda que
de diferentes cores políticas,

participaron o 1 e 2 de febreiro
en Compostela nun Seminario

no que se analisou sobre todo a
ineficacia ou incumprimento

das políticas públicas favorábeis
á muller. O encontro estaba

organizado polas Fundacións
Galiza Sempre, Trías Fargas,

Sabino Arana e a Concellaría da
Muller de Santiago.♦ A
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A Proposición de Lei do BNG
pretende “quebrar unha tradi-
ción normativa laboral pensada
para un modelo de traballador
masculino, alleo a problemas re-
lacionados coa maternidade e
coas responsabilidades familia-
res”. A maternidade, por exem-
plo –á marxe da necesaria pro-
tección da nai por razóns estric-
tamente biolóxicas– regúlase
con total igualdade para os pro-
xenitores de ambos xéneros. A
principal novidade é o estable-
cemento dun permiso de pater-
nidade propio e independente do
de maternidade, cunha duración
de dez semanas a disfrutar inin-
terrompidamente con posteriori-
dade ao parto. Na actualidade, a
lexislación española contravén o
principio de “non transferibili-
dade” que recomenda a Directi-
va 96/34/CEE e só asigna a titu-
laridade do dereito deste a per-
miso á muller, que pode ceder-
lle, despois do parto, unha parte
do tempo ao pai. 

A iniciativa do BNG regula,
ao tempo, este dereitos para os
supostos de familias monoparen-
tais e para os casos de adopción e
acollemento. Tamén contempla
outras iniciativas como a amplia-
ción da duración do permiso de
maternidade ou a sustitución do
actual “permiso de lactancia” por
unha redución da xornada laboral
dunha hora para o coidado dos fi-
llos menores dun ano, que pode-
rían disfrutar, conxuntamente, o
pai e a nai. A formación naciona-
lista propón no mesmo docu-
mento unha reforma da Lei da
Función Pública para que as dife-
rentes Administracións dispoñan
infantarios con horarios axeita-

dos aos laborais e asinen conve-
nios de colaboración coas empre-
sas de máis de cincuenta traballa-
dores co fin de crear servicios de
atención de nenos. 

Para os casos de mobilidade
xeográfica, o BNG defende que
as mulleres embarazadas e as
persoas con menores de sei anos
ao seu cargo, teñan prioridade
de permanencia no posto de tra-
ballo. Á vista da súa importan-
cia, a Proposición de Lei  Regu-
la regula, por outra parte, o man-
temento do dereito á reserva do
posto de traballo para os casos
de excedencias por responsabili-
dades familiares que contempla
a normativa vixente. Entre ou-
tras medidas, recolle que se con-
sideren nulas e sen efecto, as
modificacións substanciais do
contrato, extincións ou despidos
disciplinários que tiñan lugar
durante o desfrute dos permisos
de maternidade, paternidade,
adopción, embarazo ou lactan-
cia. Nos casos  de falecimento,
accidente ou enfermidade grave
de fillos ou parentes dos traba-
lladores, o dereito a uns días de
auséncia do traballo esténdese
ao cónxuxe ou persoa coa se
conviva en análoga relación, ou-
tro suposto que a actual lexisla-
ción non contempla. Igualmen-
te, o BNG inclúe esta figura en
todas aquelas licencias, permi-
sos e reducións de xornada que,
por cuidado  de familiares, esta-
belece a normativa vixente. De
resultar aprobada, esta Proposi-
ción de Lei suporía a reforma da
vixente Lei 39/99, de 5 de No-
vembro, para promover a conci-
liación da vida familiar e labo-
ral das persoas traballadoras.♦
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Follas
en branco
XESÚS VEIGA BUXÁN

Sendo como é unha acti-
vidade protagonizada
por seres humanos, a

política realmente existente
padece, moitas veces, un tra-
tamento analítico que ignora
tal dimensión e busca as cau-
sas dos acontecimentos e das
condutas na permanente
existencia dun estrito cálculo
racional que permite aos pro-
tagonistas medir até o
milímetro os costes e os
beneficios do que fan.

A entrevista entre o presi-
dente da Xunta e o portavoz
do Grupo Parlamentar do
BNG –e o previo saudo
rexistrado na sesión de
investidura do pasado mes de
Decembro– aparece como un
caso paradigmático de seme-
llante hábito analítico. 

¿Por qué decideu, Manuel
Fraga, abrir a posibilidade dun
cámbio na forma de se relacio-
nar coa primeira forza da opo-
sición despois de ter
comprobado o nulo coste elei-
toral do tratamento demoniza-
dor promovido nos últimos
anos? A grande maioría das
respostas mediáticas foron ex-
presión de duas variantes apo-
loxéticas: ou ben a inmensa
bondade política de D. Manuel
explicaba o perdón outorgado
ás herexías protagonizadas por
X.M. Beiras ou todo era debi-
do ao maquiavélico cálculo do
presidente da Xunta na penúl-
tima demostración da sua
capacidade para utilizar as no-
vas coxunturas en beneficio
do seu proxecto político. Con-
feso que esta sobredose de bo-
tafumeiro provocou-me certo
empalago: Fraga era un mag-
nífico estratega cando
satanizaba ao BNG e seguía
sendo un político de
dimensión estratosférica
cando asumía a lexitimidade
democrática da organización
nacionalista. 

¿Por qué non buscar unha
explicación máis vinculada á
personalidade megalómana
dun político que quere ter, an-
tes da xubilación, a foto que
lle falta no seu amplo catálo-
go de lembranzas? ¿Por qué
non recoñecer que ningún di-
rixente do PP -nin os
maquiavelos de Genova  nin
o tridente de aquí-  estaba ao
tanto desta decisión do presi-
dente-fundador? ¿Por qué non
asumir que os comentaristas
estabelecidos tiñan descartada
calquera hipótese destas
características?

Digámolo todo. O sucedi-
do tampouco formaba parte
das previsións do BNG. O
afán preditivo que alguns te-
mos herdado das nosas leitu-
ras marxistas recebiu un
novo e benéfico ataque do
principio de realidade. Non
todo é necesidade. Tamén hai
azar. Non todo está
definitivamente escrito. Hai
follas en branco.♦

                              
            
                  
                    

       
             

         
                       

            

 
 
 
 
 

    

                        
          

                   
                         
             

              

                    
                      
                             

                             
                                
                                   
                              

                              
                               
            

Propoñen a creación dun
permiso de paternidade
independente do da nai

P. BERGANTIÑOS
Impulsar e incentivar un reparto por igual entre homes e
mulleres das responsabilidades familiares e superar a pro-
verbial división de “roles” no referente ao coidado das crian-
zas é o obxectivo dunha reforma lexislativa que ven de apre-
sentar o BNG no Parlamento e no Congreso. Entre as medi-
das máis importantes que recolle esta Proposición de Lei de
Corresponsabilidade Laboral e Familiar destaca a criación dun
permiso de paternidade, propio e independente do da nai.

O BNG presentará
no Congreso unha lei

que impulsa o reparto
igualitario das cargas

familiares entre homes
e mulleres.



H.V.
Mentres a industria disco-
gráfica prepara a restricción
no uso dos discos compactos
e a prohibición das copias,
artistas norteamericanos re-
claman os seus dereitos usur-
pados polas compañías. Os
selos musicais enfróntase ao
tempo a creadores e público.

Despois de Napster, os CDs.
Napster, o sitio na internet para
intercambiar gratuitamente fi-
cheiros musicais foi sinalado
nos últimos anos como o princi-
pal contrincante para a industria
do disco, ata que por fin rema-
tou con el. Agora o inimigo son
as copias dos discos compactos
e as gravacións de audio MP3
–o formato de compresión de
datos empregado para a música
que se baixa da internet. A tra-
vés de diversos mecanismos, as
casas de discos pretenden que
os CDs non se podan gravar nin
sequera unha vez como copia
de seguridade. Do mesmo xei-
to, xa están á venda discos gra-
vados que, ademais da selec-
ción de cancións que incorpo-
ran, inclúen a correspondente
versión MP3 para que os lecto-
res de CD dos ordenadores uni-
camente podan reproducir a
música comprimida, de inferior
calidade que as gravacións con-
vencionais en disco compacto.
A terceira pata da estratexia
consiste en reclamar unha taxa
que impor aos CD virxes, tal e
como acontece na actualidade
coas fitas de audio.

Minoristas aliados
aos consumidores

As intencións da industria nor-
teamericana do disco chocan
coas organizacións de consumi-
dores dese mesmo país. Mino-
ristas e público estableceron

unha alianza para reclamar o
que o Congreso dos Estados
Unidos proclama: que os derei-
tos do comprador inclúen a po-
sibilidade de realizar copias do
seu CD mentres non sexa para a
súa difusión pública. 

No tocante á práctica de in-
corporar unha versión de MP3
dentro do disco musical para
que se execute esta versión e
non a convencional cando se re-
produce desde o ordenador, os
consumidores norteamericanos
reclaman que a capa do CD avi-
se desta circunstancia, en caso
contrario significaría unha esta-
fa ao comprador, que adquiriría
música con calidade de emisión
radiofónica de onda media a
prezo de alta fidelidade.

Por último, a intención das
discográficas de gravar cunha
taxa a venda dos CD virxes re-
produce a vella polémica que ti-

vo lugar no caso das fitas de au-
dio virxes.

A posición dos consumido-
res de denunciar prácticas dis-
cográficas que lesionan os seus
dereitos non choca tanto como
o feito de que os minoristas es-
tean ao seu carón. Estes últi-
mos amosaron a mesma preo-
cupación que manifesta a in-
dustria polo aumento da pirate-
ría, pero se resisten a atribuír o

descenso das vendas a esta
causa e lembran que tamén
concorren circunstancias como
o mal tempo, a crise económi-
ca ou os lanzamentos promo-
cionais con poucos recursos,
que fan que o público non co-
ñeza os novos productos. Ade-
mais, indican que Napster non
fixo desaparecer o mercado
dos discos sinxelos, matouno a
industria ao non editalos.♦
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XA...
DÉIXASME...
¡TES OUTRA!

POIS NON...
OUTRO...

TEÑO OUTRO

Verlle
os ollos
o asasino
PERFECTO CONDE

Apenas me dera tempo
a ler o mail de A Nosa
Terra, lembrándome

que me tocaba artigo esta se-
mana, cando me telefonou
Silvia Fernández, de
Ediciones B de Barcelona,
para dicirme que morreu
Héctor Chimirri dun ataque
ao corazón. Debeu ser un
ataque rotundo o que rompeu
un corazón tan grande como
o que tiña este puro sangue
do xornalismo.

Chimirri, os amigos
chamabámoslle Chimichurri,
era un dos bos. Dende o seu
Buenos Aires querido, pasou
polo Tucumán da década da
ignominia arxentina, onde
axudou a fundar o diario “El
Pueblo” e reformou a
televisión universitaria, para
rematar na capital de
Catalunya fuxindo das amea-
zas de morte que lle
brindaron os omnipresentes
gorilas do seu país.

Antonio Asensio, outro
que por desgracia tamén se
nos foi, decatouse nada máis
velo de que Héctor era
imprescindíbel para o seu
proxecto de refundar o
xornalismo que saía do fran-
quismo. Nomeouno subdirec-
tor de Interviú, o semanario
que introduciu en España o
periodismo de investigación,
e máis tarde director do men-
suario Comics & Co., proba-
blemente a mellor revista
cultural do seu momento e
hoxe claro obxecto de desexo
por parte dos coleccionistas.
No momento da súa morte,
Chimirri estaba a traballar
precisamente no posible
relanzamento de Co&Co.

Este latinoché desgarrado
e nostálxico, lector
incansábel, comellón e
apaixonado, que tantas
alegrías nos deparou aos que
tivemos a sorte de traballar e
de convivir con el, deunos a
coñecer aos deste lado do
Atlántico o magnífico xorna-
lismo de toda unha pléiade
de arxentinos: Roberto Pablo
Guareschi, Joaquín Morales
Solá, Rogelio García Lupo,
Ricardo Krischbaum, Tomás
Eloy Martínez...

Héctor Chimirri nunca se
sentaba máis que dando a es-
palda á parede e mirando ca-
ra á porta. “Gallego, solíame
dicir, tenés que ver los ojos
del asesino si entra disparan-
do”. Agora o infarto colleuno
desprevenido e partiulle o co-
razón poucas horas despois
de que finara outro xornalista
importante. O galego Augus-
to Assía. E na mesma semana
na que unha muller grande, a
viguesa Carme Avendaño,
anunciou que cambia a súa
forma de pensar sobre a lega-
lización das drogas. Benvida,
Carme, ao politicamente
incorrecto. Son cousas ben
distintas, mesmo distantes,
pero importantes as tres.♦

Pretenden impor unha taxa aos discos virxe e
vender gravacións de baixa calidade

As discográficas impedirán copiar CDs

No noso país proliferan as tendas para copiar CDs.                                                                                        P. VILABARR O S

Aparte da pretendida domestica-
ción do CD, as casas discográfi-
cas teñen aberta outra fronte: a
dos artistas, que consideran que
están a usurpar os seus dereitos.
A compañía Decca, que tras un-
ha serie de fusións e adquisicións
chegou ás mans da multinacional
francesa Vivendi Universal, du-
rante anos escamoteou a unha se-
rie de artistas e aos seus suceso-
res os dereitos de autor cando se
pasaron a CD as súas vellas com-
posicións nos discos de vinilo. 

O caso máis destacado
–porque emprendeu accións xudi-
ciais contra Vivendi– é o da can-
tante Peggy Lee, pero tamén figu-
ran outros como o de Élla Fitzge-
rald, Billie Holiday ou Bing
Crosby. Tras os preitos, as fami-
lias destes artistas conseguiron su-
culentas indemnizacións, para as
que Vivendi habilitou un fondo de
case cinco millóns de dólares.

Os abusos das compañías dis-
cográficas levaron a moitos artis-
tas actualmente en activo a iniciar
procedementos contra as empre-
sas. Tanto Vivendi como Sony
Music enfróntanse á acusación de
levar a cabo contabilidades cues-
tionábeis como endosar aos artis-

tas os custos de produción e pro-
moción, así como de engordar
ese tipo de facturas. Destas, os
músicos actúan sindicados arre-
dor dunha coalición presidida po-
la cantante Courtney Love e o an-
terior membro dos Eagles, Don
Henley. A pretensión deste colec-
tivo é rematar cos contratos leoni-
nos e reclamar maior soberanía
sobre as súas obras.

Hoxe, a industria do disco
ten obxectivos exclusivamente
crematísticos. A convicción de
obter un quince por cento de ga-
nancia sobre o investimento é
condición sine qua non para edi-
tar calquera traballo. Atrás que-
daron os tempos nos que os be-
neficios dunhas edicións cubrí-
an as perdas doutras. Unha das
víctimas máis salientábeis desta
nova política é a cantante Ma-
riah Carey, da que a casa disco-
gráfica apresurouse a desfacerse
–cunha indemnización millona-
ria, iso si– en canto fraquearon
as súas vendas: “só” dous mi-
llóns de discos do seu último
traballo, Glitter. Pouco impor-
tou que fose a cantante feminina
que máis exemplares vendeu
nos últimos dez anos.♦

Os artistas
contra selos musicais



A piques de cumprir cen anos,
Assia morreu no seu pazo de
Xanceda. Dende o seu regreso a
Galiza representaba nos seus ar-
tigos o papel dun pequeno pro-
pierario rural que madrugaba
para munxir as vacas e leriar coa
preguiza de intermediarios e
criados e a insensibilidade da
Administración. Unha ficción
derradeira do seu oficio de cro-
nista e fabulador.
Fernandez Ar-
mesto vivia na
realidade un reti-
ro dourado na
Casa Grande de
Xanceda, a pri-
meira explota-
ción gandeira de
Mesía, despois
dunha intensa
biografia de xor-
nalista na Alema-
nia de Weimar,
no primeiro go-
verno de Hitler e
no Londres da
guerra.

Para a esquela,
escolleu as siglas
que máis afagaban
o seu orgullo e a
sua profesión de
admirador de por
vida do imperio
británico: Felipe Fernandez Ar-
mesto, KM, OBE; quer dicer,
King´s  Medal ou medalla do Rei,
unha distinción rara da coroa de
San Xaime para extranxeiros que
colaboran coa polìtica exterior de
Londres e Officer of the British
Empire ou Cabaleiro do Imperio,
a mesma categoria que de a pouco
lle fora concedida a Vázquez, al-
calde de a Coruña, un banzo abai-
xo do degrao alto, o de member. A
seguir figura a Medalla Castelao
concedida pola Xunta de Fraga.

Os títulos ingleses fóranlle en-
tregados polo fumador consumido
de man amarela e peristáltica, o
apoucado e doente  George VI,
que relevara no trono ao rei hitle-
riano, Eduardo VIII, despois de os
norteamericanos se comprometer
contra o Terceiro Reich. A mítica
agudeza e sentido de anticipación
do xornalismo de Augusto Assia
transixen coa verdade oficial que
inventara un conto de amor impo-
sibel entre o monarca nazi e a di-
vorciada malvista pola igrexa an-
glicana. La Vanguardia deixou
barolecer no arquivo as fotos de
Neville Chamberlain e do Rei
Eduardo abrazados ao Führer. Po-
la contra relataba con enorme sor-
presa a chegada de Rudolf Hess
en paracaidas a Escocia para falar
cun conselleiro da coroa inglesa.

Con Risco en Berlín

Assía contaba con todas as claves
para comprender estes xogos de
antroido dos británicos na véspera
da II Guerra Mundial. Nos anos 20
vivira o abrente nazi en Berlin. Vi-
cente Risco conta nas páxinas de
Mitteleuropa a sua conversa cun
Fernandez Armesto incondicional
do Partido Social-Democrata (co-

munista) alemán e
axente do Komin-
tern que vive con
anticipación afer-
voada a revolu-
ción internacional.
O cronista mozo,
tan ben aproveita-
do das clases de
alemán, que rece-
bera de rapaz dun
exiliado da I Gue-
rra na Mezquita,
trata con rexouba
paternal ao Risco
que medita en Sar
Peladán  por ver
de construir unha
filosofia do desa-
cougo, aristocráti-
ca e saudosa. As-
sia faille notar a
miseria e anacro-
nía dunha ideolo-
xia que non quer

transformar o mundo. 
As liñas da vida reservaban

ao xornalista un papel protago-
nista na lexitimación do campo
da direita no se País despois da
morte de Franco. Assia recupera
para esta transición moitos da-
queles materiais que tanta risa lle
provocaran, para indignación de
Risco, nas confidencias entre
paisanos nun café de Berlín. Se-
ria mellor decir que toda a bio-
grafia do influinte xornalista está
construida cos materiais que tan-
to denigrou como decadentes du-
rante o seu brevísimo paso polo
Komintern. Na secuencia se-
guinte e sen solución de conti-
nuidade, o xornalista exalta den-
de Londres as virtudes das insti-
tucións do Imperio e da filosofia
positivista como máis eficiente
devasa contra a revolución.

Assia é un converso do comu-
nismo que adianta en carta o di-
rector de La Vanguardia os movi-
mentos previsibeis da esquerda
nos anos 40. Tampouco era preci-
so un grande sentido da antici-
pación. Abondaba con seguir as
resolucións dos conservadores
británicos ou admirarse da ener-
xia de Churchill cando manda re-
gar de gasoliña e plantar lume a
unha casa do East End de Londres
na que facian folga sete anarquis-

tas. O sentido da ponderación, tan
valorado polos biógrafos do Fer-
nández Armesto outonal, o mes-
mo que se declara humilde labre-
go no seu pazo de Mesia, consiste
en asimilar o estilo brutal e cínico
da Guerra Fria coma unha lóxica
admirabel do sistema. 

La Vanguardia dirixida por
Gaziel non é dende logo o único
diario franquista que ten proble-
mas por anticipar a victoria dos
Aliados. Luis Calvo, correspon-
dente de ABC no Londres en gue-
rra e outro dos moitos correspon-
dentes que coinciden con Assia
en prever a derrota do III Reich.
Con eles, unha lexión de xorna-
listas de Francia, América, Aus-
tralia e Canadá  seguen a Batalla
de Londres. A Fernández Armes-
to compracialle de vello mentir
infantilmente sobre estes sucesos
para presentarse como único xor-
nalista non británico que ficara
en Inglaterra durante a guerra.
Algo tan lonxe da verdade coma
as innúmeras edicións que exis-
ten de crónicas da época doutros
correspondentes na guerra.

Coa derrota de Hitler, escrebe
dende Londres nunha posición de
ventaxa sobre a censura de Fran-
co, que debe congraciarse a todo
correr con ingleses e norteameri-
canos. Nesta altura, o cronista
lembra con orgullo que fora ex-
pulsado de Alemaña por Hitler,
extremo que non nega Lluis Foix,
actual director de La Vanguardia,
que aporta, con todo, unha evi-
dencia a maiores: Assia casara en
Berlín cunha escritora xudea que
ficou na Alemaña nazi preñada
del. “Fuxira do nazismo –di Foix-
entre outras razóns por porque ti-
ña relación cunha xudea”. Esta
muller salva a vida de miragre,
fuxe a Francia e peta finalmente
na porta de Armesto en Madrid,
co fillo nos brazos, cando o cro-
nista prepara unha voda de postín
con María Victoria Fernández-
España, neta do fundador de La
Voz de Galicia (a cerimonia seria
oficiada polo arcebispo de Santia-
go), no entanto resolvía unha re-

clamación por abandono da mu-
ller coa que casara en Londres. 

O seu retiro activo na Galicia
chega a partir dos 60, ao regreso
de Washington onde vai de co-
rrespondente de La Vanguardia.
No diario catalán manterá dende
Xanceda unha Carta al director
que se publicaba simultaneamen-
te no xornal familiar de María
Victoria Fernández-España, unha
ubicuidade con situacións para-
dóxicas porque o artigo estaba
dirixido ao director de La Van-
guardia, aínda que se publicase
como exclusivo de La Voz de Ga-
licia. A súa insta-
lación en Mesía
comprométeo co-
as tensións do Pa-
ís nos derradeiros
banzos da Dicta-
dura e evapora de-
seguida o seu pri-
meiro acento pa-
ternal de Ulises
retornado. A im-
postada defensa
do parlamentaris-
mo e o sermón so-
bre o equilibrio
británico virase
nunha sulfurada
rasta de insultos
contra as Comi-
sións Labregas, os
nacionalistas e o
Partido Comunis-
ta. Nun estilo es-
pecioso, indigna-
do, de retóricas
interrogacións,
expresa o seu te-
mor porque sobre-
veña a Galicia un
goberno de es-
querda.  

Na sala de espera do Mercado
Común, reivindica a autoridade
da súa enorme experiencia de cro-
nista por toda Europa para prever
que virtudes e defectos traerá a in-
tegración da Galicia pero cando a
amortización gandeira chega ás
portas do seu pazo, garda silenzo.
A indignación conxélalle a pruma,
sequera para dar razón do seu

chasco. Os amigos queren com-
pensar este monumental fracaso
do cronista e noméano xornalista
universal á beira dun cocido.

Da súa outra sona, a de pole-
mista agudo, deu conta en comba-
te coas outras informacións do
diario no que colaboraba. A guerra
a morte entre a colaboración de
Augusto Assía, na última páxina
do xornal,  e a liña renovadora e
pluralista de Francisco Pillado en
La Voz de Galicia chega á con-
frontación final ao atraer Fraga á
lista de Alianza Popular a María
Victoria Fernández-España, co

cese conseguinte
de Pillado e a ra-
dical censura de-
reitista que se-
guiu. Raimundo
Garcia Domín-
guez Borobó re-
produce no seu
Libro de los Tro-
piezos a ironía de
Fernández Albor
en outubro de
1982 ao sinalar
que moitos asis-
tentes a súa con-
ferencia no Club
Siglo XXI inter-
pretarían que as
súas palabras eran
de Augusto Assía.
Nen tanto, co-
menta compraci-
do Felipe Fernán-
dez Armesto que
foi realmente o
primeiro valedor
de Albor. Borobó
completa a anéc-
dota cunha rexou-
ba de Méndez Fe-
rrín sobre a com-

parsa masónica que parece marcar
o paso do primeiro goberno auto-
nómico: Sabell, Albor, Piñeiro, a
Realidade Galega e Fraga ao fon-
do, encantado de poder dirixir a
reforma do Estado franquista na
Galicia dende o xornal dominan-
te, ao que censurara encarnizada-
mente nos seus tempos de minis-
tro.♦
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Foi comunista, espia británico e introdutor de Fraga en Galiza

Morre o histórico xornalista Augusto Assia

Defensor dun xornalismo de equilibrio e sosego, Augsto Assía perdeu toda moderación ao entrar no debate político do seu país.

GUSTAVO LUCA
Era a opinión de maior peso na prensa galega da reforma política.
Dende a úlñtima páxina de La Voz de Galicia, Felipe Fernandez Ar-
mesto Augusto Assia (a Mezquita 1904) reclamaba cun estilo pater-
nal e sarcástico a intervención da xustiza contra os gandeiros en fol-
ga, esixía a aos empregados da banca que corresen atrás dos atra-
cadores, insultaba aos redactores do própio diario por perguntar o
que non debian ou resolvia quen deberia presidir a Xunta en nome
de Alianza Popular. Valíase do seu voto dentro do consello de ad-
ministración do xornal e da sua experiencia como enviado de La
Vanguardia de Barcelona en todo o mundo, no debalo do nazis-
mo e no abrente da Guerra Fria. Na campaña das primeira elec-
cións democráticas forzou o despido de Francisco Pillado da di-
rección de La Voz de Galicia e escorou o xornal cara ao fraguismo.
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lanzou, desde
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artigos sulfurados

contra as Comisións
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de Pillado



A.E.
A metade das máquinas recre-
ativas de Galiza non funcio-
nan. As pesetas fuxiron  dos
moedeiros persoais e as empre-
sas non teñen troco para car-
gar estas máquinas con euros.
Consecuencia: non traballan.
Para atallar as perdas millona-
rias, os empresarios de xogos
recreativos procuran mil fór-
mulas. Entre elas pagar as mo-
edas de euros a 170 pesetas. 

As moedas de 1 euro e de 50 cén-
timos andan tan buscadas como as
pebices de ouro no río Sil. Non é
que ao persoal lle atacase unha fe-
bre semellante á desatada na nosa
xeografía cando puxeron en circu-
lación as moedas de 100 pesetas
de prata. Daquela, todo o mundo
acaparaba esas moedas porque o
seu valor real superaba ao nomi-
nal. Das faltriqueiras pasaron a
convertirse en alfaias: colares,
chaveiros, dengues e perinden-
gues lustraban coas cen pesetas.

Non é este o caso do picariño
do euro que nos trae aínda de cabe-
za (a uns máis e a outros menos).
¡Que rebulideiro e escandaloso no
bolso! Pero as moedas de euro e de
50 céntimos tamén se están a pagar
por riba do seu valor nominal. Con-
cretamente unha empresa de má-
quinas recreativas de Vigo merca
esta moedas de euro a 170 pesetas.
Paga catro pesetas máis por euro.

“Teño máis da metade das
máquinas de Tipo B (come car-
tos) sen funcionar, porque aínda
operan en pesetas. Non as podo
mudar a euros pois non teño mo-
edas para cargalas nin para darlle
cambio aos establecimentos. Ca-
da día perdo moito máis que as
catro pesetas que poda pagar de
máis por euro. Pero non son uni-
camente as perdas nosas. Os dos
bares e locais aos que non lles
podo suministrar euros tamén
perden e non sabes a presión que
fan. Xogámonos tamén o merca-
do, estas persoas poden mudar
de distribuidor”. Así explica o
responsábel desta empresa a súa
decisión de pagar máis do seu
valor polas moedas de euro.

O encargado doutra empresa
soluciona, en parte, o seu proble-
ma en Portugal. Cada semana,
coma se fose no tempo do estra-
perlo ou no da evasión de divisas,
pasa o Miño cun saco de moedas
de 5 e 10 céntimos de euro. Volta

cargado cunha saca máis peque-
na con moedas de 50 céntimos e
de 1 euro. En total unhas 800.000
pesetas cada viaxe.

Explícanos así a súa matráco-
la: “Teño máis da metade das
máquinas aínda operando en pe-
setas por falta de moedas de eu-
ro. Aquí non consigo moedas.
Iso quer dicer que non traballan.
Entereime que en Portugal lles
ocurre máis ou menos o mesmo.
A diferencia é que alí as moedas
que escasean son as de 5 e 10
céntimos. Son coas que máis
operan as máquinas, sobre todo
as de tabaco. Pola contra, teñen
máis moedas de 50 céntimos e
de 1 euro. Unicamente se trata
dun intercambio normal. Vou

procurar o que necesito e eles
danme o que eu pretendo”.

Un, que non é xogador, nin fu-
mador e, agora, nen sequer fre-
cuenta os billares, non entende
moi ben esa necesidade de moe-
das. Un, na súa ignorancia pensa
que ás comecartos (Tipo B en lin-
guaxe oficial) só hai que meterlles
diñeiro e que elas os van soltando
segundo teñen o papo e tamén o
buche cheo. Se cagan algo é por-
que antes comeron moito máis.

Estes empresarios tamén me
explican o funcionamento: “Cada
máquina de Tipo B, para comezar
a funcionar, tes que cargala, polo
menos, con 250 euros. Os premios
son secuenciais, segundo unha
combinación e non en relación di-

recta co que leves xogado nese
momento. O dono do estableci-
mento tamén precisa cambio para
darlle aos clientes. ¿Non viches
nos bares antes cando algunhas
persoas cambiaban billetes e bille-
tes de mil antes de comezar a xo-
gar? Pois iso. As máquinas de be-
bidas,  as de tabaco e tamén as dos
aparcamentos, precisan igualmen-
te cambio para poder operar. E pa-
ra as de xogo de entretimento ta-
mén teñen que ter solto nos locais
para lle dar aos xogantíns. E as
moedas non chegan”.

¿Como se chegou
a esta situación?

Vai facer tres anos que os empre-

sarios e dirixentes do sector de
máquinas recreativas mantiveron
unha reunión en Campostela cos
responsábeis da Administración
autonómica e do Banco de Espa-
ña. Naquel mes de xullo (no que
ateigaron os locais nocturnos de
Compostela) recibiron as indica-
cións do que se aveciñaba e dos
cambios que era preciso realizar
nas máquinas: valor das moedas,
diámetro, aleación, peso, etc.

Todos estes anos viñéronse
sucedendo reunións entre o sec-
tor e a Administración. Por parte
da primeira e do Banco de Espa-
ña só lles urxían a realizar os
cambios necesarios, prometén-
dolles que, para o 1 de xaneiro
do 2002 moedas non lles ían fal-
tar.  É máis, prometíanlles que
antes do verán do 2001 xa ían ter
moedas no seu poder aqueles
que as reclamasen.

Moitos non fixeron as súas
peticións até despois do verán,
segundo fontes da Administra-
ción. Entre outras cousas, afir-
man no sector, porque non ías ter
millóns e millóns de moeda imo-
bilizada. Outros realizaron as sú-
as demandas en Setembro e Ou-
tubro. A todos lles prometeron
que, a 15 de decembro, terían no
seu poder as moedas que necesi-
tasen. Moitos tampouco pediron
as moedas necesarias para non
ter que desprenderse de tanto di-
ñeiro de golpe (neste sector fun-
ciona bastante diñeiro negro e
non é aconsellábel meterse na
boca de Facenda). Outros cree-
ron que ao comezar a circular o
euro se farían facilmente con
moedas nos bancos.

A Casa da Moeda tivo pro-
blemas para producir moedas na
cantidade deseñada. Falláronlle
non só os cálculos, senón tamén
a aleación das moedas que, nun
primeiro momento, cun compo-
ñente ferruxinoso moi alto, eran
atraidas polos imáns. Despois
botáronlle unha man a Francia e
a Italia, estado con pouca tradi-
ción en moedas polo seu escaso
uso. Todo se complicou.

O 2 de xaneiro, comezou a
rapañota de moedas. Os bancos
non tiñan abondo e repartíanas
só entre os mellores clientes.
Comezaron os regalos e a merca
de vontades. Hoxe xa se mercan
euros a 170 pesetas e se sigue a
pasar a fronteira como nos tem-
pos do contrabando.♦
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Os derivados da palabra terra son, de pri-
meiras, doados de identificar.  Dende te-
rroso a terrestre, pasando por terrícola,
territorio ou terraplén, sen esquecermos
desaterrar e desterrar (que non son a
mesma cousa) ou enterrar. Algunhas ve-
ces, desvíanos  da evidencia da forma o
feito de se ter perdido a idea da relación
coa materia, a terra; así, só parándonos un
pouco reparamos en que terraza e mais te-
rrina eran orixinalmente unha superficie
sen pavimentar, co chan de terra, contigua
a unha casa, e mais un recipiente de cris-
tal ou plástico antigamente feito de barro.

Outras veces, o non repararmos na
orixe débese a unha alteración da pala-
bra. A raíz terr- pode aparecer alterada
en tarr-, torr- e mesmo en turr- como en
tarrantés//torrontés,  torrón e mais to-
rreiro/turreiro por terrantés, terrón e te-
rreiro. Estas variantes, que atopamos con

forza na fala popular, na toponimia e nos
apelidos non son só exclusivamente ga-
legas pois algunhas alteracións do voca-
lismo danse tamén en portugués (to-
rrantês, torrão) e en español (torrontés).

Aproveitando que falamos de to-
rrón/terrón comentaremos que última-
mente estase empregando bastante o
castelanismo cepellón para denominar a
adherencia terrosa á raíz dun vexetal
que o conserva vivo mentres non se
transplanta. En galego deberíamoslle
chamar torrón/terrón.

Tocante a torreiro/turreiro, espacio
aberto entre as casas da aldea, co chan de
terra, onde se reunían as persoas e se fa-
cían as festas, repararemos en que é a
mesma palabra que o portugués terreiro
(praza), o seu equivalente urbano e hoxe
pavimentado. Un sinónimo galego e por-
tugués é eirado que conserva transparen-
te a súa orixe rural.

E se antes aludimos a desaterrar,
imos agora falar do seu contario, aterrar,
Realmente son dous homónimos: por un-
ha parte temos o  formado a partir de te-

rra, cos significados de “botar terra por
riba” ou de “pousarse enriba da terra” (e
dicimos que “aterraron unha zona da
costa” ou que “o avión aterrou con difi-
cultade”) e por outra temos outro verbo
formado sobre o latín terrere “provocar
terror”, do que derivan terrible, terrorífi-
co, aterrorizar,  etc. Deste  verbo latino
deriva estarrecer, cunha alteración vocá-
lica no galegoportugués actual que non
se daba no medieval (esterrecer).

Non deben de preocuparnos excesi-
vamente estes trocos e mudanzas nin a
existencia de variantes pois son inciden-
cias normais na vida das linguas. E repa-
remos na riqueza que supón a variedade
de sinónimos como tarraceño, tarracoto,
tarragueño, tarrañolo, tarrañote ou ta-
rrelo, todos eles adxectivos derivados de
terra co significado de “pequeneiro, bai-
xiño”, é dicir, que está a rentes da terra.♦

Da terrra
HENRIQUE HARGUINDEY

As empresas de máquinas recreativas non consiguen moedas suficientes

Euros a cento setenta pesetas

As máquinas Tipo B precisan de máis de douscentos euros para poder funcionar.                P. VILABARR O S
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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.

COLECCIÓN MULLERES

N O V E D A D E

Maria Casares, Maruxa Mallo, Syra Alonso.
Na mesma colección.

Na parroquia sempre había un mo-
zote encargado de lavar ao crego
cada quince días. Aceptábase con
normalidade aínda que as rexou-
bas co interesado aparecían á mí-
nima ocasión: “¿Até onde chega-
che hoxe fregándoo? ¿Queixouse
ou non se queixou? ¿Rañáchelo
por adiante ou por detrás?...” A
normalidade era tanta, mália aos
divertimentos a súa costa que eu
pensei moito tempo que o normal
era que cada crego tivese unha
criada e un feligrés que o lavase.
¿Non nos lavaba el tamén a nós os
pes o Xoves Santo? A miña nai ta-
mén me axudaba a lavar a min.

Un día escoitei unha conversa
na matanza de Fidalgo. O Manolo,
un parente, veciño da parroquía de
Mariz, por aquelo das rivalidades,
chufábase cun “tedes que bañar ao
crego para darlle gusto”.

A resposta do meu tio Ama-
dor non se fixo agardar:

—É millor ter que bañar ao
cura, que non se mete con nin-
guén por fóra, que ter un coma o
voso que se pasa pola pedra a
todas as mulleres.

O Manolo calou mentres os
demais comensais principiaron
a facer reconto das mulleres co-
as que, as malas línguas, afir-
maban que pasaran pola sacris-
tia da parroquia, sobre todo des-
pois da confesión.

Amesa dividiuse en dous ban-
dos. Uns que sostiñan que aínda
sería máis e, outros, sobre todo as
mulleres presentes, que afirmaban
que todo son faladurías baratas e
“ciumes dalgúns homes que non
atopan onde rañar o bigode”.

Un dos presentes mantivéra-
se calado dous pratos de cea.
Como non existía acordo entre
as posicións, decidiu intervir.

“Sí, sí, faladurías. Decídemo a
min. Xa sabedes que me separei
da muller. Levábamos tempo an-

dando mal por cousas que non ve-
ñen ao caso agora. Así que fun fa-
lar co crego e pedínlle que media-
ra entre os dous para recompoñer
o matrimonio. Díxome que o que
tiña eu eran ciumes, que debía
desterralos da cabeza e non pensar
así dunha muller tan decente co-
mo a miña. Pero, para tranquili-
zarme, prometeume que falaría
con ela ao xeito. E falou. Esa mes-
ma noitiña, cando cheguei a casa,
atopeinos aos dous na cama.

—¿E que che dixo?, –per-
guntaron voces ao unísono entre
gargalladas.

—Poñendo a sotana, tan
tranquilo coma nun sermón, dí-
xome que sí, que era certo o que
eu pensaba. Que millor que me
separase.

O conto seguiu, como non ía
seguir, e chegou ata que andába-
mos xa polas filloas. Non era
tempo de cambiar a conversa
cando se estaba pasando tan ben.

—Pois o voso crego dorme
coa criada. Hai uns meses, can-
do o fun chamar para o enterro
do Xosé do Fondo da Vila saíu a
criada en camisón a contestar
pola fiestra da habitación do
crego, –quixo meter cizaña o
Amador co Pepe da Cova.

—Que sorte temos, que quen
manda é ela e probe del que lle
sepa que anda con outras. Así
quixera eu a todos os cregos. Que
o que estivo antes... Non vos que-
ro nin contar os fillos bravos que
andan polos lugares, porque o
probe, xa o coñecedes, aínda é
máis feo ca min e, mira tí, os ra-
paces foron sair a el, os pobriños.

—Deus que castiga, –sen-
tenciou a Ramona.

As neniñas no seminario

No rural sempre se aceptou con
naturalidade a sexualidade dos

cregos: amas, criadas, sobriñas,
afilladas, primas e outras paren-
telas forman parte do espacio
natural das rectorais sen que
ninguén se escandalice nin o
crego perda o seu papel nin o
poder que ten ante os fregueses.

Esta situación de normalida-
de contrasta non só co discurso
da Igrexa, negando toda sexua-
lidade máis alá da procreación,
incluida a onanística, senón coa
represión ditada contra o propio
corpo. Sobre todo nos semina-
rios e colexios de cregos.

É aquí onde moitos rapaces
escollen a homosexualidade ao
non ter capacidade para escoller
outra expresión sexual, ao im-
pedírselles calquer contacto,
mesmo visual, co sexo oposto.

Moitas veces, ao longo da
historia, esta aprendizaxe élles in-
ducida polos propios cregos edu-
cadores. No seminario de Lugo a
fins dos anos sesenta era famosas
as nenitas. Alumnos aos que to-
dos considerábamos, mesmo des-
de a nosa inocencia, non só cunha
inclinación sexual diferente á

maioria, senón cunha relación es-
pecial con alguns padres.

Pero o sexo nos internados
de cregos ou frailes, polos que
tanta xente pasou na Galiza dos
anos sesenta e setenta, aínda é un
tema tabú que só se comenta nas
reunións de ex que se realiza ca-
da certo tempo entre os membros
de cada curso. Nelas a homose-
xualidade e as prácticas homose-
xuais están sempre presentes,
pero case nunca sairon á socie-
dade, moi ao contrario que o se-
xo dos cregos nas parroquias.♦

Nas parroquias galegas nunca se lle fixo moito caso á doctrina vaticana

A sexualidade dos cregos

O arcebispo compostelán, na foto, matizou as súas críticas en contraste coa intransixencia do bispo de Mondoñedo-Ferrol.

A. EIRÉ
Desde o púlpito xerárquico da Igrexa Católica anatemizan
contra a homosexualidade, despois de que José Mantero,
párraco de Valverde del Camino (Huelva), declarase nunha
revista de xénero a súa condición de homosexual. A sexuali-
dade reprimida, prohibida, entre os clérigos é vista dunha
maneira natural na Galiza, onde sempre contaron con
amas, criadas, sobriñas e outra parentela coa que facer vida.

“Sabemos que a homosexualidade
está presente na xerarquía da Igre-
xa e que acada unha certa magni-
tude”,  afirman na Asociación
Cristiana de Gais e Lesbianas de
Catalunya. Un crego da Coruña
chamaba a Radio Nacional de Es-
paña e, logo de apresentarse como
homosexual sexualmente activo,
denunciaba tamén a hipocresía da
xerarquía católica, afirmando co-
mo exemplo que un “bispo galego
forma parella co seu secretario”.

Se José Mantero, o vigario
de Valverde do Camiño, ao de-
clararse homosexual con pare-
lla, tentaba “pór a semente” pa-

ra que o tema da homosexuali-
dade fose debatido na Igrexa
Católica, estao logrando. Con-
vertiuse no tema da semana. 

Se Mantero considera que a
Igrexa “ten que pedir perdón por-
que cometeu o grave pecado de
pecharse a unha parte importante
do pobo de Deus”,  o bispo de
Mondoñedo-Ferrol, o integrista
Gea Escolano, segue a considerar
a homosexualidade “un defecto
como a xordeira ou a cegueira “.

Máis cautelosa nas formas, a
Conferencia Espiscopal Españo-
la, por boca do seu voceiro, Juan
José Asenjo, deixou tamén claro

que a Igrexa “non admite a prác-
tica da homosexualidade, ao
considerala un pecado, unha de-
sorde moral”. Primeiramente
aclararía que a Igrexa acolle no
seu seo aos homosexuais “cal-
quera que sexa a orixe, xenética
ou adquirida”. Tamén condena-
ría calquer discriminación dos
homosexuais. Pero José Mantero
non só pecou, segundo a Confe-
rencía Episcopal, por manter re-
lacións, co agravante de ser ho-
mosexuais, senón que tamén por
“perder a continencia e rachar
coa lei do celibato”. Tres debates
nun para a Igrexa Católica.♦

Homosexual, incontinente e promíscuo



H.V.
A RENFE vén de por en marcha
un novo servicio ferroviario en-
tre Galiza e Barcelona a través
dun tren Talgo de 1964 que non
reduce o tempo de viaxe e que
unicamente introduce maiores
comodidades para os viaxeiros.

O novo servicio, cuberto con
material desbotado noutras liñas,
inviste en percorrer o traxecto
entre o noso país e Barcelona
practicamente o mesmo tempo
que o histórico tren expreso co-
ñecido popularmente como
Shanghai, só que destas ofrécen-
se as clases de preferente e turis-
ta e incorpóranse a cafetería e
servicio de audio e vídeo. A
compañía ferroviaria non se mo-
lesta en presentar unha mellora
na conexión entre Galiza e Cata-
lunya e sinala que a mellora pro-
dúcese nos “servicios comple-
mentarios” e, por suposto, no

convoi, que pasar de ser un tren
diúrno a un Talgo.

A RENFE fai fincapé na co-
modidade deste servicio, bauti-
zado como Talgo “Finisterre”. A
confortabilidade dos novos va-
góns vén contrastada por corenta
anos de uso, décadas que repre-
sentan a antigüidade dos convois
Talgo III, modelo do tren que
unirá Galiza e Catalunya, diseña-
do en 1964 e fabricado, no caso
da unidade galega, en 1968. En
todo caso, a mellora é palpábel
se se ten en conta que o vello
Shanghai era dunha antigüidade
moi superior, aínda que tamén
empregaba máquinas diesel.

Tamén circula noutras partes

No seu descargo, RENFE lem-
brou que convois como o galego
circulan por outros lugares do
Estado español. O seu director
para a zona Noroeste, Javier Tas-

cón realizou unha enumeración:
“Barcelona-Montpellier, Ma-
drid-Badaxoz, Irun-Bilbo-Ma-
drid-Alacant, Madrid-Almería-
Granada e Salamanca-Hendaia-
Bilbo-Barcelona; o que demostra
que hai unidades deste tipo en
todo o Estado”.

As explicacións dadas á
prensa por parte da compañía
ferroviaria non contentaron ao
BNG, que interpelou ao Gober-
no central sobre a cuestión e de-
nunciou que é “un tipo de tren
que debido ás baixas presta-
cións que posúe foi retirado
doutros traxectos”.

En calquera caso, ante todo
está o confort: bar con prensa,
climatización, vídeo e audio, que
quince horas e media é tempo
dabondo para gozar de tanto e
tan diversificado servicio. Con
semellante melloría, os viaxeiros
sen dúbida van a desesperarse a
corpo de rei.♦
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Foros globais
MANUEL CAO

A coincidencia temporal do Foro Económico Mundial (foro de
Davos) en Nova York e o Foro Social Mundial en Porto Alegre de-
mostra a vitoria das políticas públicas globalizadas e a necesidade
de expoñer deseños, modelos e aplicacións de política económica
e social que han de contemplar ao conxunto do planeta como ob-
xecto e suxeito das mesmas. Se ben existen discrepancias e críti-
cas entre os participantes nuns e noutros foros tamén existen im-
portantes coincidencias e complementariedades entre ambos non
sendo sorprendente que os que hoxe mandan enviados a un foro
mañán poidan estar presentes no outro ou –como no caso de Fran-
cia– a posibilidade de enviar representantes aos dous eventos.

A situación da economía mundial pasa por un mal mo-
mento con desaceleracións no crecemento económico nos
EEUU e Europa e un prolongado estancamento en Xapón. Só
o continuado medre económico de China e a emerxencia de
novas áreas económicas como India e outros países interme-
dios aporta boas noticias para a economía internacional e as
empresas globalizadas. Inevitabelmente, a caída das empre-
sas da nova economía asentadas na innovación tecnolóxica ti-
ña que arrastrar ao conxunto das áreas económicas máis de-
senvolvidas pero existen indicios de que a globalización está
a xerar novas oportunidades noutras zonas antes alonxadas do
desenvolvemento. Casos como a crise de Arxentina deben
considerarse como específicos, limitados e non representati-
vos de tendencias globais nos países en vías de desenrolo.

Máis alarmante é o comportamento político-económico da
dirixencia republicana nos EEUU cunha estratexia de poten-
ciación das respostas militares e a limitación nas libertades bási-
cas. O caso Enron e a perda de credibilidade de institucións fun-
damentais para a asignación de recursos e a organización econó-
mica do capitalismo tales como os sistemas de contabilidade e
control da actividade económica, realizados polas empresas au-
ditoras e polas propias institucións públicas con funcións regula-
doras, representan un ataque directo á solidez, estabilidade e re-
putación esencial para a toma de decisións nun contexto de li-
bertade de mercado, capitais e mercancías. Os intentos de mili-
tarizar a sociedade e a presión dos lobbies pode levarse por dian-
te todo un sistema de libertades económicas e políticas que terá
as principais víctimas na sociedade civil dos propios países de-
senvolvidos. O desenrolo capitalista necesita dun certo grao de
lexitimación social pero, sobre todo, require credibilidade e efi-
cacia das institucións do sistema. A escasez de luces do equipo
da Casa Branca contén un alto potencial autodestrutivo.

A situación social no mundo tamén é complicada pero non é
fácil elaborar un diagnóstico claro dos problemas e da estratexia
e formas de aportar solucións. A heteroxeneidade e especificida-
de dos conflitos non permite propoñer alternativas globais máis
avanzadas que a mera oposición e crítica ao status quo. O tipo de
asistentes ao FSM é indicativo da dispersión e intereses contra-
postos dos participantes e problemáticas que representan. En to-
do caso, parece emerxer a idea de necesidade e posibilidade de es-
tablecer pontes para o diálogo e a interacción entre os axentes do
FEM e do FSM dado que moitos asuntos só poden ser resoltos
mediante un amplio consenso (medio ambiente, resolución de
conflitos, tolerancia  e aceptación do diferente) e outros, de ca-
rácter parcial e conxuntural, poderían reconducirse con maior fa-
cilidade mediante a creación de institucións mediadoras estábeis.
O Foro Social Mundial é, en calquera caso, a resposta necesaria e
activa por parte dos máis febles diante duns procesos económicos
e sociais que, habitualmente, veñen impostos polos poderosos.♦

‘O desenrolo capitalista necesita dun
certo grao de lexitimación social pero,

sobre todo, require credibilidade e
eficacia das institucións do sistema”

Manifestación no Foro de Portoalegre.

O novo Talgo Galiza-Barcelona
tan lento coma sempre pero máis cómodo

Dezaseis horas a corpo de rei

A primeira viaxe a Vigo rrexistrou unha demora de 45 minutos.                                                                     PA C O  VILABARR O S

O pasado domingo 27 de xaneiro
comezou a prestarse un servicio
que ten como principal caracterís-
tica que circula en días alternos
desde e cara a Vigo e A Coruña,
sempre en horario diurno. Deste
xeito, o convoi parte da Coruña
luns, mércores, venres e domin-
gos e de Vigo martes, xoves e sá-
bados. As saídas desde Barcelona
son en dirección á Coruña martes,
xoves, sábados e domingos e en
dirección Vigo luns, mércores e
venres. Deste xeito, está primado
o servicio á Coruña, o que xa pro-
vocou protestas en Vigo.

RENFE indicou que a preten-
sión da empresa pública é a de
aumentar pasaxeiros. Dos máis
de 290.000 viaxeiros que anual-
mente empregaban o servicio
diúrno do tren entre Galiza e

Barcelona, prevese un aumento
da pasaxe ata superar as 300.000
persoas. O xefe de zona Javier
Tascón asegurou que “as enqui-

sas entre os usuarios dan ao novo
servicio unha puntuación de ata
tres e cinco puntos maior que ao
anterior”.♦

RENFE asegura
que aumentarán os pasaxeiros

O tren parte e regresa da Coruña e Vigo en días alternos. Na fotografía, a unidade de
Talgo na estación de Vigo.                                                          PA C O  VILABARR O S.



RAMÓN MACEIRAS
O xurdimento dun serio confli-
to de poderes de marcada raíz
política coloca a Arxentina
máis perto que nunca do caos
institucional en medio da seve-
ra crise política, económica, fi-
nanceira e social que atravesa.

Cando todo indicaba que o go-
berno completaba un plano eco-
nómico como eixo central da
sua estratexia para lograr asis-
tencia exterior e se dispoñía a
unha flexibilización das restric-
cións aos depósitos bancarios,
un fallo da Corte Suprema bo-
tou todo pola borda e tensou a
situación a extremos altamente
perigosos. 

O máximo tribunal declarou
inconstitucional o chamado “co-
rralito” financeiro, é dicir, os
controles que manteñen imobili-
zados parcialmente os fondos
dos aforradores nos bancos.

O ditamen produciuse preci-
samente o día no que o presiden-
te arxentino, Eduardo Duhalde,
cumpría un mes no cargo e xusto
antes dunha comparecencia na
cal o mandatario tiña previsto in-
formar sobre o seu proxecto de
reforma política no país.

Duhalde non ocultou a sua sur-
presa ante o brusco movimento da
Corte, cualificou de moi grave o
fallo, o cal -destacou- se produciu
“casualmente” 48 horas despois de
que o Congreso Nacional decidise
iniciar un xuízo político aos minis-
tros do máximo tribunal.

Os comentarios da opinión
pública susteñen que a manobra
dos maxistrados constitui un ver-
dadeiro golpe institucional, “un
manotazo de afogado duns xui-
ces que se querían vingar das ca-
cerolas e do xuízo político”.

Versións divulgadas pola
prensa arxentina susteñen que o
fallo xudicial “é o ponto de par-
tida para un plano auspiciado por
dous ou tres bancos estranxeiros

que buscan a liberación do corra-
lito e a caída en cadea da maoría
dos outros bancos”.

Así, os poucos que sobrevi-
van, reforzados con dólares
aportados polas suas casas ma-
trices, absorberían ao resto e o
resultado sería a profundiza-
ción da crise e unha nova con-
centración do sistema financei-
ro. Por suposto, as análises
apuntan aos grandes bancos es-

pañois que ameazaron recente-
mente a Duhalde con retirarse
do país nun intento por condi-
cionar as políticas económicas
do governo.

A sombra de Menem

Como figura politica dirixente
detrás desta presunta estratexia
menciónase ao ex presidente
Menem, inimigo declarado do

actual gobernante e defensor a
ultranza da dolarización da Ar-
xentina. A pantasma do golpe
de estado volve rondar á socie-
dade, xa que a manobra do me-
nemismo paralisa ao goberno e
pode conducir ao caos institu-
cional.

Duhalde dicía: “impórtame
un comino que caia un banco ou
dous. O que me importa é coidar
os aforros da xente” e recordou
que en moitos países, cando os
bancos non poden pagar, deben
ser liquidados, e “os que cobran
soen ser os abogados e uns pou-
cos acomodados”.

Para os observadores, son
moi reducidas as alternativas do
goberno nesta situación e o úni-
co camiño que semella transita-
bel é o da política, o cal parte do
xa proposto xuízo contra os
membros do máximo tribunal,
que, en conxunto, son branco de
28 solicitudes de remoción.

Se se inicia ese proceso, os
ministros da Corte deben ser su-
pendidos das suas funcións e su-
plantados, até a sanción definiti-
va, polos chamados conxuíces,
quen poden variar o ditamen de
inconstitucionalidade do corrali-
to. Nese sentido, Sergio Aceve-
do, presidente da Comision de
Xuízo Político da Cámara de
Deputados, a mesma encarrega-
da do eventual procesamento
dos maxistrados, declarou que
“o fallo constitui un acto de ab-
soluta irresponsabilidade”.

“Os maxistrados que o ava-
laron non buscan outra cousa
que arrastrar aos tres poderes do
Estado, afondar a crise política
e social que vive o país e levála
até as últimas consecuencias”,
opinou. Para Acevedo, “esta
Corte non se caracteriza polo
seu apego ao direito nen á de-
fensa das garantías constitucio-
nais... Xamais tivo un compro-
miso democrático, nen coa xen-
te nen coa historia”.♦
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Dende o mes de xaneiro do ano
1998, as baixas de incapacidade
laboral son obrigatoriamente con-
tratadas con mutuas privadas. A
partires desa data, a Seguridade
Social desentendeuse das mes-
mas e as mutuas privadas aceita-
ron contratar este seguro con to-
dos os traballadores e traballa-
doras. En moitas profesións con
baixos riscos de sufrir accidente
laboral ou enfermidade profesio-
nal non existe maior problema,
pola contra do que acontece no
caso dos traballadores e traballa-
doras agrarias que desempeñan
unha profesión de alto risco.

Unha das mutuas maioritarias
no sector agrario, FREMAP, co-
mezou fai un ano a negarse a pa-
gar as baixas, usando diversos
métodos e escusas: pedir declara-
ción de quen quedaba a cargo da
explotación namentres o/a titular
estaba de baixa, denegar baixas
por alta indebida (cando só a Se-
guridade Social pode decidir se a
alta é correcta ou non), despois de
terlle pedido ao traballador ou tra-

balladora a declaración da renda
dos dous últimos anos e informe
de vida laboral, coma se a mutua
fose un órgano da administración.
Actualmente todas as mutuas es-
tán a actuar no mesmo senso e se
desentenden das súas obrigas. En
consecuencia, a meirande parte
dos traballadores e traballadoras
do agro non teñen cobertura fiá-
bel por incapacidade laboral.
Noutras palabras, estamos a asis-
tir a un retorno ás situacións dal-

gúns anos atrás, cando os traba-
lladores e traballadoras do agro
non tiñan cobertura algunha.

Coas actuais liñas políticas,
estase a privatizar, na realidade, a
seguridade social. Con este siste-
ma, as mutuas privadas aceitan de
bo grado contratar o servicio de
incapacidade laboral namentres
lles reporte beneficios, é dicir,
que están dispostas a cobrar o ser-
vicio. En cambio, non mostran a
mesma benevolencia cando se

trata de pagar as baixas cubertas
polo servicio que ofrecen. A Se-
guridade Social, coma servicio
público que era, facíase cargo do
cobro do suplemento de baixa e
cubría o servicio. Coa privatiza-
ción, as mutuas fanse cargo do
cobro e deixan sen cubrir o servi-
cio. Boa técnica para converter un
servicio pouco rendíbel nun cho-
llo para o sector privado e para
acadar metas tan “beneficiosas”
de déficit cero. AAdministración,

que non ten tanta capacidade para
traballar fora da Lei, traspasa ás
mutuas privadas un servicio que
soe ser pouco rendíbel para con-
verte-lo nun negocio. Namentres,
gandeiros e gandeiras fican sen
cobrar as baixas ou son dados de
alta con brazos escaiolados e no-
cellos esguizados. Empresas que
se anuncian en televisión como
financiadoras de transplantes de
médula en Houston son incapaces
de pagar 15 días de baixa a un
gandeiro ou unha gandeira.

Con todo, os tribunais teñen
dado en varias ocasións a razón
aos gandeiros e gandeiras, de tal
xeito que actualmente é difícil que
as mutuas cheguen a xuízo: pre-
firen pagar o que deben (sen inte-
reses) en vez da mala sona de que
os tribunais lles quiten a razón.

E agora que o Goberno pensa
eliminar o Réxime Especial Agra-
rio da Seguridade Social, cando
se cobre aos traballadores e traba-
lladoras agrarios o 50% máis do
que se lles esta a cobrar ¿tamén
terán este nivel de servicio?.♦

Cobran do estado e non cubren o servício

As mutuas privadas deixan sen
cobertura as incapacidades laborais

CARME VENCES

O traspaso das coberturas por baixa laboral ás Mútuas está produ-
cindo indefensión entre traballadores/as do agro, que volven a unha
situación semellante aos tempos en que non tiñan protección social.

Agro

Manifestación
de
funcionarios
en defensa
dos servicios
públicos

A.N.T.
O pasado sábado 2 de
febreiro tivo lugar en
Santiago de Compostela
unha manifestación con-
vocada por todas as cen-
trais sindicais con repre-
sentación na función pú-
blica. O acto, ao que
asistiu un milleiro de
persoas, denunciaba o
deterioro dos servicios
públicos por mor da po-
lítica privatizadora do
PP e a perda de 18,64
puntos de poder
adquisitivo desde 1992.

O acto partiu da ala-
meda de Compostela ás
once e media da mañá e
formaba parte do calen-
dario de mobilizacións
acordado polos
sindicatos e que se
desenvolveu desde o pa-
sado 15 de decembro.

O principal sindica-
to do sector, a CIG, pre-
sentou unha táboa
reivindicativa que
reclama unha suba
salarial para o ano 2002
do IPC real con cláusu-
la de revisión automáti-
ca e máis un 3,5% para
ir recuperando a perda
de poder adquisitivo
dos últimos anos.
Tamén demanda un
plan plurianual para a
compensación total da
perda de poder adquisi-
tivo. Outras peticións
son a xornada máxima
de 35 horas semanais
ou o abono completo
das pagas
extraordinarias.♦♦

Acusan aos bancos españois de estar detrás deste ‘golpe institucional’

A xusticia arxentina decláralle a guerra
a Duhalde coa ilegalización do ‘corralito’

A pantasma do golpe de estado volta rondar os arxentinos. A manobra do menemis-
mo paralisa o goberno e pode conducir ao caos institucional.



Os gobernos españois e británi-
co queren aproveitar o bo mo-
mento das súas relacións diplo-
máticas para tratar en profundi-
dade o tema principal da súa
axenda común desde hai case
tres séculos. Os cálculos da Fa-
cenda británica consideran Gi-
braltar como un pozo sen fondo
e unha incómoda “extravagan-
cia” xurídica dentro da Unión
Europea (UE). É por iso que o
primeiro ministro Tony Blair
pretende dotala dun novo siste-
ma político, previo ao abando-
no do control territorial, mais
coa salvedade de seguir admi-
nistrando as instalacións milita-
res do estreito.

Para o presidente español,
José María Aznar, Gibraltar se-
gue a ser “unha mágoa no cora-
zón”, unha arela común de todo
o país, artificialmente hinchada
durante o franquismo. Para Pi-
qué, cómpre que a rocha volva
a ser territorio español e a sinta-
xe diplomática que se segue
desde Madrid é intransixente
respecto a calquera outra solu-
ción que non sexa a integración
plena á provincia de Cádiz. Es-
ta postura está baseada en facto-
res políticos e simbólicos, pero
argumentada con xustificacións
xurídicas e máis económicas.

Gibraltar considérase un te-
rritorio de piratería e corrup-
ción pola maioría dos medios
de comunicación. Nunha rápida

análise de contidos das infor-
macións que chegan da colonia
británica, a meirande parte de-
las fan referencia a casos de
desfalco, fraudes de diversa ori-
xe e queixas dos andaluces que
moran perto da fronteira res-
pecto aos usos que a Royal
Navy fai do porto gibraltareño.

Non á autodeterminación

Mais o bocadillo que preparan
Londres e Madrid aínda non ten
nada dentro. O gobernador de
Gibraltar, Peter Caruana, rexei-
tou participar nas negociacións
bilaterais por considerar que
non se está a ter en conta o que
pensan os “llanitos” (nome co
que se coñecen os habitantes do
petouto). O líder da oposición,
Joe Bossano, aínda é máis duro
e avoga por boicotear calquera
acordo tomado fóra e camiñar
cara á autodeterminación.

Polo de agora, os gibraltare-
ños seguen a ter a corda pola
man. Son eles os que decidirán
en referendo se aceptan o plano
da dupla soberanía para os vin-
deiros anos. As primeiras enqui-
sas falan dunha negativa maiori-
taria e a simpatía, cada vez
maior, por alcanzar a autodeter-
minación, paso obrigado ao sen-
tírense abandonados polos seus
“compatriotas” británicos.

Mais o Estado español foi
definitivo na negativa a esta

posibilidade. “Non recoñe-
ceremos nunca un Gibraltar
independente”, subliñou Pi-
qué. Xustamente neste sentido
é no que máis
leva traballado
España no pano-
rama interna-
cional. Desde
calquera repre-
sentación diante
da UE ata a po-
sibilidade de
que o fútbol gi-
braltareño ac-
tuase indepen-
dentemente nas
c o m p e t i c i ó n s
continentais foi
cortado de raíz e
saboteado do
outro lado da
cancela que se-
para o rochedo do resto da Pe-
nínsula Ibérica.

A trampa de Blair

O elemento chave, polo tanto,
para coñecer o futuro de Gibral-
tar, será a decisión dos seus ci-
dadáns no referendo. Se todo
sucede como se prevé, os gi-
braltareños frearán en seco as
negociacións e nada mudará.
Esa hipótese favorece especial-
mente aos británicos. Pola cala-
da, o goberno español tivo que
investir moito diñeiro e facer
moitas promesas de infraestru-
turas para obter o si de Londres.
Ademais, Blair xogou con ou-
tras prebendas diplomáticas pa-
ra sentar para estas conversas.
En Bruxelas sábese que as fotos
do primeiro ministro inglés e
Aznar ou o fortalecimento do

eixo proestadounidense na UE
tiveron un prezo: a aceleración
do proceso de descolonización.

Pero se os gibraltareños vol-
ven ao punto ini-
cial, Aznar que-
dará sen nada
mentres que a
Londres nada ha-
berá xa para lle
tirar. É por este
motivo que a di-
plomacia españo-
la xoga a minar a
subsistencia dun
Gibraltar desasis-
tido desde a súa
metrópole. O pri-
meiro incidente
ocorreu tras o
ofrecemento de
10.000 liñas tele-
fónicas á rocha.

Pese a que Gibraltar posúe un
prefixo propio, os novos núme-
ros viñan encabezados polo pre-
fixo de Cádiz. O gobernador Ca-
ruana rexeitounas. “A idea de
Madrid é deixarnos sen vías de
escape, pero aínda así imos so-
brevivir”, explicou Caruana
nunha entrevista con El País.

Para moitos observadores,
os movementos de fichas en Gi-
braltar poden crear un serpentín
ao outro lado do estreito. Ma-
rrocos poderá reclamar para si
os territorios de Ceuta e Meli-
lla. O goberno español, en ple-
na crise de relacións con Rabat,
xa se apresurou a lembrar que
“esas dúas cidades autónomas
non son colonias e pertencen de
pleno dereito a España desde
moito antes de que Marrocos
existise”, afirmou hai poucos
meses Aznar.♦

N
º 

1.
02

0 
●

D
o 

7 
ao

 1
3 

de
 fe

br
ei

ro
 d

e 
20

02
 ●

A
no

 X
X

V

Misa maior
MANUEL LOMBAO

Aínda recende a incen-
so. Xa pasaron días
pero os ecos pódense

escoitar en calquera
recuncho. Os congresos dos
partidos instalados no gober-
no, e con maioría absoluta,
aseméllanse moito a unha
misa maior e este do PP non
foi unha excepción.
Lóxicamente a dereita ten
moita máis costume e
“savoir faire” nestes casos: o
escenario, a liturxia, o incen-
so, as pregarias, as ladaíñas,
os sermóns, a máxima xerar-
quía, os cardeais con dereito
a sucesión, os bispos, os aba-
des, abadesas e os devotos
fregueses ofreceron “urbi et
orbe”, gracias aos medios de
comunicación, unha mostra
concluínte do seu poder e da
súa unanimidade. Por se nos
coubera algunha dúbida e do
mesmo xeito que a Santa
Madre Igrexa, ben se podería
resumir toda a doutrina
poñendo un pequeno pero
decisivo matiz naquela famo-
sa frase bíblica: “o seu reino
sí é deste mundo”.

Entrando na análise do alí
visto e escoitado quixera
salientar tres aspectos. O pri-
meiro atinxe á culminación
da obra levada a cabo por Az-
nar na dereita española: rexu-
venecer, afalar e traer ao rego
aos noutrora pequenos xefes.
Agora todos escoitan firmes
as homilías e agardan as
ordes sen retrucar. Este é un
mérito que ninguén lle discu-
te. Os que coñecemos ben aos
nosos políticos sabemos que
esta exhibición levanta unha
morea de envexas nos outros
partidos –ou cando menos
nos cadros dirixentes dos ou-
tros partidos– por máis que
xuren que eles defenden o
pluralismo, que gostan dun
certo asemblearismo e que
son máis demócratas que o
veciño. O segundo aspecto a
subliñar é a confirmación do
seu abandono da presidencia
do partido e da candidatura á
presidencia do goberno cando
remate esta lexislatura. Todo
isto dito no cumio do seu éxi-
to, sen se despeitear –fíxense
en que non ten nin un cabelo
branco– e en cumprimento
dunha promesa. Neste punto
eméndalle a plana a Fraga, ao
mesmo Papa Woytila e á súa
pantasma incesante que se
chama Felipe González. El
non fai coma outros, non se
aferra ao poder. Semellaría
que o seu reino non é deste
mundo. Todo está atado e ben
atado. Aí aparece o terceiro
aspecto, os sucesores “in péc-
tore”: Rato que pareceu resu-
citar despois de Gescartera
gracias aos aloumiños dos
militantes, Rajoy (¿ou
Raxoi?) que amosou a súa re-
tranca galega e Mayor Oreja
que é o que máis sabe de mi-
sas maiores e que xa ten a
súa garda pretoriana colocada
nos sitios xustos para o
momento xusto. Pero destes
“cardeais” falamos, se lles
parece, ao saírmos ao adro no
próximo artigo. De momento:
“Ite, misa est”.♦

O Reino Unido garda para si o uso das instalacións militares

Madrid anuncia de novo a restitución
da soberanía española en Gibraltar

CÉSAR LORENZO GIL
Os ministros de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña e Espa-
ña, Jack Straw e Josep Piqué, déronlle o visto e prace ao do-
cumento marco que mudará o estatus de Gibraltar nos pró-
ximos anos. Só falta por saber se os propios gibraltareños es-
tarán de acordo con pendurar a bandeira española na rocha.

As primeiras

enquisas en

Gibraltar falan

dunha negativa

maioritaria á dupla

soberanía e a

simpatía pola

autodeterminación.

As conversas hipano-británicas poderían agochar unha xogada mestra de Londres para non mover nada na rocha amparado pola vontade dos gibraltareños.



¿Como explica o pacto de CiU
cun PPque practica unha política
cada vez máis antinacionalista?

CiU é unha organización na-
cionalista catalana que sempre
realizou unha aposta clara pola
governabilidade, a estabilidade e
a transformación do Estado.  No
noso curriculum están aporta-
cións positivas a gobernos de
UCD, do PSOE e do PP. Unha
aportación á modernización do
Estado e ao que ten de positivo o
Estado das autonomías. Neste
sentido, a colaboración co PP na
anterior lexislatura foi positiva.

Pero, agora, o PP está a vol-
tar aos seus clásicos. Aos seus
aspectos da dereita española. Pa-
ra CiU, que non é específica-
mente de dereitas e menos aínda
españolista, esta situación dalle

moitos problemas. Por iso é moi-
to máis fácil explicar a xénese
que a realidade actual.

Pero o PP vai máis alá aín-
da ao oferecerlles entrar no
Governo estatal. Vostedes re-
plican que é unha manobra
eleitoral. Non será que existe
unha comunidade entre os inte-
reses que ambos representan...

O PP é o único partido que, a
nivel do Estado ten unha estrate-
xia clara. Un dos seus compoñen-
tes principais é a redución dos na-
cionalismos periféricos. Sexa por
ataque ou por aproximación. No
caso do catalán semella que hai
que encadralo neste último princi-
pio. Pero non entro sequer a deba-
tilo, porque o primordial para min
é se os dous proxetos políticos te-
ñen algo en que colaborar ou non.

Neste momento, co PP non só é
imposíbel falar de goberno, senón
de calquer cousa que afecte ao
qué é máis esencial para nós: o
modelo de Estado, tanto a nivel
catalán como europeo. 

Pero semella que para o PP
hai uns nacionalismos que po-
derian ser “bos”, coma o de
CiU, e outros perniciosos, a
acabar con eles, como os do
PNV e BNG.

O PP, pero tamén o PSOE,
xogaron un pouco a este xogo,
pero xa se sacaron a carauta. Do
único nacionalismo que se pode
falar agora é do español: “é o
moderno, o que toca, o europeo,
o que nos distingue, o que nos
representa no mundo..” Toda
pluralidade ten que quedar den-
tro deste nacionalismo español e

non se pode expresar fóra. 
O PP non se define coma

nacionalista.
Evidentemente. Tamén afirma

que é de centro. Postos a dicir
cousas... É posíbel que alguén do
PP o poda crer. Agora está pasado
de moda falar de soberanía. A nós
noméannos como soberanistas.
Pero máis soberanistas que o PP
non existe ninguén. O debate eu-
ropeo hoxe é un debate de sobe-
ranías. De quen decide qué. A fa-
mosa noite do cumio de Niza, que
rematou ás cinco da mañán, era
un debate de soberanía. De cantos
tiña cada quen. O debate de sobe-
ranía para o PP só é moderno se
se fala de soberanía española.

Que quede claro que non nos
estamos a enfrontar dous sobera-
nismos da mesma naturaleza, que
cada quen barre para a súa casa.
Existe unha diferencia de fondo
en cada cultura política: o noso
soberanismo non é excluínte. Ba-
séase nun real recoñecimento da
pluralidade; incluída a deles, evi-
dentemente. Así é como entende-
mos o Estado español.

A vixencia
da Declaración de Barcelona

Vostede non só é un dos promo-
tores da Declaración de Barce-
lona, senón un dos principais
impulsores. Semella que des-
pois dos acordos de CiU co PP,
na práctica quedou aparcada.

Cumprirá catro anos este verán
estando plenamente vixente. Nin-
gún partido fixo
negación dela. O
que lamento é que
non teña máis for-
za, que non poda-
mos ir máis alá.
Esa forza pode es-
tar condicionada
polas políticas das
distintas nacións e
polos condicio-
nantes políticos no
Estado español. 

Pero en Ca-
talunya apare-
cen formula-
cións como o documento para
Afondar no autogoverno, im-
pulsado polo PSC, ERC e EU-
Els Verds, que tamén reclama
a reforma do Estado.

Calquer acordo que recoñeza
que están pendentes milloras no
autogoberno, non pode calificar-
se de negativo. Outra cousa é
que, naturalmente,  existan al-
gunhas discrepancias. A min non
me preocupan tanto as formula-
cións que realizamos, senón co-
mo conseguimos que estas for-
mulacións se materialicen. Neste
senso, téñome que referir de no-
vo a unha estratexia común, pri-
meiramente entre os diferentes
partidos nacionalistas.

O que non se entende moi ben
desde Galiza é que CiU se alíe co
PP e o outro partido nacionalista
catalán, ERC, co PSC...

O PSOE é un partido de base
fundamentalmente xacobina, pero
no PSC hai individuos catalanistas,
de eficacia, até o momento, moi li-
mitada. Para entender estes pactos
é preciso coñecer que a política de
ERC se define polo que eles cha-
man “equidistancia”. Unhas veces
aparecen votando con nós, ou rea-
lizando o acordo de investidura, e
outras  pactando co PSC. É preciso
entender a súa lóxica.

Existen cada vez máis secto-

res que militaron en Con-
vergència ou que a apoiaron e,
agora, están na órbita de ERC.
Consideran que, CiU se alonxou
do ideario nacionalista, sobre
todo desde que nomearon a Ar-
tur Mas como sucesor de Pujol.

Cando eu era secretario xeral
e discutimos como orientar a
presente lexislatura defendín co-
laborar con ERC e non co PP. Ao
final, decidiuse outra estratexia.
Así que, a afirmación que voste-
de realiza non é ningunha novi-
dade para min.

A construción de Europa

Estase a falar da posibilidade
de adiantar as eleccións en Ca-
taluña...

Non o creo. Desde o ponto de
vista da acción de goberno non
hai motivo, está a funcionar per-
fectamente, sin que lle afecten as
discrepancias co PP. Antes tíña-
mos unha elección cada ano. Por
iso no 2003 podería existir un
axuste de calendario para que as
autonómicas coincidan coas mu-
nicipais tamén en Catalunya.

Decidiron alonxarse do PP
pero dependen deles para go-
bernar...

Pola miña parte nunca quixen
achegarme para nada ao PP. Se
antes houbo un debate en CiU de
se aliarse co PP ou con ERC,
agora non creo que exista nin-
guén que concorde coas liñas
que marca o PP. Non hai máis
que lles ler as ponencias do seu

congreso. O dis-
tanciamento en
canto ao modelo
de Estado é máis
claro ca nunca.

V o s t e d e
exerce agora co-
mo europarla-
mentario, nun-
ha etapa na que
se está a debatir
sobre o modelo
europeo, cunha
Convención que
comeza o 1 de
Marzo.

Sen dúbida é unha etapa moi
interesante. Para nós sempre foi
difícil que a nosa realidade sexa
entendida tamén en Europa, pois é
unha Europa dos Estados. En cal-
quer caso, o debate é moito máis
rico do que se pudera agardar. O
debate da Convención comeza por
un mandato do Cumio de Niza. No
seu esquema existe a necesidade
de falar do tema das rexións cons-
titucionais e, polo tanto, do poder
por debaixo do nivel dos estados.
O Governo español opúxose, pero,
gracias ao Estado alemán, ao bel-
ga e, a algúns deputados coma
nós, conseguimos introducir esta
idea. O debate hoxe xa é real.

O que é hoxe a UE comezou
como un ente económico. ¿Des-
de unha visión economicista
pode deixar de ser unha Euro-
pa dos Estados?

Xurídicamente é unha Europa
dos Estados. Para ser sinceiro,
non creo que deixe de selo en bas-
tante tempo. Polo tanto, a realida-
de plural do Estado temos que re-
solvela antes aquí. Poñer a espe-
ranza en que Europa nos resolva o
problema non ten fundamento. A
ampliación da UE, o debate, da-
nos perspectivas, oportunidades
de facer máis evidente que o noso
tema ten suma importancia. Iso é
para o único que nos serve.♦
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Pere Esteve
‘O PP é o único partido que ten unha

estratexia clara de Estado’
A. EIRÉ

Impulsor da Declaración de Barcelona, Pere Esteve fala de nós e refírese
aos nacionalistas cataláns, bascos e galegos. Segue a reclamar unha estra-
texia conxunta, para enfrontarse a un Estado centralista que o PP ten cada
vez máis aferrollado. Discrepa da liña política actual de CiU, da que foi se-
cretario xeral até hai pouco, e considera que Europa non nos vai a resol-
ver ningún problema como nacións se antes non o arraxamos no Estado.

‘Poñer a esperanza

en que a UE

nos resolva os

problemas de Estado

non ten ningún

fundamento”

PA C O  VILABARR O S
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CÉSAR LORENZO GIL
Por aclamación foi aceptado o
novo orzamento estadouniden-
se que aumenta nun 11 por cen-
to o investimento en armas. Pa-
ra reforzar o programa de cre-
cemento económico a través do
“keynesianismo militar”, o pre-
sidente Bush decretou como
inimigos a Corea do Norte, Irán
e Irak, “o novo eixo do mal”.

George Bush cumpriu 13 meses
no cargo de presidente no mellor
dos escenarios posíbeis. A pesar
dos atentados do 11 de setembro
de 2001, a recesión económica e
os rastros da fraude electoral, a
popularidade do presidente au-
mentou en máis de 30 puntos
desque tomou posesión, en xa-
neiro do ano pasado. Aplaudido
e reforzado polos sectores máis
conservadores do país, a vaga
patriótica que sacode os EE UU
é a mellor lexitimación que a Ca-
sa Branca ten para impulsar a ca-
rreira armamentística.

Logo de que a CNN ditase o
rotundo triunfo en Afganistán,
Bush precisa novos inimigos pa-
ra garantir que o aumento do
gasto militar atope escenarios
axeitados nos que reducir os
stocks fabricados e seguir “cre-
ando riqueza”. Foi por iso que
Bush nomeou a Irak, Irán e Co-
rea do Norte como “novo eixo
do mal” no seu discurso sobre o
Estado da Unión.

Esta declaración esgazou fi-
nalmente a coalición interna-
cional. Só o Reino Unido se
mantén fiel, mentres que a UE
que preside arestora o goberno
español garda silencio, ainda que
parece imposíbel que Francia ou

Alemaña estea de acordo con es-
ta escalada. Rusia xa anunciou
que rexeita o programa nortea-
mericano e esixiu que se con-
temple a loita contra o terroris-
mo, nesta ocasión checheno, o

que máis molesta a Moscova.

Ao ditado de Israel

A reacción dos afectados non se
fixo esperar. O goberno de Corea

do Norte, acostumado a estar no
centro das iras dos EE UU, re-
corda novamente os programas
de colaboración que mantén coa
China ou Alemaña e presenta te-
rríbeis cifras de fame e enfermi-
dade entre a súa poboación.

Irak tamén está afeito a colo-
carse no centro do obxectivo. O
gabinete de Sadam Hussein é
moi consciente de que o contor-
no do secretario de Defensa esta-
dounidense, Donald Rumsfeld,
pretende impoñer unha campaña
nas ribeiras do Tigris e o Éufra-
tes para asegurarse o control to-
tal do Golfo Pérsico e as súas re-
servas petrolíferas. Tal e como
recoñeceu o vicepresidente irakí,
Taha Iassin Ramadán, nunha en-
trevista para o xornal ruso Vre-
mia Novostei, “As novas amea-
zas responden ao ditado de Isra-
el, quen é quen decide quen son
os bos e os malos.”

As declaracións de Bush
sentaron especialmente mal en
Teherán. O goberno iraniano foi
sempre contrario aos talibáns e
condenou con firmeza os aten-
tados do 11 de setembro. É por
iso que consideran unha brava-
ta o interese dos EE UU por
atribuírlles relacións coa rede
de Ben Laden.

Pero, no fondo, a declara-
ción prebélica de Bush non é
máis ca un enorme teatro xeoes-
tratéxico que primeiramente te-
rá que dar rendimentos nas esta-
tísticas de crecemento económi-
co que segue con fruición o pre-
sidente da Reserva Federal,
Alan Greenspan. Entrementres,
en silencio, os estadounidenses
proseguen a súa campaña mili-
tar nas selvas filipinas.♦
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A lexitimidade de George Wal-
ker Bush para comandar a estra-
texia mundial antiterrorista pre-
senta varias feblezas. En primei-
ro lugar, bótase en falla unha au-
tocrítica, a entonación dun míni-
mo “mea culpa”, abusando desa terminoloxía
piadosa coa que se atopa tan a gusto. Sen en-
trar a analizar agora a naturaleza do terror an-
titalibán (o papel das forzas americanas, como
dixo Condoleezza Rizze, non é precisamente
o de acompañar os nenos á escola), cómpre
lembrar que o compromiso de Washington co
terrorismo nunca foi superficial. Auga pasada
e non. É evidente a súa complicidade co te-
rrorismo de estado en numerosos puntos do
planeta, de Indonesia ata numerosos países de
América Latina, pasando, claro está, por Tur-
quía ou Israel, aínda hoxe; pero tamén sería de
xustiza coñecer os detalles da instigación de
tantos complós en países soberanos pero ini-
migos, dende Cuba ata Iraq. 

En segundo lugar, é constatábel unha pa-
trimonialización interesada. Toda a lexitimi-
dade na loita contra ese novo inimigo univer-
sal radica no acontecido o 11 de Setembro.
Pero son moitos os países que acusan os efec-
tos dunha violencia cega e desesperada que
esixe, para combatila, unha actuación globa-
lizada en múltiples dominios, dende o políti-
co ata, naturalmente, o económico e social.
Os Estados Unidos non son a única vítima
nin os destinatarios últimos das iras desa hi-
potética internacional da violencia (ou “eixe
do mal”), nin polo mesmo ostentan dereito

superior algún a esixir que se lles facilite to-
do tipo de información estratéxica a cambio
de nada ou a actuar con patente de corso en
calquera recuncho do planeta abusando dese
novo tempo que din que vivimos, o da guerra
xusta nun mundo sen fronteiras que os xene-
rais do Pentágono visualizan e implementan
en función das necesidades da seguridade
norteamericana.

En terceiro lugar, unha eficacia asimétri-
ca hiperchamativa. Son capaces de cargarse
aos talibáns en Afganistán sen baixarse prac-
ticamente dos avións, pero non de pillar a un
individuo que seica levaba explosivos nos za-
patos (unha especie de versión maléfica do
superaxente 86) e botou a correr polo aero-
porto de San Francisco. ¿Cómo confiarlle tan
delicada e importante misión a un exército, a
un país, a unhas estruturas tan avanzadas de
seguridade, que non foron capaces de atopar

no seu propio territorio aos res-
ponsábeis do envío postal de
ántrax? ¿Non deberían pedir
axuda ao resto do mundo para
clarificar un asunto que manti-
vo en vilo á opinión pública e

ocasionou varios mortos? ¿Cómo van acabar
co terrorismo no mundo se non son quen de
pillar a ninguén na propia casa? Así as cou-
sas, sempre queda espacio para alimentar to-
do tipo de hipóteses conspirativas: precísanse
chivos expiatorios que xustifiquen máis res-
tricións de liberdades públicas, máis diñeiro
para defensa e seguridade, que proporcionen
máis cohesión social arredor dun goberno en
extremo fráxil sen ese activo ou sometido a
unha incómoda investigación sobre escánda-
los que parcializan severamente esa moral in-
tachábel de quen afirma ser instrumento nada
menos que da divinidade. 

O discurso de Bush no Capitolio de Es-
tados Unidos expresou de forma máis cruda
que nunca as ansias de dominio mundial
deste país. Estaba dirixido ao pobo nortea-
mericano pero o resto do mundo tamén ten
orellas e moitos quizais poidan entender
mellor agora o por qué de tanta reserva e in-
cluso odio á política estadounidense en tan-
tos lugares do planeta. ¿Queren acabar de
verdade co terrorismo? Por favor, disparen
os seus míseis contra a miseria.♦

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

www.igadi.org

Bush en guerra
XULIO RÍOS

Aquí fór a

O ALCA:
¿que
liberdade?
MONCHO LEAL

O proxecto ALCA,
Área de Libre
Comercio das

Américas, ven de unir en
novembro na Habana ás
organizacións
belixerantes co
neoliberalismo. Este
proxecto significa máis
que unha ponencia de
liberalización económica.

EE.UU. precisa
controlar o mercado do
continente ante a
competencia da Unión
Europea e Xapón,
convertindo a América
Latina no seu couto
exclusivo, e actuando os
empresarios nacionais
como simples
administradores de filiais,
explotando unha forza de
traballo barata,
privatizando servizos e
destruíndo o que queda
dos tecidos e cadeas
produtivos. Imponse a tese
da OMC, Organización
Mundial de Comercio, que
obriga aos
latinoamericanos á
apertura arancelaria,
mentras EE.UU. mantén as
súas potentes barreiras
protectoras.

Un antecedente clave é
o TLC, Tratado de Libre
Comercio de
Norteamérica, entre
Canadá, EE.UU. e México,
asinado en 1994.
Mascarado co canto á
liberdade comercial, este
acordo supuxo para
México pasar de ser un
forte produtor de arroz, a
importar a metade, de ser
exportador de pataca a
non poder facelo, de
vender algodón a ser un
dos maiores importadores,
favorecéndose en todos os
casos EEUU.

A aplicación, de xeito
fundamentalista, da
receita neoliberal a todas
as economías dos países
subdesenvolvidos ou
expoliados, coa excepción
de Cuba, fan que esas
nacións, governadas as
máis delas pola oligarquía,
cunha democracia
imaxinaria que muda a un
multimillonario por outro
nos procesos electorais,
estean perdendo a súa
soberanía. O ALCA
beneficia a moi pouca
xente e agrede a moita. A
súa posta en marcha terá
os alicerces da ignorancia,
da confusión, da
virtualidade dunha
liberdade comercial que,
máis unha vez, valora máis
as cousas que as persoas.♦♦

‘¿Queren acabar de
verdade co terrorismo? Por

favor, disparen os seus
míseis contra a miseria”

Irak e Irán anuncian que non admitirán máis ameazas

Bush recorre ao ‘eixo do mal’
para xustificar o aumento do gasto militar

O presidente ruso Vladimir Putin rexeitou a teoría do “eixo do mal” anunciada por Bush.



CÉSAR LORENZO GIL
O Celta-Deportivo de 2002 só
será lembrado polo resulta-
do. O equipo coruñés logrou
unha xusta vitoria a base de
fútbol de supervivencia e do
estrés dos vigueses, clara-
mente alérxicos ao liderato.

O fútbol galego alcanza nova-
mente o equilibrio. O Celta non
puido dar o salto cualitativo na
cabeza da clasificación. Mais a
derrota non debería causar da-
nos na moral do vestiario celes-
te. Si, en troques, sae reforzado
o ánimo deportivista. Os bran-
quiazuis saben que poden ren-
der ben fóra de Riazor e que
volven ter dianteiro: Diego
Tristán volveu pedir, no céspe-
de vigués, unha praza na expe-
dición española que irá ao mun-
dial de Corea e o Xapón.

Javier Irureta é o gran triun-
fador do clásico galego. Ambos
os equipos quixeron ser fieis ao
papel que tiñan de antemán pero
só o adestrador irundarra saíu
vencedor na batalla táctica. O
Deportivo chegou a Balaídos a
conter, presionar, afogar o Celta
no seu propio estilo e despois

aproveitarse da súa présa e do
nerviosismo do público vigués.

O seu plano foi perfecto.
O técnico do Celta, Víctor

Fernández, contaba con Mosto-
voi. Cando o comité de compe-

tición decidiu que había que
castigalo por unha tarxeta in-
xusta, Fernández non soubo con
que encher o oco que lle queda-
ba na pizarra. Os vigueses tiñan
a obriga de asoballar o rival,
triangular, sobardar os laterais,
nutrir a cabeza cicatrizada de
Catanha con centos de balóns
perfectos. As ilusións esborra-
lláronse rapidamente.

O Deportivo foi unha máqui-
na de presionar e cortar o xogo
céltico. Na primeira parte, o
Celta non foi quen de atopar o
seu guía no medio campo e de-
mostrouse outravolta que Vág-
ner é simplemente un ferrobús
con pouquiña cabeza e escasos
recursos técnicos. Entre os coru-
ñeses, brillaron os defensas e o
dobre pivote destrutivo. Duscher
e Mauro Silva empurraron, tu-
rraron das camisas de Jesuli e
Luccin, pelexaron cada balón.
Entre a desesperación do públi-
co, que vía lonxe a posibilidade
dun recital de fútbol, unha ca-
rambola alíase con Diego Tris-
tán e fai para os seus o 0-1.

Nese momento, Víctor Fer-
nández ollou para Irureta e es-
trañou máis ca nunca a Mosto-
voi. Seguramente, se tivese un-
ha mínima vontade poética,
comporía en calquera media fo-
lla un soneto á ausencia do ruso.
O Celta era un pito da chuvia,
sen cabeza e sen ideas.

Fútbol xusto

No segundo tempo, a entrada de
Edu quixo ser un sopro de inteli-
xencia no apático ataque celeste.
Foi inútil. As liñas deportivistas
repregáronse en apoio á súa de-
fensa e o Celta non tirou nin un-
ha soa vez con real perigo. Pero
o Deportivo non estivo tampou-
co ben. Abusou das faltas ao
bordo da área e só quedou in-
demne desta ruleta rusa porque a
Karpin e a Gustavo López mé-
teuselles na cabeza sorprender o
porteiro Molina atacando os xe-
onllos dos seus defensas.

Sen magos no campo e un
ceo grisallo que anunciaba dioi-
vo, o Deportivo volveu tirar
partido dos medos célticos.
Tristán apañou un balón franco,
xudiou canto quixo con Cava-
llero e recuperou, de socato, to-
da a autoridade dun dos mello-
res dianteiros centros que hai
arestora en Europa.

Como nun exorcismo, o De-
portivo deitou as súas propias
pantasmas nas entrañas do Cel-
ta. Ata o pasado 5 de febreiro,
os celestes só perderan tres par-
tidos, un deles na casa, diante
do Athlétic, nunha remontada
estrambótica en seis minutos.
Perante os seus máximos rivais,
a derrota senta mal pero non
ameaza o sistema e o estilo que
o fixera líder.

Para Irureta, este triunfo é
un salvavidas. Pegado ao grupo
da cabeza, o Dépor volve á
competición europea con todas
as posibilidades intactas. Pero
deberán mudar moitas cousas
para asegurar que chegou a fin
da crise.♦
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O Celta a penas chegou á porta de Molina. Na imaxe, Jesuli perde a súa mellor ocasión.                                    PA C O  VILABARR O S

O Celta fai o peor partido da tempada en Balaídos

Irureta gaña a batalla táctica e recupera o sorriso

É curioso que durante os 90 mi-
nutos de xogo, fóra dun forte ven-
to e a paseata tenebrosa de nubes,
o ceo gardou respecto. Mais no
intre no que o árbitro decretou o
final, caeu unha forte bategada
que ensopou os xogadores e xor-
nalistas. Foi un divino castigo por
un partido de pouca calidade.

En Balaídos non se sabe se o
frío chegou das borrascas do
Atlántico ou das aterecidas ban-

cadas. O público que encheu o
campo de cor pronto deixou de
cantar e preferiu soprar de abo-
rrecemento. Nin sequera o corpo
expedicionario dos Riazor Blues
tiña ganas de celebrar a superio-
ridade coruñesa. Os poucos cen-
tos de deportivistas cantaron e
burláronse pero con certa apatía.

Os siareiros celtistas cansaron
de tanta patada, de tanta falta es-
tragada, da ausencia de fútbol e
o abuso da impaciencia de ho-
mes como Vágner, que gañou
unha expulsión por unha panca-
da absurda.

Despois da derrota, a maio-
ría marchou para a casa fuxindo

da chuvia. Os poucos celtarras
que ingresan na peña só para es-
te partido tentaron imiscuír a
policía no lamentábel espectá-
culo. O máis prexudicado foi un
cámara de televisión que viu na-
cer na súa caluga unha botella
de cervexa. Como sorría un xo-
gador deportivista escoltado por
catro policías. “Tanta protección
e nin un só paraguas para cando
subamos ao autobús”.♦

O castigo da chuvia



Pasado e presente
de Quessada
Ata o 24 de febreiro pódese visitar na
sala de exposicións Caixanova de Vi-
go a exposición de Xaime Quessada,
que reune cadros de toda a súa traxec-
toria. A mostra abrangue obras das dé-
cadas dos sesenta e setenta nas que a
denuncia é palpábel en obras como O
dictador e A guerra. Tamén se poden
ver os cadros realizados a partir dos oi-
tenta e a súa serie adicada á música.♦

Retratos de Granell
Inaugurouse o 1 de febreiro no Pazo de
Bendaña a mostra “Euxenio Granell:
Autorretratos e retratos”. Pódense ver
na sede da fundación compostelá que
leva o nome do pintor as imaxes de
Lorca, Duchamp, Juan Ramón Jimenez
e Vela Zanetti, entre outros. Asimesmo
na galería Sargadelos de Barcelona
abre o xoves 7 a exposición- homenaxe
“O compromiso social e político dun
surrealista”, mostra bibliográfica e do-
cumental da traxectoria do artista.♦

Paul Collins
en Compostela
Abandeirado da música new wave
nos anos oitenta, Paul Collins segue
a facer pop neste século XXI. Des-
pois de ofrecer concertos acústicos
por toda a península, chega á sala
NASA de Compostela o xoves 7 ás
dez da noite para ofrecer unha actua-
ción acompañado dunha banda. Es-
tadounidense, Collins formou nos
anos setenta o grupo Nerves –auto-
res da canción Hanging on the telep-
hone que popularizou Blondie– para
montar despois a Paul Collins´Beat.♦

unhas palabras en galego re-
colleu Manolo González,
productor e co-director de O
bosque animado, os dous

premios Goya que recibiu a película.
Coincide a celebración coas datas de
preparación da película de Xabier Vi-
llaverde, Trece badaladas, baseada
nunha historia de Suso de Toro e men-

tras se ultima a película de Ignacio Vi-
llar sobre os inmigrantes marroquies
en Galicia e se roda o novo filme de
Xoán Pinzas Días de voda. A anima-
ción cultural estará, sen embargo, en
rúas e aldeas de Galicia na celebración
de don carnal, coas tradicións que van
dos peliqueiros de Laza ás madamas de
Cobres. E un sinfín de festas máis.♦
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Tiña na gabeta o seu último tra-
ballo, unha homenaxe ás vícti-
mas do 11 de setembro en No-
va York pero non desde o punto
de vista da traxedia pública se-
nón dos espacios privados, dos
templos familiares que ocupa-
ron a cidade. O que xa será un
álbum póstumo deixará tamén a
impronta de dúas caracterís-
ticas que caracterizaban á fotó-
grafa. A súa mi-
rada que repara-
ba en escenas co-
tiás e seres anó-
nimos e a súa ac-
tividade coa cá-
mara a pé de obra
que continuou
ata os seus últi-
mos días, con xa
case oitenta anos. 

Así Inge Mo-
rath sorprendeu
tamén se achegou
á Igrexa da Uni-
versidade de San-
tiago en 1998. Asistía ao peche
da súa exposición pero non viña
en calidade de artista senón que
no seu pescozo colgaba unha
pequena Leica co que a fotógra-
fa austríaca nacionalizada ame-
ricana acababa de facer de novo
o Camiño de Santiago para o
que sería unha nova mostra. Ti-
ña daquela 75 anos. 

A mostra España, anos 50
era un acaído marco para Morath
explicar a súa traxectoria e o seu
concepto da fotografía. As ima-
xes estaban poboadas de seres
anónimos, moitos deles cativos
que por entón xa serían adultos
nas Hurdes, en Astorga, en Na-
valcán ou en Pamplona. “Nunca
terían aparecido nun xornal. Hai
pouco toda unha familia que re-
tratei nas Hurdes daquela fóron-
se ver á exposición porque mira-
ron a foto nun periódico. É moi
bonito cando despois de pasar
anos a xente se recoñece” sinala-
ba, mentres pasaba diante das
súas imaxes explicando o mo-
mento no que foran tomadas. Na
mostra expúñanse tres fotografí-
as galegas, dúas do Berbés de
Vigo e outra da feira do gando de
Santiago. Cunha memoria que
non deixaba de sorprender rela-
taba a historia de cada unha das
imaxes cando lle solicitamos
que, de entre o conxunto da obra,
comentase as tres fotografías ga-
legas: “Era moi interesante aquel
lugar de Vigo. Víase un coche e
ao pé o comboio, e o mar, no que
se adiviñaba o paso dos barcos.

Apareceron dous señores con
sombreiro. Parecen mafiosos -
¿como lle chaman aquí?, ¡oh, si,
caciques!- Foi moi misterioso,
levaban unha muller con eles,
coma se fose presa. Logo sube o
mariñeiro, parecía un contrapun-
to da estampa. Cando consegues
ter todo o conxunto ves que con-
ta algo. É como unha pequena
historia. Podes imaxinar o que

queiras”.
Eran imaxes

dos anos cin-
cuenta, dun país
no que a penas
entraban turistas
e Inge Morath
rompía a paisaxe
co seu aspecto de
muller estranxei-
ra, rara –como
ela dicía- mesmo
polos pantalóns
que usaba. Pero,
malia a súa ima-
xe, ou mesmo

por iso, Morath conseguía de
xeito silandeiro tirar fotos sen
importunar, sen que os fotogra-
fados se escandalizasen da súa
presencia. “Ninguén me presta-
ba atención”, dicía a non ser,
iso si, a policía franquista que,
de seguido, desconfiou e requi-
sou o  seu trípode: podía ser
empregado para montar unha
metralladora. 

A viaxe de Inge Morath a
Madrid respondía ao encargo
de Robert Capa para que foto-
grafase á avogada Mercedes
Formica, coñecida pola súa de-
fensa dos direitos das mulleres.
Antes, Inge Morath estivera co-
mo asistente de Cartier-Bres-
son. Cando rematou a entrevis-
ta non regresou, senón que con-
tinuou traballando e así foi co-
mo chegou a Galicia. “Lembro
aquela viaxe con moito pracer.
Daquela non distinguía que es-
taba na Galicia. Agora xa o sei
moito mellor” comentaba a se-
gunda vez que retratou o país. 

Apertar
no momento preciso

Como ela dicía, estaba entón
comezando a ver a través da
cámara, mirada coa que conti-
nuaría toda a súa vida, cos dous
praceres que lle daba a fotogra-
fía “o de observar e o de aper-
tar o obturador no momento
preciso”, seguindo as instruc-
cións marcadas polo seu mes-
tre Cartier-Bresson que proibía

retocar e encadrar as imaxes. 
Inge Morath entrou na axen-

cia Magnum en 1953, un ano an-
tes da súa primeira viaxe a Ma-
drid. Ela mesma contaba con iro-
nía cal fora o inicio da súa tra-
xectoria fotográfica: “Escribía
artigos e descubrín que a foto-
grafía era o que quería facer, sa-
bíao pero nunca tiraba unha foto,
a pesar de ter unha cámara vella
da miña nai. Unha vez estaba en
Venecia e chovía, telefoneei a
Robert Capa a París e díxenlle:
chove en Venecia, chama un fo-
tógrafo que veña aquí porque a
luz é preciosa. Capa respondeu-
me: es parva –“díxome así”-
¿como vou mandar un fotógrafo
a Italia? Se cadra cando chegue
xa non chove e non hai tampou-

co quen pague iso. Entón collín a
cámara. Non sabía carregar o ro-
lo pero sabía o que quería facer,
o recoñecemento do instante”. 

Tirar unha fotografía era pa-
ra Inge Morath unha paixón na
que a pesar dos anos e a mestría,
puña todo o seu empeño. E nun-
ca confiaba. Cando daquela se
lle perguntaba polos resultados
do seu novo traballo no Camiño
de Santiago, a fotógrafa respon-
día: “Coido que hai cousas que
valen, pero terei que comproba-
lo, verei se vale a pena. Sería
interesante comparar estas foto-
grafías de agora con aquelas
que tirei entón”, dicía, en espe-
cial a respecto das aldeas, nas
que dicía que encontrara” o
mesmo encanto de hai corenta

anos aínda que non hai mulleres
de negro e hai televisións”. 

Como fotógrafa traballou
na documentación de numero-
sos filmes e espectáculos tea-
trais, entre eles, Vidas Rebeldes
de John Huston ou Morte dun
viaxante de Arthur Miller, o
dramaturgo co que compartiu a
vida durante case corenta anos.
Retratou personalidades como
Neruda, Picasso, Audrey Hep-
burn, Jean Cocteau, Miro ou
Henry Moore  e foi amiga de
Kerouac e Andy Warhol. Nos
últimos anos da súa vida conti-
nuaba entendendo a fotografía
como “unha obra de paixón e
paciencia, un pracer próximo
no que non só hai que ver senón
tamén que escoitar á xente”.♦
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Finou Inge Morath,
a fotógrafa da Magnum que retratou Galicia 
Realizou dúas viaxes, unha nos anos cincuenta e outra nos noventa

C. VIDAL
En Abril de 1998 Inge Morath (Graz, Austria, 1923) regre-
sou a Galicia. Viña por dous motivos, un para clausurar a
mostra da exposición con fotografías dos anos cincuenta
que estaba aberta na Igrexa da Universidade. Outro para
retratar de novo o Camiño de Santiago e captar, como cin-
cuenta anos antes, as persoas e as paisaxes do país. O pasa-
do mércores 30 de febreiro finou de cancro nun hospital de
Nova York a primeira muller fotógrafa da axencia Magnum.

Muller con balde sobre a cabeza e dous “xigantes”. Vigo, 1955.

‘Na fotografía
non só hai
que ver
senón tamén
que escoitar
á xente”
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Os primeiros exemplares postos
nos quiosques acadaron as 63
mil adquisicións. Tucho Calvo
sinala que aínda que a partir de
agora baixasen as vendas, o éxi-
to da colección está garantido.
“Este resultado está a beneficiar
a tirada do propio xornal que
viu, segundo Tucho Calvo, co-
mo as súas vendas aumentaban
en 20 mil exemplares. “Supoño
que xente que o lía nos bares es-
tá a mercar agora o periódico
para facerse co libro”. 

O director da colección re-
coñece que os libros proporció-
nanlle “unha imaxe a La Voz
que non lle daban as promo-
cións de cristalería por moi res-
petábeis que sexan”. Ademais
nengunha outra colección ven-
dida co periódico tivo tan boa

acollida por parte do público.
Habería que remontarse varios
lustros atrás, segundo Tucho
Calvo, para lembrar unha acep-
tación semellante, aínda que sen
chegar a cota actual, e que ca-
sualmente tivo como protago-
nista outro produto relacionado
coa cultura galega: un Diccio-
nario distribuido en fascículos. 

O éxito da iniciativa bota
por terra os perxuizos que al-
gúns editores de prensa mante-
ñen respecto do noso idioma.
“A xente non ten ningún per-
xuizo, todo o contrario, respon-
de Tucho Calvo, como poñen
de manifesto as cifras”.

As claves da boa acollida

As razóns desta boa acollida ha-

bería que buscalas no prezo (un
euro), na campaña de promo-
ción desenvolvida desde o pro-
pio xornal, no feito de presentar
a iniciativa como un traballo co-
lectivo no que participan distin-
tas editoriais, “aínda que sei que
non están todas”, e na distribu-
ción masiva e en quiosque, co
propio periódico. O director da
colección, quen ademais de xor-
nalista é tamén escritor, comen-
ta que el mesmo vive a 30 qui-
lómetros de Betanzos e que no
seu concello e nos da redonda
non hai librerías. “A xente nece-
sita que a axuden a seleccionar,
hai poucos libreiros que lle ex-
pliquen e lle falen dos libros.
Tucho Calvo lembra que debe-
rían existir iniciativas como o
servizo de préstamo, un biblio-
bus ou potenciar as bibliotecas
municipais. “Eu vin como a
xente ten gañas de ler en galego
e acolle con gran interés os li-
bros. Deberían enviarse as casas
folletos con obras selecciona-
das, como envían os comercian-
tes de mobles ou os instaladores
de calefaccións, e tamén faría
falta que os meios de comunica-
ción públicos lle prestasen máis
atención ao libro”.

Tucho Calvo coida que a
acollida desta proposta da Voz
mostra que “hai que cambiar de
mentalidade, sacar aos autores
galegos desa marxinalidade na
que se atopan e que impide que
a xente os coñeza”. A proba de
que o éxito da literatura, inclui-
da a galega, é posíbel estaría
“nas colas que ten Rivas ou os
autores que saen na televisión
como Gala, cando asinan
exemplares no Corte Inglés”. ♦♦

¡A por eles
Karol!
VÍTOR VAQUEIRO

Karol Botija, quero dicer
Wotija, ou Wojtila, é
que xa non me apaño,

meu ben prezado que estás no
Vaticano, na cadeira de Pedro,
teñen-nos arrodeados. Agora,
mesmamente, sai un crego
–crego por dicer algo– e aseve-
ra que non só é homosexual,
senón que, de por parte,
exercita, practica o sexo, anica,
copula sen vergoña, fuchica a
reu, porque non se conforma
con se dar ao onanismo,
segundo lle ensinaron no semi-
nario, senón que, asemade,
quere seguir a exercer de
membro –termo, hei de
recoñece-lo, no contexto
presente, extraordinariamente
ambíguo– do sagrado corpo da
Santa Igrexa que ti, con man
firme e sen tremer –admite-me
a licenza– dirixes, e iso hai que
cortalo, meu Wotija, e tes á
man potentes instrumentos
–outro vocábulo ambiguo; a
indignación muda-me nun nu-
gallán do texto– para frear este
camiño torto, un deles, verbia
gratia, o ecónomo de Vallado-
lid, que é quen de poñer orde,
en vintecatro horas, nunha car-
teira, quer dicer, nunha vida,
desordenada, por repetir o ter-
mo que monseñor Asenjo, da
Conferencia Episcopal, empre-
ga, engadindo, ademais, que o
crego non é casto (acá cómpre
dicer, para servir á verdade,
que eu só coñezo un Casto,
Méndez Núñez). Mais
voltando ao que iamos, o
párroco de Valverde del Cami-
no,  aínda por riba permite-se-
nos a xoldra de dicer que é un
incontinente, posto que Conti-
nente virou a Carrefour; aínda
bon que non dixo que ía buscar
un chollo en  corredores –per-
dón, de novo, aos meus píos
leitores– de comercio. A situa-
ción é grave, meu Wotija, e
compre que a atalledes, pois se
isto segue así mañán ou o mes
que vén veremos pendurados,
ás portas de congregacións re-
lixiosas, letreiros que
publiciten a existencia da Con-
fraría Homosexual do Noso
Padre Xesús do Siléncio ou
das Lesbianitas de los
Ancianos Desamparados, e vai
ser todo un barbordo e un ren-
xer de dentes. É mágoa que xa
periclitaran os tempos caduca-
dos do Santo Ofício e poderes
meter man –no senso figurado,
entende-me, Wotija– aos
disidentes de calquera caste,
como naquelas xeiras nas que
era doado pactar con Adolf Hi-
tler ou Videla, abenzoar as lan-
zas que saian a combater ao
turco, ou os tanques que habe-
rian loitar co comunista ou o
republicano e queimar a
Servet, trincar Maria Soliña,
excomungar a Galileu, unha
mágoa, teimo. Cómpre, porén,
non desesperares e, polo que
poida vir, montares unha plan-
ta xigantesca de produción de
armarios de peche inviolábel
–por tradición A Estrada é
lugar axeitado– nos que a saída
sexa acto inatinxíbel.♦

A venda de libro galego triplica
as espectativas de La Voz de Galicia

Teatro, música
e danza
alternativa
para marzo
en Compostela

Serán tres semanas de teatro, músi-
ca e danza alternativa en Compos-
tela na terceira edición do festival
organizado pola Sala NASA e o
Teatro Galán. Dos días 5 ao 23 de
marzo, catorce espectáculos terán
a capital galega como escenario no
programa de Alternativa 2002. 

Dez estreas en Galicia e tres
primeiros pases absolutos é o que
promete o III Festival Alternativo
de teatro, Música e Danza de
Compostela. O programa ofrece
catorce espectáculos nos que par-
ticiparán artistas de Madrid, Cata-
luña, Países Baixos, Alemaña, Ca-
narias, País Vasco e Galicia. 

Entre as propostas galegas,
anúnciase a estrea dun espectácu-
lo poético de Ana Romaní, Lupe
Gómez e Anxos Romeo e dun no-
vo traballo de Psicofónica de
Conxo. As compañías Matarile
Teatro e Chévere –vencelladas ás
dúas salas promotoras do festival-
inclúen na programación os títu-
los teatrais “A brazo partido” e “O
navegante” respectivamente. 

Serán os espectáculos pro-
pios das salas os que den come-
zo ao festival os días 5 e 6 de
marzo. Seguirán a estrea en Ga-
licia de “Bancarrota” por Le-
galeón-T, “La fuerza de la cos-
tumbre” de El Canto de la Cabra,
“Laboratorio” de Experimenta-
club e “CYP17 (ReCombining)”
de Korzo Productions.♦

M. VEIGA
“Pensabamos vender entre 20 e 25 mil exemplares de cada libro,
pero o que menos venda acadou até agora, a Antoloxía da lírica
medieval, chegou aos 50.000 e todos os demais superaron esa ci-
fra”. Tucho Calvo, director da colección Biblioteca galega 120, que
edita o xornal La Voz de Galicia, móstrase, el mesmo, surprendido
polo éxito. Hai que lembrar, neste sentido, que recentemente va-
rios editores queixáranse da baixada de vendas do libro galego.

Tucho Calvo, director da colección.



Título: Infidelicidades.
Autor: Manuel Lourenzo González.
Edita: Positivas.

Inaugurando a colección Narra-
tivas Quentes, Edicións Positi-
vas ven de sacar á rúa o volume
Infidelicidades, I Premio de Li-
teratura Erótica convocado por
esta editorial, do que é autor M.
Lourenzo González. Malia estar
o erotismo directamente ligado
ao nacemento da narrativa occi-
dental, este núcleo temático rara
vez deu superado a condición de
tabú (a fin de contas non hai
misterio máis craro que o inicio
da vida) que comunmente se lle
atribúe. Nin sequera o feito de
que autores clásicos (pénsese en
Bocaccio) teñan deixado títulos
de mestría innegábel ou de que a
mesma Biblia nos dese O cantar
dos cantares, deron consolidado
este xénero á mesma altura que
a narrativa detectivesca, negra
ou de aventura. Na literatura
castelá, as obras nacidas ao abei-
ro do premio La sonrisa vertical
teñen que ver moito co seu ac-
tual estado de desenvolvimento
e popularidade, non se esquenza
que a desinhibión sexual (ou o
famoso destape), posterior á
morte do dictador e da censura,
chega considerablemente tarde á
literatura, respecto doutras artes
(caso do cinema, a mesma músi-
ca, ou a plástica). A feliz idea
dun certame de literatura eróti-
ca, aquí e agora, supón un paso
adiante na emerxencia deste tipo
de literatura; independentemen-
te da súa calidade. Non será pre-
ciso andar ao rebusco, pois o sis-
tema literario verá fortalecido
un espacio imaxinario que se
achaba nunha situación de pre-
cariedade que facía temer polo
seu futuro. Se Xerais tivo moito
que ver no seu nacemento, Posi-
tivas está potenciando decidida-
mente a súa consolidación.

En Infidelicidades, M. Lou-
renzo González reune trece rela-
tos que presentan como eixo co-
mún o feito de contaren con tra-
mas onde o acto sexual non pro-
voca o estado de felicidade con
que habitualmente acostumamos
asocialo: pola contra, ben se po-
de definir como a exposición
dun repertorio de situacións, ás
veces traumáticas, de infelicida-
de, á que se chega desde a con-
sumación do acto sexual. O títu-
lo, nado polo cruzamento creati-
vo entre as palabras infidelidade
e infelicidade, explícase moito
mellor a partir da segunda, pois
esta nunca falta mentres que ca-
sos de infidelidade é moito máis
problemático atopalos. 

Sen que en ningún momen-
to haxa declaradas pretensións
moralizantes, se ao lector chega
inequívocamente á mensaxe de
que non sempre é plenamente

satisfactorio o acto sexual, e
non está de máis observar certa
precautoria continencia, débese
máis a interpretación propia de-
se lector que a unha aberta ex-
posición autorial. Esta infelici-
dade, que tan ben casa coas
consignas puritanas rexedoras
da sociedade actual, é o centro
da estratexia ilativa que dá uni-
formidade ao volume. 

O volume ábrese cun relato
(dos mellores do libro), onde as
personaxes, e tamén a mesma
acción funcionan ao xeito de
símbolos, sobre o voyerismo: o
director (o mirón) representa ao
lector, os relatos poderían ser as
personaxes e
ese alguén es-
pecial que nos
agrada ha ser o
protagonista. 

A seguir,
por un camiño
de exquisiteces
n o b i l i a r i a s ,
condúcenos ao
eido do terror,
en Nobreza,
con algunha re-
miniscencia de
Poe. Non será esta a única vez,
porque máis adiante, en Aman-
tia, o relato remata desembocan-
do, desde o misterio, no terror. A
sublimación do sexo como vín-
culo fundamental e único entre
as persoas, chegará en Unha
aventura. Paixóns nocturnas in-
troduce unha personaxe agarda-
da, a prostituta, unha profesional
do sexo que leva a cabo unha
vinganza imposíbel e eterna.
Tampouco será a única vez, pois
en Profesionalidade voltará ou-
tra prostituta que tamén tomará
vinganza, castigará, a quen ouse

querer quebrar o seu código.
Con Amor de cinema homena-
xéase a eses lugares onde a es-
curidade envolve momentos de
maxia e fantasías que trascorren
fronte á pantalla, no aconchego
das filas de atrás. Tendo como
tema a infidelidade, preséntanos
a homosexualidade e de esgue-
llo a súa marxinalidade e soida-
de. En Mulleres retorna o mun-
do da homosexualidade (fala-
mos de masculina, a feminina
estaba xa en Unha aventura), e a
incomprensión que xera. Homes
e Desafío falan de actitudes
masculinas, tópicas pero reais,
no primeiro relato, como non,
eses homes máis preocupados
polo automobil que pola moza;
no segundo o prepotente ligón
de discoteca que vai por uvas e
remata vendimado. Protogaia
máis que un relato é o xerme do
que podería ser unha novela fu-
turista centrada no sexo, ese é o
seu interese, porque do resto
non pasa dunha tentativa frustra-
da porque a estratexia narrativa
adoptada é pouco efectiva e de-
saproveita momentos da trama
que lle darían outro aire. A prin-
cesa náufraga traénos a unha
personaxe que falando de sexo

non podía deixar de aparecer: a
princesa (¿quen non soñou con
unha?) neste caso unha princesa
perdularia e pervertida; noutro
relato que tamén se lle foi das
mans ao narrador. O remate po-
no Illas, o mellor, na nosa opi-
nión, do presente volume por-
que en ningún outro foi tan lo-
grado o sensualismo que desem-
boca, nunha gradación moi lo-
grada apoiada nuns poemas pre-
ciosos que van salferindo o rela-
to, na extase sexual (previa ao
desencanto final).

A pesar da reincidencia nal-
gúns temas, como vimos, o acto
sexual é presentando en situa-
cións moi diversas, algo espe-
cialmente agradábel porque
contribúe e evitar a monotonía.
Ademais, detrás do relato pura-
mente erótico enmascárase ha-
bilmente outro, que leva desde
o terror, ao simbolismo, á aven-
tura, ao relato social de tintes
realistas ou ao futurismo, o que
constitúe unha das máis salien-
tábeis virtudes deste volume.
Como consecuencia, a lectura
de Infidelicidades resulta ame-
na. O sexo non invade, nen mo-
nopoliza todo, senón que se ato-
pa detrás de todo, actuando co-
mo envolvente manto que des-
pois, en canto se desvele, per-
mitirá remates climáticos inten-
sos que sorprenden ao lector á
vez que suplantan o éxtase que
despois do acto sexual se agar-
da. En canto ao tratamento do
sexo, este é bastante monolítico,
non hai moita diferencia de re-
lato a relato na maneira de abor-
dar literariamente o acto sexual.
Aquí si se bota de menos unha
meirande variedade (requinta-
mento nuns casos, sensualida-
de, brutalidade, inocencia...etc).

Pese á dispar calidade dos
relatos (xa vimos que algúns
pouco pasan de proxecto narra-
tivos pouco logrados), en con-
xunto é este un volume que non
decepciona, aínda que tampou-
co ofreza grandes doses de ex-
celencia narrativa. Cabe agardar
mellores cousas, tanto do autor,
coma do certame; non obstante,
como primeiro froito deste inte-
resante proxecto de Positivas, o
resultado é satisfactorio.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Tradición e erotismo
Contos colorados é o título do
volume que publica Xerais e
que recolle narracións de tradi-
ción oral de contido erótico.
Colorados porque é asi como os
vellos do concello da
Pontenova denominan este tipo
de narracións. Os encargados de
transmitilas son Xoán
R. Cuba,
Antonio
Reigosa e
Xosé
Miranda,
que
continúan
co labor
dos compi-
ladores de
primeiros do
século XX. Son douscentos no-
venta contos poboados por ma-
ridos cornudos, sacristáns luxu-
riosos e curas putañeiros. As
ilustracións foron realizadas por
Lázaro Enríquez.♦

Teatro
desde Mallorca
Alexandre Ballester é un dos
autores teatrais mallorquíns de
maior recoñecemento e o máis
representado polas compañías
cataláns de afeccionados
durante as décadas dos sesenta
e setenta. A biblioteca Pillado
Mayor,
que edita
a Univer-
sidade da
Coruña,
publica
Nun
pregue de
veludo (fa-
gamos co-
media) que
veu a luz en
1967. Tráta-
se dunha
farsa en tres actos ao redor
dun dictador esperpéntico e os
bufóns que o rodean.
Preséntase en catalán e en ga-
lego, con traducción e notas
de Xesús González Gómez.♦

A rehabilitación
de Vigo
Miguel Martínez López, profe-
sor asociado na Universidade
de Vigo, analiza en Urbanismo
de rehabilitación no centro
histórico de Vigo a historia so-
cial desta area urbana. Por un
lado, como se desenvolveu o
Plano Especial de Reforma In-
terior e, por outra, a interacción
dos viciños
co seu en-
torno
durante a
década dos
noventa.
Martínez
describe o
proceso de

investigación
participativa
emprendido

para coñecer a
situación do parque inmobilia-
rio e a relación dos habitantes
coas primeiras medidas de
rehabilitación que se estaban a
levar a cabo. O libro está edita-
do pola Universidade.♦

FFIICCCCIIÓÓNN
1. INFIDELICIDADES.
Manuel Lourenzo.
Edicións Positivas.

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

3. MARTÁZUL.
Xosé Antón Perozo.
Ir Indo.

4. BREVE CRÓNICA UNIVERSAL
DA CLASE OBREIRA.

Jaureguizar.
Sotelo Blanco.

5. A HISTORIA ESCRÍBESE
DE NOITE.

Bieito Iglesias.
Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. O ENTROIDO GALEGO.
Federico Cocho.
A Nosa Terra.

2. A CARREIRA DO SALMÓN.
Suso de Toro.
Xerais.

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

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

5. ESCOLANTES E ESCOLAS
DE FERRADO

Narciso de Gabriel.
Xerais.
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Librarias consultadas:
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O acto sexual non
sempre trae a felicidade
Unha mostra do difícil encontro
entre o erotismo e a literatura

Pese
á dispar
calidade
dos relatos,
o volume
non
decepciona

Manuel Lourenzo González.
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Obra: Cyrano de Bergerac.
Autor: Edmond de Rostand.
Edita: Ediouro-Tecnoprint (Portugal).

Obra: Viagem à lua.
Autor: Cyrano de Bergerac.
Edita: Guimarães Editores (Portugal).

Non hai moito tempo, un crítico
dunha gaceta literaria recomen-
daba, frente a versión libre de
Paulino Pereiro e Francisco Pi-
llado, a conveniencia de traducir
o Cyrano de Bergerac de Ed-
mond de Rostand ao galego. No
desconcertado e hoxe retraído
mercado editorial galego, onde
non están traducidos nin Lautre-
amont, Baudelaire, Rimbaud ou
Mallarmé, só por citar algúns re-
levantes autores franceses do
XIX, tal recomendación non se-
mella completamente desafortu-
nada, aínda que non serei eu
quen –como explicarei logo– de
subirme a tal carro, aínda que es-
te fose o do mesmísimo Tespis.

O Cyrano de Rostand ten en
común, curiosamente, a súa
coincidencia cunha moda actual
de revisión de personaxes reais
que, transfigu-
rados pola li-
teratura ou o
cine, están
dando lugar a
creacións ab-
solutamente
grotescas can-
do non incri-
bles, velaí ese
Toulouse-Lau-
trec do filme
Moulin Rouge
convertido ao
cretinismo por
partida dobre,
física e mental.
Pobre Toulou-
se-Lautrec que
tan mal levou
en vida a súa
eiva, para que post-mortem, eso
si, en forma de homenaxe, lle an-
den  por enriba a minguar as sú-
as capacidades intelectuais. Ou
ese Willy de Shakespeare in love,
tan lindo, tan brincadeiro, tan es-
padachín el. Menos mal que o
auténtico Shakespeare parece ser
que era un señor bastante come-
dido e discreto, que compuña ao
calor do fogar comedias e dra-
mas que despois representaba no
Globe; ¡vaia aburrido!, dirán.
Ben sei que a literatura permite a
licencia, o cal en principio non é
malo, de basearse en personaxes
históricos para despois afastarse
deles, senón cómo ler Xulio Ce-
sar, Salambó ou Morte de rei;
¡ollo que todo afastamento pode
ser tamén unha forma de achega!
mais ¿cara onde? E se ben sei is-
to, sei tamén discernir o que po-
de ser un puro disparate. O lector
poderá decatarse da pouca gracia
que me fixo asistir ás representa-
cións teatrais do Cyrano de Ed-
mond Rostand ou velo vertido ao
celuloide, sendo como son, un
rendido admirador de Savinien
de Cyrano, o auténtico, o escritor. 

Os franceses xa antes de
1870 pero máis a partir desa da-
ta, por mor da súa derrota na
guerra franco-prusiana, adoecí-
an pola aparición dun auténtico
mito patrio que xurdise da pro-
pia creación literaria. E non por-
que non os tivesen históricos:
Carlos Martel, San Lois, Xoana
de Arco, a mesma Revolución e
Napoleón entre outros. Pero
claro está que estes mitos ou to-
maban moito partido por un
bando ou demasiadas comu-
ñóns, e xa se sabe: un borbóni-
co non apoiará a un orleanista,
un monárquico a un republica-
no, e tódolos anteriores a un bo-
napartista (os socialistas e os
anarquistas despois do da Com-
mune son case que apátridas). 

Quedáballe polo tanto á li-
teratura concibir o mito integra-
dor e patrio, pero os escritores
do XIX, xente ingrata, parecían
máis atentos a crear literatura ou
episódicamente mitos para a
propia literatura; así xurdiron
Carmen ou Madarme Bovary.
Pero, ¿como ía representar Car-
men á Francia eterna sendo co-
mo era muller, xitana, española,
contrabandista e promiscua?
¿Ou Emma Bovary: muller,
adúltera e suicida? Quedáballes
D´artagnan, pero axudar a unha
raíña sospeitosa de adulterio cun
nobre ¡inglés! despois do de Su-
dán, foi pór o mosqueteiro á al-
tura do capitán Dreyfus, alome-
nos por un tempo. O triunfo en
solitario, como mito, do Cyrano
de Bergerac estaba espédito, e o
autor o día despois da estrea re-
cibiu a lexión de honor das mans
do propio presidente, e pouco
despois entrou na Academia,
cousa que non conseguira Bau-
delaire, e mira que o intentou. 

O paradoxo reside en que os
franceses buscando un mito o
máis representativo e politica-
mente correcto para a época ( é
dicir bastante apolítico, patrióti-
co e casto) llo outorgasen a un
personaxe cunha probable ho-
mosexualidade latente, Anna
Freud dixit, e se non ver o seu li-
bro O eu e os mecanismos de de-
fensa onde lle adica á análise
deste persoaxe un capítulo. E se
así fose, non estaría mal polo que
ten de transgresor, pero non esta-
mos ante un mito liberador ou al-
truísta, senón vexamos como se
constrúe a trama: Cyrano unha
vez que renuncia a Roxanne, lo-
gra que case con Christian, sa-
bendo que no fondo é un fraude
que en absoluto resposta ás es-
pectativas de Roxana, o autor,
que non é lerdo, sabe que se lle
vén a obra abaixo ante a tremen-
da trampa matrimonial na que
Cyrano mete a súa prima. Solu-
ción: os soldados deben saír esa
mesma noite para o frente de ba-
talla, ¡que concidencia!, pero
claro, da guerra pódese voltar e
por tanto consumar... o desastre.
Nova solución: Christian morre
en batalla a pesar do seu sobre-

protector amigo, ¡bravo! dende
que o autor de Crime e castigo
puxese o asasino Raskólnikov e
a xove prostituta a ler a biblia ¡na
cama!, ninguén estragara o crite-
rio de verosimilitude tan impu-
nemente. Pero continuemos, un-
ha vez morto o problema, Cyra-
no por honrar o seu amigo fina-
do, non lle di a verdade a Roxa-
na, deixando a viúva nun honra-
dísimo e virxinal limbo conven-
tual durante quince anos, ata que
Cyrano morre delatando o seu
amor en pleno delirio. Todos
mortos, todos virxes. 

¿E que diría o verdadeiro
Savinien de Cyrano, o escritor, a
todo isto? “Non me veñan cos
fermosos panexíricos da virxini-

dade, que ese honor non é máis
que aire...” Se queren atopar un
verdadeiro exemplo liberador e
altruísta, que deu lugar a unha
boa novela e a un magnifico fil-
me, lean a novela de C.J. Koch
O ano que vivimos perigosa-
mente, ou vexan o filme do mes-
mo título dirixido por Peter
Weir, onde o personaxe do fotó-
grafo Billy Kwan (Linda Hunt)
vai facer posible o encontro
amoroso dos outros dous perso-
naxes principais, pero dende un-
ha posición bastante honesta e
sen burdas solucións estructu-
rais ou argumentais, e se alguén
ten que inmolarse este vai ser el.

En canto á suposta posición
de vangarda  teatral con que al-

gúns críticos defenden  a obra de
Rostand, témome moito que ese
posto lle corresponda con plena
xustiza a ese magnifico creador
que foi Alfred  Jarry e a súa ma-
rabillosa saga de Ubu, ou ben a
Raymond Roussel e á súa version
teatral de Impresións de África. A
ámbolos dous debelle moito o te-
atro contemporáneo mundial, non
só o francés. (Sería mesquiño po-
la miña parte se non engadise que
Edmond Rostand foi quen ani-
mou a Raymond Roussel a verter
Impresións de África ao teatro.).
Se algunha posición ten de reno-
vación é fronte ó teatro en verso
anterior (teatro en verso que con-
segue enterrar), algo así como se
fronte a Marquina ou Pemán fixe-
se La venganza de Don Mendo,
dende logo non La casa de Ber-
narda Alba.

En fin, só me queda animar
aos lectores a descubrir a ese
gran escritor do século XVI que
foi o auténtico Savinien de Cy-
rano, ateo, librepensador, que
arremete contra a virxinidade, a
guerra, a paternidade, a relixión,
defensor do heliocentrismo na
época na que é queimado Gior-
dano Bruno, ou é inculpado Ga-
lileo pola inquisición, un perso-
naxe dende logo molesto para
calquera goberno e mal mito pa-
ra os poderes da súa nación, que
diría no seu libro O outro mun-
do ou os estados e imperios da
lúa: “infortunado país onde os
símbolos da procreación son
obxecto de vergonza e se hon-
ran os da destrucción”.♦

ADOLFO BOADO

Cando Francia se namorou dun gran nariz
Cyrano de Bergerac, o mito literario, versus Savinien de Cyrano o escritor

Os
franceses
adoecían
pola apari-
ción dun
auténtico
mito patrio
que xurdi-
se da
propia cre-
ación
literaria.

Depardieu, á dereita, protagonizou unha das múltiples versións cinematográficas de Cyrano.



No pasado mes de agosto de
2001, durante seis domingos
consecutivos, a TVG emitiu
unha entrega do programa da
produtora galega Formato titu-
lado Memoria cotiá. Nesa en-
trega estival, en horario de pri-
me time, a TVG usou o seu co-
ñecido criterio de repetir sen
criterio, que seica lle dá bos re-
sultados con Pratos Combina-
dos. A pesar de ter xa na man
os catorce programas contrata-
dos, emitiu tres repetidos dúas
veces. Sen comentarios.

Chega agora o mes de fe-
breiro, e sen aviso nin promo-
ción, deciden emitir outra tan-
da –repetindo os de agosto–,

que remata tamén abruptamen-
te este venres día 8, coa chega-
da do novo magazine das tar-
des. A falta de explicacións da
compañía sobre os seus erráti-
cos criterios o espectador terá
que volver esperar por unha
emisión digna dunha das me-
llores producións que se viron
nestes últimos tempos.

Memoria cotiá consta dun
total de 29 programas, de case
media hora de duración, nos
que se procura amosar a evolu-
ción da sociedade galega ao
longo do século XX, a través da
voz dos seus protagonistas. O
traballo de produción é inxente
pois foron realizadas perto de

500 entrevistas, que despois
son enfiadas con sinxeleza,
construíndo verdadeiros discur-
sos televisivos. Títulos como
“As fillas de Eva”, sobre os
cambios na situación da muller;
“Cando eramos mozos”, sore o
namoramento e a relación de
parellas, “Co sal na pel” unha
peza mestra para explicar en
pouco tempo a evolución do
mundo do mar nos últimos
anos; “Ondiñas veñen”, sobre o
evoluír da radio; “A familia ben,
gracias”, “Cuestión de fe”, “So-
ños dun século”, “Memorias dun
pobo labrego”, “Xogos de infan-
cia”, “Saxo, gaitas e rock&roll”,
dan unha idea do que se está a

ver co paso cambiado na TVG.
Os programas contan cunha

pequena introdución dun perso-
naxe coñecido (María Pujalte,
Manuel Manquiña, o Mago An-
tón, Farruco, Luís Zahera,...) e
despois imos vendo as opinións
dunha manchea de persoas anó-
nimas e coñecidas que van debu-
llando lembranzas. Aínda ollado
aos poucos, o programa conse-
gue emocionar o espectador e a
pesar da mala hora de emisión
(ás 15,45 h.) neste segundo paso
a prazos, acadou cuotas de pan-
talla de ata un 11%.

A feitura moderna, misturan-
do os formatos habituais e o pa-
norámico 16:9, resiste ben o paso
do tempo e a dirección da TVG
debe considerar buscar un oco na
programación, en bo horario,
promocionalo
ben e, sobreto-
do, emitilo se-
mana lmente
para que se po-
da dixerir e sa-
borear tanta in-
formación e
tanta memoria.
Di o premiado
director José
Luis Guerín
que “a realida-
de nunca nos
traizoa” e Me-
moria cotiá é
un magnífico
exemplo. 

R e m a t e -
mos con dúas cereixas ao azar
dun programa que, indirecta-
mente abordaba a emigración.
Unha muller lembraba como
deixou o fillo cos avós para
marchar co home á emigración,
“sabiamos que o pequeno que-
daba ben atendido, pero foi
moi duro. Botamos sete anos
chorando, día tras día”. Ou o
falar do cantante Xil Rios, “co-
ñecín os meus pais, que mar-
charan fóra, cando xa tiña vin-
teún anos cumpridos”.

XAN CARBALLA
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O Correo
da Unesco
Decembro de 2001. Prezo 3,35 e.
Dirixe: René Lefort.
Edita: UNESCO.

O seu tema principal é a investi-
gación científica, en concreto o
réxime no que se permite a pes-
quisa e o nivel de democracia
que existe
nas
instancias
académicas
do máis alto
nivel. Entre
outros
artigos,
destaca o do
británico Do-
nald Macleod,
que conta a
experiencia
dun organismo inglés que lles
garante axudas a profesores uni-
versitarios refuxiados para que
prosigan o seu labor. Ademais
deste asunto, na revista inclúen-
se varios traballos sobre o senti-
mento actual no islamismo.
Sophie Boukhari entrevista a
Abdou Filali-Ansary, filósofo
marroquí.♦

Latexo
Nº 37. Decembro de 2001.
Dirixe: Pepe Zarza.
Edita: Ureca.

X.L. Franco Grande entrevista a
F. Fernández del Riego. Marta
de Ybarra achéganos á obra fo-
tográfica de Juan M. Martínez
Salgado. Alberto Canle
percorre coa
palabra e a
imaxe os te-
souros natu-
rais que se
agochan nas
Médulas.
Ademais, pu-
blícanse sen-
llas reportaxes
sobre
máquinas de
escribir, calcular, imprimir,
fotocopiar e compor e ao redor
da baralla de cartas española.
Tamén se inclúen todas a infor-
mación da actualidade do club
de empregados de Caixanova.♦

Croa
Nº 11. Ano 2001.
Edita: Asociación de Amigos do Castro de 
Viladonga.

César Llana e Helena Varela re-
cordan as primeiras escavacións
arqueolóxicas no castro de Vila-
donga, hai agora 30 anos.
Manuel Laxe comenta os acha-
dos de fíbulas anulares
do tempo
dos
romanos.
Berto Alonso
describe o
Castro do
Bispo, sito en
Rececende,
concello da
Pontenova.
Antonio Prado
e Xulio
Reboredo comentan o
desenvolvemento urbano de
Lugo no s. XIX. Inés Díaz dá
conta do Museo Arqueolóxico
de Cacabelos, no Bierzo.♦

Adeus
de Bate Certo
Título: Proxecto Entropia.
Grupo: Bate Certo.
Edita: Zouma Records.

O 10 de marzo do pasado ano o
grupo Bate Certo reuníase no
Café Cultural Auriense para
gravar un disco en directo que
servía tamén para dicir adeus
ao seu público. Projecto Entro-
pía é o título do compacto des-

te grupo ourensán de música
tradicional, formado por  Mar-
ta Vázquez, Carlos Pérez, Ge-
lucho Pérez, Xabier Paz, Ro-
berto de Andrés, Francisco X.
Gómez Cano e Iván Area. Du-
rante a súa etapa xuntos parti-
ciparon en citas musicais como
o festival de Santo Estevo, as
noites folk do castelo de Mace-
da e o Punteiro-Rock, de Vila-
nova de Lourenzá. Neste disco
fálanos de como reter os mo-
mentos nos que un se deixa le-
var pola desorde, arrastrado
polo big band das partículas do
pensamento, como parte activa
dunha realidade que muda. Son
os instantes que quixeron cap-
tar para o directo. O seu traba-
llo sabe tamén a Portugal xa
que a proximidade da raia im-
pregna aos ourensáns. Unum-
bio, Quark, Termodinámicas e
Enxofre son títulos dalgunhas
das pezas recollidas nun disco
que reúne temas dos comezos

con outros de máis recente
composición. Sempre, din eles,
“fieis á forma de concebir e
manifestar a música de toda a
súa traxectoria”.♦

Homenaxe
a Deep Purple
Título: Speedkings.
Grupo: Sex Museum.
Edita: Locomotive.

Dous anos despois de gravar
Sonic, os Sex Museum voltan ás
tendas con Speedkings, un disco
no que seguen experimentando
con rock duro, garaxe e psico-
delia. A intención da banda: edi-
tar un disco cun son que non
desmereza dos directos. Fer-
nando e Miguel Pardo, Marta
Ruiz, Pablo Roda e Robby Lo-
zano forman esta banda nacida
hai xa quince anos e que ten tras
de si oito albumes. Seres extra-

ños no panorama musical espa-
ñol, o grupo madrileño aposta
polos seus  gustos persoais,
consciente de que non encaixan
coas modas actuais. Temas
compostos en inglés e guitarras
potentes seguen sendo a base da
súa receita. Co disco gravado
este verán saen de xira e chega-
rán por Galicia: posibelmente
en marzo na festa do queixo de
Arzúa e en abril en Santiago e
Pontevedra.O título, unha ho-
menaxe a Deep Purple, do que
versionean o tema Speed king.♦

Memoria cotiá, documental e
reportaxe de altos vós
A TVG desaproveita
unha das mellores producións dos últimos tempos

A TVG
debe
considerar
buscarlle
un bo
horario,
promocio-
nalo e,
sobretodo,
emitilo
sema-
nalmente

Máis de cincocentas entrevistas serviron para tecer o documental Memoria cotiá.
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Ándalle na cabeza a Xabier Cor-
dal presentar A vella peneira a
noite (Bahia Edicións) ao ar li-
bre, nas beiras dunha praza am-
pla, monumental e de pedra. “A
poesía ten que tomar a rúa e, de
tomala, pois hai que facelo ao
grande” comenta pero, contra o
que poda parecer, o seu non é so-
berbia senón retranca. A mesma
que está nas súas orixes poéticas,
cando formou parte do irreveren-
te colectivo Ronsetltz entre 1985
e 1995, autores dun único poe-
mario, o póstumo Unicornio de
cenorias que cabalgas os sába-
dos. “Sacou a poesía fora e foi
unha proposta sociolóxica. Da-
quela notamos un baleiro inmen-
so en torno a nós, como se esti-
vesemos agredindo a alguén”,
explica. A retranca e a parodia
agroman na obra de Xabier Cor-
dal. “¿Que lle imos facer, en to-
das as familias hai un gracioso?”
sáelle de seguido para logo, máis
polo miúdo, dar unha resposta xa
dentro do rigor literario: “Está na
mellor poesía galega dos séculos
XIII e XIV. Cando comecei na
poesía perguntábame que pasa-
ba, por que os autores fuxían de-
sas propostas malia ser mesmo
difícil, por exemplo, ler a poesía
de Cunqueiro sen ironía. Había
quen se molestaba con nós. Rir
senta moi ben”. 

A nada que se consulten os
textos críticos sobre a súa obra,
varias son as características co-
as que os estudosos definen a
súa criación. A primeira delas o
experimentalismo, adubiado
con cualificativos como van-
gardismo ou posmodernismo.
O autor dálle voltas a cada un
deles. Certo é que el só publica
cando “ve que pasou algo” e
nin se lle pasa pola mente de-
sautorizar ao prologuista que
aventurou para el aquilo da

“continua renovación da poe-
sía”. “Trato sempre de buscar,
non me parece serio dar varias
veces a mesma cousa” explica. 

Nesa busca aparece A vella
peneira a noite, un poemario no
que se aprecian cambios a res-
peito da súa anterior obra, os li-
bros Arianrod, Fruto do Teixo e
Afásia, este último publicado
hai catro anos. “Afásia era re-
concentrado e amargo, neste no-
vo dáse unha volta ao colecti-
vo” ou, xa no aspecto formal, o
poeta confesa que abandona “o
tocar pechado polo tocar aberto,
dise doutro xeito, en apariencia
máis transparente”.  Tampouco
é moi dado Cordal a falar da súa
obra, do mesmo xeito que redu-
ce a lapela ao máximo –os poe-
mas non teñen currículo nen
biografía, defende- e pouco lle
gusta incluír fotos súas nos li-
bros, prefire que sexan os pro-
pios textos os que falen.

Remexer na ferida

Para Xabier Cordal a poesía
non é boa como arma contra o
poder pero, sen embargo, na
súa criación latexa un interese
que non deixa de ser político.
“A miña preocupación é recu-
perar a linguaxe que se está a
facer invisíbel, expropiada por
empresas privadas. Pero esta é
unha loita difícil”. 

Por veces, A vella peneira a
noite faise a propósito narrati-
va. Acontece, por exemplo,
cando o autor constrúe un rela-
to dramático. “temos que con-
tar certas cousas. Aquí apare-
cen os episodios da guerra en
Cariño e o proceso polo que un
se decata do ocultamento, do
silencio. Moita xente non sabe
os nomes dos mortos da súa co-
marca e investigar niso é mes-

mo perigoso para a saúde por-
que pesa unha lousa por riba.
Compre que saibamos quen ga-
ñou e quen perdeu a guerra.
Dentro de dez ou quince anos
xa non quedarán testemuñas”
afirma. Despois dunha lista de
nomes, escrebe no poema que
pode ser que “haxa protestas
por esta conversión á literatura/
de feitos tan distantes, por re-
mexer na ferida (...)”. 

O libro remata cunha ho-
menaxe a Manuel Antonio. “É
imposíbel substraerse a el. De-
fendeu a república galega, e
esa foi unha actitude que man-
tivo escribindo e na vida”. A fi-
gura de Manuel Antonio dá pé
para que na conversa saia a súa
opinión arredor de dous temas
necesarios cando é Xabier Cor-
dal o que fala. 

O primeiro é a vangarda.
“No primeiro recital de Ron-
seltz, Serxio pintou nunha pare-
de La Vanguardia está en Bar-
celona. Agora a vangarda está
en Porto Alegre, en Xénova e
conto con que tamén chegue ata
aquí” afirma. O segundo, o aco-
modamento da cultura galega
de hoxendía. “Manuel Antonio
era insubornábel. Agora todo
está moi calmo, moi cómodo
–aínda que xa estivo máis–, os

autores son invisíbeis pero as
posturas que antes eran na-
cionais agora semellan estar de
servicio eleitoral”. Quere pon-
tualizar Cordal que para un es-
critor, “non importa o que poña
na letra pero si onde poña o seu
corpo” e nesa onda, el aposta
polo “traballo de base”. 

Desfai a división da poesía
galega dos últimos trinta anos e
aponta que nos noventa deuse
un movemento polo que pro-
postas diversas se xuntaron en
recitais pero pouco a ver teñen
a “crítica feminista co inxenuis-
mo, a poesía política coa intros-
pección”. Perdeuse, iso si, o ri-
tualismo de tempos pasados e,
tal vez, Ronseltz deixara entón
de importunar. Membro das
Redes Escarlata e participante
activo dos debates promovidos
pola “Lista republicana”, Xa-
bier Cordal recoñécese partíci-
pe dun grupo de poetas que in-
cluiría, entre outros, a Chus Pa-
to, Anxo Angueira, Manuel Ou-
teiriño ou o propio Xosé Luís
Méndez Ferrín, a quen lle adica
o libro. “É unha comunidade
que existe, aínda que non sabe-
ría concretar as causas”, di. De
forma expresa adivíñase, por
exemplo, nas adicatorias cruza-
das de todos eles.♦

Vilafranca e
Pontevedra
pretenden
celebrar
xuntas o 17
de Maio

P.B.
O Concello de Pontevedra e a Co-
misión Sarmiento 2002 de Vila-
franca do Bierzo fixéronlle á Real
Academia Galega unha proposta
conxunta para que o programa in-
situcional  do Día das Letras Ga-
legas se desenvolva nas dúas vilas.
Solicitan que se celebre un acto
pola mañá na localidade berciana,
onde naceu  Sarmiento, e outro
pola tarde na cidade do Lérez, on-
de pasou case que toda a súa vida. 

A RAG decidirá o programa
definitivo no plenario que se cele-
bra este sábado 9 de febreiro. Aín-
da que o novo presidente, Xosé Ra-
món Barreiro, se manifestou de en-
trada en contra de integrar ao Bier-
zo nos actos institucionais, nunha
reunión que mantivo o Martes 5 co
presidente da Comisión Sarmiento
2002, Héctor Silveiro, amosouse
“receptivo á proposta”. Os seus
promotores din non existe ningun-
ha razón para non celebralo en am-
bos os dous lugares e lembran que
en anos anteriores xa se celebraron
actos en dúas vilas diferentes. Foi o
caso da homenaxe en 1996 a Ferro
Couselo, ocasión na que a RAG
viaxou a Valga e Ourense. 

Através dunha campaña que se
realizou case que exclusivamente na
rede, concretamente en Vieiros.com,
o manifesto a prol de que a RAG
acudise tamén a Vilafranca co ob-
xectivo de apoiar institucionalmente
aos galegofalantes que hai nesta co-
marca, sumou 1.400 apoios. Para o
concelleiro de Cultura de Ponteve-
dra, Luis Bará, compartir a celebra-
ción con Vilafranca suporía darlle
un importante apoio ás persoas e co-
lectivos que veñen traballando des-
de hai tempo na divulgación da fi-
gura deste ilustrado do século XVIII
e na recuperación do uso do idioma
galego nun territorio tan vencellado
a Galiza.♦

Xabier Cordal
‘A linguaxe foi expropiada por empresas privadas’

CARME VIDAL
Disque no escurecer, cando o día está calmo, sae o poeta Xa-
bier Cordal para ver se A vella peneira a noite. O título do seu
novo poemario recolle unha expresión popular aínda viva nal-
gunha comarca do país que se emprega para falar da xeada
que cobre os campos. Trátase do cuarto libro de Xabier Cor-
dal, un autor que, como di Xe Freire no prólogo dun dos seus li-
bros, “avoga pola necesaria e continua renovación da poesía”. 

Novidades narrativas

HISTORIAS NON IRREAIS

ler é ser
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De toledo a lisboa non hai trobador que non a use 

O galego-portugu s
lingua de moda

A NASA, ADEMAIS
D O  N O M E  D A
AXENCIA ESPACIAL
DOS ESTA D O S
UNIDOS E DUN LOCAL
DE ACTUACIÓNS DE

SANTIAGO, É UNHA
ARTE DE PESCA,
TIPO TRAMPA, QUE
USA UN ENGADO OU
CEBO PA R A  AT R A E R
A DETERMINADAS

ESPECIES MARIÑAS,
POR EXEMPLO O
POLBO. A NASA
DÉIXASE NO FONDO
E LEVÁNTASE HORAS
DESPOIS.♦

As miñocas
póñenas na
punta do anzó

para enganar
os peixes.

VAN DE PESCA 2

LIBROS NOVOS

Alén das
estrelamares
A editorial S.M.
ven de tirar do
prelo o premio
“Barco de Vapor”.
Trátase da
primeira novela de
Xoan Xosé Lago
Pereira e titúlase
Alén das
estrelamares.
Solidariedade,
humor e amor hai
neste libro que
protagonizan un
centolo, un polbo,
un caranguexo e
unha peixeira. Para
ler a partir dos
doce anos.♦

Sei dun vento mentireiro,
que endexamais di verdades.
Brúa contos, trabalinguas,
adiviñas e cantares.
O ventiño mentireiro
vai por vilas e cidades.
As persoas que acariña
esquecen as soidades.

Antonio García Teixeiro
(do libro Ventos)
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¿QUE É UNHA NASA?

O avó pesca con cana e
os Bolechas con

sedela

Do rei para abaixo todo aquel que se atreve na difícil arte
de trobar emprega a lingua galego-portuguesa. Tanto
un señor de Compostela como un príncipe de Lisboa

ou Toledo. O galego-portugués é a lingua de moda
entre os poetas medievais, algo así como no
futuro serao o inglés para as bandas de rock.

Os trobadores fan cancións de amor, pero
tamén outras para rirse da xente.

Compoñen nos castelos nos que viven ao
servicio dos señores. Ás veces hai nobres

que tamén se dedican a compoñer eles
mesmos as cántigas. 

Entre as cidades, Compostela é a máis
sobranceira da metade norte da Península,
a que está libre de mouros e nela concén-
transe bispos, príncipes, guerreiros e artis-

tas. O prestixio da cidade, tanto no
mundo cristiano coma no

musulmán, fai que o gale-
go se use nas cortes e

pazos máis cultos.♦
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Un grupo de mexicanos refírese
a eles como Siniestro Cojonudo
Total e discúlpanse polo compor-
tamento violento de varios fans
na capital azteca. Un estudante
universitario espera o seu con-
certo nunha cidade castelá como
se fose o “dia H”. Un cibernauta
relata como se presentou ao
casting de Operación Triunfo
cunha versión de Las tetas de mi
novia e foi eliminado en favor de
David Bustamante. Un público
en renovación constante nas últi-
mas dúas décadas comparte pai-
xón polos vigueses. O venres 1
de febreiro actuaban na sala Ga-
ratge de Barcelona, espacio que
pechaba definitivamente as súas
portas con este concerto. Algúns
fans amosábanse decepciona-
dos porque o concerto soubera a
pouco para tratarse de tamaño
aniversario. 

Están desconcertados á es-
pera dunha festa que se retrasa.
En marzo sairá o triple disco co-
memorativo, demorado máis do
previsto. ¿Quienes somos? ¿De
donde venimos? ¿A donde va-
mos? é o título do traballo que
publica Dro e que recolle parte
do directo gravado en Vigo no
verán do 2000. Aquel directo tan
tolo no que Siniestro pareceron

de novo os punkis insconscien-
tes que destrozaran un coche en
accidente a finais de 1981. Ta-
mén será reeditada a súa disco-
grafía con temas remasteriza-
dos, singles hoxendía desapare-
cidos, e cancións inéditas. 

Para algunha que outra bata-
lla dan vinte anos. E para xente
que vai e ven, como se encarga
de lembrar nos últimos concertos
Xulián Hernández. No último ano
o baixista lugués Segundo Gran-
dío, adicado á producción musical
e comandando o estudio de gra-
bación Casa de Tolos, deixou o
grupo. Siniestro tamén acubillou
nomes que despois se apartarían,
como German Coppini, xa en
1983 para montar Golpes Bajos,
Alberto Torrado que en 1987 pa-
sou aos Resentidos, momento no
que Xulián Hernández deixa a ba-
tería para poñerse a cantar e to-
car a guitarra, ou Miguel Costas,
compositor dalguns dos temas
máis coñecidos do grupo, que se
despediu do grupo en 1994.

Hoxendía os carreiros prefe-
ridos dos siniestro lévanos a pa-
raxes máis achegados ao blues
e ao rock and roll que a aquel
punk iconoclasta de caca,cu,pe-
do, pis. Se naqueles tempos nos
que se burlaban de Brian Ferry

chegan a ver o que tal duraron
como grupo, renegarían de sí
mesmos “por vellos”. Agora reco-
ñecen que nos anos oitenta dixé-
ronse moitas frivolidades, pero
nen se van poñer a cantar en in-
glés nen van renegar delas.♦
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“O músico é ese bicho que
se diferencia do porco en
que o porco é ese animal
que non se pasa a noite in-
tentando follarse a un músi-
co”, di Xulián Hernández. O
cantante de Siniestro, quen
albiscou cal debía ser o des-
tino do grupo apartir dos pri-
meiros noventa, desprega
unha autocrítica, áceda e be-
nevolente á vez, que abran-
gue a todo o universo musi-
cal, do road manager ao fan.
“Os cantantes son, apa-
rentemente inaccesíbeis. Os
guitarristas non falan. Os
baixistas só sorrín e non fan
proposicións deshonestas.
Os baterías, polo contrario,
teñen moi claro cal é o seu
obxectivo neste mundo: fo-
llar. Por que o único animal
que ten tres pernas e unha
polla é a cadeira dun batería,
e toda a mentalidade do que
está sentado enriba está per-
fectamente orientada á con-
secucions dos seus fins”

Cumpridos soños como
grabar en Memphis, montar
un espectáculo multimedia e
incluso participar na rodaxe
dunha película porno, Her-

nández goza de grandes
amistades no mundo do
rock, do cal se ri no libro
¿Hay vida inteligente en el
rock and roll? “Os colegas
dos grupos son aqueles in-
divíduos que deambulan po-
lo local de ensaio sen outro
obxectivo que pillar algunha
litrona ou algún porro que
apareza por alí. Acostuman
a estar sentados nun recun-
cho lendo os comics atrasa-
dos que vai deixando o dono
do cuchitril en cuestión. Te-
ñen tres obrigas: estar cala-
diños, non protestar pola ca-
lidade das drogas ou da cer-
vexa e amosar un entusiamo
contaxioso á hora de falar
do grupo”.

¿E que hai do sexo e das
drogas no rock and roll? De
fiarnos de Xulián Hernández,
se un organizador de con-
certos promete ambas cou-
sas quere dicir que hai unha
gasolinera aberta toda a noi-
te na que se poden mercar
chocolatinas. O mesmo que
cando garante o aire acondi-
cionado, e que hai en reali-
dade é unha billa detrás do
escenario por se ao batería
lle dá unha lipotimia, ou can-
do di: “esperaremos un pou-
co para empezar que aquí a
xente sae de casa despois
do partido”, en realidade
quere dicir; “a ver se os ca-
tro gatos que hai se toman
unhas copas máis”. Sufrida
vida a do artista, di Xulián
Hernández, quen se consola
coa estatística: “Se no bar
hai cen rapazas e a túa me-
dia de aceptación é dun un
por cento, a posibilidade de
que alomenos unha diga que
si é considerábel”.♦♦

Sexo e estatísticas no rockAA
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Un percance automobilístico e “algún que outro
desgarro nas súas carnes roqueiras”. Cobizados
singles, un disco de ouro e vinte anos de idade.
Siniestro Total prepara a súa festa de aniversario.

Un disco triple e a reedición da súa discografía conmemoran o vinte aniversario
do grupo liderado por Xulián Hernández, á esquerda, e do que formaron parte
Germán Coppini, sobre estas liñas, e Miguel Costas.
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O seu foi nacer en música, un 4
de outubro de 1917 en San Car-
los, filla dunha campesina e un
mestre con afección á recollida
de cantigas populares chilenas.
Con este berce, Violeta ponse a
cantar moi nova, con só quince
anos recorría boliches coa súa
música e mostraba a súa queren-
cia polos cantos populares, faru-
cas, tonadas, corridos ou valses
tradicionais. Violeta é de casa
pobre e esa foi tamén razón para
empurrala a cantar desde tan cur-
ta idade. “As cabezas brancas
oriéntanme; onde vexo unha ca-
beza branca, achégome e come-
zo a perguntar”, dicía ela do seu
xeito de recoller a sabiduría dos
vellos do campo ata o ponto de
conseguir recompilar por volta
de tres mil cancións. 

A guitarra e a voz de Violeta
Parra foron tamén o autofalante
de denuncias e reivindicacións, o
berro primeiro dun tempo que
había de encontrar na música un
soporte privilexiado de protesta.
Cancións de loita contra o impe-
rialismo e a favor dos direitos
dos indíxenas e dos obreiros, de-
nunciando aos americanos que
explotaban as minas ou recupe-
rando aos líderes indios que loi-
taron contra os españois, expre-

sado de forma clara en temas co-
mo “Hace falta un guerrillero” ou
“La carta”. De Violeta Parra saí-
ron cancións como “Casamento
de negros”, “Los santos borra-
chos”, “Volver a los diecisiete”,
“Arauco tiene una pena” “Santia-
go, pensando estás” , “Y arriba
quemando el sol” ou “Gracias a
la vida”, sen dúbida a máis popu-
lar que tamén na voz de Joan Ba-
ez se convertiu en himno dos es-
tudiantes americanos e declarada
por un xurado mellor canción en
español do século XX. A voz
comprometida de Violeta Parra
non dubidou en denunciar co seu
canto a execución do comunista
Julián Grimau ou o fusilamento
do poeta Federico García Lorca. 

Nos anos cincuenta Violeta
viaxa a Polonia, a URSS e boa
parte de Europa, instalándose
durante tempo en Francia, onde
grava os seus primeiros discos.
Regresará a Chile para a come-
zos dos anos sesenta facer de no-
vo un amplo percorrido por Eu-
ropa e volver a vivir en París por
tres anos. Botaba de menos Chi-
le, Violeta ausente, como escri-
biu nunha das súas cancións:
“¿Por que me vine de Chile/ tan
bien que yo estaba alla?/ Ahora
ando en tierras extrañas, / ai,

cantando como apenada”. Que-
ría Violeta bailar cueca, tomar
chicha ou comprar no mercado
un pequen. 

Volver a Chile 

Despois de levar a súa música
por todo o mundo e crear algun-
has das cancións que foron banda
sonora de tempos de protesta, de
recuncar en radios provinciais e
boliches populares, Violeta Parra
regresou ao seu Chile e construiu
unha carpa propia na comuna da
Reina, onde tomaría corpo unha
das ilusións da súa vida, fundar
un centro de cultura popular cos
seus fillos Isabel e Ángel e co
apoio tamén do que sería o seu
biógrafo, o músico Patricio
Manns ou Víctor Jara.  A cantora
era todo na carpa da Reina, o seu
soño foi tamén causa de angurias
da súa vida atormentada de máis,
nas que pesaban os desencontros
sentimentais con homes cos que
máis dunha vez a súa adicación á
música foi motivo de enfronta-
mento, a morte dunha filla e un
sinfín de problemas que lle pro-
ducían grande tensión emocional
e ocasionaron varios intentos
frustrados de suicidio. Cantaba
no fin, segundo o seu biógrafo,

“co rostro iluminado e os párpa-
dos baixos”, sen que ninguén se
apercibira de que estaba daquela
a deixa o seu testamento musical.
Será así a carpa da Reina tamén,
paradoxicamente, o espacio onde
buscaría a morte un 5 de febreiro,
no escenario da súa música e bo-
tando por terra o himno que ela
criara para agradecer todo o que
a vida pode dar. 

Violeta Parra é nome de mú-
sica, poesía e voz, nome tamén
de Chile, a súa patria da que non
quería estar nunca ausente, pero,
na Fundación que leva o seu no-
me recupérase ademais unha
obra ampla, que percorre a faceta
menos coñecida de adicación á
pintura, ao tapiz ou á cerámica.
“Nalgunhas etapas das historias
dos países as voces deben acalar-
se, como no caso de Chile duran-
te os anos 1973-1985, as mulle-
res, ao igual que Violeta Parra o
fixo cos seus tapices, a súa can-
ción e a súa poesía, estas mulle-
res narraron os seus sentires a tra-
vés das arpilleiras, confecciona-
da con pequenos pedazos de xé-
neros que se unían e desta manei-
ra podían expresarse”, escribiu
Isabel Allende de todas as manei-
ras que Violeta Parra tiña de co-
municar o seu canto xusto.♦
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Pasa
o que
sucede
BIEITO IGLESIAS

Ainversión da
mímese
aristotélica, iso

de que a vida imita á
arte, é xa un tópico
manuseado. O mundo
contemporáneo, en
restricta aplicación
deste lugar común,
emula ao mostrador de
sombras (Cinema) e á
grella televisiva.
Sentados na butaca ou
na poltrona doméstica,
diante da versión
actual da caverna
platónica, tomamos as
sombras chinesas por
modelos. Hai anos, en
Ribeira, un neno comeu
un rato –empapulou
con el– pra semellarse
ás criaturas dunha
teleserie de ciencia-
ficción, de apariencia
humana e dieta réptil.
Estes días, na parte de
Valencia, unha nai
inmolou dous fillos
porque tivo unha visión
(visionou un tremendo
drama de Arturo
Ripstein). O filme non é
ningunha lobada en
cualidade plástica e de
roteiro, doumadiós;
pero dalle voz a unha
esposa desdeñada,
ciumenta e vingativa.
Un argumento que,
mesturado cunha folipa
de neve e unha fecha de
whiski, abonda pra
facer avarías. Mágoa
que os nenos
–entregados a nonadas
como Harry Potter–
non revisen títulos
como O resplandor, de
Stanley Kubrick, ou A
noite do cazador, de
Charles Laughton, pois
neles aprenderían a
defenderse de ogros e
ogresas que aniñan nos
corazós adultos. Claro
que os pequenos
atravesados tamén
contan con armas
(catana samurai, ou
así), perigosas pra pais
que dormen confiados
sen saber que teñen o
pescozo nun talleiro. A
transgresión das
estremas que arredan a
ficción da vida
verdadera conduce á
loucura (Quixote) e ao
colledizo sentimental
(Madame Bovary). Nun
tempo de idolización da
infancia, de netorría
ñiñirriñí, admiran estas
reencarnaciós de
Herodes I o Grande e
daquel marechal da
Franza matarife de
crianzas (Gilles de
Rais). Padecemos,
talvez, un déficit de
realidade.♦♦

GARRINCHA
HOXE TEMOS BOA

CONCURRENCIA OUTRA VEZ
¿VE COMO ME ACLAMAN?

R E C L Á M A N L L E
MEODORO...

R E C L Á M A N L L E

C O N T R AT Á M O L O S  C O M O

EXTRAS E AÍNDA NON LLE

PA GAMOS...

Violeta Parra, a cantora
‘a la chillaneja’

C.V.

Cantaba “a la chillaneja”, ao xeito do seu pobo chileno, á diferencia que vai do certo ao falso.
Do contrario, dicía, non cantaba. O día 5 de febreiro de 1967, hai agora trinta e cinco anos, sui-
cidábase Violeta Parra na súa Carpa da Reina. A artista que máis forte dera as gracias á vida. 



Manolo Gómez non cre en mi-
lagres, senón en correr riscos.
Xunto a Ángel de la Cruz tei-
mou en dirixir un proxecto que
custou ao redor de 550 millóns
de pesetas (3.300.000 euros),
ademais de moito tempo –catro
anos- e esforzo –un equipo de
catrocentas persoas-. Os dous
directores non podían disimular
a emoción que lles facía un pre-
mio “para a periferia”, como
din eles. Toupas que se namo-
ran, carballos que cantan e
moscas histriónicas foron ani-
mados nesta cinta producida
integramente en formato dixi-
tal. Seguindo a máxima de
Wenceslao Fernández Florez de
que “a fraga é un tapiz da vida”,
Gómez e De la Cruz levaron á
pantalla a todos aqueles seres
que poboan a fraga do Cecebre
ideada polo escritor.

Manolo Gómez sabe que O
bosque animado é un desafío,
que tería sido máis sinxelo facer
unha curtametraxe de boa cali-
dade, pero que o resultado final
dá moitas esperanzas. Dygra
Films exhibe o seu traballo polo
mundo adiante cunha banda so-
nora do máis ecolóxico. O tema
central, interpretado por Luz
Casal mereceu un Goya.

A vida de O bosque anima-
do non remata co seu paso po-
las salas comerciais, onde a súa
aceptación foi máis que salien-
tábel -nas dúas primeiras sema-
nas obtivo douscentos millóns
de pesetas de recadación- tra-
tándose dun filme galego. O
seis de febreiro sae á venda en
vídeo e DVD, proxectarase no
Fantasporto, cita co cinema
fantástico na cidade portuguesa
que arranca o cinco de febreiro,
e transformarase en serie de te-
levisión coa coproducción da

TVG. Os seus directores subli-
ñan que empeza a haber en Ga-
licia confianza nos profesio-
nais para levar adiante proxec-
tos coma este. A receita do éxi-
to desta fraga explícana como
unha historia universal  cunha
boa dose de “realismo máxico
galego”. 

Premiada En construcción

Se a Dygra os recoñecementos
permitiranlle xestar novos pro-
xectos, tamén para Alejandro
Amenabar e Pilar Gómez de

Ayala os Goya 2002 son un
aval. Un como mellor director
por Los otros, e, a outra, polo
seu papel en Juana la Loca
exemplifican para a crítica o re-
cambio do cine español. Espe-
cialmente no caso de Amenábar
que, con dúas películas realiza-
das, acaparou a atención da ce-
remonia con oito premios. A
quen tamén dá un empurrón o
premio é a En construcción, pe-
lícula documental de José Luís
Guerín que, milagrosamente,
pode atoparse nalgunha das sa-
las comerciais do país.♦
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Goyas na fraga do Cecebre
A.N.T.

A.N.T.
O día 25 de febreiro, Santiago
de Compostela convertirase no
grande plató da rodaxe de Tre-
ce badaladas, o filme dirixido
por Xavier Villaverde sobre
unha historia do escritor Suso
de Toro. Juan Diego Botto,
Luís Tosar e Marta Etura son os
principais actores. 

Toda a cidade pero, en espe-
cial, certos escenarios terán un
protagonismo singular na roda-
xe de Trece badaladas. A histo-
ria de Suso de Toro ten a San-
tiago de Compostela como es-
pacio indiscutíbel e, segundo a
sinopse do filme, o Centro Ga-
lego de Arte Contemporánea a
a catedral serán dous dos prin-
cipais focos de atención, iso si,
se as autoridades eclesiásticas
permiten que a sétima arte pe-
netre nos seus aposentos. 

Autor de Continental
(1989) e Fisterra (1998), o di-
rector Xavier Villaverde en-
fróntase agora a un relato que
mestura os xéneros fantástico e

de terror. O protagonista é un
escultor que se enfronta ao seu
pasado cando regresa á cidade
na que naceu e na que a súa nai
está internada nun psiquiátrico.
Atoparase tamén co misterio
que rodea a catedral. 

Tres historias
dun mesmo autor

Todo está preparado en Com-
postela para o comezo da rodaxe

que se prolongará durante dez
semanas a partir do próximo 25
de febreiro. O equipo técnico es-
tá xa completo e á frente atópa-
se Pancho Casal, director xeral e
productor executivo de Conti-
nental Produccións, empresa
que deu á pantalla grande o fil-
me Sei quen es. Os guionistas
son Curro Roio e Juan Vicente
Pozuelo, que traballaron en se-
ries televisivas como Médico de
familia e Periodistas. O director

de fotografía será Javier Salmo-
nes, o mesmo que se encargou
de A lingua das bolboretas e
Fisterra. A montaxe estará a
cargo dunha gañadora de varios
premios Goya, Carmen Frías
que traballou en películas como
Belle Epoque, Guantanamera
ou Malena é nome de tango. O
compositor José Nieto porá a
música a Trece badaladas, un
filme que se anuncia como “ac-
tual” e “gótico”, que participou
en obras como Fisterra, A pa-
sión turca ou El rei pasmado. 

A productora Continental
bota a andar este novo filme ao
tempo que ten en preparación
outros dous títulos O alquimis-
ta impaciente e Os luns ao sol,
dirixida por Fernando León e
rodada en Vigo. 

Non é Trece Badaladas a
única historia de Suso de Toro
no que Continental puxo a súa
atención. Nos proxectos en de-
senvolvemento da productora
ten dous novos títulos Conta
Saldada e A sombra cazadora.♦

Xavier Villaverde leva ao cine a Suso de Toro

Xavier Villaverde e Suso de Toro.

O bosque animado fixo pleno na cerimonia dos Go-
yas. Nominada á mellor cinta de animación e á me-

llor canción orixinal, a película da produtora coru-
ñesa Dygra Films trouxo consigo os dous galardóns.

O proxecto
de O Bosque Animado

levouse a cabo
en catro anos.
Estes días sae

en vídeo e DVD.
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Ilusión e, tamén un pouco de
ilusionismo, déronse a man no
nacemento do Café Teatro Re-
al de Moaña. Para ser exactos,
no seu renacemento. Tivo lu-
gar en 1998, no tempo do ma-
gosto, cando un grupo de per-
soas formaron unha cooperati-
va cultural para manter vivo o
local. Antes servía, ademais de
como local público, de centro
de operacións da compañía Te-
atro do Morcego. Cando resul-
tou imposíbel mantelo aberto,
dez persoas xuntáronse para
dar continuidade ao labor es-
forzado da compañía teatral do
Morrazo. “Se non fora así, es-
te local tan grande tería rema-
tado como supermercado”, ex-
plican convencidos de que as
areas comerciais son o destino
das vellas tascas e dos cines.
Uns metros máis arriba do ca-
fé está sendo derrubada a vella
e gran sala de cine da vila.
“Para a xente de Moaña non
hai moitas actividades que de-
senvolver. Teñen que ir a Can-
gas e a Vigo”, din Isabel e
Asun, da cooperativa do Café
Teatro do Real.

Hoxe son elas, profesoras
neste concello, ás que nos con-
tan a historia do establecemen-
to. “Pero somos trinta persoas
en total as que formamos a co-
operativa cultural”, aclaran.
Trinta persoas, algunhas delas
do Morrazo e outras do outro
lado da Ría, pero con preocu-
pacións comúns. A primeira
delas: a ausencia de locais so-
ciais, de lugares de encontro e
tertulia, de escenarios nos que
coñecer a diversidade cultural

do país ou onde expresar as
afeccións de cadaquén. “Ten-
tamos dalgunha maneira cubrir
eses ocos, o cal non sería posí-
bel se non fora por todos eses
artistas que veñen a actuar
aquí. Se se cobra entrada no
Real a recadación sempre é pa-
ra o artista. Póñenlle tanta ilu-
sión coma nós e agradecen o
contacto co público”, din. Por
alí pasan grupos de rock da co-
marca descoñecidos para o
gran público, pero tamén artis-
tas recoñecidos pola xente que
chegan ao Real a fin de tempa-

da ou cos seus espectáculos de
pequeno formato. Os venres
acostuma a ser o día adicado á
música.

Tamén os nenos teñen no
Café Teatro do Real un espacio
para a expresión artística na
parte traseira do local, onde to-
dos os domingos prográmase
teatro para eles. O grupo infan-
til da asociación de veciños do
Real fai uso do local. “E todo
aquel que nolo propoña”, afir-
man para explicarnos que ta-
mén están debatindo a fórmula
para que entren á cooperativa

novos socios colaboradores.
Queren sumar esforzos e com-
batir a idea de que ocio e cul-
tura van cada un polo seu lado.
“Está moi espallada a suposi-
ción de que se entras nun café
cultural non é para divertirte.
Para nós isto tamén é unha
aposta por ter alternativas na
vida social”, explican. Temos
que partir e os arlequíns que
penduran da barra fan acenos
de despedida mentres saímos
deste café renacido hai tres
anos pola inspiración do San
Martiño. ♦

Unha tarde no Café do Real en Moaña

Sitios A. Estévez

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

Escolástica, a irmá xemelga de
Bieito de Nursia, era vítima do ma-
chismo da época, desa idea de que a
muller coa pata quebrada e na casa.

Xa había moitos anos
que as comunidades
femininas dedicadas

ás divinidades morreran co culto
aos deuses romanos, acusadas de
facer ritos orxiásticos. A muller
podía ser mártir recoñecida ou
non, pero a súa organización
provocaba certo receo nas clases
dominantes, e o cristianismo non
era partidario de metelas nos ór-
ganos directivos.

E non é que Escolástica pro-
curase as glorias terrestres, algo
que a súa humildade lle impedía,
pero si lle gustaba ser atendida e
querida, sen embargo sentíase
soa, e procuraba o amparo do ir-
mán. Pero o Bieito tiña moitas
cousas na cabeza e nos seus
plans no entraban as mulleres.

O peor veu cando el fundou o
convento de Montecasino e fi-
xou un estrito regulamento que
se aplicaba por igual a todos e
cada un dos monxes (el incluí-
do). Daquela, Escolástica sentiu-

se máis desamparada aínda: o
abade ditou normas que semella-
ban dirixidas a apartala do seu
lado, tal era a que proibía entrar
a ningunha muller dentro do re-
cinto conventual.

Se antes se encontraba soa,
agora sentíase arredada, e entón
ocorréuselle fundar un convento
de mulleres semellante ao mascu-
lino, e seu irmán aprobou a idea.

Así polo menos, coa
desculpa de tratar so-
bre o goberno da orde

podía velo; e buscaron unha casa
a medio camiño entre ambos
conventos onde, unha vez por
ano se xuntaban e pasaban unhas
horas falando do divino e do hu-
mano, lembrando a infancia e
contando os avatares da vida de
cada un deles. Dese xeito, sen
faltar ás súas obrigacións, podían
satisfacer a fraternal necesidade
de charlar e reconfortarse.

Pero a medida que pasaban
os anos, a pobre Escolástica sen-
tíase máis necesitada do conforto
fraternal. A muller non lle daba
pasado o tempo, ansiando ese in-
tre no que ambos podían estar

xuntos e falar.
A idea que as haxiografias

nos transmiten sobre ela é dunha
soidade tremenda, e podemos in-
tuír como esta aumenta cos anos,
para comprender mellor como foi
o derradeiro encontro entre eles.

Acudiron ambos irmáns á
xuntanza anual, ambos quizabes
co mesmo interese pero tamén,
segundo se desprende das narra-
cións haxiográficas, ela con claro
empeño de reconfortar o seu es-
pírito co irmán que tanto amaba,
mentres que el, pola contra, antó-
llasenos que ía máis por cumprir
co requisito gobernativo.

Foi aquela unha entrevista
cargada de confidencias,
cariño e moitas lembran-

zas comúns, pero no intre en que
caía a tarde, Bieito, lembrando
que unha das normas da súa re-
gra impídelle durmir fóra dos
muros do convento, ergueuse pa-
ra se despedir.

Escolástica rogoulle que non
marchase, que ficase con ela un
pouco máis, que necesitaba da
súa compañía, pero o abade vol-
veulle citar as normas, e entón

ela, coa cabeza entre as mans,
comezou a chorar por aquela
despedida que, como intuía, ía
ser a derradeira.

De súpeto comezou a tronar e
lostregar e, inesperadamente, o
ceo descargou unha tromba de
auga que lle impedía ao abade
abandonar a casa.

— Xa ves –díxolle ela–, o
ceo atendeu a miña súplica e pre-
fire que fiques ao meu lado.

Bieito non podía dicir se
aquela era cousa de
Deus, que accedía a

que confortase á irmá coa súa
presencia, ou do demo que lle
buscaba as voltas para que falta-
se á norma do convento.

Cando tres días despois o
abade estaba reflexionando sobre
o encontro con Escolástica, viu
como da casa onde ela vivía cun
grupo de mulleres, unha pomba
se ergueu e subiu ao ceo. Daque-
la soubo que a alma de súa irmá
acadara a gloria, e entón mandou
na procura do corpo da finada pa-
ra soterralo na sepultura que tiña
reservada para el na igrexa do
mosteiro de Montecasino.♦

Santa Escolástica e o cariño fraternal

Inxustiza
e contra-
información
XURXO G. LEDO

Lonxe de millorar o esta-
do do mundo estamos a
padecer unha época  ne-

fasta  para a humanidade.
Perante os gobernos crimi-
nais de Bush e Sharon as
sociedades chamadas “civi-
lizadas”, atacan e destrozan
pobos do terceiro  mundo
coa excusa do terrorismo.

Os dirixentes xudeos
asasinan selectivamente os
palestinos, invédenos e afir-
man que deberían ter
matado a Arafat. 

A Casa Branca ameaza
e impón as súas normas po-
la forza (coma no vello
Oeste) e o chaiñas de José
María Aznar gábase do
apoio. Agora deciden que
van atacar a Irak, ¿cal vai
ser o seguinte país terroris-
ta que os salvadores
bombardearán e
bloquearán?

Namentres os cidadáns
ollamos impasíbeis as atro-
cidades sen considerar o
problema da nosa
incumbencia.

Os medios de comunica-
ción deciden utilizar
imaxes por exemplo de
Irak nas que aparece
Sadam, desfiles militares e
avións sobrevoando o espa-
cio aéreo. Non se dan a co-
ñecer o numero de meniños
que morren neste país por
falla de medicamentos, as
persoas que padecen
cancro ou as múltiples
deformacións dos recén na-
dos a causa dos bombarde-
os con uranio empobrecido.

¿Por qué non se
informa das restricións ali-
mentarias impostas pola
ONU nas que se impide a
compra de carne e
pescado?

Os xornais, as cadeas te-
levisivas e as emisoras de ra-
dio desinforman e contribú-
en a xerar a idea de que Sa-
dam e o inimigo, de que
Irak é un perigo para a nosa
seguridade, de que é preciso
aniquilar o ditador islámico.

Nunca se nos ocorrería
xustificar o bombardeo de
Chile, Arxentina ou Perú
coas ditaduras de Pinochet,
de Videla, e do seudodemó-
crata Fujimori, pero non
nos importan os moros que
deben ser menos humáns.

Eu preguntome atá que
punto somos capaces de
permitir que a barbarie
continúe cos nosos aplausos
e coa nosa connivencia. 

Si non sodes impasíbeis
podedes achegarvos a
outras fontes de
información coma por
exemplo www.nodo50.org
ou  www.sindominio.net nas
que informarse e coñecer a
realidade que non mostran
os medios comúns.♦♦

A . N .T.



O encargo que me acaba de fa-
cer meu parente Fernando Ca-
beza Quiles, para que lle escriba
o prólogo do seu extraodinario
traballo acerca dos Galegos nas
Alpujarras grandinas, faime
lembrar a simpatiquísima e ilus-
tre personaliade de don Salva-
dor Cabeza de León, vello pa-
rente do meu parente. Ata o
punto de que Fernando incluíu-
me dentro do mesmo clan, ao
adicarme o seu libro primordial,
Os nomes de lugar, e dicir de
“Borobó, que xunto con Salva-
dor Cabeza de León e un humil-
de servidor, formamos a triada
dos escritores da familia”

Ocerto é que Fernando
Cabeza ven ser biz-
neto dun irmán de

don Salvador, chamado don Xe-
sús, que casou, no noso Estra-
mundi, coa miña tía avoa Lola;
tía carnal e madriña da miña nai,
que heredou o seu nome. Don
Xesús Cabeza tiña a profesión de
tenedor de libros, e levaba os do
grande almacén que poseía e re-
xentaba, en Cesures, a miña bi-
savoa Mamá Xesusa, que era no
Ullán a Viuva por antonomasia,
como a champaneira Clicot en
Francia. Daquela a Casa da Viu-
va era a entidade mercantil máis
importante de alí, cuxa clientela
se extendía dende a Terra do De-
za a Fisterra, coa inmensidade
dos seus siareiros. Ao casar a
maior das sete fillas da popular
viuva de José Sierra, e encargar-
se don Xesús do seu negocio, xa
quedou toda a vida morando na
miña vila natal.

Dou estes prolixos datos fa-
miliares porque explican a pre-
sencia do inxel compañeiro de
Alfredo Brañas en Pontecesures;
proporcionándome a min o lecer
de ter coñecido a don Salvador
moi de neno, e escoitado, con in-
fantil e innata curiosidade, a con-
versa cordial e erudita de aquel
prohome xa do século XIX. Po-
do incluilo así entre istes exem-
plos de persoas que vin cos meus
propios ollos e ouvín falar, al-
gunha vez, cos meus propios ou-
vidos. De todos iles, ata agora, o
máis lonxano no tempo, é Cabe-
za de León, nado en 1864. (Nun-
ha carta, do 5-I-1897, comuníca-
lle Brañas a Murguía: “Fuí al
Hórreo, a casa de Cabeza y me
dicen que va a ver a su familia en
Cesures, y que de ahí regresará
mañana, el día de Reyes, en el
tren de la tarde”).

■ NO ESCRITORIO DA VIUVA.
Quedoume moi gravada na ca-
chola a que seguramente foi a úl-
tima visita que lle fixo don Sal-
vador, en Cesures, a seu irmán
don Xesús. Viña no tren, dende
Santiago, e baixara na estación
cesureña, moi preto do almacén
que se chamaba xa entón dos Su-
cesores de la viuda e hijos de Jo-
sé Sierra. Encontraría a seu ir-
mán, si era inverno, envolto nun-
ha capiña, no escritorio, e cos
pés no braseiro; escoitando as
raras noticias que lle traía algún
dos viaxantes cataláns, que tanto
entretiñan coa súa charla aos al-

macenistas cesureños. Ou se ca-
dra, ouvindo a un viaxante de vi-
ños de Xérez, un de San Lucas
de Barrameda, como coido que
foi o pai de Rafael Alberti.

Ao ver chegar a don
Salvador, os viaxantes
interrumpirían a char-

la con don Xesús e seu fillo, to-
caio e sucesor. Fóronse despois
de saudar, con moita reverencia,
a aquel señor baixiño e moi ama-
ble, que xa fora alcalde de San-
tiago, e levaba anos sendo deca-
no da Facultade de Dereito. A
meu tío avó político lagrimeaba-
lle o único ollo que lle quedaba,
non sei se por a emoción de ver a
seu irmán. Sufrira a ablación do
outro ollo –non de xeito tan épi-
co, coma Nelson ou Dayan– e
usara algún tempo un de vidro,
pero molestáballe, e donáramo
para que xogara con el a guá.

■ SENTADOS NA PAREDIÑA.
Vin pasar eu ao prohome santia-
gués, nado en Betanzos, e colei-
me no escritorio dos Sucesores,
para ouvilo falar, escondido de-
trás do enorme libro maior. Xa
que fun moi visoteiro dende ra-
paza, para apañar, se cadra, lem-
branzas de cara a vellez. Agardei
ata que chegou meu pai, don
Víctor, e algún outro parente a
saudar a don Salvador, e dispois
dun anaco de conversa, sairon do
escritorio con el, para acompaña-
lo, de volta, á estación do tren.
Pero viña iste con retraso e había
tempo para charla naquela tarde
doce e soleada; sentadas na pare-
diña da antiga Carrilería do Ar-
cebispo Malvar, única estrada
entonces da Coruña a Vigo. Era
inevitable que o Borobó estivera
tamén alí, ao pé da parediña, es-
coitando a don Salvador.

■ A TRANSLACIÓN DE ROSA-
LÍA. Falou Cabeza de León do
que eu por vez primeira ouvira
falar (e dispois tanto escribiría
no terceiro caderno de El Fan-
tasma de Valle-Inclán, o primei-
ro dos meus libros segredos). Era
aquela parediña un lugar moi
adrede para evocar a translación
de Rosalía polos carrís do The
West Galicia. Da estación de Ce-
sures á de Padrón había somen-
tes dous quilómetros. O pitido do
tren ao sair dunha escoitábase na
outra. Na padronesa estivera o
cadaleito da cantora, dentro do
vagón onde se trasladaría á de
Cornes; agardamos varias horas,
namentras as forzas vivas ian
xantar. Quedaron soiños os res-
tos de Rosalía, na vía morta, ata
que chegou, sendo meniña, miña
outra tía, Paulina a sigleira, para
rezarlle un padrenuestriño.

Mais Don Salvador re-
cordou que non se
atopara el entre

aquelas forzas vivas, e mortas,
que asistiran no camposanto de
Adina á exhumación das reli-
quias da Nosa Señora da Sauda-
de. Pois quedara en Santiago es-
perándoas, xunto con D. Joaquín
Díaz de Rábago, Barcia Caballe-
ro, Brañas, o mestre Landeira e
outros protagonistas da polémica
translación a Santo Domingos de
Bonaval. A Iria Flavia fora comi-
sionado seu compañeiro de La
Patria Gallega, Xosé Tarrío, li-
cenciado en Medicina, xunto con
tres alumnos de Dereito, “para
facerse cargo dos fúnebres des-
poxos e acompañalos constante-
mente”... agás á hora de xantar.

Dado que a Cabeza de León
correspondéralle informar no ór-
gano rexionalista do recibimento
en Santiago das cinzas de Rosa-

lía de Castro. Ao chegar a comi-
tiva “a la plazuela de la Univer-
sidad detúvose el carro mortuo-
rio delante del templo de Miner-
va”, escribía na súa recensión o
que sería, anos máis tarde, o his-
toriador da súa alma mater. Pero
esqueceuse de narrar que, nese
momento, o elocuentísimo tribu-
no demócrata, Alfredo Vilas,
pronunciou alí mesmo a súa vi-
brante oración, iniciada co súpe-
to e célebre ¡Detente Rosalía!

Xa daquela, o 25 de
maio de 1891, exacta-
mente, era o mozo

Don Salvador, un personaxe
conspicuo. Posto que vicepresi-
día, con Alfredo Brañas, a Aso-
ciación Rexionalista presidida
por Murguía, e coma tal foi o se-
cretario dos primeiros Xogos
Florais celebrados en galego en
Tui. Cando D. Manuel falou na
lingua sublimada pola súa mu-
ller. Evocando aquelas datas,
imaxino que Cabeza de León
lembrou na parediña que escribi-
ra a Oliveira Martins, invitándoo
a colaborar no número extraordi-
nario de La Patria Gallega, con-
sagrado á translación de Rosalía.
Non chegou a tempo o artigo do
egrexio historiador portugués,
pero Cabeza publicou, no núme-
ro seguinte, aquel orixinal que
tanto alporizou a don Emilio
Castelar, e do que tratei de abon-
do no outono de 1999.

■ O CORAZÓN DE DON SAL-
VADOR. Polo tanto, corenta anos
despois, sería Cabeza de León, a
personalidade de máis eminente
pasado, das que sobrevivían na
Compostela da II República, can-
do entón accedo á Universidade,
un nimbo de respecto intelectual,
e case de santidade aureolaba na
testa de Don Salvador. Cuberta
sempre cun sombreiro redondo e
pequeniño coma el, que cons-
tantemente destocaba para saudar
a canto estudiante se cruzase no
seu rápido andar de velliño.

Volvera Don Salvador aos
seus mellores tempos, os de Bra-
ñas e Murguía, desde que reem-
prazara a D. Armando Cotarelo,
ao irse este á Universidade Cen-
tral, na presidencia do Seminario
de Estudios Galegos. Alí, entre
os novos investigadores que o
fundaran, Luís Tobío, Bouza
Brey, Filgueira Valverde, atopá-
base coma un peixe espada na
súa auga quente. O testemuño, o
legatario espiritual de Brañas, de
Díaz de Rábago, enlazaba a ma-
rabilla coa nova xeración do Se-
minario, ou dos Álvaros, que re-
florecía, tras da de Nós, a cultura
galega.

Co seu duplo carácter de pre-
sidente do Seminario e decano
de Dereito, acabou gloriosamen-
te a súa vida. Chegara o día da
súa xubilación a mediados do
curso 1933/34, aínda que conti-
nuou dando clase ata que finou:
o curso e máis el. Xa que logo de
explicar a súa última lección
(que eu escoitei), o corazón tan
sentimental de Don Salvador
non puido resistir máis e naquela
mesma noite parou.♦
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Anacos de Borobó

Xurxo Souto
‘Teorízase sobre
as cidades
con catro tópicos’

A.N.T.
Os Contos da Coruña trazan
un roteiro pola cidade sor-
prendente para os que só a
coñecen desde fora.

Era unha espiña que tiña
eu cravada. Diante da imaxe
tópica da cidade, atopaba his-
torias que nada tiñan que ver
con esa Coruña oficial, que
existe pero non é única. Os
contos son colaboracións pu-
blicadas no xornal La Opi-
nión, aínda que o proceso co-
mezou no programa radiofó-
nico A tropa da tralla. Cha-
maba xente para contarme
historias e eu quedaba com-
pletamente sorprendido.

Describe os relatos como
crónicas “parahistóricas”.

Chámoos contos. Non pre-
tendo competir cos libros de
historia; recollo esa oralidade
que non aparecía por ningures.

Afirma que A Coruña é
unha cidade de navegantes
e músicos.

A primeira evidencia que
se nos nega é o mar. O noso
porto identifícanos e sen em-
bargo vivimos lonxe del. O
símbolo coruñes da dársena
está sendo destruído e expul-
san á xente para construir un
porto deportivo. Tamén so-
mos terra cantadora, como o
resto de Galiza, aquí naceron
moitos artistas.

Ao ler os seus contos
abraia a cantidade de histo-
rias fantásticas.

O que pasa é que das cida-
des coñecemos catro tópicos.
No caso de Vigo, moitos dos
que fan teorías sobre a cidade
coñecen o estadio de Balaidos
e catro pubs da época da mo-
vida. Non saben onde queda
Lavadores ou Valadares. A
imaxe tópica non pode preten-
der ser o referente da cidade.
Somos pioneiros na mestizaxe
da que tanto se fala; podo to-
marme unha cunca de viño
nunha taberna na que a señora
me conta que estivo na Antár-
tida ou na que un cliente narra
o que pasa no mar de Irlanda

¿Non bota de menos os
seus tempos cos Diplomáticos?

Foron anos brutais. Coñe-
cín todos os recunchos do pa-
ís dun xeito privilexiado, co-
mo músico que chega a tocar
e escoita as historias da xente.
Son como un heavy, que pri-
meiro monta un grupo e re-
mata nunha orquestra. Sem-
pre vou estar enguedellado
coa música.♦

O exemplo de don Salvador Cabeza de León

Salvador
Cabeza de León.



ArArteixoteixo
■ TEATRO

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

BoqueixónBoqueixón
■ EXPOSICIÓNS

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

BueuBueu
■ EXPOSICIÓNS

O ENTROIDO
Mostra de cómo se desen-
volve esta festa na vila, na
sala Amalia Domínguez
Búa, ata o 14 de febreiro.

BurBurelaela
■ EXPOSICIÓNS

REMEDIOS ESPANTOSO
Ten unha mostra de traxes
de época na Sala de Arte que
estará aberta ata o sábado 9.

CambadosCambados
■ TEATRO

SANTIAGO, HISTORIA
DUNHA VIAXE
Títeres Cachirulo levaraa
a cena o domingo 10 na So-
ciedade Cultural.

CambrCambree
■ EXPOSICIÓNS

VENTE DE MARCHA
Mostra de fotografías do
programa municipal na sala
de exposicións do Concello.

CangasCangas
■ TEATRO

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

CarballoCarballo
■ EXPOSICIÓNS

DE PICASSO ABARCELÓ
Mostra que vai estar aberta
ata o 24 de febreiro no Mu-
seo Bergantiños.

CariñoCariño
■ TEATRO

ENERXÍA VIVA
A Cía. Artística Teatro de
la Danza vai pola en cena o
domingo 10 no Auditorio
Municipal.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

ESCAVACIÓNS GALAS
NO ESTRANXEIRO
Proxeccións de vídeos so-
bre as mesmas ata o 1 de
marzo no Castelo de S. An-
tón ás 12:30 e 18 h.

■ CONFERENCIAS

HISTORIAS INMORTAIS
As fontes e relatos dos ca-
dros de historia do museo do
Prado van ser analizados
neste ciclo de conferencias
que a fundación Barrié orga-
niza entre xaneiro e marzo
todos os xoves ás 20 h. O
xoves 7, o Catedrático de Fi-
losofía da Universidade Au-
tónoma de Barcelona Víctor
Gómez Pin, exporá a po-
nencia Intuición topolóxica
e expresión artística, a mo-
do de aproximación aos con-
ceptos de orde e sustancia,

os piares dun pensamento
arraigado nos grandes clási-
cos gregos, que se foi incor-
porando nalgúns ámbitos
máis relevantes da nosa cul-
tura. E o xoves 14, Fernan-
do Checa Cremades, Cate-
drático de Historia da Arte
da Complutense, falará so-
bre Felipe II e “as poesías”
de Tiziano. Máis informa-
ción en www.fbarrie.org.

PROBLEMAS DE INFANCIA
E XUVENTUDE
Ciclo de conferencias orga-
nizado por Caixa Galicia,
que terá lugar na súa sede.
Este xoves 7 Pilar Cernuda
falará sobre as adopcións.

■ EXPOSICIÓNS

MARÍA X. DÍAZ
Botar redes é o título baixo
o que presenta a súa mostra
de pintura na galería Pardo
Bazán, ata o 18 de febreiro.

DANIEL MERINO
A realidade soñada é o títu-
lo da súa mostra de pintura,
que podemos ollar na gale-
ría de arte Trebellar ata o
16 de febreiro.

LUCES BAIXO O MAR
Fotografías de Jorge J.
Candán, ata o venres 15 na
Escola de imaxe e son.

ANTONIO PALACIOS:
CONSTRUTOR DE MADRID
Mostra retrospectiva da súa
creación, que podemos co-
ñecer, ata o 3 de marzo, no
Quiosco Afonso.

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

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.

UNIFORMES DA GUERRA
DAINDEPENDENCIA
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 conside-
rada como unha importante
contribución ao desenvolve-
mento do deseño da segunda
metade do século XX. Ata o
24 de marzo. Parellamente
desenvolveranse actividades
complementares coma os
Talleres Didacticos, dirixi-
dos a estudantes de Primaria,
ESO e a colectivos de maio-
res; asi coma a Xornada so-
bre Diseño: Visións e Pro-
xectos 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

REVOLUJOIN
Grupo fundado en 1996, gas-
ta unha actitude irreverente e
servicial, mais non coprófo-
ga; considéranse máis bási-
cos que calquer unplugged
dos 40 principais e estarán
este xoves 7 ás 22 h. no Mar-
di Gras por 3 euros (500
pta.). O que tamén estarán
nesta sala, pero o venres 8 e
ás 10 da noite (5 e./800pta.),
seran os Anti-Clockwise,

grupo punk rock portugués
que desde o 96 destaca nos
cenarios do sul e que puxe-
ron no mercado o seu novo
traballo Waitin for the Cha-
os. E para o sábado 9, neste
mesmo lugar e tamén ás 10
da noite (3 e./500pta.), esta-
rán os bascos de Getxo, Zëi,
que andan desde 1992 nesto
da música e que agora pre-
sentan o segundo traballo,
Entre enfermos no hay con-
tagios, que deixa patente a
firmeza e fondura de pensa-
mento do grupo.

NOVOS INTÉRPRETES
Os finalistas deste ciclo, or-
ganizado pola Fundación
Barrié na súa sede ás 20:30
h, optarán a un premio de
6.010,21 euros e a un concer-
to como solista coa Orques-
tra Sinfónica de Galicia. O
luns 11 José Núñez Ares vai
ofrecer un concerto de piano.

CullerCulleredoedo
■ EXPOSICIÓNS

MARÍA ROMERO &
JORGE VÁZQUEZ
Mostran as súa obras, ata o
sábado 9, no Museo dos
Muíños de Acea de Ama.

AA EstradaEstrada
■ EXPOSICIÓNS

FRANCISCO EIRAS EIRAS
A súa escultura pode ser

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 arquitecto porriñés Antonio
Palacios por fin recibe a home-
naxe que merece pola súa obra.
Agora é o Quiosque Afonso, da
Coruña, o que recolle unha
mostra dos seus traballos. O Te-

atro García Barbón, de Vigo, o
Palacio de Comunicacións de
Madrid ou a Igrexa de Panxón
son obras de arte que podemos
estudar nesta mostra que remata
o 3 de marzo.♦

Antonio Palacios na CoruñaAntonio Palacios na Coruña
O O TTrinquerinque
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☞ OLLOS ASASINOS.
Tras o asasinato da súa

muller, un detective do FBI
acude a unha clínica de reha-
bilitación para policías alco-
hólicos. Pero entón alguén co-
meza a matar aos enfermos.
Intriga prescindíbel.

☞ O PERDÓN. A necesi-
dade do tren e o obxecti-

vo da reconciliación marcan a
chegada a unha aldea do noro-
este americano dun enxeñeiro
do ferrocarril e, ao tempo, da
muller e a filla do cacique local.

☞ 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. 

☞ SEN NOVAS DE
DEUS. O ceo e o infer-

no rivalizan pola alma dun bo-
xeador á beira da morte. Dúas
emisarias, en forma de anxos,
cólanse nos seus últimos días.
Suposto duelo interpretativo
entre unha brillante Victoria
Abril e unha Penélope Cruz
que segue sen convencer. Moi-

ta promoción para pouca cousa. 

☞ A ZONA GRIS. Para
alongar a súa vida catro

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

☞ SÓ MIÑA. Violencia de
xénero nunha familia de

clase media-alta. Amosa a impro-
tección na que viven as mulleres,
incluso con recursos económicos,
que denuncian os malos tratos.
Estremecedoras interpretacións
de  Sergi López 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 rapaza-
lo e os seus amigos nun
mundo de maxia, e loita en-
tre o ben e o mal. Excelentes
efectos especiais.♦

CarCarteleirateleira

O estadounidense e a súa banda
van tocar este xoves 7, ás 22 h. na
Nasa de SANTIAGO, facendo o me-
llor que saben: pop de guitarras a
todas as velocidades posíbeis e
melodías facturadas desde as en-
trañas, en resumidas contas, boas
cancións con altas doses de carga
emotiva. Este será o seu único
concerto na Galiza e serán telone-
ados por La Fuga. Prezo da entra-
da 11 euros, por adiantado 9 euros
(Disco Láser, Gong e Tipo).♦

Paul Collins BandPaul Collins Band

El Caballero
de Olmedo

será
representado

por Al
Suroeste en
ARTEIXO o

venres 8.

O Quiosque
Afonso da

CORUÑA
acolle unha

mostra
retrospectiva

sobre a
arquitectura
de Antonio

Palacios.
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ollada no Centro Comarcal,
ata o sábado 9.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

LEANDRO LAMAS
Mostra as súas últimas pin-
turas, durante febreiro, na
Fundaçom Artábria.

RICARDO PENA CAGIGAO
No Lar dos toxos e froles
ten aberta unha mostra de
pintura ata o venres 15.

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 títu-
lo da mostra que acolle a
galería Sargadelos ata o 10
de febreiro. A súa fotogra-
fía caracterízase por ser
moi dinámica, dun realismo
melancólico; Tizón é consi-
derado un fotógrafo que
pinta e poetiza.

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

■ TEATRO

EL ÚLTIMO VERANO
Versión Original subirá con

esta obra ás táboas no To-
rrente Ballester o xoves 14.

GondomarGondomar
■ TEATRO

CATRO CONTOS
DA CHINA
Títeres Cachirulo vaina
representar o venres 8 no
Auditorio. O sábado 9, Xi-
gantes por Miro Magari-
ños, no mesmo lugar. O
luns 11 Artello-teatro alla
scala 1:5 cenificará Unha
de amor, e o martes 12 será
Pablo Noges quen leve
Que pasa na Praza?

AA GuardaGuarda
■ CINEMA

AUDIOVISUAIS
CUBANOS
A Asociación de Amizade
Galego-Cubana Francisco
Vilamil organiza esta sesión
o sábado 9 a partir das 8 da
noite no Centro San Xero-
me, na rúa Galiza, e na que
se poderán contemplar
dous documentais nada do-
ados de atopar nos circuitos
habituais: Marcas bajo la
piel, de Belkis Vega; e Re-
partiendo el corazón, de
Natasha Vázquez e Rigo-
berto Senarega, profesio-
nais de tv cubana, estes
dous últimos, con quen po-
deremos falar.

Lalín Lalín 
■ EXPOSICIÓNS

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

■ MÚSICA

GAITEIROS DE LISBOA
Dentro do programa Venres
folc, o venres 8 ás 21:30
horas no Auditorio.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

ARCADIO ROMERO
BOELLE (1905-56)
Mostra en lembranza na ga-
lería Sargadelos.

MIRADAS OCULTAS
Pinturas de Simo Chaoui
no Mesón do Forno.

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

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

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Ata o 25 de febreiro, o Mu-
seo Provincial vai acoller
esta mostra fotográfica.

ARTES PLÁSTICAS
As obras da XI edición des-
te certame que leva o nome
da cidade, van ser expostas
na sala Uxío Novoneyra.

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

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

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 participa-
ron na guerra colonial das
Filipinas. A famosa histo-
ria do Destacamento de
Baler durante a guerra co-
lonial entre os EUA e Es-
paña a finais do s. XIX.
Ata o 15 de febreiro no
Museo Provincial.

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

■ MÚSICA

TREBOADA
ELECTRÓNICA
Presentación do colectivo
Noite TRASNOite, pro-
xecto iniciado a finais de
maio do ano pasado por
Álvaro Pardo aka…dr.
Think despois do peche da
sala Trasno. A este colecti-
vo súmanse outros seis
dj’s, o grupo de música Sa-
fari Orquesta, unha estilis-
ta e dous deseñadores gráfi-
cos. O venres 15 presenta-
rán a 3 dos seus compoñen-
tes no Clavicémbalo.

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

LUGO: CULTURA E
REPÚBLICA
Mostra fotográfica na galería
Sargadelos que poderemos
coñecer ata o sábado 16.

OrOrtigueiratigueira
■ TEATRO

¡CANTA CONNOSCO!
Da man de Migallas teatro
o luns 11 no Teatro da Be-
neficencia, un espectáculo
de especial engado para as
crianzas.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

A ARTE DO CONCELLO
O Museo Municipal acolle,
durante febreiro e marzo, un-
ha colección de 38 cadros e
16 esculturas, pertencentes
ao patrimonio municipal, re-
presentativas de diferentes
autores, estilos, e movemen-
tos e que abranxen desde os
anos 40 ata a actualidade. En-
tre os presentes podemos
destacar a Manuel Vidal,
Xavier Pousa, Vidal Souto,
Conde Escuredo, Prego,
Trabazos, Virxilio, De Dios,
Ortiz, Buciños, Basallo,
Cid, A. Quesada, Oro Cla-
ro, Pestana ou X. Quessada.

FONDOS DO MAC
UNIÓN FENOSA
O C.C. da Deputación aco-
lle esta mostra ata o 24 de
febreiro.

EVA OLMOS
O Café Isaac acolle estes
días unha mostra da artista.

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.

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.

■ TEATRO

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

PontearPonteareaseas
■ EXPOSICIÓNS

ARQUEOLOXÍA
LUCENSE DESDE O AR
Xunto cos últimos fondos
arqueolóxicos, o Museo Mu-
nicipal acolle esta mostra ata
o venres 15.

PETROGLIFOS DE GALIZA
O Pazo da Música acolle,
ata o venres 15, esta mostra.

■ LEITURAS

ALÉN DAS
ESTRELAMARES
Este xoves 7, na Biblioteca
Municipal e a partir das 8 do
serán, será a presentado este
libro, do que é autor o pon-
teareano Xoán Xosé Lago
Pereira e co que obtivo o
premio Barco de Vapor
2000, que narra as aventuras
dun centolo de viveiro que
soña coa liberdade do mar
aberto das Illas Cies. A pre-
sentación correrá a cargo de
Conse Vázquez Rabuña-
de, técnica municiipal de
normalización lingüística.

PontevedraPontevedra
■ CONFERENCIAS

PROBLEMAS DE INFANCIA
E XUVENTUDE
Ciclo de conferencias orga-
nizado por Caixa Galicia,
que terá lugar na súa sede.
O xoves 14 Pilar Cernuda
falará sobre as adopcións.

■ EXPOSICIÓNS

ENTROIDOS
TRADICIONAIS
Mostra fotográfica de Hixi-
nio Castillo e outros sobre
os entroidos tradicionais ga-
legos que poderemos con-
templar no Pazo de Mugar-
tegui ata o 15 de febreiro.

A AVENTURA
DAS VANGARDAS
Ata o 24 de marzo, o espacio
para a arte de Caja Madrid
preséntanos esta mostra, que
se propón explicar, dun mo-
do sinxelo, as claves da arte

do século XX por medio de
29 paneis con imaxes e tex-
tos, así como 15 copias dal-
gunhas pinturas e esculturas
das máis significativas da
historia da arte neste período.
Especialmente pensada para
que un público non especiali-
zado poida comprender os
fundamentos da arte, coñecer
as manifestacións artísticas e
culturais no contexto no que
vive, entender os factores
que provocaron o seu nace-
mento e discernir a súa re-
percusión no presente. Diví-
dese en tres apartados: ini-
ciase a finais do século XIX
co Impresionismo; continúa
cun apartado dedicado ás
Vangardas Históricas e re-
mata coas míticas Vangardas
que surxiron tras a II Guerra
Mundial, ata as últimas ten-
dencias dos nosos días.

FIGURACIÓNS
DESDE GALIZA
Mostra que podemos coñe-
cer no edificio Sarmiento
do Museo de Pontevedra,
ata o 6 de marzo.

MESTRE ESPAÑOIS DO
S. XX. DEBUXOS
O edificio Sarmiento do Mu-
seo de Pontevedra vai aco-
ller unha mostra da colección
da Fundación cultural Map-
fre Vida, ata o 24 de febreiro.

MARTA GARCÍA
La Petit Galerie de Teo
acolle unha mostra da súa
pintura.

AS VODAS DE POMPAS
E BURMEIGAS…
… exposición de fantar-
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Estes bardos célticos veñen de
Vancouver (Canadá), con profun-
das raigañas da súa herdanza esco-
cesa, sendo descritos pola crítica
“como se os Sex Pistols coñecesen
a lenda escocesa Robbie Burns”.
Punk-rockcéltico. Estarán o mér-

cores 13 a partir das 22:30 h. na
Iguana Club de VIGO, na única ac-
tuación que van ter no noso país.
As entradas pódense comprar en
Inferno, Café do Faro, Elepé, La
Columna, Tipo e Diskópolis en Vi-
go; e en Santiago no Bar Tolo.♦

Real MacKenziesReal MacKenzies

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)

O coñecido cantahumor mallorqui-
no vai presentar o seu novo espec-
táculo Mamá quiero ser autista,
no que mostrará unha farsa musi-
cal e teatral baseada nas súas pro-
pias experiencias no mundo do es-
pectáculo e reflexións sobre a vida
cotiá. Cancións e comentarios,
moitas veces improvisados. Daniel
reflexiona e fainos dubidar entre o
que é teatro e o que é realidade,
ironizando sobre si mesmo, da es-
catoloxía, da morte, do sexo, con
letras sarcásticas, cheas de denun-
cia social, que nunha cálida intimi-
dade consigue que a hora e media
que dura o espectáculo pase como

un lóstrego. O xoves 14 actuará na
sala Sete Mares de VIGO; o venres
15 na Mardigras da CORUÑA; o sá-
bado 16 no Clavicémbalo de LUGO
e o domingo 17 na sala Portobello
da CORUÑA.♦

Daniel HigiénicoDaniel Higiénico

Os Gaiteiros
de Lisboa

tocan en
LALÍN o

venres 8.

Leandro
mostra as
súas últimas
creacións na
Fundaçom
Artábria de
FERROL.

O Pazo de
Mugartegui
de
PONTEVEDRA
alberga
unha
interesante
mostra
fotográfica
sobre o
entroido
galego.
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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.

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.

■ TEATRO

DOMINGOS DO PRINCIPAL
Programa de animación in-
fantil que ten lugar no Prin-
cipal todos os domingos ás
18:30; o prezo da entrada é
de 1’8 euros (300 pta.). O
domingo 17 a Cia. de Tea-
tro de Braga porá en cena A
menina do iô-iô e o caçador
de dúas cabeças. Un espec-
táculo feito a partir do traba-
llo con alunado, que ten un
sorprendente resultado.

PorriñoPorriño
■ EXPOSICIÓNS

J.L. PANTOJA
Baixo o título Solo imáge-
nes o C.C. Municipal acolle
esta mostra fotográfica.

RedondelaRedondela
■ TEATRO

ELIANA EN ARDENTÍA
Na Casa da Cultura o sába-
do 9 Nordesía Produccións
representará esta obra.

RibadeoRibadeo
■ EXPOSICIÓNS

HERNÁN NAVAL
O Auditorio Municipal aco-
lle unha mostra da fotográ-
fica en homenaxe a este
musicólogo, director da
Banda Municipal, e non hai
moito falecido..

SantiagoSantiago
■ CINEMA

FANZINASA +
AFROCOSMOS
Espacio para os pequenos
formatos audiovisuais na Na-
sa; o venres 15 a partir das 22
h., proxectaranse David dous
ovos seis salchichas (Com-
postela, 2000) de Che Lus-
tres; O show de Peter Keys
(Noia, 2001) de Javier Uhia;
O meu nome, o meu mundo
(Galiza, 2001) de Lijó&Mei-
xide; Eclipse (Singapur,
2001) de Hermes Marco; e
15 Días (Salamanca, 2000)
de Rodrigo Cortés.

■ EXPOSICIÓNS 

EU SON A OUTRA
Fotografías de Alex Mene e
Santi Jiménez, ata o venres
15 na galería Espacio 48.

MARIANO DE SOUZA
A galería José Lorenzo orga-
niza no hotel Puerta del Cami-
no (R. M. Ferro Caaveiro s/n)
esta mostra inspirada no cami-

ño de Santiago. A súa pintura
pode definirse como medieval
renacentista, pois traballaa
desde o soporte, con aspecto
de madeira labrada, para en-
chelo despois cun simbolismo
no que predomina a cor parda
española. Ata o 14 de marzo.

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

GURE ARTEA
Mostra dos tres gañadores
da convocatoria institucio-
nal máis importante do País
Basco, o Certame de Artes
Plásticas Gure Artea, do
Departamento de Cultura
do Goberno Basco. Javier
Alkain, pintura; Manu
Muniategiandikoetxea,
pintura, e Itziar Okariz,
videocreación, acción e ins-
talación. Ata o 31 de marzo
no Auditorio de Galiza.

COLECCIÓN CGAC.
DOAZÓNS E RESCATES
Ata o 12 de Abril exporanse
as obras dos seus fondos, que
están formados por obras de
artistas como Hans Hem-
mert, Florence Paradeis,
Francisco Leiro, Vari Cara-
més, Alberto Carneiro,
Chema Madoz, George
Rousse, Adolfo Schlosser,
Frank Thiel, Dario Villalba,
Alberto Datas, Rafael Bai-
xeras, Manuel Moldes, …

MERCADO E SOÑOS
A galeria La campana aco-

lle esta mostra de pinturas
de Pío Costa.

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

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

MÓNICA ALONSO
Esta mostra, que permanece-
rá ata o 12 de Abril no
CGAC, amosa as obras desta
galega da Fonsagrada, crea-
dora dun mundo inquietante,
de espacios delimitados pola
sua cor e función, por unha
férrea lóxica interna na que
se nos fala de terapias, de so-
no, de descanso, de vixilia,
unha obra moi mental e ao
tempo táctil, sen referentes
no medio galego, dunha ex-
trema individualidade. Esta
artista otorga cualidades no-
vas ás cores, que converte en
estados anímicos, creando
espacios asépticos onde nada
é fortuito. O ton poético dos
seus pequenos relevos sobre
parede contrasta coa mistura
de afirmación e desacougo
que producen os seus espa-
cios, limpos en forma, conta-
minados 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.

GALIZA EN FOCO
O COAG acolle as obras
apresentadas a este certame
de fotoxornalismo convo-
cado 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,
gañador do premio Turner
en 1994. Membro do peque-
no grupo de escultores que
reconcibiu o lugar do corpo
na arte contemporánea,
Gormley introduciu o corpo
no campo expandido da
práctica posmoderna en
obras coma Another Place e
Field. Esta mostra é unha re-
copilación dos seu traballos
desde 1978 ata a actualida-
de, trazando a exploración
que fai do seu propio corpo
como punto de partida desde
o que investigar as relacións
entre os corpos e os contex-
tos que habitan. No CGAC
ata o 31 de marzo.

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

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

A MÚSICA DE
FEDERICO MOMPOU
Interpretado por Carmen
Bravo ao piano e a soprano
Júlia Arnó, este xoves 7 ás
19 h. no salón de actos do
Consello da Cultura Galega.

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
Acompañada polo Coro do
Liceu de Barcelona, e bai-
xo a dirección de Antoni
Ros Marbà, interpretarán
obras de Beethoven, por un
preso de 18’03 euros (3.000
pta.), o xoves 14 no Audito-
rio de Galiza.

RARE FOLK
O xoves 14 os sevillanos
ofrecerán un concerto na Na-
sa presentando o seu traballo
Unima Verse. Entre a músi-
ca celta e a wordlmusic, esta
banda pratica unha fusión de
estilos que van desde a músi-
ca electrónica á africana, pa-
sando polo jazz, rock e a in-
fluencia oriental, creando
unha amalgama de formas,
estilos e tradicións que se
atopan nun mesmo tempo.

OLE MUSTONEN
Este xoves 7 no Auditorio
de Galiza interpretará obras
de Bach e Xostakovich; o
prezo da entrada é de 8’41
euros (1.400 pta).  

■ TEATRO

PINOCHIO
Títeres Cachirulo vai ac-
tuar do domingo 17 ata o
martes 19 na sala de títeres
Sant-Yago.

SOLOS
Teatro del Norte vai levar
esta obra a cena os vindei-
ros venres 15 e sábado 16

ás 22 h. no Teatro Galán.

ULTRANOITE
ENCANTADA
Ultranoite dedicada á Casa
Encantada o venres 8 e sá-
bado 9 ás 23 h. na Nasa, e
na que van participar entre
outros: Chévere, Berro-
bambán, Malabaranda,
Cool Hamster, Tristáns,
Leo Arremecaghona e
Goldi, Mónica García,
Paula Carballeira, Marta
Pazos, e Carlos Santiago,
todo coordinado por Chiqui
Pereira. O prezo: 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 imobilismo vital.

O SaviñaoO Saviñao
■ EXPOSICIÓNS

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

SoberSober
■ EXPOSICIÓNS

CAMILO J. CELA
Mostra bibliográfica de ho-
menaxe ao escritor, ata o 2 de
marzo, na Casa da Cultura.

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

CURSO DE TEATRO
O Psicodrama: terapia teatral e aplica-
ción dos elementos psicodramáticos.
Título deste curso que se desenvolverá
no Intituto de Ensino Secundario Xel-
mírez I de Santiago do 18 ao 21 e do 25
ao 28 deste mes, en sesións de 18 a
20:30 h. Estará impartido polo profesor
e director de teatro rumeno Theodor
Smeu, sendo as dúas primeiras sesións
de carácter teórico e as restantes práti-
cas. O número de prazas é de 30 rema-
tando o prazo de inscripción o 15 de fe-
breiro ou cando se ocupen as prazas. A
duración é de 20 horas e está homolo-
gado a todos os efeitos pola Consellería
de Educación. As persoas interesadas
poden dirixirse ao local da CIG-Ensino
de Santiago, Avda. de Lugo 209, entrch.
telf. 981 576 800, fax 981 575 839 ou
correo electrónico cigestgo@arrakis.es. 

RÚA NOVA
Premio de narracións xuvenís que con-
voca a Fundación Caixa Galicia, e que
está suxeito ás seguintes bases: poderán
participar calquer persoa que non teña
feitos os 18 anos o día 2 de abril de
2002. Poderanse presentar indistinta-
mente traballos en galego ou español. A
extensión mínima é de 25 folios e a má-
xima de 125, mecanografados a dobre
espacio. Os traballos presentaranse por
quintuplicado; farase constar o nome,
enderezo e telefono, e acompañarase
dunha fotocopia do DI ou do libro de fa-
milia. O prazo de presentación remata o
1 de marzo de 2002, e o fallo do xurado
farase público o 2 de abril do mesmo

ano, en conmemoración do Día Interna-
cional do Libro Infantil e Xuvenil. Os
traballos enviaranse ou entregaranse: na
biblioteca Rúa Nova 33 (Rúa Nova 33,
2º, 15705, Santiago), ou en calquera das
oficinas de Obras Sociais de Caixa Ga-
licia (A Coruña, Lugo, Ourense, Santia-
go, Ferrol, Pontevedra e Vigo). Para cal-
quera consulta: 981 584 436 / bibno-
va33@telefonica.net. Establécese un
primeiro premio e un accésit para traba-
llos presentados en galego e o mesmo
para os presentados en español. Cada un
dos dous primeiros premios constará
dunha dotación económica de 250.000
pta. Os dous 1º premios e os accésits se-
rán publicados na Colección Nova 33.

CURSO DE HISTORIA DE GALIZA
Para formación do profesorado organi-
zado pola AS-PG e a CIG, que se vai
desenvolver no IES Rafael Dieste da
Coruña, de 18 h. a 20:30 os días que se
indican. O 14 de febreiro comeza co te-
ma Prehistoria e Historia Antiga, que
se divide en dúas partes: Prehistoria de
Galiza: dos primeiros poboadores ao
Bronce final da man de Ramón Fá-
bregas Valcarce (Catedrático de
Prehistoria), seguida por Cultura cas-
trexa e romanización da man de Anto-
nio de la Peña Santos (Arqueólogo no
Museo de Pontevedra). Continúa o 19
de febreiro coa ponencia Historia Me-
dieval de Galiza da man de Anselmo
López Carreira (Catedrático de Histo-
ria). Os días 21 e 26 de febreiro Fran-
cisco Carballo (licenciado en Historia
e Teoloxía) desenvolverá o tema Gali-

za na Idade Moderna, dividido en 2
sesións, a primeira que abarcará o sé-
culo XVI e a segunda os séculos XVII
e XVIII. O 28 de febreiro Xoan Car-
mona García (Catedrático de Historia
Económica) desenvolverá  a ponencia
Historia Contemporánea: os sectores
económicos. O 5 de marzo a Historia
Contemporánea será analisada por
Xoan Fraga Rodríguez (Profesor de
Historia). O 7 de marzo Felipe Senén
(historiador e arqueólogo) tratará o te-
ma A Historia da Coruña como recur-
so didáctico. O curso remata o 12 de
marzo coa ponencia de Sabela Rivas
Barrós (Profesora de teoría e historia
da educación) As escolas de insiño ga-
lego da Coruña. O prezo da matrícula
é de 40 euros, para afiliados e socios de
12 e para parados de 24. Para inscribir-
se hai que porse en contacto nos se-
guintes enderezos: AS-PG r/ Laracha 9
baixo (A Coruña) tlf. 981 278 259 in-
formacion@as-pg.com; ou ben na
CIG-Ensino Edificio sindical, 6º andar,
av. Afonso Molina s/n (A Coruña) tlf.
981 169 809/10 cigecoru@arrakis.es. 

DOCUMENTOS E COMERCIO
INTERNACIONAL
Seminario organizado pola Escola de
Negocios Caixanova, para directivos.
Aporta coñecemento de quen emite e
que reflexa cada documento, conve-
nios e normativas que respaldan os do-
cumentos, operativa e tramitación,
análise dos documentos máis usuais
nas transaccións internacionais.
Desenvolverase os días 8, 9, 15, 16, 22

e 23 de febreiro, os venres de 16:30 a
21:30 e os sábados de 9 h. a 14 h., na
Escola de Negocios Caixanova (Av. de
Madrid 60, Vigo); o telf. é o 986 493
252, cun prezo por asistente de 425 eu-
ros. O programa divídese en 3 bloques
fundamentais: I. Documentación de
transporte internacional de mercan-
cías; II. Documentos aduaneiros;
III. Documentos financeiros nas
transaccións internacionais.

DIRECTIVOS DE PEQUENAS E
MEDIANAS EMPRESAS
Cursos organizados pola Escola de Ne-
gocios de Caixanova, que son de gru-
pos reducidos e de corta duración, im-
partidos en 3 ou 4 días. As inscricións
poderán realizarse a través dos telf. 986
228 053 e 988 372 913.  As clases im-
partiranse de 17 h. a 21:15, os días que
corresponda, na Escola de Negocios
Caixanova em Vigo ou nas Aulas de
Formación Caixanova, no polígono de
San Cibrao das Viñas en Ourense. Os
cursos son os seguintes: ¿Cómo lanzar
con éxito un novo produto? Os días
18, 20, 25 e 27 de febreiro en Ourense.
¿Cómo e canto debe inverter en publi-
cidade unha Peme? Os días 4, 5 e 6 de
marzo en Vigo e os días 11, 12 e 13 de
marzo en Ourense. ¿Está aproveitando
a miña empresa o potencial das novas
tecnoloxías? Os días 8, 9 e 10 de abril
en Vigo e o 15, 16 e 17 de abril en Ou-
rense. ¿Cómo converter o esforzo dos
meus empregados en resultados? Os
días 6, 7 e 8 de maio en Vigo e o 13, 14
e 15 de maio en Ourense.♦

ConvocatóriasConvocatórias
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A Casa da
Cultura de

REDONDELA
serve de

cenario
para que
Nordesía

Produccións
represente

Eliana en
ardentía.
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irrecoñecíbeis, nunha atmos-
tera de primitivismo apa-
rentemente inxenuo. Ata o
16 de febreiro na galería
Trisquel e Medulio.

VVerínerín
■ EXPOSICIÓNS

AS IMAXES DE CASTELAO
A Casa do Escudo acollerá,
ata o 3 de marzo, esta mos-
tra fotobiográfica na que se
mostran as distintas facetas
do ilustre patriota galego.

VVigoigo
■ CINEMA

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

AUDIOVISUAIS CUBANOS
Celebrarase na Federación
Veciñal Eduardo Chao (Pra-
za da Princesa) sendo todas
as sesións ás 20 horas. O
venres 8 adicarase ao Docu-
mental e poderemos ollar La
Bella Otero, de Natasha
Vázquez; Al final del viaje,
de Rigoberto Senarega; e
Repartiendo el corazón,
destes dous cineastas. Orga-
niza a Asociación de Amiza-
de Galego-Cubana Francis-
co Villamil.

■ EXPOSICIÓNS

SINDO VÁZQUEZ
A galería de arte Visual Labo-
ra acolle, baixo o título de Pai-
saxes Rotos, unha proposta in-
quietante e anovadora, polo
tratamento que fai da paisaxe
cara unha experimentación
con texturas que confiren ao
cadro unha atmosfera de mis-
terio, riqueza e expresividade.
Ata o 28 de febreiro. Nesta
mesma galería tamén pode-
mos coñecer a mostra Arte pa-
ra levar 2002, orixinais de ar-
tistas sobre papel, debuxos,
gravados, fotografías,…

J.C. BRAÑA TOBÍO
Mostra de óleos e acrílicos
que poderá ser ollada na sala
de exposicións do Real Clube
Nautico, ata o mércores 13.

J.C. ROMÁN
A galería Ad hoc acollerá, ata
o 15 de marzo, unha mostra
súa titulada 7000 robles. 

BODEGÓNS
Pinturas de Piño Valeiras
que van estar, ata o 18 de
febreiro, na Popular.

CAMAÑO XESTIDO
Ata o sábado 9 a Alianza
Francesa acolle a súa mos-
tra de pintura.

ECUADOR
Fotografías de Antonio Pe-
ña que podemos ollar na
Galería ata o 28 de febreiro.

MIRARTE
Programa que promove a
Concelleria de Xuventude,
no que se van desenvolver
unha série de mostras artís-
ticas na Casa da Xuventude.
Ata o 15 de febreiro estará
aberta a mostra Xovenes ar-
tistas de beiramar, unha se-
rie 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 hiper-
realistas nos que destacan os
retratos de Vigo. Ata o 15 de
febreiro.

767
Mostra colectiva de artistas
mozos na que participan:
Modesto Fernández, Pau-
la Mariño, Sabela Martín,
Belén Padrón, Germán
Pintos e Mercedes Vicen-
te, que podemos ollar na
sede da Fundación 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.

■ MÚSICA

ÓPERA CHINAANTIGA NO
XARDÍN DO EMPERADOR
A compañía Han Tang Yue
Fu vai interpretala o xoves
7 no teatro-sala de concer-
tos do C.C. Caixanova.

■ TEATRO

MISERICORDIA
Obra de Benito Pérez Gal-
dós que baixo a dirección de
J.L. Alonso vai ser cenifica-
da no C.C. Caixanova o ven-
res 15 ás 22:30. A acción
desenvolvese no Madrid de
finais de século, mostrándo-
nos un submundo dos po-
bres que piden esmola ante a
porta da parroquia de San
Sebastián, axudada pola fi-
gura do narrador, que na
montaxe é a figura do propio
Galdós, que intervén directa-
mente na acción, dialogando
cos personaxes.

A MORTE E A DONCELA
Produccións Librescena vai
poñela en cena o sábado 2 no
C.C. Caixanova. A obra fala
dos atropelos aos dereitos hu-
manos durante a recente épo-
ca da ditadura arxentina.

VVilaboailaboa
■ EXPOSICIÓNS

MICHI
Pintor e escultor ponteve-
drés que durante o mes de
febreiro mostrará as súas
obras no teito da Casa dos
Druidas. Pintura experi-
mentada, polos seus conoci-
mentos e traxectoria, e ex-
perimental ao deixarse levar

por impulso lúdicos. Predi-
lección por determinados
cromatismos e gusto polas
texturas.

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

CUADRANTE NORTE
I Edición desta mostra co-
lectiva, que vai estar na Ca-
sa da Cultura ata o 23 des-
te mes de febreiro.

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..

BragaBraga
■ EXPOSICIÓNS

LEARNING FROM AFRICA
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
■ CINEMA

FANTASPORTO
Viseximo segunda edición
do festival internacional de
cinema que se vai desenvol-
ver entre o 15 de febreiro e o
4 de marzo no Rivoli Teatro
Municipal. Terá caracterís-
ticas especiais, o certame ca-
se duplica o número de días
de duración, pasando a ser
un dos máis longos festivais
de cinema do mundo, man-
tendo a tradicional progra-
mación de estreas portugue-
sas, europeas e mundiais.

■ EXPOSICIÓNS

ROBERT SMITHSON
Xunto con Bernd & Hilla

Becher o museo Serralves
acolle unha mostra das
obras destes artistas que,
aínda que non teñen cola-
borado entre eles, as súas
obras teñen moito en co-
mún.  Ata o 3 de marzo.

LisboaLisboa
■ EXPOSICIÓNS

HISTORIA
DE LONGA DURACIÓN
Mostra permanente parti-
cipativa do Museu de
Ciência, organizada en
varios módulos nos que o
visitante pode explorar os
máis importantes fenóme-
nos da Física e contextua-
lizar historicamente os
avances científicos dos di-
versos temas a través do
contacto cos obxectivos
que con elas están relacio-
nados. Máis información
no mc@museu-de-cien-
cia.ul.pt.♦

■ Se queredes colaborar ou adquirir
Morituri, revista da faculdade de Hu-
manidades da U. da Coruña, escribide
a Morituri-Po.Box9 15500 Fene (A Co-
ruña) ou a araold2000@mixmail.com

■ 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 Com-
postela -Ames. Se estás interesado/a
e queres concertar cita para coñecelos
ou receber descripción morfolóxica
chama ao 981 574 635 ou manda un
emilio: mesiasgaliza@hotmail.com.

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

■ Na Ribeira Sacra, Penalba-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). Ta-
mén bandeiras da patria a 1.200 pta.
As persoas interesadas poden dirixir-
se a enmocidade@hotmail.com ou
nos tlf. 646 794 726 ou 626 892 484.

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

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

■ Para todos os mestres interesa-
dos  en achegar o ensino en 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- Cáce-
res/ 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 natureza
alúgase casa de campo recén res-
taurada. 3 cuartos con baño completo,
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.
16 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; co-
rreo electrónico, interdix@galicia.com.

■ Os Bono-árbore para a repoboación
forestal da Ribeira Sacra, de Xevale
Ecoloxía, están á venda. Envía 500 pta.
ao Apdo. 35 de Chantada e plantaremos
tres árbores autóctonas no teu nome.

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

■ O Ateneo Libertario Francisco Iturralde
de Ferrol promove a edición dun perió-
dico libertario galego, de carácter
aberto e independente. Cultura, actua-
lidade, entrevistas, opinión, cun enfoque
crítico... Necesitamos persoas para o
grupo editor, colaboradores/as, distribui-
dores/as e suscriptores/as. Máis informa-
ción en apdo. 109, 15407 Narón (A Co-
ruña); 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– e xestiona as
entradas. Tamén distribuímos material
coa simboloxía do equipo. Infórmate
no bar San Pedro, Correlos 19, Mor

Anúncios de baldeAnúncios de balde

A MOUGA
www.mouga.com

Páxina dunha tenda de artesanía e folclo-
re galegos localizada en Santiago de
Compostela e que ofrece información
–sobre todo prezos– da música, os libros
e os traxes que vende. Tamén inclúe fo-
tografías de produtos como antigüidades,
folclore e artesanía, así como unha mos-
tra das súas exposicións.♦
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MadridMadrid
ENCONTRO DE GAITEIROS
TRADICIONAIS GALEGOS
Para axudar a que os instrumentos tra-
dicionais galegos sigan vivos e coutar
os instrumentos forasteiros, que come-
zaron en Ourense e xa chegaron a Ma-
drid, a Xuntanza de Galegos de Alco-
bendas organiza a primeira edición
deste encontro, que se celebrará o 2 de
marzo a partir das 5 da tarde na praza
da Artesanía de Alcobendas, coinci-
dindo coa V festa do polbo á feira e a
I festa do mexilón. Telf. de contacto
916 515 646.♦

Paisaxes
rotas é o
título da
exposición
de Sindo
Vazquez
que
podemos
ollar
na galería
Visual
Labora
de VIGO.

A Casa da
Xuventude

viguesa
acolle unha

mostra
sobre

Xovenes
Pintores de

Beiramar.
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H. VIXANDE
“¡Chegou Varela!”,  eis o co-
mentario habitual cando, nos
anos trinta do século XX, pasaba
puntualmente o ferrocarril po-
la vía que ía de Carril a Com-
postela. Era o tren de Varela.

A expresión quedou na fala po-
pular, acuñada como gratitude
cara un maquinista, Ramón Vare-
la, disposto a deter o tren para
que subise canta leiteira fose ao
mercado en Santiago, aínda que a
parada non fose regulamentaria.

Ramón Varela pilotaba a lo-
comotora tanque 442 “Caldas de
Reis”, unha máquina de carbón
tamén coñecida como o “tren de
Varela”. Aquel vapor da West
Galicia Railway de John Tru-
lock –avó de Camilo José Cela–
partía ás sete e vinte da mañá de
Carril para chegar ás nove a
Compostela. O camiño en senti-
do inverso comezaba ás seis e
vinte do serán, con regreso na
ría de Arousa ás seis da tarde.
Era no tren da mañá cando via-
xeiros de toda caste gozaban do
peculiar ritmo que Varela impri-
mía á viaxe; ora a modiño para
poder deter a máquina e permitir
a subida dun labrego, ora coma
un foguete para compensar o
tempo perdido. Cumprindo es-
trictamente o horario, aquí e
acolá os asubíos do tren ían es-
pertando a quen moraba á beira
da vía. “¡Chegou Varela!, ¡che-
gou Varela!” exclamaban todos.

Ramón Varela tardou 35
anos en subir ao tren. Nado en
1880, tripulou barcos de cabo-
taxe ata que en 1915 ingresou
como fogueiro na reserva de lo-
comotoras de Carril, aínda que
o seu nomeamento como ma-
quinista de terceira non chegou
ata 1928: aí comezou a lenda do
tren de Varela.

Paradas entre estacións

Ramón Varela era un home en-
tregado aos demais. Gustaba de
axudar aos veciños que o necesi-
taban e entendía o seu traballo
como un servicio público pero
tamén como un compromiso cos
labregos que diariamente viaxa-
ban no seu tren, por iso as para-
das non reguladas superaban en
número ás estacións.

Ao patinar a locomotora, o
tren de Varela non se detiña na rec-
ta de Biduído, entre as estacións
de Osebe e Casal. Pitaba entón o
maquinista para avisar de que non
habería parada. “Continúa Varela,
vese que o tren non pode frear”,
comprendían as leiteiras ao queda-
ren en terra. Eran as menos das ve-
ces, case sempre facía de todo o
posíbel para deter o tren.

Parada obrigada para beberen
ferroviarios e viaxeiros era a fonte
de San Martiño de Laraño, manan-
cial que brotaba das rochas do lu-

gar ata a súa substitución por unha
billa cando o médico compostelán
Ramón Baltar desviou parte da au-
ga para a súa casa. Daquela Varela
preferiu non volver facer unha pa-
rada que perdera a gracia e así dí-
xollo ao cirurxián: “D. Ramón,
déixeo como está, que agora xa
non é o mesmo e podemos seguir
ata Santiago sen beber”. Aquel
aceno magnánimo devolveullo o
gáleno anos despois, ao non lle co-
brar unha operación á que tivo que
someterse o maquinista.

Da West Galicia á Renfe

En 1929 a West Galicia foi ab-
sorbida pola Compañía do Oeste,
que posteriormente pasou a ser
Oeste-Andalucía. Todo mudou a
partir dese momento e en 1932 a
empresa decidiu a desaparición
da reserva e dos obradoiros de
Vilagarcía, que pasaron a Vigo.
En atención ao elevado número
de fillos que tiña, dos nove ma-

quinistas de Carril, só Varela per-
maneceu no seu posto. Os seus
restantes compañeiros pasaron a
prestar o servicio en Vigo.

Pero a Varela quedábanlle anos
ao mando da “Caldas de Reis”. As-
cendía a maquinista de segunda no
34 e de primeira no 41. Xubilouse
en 1943. Entre tanto, a Oeste-An-
dalucía pasara a formar parte da
Renfe, constituída en 1941, e na
mesma deixou traballando a seis
dos seus fillos: Emilio chegou a
auxiliar de depósito, Pepe a oficial
de oficio, Ánxel a axudante nos
trens diesel, Román a xefe de de-
pósito, Secundino a oficial de ofi-
cio e Ramona a garda barreiras.

En abril de 1944 o tren de
Varela fixo a súa viaxe máis ace-
da, o seu maquinista senlleiro xa
non pilotaba a “Caldas de Reis”,
viña de falecer e, en tanto durou
o enterro, non parou de facer so-
ar a súa bucina; laiábase a loco-
motora pola morte do home que
humanizou o tren.♦

Nº 1.020
Do 7 ao 13 de
febreiro de 2002

Existe hoxe en día toda un-
ha literatura destinada a
analisar as penalidades

do varón ante o novo papel ac-
tivo da muller e ante o crecen-
te peso do ideario feminista.
Os homes están coibidos. Al-

gúns varóns, con voz nos
meios de comunicación e nas
barras dos bares, deron o paso
reivindicativo de criticar a pe-
sadez e a esaxeración de tan-
ta correción feminista. En me-
dio disto, un estudio do Insti-

tuto de Radio e Televisión ven
de lembrar que a televisión
dedica un 85% do seu tempo a
homes e un 15% a mulleres e
que a radio entrevista a un
86% de homes, fronte a un
14% de mulleres.♦
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Foros
XOSÉ A. GACIÑO

Uns poñen en común
as súas experiencias
de poder e intercam-

bian criterios sobre cómo
obter maiores beneficios e
sobre as medidas de seguri-
dade (e de represión) nece-
sarias para manter a raia á
inmensa maioría da poboa-
ción mundial que non parti-
cipa, deses beneficios nin
desa seguridade. É o foro
dos ricos e poderosos da te-
rra, que levan máis de vinte
anos con estes contactos,
que lles sirven para ir afi-
nando o seu particular in-
ternacionalismo capitalista,
o que chamamos globaliza-
ción, nova palabra máxica
coa que tratan de disimular
que a vella confrontación
entre as burguesías na-
cionais (ás veces coas ar-
mas nas mans, sacrificando
as vidas dos seus pobos) foi
superada polo goberno dos
consellos de administra-
ción das grandes multina-
cionais, nesta farsa da cha-
mada libre economía de
mercado, que, desemboca
implacábelmente no domi-
nio dos grandes monopo-
lios (perdón por volver aos
vellos tópicos marxistas,
pero non se me ocurre nada
mellor para describir esa
realidade).

Outros tratan de poñer
en pé unha nova Interna-
cional da solidariedade,
coa esperanza de que non
se convirta nunha frustra-
ción máis, como as que se
sucederon desde que aque-
la fantasma famosa (e des-
graciada) comezara a per-
correr o mundo no século
XIX. É o foro dos conde-
nados da terra, aos que non
se lles deixa participar dos
festíns do mercado “libre”,
e que ten por diante un tra-
ballo titánico, non só para
coordinar a grande diversi-
dade de criterios e intereses
que pretende agrupar con-
tra os monopolistas univer-
sais, senón tamén para fa-
cer fronte ás acusacións
(violentos, anticuados, re-
sentidos, demagogos...)
que lles choven desde os
todopoderosos globaliza-
dores, que din desprezar a
súa anárquica debilidade,
pero, por se acaso, salfiren
de prexuizos as súas men-
saxes para chegen limpas á
manipulada opinión públi-
ca.

A distancia entre estes
dous foros semella insal-
vábel. No fondo, é a mes-
ma batalla desigual que se
repite desde os principios
da humanidade. Os despo-
suídos non chegan ao po-
der, ou chegan de xeito e
limitado, pero é evidente
que tamén obrigan ao po-
der, polo menos, a correxir
a intensidade e as direc-
cións dos seus dominios.
E, ademáis, mesmo no
medio das derrotas conse-
cutivas, hai unha razón pa-
ra manter o alento: a de-
fensa da dignidade persoal
e colectiva.♦
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FEDERICO COCHO

Ramón Varela era maquinista da locomotora tanque 442 “Caldas de Reis”, o tren de Varela.

O histórico maquinista do tren
de Carril a Santiago deu lugar
á coñecida expresión popular ¡Chegou Varela!




