
DECIDIDAMENTE OS NÚMEROS NON ESTÁN POR
darlle a razón a Manuel Fraga. Se primeiro foi un informe de La
Caixa que afirmou que os galegos somos dos que pior vivimos
no Estado e pouco despois foi un do BBVA o que mostrou que,
por renda familiar, tamén estabamos á cola, agora é un informe
da Fundación Encuentro, presidida por José María Martín Pati-
no, o que sostén que entre 1980 e o ano 2000 a distancia de Ga-
liza coas comunidades máis ricas aumentou. O informe, que
mide sobre todo a produtividade e o emprego, di que as comu-
nidades do sur, e unha do norte: Galiza, acortaron distancias co-
as máis ricas ata 1988. Entre 1988 e 1993 a situación permane-
ceu estancada e a partir deste ano as diferencias volveron in-
crementarse. Tomando a media española como igual a cen, Ga-
liza pasou dun 85,55 en 1980 a un 80,73% en 2000. Se a Xun-
ta comezou por desacreditar a procedencia do primeiro dos in-
formes mencionados, decindo que era “dos cataláns” ou que os
parámetros escollidos non eran os correctos, agora dificilmente
poderá explicar tan alto grao de coincidencia entre tres diferen-
tes medicións, realizadas por tres equipos distintos.♦
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Harry Potter xa fala tamén
en galego. A primeira entrega
da popular serie de J.K.
Rowling xa está nas librerías.
Traducción de Marilar
Aleixandre.
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Fraga afirma que continuará o diálogo co BNG aínda que cambie de líder

ANDRÉS PANARO



Sen que os distintos oradores pu-
desen atacar o BNG, o prato for-
te doutros encontros populares, o
XI congreso deixou no corpo do
PP unha especie de galvana pró-
xima a un estado de inanición
política. Impúxose a pax fra-
guiana con reiteradas invoca-

cións ao diálogo e a civilización
da vida política.

Fraga apresentou ao PP como
un partido “capaz de formar e
exercer maiorías e convivir edu-
cada e civilizadamente cos de-
mais”. Pediulle logo á militancia
que abandonase “as ideas fixas

para poder adaptarnos aos cam-
bios”, insistindo na “necesidade
de convivir pacífica e civilizada-
mente para deixar ver que non nos
preocupa o que outros defendan.
Sen dogmas, case sempre cadu-
cos, con tolerancia e boas manei-
ras, sen desprezo, con diálogo”.

Precisamente, a respeito do diálo-
go co BNG, Fraga manifestou que
o mantería, vencese quen vencese
na asemblea dos nacionalistas. 

Aos distintos oradores só lles
quedou campo para rivalizar na
runfa do presidente fundador.
Aínda así, Xosé Luís Baltar, que

non anda nada contento co novo
rumbo, non pudo pasar sen refe-
rirse ao BNG. “Por fín caeron do
guindo. Recoñecen que Fraga é o
referente de Galiza”, afirmou en-
tre os maiores aplausos da mañá,
antes de rematar a faena cun
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Os populares asumen o diálogo co BNG e acochan as discrepancias
con Madrid e as liortas internas

O Congreso do PPdG aproba a pax fraguiana
AFONSO EIRÉ - PAULA BERGANTIÑOS

Se no congreso de hai dous anos Manuel Fraga claudicaba ante as presións de Madrid, no XI Congreso
esqueceu os aspectos organizativos e enfrontouse ás teses políticas de Aznar: diálogo fronte a exclusión,
reformas constitucionais fronte ao peche autonómico, presencia na UE fronte a un Estado omnipresen-
te; galeguismo constitucional fronte a patriotismo constitucional, en suma. Para Arenas é o mesmo.

Manuel Fraga e Mariano Rajoy mostran o bo clima existente entre ambos, malia a que o Presidente da Xunta criticase as maneiras parlamentarias do Vicepresidente do Goberno español e que non fose quen a reformar a educación.
A . PA N AR O



“don Manuel é o futuro”
Nos corredores, os compro-

misarios tentaban adaptarse á
nova situación e Xosé Cuíña
aclarábanos que el nunca dixera
que non quería saber nada cos do
BNG, senón que “maticei moi
clariño: cunha parte do BNG,
cos radicais”.  Así que todos aca-
taron e asumiron a liña marcada
por Fraga, apresentada como
compromiso que aspira a se con-

vertir en legado. ¿Se a herencia
leva esta “mellora”, quen vai re-
nunciar a ser herdeiro?

Un herdeiro que terá como
legado o Galeguismo Constitu-
cional aprobado como corpo ide-
olóxico do PP. Un PP, segundo
explicou Pablo Merino na comi-
sión na que se debatía a ponencia
sobre galeguismo, que “ten que
ser o suficiente valente como pa-
ra rexeitar a apropiación indebi-
da (do galeguismo e dos seus

persoeiros) que, co noso silen-
cio, fai o nacionalismo radical e
con postulados rupturistas”. Me-
rino reivindicou a Otero Pedrayo
como “mestre do galeguismo no
século XX que encarna o PP”.

¿Qué galeguismo?

O reelexido secretario xeral,
Xesús Palmou, explicaría na
súa intervención cal é ese gale-
guismo:  “constitucional, euro-

peista, integrador, que non se
concibe fóra de España, senón
como parte dun proxecto na-
cional que encarna millor ca
ninguén o PP e que representa
con acerto Aznar”.

¿Aznar galeguista? Javier
Arenas, secretario xeral do PP,
felicitou ao partido na Galiza po-
lo  termo adoptado de “galeguis-
mo constitucional, como unha
das maneiras de ser galego, de
sentirse español. Porque a galego
non hai quen lle gañe a Fraga,
pero a español tampouco” (en-
cendidos aplausos).

Javier Arenas esforzouse en
pór de manifesto que non existen
diferencias entre o galeguismo
cons t i tuc ional
que aprobou o
PPdG e o patrio-
tismo constitucio-
nal que dicta Az-
nar. Ninguén no
PPdG dixo tam-
pouco o contra-
rio, pero as po-
nencias aproba-
das diverxen, ma-
lia envolvelas en
doces verbas, das
aprobadas polo
PP no seu congre-
so estatal. Pero
diverxen sobre
todo da política
práctica do Go-
verno Aznar.

A reforma do
Senado, a presen-
cia na UE, foron aprobadas polos
compromisarios galegos. Pero
Fraga tamén censurou a política
de enfrontamento e mala educa-
ción do Goberno central. Tanto
que Mariano Rajoy tivo que sair a
disculparse e afirmar que “ser
educado tamén significa que se
alguén non o é se lle dea unha
adecuada resposta”, en referencia
ao debate no Congreso dos Depu-
tados a pasada semana. Por se fo-
se pouco, Fraga loubou á ministra
de Educación, Pilar del Castillo,
pola reforma educativa que im-
pulsou, censurando aos ministros
anteriores por non a ter realizado.
Entre estes ministros estivo Ra-
joy. Outra pergunta: ¿como casa-
rá Fraga galeguismo constitucio-
nal cunha lei de Educación que
ataca gravemente as competen-
cias autonómicas galegas?

¿E a pax interna?

“Non se ven situacións confliti-
vas nin tormentas”. Quen isto
afirmaba era Xosé Luís Iravedra,
presidente do PP lugués que está
a protagonizar un pulso interno
de moito rosmillo con Cacharro
Pardo.

Fronte ao “envío ao poleiro”
no congreso de 1998 a Romay
Beccaria e Mariano Rajoy, fron-
te á reivindicación de autonomía
ante Madrid para elexir aos car-
gos do PP na Galiza, reivindica-
da hai dous anos, o XI congreso
semella que foi o da autocompla-
céncia. Pero se en 1999 pechou
en falso a crise, no 2001 non foi
capaz de resolvela.

A certidume de que non exis-
tirían imprevistos na cúpula tiña
bastante tranquila á maioría da
militancia. Pero a paz que Fraga
predica para fóra, está moi lonxe
de conseguila dentro do PP. As
batallas siguen, por territorios. A
desputa máis encirrada está na
Coruña onde os partidarios de
Romay enfróntanse a Antonio

Couceiro, o actual presidente
provincial sen que Fraga aínda
realice un xesto sobre as súas
preferencias. En Lugo, Cacharro
Pardo volta con Xosé Manuel
Barreiro como interposto. Irave-
dra leva todas as de perder. Aín-
da así, é significativa a presencia
na executiva do anterior alcalde
lugués, García Díez, defenestra-
do por Cacharro, malia non ter
ningún posto de responsabilida-
de institucional.

En Pontevedra afírmase que
a batalla foi importante entre
Cuíña e López Veiga. As postu-
ras diverxentes sobre as rela-
cións co BNG dos dous conse-
lleiros, ou as menos visíbeis dis-

crepancias sobre
o recheo do porto
de Vigo, son dúas
das mostras dun-
ha loita polo po-
der. Ao final Ló-
pez Veiga, que
subía coma un fo-
guete no ceo
branco da gaivota
azul, freou en se-
co. A pergunta é,
¿estouparía nun
xogo de lucería
ou será unha tra-
ca?

Semella per-
ceptíbel que Fra-
ga aposta por res-
tarlle poder aos
baróns provin-
ciais promocio-

nando a cadros técnicos e xesto-
res da administración con baixo
perfil político e alleos aos distin-
tos grupos que loitan polo poder
interno. Neste senso hai que re-
señar a incorporación ao Comité
de Dirección de Xoán Carlos Vi-
llarino, que ascende a vicesecre-
tario desde a dirección xeral de
Transportes;  Xosé Antonio Or-
za, o conselleiro de Economía
que non vai de político;  Corina
Porro, a nova conselleira de
Asuntos Sociais e Xoán Caama-
ño o director do Insituto Galego
de Enerxía.

Xunto a estes é preciso desta-
car a presencia na Executiva de
dúas persoas próximas a Maria-
no Rajoy: Núñez Feijoó, o presi-
dente de Correos, e Ana Pastor, a
sombra do ministro do Interior
nos distintos cargos madrileños.
En Lugo inclúese a Ana Chao,
próxima a Cacharro e, na Coru-
ña, a Xesús Almuíña, que pasa
por ser próximo a Xosé Cuíña.
En Ourense segue a aumentar a
súa presencia Imaculada Rodrí-
guez, unha empresaria que voa
da man de Fraga malia os remuí-
ños que forma Baltar. Para com-
pensar o presidente ourensán, in-
corporan a Miguel Santalices,
que tivo que deixarlle o posto de
número un por Ourense, e na
Mesa do Parlamento, a Imacula-
da Rodríguez. Xosé Manuel Fi-
gueroa ve recompensada a súa
laboura viguesa cun posto no ór-
gano de dirección.

¿E da sucesión de Fraga? Nin
falar. Pero está aí omnipresente.
Só o proprio Fraga se atreveu a
dicir algo evidente: “achégase
unha fase de relevos, por lei de
vida ou por decisións exempla-
res (Aznar)”. ¿Mentres tanto
que? Fraga advertiulle aos seus
posíbeis sucesores que non se
maten tanto, que el vai seguir
mandando ata o final. Ata que,
“como don Gaiferos”, seña ente-
rrado na Catedral.♦
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Vén da páxina anterior

Barros, o afamado alcalde do
Porriño, tapaba media porta
coa súa imensa humanidade.
Sentaba nunha cadeira  porque
as butacas do auditorio com-
postelán non eran quen de aco-
ller traseira tan grandiosa. Ira-
vedra saudaba desde o estrado:
“Benqueridos amigos...” Un
compromisario perguntaballe
ao do seu carón:

—¿Quen é ese?
—O de Lugo.
—Pensei que xa non estaba.
—Aínda está.
—Pois a Cacharro habíalle

gustar estar el.
—Coma se o ouvira.
A renovación imponse no

PP, pero pouco a pouco. Dos
perto de 750 compromisarios
que estaban seguindo a sesión,
118 eran mulleres. 

A votación da Executiva
servíu de disculpa para citas e
encontros. No corredor estaban
situadas as distintas mesas, se-
gundo a orde alfabética dos
compromisarios. Todos leva-
ban a súa papeleta na que debí-
an escribir o voto a favor ou en
contra da única candidatura
apresentada. Moitos non esti-
veron atentos ás instrucións e o
cronista, que andaba por alí de-
bullando conversas, tivo que
asesorar a máis de un. Non é de
estrañar que non lle desen im-
portancia. O propio Fraga can-
do, minutos antes, presentaba a
lista afirmou que “non ten tras-
cendencia nin lle dean interpre-

tacións dos que están nin dos
que non están”. Así as cousas,
dos 830 votos escrutados, 11
votaron en branco e 9 foron nu-
los; 810 votaron a favor.

Os disidentes

Pero había máis descontentos
que eses 20 disidentes. Nin to-
dos os votos en branco foron de
castigo. Dous ían votar en
branco por non pedir un bolí-
grafo, porque, “total que máis
ten”. Presteilles o meu escribi-
deiro para que non rachasen a
disciplina e estamparon un a
favor: todos contentos, eles por
cumplir co deber e eu por ter
realizado unha boa acción.
Quen andaba fuxido era López
Veiga. O cronista quería falar
con el. Perguntaba e ninguén
sabía nada. Un amigo compro-
misario foi máis explícito:

—Pergúntallo a Cuíña que
seica é teu amigo. Secadra ta-
mén che pode contar porque
non aparece na executiva.

—¿Foi xogando ao cabalo
richón, Abeledo con López Vei-
ga: fóra?, inquerín eu facéndo-
me o sabido.

—Tí queres saber máis ca
min. Hai cousas que só as sabe
Fraga. Chama a Beiras a ver se
llas contou, contestoume con
rexouba.

Pola miña banda, debecía
por estar presente á hora de que
saudasen ás delegacións convi-
dadas. Comezaron por Comi-

sións Obreiras, representada
polo seu secretario xeral, Xosé
María Castro; a Confederación
de Empresarios, con Fontenla á
cabeza; a Federación de Minus-
válidos, o CSIF, Mulleres Ru-
rais, Comisións Labregas,
Unións Agrarias, USO, UGT,
Xóvenes Agricultores. O BNG
seica disculpou a súa asisten-
cia, o mesmo que a CIG. Poño
en marcha o meu aplausómetro
particular. ¿Saben quen ocupa-
ron a peaña? Mulleres Rurais,
Xóvenes Agricultores e Comi-
sións Obreiras, por esta orde e a
pouca distancia uns dos outros.
A UGT quedou de raveleira.
Comisións Labregas tivo o
apoio de certo público.

Porque no congreso existía
un público claramente diferen-
ciado. Que mesmo podía evi-
denciarse no lecer da hora de
votar. Os do rural non só fala-
ban galego, mesmo os alcaldes,
senón que trataban de poñerse
de acordo para saber “onde
imos xantar”. Os das cidades, e
algúns finos das vilas, falaban
español e citabanse cun “a ver
cando quedamos”. 

Os discursos non depara-
ron sorpresas. Diante miña sa-
ía unha moza viguesa que ao
despedirse con presa califica-
ba o congreso como “anodi-
no”. Non lle vou levar a con-
tra, pois sabe elexir, polo me-
nos os coches: montou soiña
nun BMW deportivo último
modelo, azul, do trinque.♦

Un congreso ‘anodino’

Francisco Cacharro Pardo, cuestionado hai dous anos por Javier Arenas, foi un dos homes máis activos nas relacións públicas
deste congreso.                                                                                                                                           A . PA N AR O

Fraga segue

apostando

por restarlle poder

aos baróns

promocionando

a executivos

con baixo

perfil político



Ficamos instalados na ceremonia da
confusóm. E um tem que escoitar,
com desacougo, perguntas como “e tu

em que opzóm estás?” Quando eu sigo on-
de estivem sempre, no nacionalismo de es-
querdas; mas a gente quere saber se estás
com Beiras ou contra ele e a favor de vai tu
a saber quem. O amolado é que a esta para-
noia chegamos por deméritos proprios. Da-
mos pábulo á mordacidade, ao comentario,
á critica alheia por falta de cautela. Os me-
dia, de quem tanto escoito laiarse, nom fam
outra cousa que recolher do nosso impru-
dente comentar dados que fornecemos e
que eles interpretan e divulgan para que á
sua vez o leitor poda igualmente tergiversar
ou interpretar trapaceiramente os dados e
comentarios que se lhe sugirem.

Eu nom sei se as manifestações do Sr. Pa-
co Rodríguez forom oportunas ou afortuna-
das; mas o inegável é que eram certas, que
manifestava algo que foi de conhezimento
público: o Sr. Beiras botáva-se fora da corri-
da para o futuro de candidato polo BNG; até
o ponto de que eu mesmo (em nome da nosa
velha amizade e por considerar que é um ac-
tivo muito importante dentro do BNG) escre-
vím-lhe naquela altura para animalo a seguir.
Polo tanto, oportuno ou nom (calificazóm na
que nom quero entrar), o Sr. Francisco Ro-
dríguez dixo algo certo e público; nem faltou
á verdade nem revelou nengum segredo.

O Sr. Beiras e o seu entorno, no conhe-
zimento que tivo das manifestaçôes do Sr.
Rodríguez, puderon ter sido mais cautos. O
Sr. Beiras fica no seu perfecto direito de
rectificar a respeito de uma renuncia anun-
ciada em particulares circunstancias, como
pudo ser a confianza primeiro num éxito
que nom chegou e magoado mais tarde an-
te o que podemos considerar um paso atrás
(eu non-o calificaria de fracaso, pois tal vez
nos serviu para livrarnos da morte por éxi-
to en que estavamos caindo); mas o certo é
que o nacionalismo nom pode perder vultos
como o Sr. Beiras, quem com generosidade
rectificou e regresou com brios e forzas pa-
ra continuar na andaina de este BNG, ou
como membros da UPG que igualmente
mostrou magnanimidade na sua relazóm
cos outros grupos que integram o Bloco.
Pois bem, assim as cousas o lógico dentro
das manifestaçôes aos médios que solicita-
vam resposta ás palavras do Sr. Rodríguez
o prudente houvera sido dicer precisamente
isso: que o Sr. Rodríguez falava de feitos
certos, mas que as necessidades do proprio
Bloque, os desejos da militancia, os retos
futuros a afrontar aconselhavam que essa
decissóm inicial do Sr. Beiras se adiase e
que ele se havia mostrado disposto a retirar
a sua renuncia. E remate. Que os jornais, na
sua necessidade de encher papel e no seu

ánimo de enredar, interpretasem, debate-
sem ou esculcasem quales puderam ser os
motivos mais ajeitados para prender na opi-
nióm pública; mas sem dar outras oportuni-
dades. Houvéramos evitado todo este incó-
modo ruxe-ruxe e este aparente enfrenta-
mento entre modelos, opiniões e, acima de
todo, de pessoas de notoria valía das que
nom pode prescindir o BNG. Cara afora da-
mos a impressóm de modelos diferentes a
pelexar, tam rexeitáveis como um caudil-
hismo trasnoitado fronte a um asamblearis-
mo ineficaz. 

Provavelmente faltou-nos serenidade.
Que foi, pola contra, a que demostrou o PP
quando um membro tam importante (cecais
o mais importante) da sua direizóm, o Sr.
Cuiña, contradí ao “patrón”, ao superchefe,
em sede parlamentar, na sua afirmazóm de

posibilidades de pactos co BNG. Esto é
muito mais importante que o comentario do
Sr. Francisco Rodríguez sobre declaracións
do Sr. Beiras verbo da sua renuncia. E nom
pasou nada. Ao seguinte dia o Sr. Fraga fi-
zo um comentário de pasada, jantou essa
noite co Sr. Cuiña e outros membros do
partido e a vida segue sem alteraçôes.

Muito mais eficaz que estériles debates
sobre restas ou sumas, sobre pessoas dentro
ou fora, resultaria nesta altura recuperar to-
dos os nacionalistas que ficarom fora do
BNG por uma ou outra causa (incompren-
sióm umas ve-
ces, dogmatismo
outras, questioes
pessoais as mais)
e que tenhem
muito que apor-
tar. Ou assumir
de jeito objecti-
vo as causas da
queda em votos
nas últimas elei-
zons, especial-
mente as causas
endóxenas, os
erros proprios
que provocarom
a perda de votan-
tes; pessoalmen-
te penso que foi
a desilusom, o
desengano, o de-
sencanto produ-
cido após a che-
gada ao poder en
alguns concelhos
coa ineficacia e
prepotencia co-
mo modo de actuar; a gente agardava outra
cousa e devemos atingir a nossa propria res-
ponsabilidade arbitrando medios para mel-
horar a imagem. Temos que conectar de no-
vo co cidadão, ilusionalo de novo demos-
trando que certamente é outra cousa o que
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As mulleres
concelleiras, con
independencia da
sigla política , adoitan
posuír a lgo en común:
son aceptabelmente
bonitas. Q uiz á as
menos agraciadas
teñan medo a
presentarse . N on
sería de estrañar. O
macho tende á
descua lificación
cunha burla: “¿ O nde
vas ti? Fea” . E as
burlas doen má is que
os insultos. Ha i homes
que pasarían
desapercibidos en
A tapuerca que esixen
das mulleres un físico
de Hollywood .

O actual rector da
Universidade de Vigo,
Domingos Docampo,
recibiu un
ofrecemento para
encabez ar a  lista
socia lista á a lca ldía .
Docampo goberna o
claustro a liado cos
naciona listas. N esa
situación, ¿que tipo
de a lterna tiva
representaría Abel
C aba llero se decide
fina lmente
presentarse? ¿Un
socia lista contra outro
socia lista , un
progresista contra un
goberno universitario
progresista? ¿ O u é
que va i ser o
candida to dos
conservadores? As
ma las linguas din que
C aba llero, coa súa
a fección a perder, en
rea lidade
presentaríase de
sparring.

A canción de Rosa
(pronúnciese Rous)
Europe´s living a
celebra tion que
representará a
España en Eurovisión,
¿será patriotismo
constituciona l?

Ata agora,  c ando
as persoas
poderosas perd í an a
confi anz a  nos

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

X ASAMBLEA DO BNG

Da desventagem de dar cuartos
ao pregoeiro

NEMÉSIO BARXA

O debate personalizado en Beiras-Rodríguez distorsiona as discu-
sións dunha asemblea política que debe ocuparse da súa capacida-
de por chegar á xente e procurar un xeito alternativo de gobernar.

‘Pediría calma,
mesura,

comportamento,
humildade,
mais trato
coa gente,
outro jeito

de governar
onde temos

responsabilidade
de governo”

Cartas

A lectura,
o noso amor
É tempo moi propicio para falar
do amor agora que chega a pri-
mavera, e teño que confesar que
a lectura é o meu grande amor.
Facendo un pouco de memoria
direi que é un amor da miña in-
fancia. Nesa dourada etapa, ne-
se tempo de ensoño, cando con-
taba poucos anos, non lembro
cantos, a miña nai, a primeira
parvulista da miña etapa esco-
lar, presentoume a quen sería o
meu inseparábel amor, a boa
lectura. As miñas pequenas
mans sentíanse seguras asidas
ás desa bondadosa nai, pero ela,
sabedora de que había outro
máis seguro adminículo, inten-
tou que as miñas mans, sen es-
quecer as súas fosen agarrándo-
se a algo tan importante para
camiñar pola vida como é un li-
bro. No primeiro manual, “O

Raias”, vin moitas letras, un
verdadeiro crebacabezas. A mi-
ña proxenitora colleu o meu de-
do índice e foime ensinando o
camiño. Eu ollaba para as letras
e para os seus labios e observa-
ba como botaba por eles o nome
daquelas palabras, como tiñan
aqueles corpos que parecían
mortos e inertes nun papel, a
súa alma, eses sons que resuci-
taban gracias a capacidade de
ler. Aquela escritura tomaba vi-
da pola lectura. Seguindo os
alumeados pola luz natural ou
artificial, fun entrando no libro,
perdinme por sorte, nos cami-
ños da lectura. Nun principio
quería correr, pero a miña mo-
nitora recordábame que tiña
que facelo a modo, que non tiña
prisa. Verdadeiramente tiña to-
do o tempo por diante e había
que disfrutalo. Enamoreime
tanto que hoxe pasados moitos
anos, sigo querendo a ese amor
e non necesito de que ningún

San Valentín veña a recordarme
que existe. Sempre que poido
busco a súa compaña. Pasarán
os anos e aínda que a morte me
separe dela, seguirán outras pa-
rellas e outros nenos encandila-
dos pola lectura que é
cordura.♦

PEPE POL
(MONTEFURADO)

Depor e
selección galega
O pasado mércores 6 de marzo
todos/as poidemos ver na TV a
fazaña do Deportivo da Coruña
vencendo ao todopoderoso Real
Madrid na súa casa e nunha cita
histórica coma a daquel día, sen
dúbida ningunha parabéns para a
equipa galega. Pero, ¿que foi da
seleción galega?, todos os días
podemos ver nas televisións as
equipas de Catalunya, Euskal He-
rria, País Valenciá, lucindo nos

brazos dos seus capitáns as ban-
deiras nacionais, saindo nos der-
bies tamén coas bandeiras ao
campo e paseando as súas cores
diante dos ollos de todos/as. No
meu caso, dame mágoa ver que as
equipas galegas xa non saian con-
xuntamente nos derbies coa ban-
deira galega ao campo,  nin que
tampouco leven o bandeira nos
brazaletes de capitáns en partidos
nacionais ou internacionais. As
equipas galegas cada vez son me-
nos galegas, estaremos arriba nas
clasificacións pero non será o
mesmo, os poucos xogadores ga-
legos  aos que se lles dá unha
oportunidade andan espallados
por todo o Estado xogando en
equipas foráneas cando deberian
de tér un oco nas da súa terra.
¿Cara onde imos así? Hoxendía
até as nacionalidades que non re-
ceben o nome de “históricas” te-
ñen selección nacional, ¿como
pode ser que na Galiza ninguén
mova un dedo por facer algo, por

Continúa na páxina seguinte

A N A PILLAD O



Que unha revista dure ininterrompidamente
vintecinco anos non é moco de pavo. Se esa
revista está escrita en galego, unha lingua

minoritaria, desprezada ou, polo menos, minusva-
lorada na escrita, sobre todo hai non moitos anos, o
feito é máis excepcional. Se, por riba, se trata dun-
ha revista que se define “de pensamento cristián”,
con longos artigos de reflexión teolóxica, ademais
doutras cousas máis doadas, a excepción aínda é
meirande. Non fai falla cavilar moito para dicir que
detrás dun proxecto así, ou hai un xeneroso mece-
nas podre de cartos, ou hai unha poderosa organi-
zación, ou hai... militancia, ¡moita militancia! Ou
sexa, aposta xenerosa dun grupo de persoas por un
proxecto, e constancia para levala adiante contra
vento e marea non exentos de fortes trebóns. O mi-
litante é o que descubre a historia como tarefa e ten-
ta levar adiante o seu papel nela, humilde, pero tei-
mosamente. Don Miguel-Anxo Araújo, bispo emé-
rito desta diócese, facía este balance hai cinco anos:
“Vinte anos de sementeira, traballando arreo por
parte dalgúns, incomprendida por moitos, criticada
por non menos, sen unha man agarimosa da mes-
ma xerarquía da Igrexa galega... Pero, coa vosa
suor, co voso esforzo e capacidade intelectual e coa
comprensión e o agarimo de non poucos, fixestes
xermolar esta fermosa primavera”. 

Isto representa a revista Encrucillada, que é

moito máis ca unha revista (coma o Barça C.F.
que “é máis ca un club”). Encrucillada é un pro-
xecto de Igrexa para Galiza, desde o seo da mes-
ma Igrexa católica, pero facendo unha aposta re-
novadora-progresista e inculturadora-galeguista;
sen quedar presos dun maniño provincianismo,
nin dunha concepción alternativa intolerante, se-
nón aberta. Isto permitiulle ir renovando a mei-
rande parte dos seus conselleiros e colaboradores
ao longo destes 25 anos. Aínda resoan as verbas
do seu director daquela e de hoxe, o teólogo e
académico Andrés Torres Queiruga, no primeiro
número da revista: “Significa sinxelamente res-
ponder a un elemental desafío da realidade gale-
ga, que esperta e sente correr polas súas veas a
quente promesa das novas posibilidades”. 

Eu tiven a sorte de participar temperanmente
nela, hai xa máis de vinte anos, recén rematados os
estudios de Teoloxía en Salamanca. O compromi-
so foi, simultaneamente, con esta revista e coa ir-
má máis humilde, Irimia, que precisamente facía
os seus vinte no pasado outono, publicada primei-
ro semanal e logo quincenalmente, tamén de xeito
ininterrompido. 

Pero Encrucillada non foi só cousa duns pou-
cos, senón obra de moitos cristiáns por Galiza
adiante. Fundamentealmente foron dous grupos
iniciais: Un en Ferrol, onde se editou os primeios
anos (Engracia Vidal, e os curas Pepe Chao, Ra-
món Raña, Martinho Montero...), e outro entre
Santiago e Pontevedra (clérigos como Torres
Queiruga, Manuel Espiña e Francisco Carballo,
pero tamén leigos como Alfonso Zulueta, Ferro
Ruibal...). A eles sumaríanse varias ducias de con-
selleiros e colaboradores ao longo dos anos. Este
que suscribe leva tamén enchido xa varios centos
de páxinas da revista desde hai máis de vinte anos. 

O 19 de febreiro de 1977 saía do prelo o nú-
mero 1 de Encrucillada, e na última semana de
febreiro de 2002 veu a luz o 126, vintecinco anos
despois. Son “as vodas de prata da revista coa fe
e a galeguidade”, como se recoñece no Guieiro
deste número. Para celebralo, o pasado 28 de fe-
breiro fixeron un acto representativo en Santiago,
no Salón do Consello da Cultura Galega; no que
falaron Andrés Torres Queiruga e Carlos Casares
con gran concurrencia de lectores e amigos. Ca-
sares falou do significado desta revista na cultura
galega ao longo dos 25 anos, un significado que
vai moito máis aló dos lindes eclesiais. No acto
entregáronse tamén os Premios “Encrucillada”
de ensaio e poesía e haberá e houbo un fermoso
epílogo musical. Longa vida. ♦
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po líticos,  nos seus
xe fes e nos seres
humanos en xera l,
tiñan a lguén a  quen
recorrer: Arthur
Andersen.  Unha
empresa  aud itora
má is fi ábe l que o
me tro de p la tino
irid i ado .  O  Tribuna l
Supremo do
c ap ita lismo .  A gora ,
co c aso Enron,
sábese que a  Arthur
Andersen tamén lle
gustaba  pra ctic ar
trucos de tri le iro ,
mastodónticos
tocomochos.  O
G oberno Bush,  c arne
da  súa  c arne ,  non lle
fará  má is contra tos.  

Un arcebispo
colombiano cae en
acto de servicio.
Asasinárono os
narcos. O  arcebispo
denunciara as
conexións entre o
negocio das drogas e
a clase política . O s
relixiosos en
La tinomérica morren
por honrados. En
Europa morren de
vellos ou suicídanse
polo escánda lo da
Banca Va ticana . Para
que despois digan
que a Igrexa non se
adapta ás
peculiaridades
culturais de cada
continente .

Hai informes sobre
La tinoamérica que din
que o 98% das
a trocidades
cométenas os militares
(ou os paramilitares) e
o outro 2% as
guerrillas. ¿Pero a
quen lle importan
nestes casos as
matemáticas?

Hai quen di que os
do BN G  nos
rela torios do seu
congreso (dispoñíbeis
na internet) din
demasiado pouco e
nas declaracións dos
seus líderes á  prensa
din demasiado. Entre
o partido pechado ao
exterior e aquel que
dá má is información
ao público que aos
seus militantes
debería haber un
termo medio.♦

Vintecinco anos de Encrucillada 
VICTORINO PÉREZ PRIETO

O pensamento cristián ten en Encrucillada un dos seus experi-
mentos de comunicación senlleiros, sostido pola militancia e polo
desexo de avanzar nunha Igrexa progresista e inculturada en Galicia.

Garrincha

queremos e que as vilas e cidades
governadas por nós melhoran noto-
riamente experiencias anteriores,
como ocorreu em Allariz. Tambem
é preciso levar mudanza á equipa
directiva para mais eficacia. Som
outros tempos e outras circunstan-
cias. Nom podemos pensar numa
pessoa isolada no cumio do poder
ou da representatividade; é preciso
crear órgaos ou pessoas que se co-
rresponsabilicen co Portavoz, que
conformem o dia a dia, que o susti-
tuam, representem ou que sejam in-
terlocutores válidos para acudir a
encontros com “segundos” de ou-
tros partidos ou organizacións. Dei-
xemos de lado causas endóxenas
que, em definitiva, som as mesmas
que sempre nos perseguirom e coas
que temos melhorado notoriamente
a nossa relazóm, designadamente
uma imprensa hostil e uma demoni-
zazóm por parte do centralismo que
trata de arrincoar-nos coas invecti-
vas de sempre; o único novo foi a
queda das Torres Gémeas o 11 de
Setembro e nom podemos conside-
ralo como causa bastante para a per-
da dos votos.

Pediría calma, mesura, compor-
tamento, humildade, mais trato coa
gente, outro jeito de governar onde
temos responsabilidades de governo
e fundamentalmente nom perder de
vista que acadar o governo é só para
melhorar Galiza.♦

Vén da páxina anterior

Correo electrónico: info@anosaterra.com

facer País cun deporte có que se
identifica a grande maioria da po-
boación? En fin, agardo que este
comentario faga reflexionar a al-
guén, eu pola miña parte xa o le-
vo facendo anos, sempre tiven
unha grande admiración polos
clubes bascos e principalmente
polo Athletic de Bilbo o cal tén só
xogadores de Euskal Herria nas
súas ringleiras e tampouco é que
estexa xogándose todos os anos a
permanencia, pero de todos/as é
sabido que as equipas hoxendía
son Sociedades Anónimas Depor-
tivas, polo tanto empresas, e están
a gañar cartos, non a vender gale-
guidade nin patriotismo. Eu pola
miña parte sigo agardando ver
non vindeiro derbie galego ás dú-
as equipas da Galiza saíndo ao
campo coa bandeira galega como
símbolo de que, alomenos, non
esquecemos de onde vimos e o
que somos.♦

DAVID OSORIO ÁLVAREZ
(PONTEVEDRA)

Un acordo lañado
Coma soe pasar nas batallas, un
comeza a ordenar as cousas e ató-
pase con enganos, tomaduras d
epelo, incapacidade de xestión,
etc., isto é o queda do famoso acor-
do da peaxe de Rande. Nel aínda
que non se crea, só hai dous bene-
ficiados AUDASA e PP. Ten razón
o Sr. Cuíña cando di que sí hai un
precedente destas características,
pero non dixo que é porque as ou-
tras autonomías xestionaron mellor
e para beneficiar o pobo, ¿por que
a Xunta se nega a reclamar a Fo-
mento a supresión total en Rande e
a redución Vigo-Pontevedra?, ou-

tros fixerono e conseguírono, polo
tanto se deduce que falla a xestión
ou é que non quere.

Este acordo lañado non é polo
que loitamos todas as persoas que
sempre estivemos arroupando a
plataforma antipeaxe, porque en-
tendíamos e creemos que a supre-
sión total é posíbel e xusta. Tal e
como están as cousas a día de hoxe
creo que a peaxe é moito máis ca-
ra que antes, e a porcentaxe míni-
ma de usuarios que se beneficiaron
non alcanza nin o 15%. Por outra
parte, non podo pasar por alto unha
desconfianza que xa tiña de antes,
é que os cidadáns vamos a quedar
hipotecados con este acordo en be-
neficio do PP, é dicir, nas futuras
eleccións isto será un cabalo de ba-
talla, pois aínda me lembro cando
dicían aquelo de: “si nos gañamos
si, senón non” (típico deste parti-
do) e é aqui de onde se nos encare-
ce máis a peaxe, e os que firmaron
o acordo o saben. Por non falar do
control que van exercer sobre to-

dos nós, que si pagas ou non, reci-
bos municipais, facenda, multas,
etc., ¡canta miseria xunta!

Das declaracións feitas polos
alcaldes non me sorprendeu nada,
en concreto dos do Morrazo, que a
día de hoxe non se deron conta de
que os seus cidadáns xa se decata-
ron fai tempo que neste tema dé-
ronlle a espalda, e a súa xestión foi
nula, ata o punto que non tiveron a
valentía de recoñecer no seu co-
municado o traballo feito pola pla-
taforma e os cidadáns. En fin, non
nos tocou a lotería do Nadal, tam-
pouco a do Neno, pero queren que
traguemos esta milonga, de todos
os xeitos coido que haberá neboei-
ros na lúa, xa que as nubes están
cargadas e hai síntomas de tempo-
ral. Mentres AUDASA sigue no
paraíso, pois agora cobra por todos
lados, sigo pensando que si todos
queremos podemos eliminar total-
mente a peaxe en Rande.♦

LUÍS CHAPELA BERMÚDEZ
(MOAÑA)

Os textos enviados a esta sección non
deben sobrepasar as 45 liñas.
Estarán identificados co nome,

enderezo, documento de identidade e
asinados.

A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.

Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.



Beiras realizou estas declara-
cións en Barcelona despois de di-
tar unha conferencia co título de
Galiza e Catalunya convidado
por ERC. O secretario xeral des-
ta formación, Carod Rovira,
apresentou ao lider nacionalista
galego, que apostou pola colabo-
ración de ambas formacións para
conseguir un “esto plural lingüís-
tica e culturalmente, sustituindo
o instrumento gubernamental do
Estado para reformalo”. Beiras
afirmou que no cúmio europeo
celebrado recentemente en Bar-
celona “as voces de Galiza e Ca-
talunya foron inexistentes”. Para
Carod, Galiza e Catalunya teñen
que deixar de ser “uns meros es-
pectadores de Europa”.

Sectores do BNG atópanse
molestos porque na recente visi-
ta de Artur Mas a Compostela
para inagurar unha exposición
sobre Catalunya, o sucesor de
Pujol nin se entrevistou con Bei-
ras (sí o fixo con Fraga) nin con-
vidou a ningún cargo nacionalis-
ta á inaguración. Idéntico des-
contento puido atoplo A Nosa
Terra no sector máis nacionalista
de Convergencía, que criticou  a
Artur Mas “polo descoñecemen-
to que ten de Galiza, a pouco
sensibilidade para co BNG e as
súas ansias de facer carreira
apoiándose no PP”. Ao día se-
guinte desta visita, Pujol falaba
de “impulsar a Declaración de
Barcelona”.♦

Minifundio
relixioso
no Leste
europeo
El País (sábado 16) identifica
os 18 paises que teñen solici-
tado o seu ingreso na UE po-
las relixións que practican os
seus habitantes. Hai ortodo-
xos, musulmáns, católicos,
protestantes, xudeos, lutera-
nos evanxélicos, luteranos a
secas, bautistas, criptocris-
tianos (en Polonia, Rumania
e Bulgaria), católicos gregos,
ortodoxos gregos e ortodo-
xos rusos. É de supoñer que,
ao igual que sucede coas em-
presas, os paises espiritual-
mente máis fortes da UE,
propiciarán unha dinámica
de fusións e absorcións.
Crencias tan parceladas non
poden ser competitivas.♦

Suso de Toro
e a política
vasca
Suso de Toro escrebe en In-
terviu (18 de marzo) un ar-

tigo sobre a política vasca e
española: “(...) A sociedade
vasca debe verse no espello:
como aceptaron implicita-
mente que houbese veciños
ameazados de morte, fora
da comunidade, nun gueto
de exclusión. Teñen que re-
visar os seus autoenganos,
as súas medias verdades.
¿Pero non ten España en
conxunto que revisar as sú-
as medias verdades que le-
varon aquí? Escoito nunha
emisora, supostamente mo-
derada, a un entrevistado
que lle chama reiterada-
mente ao lehendakari cóm-
plice de asesinatos; os seus
dous entrevistadores asin-
ten e dano por bo. (...) Os
meios de comunicación es-
pañois, en concreto os ma-
drileños, viven dentro dun-
ha densa nube ideolóxica
dun españolismo que ten
pouquísimo que ver coa Es-
paña real (...). O modo de
que recuperásemos a con-
fianza en moitos medios in-
formativos sería que permi-
tisen expresarse tamén aos
propios vascos sobre os te-
mas en discusión, porque
algo terán que dicir eses
malvados vascos, digo eu;
ademais dos de sempre.
Quizá esteñamos en desa-
cordo, pero non o sabere-
mos se non os escoitamos
(...). ¿Qué resultados tivos
este camiño de separación,
de condea desa parte da so-
ciedade vasca? Ese camiño
creou unha política deliran-
te desde o punto de vista da
paz social: Mayor Oreja é
o político pior valorado po-
los vascos pero é o máis
apreciado no conxunto de
España. É dicir, a propagan-
da conseguiu que fomentar
a discordia vasca seña o ca-
miño para ganar as elec-
cións españolas. Se iso non
é un disparate e un camiño
de guerracivilismo...”.♦

Xoán Paulo II e o patriarca ortodoxo griego, Dimitrios, en Estanbul en 1980.
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O debate sobre o novo camiño de
ferro transmite toda a impotencia do
país, a súa incapacidade de argu-
mentar con racionalidade, a queren-
cia polo atávico e o oculto. Cando
se deu conta que un futuro e lonxa-
no tren de alta velocidade chegaría a
Ourense, deuse por sentado que se-
guiría a Vigo e a Galicia costeira ata
o punto de que a conversa íase fun-
damentalmente pola ubicación da
estación, co fin de facilitar a chega-
da dun tren portugués similar. 

O longo proceso de escuran-
tismo que seguiu ao primeiro
anuncio, rachou nunha visita a
Santiago do Ministro que se nega
a visitar Vigo e o anuncio suposta-
mente salomónico de que o tren
iría a Santiago dereitiño e para os
demais quedaban melloras de vías
ou empalmes. De novo voltou a
incredulidade, non existían presu-
postos nin estudos e estabamos
diante dun globo sonda máis. 

O que empezou a poñer ner-
vioso a máis de un foi o a coloca-
ción de primeiras travesas que, sen
que teñan unha influencia decisiva,
implicaban a posibilidade de que

as decisións se precipitasen e que,
sen consulta e da noite para a ma-
ñán, descobríramos que o proxecto
non era só unha idea de Cascos pa-
ra unha circunvalación máis, á que
se poden presentar alegacións, se-
nón un acordo entre o Ministerio
que encabeza e o goberno galego. 

De ser así Fraga tería que ex-
plicar se a súa intención de diálo-
go no tempo que lle quede á fron-
te do goberno é só un diálogo de
mesa camilla con Beiras e Touri-
ño, nunha especie de ampliación
do plantel de Realidade Galega
ou se trata tamén dun diálogo coa
sociedade. As verbas do presi-
dente son inequívocas.

A proposta de UGT e dos em-

presarios de Vigo non é unha alter-
nativa senón o sentido común, a ló-
xica e a racionalidade porque fai po-
síbel un tren rendíbel, porque dobla
o número hipotético de pasaxeiros e
sobre todo, porque non perxudica a
ninguén. A proposta da chamada
“L”, garante un tren único e con fre-
cuencias, consolida a euro rexión
mais que ningún outro proxecto, fa-
cilita as axudas europeas se se che-
ga a tempo e permitirá que os gale-
gos –un país– teñan unha voz única
para esixir, probablemente a máis
de un goberno, que a liña Vigo-Co-
ruña sexa de alta velocidade. 

Touriño xa ten dado un paso
adiante, Fraga pasa papeis e Beiras,
como bon economista, di que non

ve quen vai pagar os cheques, pero
terá que definirse. Nin que dicir ten
que estamos diante dun debate his-
tórico, dos que unen e fan país e aín-
da teño a esperanza de que Vázquez
deixe os diaños na casa e se decate
de que ese tren Madrid-A Coruña
(estación término), beneficia as re-
lacións entre as tres pequenas po-
tencias económicas, Porto, Vigo e A
Coruña que hoxe constitúen a espe-
ranza dun novo rexurdimento. 

Todos os días vexo a primeira
hora da mañán, como os camións
procedentes de A Coruña descar-
gan non no porto, senón na rúa Ro-
salía de Castro, alimentos nos su-
permercados e todos os días vexo
furgonetas de A Coruña igual de

mal aparcadas que as de Vigo, en
calisquer rúa da cidade. E na Coru-
ña pasa o mesmo e todo o fixo po-
síbel a autopista. Cecais queda que
Vázquez fale cos empresarios co-
ruñeses e logo unha mesa camilla
un pouco ampla para cinco ou seis. 

Portugal acaba de sair dunhas
complicadas eleccións, pero unha
das claves das mesmas era o reco-
ñecemento da incapacidade econó-
mica para levar adiante proxectos
como os novos estadios de fútbol e
os proxectados trens de alta veloci-
dade. Mesmo o alcalde do Porto,
un dos principais críticos do ata o
momento governo socialista portu-
gués, deixaba claro hai pouco tem-
po nunha reunión do Eixo Atlánti-
co no Pazo de Castrelos, que o úni-
co tren posíbel era o Porto-Vigo. 

Négome a non sentirme re-
presentado, a aceptar que un
asunto de tal trascendencia vai re-
solverse como quen dá unha li-
cencia, a pasarme dous meses es-
coltando falar dun diálogo que
non sei de que vai claramente e a
que, cando este é preciso e recla-
mado, non se produza.♦

Un tren que non se pode deixar pasar
XOHÁN VILA

O debate sobre a entrada do Tren de Velocidade Alta xa non ten volta atrás.
A oportunidade histórica de unir os tres grandes polos, Porto, Vigo, A Co-
ruña, esixe algo máis que xestos porque é unha oportunidade de facer país.

Vigo

X.M. Beiras afirma que
CiU está a renunciar á
Declaración de Barcelona

A.N.T.
“Cando hai forzas políticas que flaquean ou caen en dependencias a
respeito doutros partidos que representan a antítese do que defende-
mos nós como proceso político nas nosas comunidades, evidentemen-
te, non poden operar adecuadamente”. Con estas palabras acusaba o
voceiro do BNG Xosé Manuel Beiras a CiU de entrar en contradición
coa Declaración de Barcelona renunciando, na práctica, a efectiviza-
la como acordo político. Ao mesmo tempo, Beiras defendeu a plena
vixencia do documento asinado en 1998 por CiU, PNV e BNG.

X.M. Beiras o pasado martes 19 en Barcelona con representantes de ERC. J OSEP VALL /  ERC

Suso de Toro.



Os dous grupos da oposición
propuxeron, sen éxito, o xoves
14 de Marzo no Parlamento, a
devolución do proxecto de lei de
orzamentos xerais para Galiza,
que contemplan para o 2002 un-
ha contía global de
7.197.165.009 euros e que me-
dran un 6,5% con respecto ao do
ano anterior. Un presuposto “en
equilibrio, sen déficit e cun alto
nível de aforro orzamentario”, tal
e como indicou o Conselleiro de
Economía, Xosé Antonio Orza,
pero que a xuízo do BNG e do
PSOE no permitirá cubrir as es-
pectativas de crecemento econó-
mico que anuncia o Executivo.

En discrepancia coa proposta
da Xunta, a situación económica
e social xustificaría, ao entender
do BNG, a adopción dunha polí-
tica orzamentaria diferente “non
hipotecada aos apriorismos do
actual goberno central” e dotada
de maiores recursos para superar
o estancamento actual e propi-
ciar unha dinámina de conver-
xencia máis intensa. O seu por-
tavoz, Xosé Manuel Beiras, cri-
ticou ao goberno galego por
aceitar o “corsé” do chamado
déficit cero e a restricción orza-
mentaria imposta polo goberno
central sen reparar que outros
Estados da UE como Portugal

ou Alemaña están a utilizar polí-
ticas de déficit público para di-
namizar as súas economías e fa-
cer frente ás tendencias regresi-
vas dos últimos anos. 

“A propia administración
norteamericana –explicou– non
dubida en asumir un certo nível
de déficit como consecuencia
da opción tomada en favor dun
medre sustantivo dos seus gas-
tos militares”. E lembrou que
esa “especie de fundamentalis-
mo que propugna a piñón fixo o
señor Aznar non logrou conso-
lidar un crecemento estábel e
sostido e menos en situacións
críticas. Arxentina é un exem-
plo”, engadiu. Ao seu ver, a
Xunta aforra para transferir
fondos ao sector privado. Pero
Orza negou que Galiza estivese
en “recesión ou nunha situación
crítica” na que haxa que tomar
“unha decisión excepcional”.

“Pura e dura administración
da continuidade”, sentenciou

tamén o portavoz do PSOE,
Emilio Pérez Touriño. “Apre-
sentan un documento para cum-
prir un trámite e agardan a pe-
charse nun mosteiro para anun-
ciar grandes planos e propagan-
da  que non está presupostada”.
Touriño calificou a política eco-
nómica da Xunta de “antigua,
clientelar, ruralista e provincia-
na”. Tamén sinalou que o pro-
blema non eran a ausencia de
recursos senón a súa adminis-
tración, en referencia ao reparto
de fundos europeos. “A política
de café para todos sérvelles a
vostedes para gañar as elec-
cións pero non para desenvol-
ver o país”. Alguns dos dados
que se tiran da súa intervención
son que as políticas de emprego
diminúen nun 13%, que o gasto
en altos cargos medra o 38%,
que de 20 novas residencias só
catro serán públicas e que o
70% do orzamento se escapa ao
control parlamentario.♦
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FRANCISCO CARBALLO

En máis dunha ocasión
teño manifestado a
miña repulsa da

persoa e da política de
Fraga Iribarne. Mais
todos somos capaces de
cambio e Manuel Fraga
virou estes últimos meses.

No xornal El País (3-
III-2002), Fraga
afirmaba: “hoxe non
digo: ¡hai que colgar a
quen diga iso! senón que
digo: imos ver se o meu
punto de vista se pode
facer coincidir co do home
representante da
oposición”. E máis
adiante nesa mesma
entrevista: “son eu o
primeiro que teño que
civilizarme”.

Recoñece que se
educou e actuou nun
tempo de vivas e morras,
de pau e tente teso. Que
agora hai outra sociedade
e compre outro tipo de
actuacións. Item di: “pois
creo que se podería crear
un ambiente favorábel
cara un pacto de goberno
do PP e o BNG, se fora o
caso”.

Unhas confesións tan
contundentes de don
Manuel Fraga esixen
respeito. Eu outórgollelo e
alédome. Que unha
mutación de carácter tan
consciente serva de
espello a tantos
mantedores dos vellos
modos de actuar. Non é
logo un cantar do arrieiro
antes de chegar á
pousada. Todo indica
unha forte conmoción
interna e unha vontade
política de rectificación.

Ata aquí o home M.
Fraga. Ata aquí o político
de profisión. ¿Mais cal é a
súa política real? A de
subordinación de Galiza;
a de aceptación desta
globalización
neocapitalista; a de
conformidade coa de
Aznar, un dos
doutrinarios máis
virulentos de
neoliberalismo selvaxe. ¿E
cal é a opción política do
BNG? A de coordinación
de Galiza coas nacións; a
dunha mundialización en
sintonía co Foro Social
Mundial; a de cambio
social.

¿Que pactos son
posíbeis entre estas dúas
forzas? Os puntuais en
caso de incendios, de
naufraxios, de temporais.
Gobernar é a arte do
posíbel; as negociacións,
os tratados, caben entre
formacións antagónicas.
Unha política de luva
branca semrpe é
preferíbel a unha de luva
morada. Un
parlamentario de florete é
mellor que un de “duelos
e crebantos”. Navegan
estes barcos con
singraduras opostas; nas
manobras poden
encontrarse, do resto
adeuses de despedida.♦♦

BNG e PSOE  solicitan sen éxito a devolución dos orzamentos

A Xunta asume o déficit cero
pero aumenta o diñeiro para altos cargos

“O novo estilo de relacións non
implica que o BNG non poida
facer unha crítica a fondo”. Es-
ta foi a frase coa que o seu por-
tavoz, Xosé M. Beiras anunciou
o contido dunha intervención
que el mesmo ía calificar como
“análise sen estridencias, pero
enormemente crítica”. O novo
clima tamén se explicitou na in-
tervención de Orza que dixo es-
tar disposto a escoitar as suxe-
rencias da oposición. Beiras
lembroulle que concordaba nesa
actitude favorábel ao diálogo e
púxolle enriba da mesa unha
proposta de traballo concreta
dun tema que considera “funda-
mental”, a creación dun Con-
sorcio para favorecer a exporta-
ción dos nosos produtos, un dos
retos aos que Orza se referiu no
seu discurso. 

Declaracións de intencións
á marxe e á espera do debate
en Comisión, o PP xa rexeitou
as emendas do BNG e do
PSOE para a redistribución
dos orzamentos. A formación
nacionalista apresentou 12
emendas que contaron co
apoio dos deputados socialis-
tas e que supuñan o trasvase
de 386 millóns de euros. É di-
cir, detraer fondos de partidas
como a de gastos de persoal de
gabinete ou de subvencións ao
ensino privado para incremen-
tar o gasto en sanidade, ensino
público e servicios sociais, po-
líticas de emprego e actua-
cións no tecido produtivo, na
conservación do patrimonio
ou no tratamento de residuos
en colaboración cos concellos,
entre outras. 

O PSOE tamén propuxo un
serie de emendas para “reducir
as desigualdades, apostar pola
educación e a innovación, o
equilibrio territorial e a trans-
parencia, eficacia e equidade
nas relacións entra a Xunta e os
Concellos”. O Bloque abstívo-
se na súa votación porque o
PSOE propuña detraer todos os
fondos que se designan a
CRTVG. “Unha cousa é non
compartir a súa liña informati-
va ou xestión, e outra retirarlle
todos recursos. ¿Por que non
fan esa mesma proposta no ca-
so da televisión pública esta-
tal”, perguntoulles o deputado
nacionalista Xesus Veiga logo
de referirse ao compoñente lin-
güístico e cultural para xustifi-
car a importancia da tv e radio
autonómicas.♦

O novo estilo da oposición Ensino,
a partida que
menos medra 
Inevitábel é que no momento no
que o Ministerio de Educación
aborda un paquete de reformas
educativas, os orzamentos destina-
dos ao ensino cobren un protago-
nismo especial. O conselleiro de
Economía tratou de evitar o tema,
pero tanto BNG como PSOE en-
cargáronse de subliñar que os orza-
mentos da sección de Educación
son os que menos subidas experi-
mentan de toda a Administración e
que as subvencións aos centros pri-
vados volven dispararse. A este
respeito durante o debate das
emendas o BNG tamén felicitou ao
PSOE por propor por vez primeira
nas súas emendas a redución das
subvencións ao ensino privado.♦

PAULA BERGANTIÑOS
Os orzamentos galegos para o ano 2002 continuan o seu trámi-
te no Parlamento, unha vez que o PP rexeitou as emendas de de-
volución apresentadas pola oposición. A Xunta elaborou un do-
cumento que se axusta ás directrices de déficit cero do goberno
de Aznar, pero que segundo BNG e PSOE contempla un gasto
social insuficiente, segue a favorecer os intereses privados e sa-
crifica a converxencia con rexións europeas máis desenvolvidas. 

O Conselleiro de Economía, Xosé Antonio Orza.                                                                                                                                                 A . PA N AR O  /  Arquivo



A.E.
“É un tribunal político”. Esta
foi a definición que historica-
mente o BNG veu realizando do
Tribunal Constitucional. Des-
pois de fallar contra a súa pre-
tensión de constituir grupo par-
lamentario propio no Congre-
so, reafírmanse na percepción.

Nas visperas do Día da Patria, os
dirixentes do BNG estaban todo
rufos. Unha filtración anunciña-
ralles que o letrado do Tribunal
Constitucional que tiña que estu-
dar a súa reclamación de consti-
tuirse en grupo parlamentario
propio realizara un informe po-
sitivo ás súas demandas. Agar-
daban xa polo grupo parlamen-
tario propio en Madrid. A sen-
tencia tardou en chegar case un
ano e foi contraria ás teses dos
nacionalistas. Nese tempo pro-
duciuse a renovación no alto tri-
bunal, despois do Pacto da Xus-
tiza asinado entre PP e PSOE.

Aos deputados nacionalistas
non os colleu de sorpresa. Só
Carlos Aymerich, experto en
dereito, agardaba que a xustiza
se impuxese sobre a política.
Agora afirma que “este non é
un pleito normal, senón unha
decisión política que, nin siquer
tenta vestirse xurídicamente”.

O deputado nacionalista
basea a súa calificación de “ar-
gumentación xurídica feble”
en que é cuspidiña á que sosti-
vo no seu día a Mesa do Con-
greso para rexeitar a petición
do BNG, negándose a pedir os
informes xurídicos pertinentes.
“Colleron ponto por ponto a
argumentación da Mesa”, sos-
tén Aymerich.

Para o profesor de dereito e
deputado do BNG esta senten-

cia é contraria ao espíritu cons-
titucional e ao mesmo regula-
mento do Congreso. “A acta de
deputado é algo persoal, non
dunha organización. Así o con-
templaban as leis e as distintas
interpretacións dos tribunais ata
agora. Neste sentencia o TC ne-
ga a posibilidade dun deputado
a integrarse ou constituir con
outros un grupo parlamentario.
Neste senso oponse tamén ao
regulamento do Congreso, que
sempre se refire ao deputado
como tal, é non a organizacións
políticas”, explica Aymerich.

Chimpacarneiros político

O “chimpacarneiros político”,
como califica a sentencia Ayme-

rich, prodúcese cando o Constitu-
cional afirma que os dous deputa-
dos de CiU e PNV que decidiran
integrarse no grupo do BNG non
podían facelo porque o BNG sí
contaba co 15% dos votos no seu
ámbito eleitoral, pero os deputa-
dos nacionalsitas bascos e cata-
láns non, porque xa foran “gasta-
dos” polos seus partidos. Con es-
ta sentencia, na práctica,  fai aos
partidos donos das actas dos de-
putados e non a estes.

A decisión aínda é máis
chocante, segundo Aymerich,
porque se afirma que os parla-
mentarios de UPN, que posibi-
litaron a constitución de Coali-
ción Canaria como grupo parla-
mentario,  “tiñan o seu 15% in-
tacto porque non o usaran ao in-

tegrarse no PP”. Ainda así, o
Tribunal Constitucional non en-
tra a valorar comparativante a
constitución do grupo de CC e a
negativa a que sucedera o mes-
mo co do BNG.

Para o BNG está claro que
“pasan por riba da igualdade e
a división de poderes cando se
trata de marxirnar aos na-
cionalismos”. Para Carlos Ay-
merich, “na ofensiva antina-
cionalista vale todo. A política
do PP é acabar connosco ou
que asumamos plenamente o
sistema. Unha e outra opción,
ao final, veñen ser máis ou
menos o mesmo”. Para o depu-
tado do BNG esta sentencia
“debe de facer reflexionar á
militancia do BNG”.♦
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lismo bambi?
XOSÉ MANUEL SARILLE

Durante os séculos
dezanove e vinte non
houbo un só político

no Estado Español disposto
a poñer a outra meixela.
Todo o mundo aplicou os
principios da ciencia políti-
ca, que aconsellan
defenderse, conservarse e
deixar as outras prácticas
para os que buscan o cami-
ño da perfección. Ninguén,
nin o clero tampouco. O
primeiro que o fai é Rodrí-
guez Zapatero, e a todos se
nos enchen os ollos de
bágoas ao ver trotar pola
campiña ao silandeiro,
incomprendido e maltrata-
do bambi do socialismo
español. Parece ser que o de
bambi é unha maldade de
Alfonso Guerra. O que oco-
rre é que tan bambi é a
situación xeral da esquerda
europea como a do noso
cándido personaxe. Faise
política bambi ou non se fai
política, que é o mesmo.

Fronte a unha dereita
moi agresiva, disposta a to-
mar medidas drásticas, a
esquerda vólvese timorata,
introvértese e perde o ton.
E faise difícil definir as no-
vas realidades, afirmar por
exemplo que en Italia man-
da unha coalición neofascis-
ta, como dixo Darío Fó en
días pasados. Faise difícil
porque cando se volve ao
estado de inocencia orixina-
ria, calquera definición for-
te, por moita verdade que
encerre é excesiva e os
bambis de todos os países e
pobos oprimidos piden cal-
ma, recorrendo ao que que-
da, ás formas educadas, o
último reducto, agradábel
pero escasamente útil. O
fascismo regresou a Italia,
dixo Fó, que non é ningún
bufón extremista obsesiona-
do con esa palabra, e a
esquerda carece de
impulso, interese e paixón.
Berlusconi fala de patria,
raza e civilización. Sobre
Portugal comentaba Xulio
Ríos nestas mesmas páxinas
que o PS virou á dereita
cunha praxe
progresivamente devaluada
na súa identidade. Sen
pudor político nin
principios. En Austria e en
Holanda xa sabemos,
aumenta a tendencia
autoritaria. 

O nacionalismo galego
está entroncado na esquer-
da, que condiciona
fondamente a súa sensibili-
dade. Por iso cando se di
que hai que saber levar me-
llor a mensaxe á cidadanía,
conviña que se aclarase o
que se quere dicir, ¿estanse
rebaixando as esixencias?
¿estase optando pola
flacidez da mensaxe, ese
camiño que a estas alturas
só trae desconcerto e esvae-
cimento? Afinar o discurso
é sen dúbida necesario, pa-
ra postular con responsabi-
lidade un proxecto político
forte e distinto.♦♦

P.B.
Xosé Cuiña ven de porlle unha
nova data á execución de obras
como a Autovía do Cantábrico, a
autoestrada entre Santiago e Ou-
rense ou a implantación da rede
de alta velocidade no Eixo Atlán-
tico. Estas e outras promesas fo-
ron obxecto da súa comparecen-
cia no Parlamento. Durante o de-
bate, o BNG reprochoulle ter con-
vertido as infraestruturas nun te-
ma “inacabábel” e o PSOE tamén
puxo en dúbida a súa palabra.

Foi o primeiro en chegar á
Camara e mentres agardaba ao
resto dos deputados comunicou-
lle ao presidente do Parlamento
que ía necesitar unha hora para
expor as liñas de actuación pre-
vistas para a súa Consellería nes-
ta lexislatura. Mália ao anuncio,
Cuiña fixo un discurso bastante
esquemático que rematou aos  40

minutos. O catálogo de infraes-
truturas previstas e a reforma le-
xislativa foron os eixos nos que
fundamentou da súa exposición.
Entre outras cuestións anunciou
70 Km de vías de alta capacida-
de e vías rápidas e actuar nuns
500 km da rede convencional.
Ao tempo, e entre outros, fixou
como obxectivos no horizonte
do 2005 un “avanzado estado de
execución” da Autovía do Cantá-
brico, a posta en servicios da pri-
meira fase da autoestrada entre
Santiago e Ourense e para o
2007 a implantación da rede de
alta velocidade e a moderniza-
ción da rede convencional de fe-
rrocarril. Asegurou que non ía
modificar a súa posición a res-
peito das peaxes ou subvencio-
nar o transporte público e des-
vinculouse do referido a sanea-
mento das rías. 

Pero as súas promesas foron
postas en dúbida no debate. O
deputado do BNG, Rodríguez
Peña, calificou a política do seu
gabinete de “virtual” porque non
ten unha base económica. Lem-
brou tamén que no 1997, o con-
selleiro xa asegurou no Parla-
mento que a autoestrada Santia-
go–Ourense estaría rematada no
2000 e acusou ao PP de conver-
tir as infraestruturas en “algo
inacabábel”. Tamén lembrou que
existe un consenso no Parlamen-
to que cifra unha cuantía para  a
inversión no ferrocarril que non
se cumpriu. “¿Como lle quer fa-
cer crer aos de Monforte que van
ter na vila un porto seco?”, dixo
ademais de asegurar que no 1995
o PP e o PSOE pactaron na UE
que a alta velocidade non entrara
en Galiza. “Non nos veña a dis-
traer”, engadiu. 

Máis de dous billóns de pese-
tas dixo o deputado do PSOE, Is-
mael Rego, que lle farían falta a
Cuiñá para executar todas as li-
ñas de actuación que anunciou.
“É incríbel que despois de doce
anos existan tantas necesidades.
Ao paso que foron até o de ago-
ra, co que dixo teríamos para 30
anos “, engadiu. Para Rego, Cui-
ña é capaz de “esconder todo o
que non fai” e contrarestalo con
“política mediática”. O deputado
do PSOE lembroulle que na le-
xislatura pasada xa utilizou co-
mo “bandeira de enganche” a au-
tovía do Cantábrico e subliñou
que ainda que a súa credibilidade
era escasa aínda estaba a tempo
de rectificar. Ao fío do anuncio
da reforma do  Lei do Solo, tan-
to BNG como PSOE fíxeron res-
ponsábel ao conselleiro do actual
estado do urbanismo.♦

A oposición lémbralle a Cuiña que prometera
a construción da autopista Santiago-Ourense para o 2000 

Os nacionalistas non terán grupo no Congreso

Os cambios no Tribunal Constitucional
botaron por terra a reclamación do BNG

Guillerme Vázquez, Francisco Rodríguez e Carlos Aymerich, deputados nacionalistas en Madrid.                          XA N  C ARBALLA



Vostede dirixe Encrucillada
desde o seu nacemento. 

A revista enganchou perfecta-
mente coas preocupacións funda-
mentais da miña vida. Desde neno
pero, en especial en Comillas, tan-
to a raíz dun encontro con Ramón
Piñeiro como polo ambiente que
vivín, sempre tiven claros os tres
polos na miña vida, por unha par-
te o cultural, o estudio que me
apaixona,  pola outra o relixioso e,
en terceiro lugar, os dous enraiza-
dos en Galiza. Sempre dei por su-
posto que traballaría en Galiza, a
prol da nosa cultura e, dentro dela,
sobre todo na dimensión relixiosa.
Encrucillada naceu despois do
concilio Vaticano II, coa inque-
danza que rodeaba aos coloquios
europeos que crearon o movimen-
to de renovación da igrexa galega.
Dentro del creouse a idea de con-
tar cun órgano, unha revista que ti-
vese como eixo central a idea dun-
ha relixión encardinada en Galiza. 

Singular é que unha revista se
manteña durante vintecinco anos
e máis se se trata dunha publica-
ción de pensamento en galego.

Ao comezo caeu como unha
semente no movimento de reno-
vación e respondía tamén á preo-
cupación galeguista co cal, ao
xuntar estas dúas condicións,
mesmo había persoas que sen ser
crentes enviaban artigos para a
publicación. Era necesaria a súa
existencia porque había que pen-
sar novos modos, necesitabamos
unha teoloxía máis preocupada
polos problemas de Galiza e, ao
mesmo tempo, que estivese ac-
tualizada, na vangarda e en sinto-
nía co que se facía no mundo.
Unha das preocupacións funda-
mentais era que non fose localis-
ta, que estivese enraizada na terra
pero cunha apertura universal. 

Os anos nos que nace a re-
vista son tempos de grande ilu-
sión e renovación en campos
como o poético, o musical...

Con título de película diría
que foron os anos máis fermosos
da nosa vida porque había ilu-
sión e esperanza. A miña xera-
ción tivo a sorte de vivir a revo-
lución do 68 que foi un momen-
to moi ilusionante aínda que lo-
go trouxera as súas decepcións.
Moitos despois se rendiron e
acovardaron. Os que non o fixe-
mos perdemos, se acaso, as ilu-
sións pero non a esperanza e iso
da forza para continuar. 

¿Coida que os movimentos
de renovación dese tempo es-
tán hoxe menos activos?

Sen dúbida, non só menos ac-
tivos senón tamén máis apagados
e ese é un fenómeno mundial.
Hai que recoñecer que o entu-
siasmo deses anos creou unhas
expectativas excesivas e logo veu
a decepción. Na igrexa ademais
aconteceu que a nivel oficial está
sendo apagada a ilusión á que
respondeu o Concilio Vaticano.
Este feito causou un grande en-
friamento que se está a notar. 

Unha parte dos que se ilu-
sionaron daquela decidiron lo-
go abandonar a igrexa oficial. 

Iso sucedeu. Moita xente de-
cepcionouse e non aguantou na
loita. En cambio, os que continua-
mos, pensamos que é mellor estar
dentro porque nos sentimos na no-
sa casa , unha casa que queremos
mudar. Defendemos que esta casa
teña as ventás máis abertas, que
corra o aire cultural, que circulen
os problemas reais da Galiza, que
entre o noso idioma... Ás veces é

duro porque non te aceitan oficial-
mente e fora tampouco se recoñe-
ce o noso esforzo. Hai reunións de
Encrucillada con catrocentas per-
soas que non merecen nen unha li-
ña na prensa. 

¿Como cambiou a igrexa
nestes vintecinco anos en rela-
ción coa galeguización?

Encrucillada escribiuse en ga-
lego desde o principio e esa foi un-
ha opción clara. Un dos nosos ob-
xectivos fundamentais era a nor-
malización da lingua, como o de
todo o galeguismo. Se agora mira-
mos globalmente antes e despois
do Concilio o avance é enorme,
pero se miramos o que pasou des-

de ese momento ata hoxe vemos
que se deu un frenazo. Houbo un
momento no que estes grupos
eclesiais eramos en bastantes as-
pectos o máis avanzado da socie-
dade galega e hoxe quedamos
atrás. Mesmo a nivel oficial políti-
co adoptouse o galego, aínda que
fose de forma protocolaria. O mes-
mo na Universidade. A igrexa non.
O grande problema é que a socie-
dade galega no seu conxunto non
dá collido o seu destino nas mans:
Galiza non acaba de ser galega. 

Antes a igrexa entraba no en-
sino, nos ritos familiares.... agora
as novas xeracións poden pasar
sen ter relación con ela e moitas

veces tampouco lles interasa. 
É verdade. O rostro público da

igrexa perdeu interese, e mesmo
produce rexeitamento, moitas ve-
ces xustificado. Cómpre recoñe-
cer que está nun momento moi
baixo. De todos modos, recoñeci-
do iso, convén tamén notar que a
igrexa ten hoxe un pluralismo
enorme. A pesar do que poda pa-
recer non hai ningún partido nin
institución que teña dentro tanta
libertade, non por tolerancia es-
pontánea, senón porque non ten
poder coercitivo. No movimento
feminista, por exemplo, actúan as
Mulleres Cristiás Galegas e al-
gunha delas contábame que se

senten máis libres para seren fieis
á liberación das mulleres que os
grupos de partidos que están con-
dicionadas polas consignas. E es-
te é un fenómeno que se coñece
pouco na sociedade. Con isto non
quero negar o outro lado, tamén
tristemente real: fenómenos ofi-
ciais de intransixencia e de resis-
tencia a unha actualización que en
aspectos resulta urxente. Xa que
aludín ao movimento feminista,
debo dicir que a postura oficial
coas mulleres é hoxe incompren-
sibelmente anacrónica e inxusta. 

Afirman que este é o mile-
nio dos laicos na igrexa. 

O clero está en franca de-
cadencia. Hai menos curas e son
máis vellos. Por pura necesidade
vital queda máis espacio para os
laicos e ás laicas que é outro dos
temas dos que sinto que non estea
actualizado. É unha mágoa que
teña que chegar á forza e non por
unha vivencia espontánea ou por
unha programación consciente. 

Un cura confésase gai, os
viciños recolectan cartos para
que unha monxa da que é pa-
rella o párroco volva de Lati-
noamérica, críanse asociacións
contra o celibato... ¿A igrexa
continúa inmutábel?

A igrexa é unha institución en
crise, que non se actualizou e can-
do isto pasa chega un momento en
que as contradicións estoupan e
maniféstanse. Non cabe dúbida de
que hai que cambiar o estatuto dos
sacerdotes, mesmo o tema do ce-
libato. Como non se dan pasos
oficialmente, prodúcense roturas.
Por outra banda, como na socie-
dade non hai interese pola igrexa,
estes fenómenos que non son os
fundamentais alcanzan tal reso-
nancia que parece que a igrexa é
só iso, creándose unha percepción
distorsionada do que pasa. 

Vostede é membro da Aca-
demia e do Consello da Cultu-
ra ¿Que labor cumpre nestes
organismos?

Non coido que teña un papel
específico. A miña é unha preo-
cupación cultural, que desde un
compromiso irrenunciable con
Galiza está aberta ao universal.
Pola miña vocación intelectual
quero traballar por unha cultura
galega que nos diversos campos
sexa homologábel á de calquera
parte do mundo. Antes na cultu-
ra había tal vez máis ilusión, pe-
ro menos medios e máis ilusión.
O mundo cultural avanzou moito
pero tamén aí quedou atrás a
igrexa que non foi quen de cons-
truír unha Facultade de Teoloxía. 

Os bispos son as cabezas
máis visíbeis da igrexa, os que
crean opinión ¿Como valora o
seu papel? 

Temos algún bispo que está
intentando mover o clero para
que sexa máis galeguista pero en
conxunto non lograron unir as
súas forzas e poñerse claramente
á fronte dunha galeguización co-
mo, por outra parte, se decidiu no
Concilio. É dicir, había un com-
promiso ao máis alto nivel que
pode ter unha rexión eclesiástica
verdadeiramente galega e en ga-
lego e non se cumpriu. Iso queda
na opinión pública como unha
falta de sinceridade. A igrexa na
Galiza non ten iniciativas unita-
rias claras, non incide con forza
na sociedade, non ten enerxía. O
papado actual tamén baixou o
fervor e a ilusión porque o clima
romano non apoiaría unha verda-
deira renovación.♦
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Andrés Torres Queiruga  

‘A política institucional adoptou o galego
pero a Igrexa non’

Carme Vidal

A revista Encrucillada ven de cumprir vintecinco anos. En 1977 vía a luz o pri-
meiro número dunha publicación que se anunciaba como “Revista galega de pen-
samento cristián”. Ao seu fronte estaba daquela e está agora Andrés Torres Quei-
ruga. Con motivo do aniversario, este teólogo valora os cambios que aconteceron
na igrexa neste cuarto de século e define os retos do futuro dunha institución que,
ao seu ver, ten que ser como “unha casa coas ventás máis abertas, nas que corra o
aire cultural, circulen os problemas reais de Galiza e entre o noso idioma”.

A . PA N AR O



O reparto dos dez millóns de eu-
ros do Plano Operativo Local
(POL), debatido no transcurso
dun pleno extraordinario da De-
putación de Lugo, foi  detonante
dun peche de dirixentes munici-
pais do PSOE que se prolongou
durante dous días. Manuel Martí-
nez, portavoz do PSdeG-PSOE
no organismo, Xaime Cancio, di-
putado e edil de Foz; Xosé Luis
Raposo, deputado e alcalde de pe-
drafita, Xosé López Fontal, depu-
tado e alcalde de O Courel e os al-
caldes de As Nogais (Xosé Luis
Coedo), Sarria (Claudio Garrido),
Foz (Xosé María García Rivera),
Castroverde (Xosé María Arias),
Ribas de SIl (Miguel Sotuela Ve-
ga) e Triacastela (Miguel Fernán-
dez) foron os que resistiron dous
días pechados bebendo auga das
billas do baño e apenas dúas pe-
quenas pizzas e uns chiculates co-
lados de matute fronte á ferrea vi-
xiancia de gardas xurados que im-
puxo un Cacharro Pardo, posto
nunha difícil situación xusto can-
do abría en Santiago o congreso
do Partido Popular de Galicia.

Un reparto denunciado

O Plano Operativo Local reparte
fondos europeos, que neste ano
supoñen 9,92 millóns de euros,
dos que 7,1 millóns son investi-

mentos no plano principal e da re-
de viaria provincial. Os deoputa-
dos do BNG e do PSOE usaron
argumentos semellantes. O depu-
tado nacionalista Xusto Fernán-
dez Haro denunciou que para o
reparto se usase o inquérito de in-
fraestruturas e equipamentos do
ano 1995, que non está actualiza-
do pesie á obriga de facelo cada
cinco anos e calificou de discrimi-
natorios os criterios de concesión
empregados pola maioría popular.

O portavoz do PSOE, Ma-
nuel Martínez, petou no mesmo
clavo da discrecionalidade, e
asegurou que non só se marxina
aos concellos da oposición “ta-

mén a aqueles do Partidpo Po-
pular que son pouco servís co
presidente, incluídos os que te-
ñen alcaldías que dificilmente
renovarán a maioría nos vindei-
ros comicios municipais”.

Francisco Cacharro Pardo
retiroulle a palabra en dúas oca-
sións á oposición e dixo que o
plano dura até 2006 e que fala-
ron cos alcaldes antes de tomar
a decisión  “cousa á que nin-
guén nos obrigaba”.

Pechados sen comida

A reacción de Cacharro de impe-
dir calquer trasego de comida
puido sorprender aos pechados,
que non se pertrecharan para un-
ha longa estadía, pero que acaba-
ron por botar 48 horas ata que un
médico díxolles que nesas condi-
cións non era aconsellábel seguir.

De primeiras diran conta de

dúas pequenas pizzas, pero a re-
acción fulminante de Cacharro
foi pechar calquer entrada de
viandas, declarando nunhas xor-
nadas de enfermería ás que asis-
tía que “fóra hai moitos restau-
rantes desexando vender comi-
da”. Unha afirmación que con-
trastou co impedimento de for-
necela a un restaurante de Sarria
que se ofereceu aos encerrados.

As contínuas entrevistas en ra-
dios por medio dos teléfonos mó-
biles e através dunha fenda entre-
aberta na porta para as televisións
deixou pegada da intrasixencia de
Cacharro Pardo, que fixo famosos
aos gardas xurados impertérritos
ante a enxurrada mediática. O en-
cerro incrementouse coa instala-
ción no vestíbulo doutros dez mi-
litantes do PSOE, e os continuos
apoios do partido aos pechados
coas visitas da eurodeputada Rosa
Miguélez, que anunciou que de-
nunciaría o reparto ante o comisa-
rio europeo responsábel dos fon-
dos, Michel Barnier;  do secretario
de organización do PSOE, Antón
Louro ou do alcalde de Lugo, Xo-
sé López Orozco.

Ás 45 horas os pechados de-
cidiron saír, considerando ue os
seus obxectivos fundamentais
estaban logrados “e toda Espa-
ña sabe que estamos goberna-
dos por un intolerante (...) que
pensa, como o máis ruín, que ao
enemigo nin pan nin auga”.

Francisco Cacharro, pola súa
banda, amosouse “defraudado”
porque “a xente firme e con ca-
pacidade de resistir non pide co-
mida e auga ás poucas horas”.♦
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O POL
non vai
durar
A. GATO SOENGAS

Este día, os medios
de comunicación
do país,

ofrecéronnos o peche
dun grupo de alcaldes
e deputados na sede
da Deputación
Provincial de Lugo, en
protesta polo reparto
de fondos europeos
entre os distintos
concellos.

Sen entrar a
analizar o feito en sí
mismo, que non é caso
nen lugar, sí que me
roe o corpo por facer
un comento sobre o
fondo do asunto.

Os fondos
procedentes
da Unión Europea,
que se destinan aos
Plans Operativos
Locais, ao igual que
todos os fondos da
certa entidade, deben
ser eficazmente
empregados,
financiando accións
transformadoras da
realidade actual.

Un dos eixos do
POL é o tratamento
das augas residuais.

Pois ben, temos un
país notoriamente
contaminado debido a
vertidos de distinta
natureza, pero todos
eles directos, que, paso
a paso, degradan a
natureza.

A esta situación
hai que lle poñer
remedio canto antes.
Do contrario non
tardaremos en
observar no medio
efectos nocivos que
non terán amaño.

As iniciativas para
o tratamento dos
puríns, non poden
tardar.

As actuacións
integrais nas cuncas
dos ríos, deben ser
prioritarias, se
queremos seguir
mantendo esas
arterias que son as
xoias do país.

Xa que logo, as
administracións
públicas, todas as
administracións
públicas, han gastar os
cartos cunha clara
proxección de futuro.

Neste terreo
seguramente
coincidiremos todos, e
ninguén tería que
discutir.

E non perdamos de
vista unha cousa: o
POL,
desgraciadamente, non
durará moito.♦♦

O presidente da Deputación tívoos dous días sen comer e
burlouse da súa ‘pouca resistencia’

Alcaldes e deputados socialistas de Lugo
impugnan cun peche a política de Cacharro Pardo

Oito alcaldes e deputados permaneceron coarenta e cinco horas pechados no salón de plenos da Deputación de Lugo.                                                          Voz N oticias

Voz N oticias

X.C.
O xoves 14 de Marzo oito alcaldes socialistas de Lugo, xunto a
algúns militantes do partido, pecháronse no salón de plenos da
Deputación logo dun pleno da corporación, para denunciar a ar-
bitrariedade na concesión de axudas do denominado POL pola
institución na que exerce maioría absoluta o Partido Popular.



Despois do 11 de Setembro non
hai boas noticias para os aeropor-
tos, en xeral, e tampouco para os
galegos. O último trimestre de
2001 xa recollía unha tendencia á
baixa no número de usuarios e Al-
vedro perdía 30.000 pasaxeiros
respecto ao mesmo periodo do
ano anterior. A pesar diso, tivo uns
bos resultados anuais, incremen-
tando nun 15,5% o número de vos
e un 11,1% os pasaxeiros. Os da-
tos dos dous primeiros meses de
2002 confirman esa tendencia no
caso de Lavacolla e Alvedro, que
perden un 8,5% e 6,8% respecti-
vamente, mentras Peinador gaña
un 4,2%. Máis preocupante é ain-
da para Alvedro o descenso do
tráfico de mercancías: no 2001
baixou un 19,4% e no que vamos
de ano un 40% respecto aos dous
primeiros meses do ano pasado.

Neste clima de desánimo
aparecen unhas desafortunadas
declaracións de Sánchez Buga-
llo, alcalde de Santiago, que, fa-
cendo unha comparación coa ne-
cesidade de concentración parce-
laria no rural, propugna o peche
de aeroportos de Vigo e A Coru-
ña. E outras de Gerardo Díaz,
conselleiro de Spanair e presi-
dente de Pullmantur e Vie Via-
xes, nas que cosnideraba que o
aeroporto de Alvedro era innece-
sario. A polémica estaba servida.

Considero que hai que man-
ter e potenciar os tres aeroportos,
sendo conscientes de que poden
ter un tipo de vos diferenciados,
determinados pola propia diná-
mica de demanda do mercado e
tamén pola política de inversións
da Xunta e do Goberno Central.
Fronte a actitudes localistas de
¡sálvese quen poda! que propug-
na como úncia alternativa a de-
saparición do competidor, cóm-
pre unha política de racionalida-
de e solidariedade, que prime os
intereses colectivos do país. Ne-
sa perspectiva, é compatíbel, por
exemplo, a existencia dalgúns
vos internacionais desde Alvedro
e Peinador, anque outros estean
centralizados en Lavacolla por-
que é a única forma de mantelos.
Ao mesmo tempo, potenciais pa-
saxeiros galegos poden voar des-
de Porto a algúns países ameri-
canos porque aforran tempo e di-
ñeiro con respecto a Madrid. Por
outra parte, hai que acabar coa
centralidade de Madrid como ca-
miño obrigatorio para desprazar-
se a Europa, potenciando rutas
con saida directa desde Galiza e
recollendo tamén os potenciais
clientes doutras comunidades
autónomas limítrofes.

Hai que centrarse, xa que lo-
go, na demanda de inversións e
non perder o tempo en disputas
localistas estériles. Os plans direc-
tores para os tres aeroportos gale-
gos prevén unha inversión total de
33.000 millóns de pesetas (6.000
para Alvedro, 19.000 para Lava-
colla e 9.000 para Peinador) que
están moi lonxe dos 38.000 que se
van invertir no Sa Carneiro de
Porto ou dos 25.000 da nova ter-
minal de Bilbao, xa inaugurada.

Alvedro pode e debe despegar.
Ten unha importante potencialida-
de como queda certificado polo
constante crecemento nos últimos
anos, pasando de 96.836 pasaxei-
ros en 1990 a máis de 650.000 no
2001. Ademais de facilitar unha
cómoda comunicación aérea a un-

ha área moi poboada, é un factor
de desenvolvemento económico,
turístico e cultural.

Conseguir este despegue pa-
sa por acabar coa actual política
restritiva do PP, que só dedica
138 millóns de pesetas para o

noso aeroporto nos Presupostos
do Estado para o 2002. Cómpre a
conexión directa de Alvedro coa
A-9, a ampliación da pista de
aterraxe, o aumento do horario
de funcionamento, como míni-
mo de 6 a 24 horas; dotar de sis-

tema ILS, que facilite as opera-
cións con case nula visibilidade,
etc. E, por suposto, acometer es-
tas melloras cun estudio de im-
pacto ambiental e tendo en conta
os lexítimos dereitos dos veciños
afectados polas expropiacións.♦
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O despegue de Alvedro
MANUEL MONGE

Os tres aeroportos galegos poden compatibilizar as súas activida-
des, o que precisa a súa especialización. Alvedro debe mellorar e
reclamar maiores investimentos frente ao abandono no que o ten o PP.

A Cor uña



X.C.
Cóntanse cos dedos da man as
prazas ou rúas adicadas á II
República. Redondela inau-
gurou unha praza hai dous
anos, na Guarda prepárase
para este 14 de Abril a inau-
guración dunha nova praza e
o concello de Vigo adica unha
Travesía á II República. En
contraste máis de vinte conce-
llos galegos conservan o nome
do ditador Francisco Franco.

Nin 14 de Abril, nin II República.
Os nomes nas rúas que lembren a
anterior etapa democrática bri-
llan en xeral pola súa ausencia.
Un grupo de cidadáns vigueses
veñen de conseguir que o conce-
llo tome en conta darlle o nome
de II República á antiga Travesía
de Príncipe  que comunica o
Concello coa Porta do  Sol. A
costenta escalinata desemboca
nun lugar simbólico, a praza na
que cando o Capitán Carreró lía o
bando golpista en Xullo de 1936,
un grupo de traballadores se en-
frontou ás tropas en defensa do
goberno democrático. Soaron os
disparos dos mosquetóns, que se-
gundo moitos aínda teñen a pe-
gada na pedra dalgúns edificios,
e cairon mortas ou feridas unha
manchea de persoas.

Os promotores que elevaron
a petición ao Concello servíronse
dun pequeno manifesto para re-
coller firmas, no que se razonaba
a petición elementalmente, “uni-
dos os firmantes polo único an-
ceio de homenaxear á II Repúbli-
ca e a todas e a todas as persoas
que defenderon a legalidade de-
mocrática vixente en 1936 e que

por iso sofriron persecución, exi-
lio, torturas e morte (entre eles o
alcalde-presidente do concello,
don Emilio Martínez Garrido”.

Á fronte dos firmantes, Álva-
ro Álvarez Blázquez, Celso Ló-
pez Pazos, Xosé María Álvarez
Cáccamo, Ana Míguez, Alfonso
Álvarez Gándara, Victoria Igle-
sias, Gustavo García, Darío
Álvarez Gandara, Concha No-
gueira Miguel, Laura Pérez,
Gustavo Luca de Tena, Mº Luz
Masset ou Andrés Álvarez Vila e
aderíndose sindicatos, partidos e
diversas organizacións cidadás.

No caso da Guarda os actos
centrais serán o propio 14 de
Abril, no que se inaugurará unha

Praza da República, coa inter-
vención do poeta Xosé Carlos
Gómez Alfaro, e a interpretación
polo grupo de gaiteiros Os petóns
do Himno de Riego e o Himno
Galego. En días anteriores habe-
rá unha conferencia de Xesús
Alonso Montero, unha carreira
popular, entregaranse os premios
dun concurso de redacción e un
festival de música popular.

Vintecinco anos despois

O cambio no rueiro vigués, vin-
tecinco anos despois das primei-
ras eleccións democráticas, pon
sobre a mesa outravolta a lenti-
tude coa que se foron vencendo

os medos que deixou a Ditadura.
Neste periodo dun cuarto de sé-
culo as propostas para ir limpan-
do de nomes relacionados coa
ditadura os rueiros topou sempre
con reticencias, e só se puido fa-
cer con extremada lentitude. O
propio ditador conserva con fa-
chenda o seu nome en rúas prin-
cipais de máis de vinte concellos
galegos (ver recadro) e son in-
números aínda os símbolos da
ditadura, ben sexa en forma de
estatuas, inscripcións en igrexas,
placas en edificios públicos e
outros varios que ningunha lei,
após a constitución democrática
aprobada en 1978, foi quen de
retirar da vida pública.♦
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Máis de 20 concellos galegos conservan rúas lembrando a Franco

Vigo e A Guarda adican rúas á II República
por petición popular

A DEZ ANOS DA MORTE DE AVILÉS DE TARAMANCOS

Especial
A NOSA CULTURA

A NOSA TERRA

Á VENDA EN QUIOSQUES E LIBRERÍAS

Concellos
que conservan
o nome
de Xeneral
Franco
nas rúas

OURENSE
A Mezquita
Bande
Carballeda de Avia
Maceda
Monterrei
Vilariño de Conso

LUGO
Castro de Rei
Guitiriz
Portomarín
Ribas de Sil
Quiroga

PONTEVEDRA
Baiona
Lalín
Mondariz
O Rosal
Silleda

A CORUÑA
Noia
Ortigueira
Padrón
Porto do Son
Ribeira
Sada

Inauguración na Coruña, o pasado ano, do monumento aos republicanos represaliados.                                          Voz N oticias



“O audiovisual galego: con
voz propia” é o título dun do-
cumento que desde finais do
2001 os productores están fa-
cendo chegar aos seus interlo-
cutores, Xunta, grupos parla-
mentarios e outras entidades
relacionadas co sector. Na
Agapi, que preside Valentín
Carrera e da que forman parte
empresas tan significativas do
audiovisual como as coruñesas
Continental e Dygra, respon-
sábel do exitoso filme O bos-
que animado, consideran que a
Lei do Audiovisual, aprobada
con consenso parlamentario en
1999, non pode quedar no pa-
pel. Un primeiro paso sería a
constitución do Consorcio do
Audiovisual, previsto no texto
lexislativo e anunciado pola
consellaría de Cultura para es-
te 2002.

Pero as productoras audio-
visuais tamén definen o modelo
de consorcio desexábel. “Dese-
xamos un organismo áxil, non
burocratizado que non sexa un-
ha duplicado da actual Direc-
ción Xeral de Comunicación
Social e Audiovisual, para o cal
debe evitarse toda duplicidade
de competencia”, sinala Valen-
tín Carrera, que se encargou do
informe final. Propoñen a re-
presentatividade de institucións
e empresas no mesmo e que se-
xa un profesional do sector, no-

meado por consenso, o xerente
do consorcio. O seguinte paso
refírese á necesidade dun clús-
ter do audiovisual. Carrera
exemplifica co caso vasco onde
funcionan once grupos que con-
centran a empresas do mesmo
sector, destacando o Clúster do

Coñecemento e o do Medio
Ambiente. A súa constitución,
prevista para o 2003, xa foi
aprobada polo IGAPE.

“A existencia dun idioma
propio é unha característica que
acentúa esta necesidade: a ban-
deira lingüística non pode ser
considerada como unha pesada
carga, senón que a través do
clúster temos a posibilidade de
transformala nunha ventaxa
competitiva, nun mundo globali-
zado e uniforme no que a dife-
rencia é un valor engadido”, di o
presidente da Agapi.

Audiovisual na escola

A consellaría de Cultura ven des-
tinando unha media de 94 mil
euros (155 millóns de pesetas)
anuais ao desenvolvemento e
producción do audiovisual. No
sector consideran que hai que in-
crementar os fondos para un sec-
tor que a lei considera “estratéxi-
co” para Galicia. Solicitan a pro-
bación dun fondo de financia-
mento de 18 millóns de euros
(3.000 millóns de pesetas) anuais
en préstamos directos á produc-
ción e capital-risco. Tamén que-
ren que a TVG aumente en 12
millóns de euros (2.000 millóns
de pesetas) a súa partida para in-
vestir en productos audiovisuais
galegos. Actualmente hai cento
quince empresas cuia actividade
está relacionada co medio televi-
sivo e videográfico.

A empresas do audiovisual
coidan que teñen moito que di-
cir na futura Cidade da Cultura,
xa en construcción na capital
galega. Queren que sirva de
trinque do sector e, polo tanto,
participar na elaboración dos
seus contidos. As cen propostas
da Agapi xa están en moitas
mans. A Manuel Fraga entregá-
ronlla a finais do mes pasado
nun acto no que o presidente ca-
lificou o clúster como “funda-
mental” para o sector. Os pro-
ductores abren asi un debate so-
bre a necesidade de desenvolver
un sector que, agora precisa de
políticas estratéxicas para des-
puntar, pero que nun futuro pró-
ximo pode “acadar un momento
de madurez no que camiñe por
si só e poda prescindir das mu-
letas administrativas”.♦

O cabalo
PERFECTO CONDE

Levo case tres anos vivin-
do en Ferrol, ou polo
menos indo e vindo á súa

cidade, e poucas veces a vin
tan a piques de que cambie
algo fundamental da súa
faciana. En todo este tempo
xa foron abondos os visitan-
tes (enviados especiais de
medios de comunicación,
personalidades, escritores, et-
cétera) que me preguntaron
“¿cando se vai quitar de aí a
estatua de Franco?”.

Eu, facendo un esforzo a
favor da corrección política
que nos invade, respondín
varias veces que Franco
naceu en Ferrol e que, aínda
tendo sido un ditador, ten de-
reito ao seu lugar na historia.

—Na historia sí –respon-
déronme sempre todos–, pero
na praza máis visitada da ci-
dade non. ¿Ou imaxina
vostede a Hitler montado a
cabalo no medio de calquera
das grandes prazas de Berlín,
a Mussolini na romana Piaz-
za Nabona ou a Salazar no
lisboeta Paço do Terreiro ou
na Praça do Rossio?

Cando me dicían isto, eu
limitábame a sorrir e coido
que os meus esgrevios escru-
tadores comprendían porque
sempre cambiaban de tema
inmediatamente. No fondo, a
min o que me pedía o corpo
era saírme totalmente do
guión e dicirlles a estes visi-
tantes de Ferrol que estaban
sobrados de razón e que tam-
pouco eu entendía por que o
culpábel da longa noite de
pedra que sofremos os
compoñentes de varias xene-
racións aínda vaia a cabalo
no bronce dunha estatua na
praza principal dunha cidade
galega.

Porque hai que ver. A
Franco non o descabalgaron
os socialistas e os comunistas
cando gobernaron a cidade de
Ferrol coa chegada da demo-
cracia, nin o desmontaron os
seguintes gobernos
municipais. Sin embargo,
agora vaino mover da estatua
unha coalición formada por
socialistas e nacionalistas. Iso
sí, sen revanchismos nin
falsas postas en escena.
Trátase simplemente de que o
goberno municipal do BNG-
PSOE acaba de aprobar a
construción dun aparcadoiro
soterrado na praza de España
e a remodelación global deste
emblemático espacio público
que fai de porta de entrada á
cidade que agora pretende
converterse en patrimonio da
humanidade.

Quizais non pasen nin
dous meses sen que Ferrol se
quede sen “O Cabalo”, que é
como lle chaman os desta ci-
dade á estatua do ditador.
Tempo era. ¿Danse conta do
bo que será entrar en Ferrol
como se entra en Berlín, en
Roma ou en Lisboa? Ou sexa,
sen Franco, sen Hitler, sen
Mussolini, sen Salazar, mon-
tados nun cabalo de bronce.♦
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A Asociación de Productoras Independentes
aposta por desenvolver o sector nos próximos tres anos 

Cen propostas para ‘madurar’ o audiovisual

O grupo tratará de convertir a identidade específica galega nunha ventaxa comparativa.                                                                                           PA C O  VILABARR O S

A. ESTÉVEZ
A estratexia para o audiovisual galego débese concebir a lon-
go prazo “ e non suxeita a vaivéns políticos”. As empresas
agrupadas na Asociación Galega de Productoras Independentes
(Agapi) consideran que o período 2002-2005 debe ser o que de-
senvolva a Lei do Audiovisual e veñen de achegarlle ao presi-
dente da Xunta as súas propostas para acadar este obxectivo.



H. VIXANDE
Dúas compañías do que antes
se coñecía por multipropiedade
están a xerar numerosas quei-
xas polas súas prácticas comer-
ciais agresivas e pola súa falta
de transparencia. Trátase de
Great Time e Vasco de Gama.

En concreto A Nosa Terra ten
coñecemento de queixas formu-
ladas por galegos que se senten
víctimas de prácticas comer-
ciais agresivas por parte da em-
presa andaluza Vasco de Gama.
Esta compañía, se ben tivo no
pasado dúas oficinas en Galiza
–A Coruña e Vigo–, hoxe só
conserva a sede coruñesa.

O modus operandi de Vasco
de Gama é convocar a persoas
residentes preferentemente lon-
xe da Coruña a unha reunión
nesta cidade, coa promesa de re-
cibir gratuitamente unha invita-
ción para hospedarse nun centro
hostaleiro durante seis días,
cunhas condicións que poste-
riormente provocan que o aga-
sallado teña que renunciar.

Quen acoden ás reunións te-
ñen que aturar unha charla de
tres horas e media de duración,
na que se presenta unha oferta
vacacional sen parangón; a sa-
ber: a posibilidade de hospedar-
se durante unha semana ao ano
en establecementos hostaleiros
de todo o mundo durante cin-
cuenta anos por un prezo de
1.300.000 millóns de pesetas.

“Despois de botar alí toda a
mañá, cunha oferta en principio
idílica e para que che deixen
marchar, rematas asinando”, ex-

plicou un dos clientes de Vasco
de Gama. Por suposto, unha vez
lido o contrato, nada do ofreci-
do se corresponde co asinado.

Compra real

O que compra o cliente de Vas-
co de Gama, cun primeiro paga-
mento de 800.0000 pesetas, é a
posibilidade de pasar unha se-
mana ao ano durante tres anos
nas instalacións desta empresa
en Andalucía –só un establece-
mento. Se na reunión na Coruña
prométese que o segundo paga-
mento, de 500.000 pesetas, dará
dereito a gozar de 47 anos máis,
no contrato non figura mención
a ese segundo pagamento.

Ademais, a extensión da
oferta a outros establecemen-
tos hostaleiros por todo o mun-

do está sometida a unhas con-
dicións de accesibilidade que
poñen esa opción moi lonxe do
alcance do cliente. Este último,
ademais, é difícil que consiga
gozar da súa semana anual de
vacacións en temporada alta e
mesmo está obrigado a abonar
os gastos de comunidade e
conservación anual, que están
arredor das 100.000 pesetas
anuais. Todo un choio, pero
para Vasco de Gama.

Neste tipo de ofertas de lecer
as trampas están por todas partes,
por iso convén ler ben todo o
contrato e consultar a Lei
42/1998 de 15 de decembro so-
bre dereitos de aproveitamento
por quendas de bens de uso turís-
tico e normas tributarias, publica-
do no Boletín Oficial do Estado o
16 de decembro de 1998.♦

O verbo latino captare “intentar coller”
deixounos gran cantidade de descendentes.

Por unha banda as palabras que resul-
tan da evolución patrimonial. O verbo ca-
tar ten en galego diversas acepcións todas
elas ligadas ao significado orixinal, aínda
que unhas se empreguen máis literalmente
e outras máis metafóricamente. Así o signi-
ficado de “examinar atentamente, obser-
var, mirar”, e que aínda é moi usual na ex-
clamación ¡Cata! (¡Cata que cousa! ¡Ca-
tade o que facedes!). Tamén o significado
de “buscar, intentar pillar” que ademáis do
uso xeral coñeceu usos específicos  como o
de “desparasitarse” (catar ou catarse as
pulgas, os piollos). Específico tamén é o
significado de “extraer o mel” (catar os
cortizos). Pero sen dúbida o uso máis espa-
llado na actualidade é o de “intentar pillar
o sabor e as cualidades dun alimento ou be-
bida” (catar o viño, o queixo, o xamón...).

Do verbo derivan substantivos como cata e
catadura e outros verbos como acatar, per-
catar/percatarse, decatar/decatarse, reca-
tar/recatarse e rescatar.

Pola vía do cultismo a forma manten-
se como captar e os derivados son capta-
ción, captor, captura, etc. E que a nin-
guén desvíe a grafía mentecato pois a es-
crita ortodoxa e antiga mentecapto deixa
translucir ben a orixe (“collido ou traba-
do na mente, no entendemento”). Por cer-
to que, como se se perdera o fío da pala-
bra ou a antiga non expresase dabondo a

idea, a partir dun substantivo derivado
pódese crear un novo verbo, máis concre-
to. Así de captura, capturar.

Imos demorarnos un pouquiño noutro
derivado de captare: cativo. Orixinal-
mente a palabra significaba “capturado,
preso”. É ese o sentido do coñecido verso
Cativo de miña tristura, do poeta padro-
nés do século XV Macías O Namorado.
O verbo cativar e o substantivo cativeiro
son  seus derivados. Despois, cativo de-
senvolveu outros significados próximos
que se ensarillan: “infeliz, desgraciado,

miserable” e daí “ruín,  mao” para chegar
a “escaso, pequeno, de pouca entidade”.
Pensemos en frases usuais en galego co-
mo é unha persoa moi cativa, o tempo es-
tá cativo, a caza foi cativa ou os fillos in-
da son cativos. Deste sentido último do
adxectivo xurdíu o substantivo un cativo/
unha cativa tan usado na nosa lingua e
tan característico dela. E daí o adxectivo
cativeiro, que desprazou ao substantivo
homónimo convertíndoo en cativerio.

Para remate imos aludir a dous deri-
vados do verbo latino serodio captiare,
“modernización” de  captare. O primeiro
deles é cazar, empregado xa dende vello,
e o segundo cachar (ao que xa aludimos
noutra ocasión), un verbo moi usado fa-
miliarmente no galego actual e que con-
serva os sentidos de captare (“pillar,
comprender”) como en  Cachouno cando
escapaba ou Non sei se cachades.♦

¡Cata!
HENRIQUE HARGUINDEY
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Great Time e Vasco de Gama non incumpren a legalidade, pero sitúanse ao borde

Dous clubes de vacacións á caza de galegos inxenuos

A propaganda que reparte Vasco de Gama inclúe establecementos por todo o mundo,
pero na realidade só se pode gozar dun deles. Na foto, un dos complexos ofertados.

Desestemento

Nos dez días posteriores ao asina-
mento do contrato cabe a posibili-
dade de desistir do mesmo sen
custe algún. Para iso envíase á
promotora ou ao propietario do
dereito de aproveitamento (nos
contratos non sempre está claro
quen é un ou outro) un documen-
to indicando que se desiste. Cóm-
pre facelo por es-
crito, aínda que ás
veces a promotora
asegura que chega
co aviso verbal ou
telefónico –neste
caso posterior-
mente a promoto-
ra acostuma a ase-
gurar que non re-
cibiu comunica-
ción de ningún ti-
po–, e convén fa-
celo a través do
servicio de buro-
fax de Correos, porque no mesmo
queda constancia non só do en-
vío, senón tamén do seu contido
(non importa que se descoñeza o
número de fax da promotora,
abonda co enderezo porque Co-
rreos encárgase de levarlle o do-
cumento).

Resolución do contrato

Pasados dez días do asinamento
do contrato, non cabe desistir,
pero en tres meses pódese resol-
ver o contrato por unha serie de
causas que normalmente están
relacionadas coa información
que se inclúe no contrato, xa que
o artigo 9 da Lei 42/1998 de 15
de decembro obriga a subminis-

trar unha infor-
mación exhausti-
va sobre os derei-
tos de aproveita-
mento que a miú-
do se omite. É ha-
bitual que falten
números de telé-
fono, que non se
reproduzan arti-
gos da Lei que
son obrigatorios
ou outras irregu-
laridades. Nese
caso, hai que co-

municar, tamén por burofax, a
resolución do contrato indicando
os incumprimentos, aínda que é
preferíbel a axuda do servicio de
información que ofrece o Institu-
to Galego de Consumo. A resolu-
ción do contrato tampouco ten
custe para quen o fai.♦

H.V.
O proxecto de lotería electrónica
está a provocar críticas por parte
das empresas do xogo pola falta
transparencia no proxecto da
Xunta. Os empresarios ignoran
cal será a aposta mínima e o pre-
mio máximo e temen que non se
aplique a mesma fiscalidade que
teñen as máquinas Tipo B, as de
apostas de 20 céntimos de euro e

de 120 euros de premio máximo.
Os empresarios indicaron

que fiscalidade fixa das máqui-
nas Tipo B (3.125 euros por apa-
rello en 2001) provocou a retira-
da das máquinas nalgúns bares
por falta de rendibilidade. Sen
embargo, estas poderían rematar
substituídas pola lotería electró-
nica. Outro temor expresado po-
los empresarios é o feito de que

os establecementos hostaleiros
cheguen a converterse en autén-
ticas salas de xogo, xa que xunto
á máquina de Tipo B –unha por
local– e ás deportivas, convivan
a lotería electrónica e un novo
aparello previsto pola Xunta, a
Especial A (a grúa).

“Cando aparece un novo xo-
go hai xente que se incorpora,
abre mercado, pero tamén in-

crementa o problema de ludo-
patía que padecemos”, lembrou
un empresario do sector, que ta-
mén amosou a súa preocupa-
ción polos postos de traballo
que se poderían perder no sec-
tor das máquinas de apostas tra-
dicionais.

Por último, a falta de transpa-
rencia preocupa aos empresarios
polo temor a que detrás da ini-

ciativa estea algunha empresa
chamada a facerse coa concesión
–que será en réxime de monopo-
lio. Neste sentido, os empresa-
rios mencionaron o escándalo
desatado no seu día polo proxec-
to de lotería instantánea que pro-
movera o Goberno tripartito e
que rematara coa inhabilitación
do daquela conselleiro Xosé
Luís Barreiro.♦

Dez días para desistir

O Instituto Galego

de Consumo

axuda a quen queira

desistir do contrato

ou resolvelo.

Aínda que as compañías de lecer compartido poñen todo tipo de obstá-
culos, existen posibilidades para anular o contrato. O Instituto Galego de
Consumo conta cun teléfono de atención ao cliente (900 231 123) que
explica os pasos a dar e que consisten fundamentalmente en dúas vías:

As empresas do xogo critican
a falta de transparencia do proxecto de lotería electrónica



H.V.
O Sindicato Labrego Galego
anunciou a convocatoria dunha
manifestación nacional a cele-
brar en Compostela o 26 de mar-
zo para esixir solucións ás crises
nos sectores da carne a o leite.

A organización agraria tamén
denuncia o deterioro dos servi-
cios públicos no campo, con
exemplos como a situación da
campaña de saneamento gandei-
ro e a privatización que padece.
Esta situación, a xuízo do SLG,
empeora a calidade sanitaria das
granxas porque o control das ex-
plotacións réxese por criterios
económicos e non de eficacia no
saneamento.

A outra das denuncias que
formula o SLG ten que ver coas

crises que padecen os sectores
da carne e do leite. A carne non
recuperou os prezos que se pa-
gaban antes da encefalopatía
esponxiforme aguda, enfermi-
dade das vacas tolas, e a conse-
cuencia disto as cantidades que
se pagan tanto polas vacas ve-
llas como polos becerros son
insignificantes.

A enfermidade das vacas to-
las ademais incrementou os cus-
tes no sector porque a Adminis-
tración desentendeuse de reco-
ller os animais mortos, algo que
obriga aos labregos a contratar
seguros para esta eventualidade
ou a cargar coa recollida.

Tamén no leite hai crise, ad-
virte o SLG. Nos últimos tem-
pos baixou o prezo en 4,5 pese-

tas por litro e agárdase que bai-
xe outras oito pesetas coa che-
gada da primavera.

A secretaria xeral do SLG,
Lidia Senra, reclamoulle ao con-
selleiro de Política Agroalimen-
taria e Desenvolvemento Rural
“que se sente a negociar, que hai
máis de un ano que non sabemos
como é; temos que falar de to-
mar medidas, de revitalizar os
servicios públicos no agro e pre-
parar a revisión do mercado co-
mún do leite que está en mar-
cha..., hai moito de que falar”.

A manifestación convocada
polo SLG para o 26 de marzo
partirá ás once e media de diante
da Consellería na estación de au-
tobuses de Santiago e rematará
na praza da Quíntana.♦

Cambios en Portugal
MANUEL CAO

Os resultados das eleccións do 17 de marzo de 2002 confirman
o xiro á dereita que parece conformar unha tendencia global ao
conservadurismo nas últimas convocatorias electorais celebra-
das nos países europeos. Mais, no caso de Portugal, existen cer-
tas especificidades a esta tendencia que convén sinalar.

O mapa político portugués aparece caracterizado por dous
partidos que comparten a disputa polo electorado centrista e
que obteñen máis do 85% dos escanos nas recentes eleccións.
Polos extremos, existen dúas alternativas de esquerda e unha
reaccionaria e populista, pola dereita, que manteñen unha re-
presentación electoral semellante. A demisión de A. Guterres
despois do descalabro electoral das eleccións locais de decem-
bro de 2001 forzou unha anticipación dos comicios que situou
a Portugal no sendeiro da inestabilidade política e parlamenta-
ria. As ofertas dos partidos cara o 17 de marzo poderían ase-
mellarse, no caso do PSD, ás propostas do PP de J.Mª Aznar en
2000, é dicir, redución de impostos coa esperanza de que aflo-
ren rendas ao diminuir os incentivos ao fraude fiscal; redución
do gasto público, loita contra inseguridade e reforzamento da
autoridade. No caso do PS,  o candidato E. Ferro, situouse nun-
ha posición de resistencia na liña de L. Jospin prometendo me-
lloras na xestión e, sobre todo, alertando sobre os perigos dun-
ha maioría absoluta conservadora que poidera poñer en perigo
certas conquistas do incipiente Estado de benestar portugués.
Ao longo da campaña, fóronse limando as aristas daquelas pro-
mesas que podían acarrear perdas de votos quedando a loita po-
lo voto indeciso máis centrada en aspectos propagandísticos e
de marketing electoral. Os grupos máis extremos mantiveron
posicións xa coñecidas e trataron, sobre todo, de mitigar as fu-
gas do voto útil cara os grupos maioritarios para, no seu mo-
mento, contar cunha posición parlamentaria sólida para formar
maiorías de goberno.  Os resultados conferiron ao dereitista
CDS-PP esa posición de xeito que a suma dos dous grupos de
centro-dereita proporciona os 116 escanos que representan un-
ha clara maioría absoluta mentras que os grupos de esquerda li-
gados ao PCP perderon escanos, tal vez, polo voto útil cara o
PS. Obsérvase, no caso da esquerda,  un certo paralelismo co
ocorrido en España nas eleccións xerais de marzo 2000. 

A situación económica foi o punto central arredor do que
xirou toda a actividade política no país veciño. Case todos os
indicadores macroeconómicos está a evolucionar de forma ne-
gativa nun contexto de cambios institucionais no seo da UE,
derivados da ampliación ao Este, que poden privar a Portugal
dun fluxo de fondos que non pareceu servir para superar as ca-
rencias básicas en infraestruturas, nivel dos servicios públicos
e para mellorar a competitividade. O crecemento económico
en 2001 estivo arredor do 2%, moi por baixo das previsións; a
inflación prevista do 2,7% chegou ao 4,4%; o nivel de ende-
bedamento público sitúase cerca do límite de Maastricht e o
déficit público seguiu unha tendencia crecente moi lonxe de
acadar o “déficit cero” para 2004, acordado no Pacto de Esta-
bilidade e Crecemento da Unión Europea. A taxa de desem-
prego aumenta partindo duns niveis tradicionalmente baixos e,
sobre todo, a balanza comercial é altamente deficitaria o que
indica unha perda de competitividade que desalenta o investi-
mento estranxeiro e a confianza dos investidores, en xeral. O
baixo nivel da produtividade, a ineficacia dos servicios públi-
cos e o peso excesivo da burocracia dificultan as perspectivas
dunha recuperación a curto prazo e forzan a toma de medidas
de política económica altamente conflitivas e impopulares que
serán as que deberá aprobar e implementar o novo goberno.♦

‘En Portugal o baixo nivel da
produtividade, a ineficacia dos

servicios públicos e o peso excesivo da
burocracia dificultan as perspectivas
dunha recuperación a curto prazo”
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A.N.T. 
A Comisión Europea aprobou
unha proposta de Directiva me-
diante a que se establece que os
traballadores cedidos polas
Empresas de Traballo Tempo-
ral (ETTs) teñen as mesmas
condicións laborais, salariais,
de vacacións e de cotizacións
sociais que os empregados da
compañía na que están cedidos.

Mentres que a aprobación da
proposta contou coa anuencia
da Confederación Europea de
Sindicatos (CES), algunhas or-
ganizacións patronais conti-
nentais aseguraron que freará a
creación de emprego. Sen em-
bargo, a comisaria de Emprego
e Asuntos Sociais, Anna Dia-
mantopoulou, desmentiu a es-
tes empresarios, indicou que
deste xeito establécese o prin-
cipio de “non discriminación”
e afirmou que unha das conse-
cuencias deste acordo da Comi-
sión será non só crear máis em-
prego, senón “mellores postos
de traballo”.

Dentro de toda a Unión Eu-
ropea, as Empresas de Traballo
Temporal son as intermediarias
no 1,4% dos empregos exis-
tentes, pero a súa incidencia va-
ría duns estados a outros. Se en
Holanda as ETTs representan o
4% do emprego total, en Italia a
penas chega ao 0,2%. No Esta-
do español estímase que o tra-
ballo a través das ETTs repre-
senta o 1% do total.

As Empresas de Traballo
Temporal centran as críticas
dos sindicatos porque as cen-
trais consideran que rara vez es-
tán concibidas para casos de
substitucións puntuais traballa-
dores, senón que habitualmente
serven para ocupar postos que
son fixos. Por este motivo, os
sindicatos teñen desenvolvido
numerosas campañas e mobili-

zacións para esixir mesmo a
prohibición das ETTs. Co acor-
do da UE agárdase que as em-

presas recorran a estas compa-
ñías só cando sexa estrictamen-
te necesario.♦

A comisaria de Emprego indica
que se crearán ‘mellores postos de traballo’

A UE equipara os traballadores
das ETTs cos fixos

Denuncia a crise do leite e da carne

O SLG manifestarase o 26 de marzo

Seguidores de Durão Barroso celebran a vitoria.

Os sindicatos teñen criticado repetidamente ás empresas de traballo temporal por ocu-
par empregos fixos.                                                                     PA C O  VILABARR O S



Masas de árbores pardos de folla
perdida no tercio superior, tristes
pés secos expostos ao vendaval,
alarman a particulares e a comu-
nidades de montes de man co-
mún que confiaron nunha quenda
de corta espectacularmente breve
(dez ou doce anos) e nun prezo
por metro cúbico artificialmente
elevado para favorecer a prolife-
ración, subvencionada con fon-
dos da UE. Estas expectativas de
producción vense agora frustra-
das. O monocultivo fainos moito
máis vulnerábeis. 

O Gonipterus estendeuse a
cen quilómetros por ano dende
1991 sen que aparentemente o es-
torbase barreira ningunha. Unha
carreira que se parece á da árbore
que parasita e na que arrasa os
gromos porque o eucalipto multi-
plicou por dez a súa extensión de
cultivo na Galiza no prazo de seis
anos. Segundo dados do Inventa-
rio Forestal, o eucaliptus glóbulus
era a especie dominante en 42.000
hectáreas no ano 1996 mentres
que hoxe se espalla a 420.000.

O primeiro obxectivo dos pro-
pietarios deste tesouro en madeira,
o medre máis espectacular do
monte en todo o continente, é o de

salvalo do perigo. Denuncian a
Xunta por non facer un control fi-
to-sanitario da importacións de
madeira de eucalipto dende Uru-
guai, de onde procede a praga. Un-
ha empresa filial de Ence cultiva
nas brañas do norte deste país ame-
ricano importantes extensións da
variedade glóbulus e foi a traveso
de partidas descargadas en Marín
como chegou o parasito sen con-
trol. O director da Estación Fitopa-
tolóxica do Areeiro da Deputación
de Pontevedra, Pedro Mansilla
Vázquez, identificara o gonipterus
na parroquia de Lourizán en 1991,
segundo recolle o Boletín Sanita-
rio de Pragas en 1992. 

O prezo da madeira produci-
da polas filiais americanas de
Ence a penas chega a unha ter-
ceira parte do que aquí se paga
por metro cúbico. A importación
libre de eucalipto é polo tanto un
rico negocio pero ninguén na
Administración tomou medidas
contra os riscos sanitarios que
encerraba. Despois de descuber-
to o gonipterus en Lourizán, non
se tomaron precaucións de illa-
mento e cuarentena nin se fixo
campaña de información. 

A partir de 1993, a Fitopatoló-

xica do Areeiro comezou a produc-
ción da avespa anaphens nitens
que parasita os ovos do gonipterus.
A contraespecie procede de Tas-
mania coma o mesmo eucalipto.
Só despois de comprobar que a ex-
tensión da praga era masiva to-
mouse a decisión dende a consella-
ría de Medio Ambiente, de encar-
gar a este laboratorio da Deputa-
ción de Pontevedra contra as pra-
gas do campo, unha campaña que
atacase a proliferación do escara-
vello. Esta resolución chegou na
altura de 1997 coa colocación xe-
neralizada nas masas de eucaliptos
de 300.000 ootecas (postas de
ovos) contaminadas de anaphens

nitens. No ano seguinte fíxose un-
ha nova posta da mesma cantidade
de ootecas mentres que no terceiro
realizouse unha campa máis selec-
tiva con aplicación nas soleiras dos
montes e nas partes altas que son
as más afectadas. Calculase que de
cada 100.000 ootecas pode saír un
millón de avespas. A guerra bioló-
xica desenvólvese intensivamente
na península do Morrazo, a comar-
ca máis prexudicada do país, pero
tamén atinxe a Mariña Lucense, e
ao litoral de Coruña e Pontevedra.

Un sistema integrado

“Chegaremos a convivir co gonip-
terus igual que pasa en Australia
onde parasita os eucaliptos pero
non constitúe unha praga –comen-
ta Pedro Mansilla, director da Esta-
ción do Areeiro- O tratamento bio-
lóxico conterá con toda seguridade
a extensión do escaravello pero hai
que esperar a que a parasitación
cause o seu efecto. Hai que ter en
conta que aplicamos un sistema in-
tegrado que respecta o medio”.

Medio Ambiente fala dun pla-
no estratéxico de loita integrada
mentres os propietarios reclaman
un combate integral. A presión dos
propietarios leva a considerar o
uso selectivo do único fitosaniata-
rio rexistrado contra o voraz inqui-
lino do eucalipto: o flufenoxuron.
Naqueles puntos nos que as colo-
nias de goniptero son máis nume-
rosas complementarse a loita bio-
lóxica co insecticida químico. “Os
matices de gravidade da praga de-
penden de cadaquén –sinala Man-

silla- pero os nosos últimos dados
indican que cen mil hectáreas es-
tán claramente afectadas pero a
praga é intensa en 3.000”.

Para a Organización de Mon-
tes Veciñais en Man Común, a
extensión do gonipterus é moi
grave nunhas 25.000 hectáreas e
grave en 20.000; as superficies
máis atacadas son as abas orien-
tadas a Leste e Suloeste. Valoran
as perdas como de máis dun 30%
de hectárea por ano.

A Xunta empregara fondos eu-
ropeos para estender o cultivo de
eucalipto, sobre todo para reem-
prazar terreos agrícolas. Só no ano
1995 desviou para este cultivo de
interese papeleiro máis de 500 mi-
llóns de pesetas. Pero o que se de-
senvolveu dende a Xunta de Fraga
como unha estratexia industrial
para o monte, co monocultivo do
eucalipto, considérase agora por
parte da consellería de Medio Am-
biente como unha iniciativa parti-
cular que afecta a terras privadas.
“Tanto é así –acrecenta a Conse-
llería- que igual que un particular
ten que mirar pola mosca branca
da leituga, tamén un propietario de
monte ten que coidar dos seus ár-
bores, con independencia de que a
Administración poida axudalo”.

O eucalipto, que fora impor-
tado a Galiza dende Australia hai
142 anos xa ten parasitos da súa
terra: a Foracanta Semipunctata
e o Gonipterus Scutellatus son
os máis perniciosos. Agora debe-
mos sumarlles unha contraespe-
cie que tamén ven de Tasmania,
a avéspora anaphens nitens.♦
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O número de unidades pesqueiras
(medido en toneladas de rexistro)
e o seu esforzo (medido en días de
pesca ou en Kw) pode descender
e, sen embargo, a capacidade de
pesca dunha flota pódese incre-
mentar. Soa paradoxal, seino, pe-
ro non o é se temos en conta unha
variábel difícil de medir e decote
esquecida como é o progreso tec-
nolóxico. Na realidade foi o acon-
teceu coa flota europea nestes úl-
timos anos, un descenso en tone-
laxe e un incremento na capacida-
de de pesca. E a nivel mundial as
cifras non son menos alarmantes.
A FAO considera nos seus infor-
mes máis recentes que a flota
mundial está, no seu conxunto,
sobredimensionada un 30%, é di-
cir, que habería que reducir a ca-
pacidade de pesca un 30% para
adaptar o poder de pesca da flota
ao estado dos recursos pescábeis.

Dende a década de 1950 a tec-
noloxía, incluíndo a militar aplica-
da ás comunicacións e a detección
de cardumes, non deixou de incre-
mentar a capacidade de pesca, a de
preservar e tratar o peixe a bordo e
a seguridade das unidades extracti-
vas. Primeiro apareceron as fibras
sintéticas (poliamida, poliéster e
polipropileno) que incrementaron
a capacidade de pesca ao lle pro-
porcionar aos aparellos unha maior
resistencia á abrasión e a roturas

facendo pescábeis zonas antes im-
posíbeis para a práctica do arrastre
e incrementando o impacto am-
biental da pesca coas chamadas
“redes fantasma”(1). Foi na década
dos 90 cando apareceu a fibra “dy-
nema” un polipropileno ultralixei-
ro que propiciou a diminución de
peso das redes por unidade de su-
perficie diminuíndo o consumo de
fuel, facilitando o incremento do
tamaño dos copos en particular e
dos aparellos en xeral, facilitando a
explotación máis efectiva de espe-
cies diseminadas, mellorando a re-
sistencia dos aparellos á abrasión e
propiciando a aparición de “redes
de boca grande” para a pesca de es-
pecies mesopeláxicas e de krill(2).

De igual xeito na década dos
70 comezouse a explotación das
especies de camarón presentes
no Golfo de México con arras-
tres dobres, o que facilitou a rá-
pida extensión da pesquerías tro-

picais de camarón, langostino e
gamba que se incrementaron nun
50% no último cuarto do século
XX. Esta técnica importaríase
mellorada nos anos 90 para utili-
zala nas pesquerías de cigala, ca-
marón de fondo e peixes planos
en Europa ou de camaróns bore-
ais na zona regulada de NAFO.

Os aparellos eléctricos como
as sondas de cor (que facilitaban a
identificación dos cardumes) os
sistemas GPS(3) (que facilitaban a
precisión do sistema de determi-
nación da posición, substituíndo
con vantaxe ao sistema LORAN),
os sonares de varias cabezas(4)

(que melloraban as oportunidades
de detectar os bancos de peixes e
as irregularidades do fondo mari-
ño) contribuíron sobremaneira a
incrementar a capacidade de de-
tección das poboacións de peixes.

Xa na fin do pasado século po-
pularizouse a tecnoloxía de comu-

nicación vía satélite que incremen-
tou a seguridade marítima e a posi-
bilidade de controlar a posición dos
pesqueiros en particular e o control
e seguimento das pesquerías en xe-
ral, a través do GMDSS e o VMS(5).
Xa logo, é agora que comeza o sis-
tema automático de identificación
de navíos (AIS)(6) e un sistema que
vai gravar na memoria (xa se está
utilizando nalgún tipo das  chama-
das “caixas azuis”) do ordenador o
itinerario seguido polo barcos ao
longo de toda unha viaxe(7).

Só uns cantos exemplos, por
non citar outros ven coñecidos,
como o incremento de potencia
dos motores en xeral e das ma-
quinillas para virar o aparello en
particular que propician a pesca
de especies de fondo, como é o
caso da pesquería do fletán negro
en augas de Terranova a máis de
1.000 metros de profundidade.

Por iso non debe de nos asus-

tar cando se fala de reducir o nú-
mero de unidades pesqueiras. Por
iso é natural que se comece polas
menos avanzadas tecnoloxica-
mente (e, por tanto, menos seguras
para a navegación). A discusión
non semella estar na necesidade de
superar o desequilibrio entre capa-
cidade extractiva da flota e recur-
sos pescábeis, senón na avaliación
de en que cantidade, con qué ritmo
e que buques serán os afectados. A
tecnoloxía é imparábel e a capaci-
dade extractiva tamén, os recursos
son limitados e están, nunha gran
porcentaxe, sobrexplotados, o de-
sequilibrio, pois, vai ser crónico. A
labor dos xestores estará en conse-
guir que ese desequilibrio non se-
xa tan grande como agora é, e que
o proceso de adaptación sexa o
menos traumático posible para a
industria. Ese é un dos retos de fu-
turo. Hai outros.♦

XAVIER QUEIPO é biólogo
(1) Redes non biodegradables que

abandonadas ou perdidas continuaban
“pescando” por tempo indeterminado.

(2) Krill é a denominación dun crustá-
ceo peláxico dos mares antárticos.

(3) Global Positioning System, literal-
mente Sistema de posicionamento global.

(4) Multi-beam sonars
(5) Das siglas inglesas Global Mariti-

me Distress Safety System e Vessel Moni-
toring System, respectivamente.

(6) Das siglas inglesas Automatic
identification of ships.

(7)É o que na terminoloxía inglesa se
denomina Voyage Data Recorder.

Menos barcos pescan máis
XAVIER QUEIPO

En cincuenta anos as tecnoloxías aplicadas á pesca melloraron enormemen-
te: redes, sistemas de detección e navegación, localización de bancos... A
capacidade de extracción multiplicouse por unidade pero os recursos son
limitados. O reto está en que os xestores da pesca manteñan o equilibrio.

Pesca

Os propietarios cualifican de moi grave a situación de 25.000 hectáreas

O ouro verde do eucalipto ameazado pola
praga do gonipterus importada coa madeira do Uruguai

G. LUCA
O Gonipterus Scutellatus, un parasito do eucalipto importado de
Australia, convértese no primeiro atranco serio desta árbore, a máis
espallada no país nos últimos vintecinco anos a instancias das celu-
losas de Pontevedra, Viana e Navia. O escaravello verde chapado de
cartilaxe ocupa xa todo o mapa do país e derruba a confianza tanto
nas medidas de Medio Ambiente como na propia especie arbórea
protagonista dun milagre económico coñecido como o ouro verde. Os
propietarios cualifican de moi grave a situación en 25.000 hectáreas.

P. VILABARR O S



CÉSAR LORENZO GIL
Os resultados das eleccións le-
xislativas do pasado 17 de mar-
zo deixaron silueteado un futu-
ro goberno de centro-dereita. A
pesar das diferencias, incluso
a nivel persoal, entre o líder
do PSD e o do CDS/PP, pare-
ce confirmado que ambas as
formacións asinarán un pacto
de lexislatura que garanta a
estabilidade en Portugal du-
rante os próximos catro anos.

O matrimonio entre o candidato
do PSD, José Manuel Durão Ba-
rroso, e o do PP, Paulo Portas,
responde aos canons académicos
da comenencia. Ámbolos nin se
dirixían a palabra antes dos pasa-
dos comicios e era pública a ani-
madversión entre dirixentes do
centro-dereita e o partido demo-
cristián que dirixe o xornalista
Portas. Pero a ditadura das cifras
electorais obrou milagres. A
maioría absoluta do parlamento
conséguese con 116 escanos,
xustamente os 102 do PSD máis
os 14 do CDS/PP. Na bancada de
enfronte estarán os 95 do PS
máis 12 da comunista CDU e
tres do Bloco de Esquerdas.

Durão calou as voces discre-
pantes respecto á alianza con
Portas no nome da urxencia que
require “a situación de crise que
vive Portugal arestora”, expli-
cou o líder do PSD logo da au-
diencia de consulta co presiden-
te da República, Jorge Sampaio.
No fondo, o centro-dereita sabe
que esta é unha oportunidade
única para potenciar as políticas
económicas e sociais das que
foron portavoces e que sempre
bateron de fronte coa vella
maioría de esquerdas.

Reparto da torta

No futuro goberno portugués,
aínda non está nada repartido pe-
ro cadaquén xa pediu unha par-
celiña ao seu xeito. Os socialde-
mócratas desexan abrir a arca do
tesouro público e aplicarlle cal-
culadora e táboa contábel ao dé-

ficit deixado polo PS. A organi-
zación da Eurocopa 2004 e a in-
tegración de Portugal no grupo
de cabeza da coalición de Gran
Bretaña en materia de política
europea son os seus dous primei-
ros obxectivos, coa clara inten-

ción de introducir austeridade na
xestión e facer esquecer rapida-
mente as veleidades sociais dos
seus antecesores.

Para o PP quedará a política
interna. Paulo Portas atribuíulle
o seu ascenso electoral (gañou

30.000 votos respecto a 1999) ao
compromiso do seu partido de
loitar contra a delincuencia e po-
ñerlle couto á inmigración. Os
tradicionais medos que pon en-
col da mesa a dereita esta vez dé-
ronlle un gaño importantísimo,

especialmente na área metropoli-
tana de Lisboa, coñecida xa des-
de agora coma o “cinto azul”.

Os democristiáns queren re-
cuperar Portugal “para os portu-
gueses de ben”. Propoñen medi-
das de auto-reafirmación lusa,
como cantar o himno nacional
nas escolas e cortar de raíz cal-
quera xermolo de reforma admi-
nistrativa descentralizadora. No
seu programa está tamén o rexei-
tamento ás políticas da UE que
desprecen a autonomía política e
económica de Lisboa.

Con certeza, o PP logrou un-
ha rendibilidade excepcional cos
seus 14 escanos. Ademais de ser
o eixo do futuro goberno, para
moitos analistas, gracias a este
pacto, o que non deixaba de ser
un partido algo marxinal, inca-
paz de medrar definitivamente,
pode trabar na vea electoral do
PSD e levar consigo unha parte
importante dos seus votantes en
futuras citas. Portas é o gran
triunfador do 17 de marzo. Xa el
apuntara en 1998, cando saíu es-
colleito no Congreso de Braga, o
seu principal obxectivo. “Temos
que ser parte fundamental da go-
bernabilidade”. Esta meta está xa
plenamente cumprida.♦
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O mundiño político anda estes dí-
as a facer balance dos dous anos
de maioría absoluta do partido no
goberno. Para Aznar o PP é a úni-
ca formación coherente, coas ide-
as claras, con pensamento único e
sen fendas. A maior parte do dis-
curso conmemorativo empregou-
no en deixar nidiamente claro que
esas son, precisamente, as caren-
cias do principal partido da oposi-
ción: nin é coherente, é o reino da
confusión e semella unha gaiola
de grilos . A todo isto hai que en-
gadir que, polos últimos sinais, es-
tán decididos a andar, unha vez
máis, con malas compañías, é di-
cir, co PNV. Para a oposición, os
dous anos deixan ao descuberto a
verdadeira faciana da dereita dis-
frazada de centro: autoritaria, so-
berbia, rancorosa, humillando á
oposición e enfrontada cada vez
con máis colectivos sen, por iso,
moverse nin un paso. Deixando as

interpretaciós  de parte, o que sí é
patente é a ledicia, as risadas que,
polo visto, non son capaces de
conter. Supoño que é o seu xeito
de celebrar a efeméride, pero non
parece moi educado –xa non sei
se democrático– ver a tres minis-
tros a gargallada limpa  diante dos
xornalistas despois dun Consello
na Moncloa sen que saibamos de
qué rin e, días despois, escoitar ao
vicepresidente Rajoy –¿ou Ra-
xoi?– no Congreso, despachar no-
ve preguntas da oposición dicindo
que “non se lles pode tomar en se-

rio” e moqueándose, reiterada-
mente, do xefe da oposición au-
sente. É certo que a ironía é un in-
grediente esencial da dialéctica
parlamentaria, moi utilizada por
certo polos deputados do século
XIX e primeira parte do XX, pero
non  é unha virtude que adorne,
precisamente, aos nosos represen-
tantes do século XXI en ningún
dos partidos e, de seguro que, nes-
te caso, tampouco adorna aos ca-
chorros da dereita no poder. Segu-
ramente teñen moitos motivos pa-
ra estar contentos. Por unha banda

a dobre muralla dos medios de co-
municación afíns  e unha boa e es-
tratéxica parte do poder xudicial,
constitúe un  abrigadoiro  ben se-
guro contra o que se estrelan  os
contrarios. Por outra, os seus vo-
ceiros subliñan estes días como,
no ecuador da lexislatura, xa están
a piques de ter botado a andar to-
do o seu programa electoral e, co-
mo dín os taurinos, “van sobra-
dos”. Pois que sexa noraboa. Hai
que sinalar, tamén, unha oposi-
ción aínda feble e que non acaba
de atopar o seu sitio. Diso, co seu

permiso, falarei na próxima cróni-
ca. O que pasa é que a min –non
sei se a vostedes– as formas sem-
pre me pareceron moi importan-
tes. Na miña humilde familia e
nos meus colexios públicos sem-
pre me ensinaron a respectar a to-
do o mundo.  Nunca me gustaron
os prepotentes, nin os langráns,
nin os nenos de papá, nin os que
abusan da fachenda e do poder.
Unha vez  superada a ditadura na
que ata un guardia do fielato se-
mellaba un capitán xeneral, e con-
quistada unha democracia –polo
menos formal– hai que respectar
ao adversario, ao que disinte, ao
que se ten enfronte que, por enri-
ba, representa a millóns de electo-
res.  Rir é unha falta de respecto.
¿Non foron todos eles a colexios
de pago? ¿Non son das mellores
familias? ¿Non lles ensinaron ur-
banidade e bós modales?, E logo,
¿de qué carallo  rin?♦

¿De que rín?
MANUEL LOMBAO

O balance de dous anos de maioría absoluta provoca o autobombo no PP, e como mos-
tra engadida un certo desprezo público por unha oposición que non acaba de atopar o ton.

Madr id

Os resultados das eleccións afec-
taron moito ás organizacións de
esquerda. O menos prexudicado
foi o Partido Socialista. A demi-
sión de Guterres e o rancor que
deixara a súa xestión entre os
portugueses agoiraba un desastre
pero a propia dinámica do poder
e o papel conciliador de Eduardo
Ferro, o seu actual líder, serviron
de dique ante a queda. Parece
claro que os resultados manterán
no alto a Ferro e fortalecerán a
súa posición de cara á rexenera-
ción que el, e novas voces socia-
listas, piden para volver, canto

antes, a controlar San Bento.
Os tress escanos do Bloco

de Esquerdas supoñen o estan-
camento dunha alternativa no-
vidosa no panorama político
portugués, demasiado encorse-
tado na dinámica que trouxo
consigo a Revolução dos Cra-
vos de 1974. Os que foran inte-
grantes do Partido Comunista
de Portugal (PCP) poderán de-
senvolver unha oposición dura
de verdade e esfuracar a políti-
ca dereitista, alomenos, coa
mesma fereza coa que critica-
ron a xestión socialista.

Os comunistas sen paracaídas

Os peor parados foron os comu-
nistas. A súa baixa en número de
votos é unha sangría ben cruel
que non parece encontrar o seu
punto de resistencia. Ancorada
unha parte do partido na postura
esencialista do seu secretario
xeral, Carlos Carvalhas, cada
vez son máis as voces que esi-
xen un congreso extraordinario
que deixe entrar algo de vento
fresco nos despachos do partido.

De momento, un fato de al-

caldes da provincia do Alentejo,
a máis fondamente comunista,
xa solicitou a xuntanza excep-
cional para ver de solucionar os
moitos problemas que o PCP es-
tá a padecer. Para eles, os resul-
tados non só son froito do vento
neoliberal que percorre Europa
ou do fracaso da postura esquer-
dista maioritaria do PS. Os cul-
pábeis estarían tamén dentro da
casa e sería preciso atallar o mal
denantes de que os seus valores
acaben depositándose no Bloco,
por unha banda, ou entre os so-
cialistas, pola outra.♦

O partido de Paulo Portas tíralle excepcional rendimento aos seus 14 escanos

PSD e CDS/PP, aliados á forza en Portugal

A esquerda debate o seu futuro

A relación entre Durão Barroso (esquerda) e Paulo Portas estaba moi deteriorada antes das eleccións lexislativas do 17 de marzo



CÉSAR LORENZO GIL
O primeiro ministro italiano,
Silvio Berlusconi, delegou na
asa do seu gabinete máis derei-
tista, a que comandan Umberto
Bossi e Gianfranco Fini, a nova
Lei de Estranxería. Ao tempo,
decretou o estado de emerxen-
cia en todo o país ante a avalan-
cha de barcos de inmigrantes.

A nova lei de inmigración era
unha arela do líder da Liga
Norte, Umberto Bossi, desde
antes de chegar ao goberno.
Apoiado en todo momento polo
neofascista Gianfranco Fini,
está a piques de aprobar unha
nova norma que dificulta moi-
tísimo a entrada de emigrantes
regulares en Italia.

O texto pendente de sanción
parlamentaria, prohíbelles a
entrada aos extracomunitarios
que non entren no país cun con-
trato de traballo asinado no seu
país de orixe. Ao xeito doutros
países, será o goberno quen de-
cida anualmente o cupo de tra-
balladores estranxeiros. Para
poder obter o permiso de resi-
dencia permanente, un traballa-
dor debe permanecer en Italia
durante 10 anos e só logo deste
período, poderá traer a súa fa-
milia.

Os últimos flecos desta lei
discútense baixo o estado de
emerxencia que decretou o go-
berno italiano para lles facer
fronte aos inmigrantes clandesti-
nos. Con esta normativa de ur-
xencia, as autoridades locais te-
ñen maiores atribucións e Ber-
lusconi espera deles que amplíen
as redadas na busca de traballa-
dores irregulares e os expulsen
do país, algo que xa sucedeu nos
últimos días en varias rexións da
Península Itálica.

O éxodo de Mónica

A situación en Italia está crispada
polas declaracións de Bossi logo
de aportar en Catania (Sicilia) o
buque Mónica. O ministro amea-
zou con grandes manifestacións
para esixir da UE un control das
fronteiras marítimas do Medite-
rráneo, ao tempo que chamaba de
“hordas” os inmigrantes, “que
impoñen a súa lei e a súa reli-
xión. Moito me equivoco ou se-
guramente xa empezaron a tirar
as cruces cristiás das nosas au-
las”, escribiu no diario La Repub-

blica. Bossi tamén pediu que se
baleiren os buques e se afundan a
base de canonazos en alta mar.
“Así saberán os traficantes de ho-
mes que non nos van amedoñar”.

Tivo que ser o presidente da
República, Carlo Ciampi, quen o
chamara á orde. “Nos casos des-
te tipo, ha primar o espírito hu-
manitario”, afirmou. Nun acto
con empresarios do noreste do
país (xustamente o feudo electo-
ral de Bossi), Ciampi aludiu aos
pedimentos da industria da zona
de máis man de obra inmigrante.
“Todos sabemos que os estran-

xeiros serán os encargados de ca-
drar as contas do benestar social
nunha sociedade que vive ben,
durante moitos anos pero que
non ten fillos para manter o sis-
tema”.

Berlusconi, alarmado pola
chegada de moitos barcos de
kurdos ás costas italianas, encar-
gou que os satélites lle indicasen
se existen novas embarcacións
de camiño a Sicilia ou Calabria.
De momento, os estudos detecta-
ron oito naos sen identificar que,
posibelmente, se dirixan cara ao
Mediterráneo Ocidental.♦♦
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A estratexia dos Portas resultou a gañadora.
Os socialdemócratas venceron e regresarán
ao poder despois de seis anos de goberno
socialista, como lembra Maria de Lurdes
Vale no Diário de Noticias, pero a conquis-
ta de Durão Barroso non foi completa, co-
mo a derrota do PS foi relativa. Quen máis
motivos teñen para festas son os dous Por-
tas, os irmáns Paulo e Miguel que dende o
CDS/PP e o Bloco de Esquerda, respectiva-
mente, conseguiron transformar nun dato
substancial a súa minoría, a dereita e a es-
querda. No caso de Paulo e o CDS/PP, aín-
da perdendo un deputado (en Viana do Cas-
telo), situáronse como terceira forza no Par-
lamento, por diante da CDU, consolidando
unha oferta política que moitos daban por
fenecida a seguir destas eleccións. Portas
resistiu e o seu concurso vai ser decisivo pa-
ra a gobernabilidade nos próximos anos.
No caso de Miguel, o ascenso do Bloco de
Esquerda, con ser cativo (18 mil votos e un
13,5 en porcentaxe), implica un deputado
máis (João Teixeira, no Porto) e representa
a única forza de esquerda que consigue in-
crementar lixeiramente o seu respaldo elec-
toral. O deputado elixido no Porto logrou
desta vez o que non puido Miguel Portas
nas lexislativas de 1999, cando quedou a
1.200 votos de acadar o acta. 

Pola súa banda, a CDU confirma as ve-
llas tendencias. Fugas pola dereita, cara ao

PS, e fugas pola esquerda, cara o Bloco,
agravando os escenarios das eleccións mu-
nicipais en zonas clave, especialmente no
Alentejo ou no distrito
de Setúbal. A perda da
CDU, máis do vinte
por cento do seu elec-
torado, agrávase ao pa-
sar a ser a quinta forza,
por detrás do CDS/PP.
Xustificacións aparte,
o desgaste da admirada
esquerda tradicional
evidencia a súa crecen-
te dificultade para co-
nectar cos novos mo-
vementos sociais e a
imposibilidade de cer-
cenar o progresivo dis-
tanciamento dos secto-
res máis dinámicos da
sociedade que obser-
van o PCP como unha formación escasa-
mente pluralizada, unha máquina partida-
ria burocratizada e sen canais para afortalar
a representatividade das propias bases. A

negativa de Carvalhas e outros líderes co-
munistas a realizar ese Congreso extraordi-
nario que dende as autárquicas cada vez

máis voces demandan
sitúa á defensiva ao
grupo dirixente e colo-
ca ao PCP nun dos
momentos máis deli-
cados da súa historia
recente. A CDU per-
deu máis de cen mil
votos e importantes
bastións no distrito de
Évora e outros, redu-
cindo notabelmente a
cantidade e a cualida-
de da representación.
Á crítica de João
Amaral suméronse as
voces de dirixentes
“fieis” como João
Goulao ou Carlos

Luís Figueira. O medo a abrir unha caixa
de pandora non debería impedir a análise
profunda dos resultados electorais e so-
bre todo abordar as causas do retroceso

da influencia social e política do PCP. 
¿Como pode afectar o cambio político

en Portugal ás relacións entre Galicia e o
Norte? Existen vencellos o suficiente-
mente sólidos, a nivel económico e em-
presarial especialmente, que non fan te-
mer polas relacións bilaterais, por certo
estancadas no institucional practicamente
dende as eleccións autárquicas. No entan-
to, cómpre sinalar que a victoria do PSD
pode non favorecer os intereses estratéxi-
cos de Galicia en relación a Portugal nun
aspecto que xa nos últimos anos do go-
berno PS foi adquirindo un notábel empu-
xe: a consolidación do eixo Madrid-Lis-
boa que pode recibir agora un novo im-
pulso da man do tándem Barroso-Aznar.
Importa que dende Galicia se evidencien
xestos de sintonía coa nova dirixencia do
país e que dende o conxunto da sociedade
se pluralicen as relacións cos diferentes
actores, animando iniciativas e propostas
audaces que eviten o traslado á periferia
dunhas relacións especialmente transcen-
dentais para Galicia e o Norte que poden
naufragar pola escasa visión política das
sociedades (máis alá de líderes sectoriais)
de ambas as dúas beiras do Miño.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

A victoria dos Portas
XULIO RÍOS

Aquí fór a

‘A victoria do PSD
pode non favorecer os

intereses estratéxicos de
Galicia en relación a

Portugal: a consolidación
do eixo Madrid-Lisboa

pode avanzar da man do
tándem Barroso-Aznar”

Monterrey
2002 acaba
sen ningún
plano contra
a pobreza

A.N.T.
A Conferencia sobre finan-
ciamento do desenvolve-
mento, que reúne ata o 22 de
marzo os líderes políticos de
medio mundo, dirixentes
económicos e organizacións
humanitarias na cidade me-
xicana de Monterrey, non
ten nas súas conclusións nin-
gunha medida concreta para
dar os primeiros pasos en
contra da pobreza. A negati-
va do goberno dos EE UU a
apoiar unha taxa fixa do PIB
dos países desenvolvidos pa-
ra o crecemento do Terceiro
Mundo lastrou os avances
que, neste sentido, iniciou en
Barcelona a UE. Malia todo,
o representante alemán Hans
Spahn, solicitou que o resto
de países aceptasen que se
gravasen cunha especie de
imposto todas as transac-
cións financeiras interna-
cionais (unha medida inspi-
rada na Taxa Tobin, que vén
defendendo o grupo Attac,
un dos máis activos da anti-
mundialización).

Os representantes das
ONGs queixáronse de que
Monterrey pasará como un
compendio de relatorios de
boas intencións sen ningún
paso concreto para reducir as
desigualdades. Para os diri-
xentes dos países pobres,
cómpre abrir unha liña de
axudas a fondo perdido e no-
vos créditos brandos para
evitar que unha gran parte da
poboación do sul quede na
máis total das miserias.♦♦

Italia en emerxencia para interceptar oito buques cheos de inmigrantes

Berlusconi deixa nas mans dos ultradereitistas
Bossi e Fini a lei de Estranxería

O buque Mónica saíu de Chipre ou o Líbano con case 1.000 kurdos a bordo.



C. L.
Éxito foi a palabra máis usada
logo do cumio de Barcelona.
Para o presidente español, Jo-
sé María Aznar, todos os pun-
tos do debate foron aprobados
satisfactoriamente. Tamén os
participantes nas manifesta-
cións do movemento antimun-
dialización consideran moi po-
sitivo encher a capital catalana
con máis de 300.000 persoas.

A Europa dos Quince saíu con-
tenta de Barcelona. O principal
asunto debatido, a liberalización
dos mercados enerxéticos, obtivo
unha aprobación de mínimos.
Francia conseguiu impoñer un
atraso na liberalización domésti-
ca pero aceptou que, nos próxi-
mos anos, haxa un mercado úni-
co europeo da enerxía para fins
industriais, un auténtico regalo
para as fortes empresas do sector.

O outro gran piar dos acordos
de Barcelona é o impulso á am-
pliación cara ao leste e o visto e
prace ás reformas estatutarias para
modificar o sistema de presidencia
europea e o deseño dos cumios tri-
mestrais. Sorrintes, o presidente da
Comisión Europea, Romano Pro-
di, o secretario, Javier Solana, e
José María Aznar, salientaron na
rolda de prensa os moitos avances
acadados de cara “á flexibilización
e modernización da nosa econo-
mía”, tal e como dixo o presidente
da Unión Europea (UE) durante
este semestre. Na práctica, isto su-
pón que a UE adoptará o modelo
neoliberal en común, especial-
mente no que se refire ás relacións
laborais. Apalabra máis oída neste
tema foi a de “mobilidade”. Ao
tempo que se defendía a institu-
ción familiar para frear en seco a
baixa taxa de natalidade nalgúns
países, os xefes de estado e de go-
berno aprobaron axudas para
aqueles traballadores que queiran
converterse en nómadas e aceptar
empregos lonxe dos seus fogares.

Tamén se deron pasos para

ampliar a vida laboral dos euro-
peos. Aznar comprometeuse a
levar a idade media da xubila-
ción dos 58 anos aos 63, polo
que para os españois, que xa se
estaban retirando aos 65, pode
ampliarse ata os 67 ou 68 anos.

Na lista de fracasos, os Quin-
ce tiveron que renderse ao seu es-
caso valor diplomático (no caso
de Palestina) e militar (Macedo-
nia segue a estar baixo a “protec-
ción” dos militares estadouniden-
ses). Ademais, quedou patente a
división entre as socialistas Ale-
maña e Francia e as conservado-
ras Italia, España e Gran Bretaña.

Protestas extramuros

Para moitos dos representantes da
antimundialización presentes en
Barcelona, o cumio europeo
desenvolveuse nun ambiente mili-
tar. Os supostos representantes do
pobo tiveron que blindarse para
recibir os manifestantes que pro-
testaban contra a súa política. Por
unha banda, parece unha decisión
ben errada crear fortalezas en ca-
da cita das xuntanzas porque dá a
impresión de que o que alí se de-
cide nada ten a ver cos intereses
cidadáns e porque, en cada cabalo
policial ou caza da OTAN denóta-
se que importa máis o poder da
seguridade ca o interese público
de mellorar a vida das persoas no
proxecto común da UE.

Por outra banda, apuntan
fontes dos grupos contestatarios,
é incoherente que a liña actual da
unión estea respaldada pola in-
mensa maioría parlamentaria de
cada un dos países membros, pe-
ro que día a día medren as pro-
testas, encadradas en múltiples
siglas e iniciativas que foxen do
sistema de representatividade e
claman por cambios radicais no
xeito de entender as relacións
políticas, económicas e sociais.

Para os que participan no mo-
vemento da antimundialización,
Barcelona retoma a liña de pulso

contra o sistema que se perdera
logo dos atentados do 11-S. Pese
aos ataques dos medios e dos go-
bernos e á ameaza dun operativo
policial enorme, máis de 300.000
persoas reclamaron pacificamen-
te na rúa “unha Europa que non
estea baseada no capital e na gue-
rra”. As protestas foron masivas e
sorprendentes, como o encadea-

mento ás portas do Camp Nou en
pleno Barça-Madrid.

Pola contra, a represión, sen
ser demasiado evidente, deixou
un pouso de autoritarismo e
“goberno policial” que deixou
pálidos non só a manifestantes
senón a moitos xornalistas que
perderon cámaras e grabadoras
a cambio de golpes nos cadrís.♦
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Máis de 300.000 persoas esixen na rúa ‘unha Europa diferente’

A antimundialización rexorde
no cumio europeo de Barcelona

Seis
dos estados
presentes teñen
menos
habitantes
que Galiza

Cinco dos estados que teñen
solicitada a súa integración
na Unión Europea contan con
menos habitantes que Galiza.
Trátase de Chipre (750 mil),
Malta (340 mil), Eslovenia
(dous millóns), Estonia (1,4
millóns) e Letonia (2,3 mi-
llóns). Todos eles estiveron
representados ao máximo ní-
vel, no cumio de Barcelona.
Os seus respectivos primei-
ros ministros ocuparon o seu
lugar na foto oficial, xunto
aos seus homólogos dos de-
mais países. 

Dos quince membros actuais
da Unión Europea, un deles, Lu-
xemburgo, conta tamén con me-
nos habitantes que Galiza.

Por outra parte, dos dazaoi-
to estados aspirantes a formar
parte da UE, outros dous, Li-
tuania e Eslovaquia contan cun
número de habitantes inferior
ao de Cataluña. Lituania ten
3,5 millóns e Eslovaquia 5,4.♦

Un sistema
europeo de
navegación
para
independizarse

dos EE UU

O proxecto de sistema de sa-
télites Galileo, actualmente
en marcha, podería chegar a
exemplificar a “independen-
cia” da UE fronte aos Estados
Unidos. A suspensión arbitra-
ria e unilateral do GPS –siste-
ma de guía marítima por saté-
lite– por parte dos Estados
Unidos, cada vez que un con-
flito armado se aproxima, pon
de mal humor aos gobernan-
tes europeos. Durante a gue-
rra do Golfo, o uso do GPS,
un sistema de propiedade
norteamericana e máis con-
cretamente militar, quedou
restrinxido aos seus propios
navíos. Naqueles días, no es-
treito de Xibraltar, por exem-
plo, barcos de todo o mundo
deron voltas desorientados
ata que tomaron a decisión de
recurrir ás vellas cartas de na-
vegación. A posta en marcha
do sistema europeo Galileo
permitirialle á UE, e proba-
belmente a outros moitos paí-
ses, ganar autonomía respecto
de Washington e limitaría a
posibilidade actual de que os
Estados Unidos bloqueen na
práctica a navegación mun-
dial cando sinten que os seus
intereses están en xogo.♦

A.N.T.
Carl Wood, un dos comisarios re-
guladores dos servicios públicos
de California, pensa que Europa
“non debería seguir o exemplo de
liberalización do sector eléctrico”
do seu Estado. Na súa opinión a
experiencia norteamericana “re-
sultou desastrosa, segundo todos
os criterios”. Wood foi entrevista-
do polo periódico catalán La Van-
guardia poucos días antes de que
comezase o Cumio de Barcelona,
no que se decidiu avanzar no pro-
ceso de desregulación deste sec-
tor estratéxico.

Carl Wood xulga que “os go-
bernos europeos pecan de inxe-
nuos ao pensar que poden con-
trolar o poder de monopolio dos
produtores de enerxía. Coidan
que un mercado competitivo po-

derá reducir os prezos”. A expe-
riencia californiana indica que
“as empresas xeneradoras retira-
ron capacidade expresamente
para manter os prezos en niveis
desorbitados”. Como resultado,

por exemplo, en San Diego a
factura triplicouse. A gravedade
da situación para as economías
familiares e para o conxunto do
país levou ao Estado a intervir,
asinando coas empresas eléctri-
cas un contrato por dez anos, pe-
ro desde aquelas o prezo caeu,
producindo outro desastre, dado
que o Estado comprometerase a
pagar no seu contrato dous ou
tres veces máis que o prezo ac-
tual de mercado. O custo públi-
co desta situación para Califor-
nia foi xa de 20.000 millóns de
dólares e, de manterse os prezos
actuais, o Estado deberá pagar
aínda 43.000 millóns de dólares
máis, segundo Wood. 

O “desastre” eléctrico ten ta-
mén relación co calote da empre-
sa Enron. “Enron é a empresa

que xerou as ilusións no modelo
de desregulación”. O escandalo
de Enron saiu á luz, como se sa-
be, ao coñecerse que os seus exe-
cutivos venderon a prezo elevado
accións da compañía poucos me-
ses antes de difundirse publica-
mente a súa situación de quebra. 

Preguntado polo cambio da
percepción popular sobre a des-
regulación en California, Wood
confesa que “o certo é que o
consumidor pequeno, a familia
normal, xamais estivo demasia-
do namorada da desregulación”.

Segundo o comisario nortea-
mericano “California non é o úni-
co exemplo do fracaso da liberali-
zación. É simplemente o máis es-
pectacular. Fíxose o mesmo no
Reino Unido en en Australia, con
resultados semellantes”♦

A liberalización eléctrica ‘foi un desastre’ en California

Carl Wood.

Coincidindo coa xuntanza de Barcelona, o
Intergrupo Europeo de Nacións sen Estado
compareceu en rolda de prensa para explicar a súa postura respecto
ás reformas que se van dar na UE. Os comparecentes consideran
que cómpre tomar a política europea como interna e facilitar que os
cidadáns e as nacións que compoñen o estado se sintan representa-
dos. O Intergrupo demandou tamén a vixencia da Declaración de
Barcelona, co engado dun representante de Esquerra Republicana
de Catalunya. Na imaxe, desde a dereita, Josu Ortuondo (PNV), Ca-
milo Nogueira (BNG), Pere Esteve (CiU) e Miquel Mayol (ERC).♦
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O primeiro ministro de Israel,
Ariel Sharon, tivo a “boa von-
tade” de arredar os seus tan-
ques unhas poucas millas para
aliviar por un instante a vida
cotiá en Ramala, Belén e de-
mais territorios ocupados. Era
o sinal de distensión que nece-
sitaba para recibir a visita de
Anthony Zinni, o mediador
estadounidense que chegou ás
ribeiras do Mediterráneo cun
programa de paz baixo o bra-
zo. Para a súa propia desgra-
cia, case ao mesmo tempo,
aterrou en Tel Aviv o vicepre-
sidente estadounidense e foi
correndiño facer a foto con
Sharon. Con Iasir Arafat pre-
feriu non se reunir “para non
interferir no labor de Zinni”.

Este desplante diplomático
é a ratificación que Sharon ne-
cesitaba para comprender que a
súa estratexia de acoso e derri-
bo contra os palestinos está ben
vista en Washington, pese á de-
claración nas Nacións Unidas a
prol dun estado árabe en Gaza e
Cisxordania. Cheney seguiu
responsabilizando a Arafat pola
actividade terrorista suicida e
aplicou o mesmo principio de
seguridade ao seu propio país
ca ao estado de Israel, que man-
tén unha guerra de ocupación
desde hai 35 anos.

Xustamente, o único que se
sabe con certeza do programa
que presentou Zinni é a parte
escrita por George Tenet, direc-
tor da CIA. Este plano explica

que a Autoridade Nacional Pa-
lestina (ANP) ten que respon-
sabilizarse de desarmar, confis-
car e xulgar os extremistas. Hai
que lembrar que, seguramente
para axudarlle nesta tarefa, o
exército israelita desmantelou
de facto toda a estrutura poli-
cial e obrigou a todos os pales-
tinos a loitaren cóbado con có-
bado por non desapareceren en
calquera recuncho dos barrios
arruinados polos obuses.

As mans de Beirut

Ademais de abrazarse con
Sharon, Cheney tiña outra mi-
sión na zona. Xa na fase pre-
paratoria do ataque contra
Irak, o presidente George
Bush enviou o seu lugartenen-
te a captar preitesías dos seus
aliados árabes. A particular
peregrinaxe do vicepresidente
á Meca non deu os resultados
que prevía o seu xefe.

Tal e como explica o xor-
nalista Robert Fisk no diario
inglés The Independent, os tra-
dicionais socios principescos
dos EE UU no Golfo Pérsico
esperaban a visita de Cheney
para lle berraren a súa lista de
agravios. O príncipe saudita
Abdulá, redactor do programa
de paz para Palestina e candi-
dato a se converter en breve no
“Príncipe dos crentes” musul-
máns, negou o seu apoio ao
ataque sobre Bagdad. Na mes-
ma canle manifestáronse os di-

rixentes de Qatar e os Emira-
tos Árabes Unidos. A oligar-
quía árabe sabe perfectamente
que será imposíbel conter a
poboación se os militares esta-
dounidenses lanzan desde as
súas bases quilos de bombas
contra Sadam Husein entre-
mentres Israel segue masa-
crando palestinos.

Os países musulmáns agar-
dan consensuar unha postura
diplomática común na xuntan-
za da Liga Árabe de Beirut.
Alí, unha vez que Sharon lle
deu permiso a Arafat para se
desprazar ao Líbano, todos eles
poderán explicar a súa postura.
O propio rais da ANP anceia
que esa reunión acabe cun
ofrecemento de mans dos seus
“irmáns” contra o xenocidio.

Coma un péndulo queda
agora Bush, teimoso en probar
novas armas en Irak pero an-
corado no conflito palestino. A
ninguén se lle escapa que o
máis favorecido na desapari-
ción de Sadam é o propio Isra-
el. A Sharon desgústalle moito
a axuda iraquí aos palestinos,
sobre todo enfocada en apoio
sanitario e formativo, alén do
seu compromiso diplomático
permanente. Os asesores de
Bush son conscientes, polo
tanto, de que terán que escoller
unha nova postura. Se queren
aliados para o ataque a Irak de-
berán atar en curto os blinda-
dos israelitas, pero se o que
desexan é perpetuar o clima de
ocupación e colonización na
zona, terán que adiar a nova
fase da “guerra contra o terror”
e paralizar así a florecente in-
dustria das armas que conse-
guira librarse do seu stock nos
ermos afgáns.♦♦
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Contrastes
MONCHO LEAL

O s pasados días
unha noticia
ocupou boa

parte dos informativos.
Un grupo de cidadáns
cubanos penetrou na
Embaixada de México
na Habana. O
probábel obxectivo
sería chegar aos EE
UU dende México. O
arxentino Miguel
Ángel Ferrari
reflexiona sobre o feito
e o seu tratamento
mediático. Quen vive
en América Latina
sabe que non pode
provocar ningunha
sorpresa que as
persoas queiran vivir
noutros países. As
dificultades
económicas, cun orixe
oposto ao que ocorre
na illa, inducen a iso.
Tampouco debería ser
novidade que en Cuba
haxa persoas que se
opoñen ao goberno.
Sucede en todos os
países, aínda que,
como se sabe, a xente
que loita por mudar a
sociedade, que loita
contra os gobernos e
políticas neoliberais,
quedan na terra a
continuar a loita,
xogándose moito a
cotío. 

O que sería
escandaloso é que esas
persoas que entraron
violentamente na
Embaixada fosen
mortas a balazos, como
fixeron en decembro
con manifestantes en
Arxentina. Ou
desaparecidos, ou
torturados. Pero é que
deses non hai un só
caso en Cuba, dende
Batista. En troques
están denunciados 994
casos de tortura
cometidos en
comisarías e unidades
penintenciarias nos
dous últimos anos na
provincia de Bos Aires.

Proximamente vai
ter lugar a sesión anual
da Comisión de
Dereitos Humanos da
ONU, en Xenebra. Os
EE UU buscan un
goberno amigo que
faga a habitual
denuncia contra Cuba.
O ano pasado foi a
República Checa.
Cousas de negocios, xa
se sabe. Fálase que este
ano será Arxentina. O
seu ministro de
Relacións Exteriores,
Carlos Ruckauf, xa se
ofreceu aos ianquis.
Convén saber que o
señor Ruckauf foi o
gobernador da
provincia de Bos Aires
ata hai dous meses.
Todo un experto en
dereitos humanos.♦♦

Zimbabue,
apartada da
Commonwealth

A.N.T.
A reelección de Robert Mugabe
como presidente de Zimbabue xa
ten as súas primeiras consecuen-
cias. Acusado de fraude e perse-
guido pola diplomacia ocidental
des que iniciara a expropiación de
granxas dos terratenentes brancos
para repartilas entre pretos, agora
sofre o illamento internacional. A
Commonwealth, organismo que
une todos aqueles países que fo-
ron no pasado colonias británicas,
decidiu apartar a Zimbabue deste
ente durante un ano.

A decisión anunciouna o pri-
meiro ministro australiano, John
Howard, preocupado polo “clima
de violencia e inxustiza que Mu-
gabe permitiu que se instalase no
país”. Mais é sabido que a deci-
sión provén directamente do pri-
meiro ministro británico, Tony
Blair, presionado pola comunida-
de branca no país para evitar que
continúen os repartos de terras.♦

O ‘Plano Perú’
reforza
a presencia
norteamericana
nos Andes

A.N.T.
Despois de que a diplomacia esta-
dounidense e a peruana consen-
suasen as condicións do pacto en-
tre Washington e Lima, o presi-
dente norteamericano visita o Pe-
rú para confirmar a nova xeira das
relacións internacionais en Sura-
mérica. Logo de introducir tropas
dos EE UU en Colombia, George
Bush convenceu a Alejandro To-
ledo de que cómpre maior presen-
cia dos marines na ribeira do Pací-
fico para impedir, no futuro, posí-
beis desmáns da “democracia”,
como pasou en Venezuela ou esti-
vo a punto de suceder durante as
revoltas do Ecuador.

A cambio de permitir o domi-
nio estadounidense, Toledo, moi
criticado pola opinión pública e
culpado de incumprir as súas pro-
mesas electorais, recibirá case
5.700 millóns de euros para moder-
nizar o exército e mellorar as infra-
estruturas, paso necesario para cre-
ar un eixo cómodo entre Cartagena
de Indias, no Caribe, e Arequipa,
case na fronteira con Chile.♦♦

Alejandro Toledo, presidente do Perú.

O vicepresidente Cheney
fracasa na busca de apoios contra Irak

Os EE UU ratifican
a política bélica de Sharon

CÉSAR LORENZO GIL
O vicepresidente dos EE UU, Richard Cheney, visitou Oriente
Medio con dous obxectivos. Primeiramente, buscaba aliados
no futuro ataque a Irak. Sen ser menos importante, o seu res-
paldo á estratexia do goberno israelita, pode colocar a súa po-
sición diplomática na zona nunha situación ben complicada.

O vicepresidente Richard Cheney, á esquerda, visitou a Ariel Sharon, ao seu carón, pero non a Arafat.
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¿Cal era o segredo do galego
sabio? 

O 17 de Agosto de 1960 pre-
sentámonos nunha mar totalmente
descoñecida para nós coma a de
Landskrone (Suecia) a unha regata
na que interviñan o campión e sub-
campión do mundo e os primeiros
de Francia e Italia, entre outros
grandes lemes. Na primeira proba
levabamos cento cincuenta metros
de vantaxe cando cruzamos a liña
de chegada co Chuvias. ¿Que pa-
sara? Sairamos para a primeira ba-
liza e a min ocorréuseme unha das
miñas: funme para o quinto pino e
cando viramos aquel bordo xa nos
puxeramos de cabeza con 150 me-
tros de vantaxe que mantivemos. E
nas probas seguintes  fixeramos al-
go que lles parecía inconcebíbel
naquel nivel de regata: non marcar
ao noso adversario directo. Man-
fred Curry di que a regata é un xa-
drez do mais alto nivel no que o
xogador non pode apoiar a cabeza
entre as mans. Estou dacordo. 

A súa vida deportiva foi un-
ha odisea.

Un esforzo difícil de crer ho-
xe. Fixeramos máis de tres mil
competicións. Sendo tres veces
campión de España había que
defender o título onde fose, den-
de Turquía ao Báltico. Foron co-
renta e oito anos co barco a re-
molque por estradas que non son
as de agora. Non nos faltaban
trunfos e o Chuvias era moi po-
pular había un mundo de xente
que tiña a orgullo de pertencer á
tribo do Chuvias. Isto era o que
verdadeiramente nos compensa-
ba e animaba a seguir porque as
axudas materiais eran poucas.

Todo aquel esforzo ¿dei-
xou escola?

Era obvio que non podiamos
conformarnos co óptimo ambien-
te de vela que se creara. Era pre-
ciso formar aos rapaces na vela.
A Escola de Vela comezou a fun-
cionar mentres fun presidente da
Federación Galega de Vela, den-
de 1977, e foi un éxito rotundo.

Moitos rapaces puideron apren-
der a navegar a vela con monito-
res que tituláramos previamente.
Para os club náuticos galegos
considerárense activos tiñan que
facer un número de regatas e de
cursos. E logo organizáronse os
cursos de perfeccionamento para
intervir en competición. 

A diferencia doutros sitios
que montan un club nun pen-
dello, aquí hai náuticos caros
que impiden que o deporte da
vela sexa popular.

Toca un punto moi importan-
te. Despois de facer miles de qui-
lómetros para regatear, chegaba-
mos a un club nórdico que con-
sistía no mellor dos casos nun
contedor. Esa era a sede do club
e os socios agasallábannos nas
súas casas. Tamén en Catalunya
consideraron con bo criterio que
non tiñan necesidade de grandes
edificios para practicaren a vela.
Montan un pañol, unha choupa-
na enriba da praia e adiante. De
todos xeitos, aquí disparáronse
as licencias deportivas obrigato-
rias e os resultados olímpicos fo-
ron importantes. A selección de
alta competición deu regatistas
excepcionais coma Gonzalo Ara-
úxo, Alberto Viejo, Toni Otero,

Víctor Mariño, Bermúdez de
Castro e outros.

Pero non temos coma no
porto de Ostende, por exem-
plo, a mil velexadores no mar

nunha tarde de primavera.
Temos condicións sobradas

para que a vela sexa igual de po-
pular e é inexplicábel que non su-
ceda así. En corenta e oito anos

eu saíra todos os fines de semana
sen fallar un. Por veces non había
máis que un barco. Os días que
chovía eu estaba aparellando e
preguntábanme onde ía con aquel
tempo ruín. Por veces hai desga-
na e a xente moza non está dis-
posta a sacrificarse. Despois hai
tempadas cun nivel de competi-
ción ben alto. Lembremos con to-
do aquel rapaz do Báltico ao que
o pai non deixaba navegar e o ti-
ña amarrado cun cabo de dous
mil metros para que non fose ao
mar. Despois levou catro meda-
llas nas olimpíadas. Quero dicir
que o palleiro non se fai sen palla.

Admitimos que os estadios de
fútbol se fagan con cartos públi-
cos pero non que se subvencione
a práctica da vela para rapaces.

A cousa está montada desa
maneira pero ten que haber para
todos. Nos países aos que eu fun
competir nos 60 había vela e atle-
tismo. Facendo a Fastnet entra-
mos en Cowes e dicíame o Con-
de de Barcelona, o patrón do Gi-
ralda: mira ben o que pasa alí.
O horizonte estaba cuberto por
oitocentos barcos de todas clases
aos que estaban dando saída para
as regatas dende as oito da mañá.
A Fasnet é unha das regatas máis
duras do mundo. No libro conto
que cruzamos un bou que capea-
ba o temporal e nós iamos a vela.
É inexplicábel que non haxa máis
barcos pero para chegar ao nivel
de Cowes hai que practicar e en-
trenar todos os días.

Os prototipos de vela lixei-
ra coma o Snipe que naceran
para seren iguais e populares
¿non entraron nunha espiral
de diñeiro?

Don diñeiro conta, xa o creo
que conta. Sobre todo se un re-
gatista se larga cinco roscos en
cinco probas consecutivas ¿que
debe facer? ¿Conformarse ou
procurar conseguir un nivel de
eficiencia do barco semellante
ao dos que gañan? Pero sobre as
innovacións materiais sempre
quedará a dúbida de onde come-
za a arte do patrón e onde rema-
ta avantaxe do casco, do mastro
ou das velas. De todos xeitos eu
conseguira os mellores éxitos ao
comezo cunha soia vela. Coñe-
céndoa ben e adaptado a ela.

O Snipe era unha clase po-
pular á que se lle negou a con-
dición olímpica.

Eu confiara no Snipe dende o
primeiro momento porque era
unha clase na que había serieda-
de e organización. Cando os
prototipos atinxiron un número
crítico propuxérase facelo clase
olímpica pero Norteamérica ma-
nifestouse en contra. Non querí-
an que pasadas dúas olimpíadas
recusaran o prototipo como xa
pasara antes. Tamén en Catalun-
ya non estaban dacordo en que
chegase o gallego sabio e lles
pegase un repaso en Snipe. A
tensión era demais. Para resol-
vela, procuraron en Francia ou-
tro barco de iniciación e así che-
gou o Vaurien. Non é que a cla-
se Vaurien se montara contra o
Snipe pero os cataláns querían
outra clase na que destacar.
¿Quen eramos nós galegos para
darlles leccións?

Moitos dos sucesivos Chuvias
foran barcos de estaleiros galegos.

Os tres primeiros de Estaleiros
Armada, o estaleiro familiar, cos
que conseguimos os mellores éxi-
tos e o seguinte de Estaleiros La-
gos. Os dous de Bouzas (Vigo).♦
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Cholo Armada, patrón do Chuvias
publica as súas memorias

‘Temos condicións sobradas
para que a vela sexa popular’

GUSTAVO LUCA

Chamárano poeta da vela. Foi un patrón creativo e ousado, un galego sabio admirado e envexado
nos portos do Báltico, da Hansa e do Mediterráneo. Anxel Cholo Armada conta agora no libro
Chuvias (colección Memorias da editorial Ir Indo) a historia dos seus 48 anos de regatista de éxi-
to. A súa orixinalidade consistía nunha táctica intuitiva que non se parecía á do resto e que lle da-
ba unha vantaxe non acostumada en competicións do máximo nivel o que producia escándalo.  

PA C O  VILABARR O S



Vidal Bolaño
estrea Animaliños
O actor e autor Roberto Vidal Bolaño
pecha con Animaliños a triloxía em-
prendida con Anxeliños e Criaturas. A
peza da compañía Teatro do Aquí, es-
treada o 15 de marzo en Narón, dirixe
a súa ollada irónica ás relación que as
sociedades da opulencia establecen
coa natureza. O día 21 represéntase en
Pontevedra e o 5 de abril en Vilagarcía.♦

Un carballo
para Sarmiento
O concello de Pontevedra escolleu o
carballo centenario de Santa Margarida,
na parroquia de Mourente, como sím-
bolo do Ano Sarmiento. O freire viviu
durante a súa infancia moi perto desta
árbore, que citou nos seus escritos. O
concello pontevedrés desenvolverá a
campaña “Mil primaveras”, que arran-
ca o 21 de marzo co animo de reacti-
var a defensa do patrimonio cultural.♦

Basilio Lourenço
recolle
o Ramón Piñeiro
A entrega do primeiro premio de en-
saio Ramón Piñeiro, celebrada en
Compostela o venres 15, converteuse
nunha homenaxe ao finado Carlos Ca-
sares. O galardón, convocado por Ga-
laxia, mereceuno o traballo A submi-
sión da masas, de Basilio Lourenço
Fondevilla, profesor pontevedrés e fi-
lósofo. Nel analiza a integración da es-
querda no discurso do progreso e do
poder, no chamado pensamento único.♦

noticia da morte do es-
critor Xoán Manuel Ca-
sado en Barcelona tivo

moi escasa repercusión en Gali-
za. Este venres día 22 no Conse-
llo da Cultura, en Compostela,
unha manchea de escritores ho-
menaxearán ao autor de O inver-
no do lobo nun acto de lembran-

za organizado polo Pen Clube
galego, do que Casado era mem-
bro fundador. Os amigos de Ca-
sado participarán nun acto que
estaba previsto que presidira
Carlos Casares, finado o pasado
día 9. O venres será así día de
dobre loito e dobre lembranza na
República das Letras galegas.♦
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VOLVER A TARAMANCOS



CARME VIDAL
Se noutra época eran os no-
bles ou certos personaxes adi-
ñeirados os que costeaban a
creación cultural, na actuali-
dade tres entidades financei-
ras compiten con forza coas
institucións no patrocinio ar-
tístico. Novos edificios en mar-
cha ou de próxima inaugura-
ción e unha programación
continuada, cun custo de vin-
te millóns de euros, son mos-
tra desta crecente actividade. 

O presuposto da Fundación
Barrié no apartado adicado a
cultura para o ano 2002 será de
4, 21 millóns de euros. Caixa-
nova investirá  6 millóns men-
tres a Fundación Caixa Galicia
ten previsto destinar a ese ám-
bito 10, 818 millóns de euros.
En total serán máis de vinte
millóns (3.328 millóns de pese-
tas) os que neste ano adiquen
as tres entidades a programar
cultura, á marxe dos fortes in-
vestimentos en infraestructuras
culturais que están construín-
do, en especial na Coruña ou
Vigo. Unha cifra nada desdeñá-
bel que os responsábeis das
tres entidades promocionan co-
mo elemento que as diferencia
a repecto de caixas e bancos de
fora de Galiza. En certas loca-
lidades son os únicos centros
de programación e nalgunhas
cidades financian boa parte das
actividades das institucións. 

Desde que en 1995 inaugu-
rou a súa sede na Coruña, a
Fundación Pedro Barrié de la
Maza, do Banco Pastor, incre-
mentou a súa participación na
área cultural. Entre proxectos
dos que se gaba nestes trinta e
cinco anos de historia atópase a
catalogación arqueolóxia e artís-
tica, en colaboración co Museo
de Pontevedra, a reconstrucción
en madeira dos instrumentos do
Pórtico da Gloria e do coro pé-
treo do Mestre Máteo ou a cons-
trucción das escolas técnicas de
inxeñeiros e arquitectos que es-
tán na orixe das Universidades
de Vigo e A Coruña. 

Especial renome danlle á
Fundación Barrié as exposi-
cións artísticas temporais que
nun número de catro ao ano
abre no seu centro da Coruña.
Entre as últimas, París, París,
París, de artistas españois que
pasaron pola cidade francesa, a
mostra do deseñador Verner
Pantón ou, con anterioridade, a
de Roi Lichtenstein trouxeron a
Coruña exposicións de grande
reclamo público. Á marxe de
mostras como estas que chegan
por circuítos internacionais, a
Fundación Barrié produce ela
mesma exposicións como son
as de Joaquín Vaamonde e Ovi-
dio Murguía, a de Arte Románi-
co en Galicia e Portugal –en co-
laboración coa Fundación Gul-
benkian, con quen manteñen un

convenio desde 1990- ou a de
Le Corbusier.  

Outros apartados para os
que a Fundación Barrié aporta
parte do seu presuposto son a
investigación e recuperación do
patrimonio musical, apoio a no-
vos valores con ciclos de No-
vos Intérpretes, e programación
de ciclos de concertos. Arredor
de 300 títulos ten editados a
Fundación, maiormente, de ar-
te, arquitectura, arqueoloxía ou
economía e, entre eles, desta-
can as producións editoriais de
alto custe. Centrada basicamen-
te na Coruña, a Barrié conta en-
tre as súas previsións con esten-
derse a outras cidades. 

Coleccionistas de arte 

Arredor de seis millóns de eu-
ros adica anualmente Caixano-
va a súa actividade cultural.
Conta con nove centros propios
destinados á cultura e entre eles
destacan o Centro Cultural Cai-
xanova de Vigo, composto por
un teatro, un auditorio, sala de
exposicións, conferencias, e bi-
bliotecas e o de Ourense con
auditorio de 200 prazas e sala
de exposicións e reunións. En
Vigo estase a restaurar un cén-
trico edificio que se convertirá
en grande centro social, con es-
pacio para iniciativas relaciona-
das coas novas tecnoloxías, o
voluntariado, e de distintas ini-
ciativas económicas. 

Caixanova estará presente
neste ano en arredor de 1000
actividades culturais das que se
celebrarán no país. O responsá-
bel da área, Guillermo Brea,
destaca a programación que
Caixanova adica aos escolares.

Segundo sinala, uns 180.000
rapaces participaron o pasado
ano polas distintas actividades.  

Algún crítico ten anotado
que as caixas de aforros galegas
contan cunha ampla colección
de arte e teñen na súa man a rea-
lización das principais exposi-
cións pero non arriscan nas súas
iniciativas, senón que apostan
por valores que son seguros no
mercado da arte. Guillermo Brea
rexeita esta idea. “Afrontamos
iniciativas anovadoras. Por po-
ñer dous exemplos sinalaría o
inicio do coleccionismo de arte
na década dos sesenta, para che-
gar a converter a Colección Cai-
xanova na máis importante da
arte galega de hoxe. Aprograma-
ción para escolares tamén é ano-
vadora e como exemplo máis re-
cente citaría arte na rúa, unha
acción que consiste en cubrir

edificios en rehabilitación ou
construcción con lonas que re-
producen cadros da colección”
afirma. En canto ás artes plásti-
cas, Caixanova deixa as súas sa-
las para as exposicións dos no-
vos creadores aín-
da que botando
unha vista para as
novas adquisi-
cións da colec-
ción, os nomes xa
consagrados de
Tino Grandío, Din
Matamoro, Xosé
Luís de Díos ou as
máis novas Berta
Cáccamo e Almu-
dena Fernández
son os máximos
atrevimentos da
entidade. 

Outra das crí-
ticas que a cotío
reciben as caixas
é a de oferecer un
trato de favor a iniciativas cultu-
rais que se xeneran fora de Gali-
za. Caixanova rexeita tamén es-
ta idea e pon sobre a mesa o seu
apoio á promoción da música de
raíz, as compañías de teatro ou
os artistas plásticos galego. En
carteira teñen unha nova inicia-
tiva titulada “As cores do mar de
Galicia” que buscará descubrir o
fondo das costas. 

“A contribución ao desen-
volvemento económico e finan-
cieiro de Galiza ten que ir á par
do seu desenvolvemento cultu-
ral e diferenciador como é a no-
sa propia cultura” afirma Brea. 

Certames literarios e
música culta

Patrocinar o Festival Mozart da

Coruña, o Are More de Vigo ou
exportar a mostra do fotógrafo
Virxilio Vieitez ou apoiar as de
Urbano Lugrís ou Castelao son
algunhas das perolas culturais
das que se gaban na Fundación
Caixa Galicia. Xoia é tamén a
colección de arte “a máis mo-
derna de arte corporativo”, si-
nalan. Arredor de 1500 activi-
dades en 262 localidades é o
balance que oferecen do ano
2001, para o presente esperan
adicar 10,818 millóns de euros
e 11,419 millóns investirán nos
edificios destinados a fins so-
cioculturais. 

Ademais das artes plásti-
cas e a música –con grande
protagonismo na celebración
de festivais de música culta-
Caixa Galicia apoia economi-
camente premios literarios co-
mo o Anxel Fole, o Esquío ou
o Rúa Nova de narracións xu-
venís. Importan mostras de
Cartier Bresson ou Donna Fe-
rrato pero presumen de ter le-
vado fora das nosas fronteiras
a Virxilio Vieitez ou a nova
exposición de Xosé Freixanes
ou a próxima de Cándido Fer-
nández Mazas. 

Tamén desde Caixa Gali-
cia rexeitan as críticas de con-
servadorismo, realizadas des-
de algúns ámbitos, en canto á
súa programación cultural. Ar-
gumentan que na súa colec-

ción teñen no-
mes como os de
Almudena Fer-
nández ou Vi-
cente Blanco e
que promoveron
exposicións an-
tolóxicas como
as dos novos fo-
tógrafos chama-
da Identidades,
unha atrevida
mostra que pro-
meteron itinerar
e que aínda se
agarda ver nos
distintos centros,
ou “Irrupcións”,
exposicións de
xóvenes artistas

de Belas artes de Ferrol.
Caixa Galicia ten centros

propios en Ferrol, Lugo, Coru-
ña, Santiago, Vigo, Mondoñedo
e Pontevedra, onde rehabilita-
ron o histórico Café Moderno.
Definen os seus obxectivos co-
mo dunha “actividade cultural
estábel en toda Galiza, patroci-
nio de programas de interese
xeral, programación propia e
colaboración con outras institu-
cións, e apoio a novos valores”. 

Cidades como a Coruña, Vi-
go, Pontevedra ou Ourense te-
ñen nos seus centros históricos
os edificios culturais destas en-
tidades financeiras. Caixa Gali-
cia espera ver rematado no
2003 os novos centros da Coru-
ña e Vigo e Caixanova terá en
Vigo un local de referencia.♦
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Os mecenas da cultura
Caixa Galicia, Caixanova e a Fundación Barrié,
investirán vinte millóns de euros este ano

Guillermo Brea, responsábel da Áreal
Cultural de Caixanova. P. VILABARR O S

Anticuario do porto, 1946, óleo sobre táboa de Urbano Lugrís

As caixas
rexeitan
as acusacións de
conservadorismo
artístico.
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A adicatoria non podía ser ou-
tra. O libro está escrito por Car-
me, a irmá do autor morta de
forma inesperada hai dous anos.
“Nace da experiencia de moita
dor e dun período de vida no
que se producen moitos interro-
gantes, no que é difícil admitir
unha realidade como a morte e
iso lévame a indagar no com-
portamento que diante dela se
produce en distintas culturas”
afirma Lois Diéguez. Atópase ai
a orixe de Ónfalos, como sím-
bolo criado diante do enigma da
morte para buscar unha maneira
distinta de perdurar, burlándose
mesmo do tráxico destino. Ex-
plícanse tamén deste xeito as re-
ferencias a outras culturas das
que o libro está peneirado, ta-
mén cos seus mitos e ritos.

Sen embargo, pese a esta xé-
nese tan a rente de pel, non qui-
xo Lois Diéguez simplemente
botar fóra os seus sentimentos.
O escritor levaba vinte anos sen
publicar pero iso non significa-
ba que tivese abandonado a po-
esía, continuaba a escribir can-
do algo lle batía, cando sentía
necesidade pero ata agora non
viu a urxencia de que os versos
traspasaran os lindes da súa ca-
sa. Con Ónfalos bota man da
comunicación poética para ato-
parse de novo cos leitores e, por
que non, tamén con aqueles
que, dunha ou outra maneira,

comparten co autor a experien-
cia dunha morte inesperada pró-
xima. “Interesábame que este li-
bro estivese a disposición da
xente e tamén quería que fose
unha loita contra a morte, deixar
presencia de alguén que non
queres que desapareza de todo”
apunta o escritor, con ese senti-
do de perduración que se busca
ás veces nos escritos impresos
sobre as lápidas . Responde des-
ta maneira a unha forma de “fu-
xir do irremediábel, tamén por
iso a unha entelequia. Compre
vivir e recompoñer a situación
mesmo mantendo a rebeldía po-
la crueldade sofrida”.

Diante da morte

Ónfalos (Espiral Maior) é un
poemario persoal pero nel o
“eu” poético pode ser o de cal-
quera, Diéguez quere que tamén
sexa o dos lectores que atopen
nos seus versos unha saída para
unha situación inesperada e pa-
ra a que, como afirma a frase
tan ben feita, “ninguén está pre-
parado”. Ofrece para iso os seus
poemas, “sen presunción, con
humildade” pero sabendo ta-
mén –as páxinas así o evocan–
como se agradecen outras pre-
sencias que compartan a dor.
Nesa comunicación interpersoal
que se establece co poeta hai lu-
gar para atoparse cun diálogo

no que o autor augura un tempo
mellor e critica a destrucción
dunha sociedade devoradora.
“Estamos na época das guerras,
da eliminación, das máquinas
de matar das que ese coche que
aparece no poema é un símbolo.
O que se entende por progreso
vólvese por veces inhumano, a
tecnoloxía non se pon a disposi-
ción da felicidade” explica. 

Lois Diéguez refuga desa li-
teratura impostada que mestura
elementos que garantan un éxito

rápido, textos de lumieira dos
que nada queda. Reclama, pola
contra, que os creadores recu-
peren aquela capacidade que,
ao seu ver, perderon de poder in-
tervir socialmente, de crear opi-
nión e revelarse contra calquera
poder opresor. “O embiguismo
chegou a tal grao que mesmo fai
desaparecer ás propias persoas
que o padecen. Antes os criado-
res falaban, agora calan mesmo
diante das barbaridades máis
grandes”, sostén.♦

Caos
LOIS DIÉGUEZ

Mau que a inconscién-
cia, medo ou ceguei-
ra nos meta debaixo

da mesa cando estoupan as
bombas ao noso redor. Mau
que a morte dos outros, das
outras, nos deixe, no mellor
dos casos, indiferentes. Nós,
aquí, temos grandes
problemas: a etiqueta da
última moda, o móbel que
non casa coa cor da parede, a
choiva que nos derramou a
última fin de semana, o xita-
no que nos pisou ao vencer a
esquina… E mentres, o amo
do mundo monta guerras, in-
vade países, asasina a millei-
ros de persoas para roubar-
lles as riquezas, e logo, cando
se defenden, di que son
pobres, analfabetos e
fanáticos. A miséria do mun-
do non está baseada hoxe na
pobreza, senón no roubo e na
masacre, na intoleráncia de
quen non admite máis cultu-
ra que a sua e pede-lle
obediéncia ao que maltrata.

Podemos explicar os moti-
vos polos que un país quere
someter a todos os demais.
Coñecemos os seus obxectivos
de rapina e fanatismo, ainda
que os disfrace con excusas
que chama da liberdade.
Mais, despois de matinar,
aprofundar e concluir, nunca
entenderemos que na sua ca-
zata entren outros países coa
axuda e mais o aplauso.
Europa, dician-nos, ia confor-
mar un território libre do
norte-americano; unha forza
de compensación contra o
abuso. E velaí, nas guerras de
extermínio que medran cada
dia, pon-se sempre da parte
do exterminador, e mesmo o
axuda con cartos, material e
homes. Daí que os nosos
tributos pasen a sufragar as
carnicerias, e os mozos se
transformen en látegos contra
a xustiza e a verdadeira liber-
dade. E a outra institución, a
Igrexa, calada, ou orando po-
lo baixiño, por motivos de es-
tado, seica.

Sendo conscientes das
trampas e dos métodos de
control que a través,
principalmente da TV, fan
hoxe os distintos governos oc-
cidentais, non entendemos,
con todo, que tantos homes e
mulleres daqui e daló, deste
ou daquel país, podan quedar
tranquilos ante o diário asasi-
nato dun palestino, dun afga-
no, dun iraquiano… Ou que
se encollan de ombros cando
Bush e tantos dos seus mona-
guillos anuncian con toda
frialdade a invasión de novos
países. Que é o que falla
hoxe? Será a máquina
perfeccionada a que pensa
por nós, xa? Será a nosa mo-
derna predisposición a non
ver o crime se nos esconden o
sangue? Admitiremos dunha
vez que a simples rebeldia
ante o pensamento único, da
máquina, poderia rematar
con tanto asasino e mudá-lo
por outro ser cheo de amor,
de paz e solidariedade? Terí-
amos outro mundo. Nunca o
pensastes?♦♦

Lois Diéguez,
‘Ónfalos nace da experiencia da dor’

CARME VIDAL
Ónfalos é a poesía como esconxuro, para quen a escribe e para quen
a le. Son versos saídos da dor, do enfrontamento coa traxedia radi-
cal que é a morte. Lois Diéguez volve con este libro a publicar poe-
sía despois de vinte anos sen ofrecer un novo título neste xénero.

A . N .T.



Título: Carolina Otero.
Autora: Marga do Val.
Edita: A Nosa Terra, Colección Mulleres.

Aos poucos, a colección “Mu-
lleres” de A Nosa Terra vai en-
tregando volumes. Despois das
biografías de María Casares e
Maruxa Mallo, debidas respec-
tivamente, a Arantxa Estévez e
Carme Vidal, logo do descobri-
mento que foron os Diarios de
Sira Alonso, agora Marga do
Val (Marga Romero) entrega
Carolina Otero, biografía da
mítica Belle Otero. Unha bio-
grafía que, en certa maneira,
non é unha biografía, no senti-
do de orde cronolóxica, desco-
brimento de segredos íntimos,
etc. Quizais porque é imposíbel
facer, escribir, unha biografía
clásica de Carolina (Agustina)
Otero Iglesias. 

Armada dunha excelente
bibliografía, a autora vai se-
guindo unha orde cronolóxica
nas primeiras páxinas; orde
cronolóxica que “desintegra”
nun momento para entregar,
mediante intuicións e imaxina-
ción, a que puido ser a verda-
deira personalidade de Caroli-
na Otero. Para desintegrar o
tempo, Marga do Val usa, en
certa maneira, o procedemento
proustiano da memoria. É dicir,
a biografía non nace no mo-
mento en que se vai escribir a
primeira frase do libro. A bio-
grafía de Carolina Otero feita
por Marga do Val tampouco
nace, aínda que en certos mo-
mentos poida parecelo, sob o
signo da reivindicación (femi-
nina-feminista) da figura da
“vedette”, “cocotte” ou similar
–xa se falará máis adiante.
Non, a biografía nace no mo-
mento en que recorda o intre da
súa vida, da súa “biografía per-
soal” (a da autora) en que ou-
viu o nome da “Bela Otero”
cando nena. En certa maneira,
dá a impresión que a autora se
debía a biografía a si mesma,
non para recuperar un tempo
perdido, nin mesmo o tempo
perdido. Non. Marga do Val
debíase a biografía para recu-
perar unhas fontes, para, en
certa maneira, clarificar –clari-
ficarse– o papel dunha muller
particular, Agustina Otero Igle-
sias, no mundo. Nun mundo e
nunha(s) sociedade(s) dada(s).
Mundo e sociedade dun tempo
–teoricamente– ido, mais que
parece voltar a cada intre.

¿Cal é, cal foi o papel da
Belle Otero no seu mundo, na
súa sociedade, no seu tempo?
Acho que Marga do Val –alén
de bucear, un pouco psicanali-
ticamente, na persoalidade de
Agustina Otero– entrega os da-
dos necesarios para que cada
leitor/a poida tirar as conclu-
sións que lle apetezan, ben que
entre liñas, duplas, é dicir, en-
tre as escritas (consciente ou
inconscientemente) pola Belle
Otero e as escritas por Marga

Romero (ou Marga do Val,
penso que aquí o “pseudóni-
mo” é usado en homenaxe),
acho que a grande reflexión
que se pode tirar da biografía
(alén doutras muitas) é dupla.

Primeiro, non teñamos me-
do das palabras, lendo a bio-
grafía de Carolina Otero feita
por Marga do Val chégase, do-
adamente, á conclusión de que
a “puta” leva en si a marca de
dous principios opostos: a) o
principio anárquico do pracer e
o principio xerárquico do ser-
vizo divino, quer se trate de
Deus no sentido propio deste
nome (como acontecía coas
hierodulas e algunhas sacerdo-
tisas de diversas relixións, e
non me meto en líos, e calo so-
bre o que representan, ou po-
den representar, os conventos
de monxas nas novelas do mar-
qués de Sade, o que nos levaría
moi lonxe), quer se trate dos
cartos. Nesta figura (na “pu-
ta”), os dous principios coñe-
cen altos e baixos, a súa marca
ten unha historia, e a biografía
da Belle escrita por Marga Ro-
mero é, neste sentido paradig-
mática. Non porque sexa un
ponto e a parte na historia des-
te “estigma” ou “marca”, senón
porque, fuxindo de toda ideali-
zación, chega a autora a unha
conclusión que non explicita: a
cocotte –quizais hoxe desapa-
recida por ser un produto “típi-
co” da “Belle époque”– habe-
ría que colocala no tipo hieráti-
co. Tipo no que, quizais –eu
penso que si– débese colocar a
Carolina Otero. (En cambio,
neste orde de cousas, a “puta”
reúne nela a marca, o estigma,
particularmente clara de dous

principios: rebelión e obedien-
cia –por necesidade.)

Xa que logo, quizais sexa
preciso considerarmos que esta
antinomia de dous principios
da historia do mundo (o revo-
lucionario e mais o teocrático)
se manifesta na muller. A partir
desta antinomia –¿irresolúbel?,
talvez non–, Marga Romero ar-
galla o seu libro. 

Por outra parte, cando a au-
tora vai enumerando os aman-
tes, ou posíbeis amantes, da
Belle, non o fai por un proído
de información ou falsa erudi-
ción. A enumeración leva a uns
fins moito máis profundos, xa
que nos encamiña por vieiros
de antropoloxía moral. Unha
antropoloxía moral do home
europeo. Ben que ese home
pertenza ás clases poderosas e
dominadoras, mais que, mália
todo, reflicte, esa antropoloxía,
o home europeo do común (ex-
plicar isto levaría demasiado
tempo, mais remitimos aos es-
critos de Gramsci sobre o fol-
clore). Mediante a enumera-
ción e os distintos “motivos”
dos amantes da Belle, Marga
do Val fai intuír o medo, xa que
logo, a incapacidade, do home
europeo para afrontar a unida-
de da esencia –non gosto da pa-
labra, quizais sería mellor dicir
existencia– da muller, que este
home reduce á unidade do ero-
tismo e a sexualidade (na mu-
ller). Esta cegueira perante a
esencia da muller levou ao ho-
me europeo (ocidental) a aprei-
xar o “feminino” soamente bai-
xo dúas imaxes: a da puta e a
da amada inaccesíbel. É dicir, o
desexo e a impotencia. Para
ocultar un e outra, en diferentes

períodos históricos, o home eu-
ropeo quixo chegar ao coñece-
mento mediante a posesión
(forzosa) da muller, intentado
hoxe a posesión polo coñece-
mento, que non deixa de ser
outra forma de dominación.

Mais abandonemos teoriza-
cións e hipóteses. Voltemos ao
libro, á biografía de Agustina-
Carolina Ote-
ro, de Marga
do Val. A auto-
ra, aquí e aco-
lá, abrindo as
caixas que son
os diferentes
capítulos, vai
facendo un ca-
miño na flo-
resta de dados
falsos, vai po-
ñendo en claro
feitos que uns
e outros, bio-
grafiada e bió-
grafos, escure-
cen por dife-
rentes razóns,
e vai descubrir
a verdadeira Agustina-Carolina
Otero Iglesias en dúas obras de
“creación”, nunha noveleta, O
solpor da cupletista, de María
Xosé Queizán e en La Saga/fu-
ga de J.B., de Torrente Balles-
ter. Para Marga do Val, cuxa
biografía se pode ler como no-
vela (en certa maneira prous-
tiana, e non polo tempo en que
se desenvolve a maior parte da
biografía), foron estes dous na-
rradores quen deron coa verda-
deira “esencia” de Agustina
Otero Iglesias. E deron con ela
porque estes dous novelistas
souberon “crear” a verdade da
persoa que era Agustina Otero,

alén dos ouropeis que deita La
Belle Otero para ocultar en
verdade quen era, para non dei-
xarse apreixar polo mundo ex-
terior, quizais para negarse a si
propia. Na esteira da Queizán e
de Torrente discorre esta bio-
grafía, en que se tenta, antes de
nada (antes de describir, como
describe, unha sociedade mise-
rábel, a galega –a miseria non
só da aldea galega, opresora,
miserábel, portadora dunha du-
pla moral, como tamén é porta-
dora desa dupla moral toda a
sociedade galega–, senón ta-
mén dunha sociedade que en-
mascara a miseria moral sob
mil e unha máscaras dunha be-
leza que se podería chamar ex-
quisita: a sociedade francesa da
III República), apreixar a ver-
dade dunha muller nacida na
miseria, nunha sociedade mise-
rábel humana, política e moral-
mente. Unha muller violada
cando nena e convertida en mi-
to por esa mesma sociedade
para, quizais, non ver as pro-
pias miserias. Convertida en
mito para non ver que ela pro-
pia –esa sociedade- foi (é) a
culpábel da miseria e a viola-
ción continua das súas mulle-
res. Convertendo en mito a
Agustina Otero, esa sociedade
tranquiliza a súa conciencia e
continúa a oprimir co –diga-
mos– o corazón máis tranquilo.

Introducíndose na biogra-
fía de Agustina Otero, Marga
do Val quere dar a coñecer a
vida do seu duplo, Carolina
Otero. Non só a vida, senón a
verdade; descobrir porque
Agustina Otero se converte en
Carolina Otero, na Belle. Sa-
ber o por que máis íntimo da
súa conduta, do seu comporta-
mento nun ou outro momento
da súa vida. En certa maneira,
como todo biógrafo/a, Marga
do Val, Marga Romero, quere
chegar a posuír a verdade, nun
nunha alma  e nun corpo –co-
mo Rimbaud–, dun corpo e
dunha alma –se non se gosta
da palabra, póñase espírito.
Por outra banda, e para conti-
nuarmos co autor das Ilumina-
cións, compriría esculcar se o
comportamento da Belle non
está dictado, inconscientemen-
te, polo “eu son outro/a” do
poeta de Charleroi.

O volume, belamente edi-
tado como todos os da cole-
ción, complétase cun mangado
de fotografías da Belle e dal-
gúns lugares onde se desenvol-
veu a súa vida, que son un
complemento gráfico de máis
que estimábel valor para saber
dos gostos da pequena –qui-
zais tamén da grande– burgue-
sía da Belle Époque. No terre-
no dos reproches, compriría
discutir a pontoación, un pou-
co aleatoria –cando non abitra-
ria– que imprime Marga do
Val ao seu texto.♦

X.G.G.
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Para Marga
do Val foron
María Xosé
Queizán e
Torrente
Ballester
quen deron
coa
verdadeira
“esencia”
de Agustina
Otero
Iglesias

Biografía

Unha biografía vivida desde dentro
Marga do Val resucita a Carolina Otero nun xénero renovado

Carolina Otero nun cartón postal da súa época de esplendor.
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Título: Un rabaño de ovellas brancas.
Autor: Xerardo Quintiá.
Edita: Galaxia.

Un rabaño de ovellas brancas
é un conxunto de 12 “pequenas
historias” (que en realidade son
máis, porque moitas veces hai
dúas baixo o mismo título) e 13
relatos na liña temática, o mun-
do rural, que xa lle coñeciamos
autor desde Finisimo po nas ás,
alá polo 1997. 

A obra pódese entender co-
mo unha homenaxe a ese mun-
do rural que está desaparecendo
engulido por novas formas de
vida adoptadas dos tempos de
antes. E hai dúas décadas xa son
tempos de antes. Un mundo, en
resumidas contas, que será fa-
miliar a moitos lectores porque
se criaron nel, que non hai moi-
to puidemos ler en Fisteus era
un mundo (Lupe Gómez) ou Eu
tamén fun coas vacas (Afonso
Eiré) e que disfruta de certo éxi-
to editorial debido, en boa parte,
a esa proximidade co universo
vivencial do lector.

Non hai ubicación cronoló-
xica explícita, sen emabargo o
vello Simca 1200, ou a Ducati
125 dan unha idea bastante cla-
ra de que debemos andar entre
o remate dos 70 e o inicio dos
80. A temática xira arredor das
matanzas, os primeiros contac-
tos carnais, o mal de amores, a
soidade, a morte, a emigración,
etc; episódios dun rural interior
que teñen en Friol a referencia
espacial imprescindíbel.

Narrativa directa

Os relatos tenden a seleccionar
un momento na vidas das per-
sonaxes e contalo. Formalmen-
te non se observan diferencias
con Finisimo po nas ás. A na-
rrativa de Quintiá adoita a ser
directa, sen moitas concesións
ao experimentalismo. 

Con todo, o relato “Aquel
corazón vermello e azul” amó-
sase innovador, rachando mini-
mamente coas convencións or-

tográficas para deixar patente a
súa ascendencia lírica e salien-
tar de maneira efectiva o que
interesa. Son os mellores mo-
mentos do volume, porque a
escrita vólvese máis persoal.
Non se debe esquecer que o ca-
dro de costumes é xa terra moi
tripada, na
que, se non se
oferta algo no-
vo, córrese o
perigo de non
trascender as
lindes do
anecdotario.
Un abismo
que Quintiá
bordea cons-
t a n t e m e n t e ,
pese a que o li-
bro mellore
contra o remate. A ameaza de
relatar tópicos mil veces conta-
dos, poucas veces se esvae.

Un rabaño de ovellas bran-
cas presenta a alternancia de

relatos e prosas breves (que su-
poñen un punto de continuida-
de entre os relatos) algo nada
fóra do común nestes tempos,
que é outro testemuño da de-
sintegración xenérica propia
dos nosos días e que chega a
maxima expresión en “O al-
bum furtivo” (A man dos pai-
ños, Manuel Rivas). Tal alter-
nancia exemplifica a tensión
entre relato e micro-relato, en-
tre romance e novela. 

A obra de Quintiá é fonda-
mente realista. Mesmo tan rea-
lista que cae no vicio naturalis-
ta de querer reproducir o real
exactamente como é/foi. ¿Por
que ten que ser Josefa? ¿Xose-
fa non serve? Esa diglosia que
os autores queren marcar e que
non sempre é tan transparente
para o lector. Desde o punto de
vista literario existen outros
moitos recursos para acadar a
mesma finalidade.♦

XOSÉ M. EYRÉ

Unha homenaxe ao mundo rural
desde a prosa breve
Xerardo Quintiá retorna ao seu universo persoal

         

Título: Si home si.
Autor: Xosé Manuel Pereiro.
Edita: Xerais, colección Crónica.

Semella que hai un boom nos últi-
mos tempos coa saída do prelo de li-
bros que recollen a laboura periodís-
tica dalgún dos nosos escritores
máis senlleiros e exitosos como é o
caso de M. Rivas (Toxos e flores;
Galicia Galicia), S. de Toro (A ca-
rreira do salmón) ou de X.L. Men-
dez Ferrín (Prosas Completas de
Dosinda Areses; Un escritor nos
xornáis. Artigos periodísticos) o que
xa non vén sendo tan habitual é que
un xornalista publique o seu primei-
ro libro e que este sexa unha ampla
escolma dos seus artigos, de opinión
iso si, polo tanto moito máis abeira-
dos a creación que á rigurosidade su-
postamente atribuíbel a un artigo
xornalístico como ten deitado nas
páxinas desta obra o propio autor.

Xosé M. Pereiro é o “responsá-
bel” do libro titulado Si home si, on-
de a inmediatez e caducidade da no-
va xornalística trócase en perenne,
trascendente e infunxíbel. Cunha
portada o suficientemente atractiva
e chamativa –Cuíña facendo equili-
brios riba dunha motocicleta Mon-
tesa– para provocar un primeiro
achegamento á obra. Anticipando
en certo xeito a xoia do seu interior,
onde este monfortino, licenciado en
Ciencias da Información e de exten-
sa carreira xornalistica en diversos
medios de comunicación, comenza-
da a mediados dos anos setenta coa
revista Loia en colaboura con Ma-
nuel Rivas e Antón Patiño ata ser re-
dactor de TVE e correspondente de
El País, director da revista cultural
Bravú e subdirector do seu portal na
rede, vai descuartizar a realidade
dende a dúbida, a incredulidade e a
crítica, inspirándose nun sistema
político inesgotábel, nunha socieda-
de que muda en moitos casos do ab-
surdo á estupidez para tirar do leitor
un sorriso acompañado dunha refle-
xión do acontecer diario, libre, sen
sometemento, tomando como má-
xima as palabras do xornalista e co-
rrespondente de guerra, P.J.
O´Rourke “neste libro non sae nin-
guén importante, non hai entrevistas

con xefes de estado nin coas figuras
transcendentes do escenario inter-
nacional. Toda esa xente non chega-
ría a onde está de ter cometido a es-
tupidez de decirlles a verdade aos
periodistas”. Esta andaina fai que
Pereiro teña a experiencia precisa,
dotándoo dunha análise e dun ollar
polo miúdo, equilibrado, descrido,
acedo, radiactivo, co apaixonamen-
to necesario. contradecindo as pala-
bras de Antón Risco “as ideas son
un pouco produto da distancia” pa-
ra poder escribir sobre o acontecer
diario sen perder perspectiva, en
quente ou cando menos morno, coi-
dando o estilo e a lingua, converten-
do en dardos –permítaseme a apro-
piación a Lázaro Carreter– salferin-
do a realidade coa erudición de
quen leu a Ezra Pound pero baixan-
do a rentes da realidade e facela
comprensíbel, converténdose en al-
tofalante do pensamento popular. 

Si home si é unha crónica retran-
queira da actualidade sen data de ca-
ducidade, localizado no tempo polos
feitos narrados, recolle os artigos pu-
blicados por Pereiro en La Opinión
da Coruña comenzando co artigo
que lle dá título á obra, que a seme-
llanza de limiar, non é máis que un-
ha declaración de intencións do que
atoparemos nas trescentas dez páxi-
nas que rematan co acontecido o on-
ce de setembro “O día en que a rea-
lidade comezou a parecerse á fic-
ción”. Libro xornalístico sen dúbida
algunha, como afirma o autor en A
muralla si que aguantou “a falar
destas cuestións pódenlle chamar
mala uva ou vinganza, pero é perio-
dismo.” Fago miñas as palabras de
Marius Carol gañador do Premio
das Letras Catalanas Ramón Llull
quen afirma que “unha parte da me-
llor literatura faise nos diarios”,
“cóstame moito ver a fronteira entre
periodismo e literatura” existente
pero en moitos casos en proceso de
esmorecemento, cando menos nas
estruturas máis tradicionais, cecais
por iso esta obra é distinta, busca a
sinxeleza e a claridade para a com-
presión do pulso diario ao que nos
someten os acontecementos.♦

XOSÉ FREIRE

Literatura nos xornais
X.M. Pereiro escolma os seus artigos

A ameaza
de relatar
tópicos,
mil veces
contados,
poucas
veces
se esvae

Xerardo Quintiá.



A.N.T.
Abe Rábade asegura que, sen
haber unha escola, o jazz goza
de moitos músicos e afecciona-
dos na Galicia. Quizais el é o
exemplo máis significativo: leva
anos adicándose a este estilo,
impartindo clases, recibindo
premios e, agora, poñendo nas
tendas o seu primeiro disco Ba-
bel de sons. A discográfica Xin-
gra.com, que se estrea con este
traballo, promete xa un segundo
disco de Rábade para este mes-
mo ano 2002.  O músico nacido
en Compostela hai só vintecatro
anos xa se trasladou a Boston en
1995 para ingresar na Berklee
College Music, un dos centros
de formación de jazz máis pres-
tixiosos do mundo. Fundaría
posteriormente o Abe Rábade
Trío, que leva dado concertos
por todo o país e co que xa aca-
dou  o segundo premio do Con-
curso Internacional de Jazz de
Getxo no ano 2000. En decem-
bro do ano pasado Rábade reco-
llía no Palau da Música da Bar-

celona o premio de honra como
pianista revelación na II Bienal
Sociedad General de Autores
(SGAE) “Tete Montoliu”. 

O disco Babel de sons, que se
presenta o xoves 21 no Club de
Prensa de Compostela, está gra-
vado en directo no certame de
Getxo no que foi premiado o trío.
Ademais de Rábade participan o
contrabaixista Paco Charlín  e o
baterista búlgaro Val Tzenkov.

Partidario de o jazz se consolide
no ensino musical e defensor do
caracter non académico e infinito
das posibilidades deste estilo,
Rábade participa no seminario de
jazz do Morrazo e no recente-
mente instituído en Pontevedra.
Ademais de recibir parabéns po-
lo disco, acaba de ser convidado
a participar no Festival de Jazz da
Habana, que dirixe outro pianis-
ta, Chucho Valdés.♦
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Cerna
Revista galega de
ecoloxía e medio
ambiente

Nº 34. Inverno de 2002. Prezo 3 euros.
Edita: ADEGA.

María Xosé Vázquez reflexiona
sobre as demandas de recheos
na ría de Vigo e as súas conse-
cuencias
no ecosis-
tema da
zona. Fins
Eirexas ex-
plica os
porqués de
que a
contamina-
ción electro-
magnética (a
que despren-
den as
antenas de telefonía móbil) se-
xa unha ameaza para a saúde.
Xabier Vázquez alerta do peri-
go de extinción de varias espe-
cies de aves galegas. Emilio
Ínsua continúa resgatando as
referencias ecolóxicas na litera-
tura de Castelao.♦

El summum
Nº 3. Marzo de 2002. De balde.
Coordenan: Ramón Lluís Bande e José Luis 
Piquero.
Edita: Inaciu Iglesias.

Esta publicación asturiana
repasa as novidades culturais
desa comunidade. Ramón Ban-
de entrevista o grupo musical
Electra. Xuan Bello entrevista
a escritora Ángela Vallvey, pre-
miada co Nadal
deste ano.
José Luis
Piquero
entrevista o
poeta
Carlos
Marzal. In-
clúense tex-
tos de Ben-
jamín Prado.
O director Javier Maqua fala
sobre o seu último filme, Car-
ne de gallina.♦

El otro país
Nº 11. Marzo de 2002. Prezo 1,80 euros.
Dirixe: Luis Ruiz.

Federico Pérez, Alfredo Disfei-
to, Mané Alberti e Mané
Santiago escriben sobre as
torturas, asasinatos e malos tra-
tos que, segundo a súa
investigación, favorece e excul-
pa a Audiencia Nacional. Anto-
ni Ferret denuncia campañas
dos grandes grupos mediáticos
españois
contra gru-
pos
políticos
concretos.
Carmen
Morente re-
colle a
herdanza que
deixou Fede-
rico García
Lorca en Gra-

nada. Juanjo
Garfia critica o papel dos
avogados como beneficiarios
das desgracias dos seus clientes.
Fernando Manrique entrevista a
Roque Segovia, un andaluz bri-
gadista internacional en Cuba.♦

FFIICCCCIIÓÓNN
1. HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL.
J.K. Rowling.
Galaxia.

2. O LADRÓN DE ESPERMA.
Xavier Queipo.
Xerais.

3. GANGA.
Antón Lopo.
Xerais.

4. O SEÑOR DOS ANEIS I.
Tolkien.
Xerais.

5. DEUS SENTADO NUN SILLÓN AZUL.
Carlos Casares.
Galaxia.

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. A VIDA DO PADRE SARMIENTO
Carlos Casares.
Galaxia.

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

3. CAROLINA OTERO.
Marga do Val.
A Nosa Terra.

4. MARTÍN SARMIENTO NA ILUSTRACIÓN
Xosé Luís Barreiro.
Bahía Edicións.

5. LITERATURA GALEGA DO SÉCULO XX.
Varios autores.
A Nosa Terra.

Tabela das letras

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

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

Romances galegos
“Sendo evidente que o
romanceiro galego pertence ao
conxunto da tradición panhispá-
nica, cunha marcada influencia
do castelán, podemos constatar

que existe un
número de te-
ma que dela-
tan a relación
moi estreita
co romancei-
ro
portugués”.
Así o expli-
can Xosé
R. Mariño
Ferro e
Carlos L.

Bernárdez, responsábeis
da edición en Xerais de
Romanceiro en lingua galega,
no que se recolle unha
colección de romances épicos,
de amor, carolinxios, burlescos
e relixiosos. Queren amosar que
Galicia cantou e recitou en ver-
sos, sobre todo romances de ca-
racter novelesco.♦

Curros e Cunqueiro
no ensino
Galaxia reedita Aires da miña
terra, de Manuel Curros
Enríquez, e Merlín e familia,
de Álvaro Cunqueiro, coa
intención de dirixirse ao ensino.
Nesta ocasión Manuel Forcade-
la encárgase da edición do libro
de Curros, que contextualiza ao
autor e a importancia desta obra
incluíndo, ademais, un
comentario-guía útil para enten-
der a evolución poética do

escritor cela-
novés. Pola
súa parte,
Xosé
Manuel En-
ríquez
responsabi-
lízase de
achegar
aos
lectores ao
texto
represen-

tativo do universo de
Cunqueiro.♦

Os títeres
de Barriga Verde
En realidade chamábase José
Silvent e chegou a Galicia a tra-
vés de Portugal. Pero era coñe-
cido como Barriga Verde, o ho-
me que levou a farándula e os
monicreques por toda Galicia
desde os anos corenta ate a me-
tade da década dos sesenta. Ba-

rriga Verde, un
persoeiro con
engado é unha
publicación
lanzada pola
asociación
cultural
Cedofeita de
Pontevedra e
asinada por
Xaime Igle-

sias para lembrar un
personaxe que creaba
espectáculos en lingua galega
nun tempo no que a cultura pro-
pia estaba proscrita.♦

Jazz galego
no primeiro disco de Abe Rábade
O mellor ‘pianista revelación’ dos premios da SGAE
edita Babel de sons

A.N.T.
O Coliseu do Porto acolle o
Festival Intercéltico que, un
ano máis, convertese nun cruce
de ritmos europeus e africanos.
A representación galega desta
vez lévana Os Cempés, que ac-
túan o sábado 23 de marzo ás
nove e media. Os organizadores
do festival, a discográfica MC,
destacan dos de Ferrolterra o
aspecto lúdico e taberneiro da
súa música. O festival abre o
venres 22 co Roldana Folk, a
revelación do folk portugués,
que cruza ambientes musicais
celtas, portugueses, latinoame-
ricanos e de jazz, e continúa a

mesma noite cos Kornog, for-
mación bretona. O sábado, des-
pois dos Cempés, está prevista
a actuación da cantante tuneci-
na Ghalia Benali e o grupo bel-
ga Timnaa, que mesturan tradi-
ción europea e africana. En
Bélxica está a ter grande reper-
cusión o último disco desta
cantante titulado Wild Harissa.

O Domingo péchase o fes-
tival cunha actuación especial,
De Dannan, o grupo irlándes
que hai dez anos xa participara
na cita do Porto. A banda for-
mouse no ano 1974, data na que
naceu o seu cantante actual,
Tommy Fleming. Á renovación

xeracional sumáselle a incorpo-
ración de novos estilos no gru-
po. Xa no ano 1991 homenaxe-
ara aos seus paisanos nos
EEUU co disco Half in Harlem,
no que se atrevían co gospel.

Como é habitual, no Inter-
céltico prográmanse activida-
des paralelas. Tras os concer-
tos, a festa continua no Hotel
Vila Galé Porto, ata as tres da
madrugada, co grupo Matute.
Teñen lugar unha feira do disco
no mesmo Coliseu, unha expo-
sición de grupos folk no Atrio
do Coliseu e unha semana da
gastronomía portuguesa, ata o
24, no restaurante Ribeiro.♦

Os Cempés no Intercéltico do Porto
A XII edición celébrase entre o 22 e o 24 de marzo



“Xa estaba novamente con
nós, e para sempre, o “emi-
grante Ulises”, o comerciante,
o domador de cabalos, o con-
trabandista, o cavador, o caza-
dor de tigres, o traficante de
cabezas reducidas, o guerri-
lleiro, o churreiro, o afiador...
¿Foi todo posíbel? A lenda ten
unha carga poética ou nove-
lesca que sempre seduce, e a
beleza engadida pola nosa
imaxinación coróaa dun es-
plendor singular”. Quen isto
afirma é o poeta Manuel Álva-
rez Torneiro, compañeiro de
mocidade de Avilés e camara-
da do grupo xuvenil coruñés
Amanecer. Chovía o día no
que se coñeceron, como di
Torneiro, ao igual que chovía
tantos días daqueles anos de
posguerra. Desde o momento
no que se deu ese encontro, se-
guiría as pegadas do de Tara-
mancos, ás veces próximas, as
veces lonxanas e impactantes,
como cando recibiu desde Co-
lombia aquel extraordinario
poema titulado “Pranto por
Urbano Lugrís”. Non lle falta
razón a Álvarez Torneiro ao
afirmar a seducción que pro-
duce a figura de Avilés de Ta-
ramancos. 

Conta Ana Romani que un
28 de decembro chamou a Avi-
lés desde o seu programa de ra-
dio. Tratábase de que o poeta
confirmara a aparición duns
documentos que botaban abai-
xo a existencia dun baleiro lite-
rario nos anos escuros. “”E foi
tal a desmesura, e foi tal a cor-
dura, a razón, a lóxica, os argu-
mentos, a base que sustentou o
seu discurso que, de non ser 28
de decembro, tamén eu dubida-
ría. A imaxinación de Antón
Avilés sempre a desbordar po-
los amigos” relata a escritora e

xornalista como mellor forma
de definir a aquel home ao que
coñeceu cando regresou a Noia
despois do seu longo tempo en
Colombia. Álvarez Torneiro e
Romaní trazan un retrato emo-
cionado de quen forma parte
tamén das súas biografías pero
saben que é tamén o autor dun
canto que, como di Manuel
María no seu poema: “rematou
por vencer á propia morte”.

Maré e fogueira

Dez anos cumpríronse o dia 10
de marzo da morte de Avilés de
Taramancos. A memoria cóbre-
se de ausencia para os que o
coñeceron e trataron. “Que non
existe o olvido, meu señor ami-
go”, repite Ana Romani. Unha
década é tamén tempo para fa-
cer balance, para sumar forzas
que coloquen ao poeta de Tara-
mancos no lugar cimeiro que
merece na literatura galega. Di-
so encárganse no traballo co-
lectivo Antón Avilés de Tara-
mancos, (A Nosa Cultura, 21,
A Nosa Terra) os estudosos An-
tón Capelán, Xosé Agrelo Her-
mo, Xosé Mª Álvarez Cácca-
mo, Luisa Villalta, Teresa Sea-
ra, Martín Veiga, Dolores Ar-
xóns e Xavier Castro. Antón
Capelán descúbreo como poeta
épico en diálogo con obras co-
mo a Odisea, a Divina Come-
dia ou Os Lusiadas mentras
Cáccamo se atreve cunha defi-
nición xeral do seu alento crea-
tivo: “Poeta de folgo dilatado,
corredor de fondo, maré brava
que de cando en vez, sabe sor-
prendernos tamen coa fogueira
lostregante da sabiduría com-
positiva, rotunda, exacta, refre-
ada en molde de escultura clá-
sica”. Pero imposíbel lembrar o
poeta sen recoñecer tamén o

seu traballo incansábel de acti-
vista cultural, desde a presiden-
cia da Asociación de Escritores
en Língua Galega, desde a con-
cellería de Cultura de Noia ou
desde a animada barra da Tasca
Típica onde se teceron innume-
rábeis proxectos literarios co-
mo sinala Xosé Agrelo Hermo
daquel “pequeño mariñeiro de
pes anchos e mans de ferro de
poeta-cavador”. Pero non sen
razón, bota man Agrelo dun da-
do especial da súa biografía:
Avilés asinou en 1954 xunto
Reimundo Patiño, Xohán Ca-
sal e Enrique Iglesias o xura-
mento de Laracha e iso, abofé,
compromete a moito. “Fixera-
mos do lume e dos montes
pondalianos a testemuña da no-
sa adicación até a morte, folgo
a folgo, por unha Galiza ceibe
e popular” relata o poeta da-
quela noite de xuntanza. 

Regreso, sempre

“Cando unha persoa vive en di-
ferentes lugares por moito tem-
po está sempre regresando, está
morrendo e comezando a viver
de novo, sempre. Unha situa-
ción non só física, tamén poéti-
ca: recuperas un mundo pero
sentes unha saudade permanen-
te polo mundo que deixas, e no
meu caso é tan claro que o meu
primeiro libro escrito despois
do regreso, Cantos caucanos, é
feito precisamente para liberar-
me de todo aquel mundo, de to-
da aquela paisaxe, de todos
aqueles vinte anos en que esti-
ven en permanente regreso pero
que tamén me atraparon e fixe-
ron de min un home tan sudaca,
como galego” díxolle o poeta a
Xan Carballa nunha entrevista
que recolle o volume a respecto
daquel traxecto que integrou na

súa vida pero distaba moito de
considerar como a aventura que
moitos quixeron ver . “Non pa-
ga o sofrimento de vinte anos
de ausencia” apuntaba. 

Antón Avilés era un activis-
ta cultural e escritor recoñecido
pero iso non tirou a que fosen
os viciños os que lle tributasen
a máis emocionante despedida.
Na taberna escribía os seus úl-
timos versos entre tapas de lu-
ras e cuncas de viño, pero se-
guía a conservar no imaxinario
aquela casa de Chachaui. “Vos-
tede sabe mellor que ninguén
que non son dabondo cincuen-
ta nen mil anos para esquecer”
díxolle en Soutomaior a Amá-
lia Álvarez no cincuenta cabo-
dano do asasinato de Alexan-
dre Bóveda. Aos dez anos da
súa morte os amigos queren
que a frase se cumpra tamén na
súa memoria.♦
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OBRA POÉTICA COMPLETA
Manuel María
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Á venda en todas as librerías

A lenda de Avilés 
Un especial de A Nosa Terra lembra o poeta de Noia aos dez anos da morte 

CARME VIDAL
Difícil é saber o que hai de certo na lenda que rodea a Antón
Avilés de Taramancos. O propio poeta afirmaba que ao seu
redor se creara unha “especie de épica ou xesta” que aínda
tomaba maior forza co seu carácter inxenioso e entusiasta.
O Ulises do lugar de Taramancos, na parroquia noiesa de
Boa, morreu hai agora dez anos. Doce autores lembran ao
poeta nun especial de A Nosa Terra que se ven de apresentar.

Antón Avilés de Taramancos era un poeta de raiz e vocación popular
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¡Ei! Por fin Pili pescou                                    ¡Coidado que non lla colla
unha maragota.                                               unha gaivota!

LIBROS NOVOS

Un conto
de tres noites

“Ningún castigo
merece ser eterno,
ningunha culpa é
imperdoábel”, dise na
lapela deste libro de
Xavier P. Docampo.
A obra, destinada a
rapaces que xa van
para grandes, titúlase
Un conto de tres noi-
tes e está ilustrada
por Xosé Cobas.
Editouna Xerais.♦

Voz sen verbas:
silencio.
Mar sen auga:
deserto.
Sol sen raios:
misterio.
Luz sen brillo:
coitelo.
Man sen man:
un berro.
Dor sen laios:
o tempo.
Eu sen ti:
inferno.

Antonio García
Teixeiro
(do libro

Na fogueira dos
versos).
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o pacifista Gandhi logra a
independencia da India

O PIERCING, ESE COSTU M E  D E
POÑER UN ARO EN DIVERSOS
LUGARES DO CORPO:
ORELLAS, LINGUA, EMBIGO,
ETC., TEN UN CLARO
PRECEDENTE NOS ESPICHOS
OU BINCOS, AROS QUE SE LLE
E N GANCHABAN NO NARIS AOS

PORCOS PARA QUE NON
FOZASEN NA TERRA. O
PIERCING DOS COCHOS
E S TABA FEITO CUN ARAMIO
COAS PUNTAS CARA ADENTRO
PARA QUE AO METER O
FUCIÑO NA TERRA SE
MANCASEN.♦

O  PIERCING D O S  C O C H O S

Este ano de 1947 será
lembrado durante moito tempo
polos ingleses. A India, a xoia
do imperio, acaba de conseguir
a independencia. Na cabeza da
rebelión contra Londres
encóntrase Ghandi, un pacifista
que se opuxo ás tropas

coloniais a base de resistencia
pacífica e folgas de fame. 

Ghandi aturou todas as
privacións mália ter un corpo
ben enxoito e feble. Cando era
novo estudou avogacía nas Illas
Británicas, pero retornou á
India para adicarse a loitar
contra os que dicían que o seu
país non era máis que unha
parte do imperio británico.
A súa forza provén do

convencimento de que tiña
razón. 

Gandhi, con outros dirixentes
como Nehru, animaron o seu
pobo a manifestarse contra os
ingleses e pódese dicir que
inventaron a resistencia civil.
Esa actitude de opoñerse
pacificamente, pero con moita
firmeza, acabou por desesperar
aos ingleses, que non viron
como vencer a aquela xente.♦

PEPE C ARREIR O



Hai agora vinteún anos o Tribu-
nal Militar de Ferrol condenaba
a dous mariñeiros a oito e seis
meses de prisión por practicas
homosexuais. Meses antes dous
gais eran expulsados da cafete-
ría Manhattan Plaza da Coruña
polas súas actitudes cariñosas.
Días despois trescentas persoas
entraban no mesmo local, pedí-
an unha consumición e íanse
sen pagar. Era unha das primei-
ras accións de protesta do co-
lectivo gai coruñés. Por esas
datas Ventura Pérez Mariño pu-
blicaba un artigo en defensa dos
gais no que lembraba que aínda
en 1978 unha sentencia do Tri-
bunal Supremo remarcaba que a
homosexualidade era unha con-
ducta “perniciosa e puníbel”. 

A primeira manifestación
tería lugar en xuño de 1981. Os
gais e lesbianas galegos con-
centrábanse en Vigo. “Congre-
garon a moitos curiosos e non
se rexistraron incidentes”, reza-

ban as crónicas dos xornais.
Cincocentas persoas secunda-
ban a mobilización. O alcalde
Manuel Soto daba o permiso
para a posterior “festa cachon-
dona” que se celebrou no Par-
que de Castrelos.

Xa nos 90 os recortes dos
xornais refrescan a memoria: os
problemas non remataran. Un
grupo de gais facía o traxecto
en tren desde Santiago a Padrón
sen pagar billete. A razón: pro-
testar contra o código interno
de Renfe que definía aos gais
como “un grupo de risco que al-
tera a tranquilidade e segurida-
de dos viaxeiros”. En 1994 ini-
ciase unha campaña de aposta-
sía, ou sexa, de renuncia á per-
tenza a unha Igrexa, a católica,
que nega a homosexualidade.
Tamén é o momento no que o
Centro de Transfusión de San-
gue admite que non hai ningun-
ha razón obxectiva pola que os
gais e lesbianas non podan ser

doantes. A Xunta inclúe nunhas
oposicións un tema titulado
“métodos para erradicar a ho-
mosexualidade”. 

Xosé Ánxel Nebril, secreta-
rio da Coordenadora Galega de
Gais e Lesbianas, peregrina
descalzo de Compostela a San
André de Teixido para chamar a
atención sobre a situación mar-
xinal dos colectivos gais e, pou-
co despois, é despedido da dis-
coteca na que traballa en Cedei-
ra por ser “diferente”. A media-
dos dos noventa comezan a ser
preocupantes as agresións ho-
mófobas na Alameda de Com-
postela e nos xardíns de Mén-
dez Núñez na Coruña. A policía
herculina describe este lugar en
1997 como un espacio de “ca-
mellos, vagabundos e persoas
de tipo homosexual”. O bispo
de Mondoñedo, Gea Escolano,
personaxe constante nesta ex-
posición, reitera que “ser ho-
mosexual é un delicto”.♦
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A HISTORIA EN VIOLETA
A. ESTÉVEZ

Este é un relato de clandestinidade, agresións e escurantismo. Ta-
mén de festas e de liberación. O colectivo Legais expón na Casa
das Artes de Vigo a Historia recente do movemento lésbico e gai.

PACO VILABARROS

Armarios
abertos
Pero esta, non é, como xa
avisabamos, unha histo-
ria só marcada pola es-
curidade. Saír do arma-
rio non é doado pero li-
bera, din os responsábeis
dos colectivos. Grupos
que foron desaparecendo
desde os primeiros oiten-
ta e que deron lugar a
outros que perviven:
Milhomes, na Coruña,
Boga e Colectivo Gai en
Compostela, Alas, en Lu-
go, e Legais, en Vigo, or-
ganizador desta exposi-
ción. A través dos carta-
ces, xornais e libros co-
ñecemos un pouco mellor
como é a historia dos gais
e as lesbianas. Tamén se
inclúen obras de arte, co-
mo o traballo “A des-
trucción de Afrodita” de
María Xesús Fariña.

Queda tempo para en-
contros e festas. Como as
romarías en Compostela e
as festas tolas en Vigo pa-
ra conmemorar o Día do
Orgullo Gai. Tamén as
xornadas de reflexión so-
bre o movemento e os pre-
mios que gais e lesbianas
conceden. Podemos ver o
anuncio do colectivo Alas
anunciando a súa ultima
festa na que concederon
dous galardóns: mariquita
de prata e mosca cojonera.
E é que gais e lesbianas
saben que para escribir a
súa historia precísase
moito humor.♦♦



O disco The Spanish Recor-
dings. Galicia (Rounder Re-
cords), que acaba de chegar
ás tendas, pertence a un fondo
musical gardado na fundación
que leva o nome de Alan Lo-
max. O investigador, naceu en
1915 e, ata pasados os anos
oitenta, continuaba buscando
sons por recunchos diversos
do mundo. Cando chegou a
Galicia en 1952, xa tiña unha
vasta experiencia como investi-
gador e o seu traballo nutría os
arquivos da Biblioteca do Con-
greso dos Estados Unidos.

Enténdese o valor destas
gravacións, datadas nos meses
de novembro e decembro de
1952, nuns anos escuros nos
que o folclore adoecía de esti-
ma social. O investigador bai-
xaba dun automóbil todos
aqueles aparellos xunto a súa
axudante Jeannette Bell e pedí-
alles aos paisanos que canta-
ran. Lomax, por medio de ma-
pas e gráficos, defendía a teo-
ría cantométrica: a través do
canto pódense identificar ou-
tras partes da cultura como a
relación entre sexos, a posición
social da muller e certos com-
portamentos. 

Luís Costa, autor dos textos
explicativos do disco, sinala que o
criterio escollido por Lomax en
Galicia era rexistrar “o popular”,
incluso as recreacións folclóricas
da época que non eran necesa-
riamente as tradicionais. “A im-
portancia é, en todo caso, excep-
cional porque os cambios socioe-
conómicos provocaron a desapa-
rición de moitas destas tradicións
e porque a espontaneidade e a
integración das cancións na vida
da xente son practicamente im-
posíbeis de reproducir hoxe”, di.

Lomax rexistrou cantos de
canteiros, do arrieiros, da vendi-
ma, de peregríns e infantís. Son
pezas nas que se perciben os ri-

sos, as palabras en voz baixa e o
son do traballo. Non só cantan
mulleres, que son maioría, senón
que se recollen tamén cantos
dos homes. Podemos escoitar
muiñeiras, jotas e alboradas, nas
que consta quen foron os seus
intérpretes, xa que o investigador
tomaba nota de todo. Lomax re-
colle material na Coruña, Ribada-
via, Fisterra, Corcubión, A Gudi-

ña, Avión, etc. Viña de realizar
varios programas de folk para a
BBC británica e despois partiría
para Italia, onde continuou cos
seus estudios musicais.

Xoias na prisión

De Woody Guthrie a Muddy
Waters, de Siniestro Total a
Moby. Diferentes artistas e épo-

cas recoñeceron unha autorida-
de musical no nome de Lomax.
Algúns como Muddy Waters dé-
benllo todo desde o momento
que apareceu co micrófono pa-
ra gravar a un home que fora
asasinado e decidiu, para non
perder o día, darlle a el unha
oportunidade. “O noso mellor
campo de traballo formábano
as prisións do sur. Visitamos on-
ce delas e explicamos o noso
proxecto a 25.000 reclusos ne-
gros”, dicía. Fillo de John Lo-
max, mestre que decidiu adicar-
se á música tradicional, come-
zou ao seu lado a atopar as
xoias do blues entre a comuni-
dade afroamericana. Moitas das
gravacións aínda permanecen
hoxe sen catalogar, tarefa que
leva a cabo a fundación Alan
Lomax e, para os críticos norte-
americanos, o traballo levado a
cabo polo pai e fillo nos anos
trinta e corenta supón a maior
investigación sobre música po-
pular estadounidense en vivo. 

O material recollido en Euro-
pa non desmerece. Tamén é rico
o seu arquivo nos sons caribe-
ños de fala inglesa, castelá e
francesa, así como da comuni-
dade hindú de Trinidad. Hai só
oito anos Alán Lomax recibía o
Premio Nacional do Libro por A
terra onde comezou o blues, un-
ha visión persoal da  investiga-
ción sureña á que adicou cin-
cuenta anos. Na visita a España
chamoulle máis a atención o fol-
clore do oeste que o do sur, tivo
encontros desagradábeis coa
Garda Civil –“sempre sabían on-
de estaba aínda que nunca me
arrestaban”- e ata cun profesor
nazi que quería vetar a súa in-
vestigación. Cando partiu, ía
convencido de que os cantos tra-
dicionais, moitos deles de dobre
sentido, eran tamén un combate
contra a tiranía.♦
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Pelames
BIEITO IGLESIAS

De acreditarmos en
certas pescudas
(hai

investigadores pra toda
caste de ciencias, como
demostra sen ir máis
lonxe un relato de
Xabier Queipo, O
ladrón de esperma, que
presenta a un estudoso
interesado na vida
sexual do calopteryx
maculata, vulgo
cabaliño do demo),
teremos que lamentar a
desaparición das
guedellas douradas.
Parece ser que o xene
moreno é dominante e,
por causa da
globalización, mesmo ás
rexiós hiperbóreas,
último refuxio do cabelo
cereal, chegan os
cromosomas sudistas
pra tocar o nabizo.
Quer dicirse que, do
apareamento dun
Manolo la nuit (Alfredo
Landa, piloso latin lover
do cinema de destape e
vocacional depredador
de suecas) cunha
valquiria, sairá
invariablemente un
rebento morocho. Da
cultura popular galega,
víctima de ablaciós
múltiples, onde ela vai
que desapareceron as
mouras, paradoxal
nomeada pra unhas
criaturas que
angazaban as súas
cabeleiras marelas con
peite de ouro, nas
fontelas, ao romper o
día. En verdade eran
fadas, irmás da Bela
adormecida do bosque,
que resgatou Sigfrido da
morte cun beixo ben
dado. A quinta do meu
pai coñeceu xa a
mitificación da lozana
andaluza, da beleza
malabar, da cigana de
pelo córvido tirado a
prumo endeica a
cintura. Efectos da
copla española e das
vedettes que
frecuentaban os cafés-
cantantes da negra
provincia (coma tal, A
Bilbaína de Ourense).
Así e  todo, inclusive na
xeira andaluzante,
salerosa e moruna da
posguerra, houbo
adictos ao cine
americano, admiradores
da manela gaia de
Marilyn Monroe -do seu
feitío de venus da
fertilidade-, entusiastas
das beldades platino.
Este menda desexou a
unha cantora de Abba, e
agora dá gracias por
non tela micado. Así de
centelludo é o fatum
humano: se amas a
unha loira acabas coa
loiridade.♦♦

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

DÉIXOTE.
ROBERT REDFORD NAMOROUSE DE MIN...
VOUME A VIAXAR POLO MUNDO EN
LUXOSOS IATES... A VIVIR A VIDA...

N O N  O  C R E S
¿ V E R D A D E ?

Os cantos galegos de Alan Lomax
A.N.T.

Despois de percorrer os Estados Unidos e o Reino Unido, Alan Lo-
max chegou á península no ano 1952. Agora podemos escoitar os
cantos que este etnomusicólogo de Austin rexistrou na súa visita.

O disco, á esquerda, coas cantigas recollidas polo norteamericano, na foto grande, nos anos 50 acaba de chegar ás tendas.



A diferencia doutros realiza-
dores, José Luis Guerín, Premio
Nacional de Cinematografía
2001, reivindícase como director
amateur na súa acepción máis
pura, a de amante. O certo é que
está considerado como un dos re-
vitalizadores do xénero docu-
mental no Estado. En case que
dúas décadas fixo catro longame-
traxes e na última invertiu tres
anos de gravación. Titulouna “En
construcción” e  valeulle, até o
momento, o premio Goya ao me-
llor documental e unha mención
especial do xurado no último

Festival de Cine de Donosti.
Guerín viaxou a Santiago pa-

ra apresentar no CAGC o que
considera a súa aposta máis radi-
cal Tren de Sombras, unha pelí-
cula coa que obtivo o Premio Na-
cional de Cultura da Generalitat
de Catalunya en 1999. Tren de
Sombras “non ten unha vocación
narrativa” porque “a historia que
conta importa pouco, explica.
Hai unha pequena anécdota que
sirve para reflexionar e sentir
doutro modo as imaxes do cine”.
A súa xénese foi en Galiza.
“Concebina en 1994 durante un

encontro na Coruña con Victor
Erice. Os dous barallábamos pro-
postas para conmemorar o cente-
nario do nacemento do cine. Eu
non acreditaba en que puidera fa-
cerse unha película así e el deu-
me moito coraxe”. O filme nace
da necesidade de celebrar o cine-
ma desde o lado máis íntimo, o
diametralmente oposto aos faus-
tos. Conta o seu director que”a
película parte dese gran misterio
que é o cine se lle quitemos toda
a parafernalia. Ese enigma: o
tempo que se escapa constante-
mente e que de pronto fica captu-

rado, embalsamado, momificado
en pedazos de plano”.

Unha película, “En construcción”

“En Construcción”, a súa última
longametraxe ten unha vocación
máis popular, explica o propio
Guerín. Usa como fío condutor a
construción dun edificio no barrio
chino de Barcelona, desde o de-
rrube da casa vella ata a venda
dos novos apartamentos. Unha
re–estruturación da realidade para
a que non existía nin unha soa fra-
se de guión escrita e que xurde

como experiencia universitaria no
seo dun máster. “A libertade para
facer o que fago non ma regala
ninguén, esíxoma eu mesmo, co-
menta. Gústame que cada pelícu-
la sexa unha experiencia límite,
irrepetíbel. Neste caso, os alunos,
a diferencia dos técnicos, podían-
me ofrecer sobretodo tempo. O
guión vaise construindo nas fases
de rodaxe e montaxe. Un proceso
ao que que tamén alude o título”.
Daquela aparece unha realidade
ben xenerosa. “O cine é a arte da
renuncia e da espera, para atopar
o momento relevante, engade.
Rodábamos catro persoas e ao fi-
nal eramos como da familia. Fun-
díamonos coa paisaxe”. Guerín di
que o cine de ficción vese aboca-
do a simplificar e leva á sobre-re-
presentación. “A realidade é moi-
to máis complexa”, afirma.  

Para recoller o premio Goya,
Guerín enviou a un dos peóns da
obra, ao marroquí Abdel Aziz el
Mounstassir. “O mundo do cine
non me gusta nada –explica– ás
veces penso que vai acabar con el.
É terribelmente endogámico,
sempre se mira a si mesmo e as
seus profesionais. Paréceme abu-
rridísimo como se repiten os agra-
decimentos a familiares e mem-
bros da equipa nestas galas. Qui-
xen mandar a alguén que tivera
algo que decir, darlle na tarima
mediática voz a alguén que non a
ten. Non sabía como ían ser as sú-
as intervención pero o xesto pare-
cíame elocuente nesa feira das va-
nidades. Por outro lado, xa que a
Academia decidiu catalogar a pe-
lícula como documental, algo do
que eu non estou moi seguro, era
consecuente meter un pouco de
realidade entre os vestidos tan bo-
nitos”.

Espacio para a suxerencia

Guerin, que é profesor de Cinema-
tografía na Universidade Pom-
peu–Fabra, mantén que o espíritu
de competencia desnaturaliza  a
función do cine, a de comunicarse
co público. Ten afirmado que hai
moitas películas, moi comerciais,
que atentan contra os intereses po-
pulares. El pensa o cine desde o
principio ético de reproducir foto-
graficamente o que a cámara ten
enfrente, deixar a porta aberta á re-
alidade, desde o xénero documen-
tal pero tamén desde a ficción.
Con quince anos realizou o seu
primeiro corto A agonía de San
Agustín, rodado en super–8 e que
tiña como protagonista a un esca-
ravello. Aos vintecatro, atrevíase
coa longametraxe Los motivos de
Berta (1984). Logo viaxará até Ir-
landa para rodar Innisfree (1990) e
en 1996 volverá porse detrás dun-
ha cámara con Tren de sombras.

Para realizar “En construc-
ción” graváronse 120 horas.
Tempo e fita dabondo como para
recoller imaxes moi duras do ba-
rrio chino de Barcelona que non
aparecen na montaxe final. El
explica que a sordidez, a dureza
coa que se enfrentan os seus per-
sonaxes está implícita . “Estou
en contra dun cine exclamático e
de denuncia que necesita su-
braiar todo. Hai que deixar espa-
cio para a suxerencia  para que
exista cine. A relación entre o
que mostras e o que suxires é un
delicado equilibrio do que xurde
a beleza”. Un cine que susurra,
que trata aos personaxes e ao es-
pectador como José Luis Guerín
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O CINE POPULAR DE
PAULA BERGANTIÑOS

A casualidade fixo que José Luis Guerín puidera falar de cine
en Santiago dous días antes de que a súa última longametra-
xe “En construcción” chegara ao cine Yago. Convidouno o
CAGC dentro do ciclo Novos retos escénicos do cinema español. 
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Se un desexa visitar a coñecida
como praia das Catedrais, no
municipio de Ribadeo, debe ter
en conta o horario das mareas.
Porque se un fala durante horas
da beleza do areal a un visitante
foráneo e o leva a este lugar
cando a marea está alta, a de-
cepción esta asegurada. Só a au-
ga o cubrirá todo. Non poderá
revelar os engados dunha praia
que, pese a medir só 320 metros
de lonxitude, está considerada
en moitas guías turísticas como
a máis fermosa non só da costa
galega senón da península.

Gozan as Catedrais da bra-
vura das praias cantábricas, pero
non é ese o seu principal atracti-
vo xa que, con esa condición,
atópanse praias marabillosas ao
seu redor como a dos Castros e a
das Illas asi como a pequena ca-
la de Esteiro. O que fai que a vis-
ta desta praia, no límite xa co
concello de Barreiros, non se es-
queza son as formas adquiridas
polas rochas ao longo dos anos.
Un pode confundirse e pensar
que parte do gótico galego está
alí representado. Os ocos deixa-
dos por esta arquitectura de ro-
chas refléxanse na auga e o esce-
nario nunha mañá de frío e choi-
va pode resultar do máis tétrico.

Por ofrecer esa atmósfera foi
escollida na película A rosa de
pedra, filme que dirixira Manuel
Palacios baseado nun relato de
Manuel Rivas e protagonizado
pola modelo Laura Ponte. A equi-
pa aturou días de tempestade
nunha praia na que, ao remate da
película, o cego Bastián, interpre-

tado por Quico Cadaval, desapa-
rece para sempre. O ruído das on-
das, que parece rachar na cabeza
dos personaxes, deixa unha nota
desacougante neste final. Máis
recentemente, este último verán,
tamén foi o escenario escollido
por Pedro Casais, director que es-
ta a rodar o filme Festival dos ga-
legos, para situar as matanzas da
batalla dos Irmandiños.

Pero non só é escollida polos
amantes do gótico ou do sinies-

tro. Tamén é escenario para as
sesións fotográficas dos recen
casados. Un domingo de verán
nas Catedrais, cuio nome tradi-
cional é praia das Canicelas, a
cámara de foto ou vídeo resulta
imprescindible. Os visitantes
vestidos e arremangados os pan-
talóns para non mollarse gañan
en número aos bañistas, que pre-
firen areais non tan concurridos.
A praia é xa máis un patrimonio
a coñecer, con paseo e miradoi-

ro, que un lugar para tomar o sol. 
Fogar de moitas aves de pa-

so e da flora que aínda poboa
abondosa a Mariña luguesa, din
que os cambios climáticos e a
erosión moldearon as pedras
desta praia e lle deron especta-
culares formas que as aseme-
llan a arcos dunha catedral. As
areas son finas e claras, e o mar,
o Cantábrico, tal como o ve o
poeta Manuel María, “chumbo,
solemne e bruador”.♦

As Catedrais, a praia gótica da Mariña

Sitios A. Estévez

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

Braulio sufriu o peor martirio dun
amante da lectura, cando ao final
da súa vida os ollos perderon sen-
sibilidade e os libros ficaron recluí-
dos á benevolencia dalgún amigo
ou discípulo que llos quixera ler.

Se partimos de que o castigo
ou o premio ao final dunha vida
é ao prezo compesantorio polos
actos habidos, non podo saber
quen foi o seu verdugo, se Deus
ou o diaño.

N on cegou de todo, pero
si o bastante como pa-
ra que a luz non levase

aos seus ollos as palabras escritas,
e sen libros, Braulio, ademais de
padecer a máis grande tortura dos
bos lectores, sufriu a maior impo-
tencia dos dirixentes políticos,
pois que as cartas que recibía de
reis e de bispos, habían de ser li-
das por outros e pola man deses
outros contestadas.

Viviu este prelado na época
visigótico-cristiá do século VII,
cando os gobernantes xa decidi-
ran desbotar o arrianismo da cor-
te; pero esta corrente, que fora
protexida durante os séculos pre-
cedentes, aínda actuaba e limita-
ba aos monarcas, adestrar ao po-
bo e frear aos tradicionalistas vi-
sigodos, que seguían mantendo
certa influencia no trono.

Pertencía Braulio a unah no-
bre familia hispanorromana, con
cargos públicos e eclesiásticos,
polo que o seu pai, bispo de Os-
ma, cando iso do celibato non era
custión de obrigado cumprimen-
to, o mandou a estudiar con Isido-
ro de Sevilla, unha eminancia con
quen, andando o tempo, compar-
tirá inquietudes intelectuais e reli-
xiosas, ata o punto de animar e
colaborar co mestre no remate
das famosas Etimoloxías, a enci-
clópedica obra da que Braulio fi-
xo a división en vinte libros cos
seus títulos correspondentes.

A s súas lecturas preferi-
das eran as Sagradas
Escrituras e os textos

dos contemporáneos da súa mes-
ma tendencia xurídica e teolóxi-
ca, que analizaba e corrixía ata
encontrar o significado máis acer-
tado e acorde coa autoridade pa-
pal, o que lle vai dar fama de ho-
me sabio entre os bispos partida-
rios das teses romanas.

Cando morre o seu irmán Xo-
án, bispo de Zaragoza, accede el
a ocupar o posto, e como repre-
sentante desta Sé, asiste ao cuar-
to concilio de Toledo, dirixido
polo seu mestre e amigo Isidoro,
no que se regula a competencia
político-relixiosa da monarquía

visigoda,e posteriormente, no
mesmo ano en que morre o bispo
de Sevilla, asiste ao quinto e logo
ao sexto, tamén de Toledo, onde
os prelados, despois de ouvilo fa-
lar, tan mesurado, claro cos con-
ceptos das escrituras e fiel ás te-
ses romanas, escólleno para re-
presentar a toda a curia ibérica
diante do Papa Honorio, cando
este se mostrou disconforme con
eles á hora de tratar ás comunida-
des xudías que a partir do VI con-
cilio podían casar con cristiáns, a
fin de forzalos á conversión.

Das súas cartas desprén-
dese que a comun-
ciación con bispos dou-

tras dióceses, pensadores cris-
tiáns do momento e cos reis, foi
fluída, exercendo a súa influen-
cia, principalmente, nos gober-
nos de Chindasvinto e Recesvin-
to, de quen acada o decreto polo
que a elección do monarca co-
rresponderá á Aula Rexia, for-
mada por bispos e integrados es-
tes nunha asemblea de magnates,
en igualdade de poder decisorio
cos nobres e terratenentes.

Era moi bo político, e cando
esta actividade lle deixa un pou-
co de tempo, Braulio escribe a
súa obra literaria sobre os márti-
res pertencentes á súa diócese,

así como unha haxiografía de
san Millán de la Cogolla e un
himno de loubanza a este, onde
seu irmán Frominiano foi abade.

Fiel á humildade predicada por
Cristo, Braulio limitou os luxos
episcopais e fixo grandes obras de
caridade, chegando a repartir as
esmolas da Igrexa entre os pobres,
a quen, atraídos de tal maneira,
lles ensinaba logo a doutrina se-
gundo as teses romanas, para ir
borrando así os restos de arrianis-
mo que quedaban no pobo.

Foi o seu discípulo Uxío, o
cal tamén acadará a santi-
dade (pero esta é outra

historia e outro santo), quen lía
para el, cando os ollos lle falta-
ron, ata o intre da súa morte.

Os seus restos permaneceron
semiesquecidos durante máis de
cincocentos anos, e en 1200 de-
cidiuse soterralo debaixo do altar
maior da basílica do Pilar, onde
ten dedicada unha capela.

Pero á hora de escoller día
para a súa celebración, Roma
non se puxo de acordo con Tole-
do nin Zaragoza, pois mentres
que a Igrexa lle celebra honras o
día 18 de marzo, os romanos de-
dícanlle o 28, e aínda hai algún
autor de haxiografías que o colo-
ca no 26 de marzo.♦

Santo Braulio, quen cegou de tanto ler

Hipocresía
social e
dopaxe
XURXO G. LEDO

Xa temos un novo tema
para debater nas
cafeterías, no traballo

ou na cola do paro. Este non é
outro que a toma de
sustancias prohibidas para
mellorar o rendemento no de-
porte (doping). A maiores
acontece que a persoa que uti-
lizou este metodo prohibido é
un deportista de orixe alemá
participando coma español.

As institucions
proclaman que van poñer
medidas para evitar casos
deste tipo, que non se poden
utilizar prácticas ilegais para
mellorar os resultados depor-
tivos e a xente da rúa escan-
dalízase por ver coma un ho-
me que estaba no cumio o
conqueriu a base da inxesta
de sustancias dopantes.

Eu pregunto dende aquí
¿por qué unha persoa decide
doparse?. Este deportista de
elite, coma calquer outro,
non toma a decisión el só.
Está asesorado por xente do
mundo da mediciña que
saben as consecuencias e que
traballan para evitar que se
descubran as sustancias nos
controis. Se o deportista
gaña, gañan os que asesoran
e se o deportista  é descuber-
to perde el só.

Entre gañar ou perder hai
unha gran diferencia non só
en canto a clasificación
senón referente a intereses
económicos: patrocinadores,
circo mediático, etc.

Non todos os deportistas
contan cos mesmos medios.
Hai países nos que estes
gañan moitos cartos para
render o máximo, teñen a úl-
tima tecnoloxía, poden
adicarse a tempo completo a
entrenar, dispoñen de
servicio médico e de subven-
cións. Namentres noutros pa-
íses non contan con estes
medios e si cun grande sacri-
ficio e forza de vontade.

Outra cuestión que é nece-
sario plantexar é cáles son as
condicións nas que adestran
os deportistas e o nivel de esi-
xencia. As condicións son as
mesmas que nunha fábrica
onde se producen coches ou
as obras de albañilería nas
que se traballa coas mínimas
condicións de seguridade. O
nivel de esixencia é maior ca-
da día, subindo portos no
ciclismo cada vez máis difíci-
les ou superando marcas cada
vez máis imposíbeis en
atletismo, en esquí e noutros
moitos deportes co fin de cre-
ar espectáculo e de producir
records para facer sentir a to-
dos os españolitos coma os
mellores do mundo.

O home como máquina
no traballo e no deporte. O
importante é o produto e a
competitividade, a persoa é o
de menos.♦



Agora que se comenta que a
nosa lingua anda a perder
posicións na carreira pola
supervivencia e aproveitan-
do que aínda está recente a
morte do escritor que labrou
a súa obra de costas á lingua
do pobo que o viu nacer e
planificou a sua inmortalida-
de nobélica á sombra dunha
oliveira e ao agarimo dunha
Fundación podemos recorrer
ao incendiario manifesto,
Mais alá, publicado hai oi-
tenta anos por Manoel Anto-
nio e Álvaro Cebreiro, e ver
de buscar aqueles aspectos
que se manteñen no tempo e
veñen sendo obxecto de con-
troversia desde que se inicia-
ra o despertar da nosa
connsciencia e se foran suce-
dendo, xeración tras xera-
ción, as respectivas formula-
cións políticas e culturais con
acento propio, case todas elas
coincidentes en que nos rou-
baran a historia e nos reduci-
ran a carne de dependencia.

A nosa lingua perde falan-
tes e ten serios problemas para
manterse. No apartado titula-
do A Fala, o manifesto reivin-
dica a “máis agresiva intransi-
xenza na Fala” e que “pospola
a outra calquera, é unha for-
ma de suicidio”. Só desde a
consciencia do menosprezo
constante que se ten praticado
coa nosa lingua e do ambiente
de exterminio humanitario de
todo o que respira por conta
propia, se pode entender a co-
raxe destas palabras do mani-
festo. Fóra do valor de merca-
do ou do número de falantes
que cada lingua poda ter, o
que hai que resaltar, mais un-
ha vez, é que non hai linguas
mellores nin piores que outras,
que a  excelencia ou o plebeís-
mo asociados a esta ou a aque-
la lingua non son máis que fal-
sas categorías difundidas po-
los ostentadores do poder e
que cada lingua que morre é
un xeito de ser e de enxergar o
mundo que morren con ela. Di
o lingüista francés, Claude
Hagège, que “unha lingua ten
valor para quen a fala, porque
proporciona e produce identi-
dade cultural e social” e que
“a desaparición dunha lingua
equivale á desaparición dunha
certa maneira de interpretar o
mundo e da cultura que vai
aparellada a ese idioma”.
¿Son concientes os responsa-
beis da política de normaliza-
ción lingüística e o pobo que os
vota do perigo que corren a
nosa lingua e a nosa cultura?
¿Non é hora de tentar corrixir
a tendencia suicida da que xa
falaba o manifesto do ano
1922 e transformala nunha
aposta de vida pola nosa lin-
gua?

Escritores nacidos en Ga-
liza, que desertan do galego,
marchan para Madrid, in-
corpóranse á literatura espa-

ñola, son acollidos cos brazos
abertos, danlle outro aire á
lingua de Cervantes inserín-
dolle carballeiras e nevoeiros
poboados de seres fantásti-
cos, enchen de gloria litera-
ria a casa allea
e, xa no final,
emprenden a
viaxe de volta
para deixaren
os seus osos na
terra dos seus
devanceiros. No
tocante a isto, o
manifesto con-
tén un apartado
titulado Pollitos
Bien no que fala
de Valle-Inclán
como “maestro
da Xuventude
imbécil de Gali-
cia” e “dise fato
de cabezas fo-
cas, nenos fou-
lard e de rubí,
probiños ma-
maleites litera-
rios, que con in-
tremeios himna-
rios ao Gran
Pontífice da Valdeireza en
traxe de festa (Este Gran D.
Ramón...) entran a estrago
pola fala meseteira, con gran
desprestixio dela, por certo...
Madrí precísavos para per-
soaxes da súa opereta”. Todo

tan actual que parece escrito
hoxe mesmo. E iso que, nun-
ha carta da época do mani-
festo, Manoel Antonio declá-
rase valle-inclanista da obra
contra os valle-inclanistas do

nome, e escrebe
isto: “Eu non
caerei na bou-
tade de discutir
os méritos do
Sr. Del Valle; o
único que me
parez é que,
calquer día, o
b o t a f u m e i ro
non vai a poder
entrar polo
pórtico da glo-
ria”. Coas ima-
xes do enterro
a bulirnos aín-
da nos ollos,
non hai dúvida
que se trata do
mesmo botafu-
meiro da “ope-
reta de Madrí”
que non hai
moito se bam-
beou en Iria
Flavia e espa-

llou o seu arrecendo catedra-
lísitico polas páxinas de Ma-
zurca para dos muertos.

Escrebe Xurxo Borrazás
en O desintegrista, un libro
publicado no ano 1999 e que
pasou polas librerías como un

lóstrego, estas lúcidas pala-
bras sobre o manifesto: “A li-
teratura, moito mais os litera-
tos, implica posicionamentos
na sociedade; cando non é
produto deles. ¿É posíbel pen-
sar no escritor C.J. Cela es-
quecendo o seu papel na vida
política e social da comunida-
de? ¿É xusto? Ao mellor para
os meus netos si. Valle-Inclán
é para min as súas obras lite-
rarias. Para Manoel Antonio
non, e tiña razón, malia ser
Valle-Inclán un escritor para
sempre, grandísimo, na litera-
tura dramática española.
Máis alá contiña as provoca-
cións que os seus autores cons-
cientemente incluíron nel e co-
as que eu me aliño gostoso, ao
pé da letra”. Eu tamén. Só
quen profesa o mais febrici-
tante españolismo e pensa que
os nacionalistas galegos son
tan obtusos que non len a Va-
lle-Inclán pode non apreciar a
sensibilidade descolonizadora
e a corrente de autoestima que
bulen polos regos dun mani-
festo tan iconoclasta como o
que comentamos.

Camiñemos cara adiante
con Manoel Antonio e esca-
chemos a rir ante os “Pollitos
bien” que arrenegan do gale-
go e viven engaiolados polos
fulgores apócrifos que irra-
dia a metrópole madrileña.♦♦
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Xosé Manuel
Olveira ‘Pico’
‘Cada vez máis
xente pregunta
como ser actor’

A.N.T.
A Asociación de Actores, da que
vostede é presidente, entrega o
día 27 os premios María Casa-
res, a festa anual do teatro.

A idea dos premios foi desde
o principio promocionar o teatro,
premialo desde nós mesmos. Pe-
ro no fondo están concebidos ta-
mén como unha festa, na que nos
atopamos as xentes do teatro,
que durante o ano e por motivos
de traballo non coincidimos.

¿Que destacaría dos espec-
táculos que se presentan?

Presentáronse bastantes
montaxes, vintenove, aínda que
hai moi poucos de grande forma-
to. As compañías montan espec-
táculos con dous ou tres actores
que poden levar a espazos pe-
quenos e que saen máis econó-
micos. Escóllense tres finalistas
para cada unha das 13 categorías
e non coñecemos os gañadores
ata o 27. Incluso encargamos
máis premios que trece, porque
non sabemos se haberá algún ga-
lardón compartido. O premio de
honra “Marisa Soto” entregarase
a unha fundación de Tui, xente
anónima que loita para salvar o
Teatro Principal desta vila.

Novas propostas para o au-
divisual, boom das series de fic-
ción, etc.. ¿Como ve o horizon-
te para a profesión de actor?

Hai máis traballo que hai uns
anos, iso é indubidábel e  positi-
vo. Vaise creando un “star-sys-
tem” de actores galegos, que son
recoñecidos e, despois, a xente
acude a velos cos seus espectá-
culos propios. Aínda que leven
unha decepción porque non ato-
pan ao personaxe da tele.

En Compostela estudian o
proxecto dunha Escola de Arte
Dramática e os productores
audiovisual tamén pulan por
ela. ¿Como o ve vostede?

É unha reivindicación de ve-
llo. O principal é que unha per-
soa guste do teatro, que se meta
nun grupo afeccionado, pero a
escola non deixa de ser funda-
mental. Despois xa haberá que
discutir o seu orzamento, os seus
contidos e as saídas laborais.♦

Manoel Antonio e
os botafumeiros de Valle

EMILIO CID FERNÁNDEZ

‘¿Non é hora
de tentar corrixir

a tendencia
suicida da que xa

falaba o
manifesto do ano

1922 e
transformala

nunha aposta de
vida pola nosa

lingua?”



O BarO Barcoco
■ CINEMA

O RÍO DA VIDA
Baixo o tema do medio am-
biente, a Casa da Cultura
acollerá esta proxección es-
te xoves 21, ás 19 h. E o
venres 22, o tema será a
ecoloxía, coa proxección de
Microcosmos, ás 15:30.

■ EXPOSICIÓNS

LEIRA CHA
A sala de exposicións de
Caixanova ofrecerá esta
mostra ata o 12 de abril.

■ TEATRO

MANOLADAS
Títeres Trompicallo ceni-
ficaraa o venres 22 na Casa
da Cultura.

BueuBueu
■ ACTOS

IV ENCONTRO
DEGUSTACIÓN DO
MILLO CORVO
A parroquia de Meiro acolle
estes encontros nos que se de-
senvolven diversos actos para
dar a coñecer actividades tra-
dicionais relacionadas co mi-
llo corvo. Ata o xoves 21 van-
se desenvolver debulladas e
muiñadas nos muiños da zo-
na; o venres 22 vai haber un-
ha muiñada desde as 10 da
mañá do venres ata as 10 do
sábado 23. Os actos centrais
realizaranse o domingo 24,
que comezarán ás 12:30 co
pregón a cargo do escritor
Xosé Vazquez Pintor, conti-
nuando ás 12:45 coa actua-
ción do grupo de danzas An-
toxo. Ás 17:30 actuará a ban-
da de gaitas Tromentelo, e ás
19 h. actuará o grupo de pan-
dereteiras Veña que vai! Ao
longo de todo o día realiza-
ranse visitas guiadas ao Mui-

ño da Presa (Canudo, Bueu),
obradoiros de follaco e ceste-
ría tradicional. Poderase ollar

unha exposición etnográfica,
e a proxección dun video on-
de se relata todo o proceso de
recuperación do Millo Corvo.

■ MÚSICA

THE DISMAL
O domingo 24 a banda ga-
lega de metal dará un con-
certo no pub Aturuxo.

CangasCangas
■ TEATRO

O LAPIS DO CARPINTEIRO
Sarabela Teatro poráaa en
escena o venres 22 no Audi-
torio Municipal.

O CarballiñoO Carballiño
■ EXPOSICIÓNS

AS IMAXES DE CASTELAO
A sala de exposicións do
Auditorio acollerá, ata o
31 de marzo, esta mostra
fotobiográfica na que se
mostran as distintas face-
tas do ilustre artista e polí-
tico galego.

CariñoCariño
■ MÚSICA

JAVIER ABRALDES &
PLAMEN VELEV
O dúo dará un concerto de gui-
tarra e violonchelo o domingo
24 no Auditorio Municipal.

CedeiraCedeira
■ TEATRO

CARTAS DE AMOR
A compañía Lagarta, la-
garta levaráa a escena o
sábado 23 no Auditorio
Municipal. 

CeeCee
■ TEATRO

EL CABALLERO
DE OLMEDO
A Casa da Cultura acollerá o
domigo 24 a representación
de Al Suroeste desta obra.

CervoCervo
■ EXPOSICIÓNS

PALABRAS PARA UN PAÍS
A Casa da Administración
de Sargadelos acolle esta
mostra, ata o 15 de maio, so-
bre a historia da editorial
Galaxia, desde a súa cria-
ción en 1950 ata o ano 2000.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
O ciclo dicado ao director
Lars Von Trier traeranos a
fita Rompendo as ondas, o
venres 22 ás 20:15 e o sába-
do 23 ás 18 h. O mércores
27, dentro do mesmo ciclo,
poderemos ver a fita Os idio-
tas, ás 20:15. E dentro do ci-
clo Historia(s) de Godard,
adicado ao mítico director,
proxectarase a fita O solda-
diño, o martes 26 ás 20:15.

■ CONFERENCIAS

MUNDIALIZACIÓN
ECONÓMICA
Este xoves 21 na sala de con-
ferecias de Caixa Galicia, ás
20 h. falarase sobre este tema.

■ EXPOSICIÓNS

FOLGUEIRA DE POL
AAsociación de Artistas aco-
lle esta mostra na súa sede.

XABIER MARTÍN
Sensorial Graffitica é o títu-

lo da súa mostra que no café
Barroco. Ata o 31 de marzo.

Mª JOSEFINA SERRANO
A súa obra está exposta no
café La Colmena (rúa Cor-
cubión) ata o 31 deste mes.

JAVIER PRIETO
O café Galería é o lugar
onde poderemos coñecer a
súa obra ata o 4 de abril.

MATILDE MORENO
Ten unha mostra aberta na
cafetería Universal ata o 31
de marzo.

PATRICIA SALCHI
O café-bar Versión Origi-
nal acolle ata o 5 de abril a
súa mostra de fotogrfía.

ÉXODOS
Mostra fotográfica de Sebas-
tião Salgado formada por un-
ha selección realizada por el
mesmo en dous dos seus me-
llores proxectos: Movimentos
mundiais de poboación
(1994-99) e Sahel: fin do ca-
miño (1984-85). No IES Ur-
bano Lugrís durante este mes.

LAUS 01
Mostra que reune os Premios
de Deseño e Publicidade no
Estado no ano 2001, que ou-
torga a Asociación de Direc-
tores de Arte e Deseñadores
Gráficos do Fomento das
Artes Decorativas de Barce-
lona. Na Fundación Luís Se-
oane, ata o 30 de marzo.

JAVIER SALGADO
Mostra de fotografía na cer-

vexería 1900 ata o 1 de abril.

LAUREANO QUESADA
A galería COARTE acolle a
súa mostra ata o 31 de marzo.

FRANCISCO J. VILAS
O Colexio Oficial de Axen-
tes Comerciais acollerá a
súa mostra de fotografía e
pintura ata o 5 de abril.

JUANA SEBASTIAN &
MARÍA PAZ LÓPEZ
A galería Distrito Arte é o
local onde podemos coñecer
a súa mostra ata o 1 de abril.

FELIPE IGÚÑIZ
Mostra de pintura na galería
Arte Imagen ata o 17 de abril.

CARTOGRAFÍA
DE GALIZA
Ata o 7 de abril o Quiosque
Afonso.

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 ilumi-
nación, textis, etc.) creadas
entre os anos 50 e mediados
dos 70. A meirande parte das
pezas chegaron directamente
desde o Vitra Desing Mu-
seum. Ata o 24 de marzo.

■ MÚSICA

ROCK-A-HULAS
A banda que mistura na súa
música o garaxe, punk, surf,
frat e rock&roll, formada por

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

Pontevedra celebra o vindeiro
sábado, 23 de marzo, a Festa das
Cabazas. Esta festa gastronómi-
ca tivera unha longa tradición en
tempos e foi resgatada do esque-
cemento hai dous anos. Durante

todo un día, os visitantes pode-
rán embriagarse do doce aroma
das sopas, cremas, empanadas
ou filloas feitas con este produ-
to. Haberá tamén unha exposi-
ción de cabazas enfeitadas.♦

Festa das cabazas en PontevedraFesta das cabazas en Pontevedra
O O TTrinquerinque
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☞ MOTHMAN. A últi-
ma profecía. Despois da

morte da súa esposa, sen saber
cómo un xornalista aparece
unha vila na que unhas miste-
riosas aparicións anuncian fu-
turas catástrofes.

☞ MULHOLLAND
DRIVE. Unha inxenua

aspirante a actriz chega a
Hollywood e atopa a unha mu-
ller amnésica que, temerosa,
trata de lembrar quen é. Pelícu-
la na que nada é o que parece.

☞ LANTANA.A precarie-
dade na relación interna

de varias parellas atopa como
nexo de unión a desaparición,
en estrañas circunstancias, dun-
ha muller. Todo indica que o
seu home a matou. Película aus-
traliana sobre as relacións entre
as persoas e os seus prexuízos.

☞ SEXY BEAST. Un sá-
dico paranoico é envia-

do desde Londres a Almería na
procura dun ladrón retirado pa-
ra que faga un último traballo

en Gran Bretaña. O ladrón non
quere, pero teme ao matón.

☞ GOSFORD PARK.
Con motivo dunha cacería

de faisán, Sir e Lady McCordle
(Michael Gambon e Kristin
Scott Thomas) reúnen na súa
mansión os seus parentes cos
seus respectivos criados. Retrato
coral costumista da Inglaterra
profunda dos anos 30, con tras-
fondo de homenaxe a Agatha
Christie. Dirixe Robert Altman

☞ ATANDO CABOS.
Na compaña da súa filla

e a súa tía, un home recén viú-
vo vai a Terranova, fogar dos
seus devanceiros, e descobre
que a súa familia non era moi
civilizada, aínda que na vila
todos teñen algo que ocultar.

☞ DESDE O INFER-
NO. Un inspector da

policía investiga os brutais
asasinatos que realiza Jack o
Destripador e sospeita que hai
unha trama para ocultar un
asunto amoroso do príncipe

herdeiro. Intriga anti británica.

☞ UNHA MENTE MA-
RABILLOSA. A histo-

ria dun matemático xenial pe-
ro esquizofrénico que pensa
que é un espía e que recibe o
premio Nobel. Película para
lucimento de Russell Crowe.

☞ LUCKY BREAK.
Aproveitando a repre-

sentación dun musical no que
participan, dous atracadores
de telderete, un estafador e un
pirómano organizan unha fuga
da prisión na que están inter-
nados. Comedia de evasión.

☞ ANTIGUA VIDA
MIÑA. Historia de dú-

as amigas, unha delas obsesio-
nada con ter fillos e atopar á
súa nai e a outra artista en ho-
ras baixas. Drama.

☞ PEDRAS. Catro mu-
lleres de todo tipo de

ámbitos pero relacionadas
por un nexo circunstancial,
enfróntanse con distinta sorte

a frustracións na súa vida fa-
miliar e afectiva. Boa pelícu-
la aínda que un chisco triste.

☞ 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 Lo-

ach volve con outro filme de
alto nivel, adicado ao periodo
de privatización dos ferrocar-

rís británicos. Boa labor dos
actores e óptimo ritmo narrati-
vo nun tema difícil.

☞ Á MIÑA NAI GÚS-
TANLLE AS MU-

LLERES. Tres mozas que-
dan atónitas ao saber que a
súa nai ten unha noiva. Como
non lles gosta a idea, amañan
un plan para desfacer a pare-
lla. Comedia.

☞ 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.

☞ 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.♦

CarCarteleirateleira

Presentado o seu novo traballo
Gran Fuerza, que, como ata ago-
ra, móvese nun repertorio tecno,
pop de trascendencia introspectiva
que narran curiosos extractos do
existencialismo domestico e in-

fuencias tanto de pop eurovisivo
coma da música disco que nos in-
vadiu a mediados dos oitenta. To-
carán o venres 22 ás 23 h. na sala
Mardi Gras da CORUÑA e o sába-
do 23 no Vademecwm en VIGO.♦

AstrúdAstrúd

The Dismal
toca o
domingo 24
en BUEU e
o venres 29
na
CORUÑA.

Sobre a
recuperación

do cultivo
do millo

corvo vai o
encontro

que se
celebra en

Meiro
(BUEU).

Rock-A-
Hulas toca
no Mardi
Gras da
CORUÑA o
sabado 23.



cinco músicos galegos de co-
ñedida sona no mundo roc-
kanroleiro, actuarán o sába-
do 23 na sala Mardi Gras ás
22:30. Entrada única 4 euros.

THE DISMAL
A banda de metal galega
vai dar un concerto o ven-
res 29 ás 22:30 na sala
Mardi Gras.

EL SUEÑO AZUL
Banda de rock & roll da Co-
ruña, que vai tocar o xoves
28 na sala Forum Celticum.

DOVER
O venres 22 o Coliseum
acollerá o concerto desta
banda a partir das 21 h. O
prezo da entrada adiantada
é de 10 euros, mentres que
na billeteira custa 12.

LA PETITE BANDE
Música barroca baixo a di-
rección de Sigiswald Kuij-
ken, este xoves 21 ás 20:30
na sede da Fundación Ba-
rrié, con entrada de balde.

CospeitoCospeito
■ CONFERENCIAS

O AMOR E COMO
CONSEGUILO...
na Galiza máxica. José de
Cora Paradela, director
xeral do diario El Progreso,
será quen expoña este tema,
acompañado dunhas diapo-
sitivas, este xoves 21 ás 12
h. na Casa da Cultura.

AA EstradaEstrada
■ EXPOSICIÓNS

LAXEIRO
As obras da colección per-
manente de Vigo van estar
expostas na sala Caixanova
ata o 31 de marzo.

FerrFerrolol
■ ACTOS

HOMENAXE A
CARVALHO CALERO
Con motivo do XII aniver-
sario da súa morte, a Fun-
daçom Artábria organízao o
sábado 23 a partir das 12:30
h. na rúa de San Francisco
51, no Ferrol Vello.

ARDORA
Programa de actividades para
diversificar o ocio nas horas da
noite, organizado pola Conce-
llería de Xuventude. O venres
22 vanse desenvolver as se-
guintes actividades: astrono-
mía na Sociedade galega de
historia de 23 a 2 h; bailes de

salón no Torrente Ballester de
23 a 1 h; ciber de 23 a 1 h. en
varios locais da vila; obradoiro
de bonecas de croché no C.C.
Carvalho Calero, de 23:30 a
1:30; obradoiro de candeas no
mesmo local de 23 a 1 h; obra-
doiro de cociña no café da Va-
ca de 23 a 1 h; obradoiro de te-
atro-match improvisación no
Estudio de teatro n + 1 de
23:30 a 1:30; patinaxe no pavi-
llón Ensanche de 23:30 a 0:30;
rugby no pavillón Esteiro de
0:30 a 2 h; Tai-chi-chuan no
mesmo lugar de 23:30 a 0:30;
xadrez na Casa do Xadrez de
23 a 1 h; obradoiro de constru-
ción de títeres, no C.C. Carval-
ho Calero de 23 a 1 h; e xogos
de rol no mesmo local de 23 a
2 h. E o sábado 23 aerobic no
pavillón de Esteiro de 23 a 0 h;
badminton no mesmo lugar de
0 a 2 h; cinema no C.C. Car-
valho Calero, onde se proxec-
tará a fita Querelle de R.W.
Fassbinder de 0 a 2 h; obradoi-
ro de abelorios, no mesmo lu-
gar de 2 a 1 h; obradoiro de ce-
rámica na Fundación Artabria
de 23 a 1 h; obradoiro de cons-
trución de malabares na Parro-
quia de Sta. Cruz de 23:30 a
1:30; obradoiro de maquillaxe
de efectos especiais no C.C.
Carvalho Calero de 23:30 a
1:30; e escalada no rocódromo
da Malata de 2 a 1 h.

■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO FERNÁNDEZ
O Centro Carvalho Calero
acolle a súa pintura.

■ MÚSICA

REPICHOCA
TRADICIONAL
O venres 22 a partir das 22
h. na Fundaçom Artábria te-
rá lugar unha repichoca de
música tradiconal que está
aberta a persoas de todo o
país e na que participarán
componentes da banda de
gaitas da fundación.

■ TEATRO

OS VELLOS NON
DEBEN DE NAMORARSE
Obra de Castelao considera-
da unha das pezas máis im-
portantes da dramaturxia ga-
lega. Representa a vontade
universalista e creadora que
tivo o autor para sacar a Gali-
za do illamento cultural. Ele-
mentos importantes do sim-
bolismo e do expresionismo.
Farsa dos amores de tres ve-
llos imprudentes, que poñen
os seus ollos na mocidade ga-
rrida. Teatro do Morcego
fai unha adaptación que vai
ser posta en escena este xo-
ves 21 no Auditorio Munici-
pal Torrente Ballester. 

ANIMALIÑOS
No Torrente Ballester o
luns 25 e martes 26 será es-
cenario para a representa-
ción desta obra a cargo do
Teatro do Aquí.

LaxeLaxe
■ TEATRO

O PAZO DE PAPEL
Teatro Buratini levará es-
ta obra á Casa da Cultura
da vila o xoves 28 ás 19 h.

LobiosLobios
■ ACTOS

DE ESCOLA EN ESCOLA...
cos xogos populares. O
venres 22 o CEIP Xurés se-
rá o escenario onde se de-
senvolva esta actividade
promovida pola AS-PG, a
partir das 11 h.

LugoLugo
■ EXPOSICIÓNS

EDUARDO HERMIDA
A sala Clavicémbalo aco-
llerá, durante a segunda
quincena de marzo, unha
mostra das súas pinturas.

ISIDORO BROCOS E
FAMILIA
A Fundación Caixa Galicia
acolle esta mostra.

ROSSINI:
RETRATOS E IMAXES
O Círculo das Artes será o
espacio onde poderemos
coñecer esta mostra.

A ARTE DA
CONVERSACIÓN:
EUGENIO GRANELL
Esta mostra pictorica de es-
tilo surrealista vai estar
aberta, ata o 31 de marzo,
no Museo Provincial.

■ MÚSICA

RADIO CLAVI
No Clavicémbalo, este xo-
ves 21 celebrarase unha
festa de apoio a Radio Cla-
vi, na que actuarán Los Pu-
ta coas súas letras reivindi-
cativas e Cuspe de Pita.

JAVIER RUIBAL
O III Ciclo de Tribos Ibéricas
ofrecerá, este xoves 21, o con-
certo do andaluz, no Auditorio
Gustavo Freire ás 21 h.

MarínMarín
■ EXPOSICIÓNS

JUAN ZUÑIGA
O hotel Libertad acolle un-
ha mostra das súas pinturas
ata o 31 de marzo.

NarónNarón
■ TEATRO

PERVERTIMENTO
O Auditorio Municipal, o
venres 22 e sábado 23, acolle
a representación desta obra
polo Teatro do Atlántico.

OrdesOrdes
■ MÚSICA

RUXE RUXE
A banda de rock galega vai
dar un concerto o venres 22
na sala Badulake.

OrOrtigueiratigueira
■ TEATRO

NA FRONTE
UNHA ESTRELA
A Agrupación Lírica Ofe-
lia Nieto poráa en escena,
o sábado 2,3 no escenario

do Teatro da Beneficencia.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

SUD YUNGAS
Exposición fotográfica soli-
daria sobre o Proxecto de
Desenvolvemento Integral
desta rexión de Bolivia, que
será acollida polos locais da
Casa da Xuventude. Cin-
cuenta intres que amosan a
vida de dúas comunidades
en transformación: Chulu-
mani e Irupana, dous conce-
llos deprimidos da provin-
cia de Sud Yungas, departa-
mento occidental de La Paz.

ROBERTO RUIZ ORTEGA
O pintor de Sestao ten unha
mostra dos seus últimos traba-
llos, titulada Pinturas, na gale-
ria Marisa Marimón. A súa
linguaxe, expresionista que
xoga a construir unha realida-
de con vixencia e en constan-
te mutación, ten afinidades
claras coa pintura alemana da
posguerra. Ata o 30 de abril.

ABDALAH SOUIECH
Os seus óleos van ser colga-
dos na Casa da Xuventude.

AS CORES
DO MAR DE GALIZA
Ata o 31 de marzo a sala
Caixanova vai acoller esta
mostra fotográfica submari-
ña, unha unidade didáctica
sobre o ecosistema mariño
do noso país, que a través
de 50 fotografías pretende
amosar a beleza e a diversi-
dade zoolóxica que encerra
o noso mar. O resultado de
25 anos de experiencia mer-
gullándose e fotografando o
mundo submariño.

A ARTE DO CONCELLO
O Museo Municipal acolle,
durante marzo, unha colec-
ción de 38 cadros e 16 escul-
turas, pertencentes ao patri-
monio municipal, represen-
tativas de diferentes autores,
estilos, e movementos e que
abranxen desde os anos 40
ata a actualidade. Entre os

presentes podemos destacar
a Manuel Vidal, Xavier
Pousa, Vidal Souto, Conde
Escuredo, Prego, Traba-
zos, Virxilio, De Dios, Or-
tiz, Buciños, Basallo, Cid,
A. Quesada, Oro Claro,
Pestana ou X. Quessada.

■ MÚSICA

PORRETAS
A sala Rock Club vai aco-
ller o xoves 4 o seu concer-
to, ás 21 h. por un prezo de
7’50 euros por adiantado e
9 na billeteira.

PoioPoio
■ EXPOSICIÓNS

ARTE E MULLER
Ata o 23 de marzo, na sala de
exposicións do Concello, po-
deremos ollar unha recompi-
lación de obras realizadas
por mulleres deste munici-
pio: Jaqueline Moys, Mari
Luz Anta Acuña, Ana Rei-
naldo, Valentina García
Abalo, Silvia Esperón, Pi-
lar Torres, Mª Angeles
Vázquez Lemus, Teresa
Brutcher e Felisa Villa.

MANS DE MULLER
Mostra de traballos en vivo
na que participarán mulle-
res que realizarán traballos
como palilleiras, de borda-
do, arte floral, ceramica, re-
des, debuxo e pintura, …
No C. C. A Barca.

PontearPonteareaseas
■ EXPOSICIÓNS

DEZASEIS OLLADAS
AO SOBROSO
Mostra organizada polo
Museo Municipal e a Esco-
la de Imaxe e Son de Vigo,
que podemos ollar no Cas-
telo do Sobroso.

GALIZA EN FOCO
Fotografías do certame de fo-
toxornalismo, que baixo este
nome organiza o Clube de
Prensa de Ferrol, e que se en-
contra no Museo Municipal.

PontedeumePontedeume
■ CONFERENCIAS

SARMIENTO E IBÁÑEZ
Dúas caras da Ilustración
galega, é o título baixo o
que terá lugar a mesa re-
donda na que van participar
Saavedra Pegeperto e Ra-
món Villares, o venres 22
ás 20:15 na aula socio cul-
tural de Caixa Galicia.

■ TEATRO

GURMÉNDEZ NUN
CAFÉ DE DELFT
A aula socio cultural de
Caixa Galicia acollerá este
xoves 21 ás 10 h. esta esce-
nificación.

As PontesAs Pontes
■ EXPOSICIÓNS

AS MULLERES
GALEGAS NO S. XX
Mostra que poderemos co-
ñecer na Casa Dopeso ata o
27 de marzo.

CARTELISMO COMERCIAL
Obras realizadas no Estado
español entre 1870 e 1960.
Instalada na sala de exposi-
cións do Mercado Vello ata
o 30 de marzo.

■ TEATRO

III MOSTRA DE
AFECCIONADOS
O sábado 23 a compañía
Amigos do Teatro da vila, le-
vará a escena Pauto do demo,
adaptación da obra de Ánxel
Fole feita por Marga Rodrí-
guez. As funcións terán lugar
na Casa Dopeso ás 20 h.

PontevedraPontevedra
■ ACTOS

NOITES ABERTAS
Programa de lecer alternati-
vo promovido pola Conce-
llería de Xuventude para as
noites da fin de semana. O
venres 21 na Casa da Luz
xogo de rol en vivo entre as
22 e as 2 h; no Colexio Fro-
ebel Didjeridoo entre as 22 e
as 0 h; e coiro no local da
A.V. Pontemuiños entre as
21 e 23 h. E o sábado 23 na
Casa da Luz desenvolveran-
se as actividades de xogo de
rol en vivo de 22 a 2 h; mo-
delado de coiro de 22 a 1 h;
e masaxes de 21 h. a 0 h. 

■ CONFERENCIAS

PERIODISMO S. XXI
Sergio Sauca, este xoves
21 será quen expoña as sú-
as experiencias no Audito-
rio de Caixanova.

■ EXPOSICIÓNS

ÁNGEL JOHÁN
Nado en Lugo en 1901, mes-
tre aos 17 anos e telegrafista
con oposicións, foi nesta últi-
ma ocupación na que estivo
traballando ata o ano 1929,
en que colle rumbro a Cana-
rias onde casa con Lolá Do-
reste. Nas Palmas permane-
cerá 20 anos, relaciónase con
poetas e debuxantes da van-
guarda canaria ata a chegada
do franquismo que o terá no
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Organizadas por Galiza Nova
do Baixo Miño abranxe distin-
tas conferencias: o venres 22 ás
20 h. no Centro Cultural da
GUARDA e baixo o título de Por
un Mundo Onde Collan Moitos
Mundos, Moncho Leal, presi-
dente da A.C. de Amizade Gale-
go-cubana F. Villamil, e Paulo

Rubido, da CIG-Mocidade no
Foro Social Mundial de Porto
Alegre, falarán sobre este tema;
o sábado 23 ás 19 no hotel Tana
de TOMIÑO, Bieito Alonso, es-
critor e historiador, falará sobre
História do Nacionalismo Ga-
lego, xunto coa proxección do
vídeo Na Defensa da Terra; e o

mércores 27 ás 20 h. no hotel
Colón de TUI, Rubén Cela, se-
cretario xeral de Galiza Nova,
Xosé Vicente, do consello na-
cional dos CAF, e Francisco
Jorquera, ex-secretario xeral
de ERGA nos anos 80, falarán
sobre O Papel da Mocidade
nos Cámbios Sociais.♦

I Xornadas I Xornadas AberAbertas de Información e Debatetas de Información e Debate

Celebrarase o sábado 23 coa pre-
sencia de Sugarless, o novísimo
cuarteto madrileño que define a
súa propia música como eclecti-
cismo puro e duro, por conter ele-
mentos do funk, hardcore, e hip
hop, xunto con S.A., Skunk DF e
Lagartija Nick.♦

VVedra Rockedra Rock

O guitarrista de Skunk D.F.

Ruxe Ruxe
ameniza

a noite do
venres 22

na sala
Badulake de

ORDES.

A galería
Sargadelos
de
PONTEVEDRA
alberga
unha mostra
adicada ao
poeta e
debuxante
Ángel
Johán,
a quen
ollamos nun
autoretrato
á esquerda.



cárcere de 1937 a 1941. Un
cancro de gorxa acaba coa
vida do debuxante, do poeta,
o que soubo compaxinar co-
ma ninguén o formalismo
dos versos co informalismo
dos pinceis aos 64 anos. A
viuva cedeu parte do seu le-
gado ao Museo Carlos Masi-
de de Sada o que fai posíbel
contemplar a dureza dos
anos de prisión nos rostos
dos seus compañeiros, as
paisaxes canarias que tanto
amou, as colaboracións en
Ronsel, Guión ou Yunque...
Durante este mes na galería
Sargadelos con motivo do
seu centenario.

RUFINO TAMAYO
Nome tras do que se encon-
tra a Colección de Obra
Gráfica da Fundación La
Caixa e que poderemos con-
templar no Museo de Ponte-
vedrra ata o 31 de Marzo.

A BASÍLICA DE Sª MARÍA
Mostra didáctica que pode-
mos ollar no IES Torrente
Ballester sobre a súa histo-
ria e que conta con debu-
xos de Pepe Carreiro e
textos elaborados por Juan
Juega Puig.

VISITA OBRIGADA
AOS INFERNOS
O pub Feira Vella acolle es-
ta mostra de acuarelas e de-
buxos de Just Cuadrado
en homenaxe ao poeta Leo-
poldo María Panero. Ata o
31 de marzo.

RAFAEL PRIETO
A cafetería Castelao ten col-
gadas nas súas paredes unha
mostra das súas acuarelas.

AS CORES
DO MAR DE GALIZA
Ata o 6 de abril a sala Cai-
xanova vai acoller esta mos-
tra fotográfica submariña.

JULIO ANTONIO
A sala de exposicións de
Caixanova da Pza. San José
acollerá esta mostra ata o 6
de abril.

A AVENTURA
DAS VANGARDAS
Ata o 24 de marzo, o espa-
cio para a arte de Caja Ma-
drid preséntanos esta mos-
tra que explica, dun modo
sinxelo, as claves da arte do
século XX por medio de 29
paneis, así como 15 repro-
ducións dalgunhas pinturas
e esculturas máis significa-
tivas neste período. Espe-
cialmente pensada para que
o público non especializado
poida comprender doada-
mente os fundamentos da
arte, as súas manifestacións
e contexto, factores que
provocaron o seu nacemen-
to e discernir a repercusión
no presente.

■ TEATRO

ANIMALIÑOS
Teatro do Aquí vai esceni-
ficar esta obra o xoves 21
no Principal.

AA Pobra do C.Pobra do C.
■ TEATRO

CHEIRO DE ESTRELAS II
A compañía Fulano, Men-
gano e Citano vai levala a
escena o sábado 23 na Casa
da Cultura.

RibadeoRibadeo
■ TEATRO

PERVERTIMENTO
Da man de Teatro do
Atlántico o domingo 24 no
Auditorio Municipal. 

SantiagoSantiago
■ CINEMA

PÁXINAS EN BRANCO
Programa de cinema e litera-
tura no teatro Principal ata o
domingo 24. Vaise proxectar
a fita de Michael Almerey-
da Hamlet, o xoves 21ás 18
h., venres 22 ás 22:45 e sába-
do 23 ás 20:30; Medo e noxo
nas Vegas de Terry Gi-
lliam, o xoves 21 ás 20:30 e
o domingo 24 ás 18 h; A ca-
sa da alegría de Terence
Davies o xoves 21 ás 22:45,
venres 22 ás 18 h. e sábado
23 ás 22:45. Fusto 5.0, de
Isidro Ortiz e La Fura dels
Baus o venres 22 ás 20:30.
O triunfo do amor de Clare
Peploe, o sábado 23 ás 18
h.e o domingo 24 ás 20:30.

■ CONFERENCIAS

COMA EN IRLANDA...
érguete e anda. Mesa redon-
da, organizada polo Clube
Nacionalista Alén Nós, que
terá lugar no salón de actos
do hotel Araguaney este xo-
ves 21 ás 20 h. O acto preten-
de difundir o destacado pro-
greso de Irlanda, que partíu
dunha situación económica e
social con semellanzas coa
Galiza e nel intervirán Pablo

González, xornalista, e Lau-
reano Fdez. Prieto e Carlos
Ferás Sesto, profesores da
U. de Santiago, moderados
por Fandiño Veiga, secreta-
rio do clube. Ademais, e me-
diante vídeo-conferencia,
agardase a intervención de
Patrick O´Flanagan, profe-
sor da U. de Cork.

■ DANZA

MINUIT
A Compagnie James
Carlès de Toulouse (Fran-
cia) estrea na Galiza o seu
espectáculo o sábado 23 ás
16:30 na Nasa.

■ EXPOSICIÓNS 

CATALUNYA,
TERRA DE ACOLLIDA
Percorrido temporal e físico
pola Catalunya actual a tra-
vés da súa historia, socieda-
de, características física e
humanas e de todo aquelo
que a conforma tan singular-
mente. Divida en catro par-
tes, nela esta representada os
aspectos que fomaron e for-
man o carácter da sociedade
actual, a integración dos ele-
mentos externos, a vida ho-
xe, oferta cultural e turística,
etc. Tamén existe unha páxi-
na electronica www.cat-
hoy.com. No Museo do Po-
bo Galego ata o 14 de abril.

YOLANDA TABANERA
Baixo o título Náufragos,
peregrinos e outros humil-
des arquitectos a creadora
surrealista presenta unha
mostra da súa obra na sede
da Fundación Granell, Pazo
de Bendaña (pza. do Toural).

MUSEO DO POBO
Acolle tres exposicións du-
rante estes días. Fondos etno-
gráficos recentes ata o 31 de
marzo presenta unha selec-
ción das pezas ingresadas nos
últimos anos, en concepto de
doazón, depósito ou compra.
O Entroido, tamén ata o 31
deste mes, esta mostra é a re-
cuperación co gallo das fes-
tas, unha mostra realizada en
1994 e que está composta por
23 paneis que propoñen un
percorrido polas diversas ma-
nifestacións das mesmas. Por
último, Catalunya, terra de
acollida, que poderemos co-
ñecer ata o 14 de abril, é un
percorrido temporal e físico
pola Catalunya actual, a tra-
vés da súa sociedade, a histo-
ria, das súas características fí-
sicas e humanas.

CÉSAR LOMBEIRA
As súas Instalacións van
estar expostas no Colexio
Fonseca.

ANTONIO ABAD
O bodegón é a base dunha
obra que recupera raices do
impresionismo cezanniano.
Naturezas mortas, interiores
e paisaxes compoñen o reper-
torio deste artista que busca
no motivo sinxelo o soporte
da súa arte. Na galería José
Lorenzo ata o 2 de abril.

XAQUÍN CARPINTEIRO
Presenta unha mostra, baixo
o título Explorador solitario,
na sala NASA durante marzo.
Nela bota man dunha serie
de elementos da cultura de
masas alienada e fundamen-
talmente televisiva, tratando
de facer unha pintura con re-
ferencias evidentes a mes-
tres clásicos como Picasso,
Soutine, De Kooming ou
Philippe Guston.

A TRES BANDAS
Colectiva na galería de arte
Eme-C, ata o 22 de marzo.

PADRE SARMIENTO
O Instituto de Estudios Gale-
gos Padre Sarmiento organiza
esta mostra sobre a súa vida e
obra no Pazo de San Roque.

E. GRANELL:
AUTORRETRATOS E
RETRATOS
Na Fundación Granell, na
que se poden observar os au-
toretratos e retratos de moi-
tos das súas amizades, entre
elas Serrano Poncela, Vela
Zanetti, Federico García
Lorca, Duchamp, Juan Ra-
món Jiménez ou propia dona
do autor, Amparo. Outra ex-
posición que podemos ollar
no mesmo lugar é a Colec-
ción étnica: obxectos de ce-
rámica e barro, na que nos
atopamos con obxectos das
Américas ou da propia Pe-
nínsula. E unha terceira mos-
tra que podemos ver é Su-
rrealistas, con obras recen-
tes de artistas como Ismael
Tamayo, Xesús Carballido,
Yolanda Tabanera...

MARIANO DE SOUZA
A galería José Lorenzo orga-
niza no hotel Puerta del Ca-
mino (M. Ferro Caaveiro s/n)
esta mostra inspirada no ca-
miño de Santiago. A súa pin-
tura pode definirse como me-
dieval renacentista, pois tra-
ballaa desde o soporte, con
aspecto de madeira labrada,

para enchelo despois cun sim-
bolismo no que predomina a
cor parda española. A mostra
foi ampliada ata o 14 de abril.

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

COLECCIÓN CGAC.
DOAZÓNS E RESCATES
Ata o 12 de Abril 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, …

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

MÓNICA ALONSO
As obras desta galega da
Fonsagrada, creadora dun
mundo inquietante, de espa-
cios delimitados pola súa cor
e función, por unha férrea ló-
xica interna que nos fala de
terapias, sono, descanso, vi-
xilia. O ton poético dos seus
pequenos relevos sobre pare-
de contrasta coa mistura de
afirmación e desacougo que
producen os seus espacios.
Ata o 12 de Abril no CGAC. 

ANTONY GORMLEY
Primeira mostra antolóxica
no Estado deste británico
membro do pequeno grupo
de escultores que reconcibiu
o lugar do corpo na arte con-
temporánea. Recopilación
dos seus traballos desde 1978
ata a actualidade, trazando a
exploración que fai do seu
corpo como punto de partida
para a  investigación das rela-
cións entre os corpos e os
contextos que habitan. No
CGAC ata o 31 de marzo.

UN MUSEO
EN CRECEMENTO
As adquisicións conqueri-

das no período comprendi-
do entre 1996 e 2001 pode-
rán ser olladas no museo
das Peregrinacións, ata
abril de 2002.

■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
Baixo a dirección de Aldo
Ceccato e acompañada por
Marco Rizzi como violín so-
lista interpretará obras de Ros-
sini, Glazunov e Schumann.

■ TEATRO

ALTERNATIVA 2002
Complétanse as tres semanas
de teatro, música e danza al-
ternativa da III edición do fes-
tival organizado pola sala Na-
sa e o teatro Galán. Do 5 ao
23 de marzo, catorce espectá-
culos tiveron a capital galega
como escenario: o  xoves 21 e
venres 22 Elena Córdoba
porá en escena Los negocios
empiezan a las diez, na Nasa
ás 22 h. e remata o venres 22
e sábado 23 coa estrea en Ga-
liza de K.O.S. (fer-se el mort)
da man de La Vuelta, no Ga-
lán ás 22 h.

OS ESPECTROS
Do autor noruegués Hernrik
Ibsen, coprodución do CDG
e a Companhia de Teatro de
Braga, versión galega de
Manuel Guede Oliva, diri-
xida por Rui Madeira e con
Luísa Merelas, Antonio
Durán Morris, Miguel
Pernas, Miguel López Va-
rela e Mónica García no
reparto. No Salón Teatro ata
a primeira semana de abril.

SanxenxoSanxenxo
■ MÚSICA

KEPA JUNKERA &
LIÑACEIRA
O sábado 23 o acordeonista
basco vai dar un concerto na
vila, que estará precedido
por unha actuación das pan-
dereteiras galegas, ás 22 h.

SoberSober
■ MÚSICA

FEIRA DO VIÑO
Durante este fin de semana
realizarase a festa do viño
desta zona e ademais dos
pratos típicos e do viño ta-
mén haberá actuacións mu-
sicais, como a de Fía na
Roca, que estará o sábado

XORNADAS DE LINGUA E
LITERATURA
Do 12 ao 14 de Abril celebraranse en
Compostela as XII Xornadas de Lingua
e Literatura organizadas pola CIG-Ensi-
no e a AS-PG. O programa inaugurarase
coa conferencia do historiador Francisco
Carballo titulada “A alfabetización en
lingua propia: unha proposta de Sar-
miento” e pecharase coa intervención de
Suso de Toro “Literatura e poder”. Du-
rante os tres días celebraranse obradoiros
de poesía, teatro, narrativa ou comenta-
rio lingüístico que impartirán Manuel
Rei Romeu, Xabier Cordal, Xabier Seo-
ane, Isabel González Avión, Carlos L.
Bernárdez, Miguel Mato, Manuel Lou-
renzo, Freixeiro Mato ou Elías Feijoó.
Pexegueiro, García Bodaño e Luísa Vi-
llalta falarán das súas obras. O prazo de
inscrición estará aberto ata o  11 de abril
nos telf. 981 576 800 e 981 595 854.    

CURSO DE CULTURA
TRADICIONAL GALEGA
A XX edición deste curso vai ter lugar
do 28 ao 30 de abril, no Auditorio Gus-
tavo Freire de Lugo. As especialidades
que se van poder aprender estes días se-
rán: técnicas de gaita; de percusión; de
pandeireta e canto; e de baile galego. A
matrícula é aberta e gratuíta, e as inscrip-

cións deberán realizarse facendo constar
os dados persoais e a especialidade na
que desexa inscribirse, que serán envia-
das ao apartado de correos 244 – 27080
Lugo. Fax: 982 265 280,correo electró-
nico: cantigasefrores@mixmail.com.

PREMIO OTERO PEDRAYO
Convocado pola Deputación Provincial
da Coruña, está dotado con 30.050’61
euros, e ten por obxecto premiar un la-
bor que constitúa unha contribución
eminente á cultura galega. Poderán op-
tar a el as persoas nadas en Galiza ou
con residencia nela, por tempo dabon-
do para determinar unha cumprida rai-
zame nela, ou as entidades ou institu-
cións que se teñan caracterizado pola
difusión e mantemento da cultura do
país. A presentación de candidatos for-
mularase en escrito dirixido ao presi-
dente da Deputación Provincial da Co-
ruña, acompañado dos seguintes docu-
mentos: descripción biográfica da per-
soa que aspira ao premio, documentos
e antecedentes que se consideren de in-
terese para o coñecemento da súa di-
mensión literaria ou científica, cinco
exemplares mecanografados a dobre
espacio, no caso de que a proposta es-
tea baseada nunha obra ou produción
singular concreta. No caso de entidades

ou institucións, un exemplar do regula-
mento ou estatutos polos que se rexan e
unha relación das tarefas levadas a ca-
bo en relación co obxecto do premio. A
presentación de candidatos realizarase
no prazo de tres meses a partir do día
seguinte ao da publicación desta con-
vocatoria no Boletín Oficial da Provin-
cia (BOP do 22 de febreiro de 2002)

XVIII MOSTRA DE TEATRO
NOVO DE IRUN
O obxecto da mostra é a promoción e ex-
hibición de experiencias e traballos reali-
zados polos distintos grupos participan-
tes e está concebida para grupos de tea-
tro novos aficionados. Os actores e actri-
ces non superarán a idade de 30 anos a
excepción dun 10% dos mesmos que
non superarán os 35. Valoraranse as ida-
des dos directores/as e o equipo técnico.
As propostas escénicas que se presenten
poderán ser de sala (grande ou pequeño
formato), rúa ou café teatro, valorandose
especialmente as estreas, vangarda esté-
tica, e propostas anovadoras, así como a
visión en directo do espectáculo (en-
saios, datas previas, etc.). A mostra con-
ta cunha sección para propostas escéni-
cas de corta duración (20’ aprox.) desti-
nada á promoción de primeiros traballos,
xermes de espectáculos, etc. O número

máximo de grupos participantes será de
seis (sala e rúa), ademais dos de café te-
atro e os de infantil, procedendose a un-
ha selección entre as solicitudes. A orga-
nización reservase o direito de invitar
grupos profesionais, de o considerar
oportuno. Co boletín de inscripción de-
bidamente cumplimentado deberá remi-
tirse a seguinte información: currículo da
compañía, actores, actrices, directores e
directoras; relación nominal dos compo-
ñentes, idade, fotocopias do DNI e fun-
cións; fundamento estético e artístico da
posta en escena; dossier da obra, autor/a
e resumo; características técnicas: espa-
zo escénico, son, potencia de ilumina-
ción; tres fotografías nas que se apreze a
posta en escena e vídeo da obra; cachet
do espectáculo. As datas de celebración
serán entre o 18 e 27 de outubro de 2002,
e o prazo de recepción de solicitudes re-
mata o 31 de maio. As solicitudes debe-
rán enviarse ao Concello de Irún, Dele-
gación de Xuventude: Irungo Udala,
Gazteria Ordezkaritza, San Juan Harria
Plaza, 1 – 20304 Irun – Gipuzkoa. Telf.:
943 649 200 – Fax: 943 626 007. Correo
electrónico: jvesga.cultura@irun.org –
www.irun.org, indicando no sobre que
se trata da Gazte Antzerkiaren XVIII.
Erakustaldia (XVIII Mostra de teatro
novo).♦
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A interprete brasileira presentará
algúns dos mellores cortes do seu
traballo máis recente, ao tempo que
revisará os éxitos máis importantes
da súa carreira. Posuidora dunha
voz firme e ben colocada e cunha

posta en escena que prima pola na-
turalidade, a que, en tempos, foi a
meniña do suburbio carioca Maria
de Fátima, actuará o venres 22 no
Casino de ESPINHO e o sábado 23
no Casino de VILAMOURA.♦

JoannaJoanna

Ampliouse,
ata o 14 de

abril, a
mostra de

Mariano de
Souza sobre

motivos do
camiño

xacobeo, en
SANTIAGO.



23 para deleitarnos coas sú-
as composicións.

VVigoigo
■ ACTOS

HOMENAXE
A ANTÓN CORRAL
O Auditorio de Caixanova
vai ser o escenario que aco-
llerá este acto o sábado 23
ás 20:30.

■ CINEMA

MULLERES CELEBRES
Ciclo de video-forum que
ten como fnalidade reflexio-
nar sobre a situación das mu-
lleres a través do cine. O
martes 26 contarán coa parti-
cipación da xornalista Ra-
quel Sánchez, e desenvolve-
rase na sala de conferencias
do C.C. Caixanova ás 20 h.

■ CONFERENCIAS

SUSANA FORTES
A escritora vai participar
nun dos encontros que rea-
liza Alecrín, este xoves 21
na Casa do Libro ás 20 h.

ARTE
CONTEMPORÁNEA,
ARTE OU ENGANO?
Esta é a cuestión que pre-
sentará Julia Santiso, na
aula socio cultural de Caixa
Galicia este xoves 21.

■ EXPOSICIÓNS

CAXIGUEIRO
Baixo o título Relatos Bre-
ves amósanos varias propos-
tas relacionadas polo pouso
acedo, irónico e ás veces crí-
tico que caracteriza o autor.
Vertebrada ao redor de dúas
instalacións, a primeira Lin-
guaxe da memoria, utiliza
como punto de partida o
bombardeo da biblioteca de
Saraxevo para facer unha re-
flexión sobre o silencio e a
violencia; a segunda, reali-
zada a mantenta para o espa-
cio da galería Bacelos, que é
onde podemos ollar a mos-
tra, é unha peza onde me-
dran as contradicións, que a
forza de ser obvia tórnase
ambígua, mestura de agresi-
vidade e fraxilidade. Ata o
30 de marzo.

ASSEMBLEIA
DA REPÚBLICA DE
PORTUGAL
A Casa das Artes acolle un-
ha exposición sobre este te-
ma con motivo do 75 aniver-
sario da fundación do Centro
Portugués da cidade. É a pri-
meira vez que sae do Museu
da Assembleia da República
e amosa pezas da historia
desa institución política.

TECIDO EN CORES
Mostra de artesanía téxtil

que presenta Maite López e
elaborada en tear manual
con febras naturais coma li-
ño, lá ou seda. Ata o 5 de
abril na Casa da Xuventude.

JOÃO MONIZ
Margens plurais chámase
a mostra deste pintor portu-
gués que podemos ollar no
Instituto Camões.

RAMÓN TRIGO
A galería de arte Visual La-
bora acolle esta mostra de
pintura ata o 3 de abril. Nes-
ta mesma galería tamén po-
demos coñecer a mostra Ar-
te para levar 2002, orixinais
de artistas sobre papel, debu-
xos, gravados, fotografías,...

RAMÓN CAAMAÑO
Ata o 7 de abril, a sala de ex-
posicións do C.C. Caixanova
acollerá estas fotografías to-
madas nos anos 20 e 30 que
presentan unha completa des-
cripción da vida do pobo ma-
riñeiro nesa época, con todo
tipo de actividades, desde o
traballo manual, o comercio,
a banco ou na notaría. Desde
os nenos na escola ata as mu-
lleres nas máquinas de coser
Singer... gaiteiros, festas,
bandas, comparsas, teatro,
equipos de futbol... ata os ve-
lorios e rituais mortuorios.

■ MÚSICA

NEBULA + EL CACO
Os primeiros son un trio de
Los Angeles que confor-
man a súa personalidade
con un son poderoso e de
inconfundíbeis raíces
setenteiras, e tocarán o ven-
res 22 acompañados polos
noruegos ás 0 h. na Iguana.

COROS UNIVERSITARIOS
A VI edición deste certame
vai ter lugar o venres 22 ás
20:30 no teatro-sala de con-
certos do C.C. Caixanova.

MISCONDUCT
Hardcore de vella escola o
vindeiro xoves 28 a partires
das 0:30 na sala Iguana
Club. Máis información so-
bre a banda na páx.
http//listen.to/misconduct. 

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

ENCARNA GONZÁLEZ
A galería Arcana acolle, ata
o 15 de abril, esta mostra de
doce óleos sobre tea.

VÍTOR MEJUTO
Baixo o título Compás, mos-
tra a súa obra na sala Antón
Rivas Briones, onde perma-
necerá ata o 31 de marzo.

VVilaboailaboa
■ EXPOSICIÓNS

O PETROGLIFO
POZO VENTURA
Unha visión da arte rupestre
galega, título baixo o que se
presenta esta mostra, com-
posta por diapositivas e foto-
grafías, reproducións de li-
bros e arquivo de Alén do
Val, e texto de M.A. Sartal
Lorenzo. Na Casa dos Drui-
das (Acuña), ata o 8 de abril. 

VVilanova de ilanova de A.A.
■ TEATRO

SÓLO PARA PAQUITA
Teatro do Atlántico porá
en escena esta obra o mérco-
res 27 na Casa da Cultura.

XinzoXinzo
■ MÚSICA

SUGARLESS
O novísimo cuarteto madri-

leño, que define a súa propia
música como eclecticismo
puro e duro, por conter ele-
mentos do funk, hardcore, e
hip hop, e que de ter unha
etiqueta sería a de rock, está
de xira e vai actuar o venres
22 na sala Clan.

BarBarcelonacelona
■ EXPOSICIÓNS

AS MIRADAS CELTAS
Mostra fotográfica do Fes-
tival do Mundo Celta de
Ortigueira, realizada por
Xurxo Lobato, e que vai
poder ser ollada, ata o 22 de
abril, na galería Sargadelos
(Provenza 274).

BragaBraga
■ EXPOSICIÓNS

ALEX KATZ
A galería Mario Sequeira é
o escenario no que vai estar
presente esta mostra das sú-
as pinturas máis recentes

ata o 2 de maio.

ANTÓN PATIÑO
A Galeria dos Coimbras,
Largo de Sta. Cruz 506, al-
berga esta mostra de pintu-
ra do galego.

MadridMadrid
■ MÚSICA

SAMESUGAS
A banda galega, que fai da
súa música un remexido de
punk, hardcore e rock, vai
tocar, xunto cos madrileños
Motel Bates, o 5 de abril
no Gruta 77.

PorPortoto
■ ACTOS

FESTIVIDEO 2002
Festival Internacional de Ví-
deo, Fotografía e Multime-
dia, co obxectivo de divulgar
a xovens criadores, do mér-
cores 20 a venres 22 na Es-
cola Sec. Soares Rei e no te-

atro Helena Sá e Costa. In-
formación no telf. 225 189
982 ou www.festivideo.com,
info@festivideo.com.

■ EXPOSICIÓNS

WORLD PRESS PHOTO
As fotografías do coñecido
certame poden ser olladas
nas Galerias do Forum de
Maia, concello limítrofe do
Porto. Ata a 24 de marzo.

FOTOGRAFÍAS DE...
Johan van der Keuken,
Enny Andriesse e Art Klein;
Ad Sindin, Sanne Sannes e
Gerard Fieret; “Portugal”,
Vojta Dukat; “Porto de Abri-
go”, Jorge Henriques; “Fo-
tógrafos emigrantes”, Car-
los A. Dias, Jorge Guerra,
José M. Rodrigues. No edi-
ficio da Cadeia da Relação
do Porto ata abril.

■ MÚSICA

CAMPO ALEGRE
O Café-teatro do Campo
Alegre (información no telf.

226 063 000) programa pa-
ra o venres 22, o concerto
de guitarra portuguesa de
Paulo Jorge Soares e Ar-
tur Caldeira, ás 22 h.

HARD CLUB
Este local acolle a actua-
ción de, o domingo 24, Bla-
ze + In Solitude.

FESTIVAL
INTERCÉLTICO
A XII edición do Festival In-
tecéltico realizarase, do ven-
res 22 a domingo 24, no Co-
liseu do Porto coa a actua-
ción de Roldana Folk (Por-
tugal), e Kornog (Bretaña),
o venres 22; Os Cempés
(Galiza), e Ghalia Benali &
Timnaa (Bélxica-Tunicia),
o sábado 23; e De Dannan
(Irlanda), o domingo 24.
Ademais no hotel Vila Galé,
o venres e o sábado após os
concertos, música con Ma-
mute; Feira do disco folc e
céltico; Celtivídeo; e Sema-
na de Gastronomía Portu-
guesa. Máis información no
telf. 225 193 100.♦

■ Busco interesados en dar clases de
tecido manual, en Santiago de Com-
postela ou arredores. Telefono 654
698 307 e-mail
carlarefoxo@yahoo.es.

■ Busco traballo relacionado coa
agricultura para adquirir coñecemen-
tos. Xabier, telf. 605 142 326

■ Vendo gaita marca Seivane nova.
Teléfono 600 717 628.

■ Vendo Vespa 125 cc, por un prezo
de 60.000 pta. Teléfono 654 831 114.

■ Vendo finca de aproximadamente
3.000 m2 con casa para restaurar en
Moalde (Silleda), aproximadamente
a 30 km. de Santiago. Os interesados
poden contactar con Xosé Manoel no
657 667 498. 

■ Alúgase casa de campo en Meira
(Lugo). Recentemente restaurada,
tres cuartos dobres con baño e cale-
facción, 10.000 m2 de terreo. Fines de
semana ou temporada. Telf. 982 331
700 / 686 753 105 ás noites.

■ Véndes finca de 15.000 m2 planta-
da con piñeiros en Lugo. Telf. 630 390
283 / 686 753 105.

■ Vendo piso novo en Sigüeiro (a 5
min. de Santiago), 3 cuartos, baño,
aseo, salón, cociña con mobles, garaxe
e trasteiro. Boa calidade. Telf. 639 575
296.

■ Constituiu-se em Compostela, a
23 de Fevreiro, a Assembleia da Lín-
gua, um processo nascido do mani-
festo 15D; um lugar de encontro para
rentabilizar os esforços em favor da
língua da Galiza. Se queres participar
ou saber de que vai, adire manifes-
to15d@yahoogrupos.com.br. Na pá-
gina web www.mdl-gz.org podes en-
contrar informaçom.

■ O governo ten multado a Armando
Rivadulha, militante de Nós-UP, con
6.551 euros ou prisóm de um ano e
meio pola participaçom na luita contra a
empacotadora de lixo em Vila Boa em
1998. Fazemos un apelo á solidarie-
dade económica de todas as pessoas
e organizaçons compromeidas com os
direitos e liberdades fundamentais, à
vez que denunciamos este novo pro-
cesso repressivo contra o independen-
tismo. Conta de solidariedade em Cai-
xagalicia 2091-0395-21-3040001337.

■ Véndense dúas camas xemel-
gas co agasallo dos colchóns e
máis os cobertores. Telf. 630 400
925.

■ Oferécese persoa para coidar
persoas maiores en Santiago. Ta-
mén con experienciea na atención a
enfermos de Alzheimer. Telf. 646 736
595.

■ Coñeza a nosa literatura a través
da Biblioteca Virtual Galega en
www.bvg.udc.es.

■ Véndese Ford Mondeo 1.8, 16 vál-
vulas CLX, gasolina. LU-4802-O (ano
93). Con ar acondicionado, 4 portas e
165.000 Km, coa ITV pasada. Prezo:
2.200 euros (366.000 pta.). Chamar
ao telf. 982 176 589 ou 609 175 816.

■ Búscase urxentemente piso ou
casa amoblada en aluguer en Vigo.
Máximo 210,35 euros (35.000 pta.).
Telf. 651 146 537.

■ Libroteca 21, catálogo de libros
de ocasión, especialidade en lingua e
literatura galegas, filoxoxía e historia.
Inclúe tamén revistas e discos. Con-
súltanos en http://es.geocities.com/li-
broteca21/index.html

■ Vendo artesanía por peche de ne-
gocio. Telf. 605 142 326.

■ Alugase apartamento en Carnota,
temporada verán e Semana Santa. A
carón da praia, completamente equi-
pado para 4 persoas. Prezo Semana
Santa (8 días) 330 euros. Telf. 981
761 144, mediodía e noite.

■ Vendese Honda Civic 125 CV Full
equip. como novo. E Porsche 928
GTS ano 86 54000 CC, 8 CL, full
equip. Telf. 605 301 378.

■ Vendo cans presa canario. Bo
prezo. Telf. 637 756 275.

■ Ofrécese deseñador gráfico con
ganas de traballar para aquela xente
interesada nunha imaxe novidosa en
distintos soportes e todo tipo de publi-
cacións (libros, trípticos, imaxe corpa-
rativa, logos, cds...). Barato, barato.
As persoas interesadas poden escri-
bir a alf mem@hotmail.com

■ Obradoiro teatral da A.V. de Bou-
zas (Vigo). Gustaríanos crear un
grupo de teatro, un par de horas un
día á semana, contando coa profeso-

ra Froíña Abalo, directora de Porta
Aberta. Se tes máis de dez anos e
che interesa chama ao telf. 657 667
498 e pergunta por María.
■ Se queredes colaborar ou adquirir
Morituri, revista da facultade 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

■ 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.

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

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

■ 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. 

■ Vendo Ibiza branco mod. 97 GT TDI
1.9 CV, 87.000 km. Impecábel
1.200.000. daniel-argentina2000@ya-
hoo.es.

Anuncios de baldeAnuncios de balde

GALIZA DIXITAL
www.galiciadixital.com

Páxina electrónica que se presenta como
“O Portal de Galiza” e que inclúe sec-
cións fixas como artes, asociacións, gale-
gos, futuroloxía, comunicación, mocida-
de, construción, turismo ou axenda e ou-
tras participativas como opinión ou cola-
boracións especiais. A páxina ten un de-
seño pobre e resulta un chisco caixón de
xastre. Bilingüismo harmónico.♦
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Nebula,
á esquerda,
e El Caco,
á dereita,
poñen a
música no
Iguana Club
de VIGO o
venres 22.



Nº

A. ESTÉVEZ
A febre dos parques temáticos
como recurso turístico á alza
segue subindo de temperatura.
En Orlando abriu recentemen-
te a Experiencia en Terra Santa.
Os visitantes mergúllanse na vi-
da dun Cristo de cartón-pedra.

Os promotores deste parque te-
mático non son parvos e aprovei-
taron a proximidade de Disney-
world, do Centro Espacial Ken-
nedy e dos Estudios Universal,
que acollen millóns de visitante
ao cabo do ano. A Holy Land Ex-
perience (Experiencia en Terra
Santa) ten obxectivos máis mo-
destos en canto ao número de vi-
sitantes, uns doucentos mil ao
ano. O fundador do parque, Mar-
vin Rosenthal, asegura que a in-
tención do complexo é “reforzar
a fé dos visitantes”. Rosenthal é
presidente dunha secta evanxéli-
co-cristiá “sen ánimo de lucro”,
propietaria dos terreos onde se
instalou o parque cun investi-
mento de 16 millóns de dólares.

“¿Quen somos? ¿Onde imos?

¿De onde vimos?”. Estas tres
preguntas, segundo os promoto-
res, reciben resposta nun parque
que recría os pasaxes máis signi-
ficativos do Vello e do Novo
Testamento asi como a paixón e
morte de Cristo. A empresa en-
cargada de montar o parque foi
ITEC Entertaiment Corp., a
mesma que criou as atraccións
para os estudios de Walt Disney
e os da Universal. Comprimiron
milleiros de anos de historia bí-
blica nun percorrido que dura de
tres a cinco horas. Iso si, asegu-
ran que todo se axusta rigurosa-
mente á historia.

O visitante paga unha entra-
da de 17 dolares por acceder a
este mundo de cartón pedra no
que se recría a cidade de Xeru-
salén. Pode visitar o xardín do
Sepulcro, onde foi sepultado o
corpo de Xesucristo e onde,
despois, resucitou. Actores es-
pallados por todo o recinto fan
representacións para os visitan-
tes que teñen toda unha ampla
gama de produtos para adquirir
nos mercados. Unha das esce-

nas con máis éxito é a protago-
nizada por Adán e Eva. Pódese
visitar un templo falso de Hero-
des e recorrer o camiño que le-
vou a Cristo á crucifixión. 

A organización evanxélica
que esta detrás do parque temáti-
co afirma que xa non hai que ir a
Terra Santa. “Aquí pode vir á
xente e mirar as cousas sobre as
que leu e estudiou en sermóns.
En Disney ou na Universal hai
moita emoción pero en Holy
Land os acontecimentos son ver-
dadeiros”, din. Na benvida ao
complexo, deséxaselle ao visi-
tante a súa redención por Deus.
E, sen embargo, Rosenthal nega
que o parque faga proselitismo.
As primeiras protestas veñen da
comunidade xudea, polo caracter
hebreo-cristián da secta de Ro-
senthal. Ou sexa, considérase
xudea pero aceita a Xesús como
o Mesías, contradicindo a teolo-
xía tradicional hebrea. Para os
rabinos de Orlando a intención
oculta deste complexo é conver-
tir aos xudeos. Outras críticas
chegaron da man de intelectuais

norteamericanos e do veciño
México que, ademais, da acusa-
ción de proselitismo, critican a
iniciativa por estar dirixida a
burgueses que se contentan co
mundo irreal ofrecido polas tele-
novelas, a prensa do corazón e,
agora, os parques temáticos.

Personaxes de ficción, feitos
históricos e hipotéticas socieda-
des futuras nutren os parques te-
máticos de todo o mundo. Contar
con un complexo deste tipo pode
converterse nun obxectivo políti-
co, como no caso do goberno do
PP en Valencia que teimou por
Terra Mítica para poder compe-
tir co catalán Port Aventura, aín-
da a risco do fracaso económico.
Ninguén se atrevera ate agora a
poñer a figura de Xesús a mesma
altura que a de Micky Mouse.
The Holy Land Experience abre
a porta a novos parques nos que
os EE UU podan recriar en car-
tón pedra e, segundo a súa propia
versión, a historia do país, coa
loita dos indios polas súas terras,
o ataque de Pearl Harbour ou o
asasinato de JFK.♦

Nº 1.026
Do 21 ao 27
de marzo
de 2002 Toca agora dividir o

mundo entre terroristas
e antiterroristas. Que

así seña, pois. Sen embargo
hai algunhas preguntas que
facer. Os palestinos son ca-
lificados unhas veces de te-

rroristas, outras de guerri-
lleiros, cando non de mili-
cianos ou de extremistas.
Os mesmos mozos co mes-
mo fusil de asalto no mes-
mo programa informativo
reciben distinto alcume. O

asunto resulta grave, porque
de ser guerrilleiros merecen
a nosa comprensión, mais,
se son terroristas, deben re-
cibir o seu merecido. ¡Que
se defina o departamento de
filoloxía da OTAN!♦
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O líder
solitario
FRAN ALONSO

Un dos cambios tan-
xibles da fin de sé-
culo é a desapari-

ción da liña divisoria en-
tre os partidos políticos
de dereitas e os de es-
querdas (moi especial-
mente no que se refire a
políticas económicas),
como acaba de quedar
patente no Cumio de Bar-
celona. Por suposto, ta-
mén a tan invocada ter-
ceira vía de Tony Blair
marchou polo rego abai-
xo. Os referentes ideoló-
xicos diluíronse, e nin se-
quera hai líderes nunha
posición ética á que a so-
ciedade poida remitirse.
Olof Palme foi, segura-
mente, o último (nesa pa-
tria fría da rebelde Pipi
Mediaslongas). Sen em-
bargo, na Europa de ho-
xe, eu non podo ocultar a
miña simpatía polo pri-
meiro ministro francés,
Lionel Jospin. 

O principal problema
de Jospin é o marco neo-
liberal no que se ve obri-
gado a moverse e nego-
ciar, que o leva por veces
a facer renuncias ideoló-
xicas en favor dun certo
posibilismo de factura
europeísta. Malia todo,
foi o único líder europeo
que, por exemplo, ousou
enfrontarse ás ansias de
vinganza de Bush logo
do 11 de setembro e ta-
mén o único que mostrou
o seu apoio ao debate so-
bre a posible aplicación
da Taxa Tobin aos move-
mentos de capital finan-
ceiro especulativo, algo
que reivindica o move-
mento antiglobalización
con xusta teimosía
(¿quen se atreve a negar
que outro mundo é posi-
ble?). 

Recoñezo as miñas
simpatías por Jospin a
pesar da súa política pro-
marroquí e anti-saharauí
e a pesar do seu centralis-
mo galo patolóxico, que
demostrou ser quen de
sacrificar renunciando ao
seu ministro Chevenment
para lle outorgar unha
certa autonomía política
e fiscal a Córsega. E ou-
tro logro histórico de Jos-
pin foi, sen dúbida, o de
reducir a xornada laboral
a 35 horas en plena ma-
rea neoliberal. 

Jospin é o único líder
europeo capaz de exercer
unha certa presión ética
sobre as políticas sociais
europeas e o único que
nestes momentos contra-
rresta minimamente o
desmantelamento destas
en favor do sistema ame-
ricano. Como pretendeu
coa liberalización da
enerxía en Barcelona.
Mágoa que, moitas ve-
ces, o líder solitario aca-
be cedendo.♦

Ano XXV
IV Xeira
1,75 Euros

Martín

Sarmiento
N O V I D A D E

A NOSA TERRA

Francisco Carballo

Visite Cristolandia
Dúas imaxes do parque temático Experiencia en Terra Santa instalado en Orlando (EE UU).




