
RESUCITAN OS GOBERNADORES CIVÍS, SENÓN CO SEU NOME,
si coas súas funcións. Esta é a intención do Goberno central que
decidiu reforzar a figura dos delegados e subdelegados nas comu-
nidades autónomas ampliando o seu papel de coordinadores da
administración central para dotalos, outra volta, dun forte papel
político. A medida forma parte da regresión autonómica que ven
practicando José María Aznar e o seu Gabinete. ¿Onde están as
promesas de administración única? ¿Acaso as autonomías non
forman parte do Estado, segundo a nova política do PP? Pero se-
mella que Aznar pretende ir máis alá dunha concepción xacobina
e centralista do Estado. Tamén está a recuperar, cada vez que se
produce un conflicto, os xeitos e maneiras característicos do or-
deno e mando dos gobernadores civís do franquismo. Pouco impor-
ta que algúns dos dirixentes populares se criasen en democracia ou
que outros procedan da dictadura. Semellan todos eles especializa-
dos en facer rexouba das leis que non lle son gratas. Un dos casos
máis notorios é o uso minorizante da língua galega naquelas áreas
de xestión dos organismos públicos dependentes da administración
xeral do Estado. Deámoslle unha ollada os rótulos das autoestra-
das para comprobar o desprezo olímpico pola legalidade. ¿Volve-
rán os tempos da brocha anónima normalizadora da transición?♦
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Pepe Carreiro

Francisco
Rodríguez
‘O BNG ten que

recuperar a imaxe
de forza alternativa’

(Páx. 9)

1,75 Euros

O sol do verán, a novela
póstuma de Carlos Casares,
é unha historia de amor e morte,
pero tamén un canto melancólico
á beleza, á xuventude,
á plenitude da vida e da memoria.

Carlos Casares
O sol do verán

POR QUE FALLARON OS GOLPISTAS EN VENEZUELA

48 horas sen Chávez

Entrevista coa
ministra galega

de Chávez

(Páx. 2-3)

HÉCT O R C ASTILL O

Beiras e Fraga,
un novo xantar

con acordos
(Páx. 6)

O concello de Cea
regálalle á

Fundación San
Rosendo un edificio
no que gastou 2,4
millóns de euros

(Páx. 15)



O primeiro erro do goberno dita-
torial foi enganar a moitos dos
seus aliados. Ao principio sempre
se falou de Xunta de Goberno e de
pronto aparece Carmona Estanga
unxido como líder único do novo
proceso, designado polo Coman-
dante do Exército, Efraín Vás-
quez. Segundo conta a A Nosa Te-
rra o xornalista Juan Carlos Zapa-
ta, analista do dia-
rio Tal Cual, “nin
empresarios, nin
políticos, nin sin-
dicalistas implica-
dos na conxura
golpista o saben
explicar. ¿Que pa-
sou? ¿Quen deci-
diu que fose só
Carmona Estanga
cando o venres na
madrugada se fa-
laba das opcións
que integrarían a
Xunta? ¿Quen
desbotou dun plumazo os nomes
de Guaicaipuro Lameda (ex-pre-
sidente da petroleira estatal), de
Carlos Ortega (sindicalista, presi-
dente da CTV) e de Francisco
Arias Cárdenas (ex compañeiro
de armas de Chávez e ex candida-
to presidencial), entre outros? Al-
gúns dos consultados sinalaron
que cando chegaron ao lugar de
xuntanzas foron informados da
designación, e aceptárona con re-
signación. Aí comezaron tamén as
diferencias con Ortega, o presi-
dente da CTV, que fora parella de
Carmona na rebelión civil”.

Entón veu o erro de fondo. O
Decreto Número 1 e o único sobre
cuxa autoría hai discusións. Un
decreto que dinamitaba todas as
institucións democráticas dun plu-
mazo e máis, porque ata reforma-
ba a Constitución vixente. A eufo-
ria dos primeiros minutos ficaba
atrás, xa que inclusive algúns dos
empresarios que asistiron ao acto
do Salón Ayacucho comezaron a
perder confianza no novo réxime.
O xornalista Zapata sinala que “o
que pasou é que Carmona Estanga
novamente desoíu os consellos
dos sectores máis moderados so-
bre como encauzar a transición.

Desbotou un primeiro documento
de decreto para acoller o definiti-
vo, que leu fronte ao que semella-
ba unha asemblea de empresarios
congregada en Miraflores. Non
hai dúbida xa de que Carmona Es-
tanga se entregou aos sectores
máis radicais do capital, o Opus
Dei e a Forza Armada”.

A demostración diso é que no
gabinete de gober-
no que designa
Carmona aparece
como ministro de
Relacións Exterio-
res, José Rodíguez
Iturbe, alto diri-
xente do partido
socialcristiano Co-
pei e connotado
representante do
Opus Dei en Vene-
zuela. É nomeado
como ministro de
Finanzas, Leopol-
do Martínez, alto

executivo do Grupo Cisneros, cu-
bano anticastrista radicado en Ve-
nezuela en estreita relación coa
Fundación Cubano Americana de
Mas Canosa, en Miami. Ademais
designa en distintos cargos a mili-
tares de extrema dereita, sen man-
do en praza, e a ex ministros dos
gobernos de Carlos Andrés Pérez.

Oposición inmediata

O acto de promulgación do Decre-
to 1 foi o venres 12 na tarde. Pero
xa na noite se reunían banqueiros,
empresarios e sindicalistas da
CTV para deseñar mecanismos a
fin de botar para atrás o decreto. A
esa mesma hora, o xeneral Raúl
Baduel (fiel a Chávez) e o gober-
nador Didalco Bolívar iniciaban a
toma de Maracay e da base militar.
Por outro lado, hai que lembrar
que xa o xoves 11 na tarde, Luis
Miquilena (ex ministro de Chá-
vez), desde un canal de televisión,
tentaba que o considerasen como
factor de negociación, e é sintomá-
tico da liña extremista que seguía
o novo réxime que tentasen voar
dun golpe as institucións, e entre
elas a Asemblea Nacional, soa-
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Carmona enganou os seus aliados e ditou
medidas de extrema dereita

RAMÓN MACEIRAS

O novo goberno abandonou o centro do poder porque nunca tivo en realidade o control des-
te. Non puido mudar a Casa Militar que lle seguía sendo leal ao presidente Chávez. Fontes
do Movimiento Quinta República confirmaron a A Nosa Terra que foron os membros de
Casa Militar os que contactaron cos ministros chavistas e lles abriron as portas de Pazo.

Carmona

entregouse

aos sectores

máis radicais do

capital de Miami,

o Opus Dei e

a Forza Armada

Hugo Chávez na súa primeira intervención pública tras ser liberado polos golpistas.



mente para evitar ter que sentar a
negociar con Miquilena. Algúns
analistas cualificaron isto como
“craso erro”. “Non só botaron en-
riba o chamado chavismo modera-
do (representado por Miquilena),
senón todos os elementos políticos
representados na Asemblea Na-
cional”, afirman. O venres na noi-
te, o director do diario Tal Cual,
Teodoro Petkoff, no canal Televen,
criticaría o decreto e o seu contido
plutocrático, o cal ía resultar de-
moledor nun sector moi amplo da
opinión pública.

En consecuencia, na mañá do
sábado 13, xa o goberno transitorio
tiña pés de lama. Tívoo en realida-
de desde que o sindicalista Alfredo
Ramos, en nome da CTV, non
apoiou o decreto nin a designación
de ministros no acto de Miraflores.
O certo é que ao mediodía do sába-
do, con todos os factores en contra,
Carmona Estanga recoñecía que
estaba obrigado a
botarse atrás, pero
os distintos actores
políticos advertía-
no que ao restituír-
se a Asemblea Na-
cional con nova di-
rectiva, se procede-
ría tamén a desig-
nar un novo presi-
dente transitorio,
xa que el perdera
credibilidade. De
todos os modos, estaba obrigado a
seguir ata o final, pero a insurxen-
cia militar medraba, o chavismo re-
agrupábase, e o pobo tomaba as
ruas. O seu tempo estaba contado.
Ao finalizar a tarde, saíra de xogo.
O seu goberno caíra e a restitución
de Chávez foi un asunto que se de-
cidiu só entre militares”.

O non dos militares

O decreto golpista logrou unir
nunha única causa os militares
chavistas e os institucionalistas.
De modo que a maioría que ga-
ñara Carmona a noite anterior,
perdeuse tamén nunhas poucas
horas. O comandante do Exército
aparece na noite corrixindo a
Carmona e esixindo que restitúa
a Asemblea Nacional. Pero non
só iso, na designación do tren mi-
litar que o acompañaba, incluín-
do o ministro da Defensa, foron
saltados xeitos formais e de anti-
güidade, que no mundo militar
pesan moito. O feito creou temo-

res e solidariedades automáticas.
Iso explica a declaración do co-
mandante da Guardia Nacional á
prensa, ao deixar en claro que as
nomeamentos facíaos soamente
el. E iso que a Guardia foi o cor-
po máis leal ao presidente que
agora chaman Pedro, O Breve.

A continuación comezan a
pronunciarse gornicións militares
a prol de Chávez unha vez que se
evidencia que é falso que este re-
nunciase á presidencia e disolve-
ra o Gabinete.

Asasinatos

O diputado da Asemblea Nacional
Juan Barreto, membro do Dirección
Nacional do Movimiento Quinta
República (MVR), partido de Chá-
vez, comentou para A Nosa Terra
que o decreto dos golpistas eran ta-
mén, “un sinal represivo para al-
gúns sectores da clase media. En
Caracas quixeron tomar a xustiza

pola man, co apoio
dos alcaldes Leo-
poldo López e En-
rique Capriles Ra-
donski, dos muni-
cipios de Chacao e
Baruta. No muni-
cipio de Sucre foi
tomada a alcaldia e
no de Táchira e en
Mérida os gober-
nadores foron de-
saloxados dos seus

postos. Con apoio da policía muni-
cipal de Baruta montouse o asedio á
embaixada de Cuba”.

“Ao mesmo tempo desatába-
se unha razzia represiva con máis
de 140 achandamentos das casas
de ex ministros e dirixentes do
partido do goberno e o asasinato
de tres dirixentes dos Círculos
Bolivarianos dos barrios popula-
res de Caracas”, segundo sinala
para o diario El Nacional o vice-
presidente Diosdado Cabello.

A cara represiva do novo réxi-
me ficou ao descuberto en menos
de 24 horas e unha parte da pobo-
ación que ficara na casa mentres
Chávez caía, decidiu saír á rua pa-
ra defender a Constitución e para
esixir a liberdade do presidente de-
posto polos golpistas.

Algúns comentaristas non
deixaron de sinalar que o que
non fixo o chavismo en ningun-
ha das oportunidades nas que ga-
ñou as eleccións, si o fixeron os
que horas antes falaban de tole-
rancia, democracia e liberdade.♦
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Vén da páxina anterior

A. EIRÉ
“É a primeira vez que o pobo é
capaz de darlle a volta á situa-
ción só 24 horas despois de
perpetrarse un golpe de Estado.
Permite que o proceso de cam-
bio que se está a dar en Vene-
zuela saia fortalecido despois de
que quedase restituido o estado
de dereito co regreso de Hugo
Chavez á presidencia, afirma
María Cristina Iglesias, ministra
de Traballo de Venezuela.

María Cristina Iglesias é ga-
lega, da comarca de Lemos.
Emigrou a Venezuela de cativa
coa sua família, cando residía en
Valladolid. Afirma que exerce
como tal (foi socia da Irmanda-
de Galega de Caracas), e consi-
dera que “unha boa parte da
emigración galega en Venezuela
é bastante conservadora, como o
foi sempre. Celso Emílio Ferrei-
ro xa se deu conta”, aínda que
manifesta non saber cal  foi a
posición maioritaria dos galegos
neste conflicto. Pero o seu caso
tampouco é único entre os gale-
gos. Hai moitos que apostan por
Chavez, “comprometidos co po-
bo e coa súa revolución”.

A ministra relátanos o medo
que pasaron cando o golpe “por-
que nos achaiaron a morada,
ameazáronnos e insultáronnos”.
“Agora nada é igual. –Afirma–.
Moi ao contrario. Os agora deti-

dos terán todas as garantías cons-
titucionais e un proceso xusto”.
Garantías constitucionais que fo-
ron “o primeiro que eles suprimi-
ron para todos, suspendendo to-
dos os poderes públicos”, por iso
se asombra de que algúns medios
e algúns dirixentes políticos “se
negasen a falar daquelas de gol-
pe de Estado e falen agora de
contragolpe”. 

Iglesias considera que diri-
xentes, como o presidente espa-
ñol José María Aznar, tomaron a
postura que tomaron  ao comezo
porque “están moi supeditados
aos intereses dos Estados Uni-
dos”. O mesmo lle pasou a políti-
cos como Dualde, o presidente
arxentino e a outros de Latinoma-
mérica, pero “logo déronse conta
de que este golpe non se podía
permitir”, afirma a ministra.

“O que estaba a pasar en
Venezuela atentaba claramente
contra a Carta Democrática In-
teramericana. Un documento
asinado tamén polos Estados
Unidos”, reflexiona a ministra.
Non quere ser excesiva nas sú-
as declaracións, prefire a diplo-
macia, non acusa directamente
os Estados Unidos de estar de-
trás do golpe pero recoñece que
“sempre saltaron os acordos in-
ternacionais e as leis cando lle
convén aos seus intereses”.

A ministra é rotunda cando

afirma que “é preciso aclarar
todo o proceso que levou a este
golpe de Estado e as distintas
responsabailidades de cada
quen”, como se percibise xa a
existencia de presións para que
isto non aconteza.

¿Cómo foi posíbel ese golpe
de Estado e a volta do presiden-
te Chavez ao poder tan só 24 ho-
ras despois? Mª Cristina Iglesias
explica que os grandes empresa-
rios, as xerarquías católicas e al-
gúns membros do alto mando
militar foron os causantes dese
golpe “que levaban preparando
desde había meses, pero os xe-
nerais que o perpetraron víronse
rapidamente desautorizados po-
los mandos intermedios do
Exército e o pobo saiu á rúa pa-
ra defender a República Boliva-
riana de Venezuela e a legalida-
de vixente, rodeando primei-
ramente o cuartel onde estaba
detido o Presidente Chavez e
despois baixando en masa cara
as principais capitais”. 

Para Mª Cristina Iglesias ta-
mén foi importante o papel da
prensa estranxeira que non só
informou do que estaba a conte-
cer, “permitíndolle aos propios
Venezolanos coñecer a situación
interna, senón que deu a coñecer
ao mundo o que era unha nova
actuación golpista dunha oligar-
quia latinoamericana”.♦

Mª Cristina Iglesias, galega, Ministra de Traballo

‘O pobo deulle
a volta á situación en 24 horas’

G USTAV O  FRISN EDA

Unha das persoas que máis se
precipitou no curso do fracasa-
do golpe de estado en Venezue-
la foi o Presidente da Irmanda-
de Galega de Caracas, Manuel
Diéguez, coas súas rumbosas e
irresponsábeis declaracións á
prensa galega.

Atribuíndose a representa-
cións dos máis de cen mil gale-
gos que viven no país, Diéguez

dixo nos medios de comunica-
ción de Galiza e de Caracas que
os galegos de Venezuela apoia-
ban o golpe e estaban “eufóri-
cos e aliviados” pola caída de
Chávez. Diéguez confesábase
tamén en Faro de Vigo “amigo
persoal” de Carmona.

As manifestacións de Dié-
guez contribuíron a poñer en
perigo a seguridade da comuni-

dade galega residente en Vene-
zuela. A xenreira dos pobres de-
satouse de novo durante o do-
mingo pasado a través de saque-
os aos comercios que afectaron
non só a un certo número de ga-
legos, senón aos propios comer-
ciantes venezuelanos. As perdas
resultaron cuantiosas e Diéguez
colocaba á comunidade galega
como inimiga do goberno.♦

A irresponsabilidade
do Presidente da Irmandade Galega

A cara represiva

do novo réxime

ficou ao descuberto

en menos

de 24 horas

¿Que aconteceu o sábado 13 de
abril cando os canais comerciais
de televisión, aqueles que apela-
ban á liberdade de expresión e
do dereito á información con
Chávez, se abstiveron de apre-
sentar imaxe ningunha do que
estaba a acontecer nas rúas de
Venezuela? ¿Que conduciu a que
RCTV cortase as declaracións
do fiscal Isaías Rodríguez de-
nunciando o golpe? ¿Por que os
venezuelanos tiveron que reco-
rrer a Radio Caracol, CNN ou a
Televisión Española para sabe-
ren do que estaba a ocorrer? “Fo-
mos obxecto dunha censura bru-
tal”, responde un reporteiro dun
canal de televisión.” Puxéronnos
un cerco e non nos permitiron
traballar”, di outro do canal da

competencia. “Somos carne de
canón das aventuras políticas
dos donos dos medios”, refrenda
un terceiro xornalista. Todos fa-
lan desde a sombra do anonima-
to. Agora temen pola súa vida e
pola súa credibilidade.

“A orde era non informar de
nada  do que estaba a acontecer,
o cal é incríbel porque se trataba
dun día histórico. Ningún dos
xornalistas estivemos de acor-
do”, prosegue o informador.
Agora temos hipotecado o noso
futuro: a seguridade e a credibili-
dade de todos están en risco por-
que a xente pensa que o silencio
do canal é unha decisión dos
xornalistas. Son os nosos rostros
os que eles coñecen e agora sen-
tímonos ameazados”.♦

Os golpistas
censuraron a televisión



Desde que Alexandre Magno –trescen-
tos e pico anos antes de Cristo– desfi-
xo a golpe de espada o nó gordiano

para irromper no Próximo Oriente, a terra de
Palestina coñeceu varias veces a agresión oc-
cidental. Pagou caro ser Media Lúa Fértil,
confluencia comercial entre Oriente e Occi-
dente ou chave, hoxe en día, para o control
sobre a primeira área productora de petróleo.

No século XI os europeos atoparon na reli-
xión a escusa para entraren alí a saco e estable-
cer un artificioso estado latino, aducindo que
aquilo lles pertencía ós cristiáns por ter nacido
alí Cristo e o cristianismo. O argumento non
era nin máis nin menos válido que o actual, e
serviulle de bandeira ós cruzados para desata-
ren a barbarie contra os habitantes musulmáns
do país. Aquel enxendro non puido nunca go-
zar de estabilidade e rematou mordendo o pó.

O intento repítese nos nosos días. Ante a
inevitable descolonización do Próximo Oriente,
os ingleses aceptaron abandonar a zona coa pre-
caución de deixaren asentados gobernos amigos
(en mans das corruptas oligarquías locais) e, por
se acaso, separando dos grandes estados que na-
cían (por exemplo Iraq) algunhas leiras petrolí-
feras, só viables co seu respaldo, como Kuwait,
os emiratos e outros enclaves semellantes. Mais
aínda isto debeulles parecer insuficiente garan-
tía para prolongar a explotación, e decidiron ins-
talar solidamente unha xigantesca base militar
de Occidente, capaz de hostigar continuamente
ó mundo árabe e neutralizar calquera veleidade
de nacionalización dos seus recursos. Para iso
inventaron Israel, chamado desde o seu mesmo
nacemento a ser compendio e paradigma do sal-
vaxismo imperialista. A súa esencia sería admi-
nistrar o peor: terrorismo (o de verdade, contra
toda a poboación inerme e sen distingos), asasi-
nato, infanticidio, tortura, prisión masiva, se-
cuestro, ausencia total de garantías legais e hu-
manas, saqueo, expulsión de terras e vivendas,
limpeza étnica completa, discriminación, humi-
llación, condena á miseria e ó desespero, caso
omiso á voz do mundo...

Como coartada, de novo, a relixión (agora
a xudía), tal como séculos atrás: alí naceu o
xudaísmo, logo a terra perténcelles por deci-
sión divina. O antisemitismo nazi e as acusa-
cións presentadas no proceso de Nüremberg
aseguraban a disposición favorable da opinión
pública para unha operación inxustificable.

Procedeuse, sen embargo, á conveniente
posta ó día, dando por bo un dos principios
do nazismo: os xudeus constituían unha na-
ción. Dunha premisa tan absurda Hitler de-
ducira que eran estranxeiros en Alemaña e
por iso despoxounos dos dereitos inherentes
á nacionalidade. A aberración actual obra en
sentido contrario, mais o fondo é o mesmo: a
exclusión. A Biblia dotaba de historicismo a
usurpación de Palestina, e os palestinos vían-
se convertidos en ilexítimos ocupantes

Non deixa de chamar a atención que desde
as mesmas posicións ideolóxicas desde as que se
fulminan críticas contra supostos nacionalismos
organicistas cando estes cuestionan a actual for-
ma de Estado, se acepte en cambio en toda a súa

simpleza o máis organicista dos argumentos,
identificando nación con relixión. A ninguén se
lle ocorrería afirmar que católicos ou protestan-
tes constitúen senllas nacións, pois afortunada-
mente a linguaxe tivo o acerto de crear palabras
diferentes para realidades que tamén o son.

Nin os xudeus son unha nación nin moito
menos o é Israel. É un Estado; e na máis cum-
prida acepción do termo, sen adherencias que
o camuflen: concebido para exercer a domina-
ción, a violencia sen disimulos, que niso con-
siste a súa tristísima historia. É sinxelamente o
instrumento militar do imperialismo que Occi-
dente mantén en Oriente Medio para perpetuar
a súa presencia. Todo israelí é un ocupante.

Salta á vista a imposibilidade de solucio-
nar o conflicto, da mesma maneira que o foi
na Idade Media mentres se pretendeu salva-
gardar a presencia europea. Só a retirada dos
cruzados e o desmantelamento do reino latino
restableceu a normalidade. ¿Cómo pretenden
Europa e Estados Unidos exercer de mediado-
res se eles son parte?; Israel é parte deles.

O despregamento propagandístico imperia-
lista fixo prender en boa parte da opinión públi-
ca a idea de que o problema se reduce á mala
convivencia entre dúas nacións e que a paz se
acadará cando ambas cedan (cando os palesti-
nos cesen de reclamar o seu e os israelís conso-
liden o latrocinio) e acepten un alto o fogo (os
que o disparan e os que o reciben). A fórmula
máxica é “paz por terra”, dando por sentado que

os palestinos deben dar a paz a cambio de reci-
biren a terra, cousa completamente irrealizable,
porque nin a guerra depende deles nin os israe-
lís teñen terra que ofrecer, pois ningunha lles
pertence, por máis que Iavé llela prometese hai
tres mil anos. Salvo que se acepte como lexíti-
mo o dereito de conquista, é dicir, o roubo.

A principios do século XX só había en Pa-
lestina unhas 25.000 persoas de relixión xu-
día, que a inmigración sionista (baixo tutela
británica desde 1918) incrementou ata medio
millón en 1948, data de creación do Estado de
Israel; hoxe son seis millóns. Salvo aquela
exigua poboación inicial o resto son invaso-
res, procedentes na meirande parte de Europa
e América, que lles ocuparon todo ós palesti-
nos e expulsaron a millóns do seu país. Pero
medio século é pouco tempo na Historia.

Asistelles ós palestinos o dereito univer-
salmente recoñecido a resistirse á ocupación
e ó expolio por todos os medios ó seu alcan-
ce, malia estes sexan ben inferiores ós dos
agresores. A forza da violencia pode obriga-
los hoxe a aceptaren solucións ficticias, co-
mo a de se conformaren con ese estado in-
viable en que os queren confinar, nas reser-
vas de Cisxordania e Gaza.

Pero máis inviable aínda é Israel, un tu-
mor incrustado por Europa e os Estados Uni-
dos no corazón do mundo árabe. Non ten
máis futuro ca os cruzados. Só é cuestión de
tempo e sufrimento.♦
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Entre os moitos que
poñen a ca ldo, a pan
pedir ou a caer dun
burro, a Chávez
destaca un: Felipe
González. O
expresidente socia lista
chamoulle “gorila”. Pero
esta ca lentura lingüística
non se entendería sen o
seu contexto: Gonzá lez
é amigo de Carlos
Andrés Pérez,
expulsado da
presidencia de
Venezuela polos casos
de corrupción en serie
nos que apareceu
implicado, e adema is é
íntimo de Cisneros, un
dos ma iores empresarios
do pa ís caribeño, dono
de Telcel (a telefónica
daquel pa ís), da
representación naciona l
da Coca-Cola , amén
doutras empresas. Ha i
que lembrar que o último
caracazo tivo a súa
orixe na furia socia l ante
a crise da economía en
contraste coa ostentosa
voda dunha filla de
C isneros. 

Cando Chávez
regresou ao pa lacio de
M ira flores, desde a illa
na que o tiñan
confinado, abra zos e
bágoas desa táronse
entre os seus
ministros, tamén recén
liberados, a lgún coas
marcas dos golpes
recibidos a índa enriba ,
entre os seus
colaboradores, entre o
pobo dos ranchitos
que ba ixara ao grito de
“non queremos que
volvan os de sempre” e
entre os xóvenes
soldados, a lgúns de
orixe mestiza, como o
presidente . Ao unísono,
sen poñerse
previamente dacordo,
todos comez aron a
cantar o himno
naciona l, saboreando
cada pa labra da súa
letra: “ G loria a l bravo
pueblo / que el yugo
lanzó / la ley
respetando / la virtud y
honor. / Aba jo

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

Cruzada en Palestina
ANSELMO LÓPEZ CARREIRA

A presencia de Israel nun contorno árabe é unha idea tan fóra de lugar
como a fundación dun reino cristián en Palestina durante a Idade Me-
dia. A paz na zona só será posíbel cando o estado xudeu desapareza.

Cartas

Fallido golpe militar
en Venezuela
Por enésima vegada América La-
tina se viu sacudida por un golpe
militar e sempre propiciado polos
mesmos e que sempre empregan a
mesma estratexia. Primeiro válen-
se dos medios de comunicación
que lles pertencen, para intoxicar e
desprestixiar con informacións
tendenciosas e falsas, que van fa-
cendo mella na opinión publica,
despois os sectores empresariais
promoven paros en apoio de gru-
pos estranxeiros que controlan as
principais empresas do país. Ta-
mén se compra a conciencia dal-
gúns dirixentes sindicais sen es-
crúpulos.

Nesta etapa, nas maioría dos

casos tamén participa a Igrexa,
facendo un chamado aos fieis
pola perda dos valores morais e
espirituais, propiciados segundo
eles, pola política levada a cabo
polo governo que se quere depo-
ñer e por último o chamado aos
salvadores da patria en perigo, as
Forzas Armadas, cuios mandos
na sua imensa maioría pertencen
ás clases acomodadas do país e
pasaron polas escolas especiais
de Estados unidos para a súa pre-
paración ideolóxica-militar.

Unha vez consumado o golpe
militar, os medios de comun-
ciación seguen intoxicando con
informacións falsas á opinión pú-
blica militar e extranxeira, para
consolidar o seu poder represivo.
O fallido Golpe Militar contra o
Presidente Hugo Chávez quedou

sellado o pasado febreiro, cando
se reuniron na República Domini-
cana, Pedro Carmona Estonia pre-
sidente de Fedecámaras, Carlos
Ortega, presidente da Central de
Traballadores Venezolanos, Car-
los Andrés Pérez ex-presidente de
Venezuela, diputados do Partido
Republicano de Bush e o ex ase-
sor do Departamento do Estado
Thor Halvoorsen. Desta reunión
saíu o acordo de que sería nomea-
do presidente dunha Xunta Cívico
Militar, Pedro Carmona, xa que o
ser un civil, tería un maior créto
internacional e ademáis ao ser
presidente da patronal venezolana
podería defender mellor os intere-
ses dos grupos económicos na-
cionais e extranxeiros.

Este golpe militar fallido foi
acelerado pola crise do Medio

Oriente, ao ver perigar Estados
Unidos o seu suministro de Pe-
tróleo, para o cal nomeou a un
novo embaixador en Venezuela a
Charles Shapiro, vello coñecido
na rexión por ter dirixido a gue-
rra suxa en Centro América.

¿Por que tanta hipocresía dos
gobernos europeos e en especial
ao español de non recoñecer que
o de Venezuela foi un golpe mili-
tar apoiado polos Estados Uni-
dos? ¡Teríase derribado un gober-
no democráticamente elexido!

Aqueles que tanto cacarexan e
rachan as vestiduras na defensa
das democracias elexidas median-
te o voto, nesta oportunidade non
abriron a boca para defender un
goberno lexitímamente elexido e
limitáronse a pedir o pronto resta-
blecemento das garantías constitu-

A N A PILLAD O



Cando no ano 1990 se puxo en marcha o
xermolo da Coordinadora para o Estu-
dio dos Mamíferos Mariños (CEM-

MA) coa idea de afondar no traballo sobre a
fauna mariña protexida galega, iniciado na dé-
cada dos 70 pola Sociedade Galega de Histo-
ria Natural (SGHN), procuramos simultanear
as prospeccións de campo para estudiar aos
mamíferos mariños, varados ou avistados, co-
as prospeccións nas bibliotecas de Galicia pa-
ra rastrexar a pista das focas, golfiños e bale-
as na nosa historia e na nosa literatura. Neste
senso a sorpresa foi grande e superou as nosas
expectativas, estas especies figuran sobrada-
mente nas referencia da cultura galega dende
a nomenclatura á toponimia, dende o refranei-
ro ata a poesía, dende Alfonso X ata Luísa
Castro, foi así como demos coas referencias
dos escritores: Tobío, Dieste, Otero, etc, e in-
do máis atrás coas referencias naturalistas de
Seoane, Sarmiento e Feijoo. Retomando a fi-
gura de Sarmiento, tan homenaxeada e recu-
perada que será este ano, non podemos esque-
cer as importantes referencias que fai a estas
especies mariñas. Os documentos examinados
por nós sobre este autor, ata o momento, foron
exclusivamente os publicados antes de 1998,
agardemos que as edicións deste ano 2002, ata
o de agora documentos de acceso rextrinxido
para o público, aporten novos comentarios do
autor sobre estas especies.

A mediados do século XVIII, Martín Sar-
miento establece unha serie de consideracións
sobre os arroaces (Tursiops truncatus), coa fi-
nalidade de coñecer mellor o seu comporta-
mento e dar coa mellor forma de diminuír o
seu número, pois partía da idea, xeneralizada
entre os mariñeiros da época na ría de Ponte-
vedra, de que os arroaces eran prexudiciais pa-
ra a pesca porque eran moi abundantes e polo
tanto eran os causantes da desaparición da sar-
diña. En canto ao seu comportamento, sinala
que andan en manda e sacando o corpo fóra da
auga. Nunha carta do ano 1758, e sempre coa

perspectiva de atopar o mellor modo de redu-
cir o seu número, sinala Sarmiento: He leído ...
que por el mes de junio se vuelven ciegos...y
que andan desatinados sin ver ni gota en tan-
to mar…, e dille ao seu interlocutor que lle pi-
da aos mariñeiros que comproben
esta circunstancia, pois como
mencionará en posteriores cartas
dese mesmo ano ... se podría
amañar que andando ciegos, se
les hiciese entrar en una ensena-
dita y matarlos allí a poca costa.

Sarmiento coñece aos arroa-
ces e diferénciaos perfectamente
dos golfiños Creese allí (en Gali-
cia), y en la costa cantábrica que
el arroaz es delfín. Creilo mucho
tiempo: pero haviendome infor-
mado de su figura, no asenti á lo
que avia creido. Este autor aporta
datos sobre a presencia dos arroa-
ces describindo incluso a máis an-
tiga referencia de varamento ma-
sivo de cetáceos en Galicia. A pe-
sar de que as motivacións do inte-
rese de Sarmiento non son hoxe compartíbeis
cos intereses da conservación da especie, hai
que recoñecer que o seu coñecemento chegou
a ser importante, pois, entre outras cousas, pro-
piciaba a investigación de campo coa finalida-
de de obter información sobre estes animais.
Ata tal punto, que chega a plantexar a hipótese

de que o arroaz teña parásitos que o leven a va-
rar, coincidindo esta apreciación con algunha
das teorías que actualmente se barallan á hora
de explicar o fenómeno dos varamentos debi-
do á presencia de parásitos nematodos nos se-

os aéreos que rodean ao oso do
oído que que poden influír na
perda da audición, recepción do
sonar, equilibrio e desorientación.

A confusión reinante entre os
naturalistas do século XIX e
principios do XX ao respecto
das especies de cetáceos leva a
describir minuciosamente a mor-
foloxía, comportamento e indi-
cación da distribución do arroaz
en Galicia, pero atribuíndoa ao
golfiño común. O aproveitamen-
to do arroaz parece esporádico
ou ocasional e a pesar de que
moitos autores recomendan a
súa captura, esta non parece im-
portante ata a lexislación de
1911 que recomenda a súa caza e
prima con recompensa polos

exemplares capturados. Anteriormente só as
famosas corridas de arroaces puideron oca-
sionar problemas na conservación da especie
nestas augas. Hai que sinalar que a súa captu-
ra foi recomendada, principalmente, para di-
minuír o número de exemplares desta espe-
cie, pois considerábase que a súa existencia e
abundancia era un factor fundamental na di-
minución, ou na escaseza das capturas pes-
queiras. Diferentes autores  posteriores falan
do aproveitamento dos arroaces, pero despois
de estudiar diversos documentos non parece
que este aproveitamento fora continuo, senón
esporádico e baseado nas capturas acciden-
tais, igual que na actualidade. En realidade
semella que estes escritos recollen o desexo
de Sarmiento de acabar con eles e o transmi-
ten como feitos históricos consumados.

Afortunadamente case niguén fixo caso
desas recomendacións e actualmente, mal
que ben, os arroaces continúan aínda entre
nós, agardando que os organismos oficiais
fagan razón dos documentos que crean e asi-
nan (Directiva Hábitat, Catálogo Nacional de
Especies Ameazadas) onde figura esta espe-
cie e a toniña (Phocoena pocoena) como es-
trictamente protexidas e sobre as cales hai
que levar a cabo accións de conservación,
tanto especies como do seu medio.♦

ALFREDO LÓPEZ é biólogo
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cadenas / gritaba el
señor / y el pobre en su
choz a / libertad pidió” .

Novo video de Bin
Laden. Con eles pasa
como cos anuncios da
Wolkswagen: segundo
saen, todo o mundo os
comenta . Por certo que
Bin Laden aparece
vestido de forma
impecábel, elegante e
distinguida . Din que xa
compite co novo
presidente de
A fganistán: Karzai,
cuxo estilo fora gabado
por varios modistos.

Carlos Casares,
persoa de ta lante
progresista , sen excesos;
ga leguista afastado do
separa tismo; ga lego
pero ben relacionado en
Madrid, finou e un dos
seus periódicos favoritos,
El Pa ís, dedicoulle unha
respetuosa información,
a índa que, pasado o
día , ninguén má is se
acordou del. Din que na
redacción de El Pa ís
víronse en apretos para
encontrar a lguén que
puidese redactar a
noticia do pasamento.
C asares era case un
descoñecido naquel
ambiente que el
respetaba e a ta certo
punto admiraba . Polo
que se ve, para ser un
descoñecido en
Madrid non é preciso
ser naciona lista , abonda
con escribir en ga lego. 

Claro que M anuel
Rivas é unha excepción
ao que se acaba de
dicir, pero é que o autor
de O  lapis do
carpinteiro é
considerado en M adrid
un autor bilingüe,
a índa que toda a súa
obra crea tiva esteña
orixina lmente escrita en
ga lego. E non ha i quen
os apee do equívoco.

Presentan na capita l
española a Fundación
contra o narcotrá fico.
Un directivo cóntao na
SER: “ Ao fina l da
inauguración do loca l
tomaremos un viño
español para charlar e
evadirnos” . Sería un
lapsus.♦

Sarmiento e os arroaces
ALFREDO LÓPEZ

Sarmiento estudou a fauna mariña como unha das súas innúmeras cu-
riosidades. A súa preparación científica chegou a formular unha hi-
pótese sobre a varaxe dos golfiños que hoxe é considerada probábel.

Garrincha

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

‘Sarmiento
partía da idea,
xeneralizada

entre os
mariñeiros da
época, de que

os arroaces eran
os causantes da
desaparición da

sardiña”

Correo electrónico: info@anosaterra.com

cionais polo ben do pobo. Pero sen
condenar a aqueles que valéndose
do poder económico conseguiron
que uns cantos militares pisoteen a
soberanía popular que hipócrita-
mente din defender. 

Como latinoamericano espero
que os demais militares do conti-
nente sigan o exemplo dos seus
compañeiros venezolanos respec-
tando os principios constitucionais
dos seus países.♦

OMAR CONTRERAS FLORES
(A CORUÑA)

Emigran
os de sempre
Cando lin na prensa as declara-
cións do ministro de emigración

Fernández Miranda, dicindo que
a expulsión das familias de emi-
grantes garante a convivencia,
sentín rabia e algo máis, que me
fixo lembrar o que se sufriu na
nosa terra cando tíñamos que
emigrar masivamente e por moi-
tas causas que todos lembramos,
como a fame, a guerra, e para
mellorar un pouco a vida. Son as
mesmas cousas que hoxe obri-
gan a emigrar as persoas duns
paises para ouitros, aínda que os
dirixentes non o queiran ver así.
Venme a memoria o que me con-
tou un veciño fai tempo, estaba
embarcado en Sadáfrica, e vota-
ba no mar entre sete e oito me-
ses, nunha destas sendo o seu fi-
llo pequeno, volveu de marea
coa ilusión de apertar no seus
brazos o rapaz que practicamen-

te non o coñecía, cando o cativo
o mirou escapáballe, tíñalle me-
do e cor´ría a refuxiarse nos bra-
zos da nai, o home sentíase como
un estraño, mentres o seu fillo lle
preguntaba a súa nai por que non
se ía aquel home.

Ou aquel outro, tamén mari-
ñeiro, que cada vez que tiña que
marchar para  o mar o seu único
fillo agarrábase a el dicíndolle
que non se fora, mentres non pa-
raba de chorar. Estas cousas que
normalmente non se contan afec-
taba e de que maneira a todas
aquelas persoas que tiñan que
abandonar a familia e a terra,
aguantaban calados, pois pre-
firen sacrificarse para que os
seus fillos tiveran un futuro me-
llor que o deles e por suposto sen
ter que emigrar. Estas tristes

anécdotas xorden a feixes en cal-
quer esquina de Galiza, porque
sufriu e sufre aínda a emigra-
ción. Sempre fomos acollidos
tanto en América coma en Euro-
pa, e non pasaba o que hoxe está
a pasar aquí cos emigrantes, que
chegan simplemente para mello-
rar a súa vida e as autoridades
fan todo o posíbe para botalos
fóra.♦

LUÍS CHAPELA BERMÚDEZ
(MOAÑA)



El País cos
golpistas
de Venezuela
O frustrado golpe de Vene-
zuela colleu a contrapé a boa
parte dos meios de comuni-
cación. Unha das actitudes
que máis chamou a atención,
dadas as súas tradicionais
conviccións democráticas,
foi a do diario El País, que o
sábado 13 comezaba o seu
editorial con estas palabras:
“Só un golpe de Estado con-
seguiu botar a Hugo Chávez
do poder en Venezuela. A si-
tuación acadara tal grado de
deterioro que este caudillo
errático recibiu un empu-
xón”. Despois de prestar este
apoio aos golpistas, o perió-
dico madrileño non deixaba
de anotar máis adiante o feito
de que “resulta singular que o
[presidente] elexido seña o
presidente da patronal”. El
País sostiña tamén que
“Chávez xogou con lume
dentro e fora”, pero recoñe-
cía que “A sombra dos EE

UU –que importa de Vene-
zuela un 13% do petróleo
que consume e que onte o
acusou [a Chávez] de buscar
o seu propio final– pódese
presentir detrás do ocorrido”. 

O editorial remataba
cunha sentencia de dúbidoso
rigor democrático: “Sería
bon que Chávez e algúns dos
seus colaboradores detidos
rendisen contas dos seus
desmáns autoritarios e co-
rruptos ante os tribunais do
seu própio país. A súa expe-
riencia, como a de Fujimo-
ri, debe servir para que se
difunda a lección de que a
democracia non son só vo-
tos, senón tamén usos”.♦

Ramonet
vaticinou
que Chávez
volvería
O sábado día 13, cando
Chávez parecía definitiva-

mente deposto polos golpis-
tas e en tanto algúns medios
poñían en dúbida as virtu-
des da democracia, como
foi o caso anteriormente re-
ferenciado de El País, al-
gunhas voces demostraron
o seu maior apego ás liber-
tades e en contra dos milita-
res golpistas e tamén un
maior coñecemento da rea-
lidade venezolana. Así, o
director de Le Monde Di-
plomatique, Ignacio Ramo-
net, publicaba ese mesmo
día un artigo en La Voz de
Galicia ao que poñía rema-
te co seguinte parágrafo:
“Aínda que se reclaman da
democracia, todos estes
opositores non dubidaron
en organizar un clásico gol-
pe de Estado militar para
acabar por destruír, o día 11
de abril, a única experiencia
de socialismo democrático
en vigor en América Latina.
Se non o matan, dunha ma-
neira ou doutra, reclamado
polo pobo, Chávez volve-
rá”. E volveu. Ramonet ati-
nou no seu agoiro e máis
pronto do que el mesmo ti-
ña con certeza previsto.♦

Efraín Vásquez, Xefe da cúpula militar golpista venezuelana.
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Beiras afirmou que o presidente
da Xunta está “absolutamente
conforme” en abrir un “proceso
de traballo conxunto”. O obxec-
tivo, segundo explicou, é o de
conseguir “o mellor texto posí-
bel”, que potencie ao máximo as
competencias da Xunta e a auto-
nomía universitaria. Aclarou que
non se trata de manter unha acti-
tude “defensiva” frente á LOU e
si de “fortalecer o espazo com-
petencial” nesta materia para
axustar a normativa galega ao
que establece a LOU. É decir
“utilizar toda a capacidade nor-
mativa do Parlamento para dar
un salto cara adiante”. 

O portavoz do BNG asegu-
rou en rolda de prensa que a di-
rección da formación nacionalis-
ta estaba informada deste novo
encontro e engadiu que este é o
camiño polo que quer levar o
diálogo institucional, en temas
de interese cruciais para o país.
Esta segunda xuntanza nasce a
iniciativa súa e o único tema que
se abordou, segundo aclarou
Beiras, foi o da problemática do
sistema universitario galego
diante da aplicación da LOU. O
portavoz nacionalista tamén ne-
gou que esta reunión responda
ao intento de impulsarse politi-
camente ás portas da Asemblea
Nacional do BNG, que se vai ce-
lebrar na última fin de semana de
abril. “O proceso asamblear –su-

bliñou– non pode entorpecer o
desenvolvemento do marco de
interlocución institucional”.

Para Beiras a implicación do
PSOE neste proceso é “funda-
mental” e fixo un chamamento a
este partido para que “participe
plenamente”. O método sería o
seguinte: unha vez consensua-
dos os puntos básicos, o texto
tramitaríase no Parlamento. O
portavoz do BNG asegurou que
podería entrar na Cámara Gale-
ga no mes de setembro, como
ponencia conxunta ou coa pre-
sentación dun proxecto de lei a
iniciativa do Goberno galego,
pero cunha participación plural.
O encontro non trascendeu pre-
viamente á prensa porque, se-
gundo indicou, “non é ningún
acontecimento, senón algo nor-
mal. Non practico reunións
clandestinas” dixo, para logo
engadir que mantivo discreción
“para que non se convirta en no-
ticia algo que non o é”.

Pola súa banda o PSOE, en
verbas do seu deputado Ismael
Rego, acusou a Beiras de buscar
a mensaxe pre-asamblearia, dio
que “solemniza o obvio” e que a
reforma da lexislación universi-
taria é unha urxencia coa que
non se pode xogar mediati-
camente. Os tres rectores, Villa-
nueva, Docampo e Meilán, amo-
saron satisfacción co acordo de
consenso anunciado.♦

Fraga e Beiras
acordan consensuar
a reforma da lei de
ordenación universitaria

A.N.T.
Desta volta foi sen publicidade. Manuel Fraga e Xosé Manuel
Beiras volvéronse reunir, durante dúas horas, nun restau-
rante de Santiago. Ao día seguinte, o mércores 17 de abril, o
portavoz do BNG explicaba que o presidente da Xunta se
comprometeu con el a abrir un diálogo cos tres grupos par-
lamentarios e as universidades para consensuar a reforma da
Lei de Ordenación do Sistema Universitario Galego (Losuga). 

Influenciada polos criterios in-
dustriais, non só de eficacia se-
nón de minimización de gastos,
Vigo leva algún decenio embar-
cada na expansión e na aplica-
ción do modelo industrial para
dar solución ás necesidades dos
cidadáns, baixo a dirección do
feismo e o ruralismo e ás veces
na percura dun ambente provin-
ciano que non lle corresponde. 

Cada vez que un concelleiro
coloca unha nova farola que non
se corresponde co estilo fernandi-
no, pincha en oso e calisquer mo-
biliario urbano que supere a cota
de arbres, loseta e bancos de ma-
deira tamén. Dende os xa lonxa-
nos tempos do alcalde Portanet,
non se ve un edificio público en
Vigo que poida resistir o paso dun
século e cáseque non se atopa un-

ha liña en toda a lexislación sobre
urbanismo que obrigue ou condi-
cione as fórmulas estéticas. 

Incluso o tímido intento dos
últimos anos, especialmente co
proxecto Abrir Vigo o mar, le-
vanta queixas. Vai uns días pui-
den escoitar protestas polos es-
casos árbores na nova praza do
Berbés e mesmo por unha lámi-
na de auga que devolve o mar a
unha praza oculta entre asfalto e
tinglados de peixe. Para o arqui-
tecto da praza o novo pavimento
era unha alfombra ao pé dos ar-
cos das vellas casas de pescado-
res e a grada de onde se miran,
unha fórmula para convertir o
Berbés nunha praza interior, xa
que o mar só pode verse nas fo-
tografías. Para outros un risco
por se caen os nenos. 

E pode ser. Os nenos poden
caer se xogan na praza sen com-
paña e ata mollarse os zapatos,
pero Vigo xa non é a idílica aldea
e daquela os nenos tamén podían
caer na auga do mar. 

A peonalización dalgunhas rú-
as e prazas nas que se está a in-
vestir en calidade e cunha estéti-
ca moderna, nin siquera vangar-
dista, comeza a deixar espacios
para os cidadáns e as queixas dan
paso rápidamente á satisfacción.
Na praza da Independencia xa
non se escoitan protestas e se os
veciños do Berbés vixían un pou-
co o seu entorno o cambio será es-
pectacular en poucos meses unha
vez finalicen os traballos de res-
tauración de inmobeis e fachadas. 

Coma sempre, para analizar a
arte é preciso coñecela.♦

Peonalización, estética e
urbanismo con futuro

XOHÁN VILA

A peonalización de espacios ábrese paso. A búsqueda dun urbanismo que im-
plique tamén obrigas estéticas é un elemento novo na discusión sobre a cidade.

Vigo

Ignacio Ramonet.

O portavoz do BNG explicou os contidos da segunda reunión que mantivo co presiden-
te da Xunta.                                                                                           Arquivo A . N .T.



H.V.
Designado por Emilio Pérez
Touriño e avalado por Xosé
Blanco, o independente Ventu-
ra Pérez Mariño será o candi-
dato do PSOE á alcaldía de Vi-
go. O anuncio tivo que adian-
tarse despois de que se filtra-
se a noticia a Carlos Príncipe.

Hai un mes, o secretario xeral do
PSdeG-PSOE, Emilio Pérez Tou-
riño, negociou en secreto a candi-
datura de Pérez Mariño co propio
interesado pero evitou divulgalo
para evitar operacións políticas
que puidesen dar ao traste coa ini-
ciativa. No marco desta estratexia,
a dirección socialista ocultou o
acordo a Carlos González Prínci-
pe, pero este último rematou por
saber dela. Ante esta circunstancia
e para anular calquera tipo de res-
posta por parte de Príncipe, a di-
rección socialista decidiu adiantar
o anuncio da presentación de Pé-
rez Mariño á alcaldía viguesa. 

Con esta candidatura, Ventura
Pérez Mariño dá un paso máis na
súa dilatada carreira política. Aín-
da que comezou militando en Es-
querda Galega, saltou á política
activa como candidato cuneiro do
PSOE ao Congreso dos Deputa-
dos pola circunscrición de Lugo.
Naqueles tempos fíxose famosa a
súa promesa de mellorar a vía do
tren en Escairón, localidade por
onde non pasa o ferrocarril. Quin-
ce meses, e tras esixir o esclare-
cemento da trama dos GAL,
abandonou o escano. Agora, sete
anos despois, retorna á política da
man de Blanco e Touriño.

Como xurista, Pérez Mariño
chegou á xudicatura pola vía dos
letrados de recoñecido prestixio.
Cando comezou como avogado
defendeu á esquerda extra parla-
mentaria e mesmo a algún dos
implicados no secuestro de Fran-
queira; logo 

foi avogado civilista e xuíz
na Audiencia Nacional, onde sa-
íu na defensa de Fungairiño nas

súas horas baixas. Nos últimos
tempos, tras abandonar a xudica-
tura, contaba con despacho de
avogado en Vigo e en Madrid.

Como candidato á alcaldía de
Vigo, Pérez Mariño non terá que
enfrontarse só a Lois Pérez Cas-
trillo (BNG) e a Corina Porro
(PP), senón que tamén terá que
vencer as reticencias do seu pro-
pio partido, xa que deste último
xa partiron algunhas críticas. Sen
o poder na sede de Vigo –está
nas mans de Carlos Príncipe–,
Pérez Mariño terá loitar para que
o Comité Local lle permita a ela-
boración dunha lista de confian-
za e atopará dificultades para or-
ganizar a campaña electoral.

Críticas internas e externas

Aínda que o anuncio da candida-
tura espertou unha expectación
inicial, o certo é que dous días

despois as críticas superaban ás
gabanzas. Os partidarios de Prín-
cipe xa reclaman participar na
elaboración da lista electoral das
municipais. Que se saiba, nin Pé-
rez Mariño nin o secretario xeral
dos socialistas galegos teñen per-
filada a composición da candida-
tura, o que revela certa falta de re-
flexos ante a crise que se aveciña.

O procedemento de escoller
un independente para evitar a ce-
lebración das eleccións primarias
é outra das críticas vertidas nes-
tes primeiros días. A decisión en-
traría en contradicción coa filo-
sofía marcada polo secretario xe-
ral do PSOE José Luis Rodríguez
Zapatero de someter á decisión
da militancia a elección directa
do candidato. Os seguidores de
Príncipe xa sinalaron a intromi-
sión dos órganos nacionais e
estatais en confrontación coa di-
rección local. Con todo, Ventura

Pérez Mariño atopou apoios den-
tro do PSOE vigués e tres conce-
lleiros agora enfrontados a Prín-
cipe amosaron a súa satisfacción.

Por outra banda, o secretario
xeral do PSdeG, Emilio Pérez
Touriño manifestou que “o que
podería supor un custe político
[renunciar á acta de deputado e
pedir a dimisión de Felipe Gonzá-
lez] vai converterse nun valor an-
te a sociedade viguesa”. As pala-
bras de Touriño trataban de amor-
tecer unha dúbida que van semen-
tar os opositores a Mariño, eis se
este vai continuar como conce-
lleiro no caso de quedar na oposi-
ción ou se unicamente é tenente
de alcalde dun goberno presidido
polo nacionalista Lois Pérez Cas-
trillo, ou se pola contra só ambi-
ciona a alcaldía e só permanecerá
na corporación se é de rexedor. A
pregunta, neste caso, é qué será
do PSOE vigués se Pérez Mariño

Nº 1.030 ● Do 18 ao 24 de abril de 2002 ● Ano XXVFillos
de Breogán
FRANCISCO CARBALLO

Do día 12 ao 14 pasados
celebráronse en Santia-
go as XII Xornadas de

Lingua e Literatura grazas á
chamada da CIG e das AS-
PG. É fermoso ollar a uns
douscentos profesores vidos
de toda Galiza a debateren a
alfabetización, a
normalización e a mellora xe-
ral da educación dos galegos.
Fermoso e necesario.

Arredor de 1750 deu Sar-
miento a batalla a prol do ga-
lego como lingua de seu, non
dialecto do castelán, nin do
portugués. Unha lingua
románica cuxa fala estaba en
plenitude, mentres que a súa
escrita era case inexistente.
Coas “Coplas” iniciou a
recuperación da escrita do
noso idioma e converteuse no
primeiro “precursor” do
Rexurdimento.

Desde 1765 ata 1770 deu a
segunda batalla: que a
educación do neno debería co-
mezar pola aprendizaxe do
nome galego de cada planta,
de cada obxecto sensíbel. Só
cando os nenos/as falen a per-
fección o galego, poden na es-
cola entrar no estudo da
gramática. E iso nunha gramá-
tica galega ou nunha de latín
desde o galego. Sempre
educando aos nenos con
cariño, estímulo, premios; sen
“paparotas” de duendes,
meigas e contos de terror. Que
non se eduquen memorizando,
senón na observación, experi-
mentación, comprensión. Era
a mocidade que Sarmiento
quería para Galiza: con
autoestima, ciencia, liberados
dos prexuizos do “vulgo”, ese
sector que só repite o que ou-
viu e nunca acepta o novo,
sector “ao que pertencían
50.000 idiotas de Madrid,
Corte”. Porque, segue a dicir,
máis aprendo de vellos, labre-
gos ou mariñeiros, ca de
profesionais memoristas e
incapaces de renovación.

Sarmiento era testemuña
da descalificación dos galegos
emigrantes na Corte e mesmo
en Lisboa. Como era testemu-
ña da caída da autoestima no
país; triste secuela das
afrentas dos dirixentes foráne-
os e dos retornados escarmen-
tados. El reaccionou con
humor e con coraxe; por iso o
coñecían como “El Gallego”
Tal honor figura no seu epita-
fio. Xa no seu tempo comeza-
ra “da inxuria o rudo encono”
aos fillos de Breogán. É a ho-
ra da autoestima, da reacción
para que os pais alfabeticen
en galego; para que os
mestres ensinen en galego,
para que os alumnos o esixan,
porque esa é a educación
científica, a da inmersión lin-
güística no propio e desde el
ás linguas convenientes e ás
tecnoloxías. Sarmiento docuit,
Pondal scripsit. Sabémolo to-
dos, pero o Poder non se
enteira, non o instrumenta.
Mais dous centos mestres con
convicción poden rachar o
“pensamento único” do “vul-
go idiota”.♦

H.VIXANDE
O 23 de abril celebrarase en Cas-
troverde unha moción de censura
contra o alcalde socialista Xosé
María Arias que asinan o PP, un
independente e dous concelleiros
tránsfugas do BNG.

A operación conta cos para-
béns de Cacharro Pardo e vai
significar a chegada á alcaldía de
Carlos Santalla (PP) se antes o
PP non toma en consideración a
ameaza do PSOE de rachar co
pacto antitransfuguismo.

A moción chega un mes antes
da data límite de presentación de
mocións de censura, que é un ano
antes da conclusión do mandato da

corporación municipal, neste caso
o 28 de maio, e pon punto e segui-
do a unha longa polémica que ini-
ciou precisamente o alcalde que
vai ser deposto, Xosé María Arias.
Nas eleccións municipais de 1995,
Arias concorría na lista do BNG,
pero en outubro de 1997 encabe-
zou unha moción de censura con-
tra o alcalde nacionalista Miguel
Rodríguez Fernández e fíxose coa
cadeira de rexedor como indepen-
dente. Nas seguintes eleccións, as
de 1999, Arias encabezou a lista
do PSOE e, gracias aos pactos de
progreso, conseguiu que, na inves-
tidura, o alcalde que el mesmo de-
puxera, lle facilitase o seu nome-

amento votando por si mesmo.
Agora, Miguel Rodríguez faille
probar a Arias a súa propia medi-
cina e apoia a moción de censura
que presenta o PP.

Proposta no verán de 2001

Cando no verán de 2001 Miguel
Rodríguez propúxolle ao seu par-
tido, o BNG, censurar a Xosé
María Arias, a resposta foi nega-
tiva e Miguel Rodríguez e a outra
concelleira nacionalista –elixida
como independente– marcharon
para o grupo misto. Tras aquela
tentativa, a moción de censura
tardou nove meses en chegar.

Miguel Rodríguez, para xus-
tificar a moción, argumenta que
en Castroverde hai desgoberno e
que por esa razón está a produ-
cirse un atraso no desenvolve-
mento económico. Tamén de-
nuncia o incumprimento por par-
te do alcalde dos acordos plena-
rios impostos pola oposición,
que é maioritaria desde que Ro-
dríguez e a súa compañeira
abandonaron o grupo do BNG.

Mentres o BNG e o PSOE
consideran que Miguel Rodrí-
guez é un tránsfuga, tanto o inte-
resado como o PP local refúxian-
se na semántica para tratar de ne-
gar esta consideración.♦

O alcalde do PSOE quitáralle o posto a un dos asinantes da moción

O PP consinte unha moción de censura con tránsfugas
en Castroverde

O PSOE adianta o anuncio despois de filtrarse a noticia a Carlos Príncipe

Críticas a Ventura Pérez Mariño
como candidato socialista á alcaldía de Vigo

Ventura Pérez Mariño asinando a súa renuncia ao escano parlamentario no Grupo Socialista en 1995.



A.E.
Militantes do BNG, sen ads-
crición partidaria, estanse a
coordinar para defender mi-
llor as súas posicións ante a
próxima Asemblea. As súas te-
ses serán dadas a coñecer me-
diante un manifesto cunha li-
ña básica: “máis participación
da militancia nas decisións”. 

Todo comezou a raíz dun artigo de
Roberto Mera publicado nas páxi-
nas de A Nosa Terra. Nel realizaba
un chamamento aos militantes do
BNG non integrados en partidos
ou colectivos, os chamados inde-
pendentes, para organizarse ante a
Asemblea Nacional do BNG. Mi-
litantes de case todas as comarcas
contestaron á chamada do mem-
bro do Consello Nacional e res-
ponsábel da comarca do Condado,
segundo explica o propio Mera.

Foron os militantes do Conda-
do, cunha forte maioría de inde-
pendentes os que, precisamente,
coordinaron a primeira reunión,
celebrada o 13 de abril na Estrada.
Nela participaron unhas 50 perso-
as que “estaban, de antemán, de
acordo cos obxetivos que nos fi-
xabamos”, afirma Roberto Mera.

O único acordo tomado en fir-
me foi o de redactar e facer chegar
a toda a militancia do BNG un
manifesto onde se recollan eses
obxectivos. No documento recla-
man “máis capacidade de deci-
sión para a militancia, tanto á ho-
ra de elaborar as listas eleitorais,
coma os órganos de dirección”. 

Este grupo de independentes
defenderá tamén que “a configu-
ración das distintas listas eleito-

rais e dos órganos de dirección
non poderá estar condicionada
pola pertenencia ou non a calque-
ra das organizacións que integran
o BNG, nen se actuará e función
de cuotas de representación”.

Pretenden ademais deslindar
o papel do Consello Nacional,

que sería o encargado de elaborar
as directrices políticas, da Comi-
sión Executiva, que tería unica-
mente a función de levalas á prác-
tica. Neste sentido, toman postura
a prol dunha executiva, “configu-
rada con criterios de eficacia e
disponibilidade” e critican os me-

canismos de decisión que existían
até agora no BNG, “onde era a
Permanente quen cociñaba e de-
cidía todo, sen que o Consello
Nacional e as bases tiveran capa-
cidade de intervir ou mudar as
cousas”, segundo Roberto Mera.

Non son tan críticos coa ac-
tual ponencia de Estatutos, pero
Roberto Mera considera que é
preciso “adecuar a práctica ao
que recollen os documentos”. 

Os independentes prepararán
a intervención no Plenario o pró-
ximo fin de semana nunha nova
reunión para a que agardan unha
maior asistencia.

Diferencias sobre a
presentación dunha lista propia

Segundo recoñece Roberto Mera,
as posturas dos presentes na Es-
trada non son coincidentes nal-
gúns aspectos. Onde máis con-
troversia existe é sobre a posibili-
dade de apresentar unha candida-
tura alternativa ao Consello Na-
cional, se finalmente a dirección
pacta unha lista de consenso. Ro-
berto Mera recoñece que tería
posibilidades de conseguir varios
membros na dirección, pero que
así e todo, están a analizar “o que
é máis positivo para o BNG”. 

Mera xulga un contrasentido
que estando contra as cotas par-
tidarias sexan precisamente eles,
os independentes, os que puxen
por tomar posición dentro desas
cotas. Menos unanimidade exis-
te aínda á hora de reclamar que
o BNG se convirta en partido,
postura defendida por unha par-
te dos presentes.♦

Nº 1.030 ● Do 18 ao 24 de abril de 2002 ● Ano XXV Xelmírez e
Fraga
XOSÉ MANUEL SARILLE

Cando Manuel Fraga
decidira ser candidato
á presidencia da Xun-

ta, fixo unha lembranza de
Xelmírez, dándonos a
entender que se inspiraría
na obra do clérigo para
levar a cabo o seu traballo
de transformación de Gali-
za. Agora, ao cabo de doce
anos, atopámonos con que
o país non sae do sitio e o
único magnífico e
exportábel é a figura
caricaturesca, adulada e
esaxerada do propio
Manuel Fraga.

Xelmírez é unha das per-
sonalidades destacadas da
historia desta nación; tivo a
sorte de estar situado no
centro dunha coxuntura his-
tórica rica en grandes trans-
formacións. Igual ocorre co
Presidente Fraga (como se
di agora, con reverencia,
desde que o vento cambiou
supetamente de dirección);
a diferencia consiste en que
este perde todas as
oportunidades que se lle
presentan para ser un trans-
formador. Sen tanta furia,
Adolfo Suárez protagonizou
o espacio franquista na
Transición; os cambios
sociais da democracia levou-
nos a cabo un sevillano ao
que non lle cabía o Estado
na cabeza como ao noso
prodixio. Por fin veu a con-
solarse dos seus fracasos á
vella Galiza. Aquí aplicou o
saber acumulado, consisten-
te sobre todo en dominar
con auténtica mestría os
meios de información e en
criar como bo propagandis-
ta unha imaxe de tómbola,
para aparentar o que non
hai. Niso si que se parece a
Xelmírez, que tamén era
coidadoso cos adornos
propios. Ocorre que Xelmí-
rez foi decisivo e Fraga é só
un fracasado da ideoloxía
autoritaria que domina na
dereita española desde sem-
pre. 

No meio da propaganda
poida que dificilmente
vexamos os dados
fundamentais. ¿En que
cambiou Galiza desde que
chegou o vello franquista?
Unha contestación dánola a
Fundación Encuentro nun
informe que a prensa e a
televisión procuraron
esquecer axiña. En termos
relativos en  nada
importante: é unha das
rexións máis atrasadas de
Europa, cada día está máis
lonxe da converxencia, non
ten un só camiño de ferro
de dobre dirección, fai un
baixísimo esforzo público
en investimento, a
formación é mala, etc.. Son
dados que deberían memo-
rizarse, pero o basureiro in-
formativo xa está pendente
doutras cousas. Galiza está
onde estaba. Iso sí, o Presi-
dente Fraga segue a
gallope. E os demais detrás,
mirándolle para o rabo do
cabalo.♦♦

Ramón Rodríguez Ares, alcalde
do PP, utilizou nunha campaña
electoral o lema “Moncho es
mucho”. Efectivamente, o que
está a pasar en Sada é moito, po-
lo número de irregularidades de-
nunciadas e pola variedade das
mesmas. Non é só a oposición
municipal a que denuncia esta
corrupción, senón os propios ve-
ciños, entidades, asociacións,
comerciantes e empresarios. O
tema da corrupción é que chegue
ao Pleno da corporación onde o
PP perde as votacións porque es-
tá en minoria desde que a conce-
lleira do PP Elena Ramallo foi
expulsada do goberno. Non debe
estar moi clara a contabilidade
do concello cando este ocultou
ao Consello de Contas os datos
desde 1996 a 1998. Debido a es-
te oscurantismo o Pleno aprobou
a realización dunha auditoria dos
últimos cinco anos.

Rodríguez Ares hospédase
nun hotel de Nova Iork e pasa ao
concello unha factura de 400.000
pesetas, pero ninguén sabe a que
foi alí. A súa filla utiliza o coche
oficial de papá e paga coa tarxeta
do concello facturas de gasolina e
peaxes, así como viaxes a Catalu-
ña. O concelleiro de Cultura, Ale-
jandro Santos, non queda atrás, e
durante o ano 2000 gastou máis

dun millón de pesetas en cues-
tións como sesións de bronceado
con raios UVA, rondas de copas,
etc. que carga ao concello.

No Pleno a oposición denun-
ciou que o Padroado Municipal
de Cultura, gastou no 2001 case
46 millóns de pesetas e que aín-
da non presentou balance. Carlos
Babío, portavoz do BNG, dixo:
“Pulíronse en merendiñas
750.000 pesetas de xaneiro a
abril; a Oficina da Xuventude
serve para fomentar unha rede
clientelar e hai un abuso na utili-
zación do teléfono cunha factu-
ración media mensual de máis de
130.000 pesetas”. Tamén denun-
ciou os salarios abusivos do
equipo de goberno que se levan
60 millóns dos orzamentos. Ante
estas denuncias o alcalde levou

ao Pleno a disolución do Padroa-
do, que impediu a maioría.

Está paralizada, por decisión
do Pleno, a construcción dun su-
permercado que o PP quería ins-
talar nunha parcela de 2.394 me-
tros cadrados no recheo do porto.
A Asociación de Empresarios e
Comerciantes de Sada, que tamén
manifestou a súa oposición a que
se utilice para outros usos unha
zona destinada ao fomento de de-
portes naúticos, calificou a actua-
ción do goberno municipal como
unha manobra especulativa.

Non corren bos tempos para
Moncho: A xunta acaba de rexei-
tar o Plan Xeral de Ordenación
Municipal de Sada pola “canti-
dade e entidade das deficiencias
detectadas”; Elena Ramallo pre-
sentou unha denuncia contra o

alcalde ante o Tribunal Supremo
por un delito continuado de mal-
versación de fondos públicos; o
Club Naútico de Sada pediu o
cese de Cuiña e do presidente de
Portos de Galiza pola concesión
a Portomar Sada da concesión
administrativa para construir ins-
talacións naúticas no porto de
Sada, cando o titular desta em-
presa é un asesor do conselleiro;
a oposición denuncia que o se-
cretario e o tesoureiro do conce-
llo son administradores dunha
empresa que constrúe en Sada un
edificio de vivendas infrinxindo
a Lei de incompatibilidades para
funcionarios públicos, o Tribu-
nal Superior de Galiza atendeu o
recurso presentado pola Platafor-
ma en Defensa da Ría e ordenou
a paralización do plan parcial de
Porto Infanta... Fraga e a direc-
ción do PP respaldan plenamente
a actuación do alcalde.

O goberno municipal está en
minoria, pero BNG-Grupo Mix-
to, que teñen hoxe cinco conce-
lleiros, non queren precipitarse e
xa anunciaron que non presenta-
ran unha moción de censura; es-
peran ás eleccións municipais do
2003 para que sexa o povo de
Sada quen, democraticamente e
co seu voto, acabe co alcalde do
PP e coa corrupción.♦

Corrupción en Sada
MANUEL MONGE

En Sada multiplícanse as denuncias e o goberno do
PP ten que exercer en minoría. A marcha da conce-
lleira Elena Ramallo, repudiada polo PP galego, com-
plicou a situación pero a oposición agarda ás elec-
cións do 2003 antes que pensar na moción de censura.

A Cor uña

Reclaman tamén un maior papel das bases na confección das listas

Militantes independentes do BNG pronúncianse
en contra da existencia de cuotas partidarias

Roberto Mera, membro do Consello Nacional e organizador do colectivo de independentes.
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¿Como valora a decisión do
Constitucional de rexeitar a
formación dun grupo propio
do BNG?

Sempre fun da idea de que un-
ha decisión que se tomou na Mon-
cloa non ía ser revocada por nin-
gún tribunal por alto que este fose.
Esperaba máis formalidade e unha
sentencia menos burda e discrimi-
natoria. O Constitucional desgra-
ciadamente actúa, especialmente
neste contexto, baixo o ditado do
actual goberno. Isto nótase nas ex-
teriorizacións continuas do actual
presidente [Manuel Jiménez de
Parga] estes días a respecto da lei
de partidos, que non ten a pruden-
cia de non emitir xuízos menos
cando se confronta coa posición
dunha parte do poder xudicial. 

¿Que opinión ten o BNG do
proxecto de lei de partidos que
se está a debater?

Co pretexto do terrorismo e a
súa manipulación perversa persí-
guense obxectivos de involución
democrática. O matiz positivo so-
bre o pacto antiterrorista, que era
unha connivencia bochornosa en-
tre PP e PSOE, é que unha vez que
o PSOE pactou a lei agora apare-
ce reacio á súa formulación, por-
que non é homologábel coas se-
mellantes que rexen en Alemaña
ou Francia. Aquí quérese poñer
nas mans doutros partidos políti-
cos e do goberno a  legalización
dos demais e faise unha casuística
que pode permitir ilegalizar a par-
tidos pacíficos e democráticos po-
las súas ideas. Non creo que esa
lei poda tragarse facilmente. A ile-
galización dos partidos ten que fa-
cela un tribunal, que ademais non
debe ser especial, e non pode que-
dar ao capricho das maiorías.

Asamblea do BNG

O debate de investidura e a en-
trevista de Beiras e Fraga pa-
receu dar o pistoletazo de saída
do debate interno do BNG.

A executiva do BNG avalou o
diálogo, que sempre defendimos.
Culminar iso cunha relación ins-
titucional correcta, chapeau. É
bon que o diálogo no parlamento
poda dar lugar a acordos, pero
sen esquencer que os proxectos
políticos do PP son os que son. É
inxénuo pensar que o proxecto
do PP galego é diferente do espa-
ñol ou pensar  que o PP fixo un-
ha práctica política positiva para
Galiza. Se Fraga tivese sido un
elemento positivo para Galiza eu
sería o primeiro en defendelo
aínda que tivese para nós custes
electorais, pero non é así.

¿Alguén defende no BNG
unha posición distinta?

Non, pero houbo declara-
cións públicas que promoven
confusión. Nunha sociedade tan
fráxil como a nosa, que non ten
adesión por principio ao na-
cionalismo, iso é un problema.

Despois dunhas declaracións
súas na radio, a Asamblea do
BNG parecía que ía centrarse na
sustitución de Xosé M. Beiras.

Pero eu un non planteei iso, só
dixen que no 2005 teríamos que
ter outra imaxe electoral, pero non
falei da portavocía nacional. Aos
medios non lle interesan os deba-
tes políticos, e tivémolos moi du-
ros ata chegar a un mínimo común
denominador. O que non é normal
é que unha opinión que non foi
anónima poda crear convulsións
nunha organización madura, co-

mo non sexa a propia convulsión
da diferencia de criterios.

Outra visión do que está a
suceder é que no BNG hai un
conflito polo poder interno.

Hai xente que  ao ver que a
súa posición non convence ou
que a derrota pode ser moi evi-
dente, tanto lle ten o que poñan
os papeis. Outros pensamos que
o que se pon no papel ten que
coincidir co que se fai. Iso non é
loita polo poder senón conse-
cuencia e coerencia política. 

A medición sobre a coerencia
dunha organización política es-
tablécena as eleccións e interna-
mente as asambleas. Se hai crite-
rios diferentes, ¿pode haber dúas
listas ao Consello Nacional?

O criterio da unidade interna
sempre foi básico no BNG  e
por iso hai que esforzarse nunha
candidatura única que ten que
ser diversa.

¿Que suporá a exixencia
dun 40% de mulleres en cada
organismo?

Ese non é un factor de dese-
quilibrio. O importante é poñer
en cada sitio á persoa adecuada,
lexitimada na súa eficacia e na
base social.

A percepción na opinión
pública é que o BNG vive unha
crise e pergúntase que está pa-
sando realmente. ¿Cal é a súa
interpretación?

Sería anormal que non houbese
esas convulsións dada a situación
externa e interna que vivimos.
Amosaría unha forza política  mor-
ta, burocratizada e antidemocráti-
ca, e felizmente non é iso o BNG.
Por primeira vez despois de quince
anos estamos nunha inflexión elec-
toral, aínda que o debate debería
darse igual aínda que houbese
triunfos electorais. Fóra do BNG
agudizouse a política antinaciona-

lista no momento da transnaciona-
lización globalizadora, que ten
moitos máis mecanismos e fortale-
za, e iso obriga ao BNG a estar me-
llor preparado. Hai que reaccionar
facendo as cousas o mellor posíbel
na sociedade, coa mellor estrutura
organizativa posíbel e cos cambios
que se precisen, orgánicos e de res-
ponsabilidades individuais. Debe-
mos aquilatar a nosa acción políti-
ca de maneira que, mantendo os
principios básicos, sexamos  máis
eficaces socialmente. Pero, lexiti-
mamente, non todo o mundo inter-
preta isto do mesmo xeito. 

¿Que cambios debe facer o
BNG?

Penso que hai algúns que ve-
ñen urxidos pola propia socieda-
de. Temos necesidade de facer
transformacións e mudanzas de
quen representa social e publica-
mente ao BNG nas próximas can-
didaturas electorais. Isto pode fa-

cerse de moitas maneiras e é un
problema que hai que enfrontar.
Non é un problema de persoas,
ben o sei, senón de como actuar
ante o impasse político, e revisar
que política fixemos nas institu-
cións onde estamos, gobernando
ou estando na oposición. Avaliar
que ten que ver iso cun certo de-
sencanto sobre o BNG. Temos
que manter os nosos principios
ideolóxico-políticos porque mes-
mo así fáltanos moito por chegar a
sectores sociais susceptíbeis de
aderirse ao nacionalismo se face-
mos mellor a política, e para facer
iso temos que atender ao noso
electorado que é crítico e moi esi-
xente. Un electorado que é unha
amalgama de xente nacionalista,
nacionalista de esquerda ou de
xente que pensaba que o BNG era
unha alternativa de voto alternati-
vo e galego. Non podemos aban-
donar iso para facer outra política
porque iso non vai convencer a
ninguén. Desatendimos algo a ese
público ou cando menos sentiuse
frustrado e temos que recuperalo
para o BNG e empezar a furar
noutros sectores sociais que hoxe
votan ao PP, mantendo as nosas
posicións. O noso retroceso elec-
toral non foi porque nos radicali-
zásemos, senón por unha mistura
de causas externas adversas e por-
que fixemos mal algunhas cousas.
Se alguén pensa que temos que
fuxir dos mínimos nacionalistas
que dan coerencia á nosa organi-
zación ou que temos un problema
simplemente de imaxe estamos
fatal. E iso é o que temos que de-
bater sereamente, porque o pro-
blema non é que teñamos discre-
pancias sobre o marco autonómi-
co, pois todos estamos de acordo
en que hai que utilizalo, pero sen-
do activos socialmente, non só no
campo institucional. Se a xente
non nos vé ao seu arredor e levan-
do os seus problemas, non pode-
remos seguir ascendendo. 

Daquela, ¿que fixo mal o
BNG nas institucións ou nos con-
cellos nos que goberna, por pri-
meira vez, grandes presupostos?

A política municipal é moi di-
versa, pero hai unha percepción de
que nestes últimos anos perdimos
algo desta imaxe de forza distinta
ao PP e o PSOE, mesmo facendo
unha política diferente. Quizais
non foi abondo convincente a no-
sa actuación, ben por impotente ou
excesivamente pouco atractiva.
Para facer política non abonda con
ser honrados, hai que demostrarlle
á xente que vales para algo máis
que os outros. Temos algunhas de-
ficiencias que crian desacougo in-
terno e distanciamento fóra. Afor-
tunadamente aínda estamos a tem-
po de  achegar a esa xente de fóra,
porque non houbo unha política
negativa a mantenta senón certa
incapacidade

A construción dunha alterna-
tiva ao PPpasa por acordos entre
BNG e PSOE, ¿ata que ponto o
poder municipal compartido
condiciona esa alternativa?

O socio do goberno determina
moito, pero iso xustifícanos ante
nós pero non ante a sociedade. Te-
remos que facer máis esforzo para
explicar a nosa política e para facer
máis cousas das que facemos; tere-
mos que facer unha política autó-
noma respecto ao PSOE... Todo is-
to é fácil dicilo agora, pero creo
que para poñer ao socio no seu si-
tio hai que explicar e movimentar
máis á sociedade ao noso favor.♦
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Francisco Rodríguez
‘Non podemos dirixirnos ao

electorado nacionalista con discursos confusos’

XAN CARBALLA

O portavoz do BNG no Congreso critica a nova lei de partidos que promo-
ve o PP, “porque deixa nas mans de maiorías parlamentares a ilegalización
de partidos democráticos polas súas ideas”. O dirixente nacionalista aposta
por “modificacións no BNG para facer máis efectivo o seu papel político e
promovendo actuacións claras que eviten confusión na nosa base social”.

PA C O  VILABARR O S
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“Cando comezou o problema, ti-
ña setenta vacas de carne, agora
só me quedan 54 e tres delas de-
ron positivas, ou sexa, que teño
que sacrificalas”, explica Xosé
Manuel González
Lamelas, gandei-
ro de Escuadro,
Maceda. En 1999
a Xosé Manuel
déronlle a tarxeta
verde, o docu-
mento que certifi-
ca que a súa ex-
plotación está sa-
neada e que por
tanto pode mercar
e vender vacas
–en caso contrario
ten vedada tanto a
compra como a
venda. “Pero des-
de febreiro de
2000 non me libro
da brucelose –ex-
plica–, e non sei
se é porque hai
neglixencia por
parte da Conselle-
ría ou por qué, pero o que é certo
é que o mal cébase na miña ex-
plotación e a indemnización que
nos pagan é ridícula”.

Case todos os gandeiros
comparten a opinión de Xosé
Manuel González Lamelas, por

iso na tarde mércores dez de
abril Castro Caldelas era un bu-
le bule de labregos que estaban
expectantes pola asemblea con-
vocada para esa mesma noitiña

no castelo desa
vila. Ao acto,
convocado polo
Sindicato Labre-
go Galego e
Unións Agrarias,
asistiron máis de
trescentos titula-
res de explota-
ción do norte da
serra de San Ma-
mede e acorda-
ron mobilizarse
para reclamar á
Xunta que, can-
do haxa que sa-
crificar unha va-
ca por mor da
brucelose, a in-
d e m n i z a c i ó n
permita restituí-
la, como aconte-
ce cos animais
afectados polo

mal das vacas tolas. “Así cando
os da Xunta teñan que habilitar
cartos para pagar as vacas a pre-
zo de animais para vida, seguro
que rematan co foco da brucelo-
se”, indicou na asemblea o se-
cretario de Organización do

Sindicato Labrego Galego, Xo-
sé Manuel Puga.

No norte da serra de San Ma-
mede hai mil explotacións gandei-
ras que están pendentes do abro-
cho e que contemplan con impo-
tencia a pasividade con que a Ad-
ministración enfronta o andazo.
Recentemente o conselleiro de
Política Agroalimentaria respon-
día no Parlamento a unha pregun-
ta do BNG e afirmaba que a en-
fermidade rexistraba unha inci-
dencia do 1% na Galiza, que esta-
ba controlada. Obviaba o conse-
lleiro que en San Mamede a taxa

de infección é moi elevada e que o
gando desa serra representa entre
o trinta e o corenta por cento de
todo o da provincia de Ourense.

Ante a gravidade da situa-
ción, o deputado do Bloque Emi-
lio López Pérez presentou unha
Proposición non de lei polo trá-
mite de urxencia coa que preten-
de que se debata un plan especial
de saneamento nesa comarca.

Compracencia das autoridades

A maioría dos gandeiros de San
Mamede culpan á Xunta de ne-

glixencia por non atallar a tem-
po un foco que se coñecía de
sobra. Ignórase a orixe concre-
ta, pero si se sabe que no seu es-
pallamento tivo moito que ver o
feito de que hai catro anos un
gandeiro de Chandrexa da
Queixa obtivese a carta verde
malia ter casos de brucelose en-
tre o seu gando. O gandeiro, un-
ha vez conseguida a falsa certi-
ficación de ter saneado o seu
gando, vendeu toda a súa caba-
na e espallou o abrocho. No
proceso, o alcalde da localida-
de, funcionario da Consellería
de Política Agroalimentaria en
Ourense, ollou cara outro lado.
Outros rexedores foron condes-
cendentes con prácticas seme-
llantes de tratantes sen escrúpu-
los, pero ningún deles era fun-
cionario da Consellería.

A Consellería tratou de tapar
o escándalo do abrocho e levou-
se por diante a cabeza do xefe do
Servicio de Sanidade Animal na
Delegación de Ourense, pero o
rexedor de Chandrexa conserva
posto e alcaldía.

“No seu día fomos a Santia-
go a falar co que era director xe-
ral de Producción Agropecuaria,
Antonio Crespo, e díxonos que
isto era un pequeno foco e que
non ía pasar nada e así estamos,
en Manzaneda xa mataran moi-
tas vacas e aquí temos un pro-
blema moi gordo que non dan
atallado”, protesta Xosé Benito
González Peña, gandeiro de Re-
bordechao, Vilar de Barrio, que
hai dous anos tiña 50 vacas e ao
que a brucelose xa lle marchou
con 35.

Andazo reincidente

O andazo de brucelose está a
aniquilar a cabana de gando bo-
vino para carne do norte de San
Mamede. Non afecta a todos os
gandeiros pero todos eles viven
pendentes da epidemia. Hai ca-
sos de persoas que en dous ou
tres anos perderon todas as súas
vacas. Aínda así, non se trata das
situacións máis graves. 

Martín Domínguez, de Tou-
zal, concello de Montederramo,
non só perdeu todas as vacas,
senón que volve a ter o andazo
no seu cortello. “Ao principio
tiña 70 vacas –explica Martín
Domínguez–, na primeira detec-
ción da brucelose rexistráronse
vinte casos, logo oscilaron, pero
en catro xeiras de controis per-
dín todos os animais. Entón fi-
xen o baleiro sanitario, que
coincidiu co asunto das vacas
tolas por iso tiven problemas
para que mas sacasen da cuadra
e tamén por iso tardei catro me-
ses en repoñelas; cando puiden
facelo, comprei sobre oitenta
animais, dez deles na Deputa-
ción, dez a un paisano e o resto
dunha explotación de Salaman-
ca saneada había un mes. As no-
vas vacas estabuleinas para evi-
tar o contacto con animais da
zona e aínda así, agora teño no-
vos casos, de modo que a Xunta
ten que facer algo para rematar
con este problema”.

Afogo económico

A gandería de montaña para car-
ne conta co apoio da Unión Eu-
ropea e así o proclaman os prin-
cipios da Política Agraria Co-

O alcalde de Chandrexa de Queixa
un dos responsábeis da extensión do abrocho

A brucelose aniquila a gandería de San
Mamede mentres a Xunta pecha os ollos

HORÁCIO VIXANDE

Convocados polo Sindicato Labrego Galego e Unións Agrarias, trescentos gandeiros asistiron á asemblea celebrada o dez de abril no castelo de Castro Caldelas.

Mentres a Xunta pechaba os ollos, a
brucelose cébase no norte da serra de
San Mamede e remataba co gando de

numerosas explotacións. Desde hai
catro anos, cando se detectou o foco,
mil gandeiros viven pendentes del.

‘Non sei se por

neglixencia ou por

qué, pero o que é

certo é que o mal

cébase na miña

explotación e a

indemnización que

nos pagan é

ridícula”,

Xosé M. González

Lamelas (Maceda).

“Perdín todas as miñas vacas, fixen o baleiro sanitario e, despois de mercar novos ani-
mais, volvo a ter casos de brucelose”, di Martín Domínguez, de Touzal, Montederramo.
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Sós
XOSÉ A. GATO SOENGAS

Dende os Concellos,
verdadeiras atalaias da
vida diaria das

comunidades, obsérvanse
claramente os problemas que
afectan aos cidadáns e
cidadás, sen deixar lugar a
dúbidas.

É complicado resolver o
problema do lixo, construír
un camiño, organizar a
parcela administrativa, velar
para que o desenvolvemento
urbanístico das vilas sexa có-
modo para a xente, etc. Pero
máis complicado aínda é
atender aqueles casos de ve-
ciños e veciñas, que se
atopan sós, aqueixados de
achaques, cunha pensión non
contributiva que dá para pou-
co, sen interese pola vida de
relación os seus semellantes,
mal alimentados, sen
servicios hixiénicos nos seus
fogares...

Este problema acentúase
no mundo rural, con
asentamentos diseminados, e
con Concellos con
escasísimos recuros para de-
dicar a esta obriga e
problema.

Cando no organigrama da
Xunta vimos que aparecía
unha Consellería de
Servicios Sociais,
pareceunos que se albiscaba
un camiño de solución a este
problema de soedade. Pero a
xulgar pols pasos dados dei-
ca agora, manifestámonos
decepcionados.

¿Que cambiou coa crera-
ción da Consellería? Nada, a
non ser que a señora
conselleira aparece
frecuentemente nalgunhas
rodas de prensa, presentando
non sei cantos plans, que ve-
ñen demostrar un profundo
descoñecemento da situación
do país, cando menos, dunha
serie de persoas, veciños e
veciñas nosos, que non teñen
quen fale con eles, que
malviven, e que sería moito
máis doado atender dende a
proximidade.

Señora Porro, déase unha
volta polo Ulloa, onde voste-
de ten parentes, ou por
calquera outra comarca do
interior de Galicia, da
Galicia subdesenvolvida, ou
escoite aos responsábeis mu-
nicipais, verá como lle dá
proveito.

Contarémoslle que
desexamos atender, día a día,
ás nosas xentes, que viven
soas, que queremos asinar
convenios coas Institucións
penitenciarias, para facilitar a
reinserción dos internos, que
necesitamos centros para os
vellos e contamos con
posibilidades dende a propia
iniciativa privada.

Queremos atendelos aquí,
á beira, aforrando
importantes recursos asisten-
ciais. En fin, Señora porro,
que quere que lle diga, ou se-
nón xa llo irei dicindo.♦

mún. Trátase dun obxectivo re-
lacionado coa necesidade de fi-
xar poboación na montaña e per-
mitirlle uns medios dignos de
vida, por iso a producción de
carne está primada e conta con
subvencións.

A chamada prima por vacas
nodrizas é unha subvención por
animal, de forma que a UE de-
sembolsa unha cantidade anual
por cada un destes dereitos de
producción. Pódense ter máis
vacas que dereitos, pero só se
cobra subvención segundo o
número de primas que se ten.

De todos xeitos, é imprescindí-
bel que o número de vacas que
se teñen iguale, polo menos, ao
número de dereitos; en caso
contrario pérdense as primas
que excedan sobre o número de
vacas.

“Eu tiven que traspasar un-
ha das miñas primas porque me
quedei con 23 vacas e tiña pri-
mas para 24”, explica Xosé Be-
nito González Peña, de Rebor-
dechao. O problema deste an-
dazo é que non ter a carta verde
implica a incapacidade de mer-
car vacas para substituír as sa-

crificadas, pero a Administra-
ción non ten en conta esta si-
tuación e non permite conser-
var os dereitos de producción,
de modo que hai que desfacerse
deles. En consecuencia, a bru-
celose é a principal aliada das
grandes explotacións gandeiras
de Estremadura e Castela, que
veñen ás zonas con brucelose
para adquirir dereitos que per-
mitan incrementar unhas gan-
derías que non deberían estar
subvencionadas.

“Aos da Xunta non lles po-
día estar a saír mellor –di Xosé

Benito-; van a conseguir supri-
mir a gandería de montaña, que
é o que queren, para así non ter
que molestarse”.

Faltan alternativas

“A gandería é a principal activi-
dade económica da comarca”,
dicía o alcalde de Castro Calde-
las, o socialista Eladio Osorio,
na asemblea de gandeiros cele-
brada no castelo do seu concello
o mércores dez de abril. Osorio
lembraba así a implicación máis
importante desta crise: a ausen-
cia de alternativas. “Se se insta-
lase unha industria que dese mil
postos de traballo na comarca,
¿canto diñeiro ían daR os da
Xunta?, moitos millóns, e ¿por
que non o dan neste caso, xa que
a gandería é a principal fonte de
ingresos da comarca?”, pregun-
taba indignado Xosé Luís Fer-
nández Celis, de Unións Agra-
rias de Galiza.

A brucelose é unha enfermidade
contaxiosa de carácter endémico
en varias zonas do país pero que
está rexistrar un descenso impor-
tante na súa incidencia en áreas
moi extensas. Como se transmite
aos seres humanos, desaconsélla-
se o consumo de productos lácte-
os sen cociñar.

Ata agora, a carne das vacas
sacrificadas por teren a enfermi-
dade ía para o consumo humano,
xa que non entraña riscos se non
se come crúa, pero recentemente
a Consellería de Política Agroali-
mentaria decidiu ordenar a súa
incineración. A principal vantaxe
desta decisión é que a elevada
mortaldade deixa de desestabili-

zar o mercado, ata agora anegado
de animais afectados polo mal.

Fronte a esta
e n f e r m i d a d e
existe como so-
lución a aplica-
ción dunha vaci-
na, pero o seu
uso non é reco-
mendábel porque
induce a erros
nas probas de de-
tección do axente
causante, xa que
un animal pode
estar vacinado
pero padecer o
mal porque a
efectividade da vacina non é total.

En aras dunha erradicación
da enfermidade e debido á confu-

sión nas probas
de detección, hai
anos as autorida-
des da Conselle-
ría decidiron su-
primir a vaci-
nación e desen-
volver unha polí-
tica de sistemáti-
ca eliminación
dos animais en-
fermos para al-
canzar un sanea-
mento integral da
cabana galega de
bovino.

Os gandeiros entenden que o

obxectivo é razoábel porque se
trata de rematar cun problema de
sanidade pública, pero non com-
prenden por qué teñen que ser
eles quen carguen os custos de se-
mellante decisión. As indemniza-
cións establecidas no seu momen-
to para as vacas sacrificadas non
estaba tan lonxe do valor real dos
animais, pero hoxe están comple-
tamente desfasadas e os gandei-
ros reclaman que a Xunta pague a
reposición das vacas porque con-
sideran que se o saneamento é un
obxectivo da sociedade galega,
tamén debe ser esta quen corra
cos gastos, como acontece coas
vacas afectadas pola encefalopa-
tía esponxiforme aguda.♦

Os gandeiros
únicos paganos na erradicación da enfermidade

Se a sociedade quer

erradicar a

enfermidade, ten que

financiar a

restitución das vacas

sacrificadas, din os

gandeiros

Se inicialmente a Xunta ignoraba
as demandas de solución formula-
das polos gandeiros, a presión ini-
ciada por estes últimos fixo ao
conselleiro de Política Agroali-
mentaria aceptar reunirse con eles.

O venres doce a abril un nu-
meroso grupo de gandeiros prota-
gonizou unha manifestación dian-
te da Delegación de Política Agro-
alimentaria en Ourense. Gracias
ao acto de protesta os asistentes
lograron o compromiso do conse-
lleiro Diz Guedes de se reunir con
eles nunha asemblea a celebrar o
venres 26 de abril no castelo de
Castro Caldelas. Guedes compro-
meteuse a acudir á cita cunha pro-
posta económica asumíbel. 

Ata o momento, Diz Guedes

non só eludira a este colectivo,
senón que lle fixera un desplante
cando os seus re-
presentantes de-
mandaron unha
entrevista. Nesa
ocasión, o conse-
lleiro manifestou
que non tiña nada
que falar con este
grupo porque es-
taban os sindica-
tos polo medio e
non quería politi-
zar o problema.
Así, o conselleiro
preferiu recibir a
un grupo de al-
caldes e afíns ao
Partido Popular. “Nós somos po-

líticos, e os alcaldes e o conse-
lleiro, ¿que son?”, preguntou Xo-

sé Manuel Puga,
do SLG na asem-
blea de gandei-
ros do 12 de abril
en Castro Calde-
las. “Non era aos
sindicatos a quen
o conselleiro non
quería recibir, xa
que na comisión
só había dous
sindicalistas, o
que acontecía era
que non quería
recibir aos gan-
deiros”, engadiu
un dos asistentes

á asemblea de Castro Caldelas.♦

A presión dos gandeiros fai recuar á Xunta

O conselleiro de Política Agroalimentaria aceptou reunirse cos gandeiros tras unha manifestación celebrada diante da Delegación en
Ourense o venres doce de abril.                                                                                                                               Voz N oticias

“No seu día fomos a Santiago a falar co
director xeral de Producción Agropecua-
ria, Antonio Crespo, e díxonos que isto
era un pequeno foco e que non ía pasar
nada e así estamos”, protesta Xosé Beni-
to González Peña, gandeiro de Reborde-
chao, Vilar de Barrio

‘O conselleiro non

quería recibir

os gandeiros e

escudábase en que

tamén ían

sindicalistas”,

afirma un labrego

“Para turismo rural si que
hai cartos”, protesta Xosé Beni-
to González Peña. “Só a sub-
vención para unha casa desas
podería solucionar gran parte
deste problema –engade–, pero
parece ser que prefiren que pe-
chemos as explotacións; pois
ben, hai xente que se ía xubilar
que preferiu pechar antes que
traspasarlle a explotación aos fi-
llos porque sabían a que se lles
viña enriba”.♦



PAULA BERGANTIÑOS
A familia é, ao entender do di-
rector xeral de Política Lin-
güística, Xesús Pablo Gonzá-
lez Moreiras, a grande res-
ponsábel da progresiva perda
de galego-falantes. Afirmouno
durante a celebración en San-
tiago das duodécimas Xorna-
das de Língua e Literatura.
Profesores e investigadores
insistiron, pola contra, no pa-
pel desgaleguizador que está
a cumprir o sistema educativo
e esixíronlle un cambio de
rumbo na política da Xunta.

Gónzalez Moreiras recoñece que
“existen problemas” pero bota
balóns fóra. Ao seu ver “magnifí-
case o papel do ensino, cando a
clave está na familia”. No debate
que se celebrou o domingo 14 de
abril, dixo que o queda agora “é
gañar ao estudantado nas súas ac-
titudes, conseguir que ademais de
saber falar galego, o utilicen”. Era
a primeira vez, despois de once
convocatorias, que a Dirección
Xeral de Política Lingüística ac-
cedía a participar nestas xornadas
que organizan a CIG e a AS-PG e
as súas análises obviaron a perda
de galego-falantes en idades es-
colares, un fenómeno que si lle
lembraron outros convidados.

O profesor da Universidade da
Coruña, Xosé Ramón Freixeiro
Mato, por exemplo, adiantou algun
dos datos recollidos através do Pro-
grama GALBREUS, unha investi-
gación que está a realizar a AS-PG
para comparar a situación do gale-
go, o euskera e o bretón. Segundo
este traballo, senón se toman medi-
das, o galego, en trinta anos, pode-
ría deixar de ser língua viva entre os
escolares. “Este estudo -engadiu o
tamén membro da dirección da
AS–PG- confirma a tendencia so-
bre a que alertou o Mapa Sociolin-
güístico da RAG hai dez anos, can-
do sinalaba o inicio dun proceso de
desagaleguización que levaba ca-
miño de incrementarse”. 

A responsábel de Normaliza-
ción Lingüística da CIG, Marta
Dacosta, situou as causas do “fra-
caso” da política de normaliza-
ción lingüística na “falta de von-
tade da Xunta” e nunha “lexisla-
ción inadecuada” que, ademais,
non se cumpre nunhas porcenta-
xes que ascende en Primaria ao
91%, na ESO ao 77% e no Ba-
charelato ao 87%, segundo un in-
quérito realizado nos centros po-

la central sindical nacionalista.
“A Administración recoñe os in-
cumprimentos pero, que se saiba,
non adoptou medidas correcto-

ras”, engadía. A necesidade de
reforzar o ensino en galego ta-
mén se pon de manifesto nun es-
tudo elaborado pola Universida-

de de Vigo e que apresentou o
profesor, Camilo Brandin. Se-
gundo indicou Brandin, ao medir
a velocidade de procesamento da

información nas dúas línguas, un
grupo de investigadores puideron
comprobar que os rapaces están
máis afeitos a ler en castelán.♦
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P.B.
A Mesa pola Normalización Lin-
güística vai por en marcha unha
campaña informativa que ten
que ver coas modificacións le-
gais que permiten o cambio de
nome e apelidos. A distribución
de cartaces, trípticos informati-
vos e incluso modelos de instan-
cias nos propios Rexistros Civis

teñen como obxecto impulsar a
súa galeguización.

As principais reformas da
lei son que permite regularizar
ortograficamente os apelidos
deturpados, traducir aqueles
que proceden doutra língua e,
en terceiro lugar, invertir a súa
orde, para que o da nai poida fi-
gurar en primeiro lugar. Desde

a Mesa indican que esta última
posibilidade tamén ten impor-
tancia desde o punto de vista
lingüístico porque facilita a
transmisión dos apelidos de ori-
xe galega que se perden por
pertencer á nai.  

A campaña dispón de tres
soportes. O primeiro deles é un
cartaz que está dirixido a hospi-

tais e centros de saúde, no que
se informa aos pais das posibili-
dades que teñen de porlle un no-
me galego ás crianzas e de gale-
guizar os seus apelidos. A Mesa
distribuirá ademais 30.000 tríp-
ticos nos que se explica as mu-
danzas lexislativas e a implica-
ción que ten a galeguización de
nomes e apelidos na recupera-

ción da língua. Estas modifica-
cións tamén aparecen recollidas
nun folleto que se fará chegar
aos Rexistros Civis, ao igual
que modelos de instancia. A no-
vidade desta campaña, é que os
responsabeis da Mesa distribui-
rán o material en diferentes pa-
rroquias através de cregos com-
prometidos co idioma.♦

A Mesa inicia unha
campaña informativa para a galeguización de nomes e apelidos

A Xunta asiste por vez primeira ás Xornadas organizadas pola CIG e AS-PG

En trinta anos o galego
podería desaparecer como língua viva entre os escolares

Os participantes nas XII Xorna-
das de Língua e Literatura re-
claman da Xunta un programa
xeral de normalización lingüís-
tica para todos os sectores so-
ciais. Denuncian que a situa-
ción actual conculca un dereito
elemental do alunado galego, o
de ser escolarizado no propio
idioma e “perante tanta pasivi-
dade” –en referencia a Xunta–
fan un chamamento a participar
nos Correlinguas e na manifes-
tación que o día 17 de maio se
celebra en Compostela. 

Antes de que se fixeran pú-
blicas as conclusións, o direc-
tor xeral de Política Lingüísti-
ca aproveitou a participación

nas Xornadas para confirmar
que o seu gabinete está a tra-
ballar nun novo Plano de Nor-
malización Lingüística. Gon-
zález Moreiras afirmou estar
interesado en que esta plano
sexa “participativo, consen-
suado e de todos” e subliñou a
importancia de contar “cos
sectores máis concienciados”.
Representantes da CIG e da
AS-PG insistiron en que para
reconducir a situación, é im-
prescindíbel incrementar os in-
vestimentos é abandonar o pre-
suposto do bilingüísmo harmó-
nico, que en contextos diglósi-
cos, –en palabras de Freixero
Mato– só conduce a desapari-

ción da língua minoritaria. 
Por outra banda, as conclu-

sións deste encontro recollen
unha valoración positiva do
acordo normativo acadado po-
los Departamentos da Área de
Galego-Portugués das tres uni-
versidades galegas, polo Insti-
tuto da Língua Galega e a AS-
PG e reclaman da Academia
que reconsidere a súa decisión.
Ao tempo esíxese o cumpri-
mento da lexislación sobre a
presenza do galego no sistema
educativo, co funcionamento
dunha Inspección “verdadeira-
mente eficaz” e coa adopción
das medidas “que for preciso”
por parte da Xunta.

Desde este foro proponse,
por exemplo, o establecemento
da obrigatoriedade do coñece-
mento do idioma para o acceso
a función pública docente, o
impulso da oferta de libros, re-
vistas e cómics en galego e
convenios con empresas de
ocio para adolescentes, como
cíbers, discotecas, pubs ou sa-
las de xogo. Nas conclusións
tampouco faltaron as críticas ao
documento de Bases da Lei de
Calidade do PP por “tratarse
dun modelo educativo españo-
lizador, selectivo, privatizador
e antidemocrático, que impide
elaborar un sistema educativo
propio para Galiza”.♦

Na actualidade ningún estudante
ten dereito a ser escolarizado en galego

As normas actuais de uso do galego non se cumpren no 91% dos casos na primaria, e no 80% no bacharelato, segundo se denunciou nas Xornadas.                                                 P.B.



A.N.T.
O fascismo non puido matar a
esperanza, por moito que
combatese a ilusión. O alcalde
de Vigo, Lois Pérez Castrillo,
recordou con esta frase a de-
mocracia perseguida dende o
mesmo escenario do golpe mi-
litar de 1936, a Porta do Sol.
Desta praza no centro da cida-
de arranca unha rúa que foi
nomeada polo pleno do Con-
cello da II República. Doutra
parte, na praza da Soidade de
Lugo e en Camposancos (A
Guarda) conmemorouse o 71
aniversario da proclamación
da República coa Inaugura-
ción de senllos monumentos.

En Vigo, Xosé María A. Cáccamo
lembrou que no mesmo recanto
no que se instalaba a nova placa
escoitárase en 1931 a voz agari-
mosa do concelleiro electo, Ama-
do Garra Castellanzuelo, que pro-
clamaba o abrente da democracia;
cinco anos despois, o capitán Ca-
rreró declaraba neste escenario o
estado de sitio e mandaba disparar
contra o pobo. En nome da Aso-
ciación Cultural Amigos da Repú-
blica, Celso X. López Pazos cele-
brou que a República silenciada e
humillada vira reencontrarse coa
historia e a memoria popular.
“Non é posíbel que a tristura e a
dor polos ausentes, que loitaron e
pagaron coas súas vidas a defensa
da democracia, deixe de estar pre-
sente; e con todo non debe ser ho-
xe un día para a dor senón unha
data para a ledicia e o xúbilo, para
a verdade e a esperanza”. Rema-
tou cun viva á República.

República nova

Bernardino Graña escribiu un
verso para a inauguración da rúa:
“Por orde dos poetas e os inxe-
nuos/da República nova que so-
ñamos/ neste día de abril de dous
mil dous/ e nos vindeiros días,
meses, anos/ non triparán os co-
ches estes banzos/ non triunfarán
bandeiras militares/ nin proce-
sións de cristos e de santos (...)
Non veña aquí o gran xefe co

gran carro/ nin inmaduros mos-
cardóns chulangos/ nin tanques
de Sharón e os seus soldados (...)
veña un falar de goce non irado/
de cidadáns unidos, diferentes/
un ollar comprendendo, toleran-
do/ subindo para o monte, onda
os paxaros/ baixando para a
praia, o mar, os barcos”. As ir-
máns Laura e María Quintillán
interpretaron no violín cancións
antifascistas e o tenente de alcal-
de Carlos González Príncipe fa-
lou do tempo franquista das

prohibicións. Ao final, Concha
Nogueira e Álvaro Álvarez Bláz-
quez tiraron do cordón que expu-
ña a nova placa. Déronse vivas á
III república e á república boliva-
riana de Venezuela que naqueles
intres resistía a un golpe de esta-
do da patronal e o Vaticano.

Na praza da Soidade de Lu-
go as concellaría de Benestar
Social e Cultura da Xunta des-
cubriron unha pedrafita con
placa de bronce na que reza “Á
República, sempre na memo-

ria”. Branca Rodríguez Pazos
recordou aos homes e mulleres
de Lugo que loitaron Pola de-
mocracia e que o pagaron moi
caro toda a súa vida. O alcalde e
a concelleira inauguraron o mo-
numento. Fixo a ofrenda floral
Marcelino López e falou do
tempo da II República o histo-
riador Carlos Veloso.

A Guarda tamén rendeu ho-
menaxe á II República co descu-
brimento dun monolito que da es-
te nome a praza do porto da pasa-
xe. O alcalde Alonso Riego (PP),
sinalou que era de lei honrar un
goberno democrático derrocado
pola forza. A iniciativa da home-
naxe foi da Coordinadora de
Amigos da República que expli-
cou a idoneidade do lugar por ter
na beira o colexio dos xesuítas,
que fóra cadea franquista dende o
golpe de Franco. Perante a foxa
de corenta e oito militantes anti-
fascistas asturianos, galegos, vas-
cos e leoneses, no cemiterio civil,
deitou unha coroa o comunista
redondelán Manuel Barros. O
grupo Os Petóns e a Agrupación
Musical do Rosal interpretaron o
Himno e a Marcha de Riego.♦

Nº 1.030 ● Do 18 ao 24 de abril de 2002 ● Ano XXV

Inauguración dunha placa en homenaxe á República en Lugo. Abaixo, a inauguración da primeira rúa viguesa adicada a II Re-
pública.                                                                                                                                                              X. M ARRA

Un
socialista,
apoiado por
tránsfugas,
novo alcalde
de Oroso

A.N.T.
O ata agora portavoz do
PSOE en Oroso é desde o cin-
co de abril novo alcalde do
concello coruñés tras prospe-
rar unha moción de censura
con apoio de dous tránsfugas
do PP. O PSOE determinou a
inmediata expulsión do novo
rexedor. Curiosamente, o re-
xedor saínte chegou á alcaldía
hai 13 anos tras unha moción
de censura na que contou co
apoio do novo alcalde.

O novo rexedor de Oroso,
Manuel Mirás, xustificou a
súa moción de censura contra
o popular Uxío Neira polo
caos urbanístico no que está
sumido o concello. Aínda
que Manuel Mirás é respon-
sábel parcial da situación do
concello –ostentou a alcaldía
do 89 ao 95-, a Consellería de
Política Territorial deulle en
parte da razón ao suspender o
ordenamento urbanístico lo-
cal días despois da moción.
Ademais, o novo alcalde, ao
igual que o concelleiro do
BNG, denunciou ao rexedor
saínte por levarse suposta-
mente do seu despacho docu-
mentación oficial. Pola súa
banda, o xa ex alcalde acusou
ao novo rexedor de represen-
tar intereses persoais de pro-
motores urbanísticos.

Á marxe das irregularida-
des urbanísticas que puide-
sen existir en Oroso, todos os
partidos con representación
municipal condenaron a mo-
ción de censura e as direc-
cións do PP e do PSOE trata-
ron de negociar cos asinantes
da moción unha saída que
evitase a crise política local.
As tentativas foron infruc-
tuosas.♦

Expulsada
unha edil do
PP de Sada

A.N.T.
O Comité de Dereitos e Ga-
rantías do PP acordou a ex-
pulsión da edil de Sada Hele-
na Ramallo. A concelleira ra-
chara a disciplina de voto
tras denunciar maltratos psi-
colóxicos e corrupción no
concello. O propio Manuel
Fraga dixera no seu momen-
to á concelleira que a fideli-
dade ao alcalde estaba por ri-
ba de calquera denuncia.

Con esta decisión, o PP
queda en minoría en Sada,
aínda que non está prevista
ningunha moción de censura.
A oposición municipal indi-
cou que correspóndelle ao
PP resolver esta situación.♦

En Lugo descubriron un monolito en memoria do goberno republicano

Lugo, Vigo e A Guarda inauguran unha rúa e
unha praza co nome da II República

O camiño da liberdade.
Dous mundos e dúas historias
que circulan e se cruzan nunha
viaxe de ida e volta na que os
protagonistas son pai e fillo.
Un en loita contra a barbarie, e
outro á procura do misterioso
mundo dos maiores.
Búsquedas e agachamentos
que nacen na aldea, viven a
guerra e se consumen nun
campo de exterminio nazi coa
lingua como esperanza.

Colección Froita do Tempo

A lingua secreta
XESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ

N O V I D A D E



H.V.
Nos últimos días fixo furor un
novo calote telefónico en toda
Galiza; unha comunicación anó-
nima prometía suculentos pre-
mios se se chamaba a un 906.

Unha chamada telefónica esperta
un sábado a un inocente cidadán.
“Quen é?”, pregunta. Ao outro la-
do do aparello unha gravación in-
forma de que foi agraciado cun
premio de entre “dous e mil eu-
ros” e dálle un número de teléfo-
no ao que chamar para facerse con
el. En lugar de colgar, o cidadán
deixa discorrer a fita magnetofó-
nica á espera de poder gravar al-
gunha mensaxe con algún encar-
go cariñoso para a nai do comuni-
cante anónimo, pero este último
xa prevé esta continxencia e pres-
cinde desta posibilidade: tanto pa-
ra gañar o premio como para in-
sultalo é necesario marcar o 906
294444, aínda que aparece en-
mascarado como outro número,
xa que se enuncia separando o 90
das restantes cifras do teléfono.

Por suposto, son ben poucos
os que pican ante este reclamo,
pero quen o fan tamén atopan
cun sistema de gravacións nas
que as respostas só son posíbeis
pulsando as teclas do teléfono.
Cando se marca este número, un-
ha voz gravada informa da posi-
bilidade de gañar substanciosos
premios se se resposta a unha se-
rie de preguntas, pulsando unha
tecla que se asigna a cada unha
das contestacións posíbeis.

Non é necesario ser concur-
sante do Saber e gañar para res-
ponder atinadamente ás pregun-
tas. É máis, diso se trata, de que
o concursante se anime e se vexa
gañador e continúe coas respos-
tas, mentres o tempo transcorre e

o contador telefónico vai suman-
do minutos, que por suposto fac-
turará a empresa Antena Juegos,
que é a se presenta como organi-
zadora do concurso.

Non hai ilegalidades

Antena Juegos non incorre en nin-
gunha ilegalidade nin estafa a nin-
guén, probabelmente reserva para
máis adiante unha pregunta de res-
posta imposíbel, de modo que o
concursante, despois de moitos
minutos, vese apeado do concurso.

Para ser rendíbel este calote
Antena Juegos só precisa que pi-
que unha de cada corenta persoas.

A empresa emprega o que coñece
como un centro de chamadas para
montar todo o seu operativo. Rea-
liza as chamadas a través da inter-
net, polo que lle costa dous cénti-
mos de euros cada minuto –non
importa a qué lugar do Estado se
realice a chamada-, recibe as co-
municacións dos concursantes no
centro de chamadas e reparte co
seu subministrador de telecomu-
nicacións os beneficios do 906.

Aínda que nun principio se
realizaron numerosas críticas aos
servicios de relacións sexuais en
liña por empregaren o 906 e que
hai empresas como Antena Jue-
gos que fan negocios por este

procedemento, son as televisións
e os medios de comunicación os
que máis empregan esta vía para
financiarse en todo tipo de con-
cursos, por iso na actualidade
non se producen tantas críticas
contra estes teléfonos.♦
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Nostalxia e
mamporreiros
PERFECTO CONDE

En Ferrol, unha minoría
composta por nostálxicos
da dictadura franquista,

encabezados por un atrabiliario
presentador de televisión
(local), anda alporizada contra
os gobernantes municipais
dende que anunciaron a retira-
da da estatua de Franco da pra-
za de España. En realidade, o
que lles importa máis non é
que mude de sitio o “cabalo”,
senón aproveitar a ocasión pa-
ra espallar a súa ideoloxía
ultraconservadora e a súa
carraxe pola democracia. A es-
tas alturas da evolución políti-
ca do primeiro mundo, ¿colle,
se non, na cabeza de alguén
que se mostre pública admira-
ción polo réxime de Franco
como están a expresar o ínclito
Carlos Perille e a súa ducia e
media de apóstolos
octoxenarios?

Mentres tanto e
probablemente sen recibir dos
medios de comunicación toda
a  atención que merece, na
mesma cidade, o pintor Xaime
Quessada pasou varios días
pintando diante do público, na
praza de Armas, un espléndido
mural que, dende o 21 de abril
ao 5 de xuño, será lugar de en-
contro para que escolares e
adultos reciban información
sobre os riscos que representa a
planta regasificadora que
pretende instalar a empresa Re-
ganosa a carón de Mugardos,
no mesmo centro da ría e a
pouco máis de mil metros do
Arsenal e da propia cidade de
Ferrol, sen escoitar a demanda
maioritaria de que esta instala-
ción non se faga onde se
pretende senón no exterior da
ría e de paso que se constrúe
tamén un porto exterior.

Son tres cousas ben
diferentes. Os nostálxicos de
Franco, un pintor comprometi-
do que vai a Ferrol facer o seu
“Gernika”, e unha empresa
que desoe sistematicamente o
que lle pide unha cidade que
ten medo ao que poida pasar
cunha regasificadora que só
por interese privado se quere
instalar no medio da ría. Pare-
ce como se de repente Ferrol
espertara dun longo sono de
estulticia e de abandono. De
todas elas, a min a que máis
me interesa é a da protesta
contra Reganosa polo que ten
de defensa do medio ambiente
e de preocupación popular a
favor dunha vida máis segura.
E, dentro dela, a actitude de
Xaime Quessada simboliza a
solidariedade artística nun
tempo no que puidera parecer
que reinan a evasión e o
individualismo. Quessada é o
noso Orozco, e oxalá que nós
non sexamos nunca Seveso.

Pola contra, non vexo nada
que admirar no capitalismo in-
diferente de Reganosa ou no
espectáculo perverso que están
a mostrar os seus promotores,
publicitarios e mamporreiros
que deixan moito que desexar
mesmo dende o plano da ética
máis elemental, con
información e contrainforma-
ción das que está a ser víctima
o xeneral xubilado Xosé
Gabeiras, por exemplo.♦

Unha empresa á procura de incautos co reclamo
dun concurso telefónico

Fágase millonario co 906

Un comunicante anónimo invitaba a chamar ao 906 294 444.                                                                                                                                                 P. VILABARR O S

Desmentido un
tipo de calote
telefónico

Telefónica desmentiu as in-
formacións que circulan en
internet sobre un novo calo-
te telefónico a consecuencia
do que os usuarios pagarían
a factura telefónica dun ter-
ceiro. O calote en cuestión
indica que se están a realizar
chamadas en nome do Servi-
cio Técnico de Telefónica
solicitando, para realizar un-
has comprobacións, marcar
o 90#, co que se convertería
a liña receptora na que factu-
raría todas as chamadas fei-
tas desde a que solicitou que
se marcase o 90#.

A través dunha nota, Tele-
fónica indicou que non só é im-
posíbel tecnicamente desviar a
factura do teléfono mediante
este procedemento, senón que
non se produciu ningunha de-
nuncia sobre este calote.

A compañía de telecomu-
nicacións tamén lembrou que
no pasado tamén se difundi-
ron rumores sobre estafas me-
diante este procedemento, pe-
ro indicou que xa no seu día
desmentira este extremo.♦



A manifestación máis numerosa
das últimas que leva celebrado a
Plataforma Antipeaxe descorreu
cun claro motivo reivindicativo,
nun momento no que se esborra-
llan as promesas de gratuidade
para a Ponte de Rande que pro-
metera o conselleiro de Política
Territorial, Xosé Cuíña, denan-
tes das eleccións autonómicas
de outubro. Para a plataforma,
houbo un claro intento de esga-
zar a mobilización. “Debemos
mostrarnos felices porque fomos
quen de salvar os intentos de de-
sestabilización por parte da
Xunta”, explicou Manuel Mén-
dez, secretario desta asociación.

“Non nos van deter, non
imos calar ata que desapareza
esta barreira que temos diante
da casa”, dixo na lectura do ma-
nifesto do acto Antía Cal, no-

meada portavoz para esta mobi-
lización. “Quixeron enganarnos
ao prometernos que o goberno
galego esixiría en Madrid o fin
da peaxe se non se construía
unha rota alternativa para che-
gar ao Morrazo en condicións
normais e sen pagamento nin-
gún”, proseguiu.

Para Manuel Méndez tamén
é un abuso o comportamento
das autoridades neste tema. Du-
rante o acto, todos os asistentes
tiveron consignas especiais pa-
ra a denominada tarxeta de
usuario. Con este cartón, a
Xunta quere garantir a gratuida-
de do tramo para aqueles titula-
res de vehículos que realicen
máis de dez viaxes e menos de
80 por mes e non manteñan dé-
bedas coa Administración. “Só
aceptaremos o final da peaxe,

sen ningunha matización”, ex-
plicou Méndez.

Para Antía Cal a peaxe é ile-
gal. Seguindo ao pé da letra a
lexislación, o goberno español
debería converter en gratuíto o
paso sobre a Ponte de Rande
porque non existe alternativa
ningunha. Xa en 2000, o propio
Xosé Cuíña converteuse en por-
tavoz das arelas da cidadanía ao
encabezar unha comisión, na
que estaban todos os alcaldes
das comarcas afectadas e o mes-
mo presidente da Deputación de
Pontevedra. Pero a día de hoxe
as xestións do conselleiro non
deron ningún froito, a pesar de
que Cuíña compartiu moitas en-
trevistas públicas co ministro de
Fomento, Francisco Álvarez
Cascos e o propio presidente do
goberno, José María Aznar.♦♦
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Dixemos que pingo, derivado de pingar
(verbo galego procedente do latín pendi-
care) tomou o sentido de graxa de porco
do substantivo latino pingue ‘graxa’. É
doado decatarse de que a palabra latina
ten que ver co verbo latino pingere ‘pin-
tar’ e con pigmentus. Píntase con mate-
rias graxas e oleosas.

En troques, hai palabras que de pri-
meiras relacionariamos con pender sen
atinarmos. 

Por exemplo é aínda usada a expresión
ponderativa de moito pendello, que se con-
sidera de uso vulgar, para gabar algo. Pois
ben, ese pendello non ten nada que ver coa
dependencia cuberta da que xa falamos
(pendello, alpendre, alboio) nin co verbo
pender; realmente a palabra é pentello ‘pelo
do pubis’, que procede do latín pectiniculu.

Tampouco pendencia ‘disputa’, que

realmente ten a mesma orixe que peni-
tencia, pois procede de pœnitentia, e do
significado de ‘pesar, arrepentemento’
pasou ao de ‘desacordo, contenda’.

É certo que en pendón hai un cruce
con pender, pero realmente, a través do
francés, procede de pinna ‘pena, pluma,
aleta de ave’. A mesma orixe que palabras
como penacho, pinnípedo ou pendolista.

Pendón e pendello cargáronse de sen-
tido negativo para denominar as persoas,
como aconteceu cos xa vistos pingo, pin-

gallo ou pendanga. Realmente, ademais
da idea de pender e pingar, encontramos
nese cambio a asociación con farrapo, ra-
chón de tecido ou pel, escalazada e suxa,
a metáfora que fai denominar á persoa
considerada despreciable con palabras
como bandallo, baldreu, ciringallo, bas-
cullo/bascallo, cerello, pelexo, coira, etc.

Mais queremos volver á palabra pena,
ou mellor dito ás palabras pena porque en
galego temos dúas palabras homónimas,
é dicir, que teñen igual forma aínda que

distinta significación. Non son a mesma
palabra e a súa orixe é diferente. 

A primeira delas, pena ‘dor, coita,
mágoa, tristura’ procede do latín xa cita-
do pœna e dela temos derivados como
penar, penoso, penal e... penalty. A se-
gunda, pena ‘rocha, penedo’ procede ao
parecer do latín pinna ‘pluma de ave’,
‘aleta de peixe’ ou ‘amea dunha muralla’
e, tras a metáfora deste último significa-
do cos penedos dos cumes dos montes,
acabaría xeneralizándose a calquera pe-
nedo. E se pena ‘pluma de ave’ que se
conserva en portugués, está practicamen-
te desaparecido no galego actual, non por
iso deixa de ser patrimonio noso, polo
que debería figurar nos diccionarios co-
mo os seus derivados penuxe ‘plumón fi-
no que cobre o corpo dunha ave’ ou estar
en penecho/en penuzo ‘estar desnudo’.♦

Non depende
HENRIQUE HARGUINDEY

A.N.T.
Benigno Moure, presidente da
Fundación San Rosendo continúa
inaugurando residencias de vellos
e non só na provincia ourensá. Os
seus proxectos chegan xa ata
Compostela, pero é no concello
de Cea onde o grupo de goberno
ven de donarlle a antiga casa cuar-
tel. O Bloque Nacionalista, con
dous representantes fronte a nove
populares, oponse ao “regalo”.

“Doar é perder a titularidade.
Coincidimos en que é necesaria
unha residencia de maiores, pero
non se pode regalar un edificio
no que se teñen investido tantos
cartos”, afirma o voceiro na-
cionalista Xosé Manuel Quinte-
la. O concello mercou a casa
cuartel hai seis anos por 126.500
euros (vinteún millóns de pese-
tas). Posteriormente foi cedida á
UGT para a creación dunha es-

cola de formación. O investi-
mento nas dúas etapas desta es-
cola foi, segundo o alcalde Xosé
Luís Valladares, de 2. 400.000
euros (400 millóns de pesetas).
Posteriormente o concello nego-
ciou co sindicato a reversión do
edificio pagando 72.250 euros
(doce millóns de pesetas). 

Agora a maioría absoluta do
PP en Cea ven de asinar o conve-
nio polo que renuncia á titularida-

de en favor de San Rosendo, que
non pagará taxas pola licencia de
obra. Asimesmo o concello faise
cargo das infraestructuras para po-
ñela en marcha e a Deputación
aporta 156.000 euros (25 millóns
de pesetas). Para o remate das
obras  a Fundación poderá contar
con subvencións da Xunta. O do-
cumento está pendente de deba-
terse no pleno da Deputación.

O Bloque propón non renun-

ciar ao edificio e construír unha
residencia municipal. Con este
motivo ten convocada unha
asemblea na vila o domingo 21
de abril. “Pódese constituír unha
cooperativa para xestionala ou,
no caso de que o concello non te-
ña capacidade para facerse cargo
dela, arrendala. Pero alomenos
seguir tendo dereitos sobre un
edificio que é de todos os veci-
ños”, di Quintela.♦

Investíronse no edificio máis de 400 millóns de pesetas nos últimos seis anos

O concello de Cea entrega a casa cuartel á Fundación San Rosendo

Os convocantes critican a tarxeta de usuario por ineficaz

Ao redor de 15.000 persoas esixen a fin da peaxe en Rande
A.N.T.

Ao redor de 15.000 persoas percorreron a pé o treito entre A Xun-
queira e o posto de cobro de peaxe de Rande o pasado 13 de abril
en demanda da fin do pagamento por atravesar a ponte sobre a
Ría de Vigo. Para os organizadores, a tarxeta de usuario ofrecida
pola Xunta non resolve o problema deste tramo de autoestrada.

Á esquerda, o alcalde de Vigo, Lois Pérez Castrillo que estivo á fronte. Na foto do centro, Antía Cal le o manifesto do acto. Os mani-
festantes buscaron xeitos orixianais para reivindicar a fin da peaxe da Ponte de Rande.             Reportaxe Grá fica: PA C O  VILABARR O S



P.B.
Despois da fenda aberta o pasa-
do ano coa ausencia de CCOO
na convocatoria de folga xeral,
UGT-Galicia ven de facer un
chamamento á unidade de ac-
ción no Congreso que clausurou
en Santigo o sábado 13 de abril.
Xesus Mosquera, secretario xe-
ral desde 1980, foi reelexido pa-
ra o cargo, co 82% dos votos.

UGT-Galicia escolleu para o seu
VIII Congreso o lema Traballo con
dereitos, “un lema obvio”, di o seu
secretario xeral, pero que pretendía
ser a síntese de todo o contido es-
tratéxico co que este sindicato
afronta o seu traballo para os vin-
deiros catro anos. Xesús Mosquera
explica que unha das súas priorida-
des vai ser a mellora das condi-
cións de traballo. “Na actualidade
o 35% dos contratos en Galiza son
en precario, unha porcentaxe que
supera en tres puntos á estatal. As
cifras duplícanse e chegan ao 70%
se falamos de xente moza, cando
en Europa a precariedade alcanza
unha media do 13%”, denuncia. As
consecuencias disto son, segundo
engade, que “existen 200.000 para-
dos latentes, é decir, persoas que
están rotando entre o paro e contra-
tos temporais, un nível inasumíbel
e unha situación que tamén hai que
resolver”.

Outras das preocupacións
que destaca Mosquera son os ac-
cidentes no traballo. “Temos un
taxa alta, que entroques de ata-
llarse aumenta ano tras ano. Na
Galiza hai dous focos de sinies-
tralidade, o mar e a construción.
O 65% dos accidentes que conle-
van a baixa médica, súfrenos
persoas con contratos temporais,
polo tanto existe unha relación
directa entre accidentes e tempo-
ralidade”. No VIII Congreso
aprobáronse unha serie de reso-
lucións que teñen que ver tamén
coa redución da xornada sema-
nal a 35 horas, o desenvolve-
mento económico do país e a de-
fensa do dereito á negociación
colectiva, entre outras cuestións.

Crítica á reforma do paro

Falar de dereitos no traballo leva a

Xesús Mosquera a enunciar a de-
manda dunhas prestacións sociais
“adecuadas”. Neste sentido, criti-
ca a reforma do paro que ven de
anunciar o Goberno central. “Son
medidas que van reducir as pres-
tacións por desemprego cando,
hoxe, 56 de cada 100 parados xa
non cobran nada. A isto súmase
que o sistema de pensións tamén
está ameazado, como denuncia-
mos durante todo este ano pasado.
Hai intentos encamiñados a redu-
cir a súa cuantía e a ampliar a ida-
de de xubilación, de endurecer, en
definitiva, as condicións para ac-
ceder as pensións. Pero o Gober-
no tamén pretende desde hai tem-
po facilitarlle aos empresarios os
despidos, por exemplo, coa elimi-
nación do salario de tramitación”. 

Da Xunta de  Galiza UGT-
Galicia solicita “a revisión de to-
da a política de incentivos a em-
presas, que puxo en marcha para
fomentar o emprego e reducir a
precariedade. Nos orzamentos ta-
mén deberían incrementarse as
cuantías para actividades inverso-
ras e creadoreas de emprego, e
para cubrir os servicios sociais”,
di o seu secretario xeral. A falta
dunha Consellería de Traballo e a

dispersión de competencias que
afectan ao emprego “e non sei se
é intencionada –engade– tamén
dificultan o diálogo social e polo
tanto a búsqueda de solucións aos
problemas que imos atopando”. 

Na Comisión Executiva in-
corpóranse dúas persoas novas,
María Luísa Vázquez, como se-
cretaria da Muller e Ernesto Fon-
tanes, como secretario de Servi-
zos aos Afiliados. Sen que exista
unha gran renovación de persoas,
a UGT tamén decidiu reestruturar
as funcións dos membros da di-
rección, para en boca do seu se-
cretario xeral “atender con máis
eficacia os problemas da xuven-
tude e das mulleres. Nun plano
interno tamén queremos mellorar
os servizos aos afiliados”. Da
Executiva formarán parte ao tem-
po: Xosé Benito na Secretaría de
Organización, Xosé Luís Crespo
na Tesourería, Xavier Carro en
Acción Sindical, Manuel Golpe
na de Prevención de Riscos, Xu-
lia Martínez, en Inmigración e
Servizos Sociais, Luís Sánchez,
ao frente de Comunicación, Xosé
Tomé en Formación e Emprego e
Rosa Arcos, en Xuventude e Me-
dio Ambiente.♦
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Algúns efectos do
centralismo

MANUEL CAO

É un lugar común nos medios de comunicación e no discurso
político de ámbito estatal considerar a Madrid –sen especifi-
car especialmente se se trata da CCAA, da capital do Estado
ou do Concello– como a representación sublime do ser e ac-
tuar de España coa que todos deberiamos sentirnos identifi-
cados. Existen voces, apagadas polo ruxe-ruxe mediático, que
denuncian o trato de favor das principais institucións españo-
las respecto da área madrileña. Esta situación vén forzada po-
liticamente polas elites dirixentes asentadas na burocracia
estatal e tende a instalarse no ideario político, económico e
institucional dos dous grandes partidos: PP e PSOE.

Na definición e investimentos en materia de infraestruc-
turas a centralización artificiosa obriga a que todos os pro-
xectos en materia de estradas, camiños de ferro e rede aero-
portuaria pasen pola capital de España aínda que a estructura
económica e as perspectivas de desenvolvemento nun mundo
global aconsellen establecer modelos de organización dos
transportes en rede multinodal orientadas a unha maior rendi-
bilidade socioeconómica dos recursos públicos e a unha
maior eficacia á hora de promover estratexias de desenvolve-
mento consistentes cos fluxos dominantes en materia tecno-
lóxica, industrial e comercial. A preferencia pola liña do AVE
Madrid-Sevilla respecto da Madrid-Barcelona-Francia só po-
de verse en clave de política interna sendo contradictoria co
pretendido europeísmo do anterior Executivo socialista.

É sintomático como a área madrileña é a única desenvolvi-
da de España que goza dun sistema integrado de comunica-
cións por estrada gratuíto (só coa excepción de Madrid-Adane-
ro) mentres o País Vasco e Cataluña contan cunha rede de pea-
xe e outras CC AA teñen insuficiencias na dotación de infraes-
tructuras por estrada. Todos os cidadáns da nosa comunidade,
teñen que pagar polo uso da A-9, auténtica columna vertebral
da Galicia desenvolvida. No caso dos camiños de ferro e aero-
portos, as disfuncións e ineficiencias inducidas polo deseño ra-
dial son moito máis graves e, menos mal, que o Pacto PP-CiU
de 1996 facilitou a cesión dos Portos ás CC AA con mar. 

Pola vía dos ingresos públicos, a centralización case for-
zada das empresas e a localización das principais institucións
comúns do Estado succiona uns recursos xerados na periferia
que facilitan un enorme superávit fiscal da Comunidade Au-
tónoma de Madrid asentado nun deseño nesgado e predeter-
minado politicamente e non nunha mellora na xestión fiscal.
Ademais, a capacidade negociadora de España como estado
na Unión Europea e no ámbito internacional é utilizada con
descaro a favor dos grupos de presión localizados en Madrid
sendo o caso das axudas directas da UE en materia de políti-
ca agraria especialmente sangrante dado que moitos dos be-
neficiarios, propietarios de latifundios ermos na España seca,
están localizados tamén na capital española. 

A denuncia recente da propia Xunta de Galicia sobre as
grandes diferencias no prezo dos carburantes entre Galicia e
España debería levar a reflexión da cidadanía sobre a utilida-
de e eficacia real do entramado político-institucional que cha-
mamos Estado. ¿U-las institucións que velan polas regras da
competencia?, ¿u-las institucións reguladoras?, á quen serven
os efectivos da Administración Central que ocupan os poderes
executivo, lexislativo e xudicial?, ¿u-la influencia crítica do
entramado mediático estatal sufragado por todos os españois?,
¿u-la tan repetida liberalización dos mercados?, ¿u-los benefi-
cios da refinería da Coruña?. O dito de Castelao: “Mexan por
nós e hai que dicir que chove” ten que transformarse nun “Me-
xan por nós pero ímoslles devolver a mexada”, con denuncias
e votos democráticos que muden esta esperpéntica situación.♦

‘É sintomático como a área madrileña
é a única desenvolvida de España que

goza dun sistema integrado de
comunicacións por estrada gratuíto”

Xesús Mosquera reelexido secretario xeral

UGT-Galicia tenta recuperar a
unidade de acción con CCOO e a CIG

Xesús Mosquera define a evolución de UGT como un continuismo renovador. A . N .T.

Martín

Sarmiento
N O V I D A D E

A NOSA TERRA

Francisco Carballo



“A Ría é un espazo natural único
no mundo que non se pode ocu-
par para especular e facer nego-
cios rápidos -comenta Anxo
Iglesias, vocal de Medio Am-
biente da Federación Veciñal de
Vigo- Non é admisíbel que para
gañar entre dous e tres metros de
calado, como avisa a Autoridade
Portuaria, sexa preciso atacar de
terra 208.000 metros cadrados
sobre o histórico Pozo do Porto,
na beira do Areal”.

A opinión de Iglesias é
compartida por confrarías de
pescadores,  asociacións veci-
ñais, e ecoloxistas de toda a
beira do mar de Vigo que con-
sideran que a pinga que rebor-
da a teimosa ocupación da lá-
mina de auga vai ser o recheo
do Areal. Os recheos máis
agresivos dende o punto de vis-
ta ecolóxico poden ser o de
Chapela, de Pescanova, e o de
Aucosa en Rande polos efectos
que poden ter nas correntes, á
beira do estreito.  “Con todo o
agresivos que son estes proxec-
tos de aterros -engade o repre-
sentante veciñal-  son máis pre-
ocupantes se temos en conta
que dous tercios da beira de Vi-
go están ocupados pola Autori-
dade Portuaria, un poder que
non procede dos votos, que re-
cusa o diálogo e o consenso e
que vive de costas a cidade
¿por que non trata de conven-
cernos a Autoridade Portuaria”. 

Aterros sen límite

O alcalde de Vigo, Lois Pérez
Castrillo, ten preguntado a Au-
toridade Portuaria cal vai ser o
límite do crecemento do porto e
en nome da representación de-
mocrática da cidade indicou que
a cidadanía non estaba disposta
a dar un cheque en branco á di-
rección administrativa do porto
para obras que poden ser decisi-
vas para a configuración da urbe
e da Ría. O Representante da
Autoridade Portaría contestou
co silencio a esta interrogante
clave. 

Tamén se fai sentir a inque-
danza na opinión pública pola fe-
bleza dos argumentos que esgri-
me o presidente da Autoridade
Portuaria para xustificar os ate-
rros. A noticia de que a nova in-
vasión do mar na beira urbana
era preciso para gañar calado foi
desmentido por oficiais da mari-
ña e enxeñeiros. Invalidado este
argumento, Pedrosa contou que
ao porto cumpríalle máis espacio
para depósito de mercadorías, o
que non acae coas necesidade ex-
presadas pola propia Autoridade
Portuaria na súa Memoria. Con
posterioridade, a AP lanzou unha
nova campaña a prol de aumentar

a superficie de atraque, razón que
competía co propio trazado do

recheo proxectado que reduce a
liña de atraque actual.♦
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Como xa lles contei nun artículo
precedente, o Consello de Minis-
tros de Pesca da Unión Europea
que debía de se celebrar o pasado
día 8 de abril, foi suspendido po-
la Presidencia española do Con-
sello. Esa non é unha boa noticia,
independentemente do punto de
vista adoptado. A primeira idea
que a un se lle pasa pola cabeza
ten que ver coa incompetencia
das partes (a Comisión Europea
e a Presidencia española) para
avanzar nas discusións sobre os
temas previstos na axenda. 

Paso a explicarlles como fun-
ciona o sistema para que adopten
a s súas propias conclusións. En
primeiro lugar a Presidencia (nes-
te caso a española) establece, logo
dunha consulta coa Comisión as
súas prioridades para a discusión
en cada un dos Consellos de Mi-
nistros de Pesca. Alá polo mes de
Octubro do 2001, a Presidencia
española presentou a proposta de
axenda para os futuros Consellos
de Ministros de Pesca (o do 8 de
abril e o do 11 de xuño). Entre os
temas a tratar estaban: 1) a infor-
mación sobre o estado das nego-

ciacións con Angola, Santo Tomé
e Príncipe e Rusia para o estable-
cemento ou renovación no seu ca-
so de acordos de pesca; Proposta
de modificación do regulamento
marco da Política Común de Pes-
ca, as comunicacións da Comisión
sobre a Política de control, sobre a
política de flota pesquera e sobre a
política exterior pesquera e así ata
un total de dez temas, todos eles

de importancia para o sector da
pesca en España e en Galiza en
particular. A Comisión Europea é
a que ten que tomar a iniciativa le-
xislativa e logo os textos presenta-
dos son discutidos en varias sesión
polos Comités de Política interior
(augas comunitarias) e exterior da
pesca (augas extra-comunitarias). 

O que aconteceu foi, pois, que
as propostas non avanzaron o sufi-

ciente na discusión para poderen
ser aprobadas nunha reunión do
Consello de Ministros. Dito así,
semella que non pasou nada. O
certo é que pasou algo moi impor-
tante e é que a Presidencia españo-
la non quere que se aproben peran-
te o seu mandato normas coas que
non está de acordo (xa saben que a
posición española coincide coa do
goberno galego e discrepa coas da
Comisión) e pola súa banda a Co-
misión non está disposta a revisar
sustancialmente as súas propostas. 

De todos xeitos, por lei, é
obrigatorio modificar a PCP este
ano 2002, pero segun van as cou-
sa, sen rumbo e co motor princi-
pal averiado, semella que pouco
vai mudar e que teremos que re-
sistir (¡10 anos máis!) unha Políti-
ca Común inoperante. Responsa-
bilidades. Xa saben, as adminis-
tracións nin saben nin contestan. 

Agora só nos queda esperar
(¿vana ilusión?) que o Consello
de xuño se celebre e sexa un
éxito. Déixenme ter esperanzas,
mesmo se tratándose dos mes-
mos actores estan sexan pouco
fundamentadas.♦

Razóns para suspender
un Consello de

Ministros de Pesca 
XAVIER QUEIPO

A suspensión pola Presidencia española do
consello de ministros de pesca indica que non
se avanzou nada na negociación, pese ao man-
dato de modificar neste 2002 a política comun.

Pesca

A marcha sairá de Bouzas o dia 20 ás 17.30

Convocada unha manifestación
contra o estrago paisaxístico e
ecolóxico da ría de Vigo

G.L.
A terra avanza sobre o mar de Vigo con tanta in-
tensidade dende os anos 60 que o perfil deste ámbi-
to natural único comeza a perder a sua fasquía his-
tórica. Para protestar por este abuso e frear a nova

xeira de aterros proposta pola Autoridade Portua-
ria, que abrague máis de un millón de metros ca-
drados, os 32 colectivos integrados na Plataforma
pola Defensa da Ría marcharán sábado 20 as 17.30
dende Bouzas ao edificio da Autoridade Portuaria.

“A Ría é un espazo natural único no mundo que non se pode ocupar para especular e fa-
cer negocios rápidos” (Anxo Iglesias, vocal de Medio Ambiente da Federación Veciñal).



¿A onde enfocar o seu obxecti-
vo?, preguntanse os analistas.
¿Aos beneficiarios dos fondos de
pensións en diñeiro negro no pa-
radiso fiscal de Jersey como pre-
tende o PP? ¿Ás responsabilida-
des dos gobernos socialistas co-
mo pretende Javier Arenas? ¿Á
utilización da información das
irregularidades do Banco Bilbao
Vizcaya para que Francisco Gon-
zález pasase a comandar o ban-
co? ¿A que un banco pequeno se
coma a un grande apoiado polo
goberno Aznar? ¿Á responsabili-
dade de Estanislao Rodríguez-
Ponga que pasou de ser asesor
fiscal do BBV a presidente da
Axencia Tributaria, como preten-
de o PSOE? ¿Ao desprazamento
da oligarquía vasca próxima ao
PNV dos centros de decisión?

Todos estes focos informativos
e outros moitos de menor impor-
tancia, polo que hoxe se coñece,
rodean a crise que se desatou no
BBVA. Pero, se cadra, para enten-
der o que pasou e as razóns de que
pasase, sería preciso afastarse al-
gúns metros do obxecto noticioso
para poder ollar con perspectiva.

José Mª Aznar parece dispos-
to a desbaratar a oligarquía fi-
nancieira. “Aznar non lle debe
nada aos banqueiros”, afirman
fontes próximas ao presidente.
“Aznar vapuléaos desde a maio-
ria absoluta. Os banqueiros des-
preciábano antes de temelo, por-
que non era do clan dos guapos”,
afirma Raul del Pozo en El Mun-
do, coa sua pluma mudada de
man para defender ao actual pre-
sidente español.

Desde os círculos de Aznar
sostense que se enxendrou unha
simbiose entre o PSOE e a meta-
de da banca (lease o BBV) que o

actual presidente do Goberno
central está disposto a desbaratar
antes de marchar, “agora que xa
non ten nada que perder”.

Cambios drásticos 

Que Aznar está diposto a impul-
sar cambios drásticos na banca,
semella evidente. ¿Qué pode ha-
ber de certo na connivencia entre
a grande banca e o PSOE?

Algo semella constatábel:
que á grande banca española lle
foi moi ben cos gobernos socia-
listas. As cifras de beneficios así
o testemuñan, o mesmo que a
súa expansión internacional.

O PSOE deseñara unha políti-
ca de expansión internacional da
banca e das principais empresas
españolas (Telefónica, Repsol,
Endesa, Fenosa...), para poder
competir nun mundo globalizado
que se aveciñaba con paso firme.
Definira como principal área de

expansión Latinoamérica co BBV
como principal mascaron de proa.
Con el ían da man Arxentaria, la
Caixa e as súas empresas, Telefó-
nica, Repsol e Gas Natural. Nun
primeiro momento o Banco de
Santander (co Central Hispano e o
Banesto máis tarde) terían o seu
principal radio de acción en Euro-
pa, pero Botín tamén decidiu ex-
pandirse en Latinoamerica.

O PSOE, con Miguel Boyer e
Carlos Solchaga, non só deseñaron
unha política de “axudas diplomáti-
cas” e de incentivos, máis ou me-
nos encubertos para esta expansión,

senón que puxeron como xestores a
un grupo de persoas que tiñan en
común case todas o ter pasado polo
Gabinete de Estudos do Banco de
Vizcaia con Pedro de Toledo. 

Este grupo de executivos foron
os que formaron a nova banca es-
pañola, remozándoa e adaptándoa
ás novas circunstancias económi-
cas europeas e á mundialización
dos capitais. Autilización dos para-
disos fiscais e das grandes ganan-
cias (coas migallas caendo para
motitos achegados ao poder) for-
maban parte desa política de Esta-
do. Estes xestores non relegaron ás

grandes familias oligárquicas, se-
nón que asinaron un pacto con
elas, integrándoas no novo sistema
coa persuasión dos beneficios. Fo-
ron múltiples, e de persoas adscri-
tas a sectores diferentes, as decla-
racións afirmando que a banca
nunca millor estivo ca co PSOE.

Aznar, á súa chegada ao Go-
berno atopouse con esta rede
económica que controlaba, ade-
mais, as principais empresas do
país. As súas privatizacións, aca-
baban por ter sempre os mesmos
distinatarios: os bancos e as gran-
des fortunas. O presidente segui-
ría a ter ciumes da relación destas
persoas cos dirixentes socialistas.
Tamén intenta controlar os me-
dios de comunicación, sobre todo
o Grupo Prisa, ao que pretende ti-
rararlle cando menos parte das
súas fontes de financiamento.

Operar en paraisos fiscais pa-
ra os bancos resulta algo normal
e ilegal. Aznar atopou agora, cos
contas segredas do BBV a oca-
sión para dar un forte golpe de le-
me non só á política económica
que viñan marcando os socialis-
tas, senón tamén ás relacións de
poder mencionadas. O seu ob-
xectivo sería entregarlle a xestión
dos bancos e da empresas emble-
máticas da esconomía española a
persoas da súa confianza.♦
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A actualidade política madrileña
está ocupada por dúas cuestións: o
chamado “Caso BBV” e a reforma
da Lei de Partidos Políticos que o
goberno está a artellar. Do primei-
ro “affaire”non sabe un de que se
admirar máis: se das manobras de
agachar diñeiro nun paraíso fiscal
para asegurarse un bo retiro por
parte dunha ducia de  altos cargos
do banco; se da ameaza do ante-
rior presidente, Ibarra, ao actual,
González- de Neguri a Chantada,
como diría o noso director- dicin-
do que ía ”tirar da manta” no to-
cante a algunhas manobras do mi-
nistro Rato, segundo publicou El
Mundo ; se  da fachenda do Secre-
tario de Estado de Facenda (cousa
curiosa: o meu ordenador, que non
sabe galego, empéñase en poñer
Secretario de Fachenda) que, se-
gundo un testigo que declarou
diante de Garzón, foi autor dun
manual para achegar diñeiro negro
ao devandito banco, no que traba-

llaba como asesor fiscal. Secreta-
rio que foi defendido, unha vez
máis, polos seus superiores aínda
que todo apunta a que será o se-
gundo que caia dende esa cadeira
en nove meses, o que xa é todo un
récord. Tamén resulta admirable a
manobra, un pouco torpe, por par-
te do PP de se opoñer a que se cree
unha Comisión de Investigación
no Congreso. Loxicamente non
lles resulta doado abrir outra “Ges-
cartera” cando neste caso os prota-
gonistas non son precisamente uns

miñaxoias senón a flor e a nata dos
banqueiros . Se non abondara  con
iso, na tal Comisión podería que-
dar ao descuberto a manobra por
excelencia: de cómo o peixe pe-
queno, Argentaria, comeu ao peixe
grande, BBV, sen que se escoitara
nin pío por parte deste último. Pa-
ra quitarse a pucha. De momento,
Garzón tira do fío na Audiencia
Nacional e a oposición tenta tirar
do fío nas Cortes. A opinión públi-
ca parece estar por que se saiba to-
do –ben, todo o que se poida que

nunca é todo– pero o tempo dirá
se nos darán esa oportunidade.
No segundo asunto as manobras
fan rechiar as chavellas do carro
constitucional. Unha Lei de Parti-
dos Políticos marca as regras de
xogo de todos os participantes e
deben ser acordadas por todos
eles do mesmo xeito que se apro-
bou a que hoxe está vixente. Moi-
tos expertos constitucionais
–mesmo na liña do goberno coma
o profesor Jorge de Esteban– es-
tán a previr o Executivo de que

ande  con moito tento porque as
medidas que pretenden pódense
virar de xeito que produzan o
efecto contrario e lles dean máis
folgos aos violentos. É dicir: hai
cousas coas que non se pode xo-
gar. Pero o partido do goberno
non quere soltar a peza que lle
rende tanto: o primeiro problema
deste país é o terrorismo. E non
lle fai falta ninguén para solventa-
lo. Séntese con forzas dabondo.
Parecen  berrar coma naquela
anécdota futbolística: “¡A min,
Sabino, que  os arraso!” E se, de
paso, a manobra lles serve para
deixar o PSOE nunha posición
máis feble de cara a esa opinión
pública que quere man dura, moito
mellor. O problema é que as mano-
bras  vaian agrandando as fendas
deste noso fogar constitucional
que, mal que ben, permítenos
convivir e camiñar cara adiante no
período máis longo en paz da nosa
historia. Ela será quen xulgue.♦

Manobras orquestais
MANUEL LOMBAO

O goberno atópase de golpe co caso do BBV e apesar de resistirse a
convocar unha comisión de investigación semella improbábel que a
evite. No fondo o debate sobre a lei de partidos dista de acadar consenso.

Madr id

O presidente considera que as entidades financeiras seguen demasiado apegadas ao PSOE

Aznar síntese ninguneado pola banca
B. LAXE

En plena ofensiva antinacionalista, Emilio Ibarra díxolle a
Mayor Oreja que debería negociar co PNV unha saída para
Euskadi na vez de demonizalo. Foi a sentencia asinada pola
súa man para perder o poder executivo na grande banca es-
pañola, segundo coinciden fontes próximas á Moncloa e ta-
mén ao PNV. Pero, neste conflito semella contar tamén cun es-
pacio a obsesión de Aznar cun entramado económico/banca-
rio, posto en marcha polo PSOE e polo que se sinte ninguneado.

B.L.
“É unha decisión de máis arri-
ba”, comentáballe Francisco
González, a un directivo empre-
sarial sobre a decisión de cobrar
un crédito por vía xudicial que
pensaba condonado desde había
5 anos. Desde a chegada de Pa-
quito El Argentino a Argentaria,
no banco comezaron a procura
de morosos políticos da época
socialista. Solchaga utilizara Ar-
gentaria para pór a andar os prin-
cipais proxectos estratéxicos do
Goberno e tamén para axudar,

como banca pública que era, non
só a partidos políticos, senón ta-
mén a empresas que consideraba
que merecían apoio ou resulta-
ban máis ou menos afíns.

En 1994 o presidente de Ar-
gentaria,  Francisco Luzón, sus-
pende todas as morosidades de
tipo “político”, regularizándo-
as. Pero moitas aínda quedaron,
e FG, “por orde de arriba”, pu-
xo en marcha un plano para co-
bralas. Segundo un ex-colabo-
rador de FG, por indicación de
Rato, en 1996 realizouse “unha

valoración dos riscos políticos
de cada liña crediticia”. Os pac-
tos cos cataláns e vascos aínda
deixaron fora dos xulgados a al-
gúns dos morosos por algún
tempo. Até a chegada da maio-
ría absoluta.

“Non foi unicamente unha
decisión política”, afirma un
antigo directivo de Argentaria,
senón que Francisco González
cambiou o estilo de facer ban-
ca, asemellándoo ao do Banco
Popular, non sendo no modo de
traballo e nas relacións de per-

soal, “moito mellores no noso
caso”. Comeza a xogar moito
no mundo da bolsa do que pro-
vén e no mercado, cuidándose
dos accionistas e da política de
comunicación, cun departa-
mento dirixido por Manuel
Bueno que provén da anterior
etapa. As outras dúas grandes
obsesións de FG son a das no-
vas tecnoloxías aplicadas á
banca (procede de Siemens) e o
branqueo de diñeiro, dictando
un código de conducta interna
para todo o persoal.♦

Á procura dos morosos políticos

Francisco González (á dereita), presidente do BBVA, con José Mª Aznar.



CÉSAR LORENZO GIL
A nova Lei de Partidos Políti-
cos nacerá rodeada de polémi-
ca e duras acusacións entre o
goberno e a oposición. O PP
non oculta que o único obxecti-
vo desta reforma lexislativa é a
ilegalización de Batasuna. Pa-
ra o PNV, colocar a esquerda
independentista basca fóra do
panorama electoral só servirá
para facerlle gañar simpatías e
fortalecer a súa estrutura.

O presidente do goberno espa-
ñol, José María Aznar, ten présa
por ilegalizar Batasuna. A través
do seu ministro de Xustiza,
Ángel Acebes, e do seu propio
discurso, presentou as liñas mes-
tras da reforma da Lei dos Parti-
dos Políticos, que permitirá a ile-
galización dunha formación
electoral por iniciativa política
de 50 deputados (a sétima parte
da Cámara) ou 50 senadores.

Para Aznar, o único obxectivo
desta nova lei é “deixar de subven-
cionar os grupos que apoian, alen-
tan e dirixen o terrorismo”, en re-
ferencia a Batasuna. Acebes, pola
súa parte, considerou moi útil esta
lei para “garantir os principios bá-
sicos da democracia”. Xunto a es-
tes comentarios, a plana maior do
PP criticou duramente o PSOE por
non ter consensuado finalmente
este proxecto lexislativo. “Os so-
cialistas arrúganse un pouco. De-
berían ser máis contundentes neste
tema”, advertiu o presidente.

O secretario xeral dos socialis-
tas, José Luis Rodríguez Zapatero,
reiterou o seu desacordo cunha
normativa que lle dá máis impor-
tancia ao interese político ca ao
xudicial á hora de calibrar se as
atitudes dun partido prexudican as
liberdades públicas. Esta postura
foi argumentada xuridicamente
polos oito membros que este parti-
do e Izquierda Unida propuxeron
para o Consello Xeral do Poder
Xudicial (CXPX). Esta minoría,
que perdeu a votación contra 11
membros “populares” que si están
de acordo co anteproxecto presen-
tado, declarou a súa disconformi-

dade total. “Esta lei nace con dous
enormes problemas. Por unha ban-
da, é anticonstitucional aplicarlle
retroactividade a unha lei que limi-
ta dereitos”. Deste xeito critican o
concepto desta norma, que permi-
te que o goberno persiga un grupo,
aínda que teña cambiado de nome
denantes de que estea aprobada a
propia lei. “Ademais, é inconcebí-
bel que poidan ser os políticos os
que inicien as dilixencias para ile-
galizar unha formación. Os parla-
mentarios teñen as competencias
de lexislar e controlar o poder exe-
cutivo pero non levar o peso da re-
clamación de xustiza nos tribunais
ordinarios”.

A ollada vasca

Os partidos do ámbito vasco reci-
biron con moito malestar o ante-

proxecto desta lei. Para o PNV, o
PP intenta darlle un balón de osí-
xeno aos independentistas de Ba-
tasuna e fortalecer a súa estructu-
ra a través da clandestinidade e
todas as simpatías que iso provo-
ca. “O goberno botoulle un capo-
te a Batasuna”, explicou o porta-
voz do goberno de Gasteiz, Josu
Jon Imaz. “O informe do CXPX
representa un recorte dos dereitos
políticos e da pluralidade política
na sociedade vasca”, explicou.
“Para o PP, só importa crispar a
opinión pública e alimentar os
violentos con agravios, sen im-
portar ningún outro fin”.

Desde os círculos políticos e
estratéxicos do PNV e de Eusko
Alkartasuna (EA), a lei é o único
recurso que lle queda ao PP para
intentar debilitar estes grupos
nacionalistas, maioritarios en

Euskadi. “Con esta lei aplácase o
crecemento de PNV e EA a cos-
ta da sangría de Batasuna en
2003”, afirma Cirilo Dávila, co-
mentarista do diario Deia.

Desde o contorno dos na-
cionalistas moderados, advírtese
que a suma de abandonos políti-
cos que sufrira Batasuna nos últi-
mos tempos por mor da súa con-
nivencia coa ETA, pode pararse
en seco porque, ao saír do mapa
electoral, moitos nacionalistas
asumirán que no Estado español si
se vulneran os dereitos políticos e
a democracia non atinxe a todos.

Para Batasuna, a lei é unha
declaración de guerra. O seu co-
ordinador, Joseba Permach, avi-
sou das intencións do seu partido
de non ficar cos brazos cruzados.
“Responderemos contundente-
mente a esta nova agresión”. Se-

gundo Permach, este novo paso
no ataque contra a esquerda
abertzale vai na dirección errada
e “só axudará a estender no tem-
po o conflito político no que vi-
ve Euskal Herria”. Permach cri-
ticou tamén a Imaz por frivolizar
a “difícil situación que padece
Batasuna” e alertou de que o
abandono do plano electoral non
suporá o final deste partido, se-
nón a aceptación cidadá de que
“a aposta pola paz e a autodeter-
minación está criminalizada”.

Para salvagardar o xa menta-
do principio de retroactividade,
Batasuna solicitou o cambio de
nome nas cámaras vasca e nava-
rra por Socialista Abertzaleak
(Abertzales Socialistas). Esta mu-
danza xa foi recorrida polo PSE-
PSOE, que cre que a nova deno-
minación incita á confusión.♦
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O Consello Xeral do Poder Xudicial, na imaxe, aprobou por maioría un informe favorábel á reforma da Lei dos Partidos Políticos.

“Estamos no fin dunha etapa. É o
final do pujolismo, mais Cata-
lunya e o catalanismo continúan.
ERC aspira abertamente a reco-
ller o mellor herdo do pujolis-
mo”. Así daba o disparo de saída
o líder de Esquerra Republicana
de Catalunya, Josep Lluis Carod
Rovira, á sua particular carreira
ás próximas eleccións autonómi-
cas. Será outravolta cabeza de
lista desta formación que se con-
verteu xa, como noutras oca-
sións, na parella de baile preferi-
da dos dous principais aspirantes
a ocupar o Palau da Generalitat:
CiU, a perpetuarse, e PSC a es-
trearse. Carod lanzou unha men-
saxe decididamente soberanista
e apelou ao pujolismo de raíz,
combativo, alonxado do na-

cionalismo actual practicado po-
lo president Pujol e tildado polos
republicanos do “postautonomis-
mo”. Este circunloquio sobre o
nacionalismo foi aproveitado ao
instante por CiU, que coa súa ar-
madura de guerra preelectoral
non deixa pasar unha. O líder re-
publicano puxo a mazán a dous

dedos e o presidenciábel da fede-
ración nacionalista (CiU), Artur
Mas, non titubeou e mordeu. “Se
Carod Rovira quere recoller o
herdo de Pujol o que ten que fa-
cer é entrar en Convergència i
Unió”. E é que CiU non se amo-
sa pudorosa á hora de amosar as
súas ansias de zafarse do obriga-

do e molesto pacto co PP catalán.
En caso afirmativo, CiU ten as
“portas abertas”, dixo Mas a Ca-
rod Rovira. Mais Esquerra déi-
xase cortexar como a dama máis
fermosa  do baile que detrás do
seu abano sorrí e tremela os ollos
aos máis lanzais cabaleiros, fa-
céndoos sentir a vertixe da dúbi-

da.  O segundo cabaleiro lanzal
da política catalana é o PSC,
aliado postizo de ERC, e que so-
ña cun futuro goberno de esquer-
das despois de case tocar o ceo
nas últimas eleccións. Aínda que
ERC, de momento, prefire facer-
se querer un pouco máis e aínda
tardará en dar a súa última pala-
bra. Pero os detalles da festa non
rematan aquí. Tamén ten mal de
altura o PP. CiU non lle reitera
abertamente o seu amor pois, co-
mo dicíamos antes, flirtea o que
pode cos republicanos de Carod
para dar unha imaxe non tan de
dereitas. Así que se o PP non
quer ficar nun curruncho da sala
debe empezar a botar olladas
cómplices ou ben atopar novos
pontos de encontro con CiU.♦

Parellas de baile
A. MARQUÈS

A precampaña catalana está lanzada. ERC amósase aberta a moitas posi-
bilidades,  CiU ábrelle as portas e o PSC recea dun socio que non se de-
fine. O PP fica, polo de agora, sen unha oferta clara de gobernabilidade.

Ba r ce lona

O PNV considera a norma ‘un balón de osíxeno’ para a esquerda abertzale

Aznar quere ilegalizar Batasuna
o mesmo día que se aprobe a Lei de Partidos



Hai cinco anos Arxentina era
presentada coma o trunfo do
monetarismo.

Os poderes internacionais
mostrárona como exemplo do
que había que facer. Menem per-
corría o mundo, dábanlle pre-
mios e gababan o seu exemplo.
Eis o resultado: foi nefasto, un
saqueo e unha fractura social
nunca vista. O mellor exemplo
do que non se debía facer. 

A oposición a esa política
económica medra a ollos vista.

No 2001 houbera innumerá-
beis resistencias populares ao
axuste consistente en dar priorida-
de á rendibilidade financeira so-
bre a actividade produtiva. Esta
política causou un 20% de paro e
unha arxentina de 20 millóns de
pobres sobre unha poboación de
trinta e seis millóns e medio, a
causa do paro e do peche de in-
dustrias e unha transferencia de ri-
quezas a que o 20% máis rico da
poboación quédase co 54% da
renda nacional e o 20% máis po-
bre co 3,4%. Arxentina non estaba
afeita a esta polarización, xa que
vivía un proceso de distribución
da renda máis próximo a modelos
económicos alleos a Latino Amé-
rica. Levaban razón os que coida-
ban que Arxentina era a máis se-
mellante a Europa en América.

¿Cando se altera ese proceso? 
Co Xenocidio, a partir de 1976.

Significou o cambio de estructura
económica, política, social, sindi-
cal e cultural. O cambio era políti-
co e económico e non dunha ma-
neira clandestina: cando vimos de-
clarar ao xuíz Garzón, demostra-
mos a complicidade dos grandes
grupos económicos naquel xenoci-
dio. A partir de alí se produce a
transformación. O xenocidio conti-
núa hoxe pola planificación da de-
sigualdade. Que morran de fame
na Arxentina máis de cen rapaces
ao día, a máis dunha inmoralidade
é unha irracionalidade: somos un
país exportador de alimentos. Esa
crise foi deixando en claro que os
sectores do poder dos últimos 25
anos xa non teñen consenso na Ar-
xentina. É a crise dos sectores de
poder. A outra crise, a dos sectores
populares é de outra magnitude.
Temos hoxe moito máis consenso
para enfrontar as políticas neolibe-
rais e de dependencia, pero isto esi-
xe unha alternativa diferente. 

¿Que representaban De la
Rúa e Cavallo?

Defendían os sectores máis li-
gados ás empresas públicas privati-
zadas e ao sector financeiro que
permitían a fuga de capitais e o en-
vío de cartos ao exterior. Eran a
continuidade da política económica
do Xenocidio. Repsol na Arxentina
ten unha rendibilidade catro veces e
media superior á que ten no seu pa-
ís de orixe; Telefónica tres veces e
media. Estando o dólar convertíbel
á par, permitía a remesa de capitais
con grande gaño. Adepreciación de
Duhalde favorece a grupos ligados
á política de exportación. Hai unha
loita no bloque de poder entre dola-
rizar ou depreciar que para o cam-
po popular é unha contradicción
falsa. O importante é distribuír a ri-
queza dunha maneira máis equitati-
va. A política de Duhalde represen-
ta a continuidade. O Fundo Mone-
tario Internacional segue a esixir
axustes, baixas salariais e despedi-
mentos que implican un proceso de
recesión. Pola depreciación temos
inflación que empeza a ser un ata-
que máis contra os salarios. Na Ar-

xentina dos 80 perdiamos diñeiro
pola inflación; na Arxentina dos 90,
pola recesión. Hoxe temos recesión
máis inflación. Estamos nun mo-
mento moi crítico que de seguir es-
tas políticas vai dar catro millóns de
novos pobres.

Con De la Rúa na Arxenti-
na e Lagos en Chile falouse da
aparición dunha terceira vía.

Estamos fartos de ver que os
que queren facer boa letra co po-
der rematan sempre inevitabel-
mente confrontados co pobo. En
Latino América non hai terceiras
vías para resolver os problemas
porque somos un país dependen-
te onde a concentración política,
económica, sindical e relixiosa
está dunha banda ou doutra. 

Felipe González dáballe es-
te diagnóstico a Menem: a túa
política foi boa para Arxentina
pero má para o pobo.

¿Logo o pobo non é Arxenti-
na? González non por casualida-
de defende esa Arxentina das mi-
norías e tanto el como Aznar fo-
ron valedores das empresas de
raíz española que non cumpren
as normas, evaden taxas e teñen
altísimas rendibilidades.

Vindo dos socialistas, pare-
cía que as privatizacións eran
mellor aceptadas.

Houbera sectores da poboa-
ción que coidaban que a entrega
do petróleo, a luz e o gas sería o
camiño do primeiro mundo e por
iso prestaron un certo consenso.

Outro resistímonos. A Central de
Trabajadores Argentinos (CTA)
separouse da CGT tradicional
xustamente por esta política. Na-
quel momento era debate com-
plicado pero estratéxico. Nós en-
tendimos que a privatización non
era o camiño do Primeiro Mundo
senón do espolio por parte de
grupos do Primeiro Mundo. 

Aerolineas Argentinas é un
símbolo da privatización: ten ban-
deira azul e branca coma Arxenti-
na, foi endebedada, flexibilizada,
reconvertida e levada ao límite da
ruína. Todo o país entendeu que a
batalla pola compañía de bandeira
era súa. Hai unha Arxentina dos
que se fixeron ricos con estas polí-
ticas e outra que pelexa por apare-
cer, que constrúe unha grande al-
ternativa e que só é viábel na de-
mocracia, participación popular e
debate de iguais para recuperar o
proxecto de nación. A guerra de
Bush e o Imperio pode levarnos a
suicidio da humanidade. Serviralle
a certos grupos económicos pero
ao planeta e aos pobos non. De-
pendemos dunha reacción colecti-
va internacional e hai que perder o
medo a nosa propia forza e aos no-
sos pensamentos e volver a sentir-
nos orgullosos do Noso criterio de
solidariedade e da nosas identi-
dades, único camiño para cons-
truírmos unha realidade diferente.

¿Como define o suxeito do
cambio?

A CTA aparece co debate pola

definición do suxeito do cambio.
Non se trata só de dicir o que non
queremos senón de ver como re-
constituímos os anacos rotos dun
soño. Por iso eliximos consciente-
mente un suxeito pola historia do
noso país que é a clase traballadora.
No noso estatuto é traballador o
que vive do seu traballo, quer vivir
do seu traballo ou vivira do seu tra-
ballo. Comprendemos que esta cla-
se non é só o asalariado. Na Arxen-
tina o 72% dos traballadores son
precarios, ilegais, clandestinos ou
parados. Entendimos a central co-
mo unha experiencia que tiña que
recoñecer primeiro a unidade da
clase e para iso establecimos a afi-
liación directa. Calquera traballa-
dor se pode afiliar. O suxeito cons-
ciente da transformación e o con-
xunto da clase. Na CTA están hoxe
os metalúrxicos, docentes, estatais
senón o movemento piquetero que
son os sectores territoriais ou o mo-
vemento de chicos del pueblo que
son rapaces da rúa que se organi-
zan. Unha central dun país depen-
dente coma o noso levounos pedir
democracia interna antes de llela
pedir aos outros. Así que democra-
cia directa, voto directo e autono-
mía como clase. Un sindicalismo
totalmente político que non depen-
den de ningún sector en particular.
Mentres non me demostren o con-
trario nunca se vira que un feixe de
billetes se duplicara encol dunha
mesa sen que medie traballo, esfor-
zo e creatividade humana.♦
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Os gobernos
amigos
MONCHO LEAL

Hai países que están
continuamente
nos medios de

comunicación. Pasou coa
Nicaragua sandinista,
atacada a cotío. Cando a
Revolución significaba
rematar co
analfabetismo, repartir a
terra e dar escola e
sanidade de xeito
universal, estes logros
eran continuamente
ocultados. Mesmo o
sandinismo gañou unhas
eleccións que non foron
aceptadas por eses
medios. Varios anos e
trinta mil mortos pola
agresión da CIA despois,
Nicaragua é un país
máis pobre, pero sen
esperanza. Con
analfabetismo xa non
sae na prensa. Xa non
molesta. Ten un governo
amigo.

Chávez negouse a
privatizar o petróleo,
coma Allende
nacionalizou o cobre.
Venezuela é o cuarto
país productor do
mundo e o primeiro
fornecedor dos EE UU.
Estes precisan o petróleo
controlado e máis barato
para o seu nivel de
consumo. Victorioso
Chávez nas urnas, o
plano da CIA era a
desestabilización
progresiva. Contaron,
coma en Chile, cunha
oposición destructiva,
coa prensa privada
incitando ao golpe, cos
sindicatos
burocratizados, coa
asesoría da embaixada
ianqui e, finalmente, co
exército. Unha
insurrección popular
que tomou Caracas
reclamando a aparición
de Chávez foi decisiva
para que o golpe, xa
saudado por gobernos e
persoas que convén non
esquecer, fracasara.
Virán tempos difíciles
para a República
Bolivariana de
Venezuela. Aínda que se
aprenda dos erros.
Porque o goberno
lexítimo, o de Hugo
Chávez Frías, non é
para o sistema
imperante, de imperio,
no mundo, un goberno
amigo. 

Óscar Noia, médico e
investigador,
compatriota noso e
venezuelano, pediame
que se dese a coñecer
que houbo galegos e
galegas loitando contra
o golpismo na rúa.
Estaba canso, feliz. Era
o 14 de abril, histórico
coma aquel do 31. Hai
días bos.♦♦

Víctor de Genaro,
secretario da Central de Traballadores Arxentinos

‘En Latinoamérica non hai terceiras vías’
GUSTAVO LUCA

Arxentina vivira exilios políticos, nunca migracións económicas, lembra o secretario da CTA que vi-
sita Galiza para agradecer a CIG o seu labor cos compatriotas trasterrados e “procurar que non se
nos dilúa a nación”. De Genaro resume con estas palabras a hora de Arxentina: “Se un tivese a posi-
bilidade de mirar o país dende arriba, veriamos que en todas as casas, a toda hora, están a discutir o
futuro colectivo. Hai conciencia como nunca de que non se pode delegar a construcción dese futuro.
O protagonismo que ten adquirido a maioría fainos soñar que será posíbel cambiar a relación de forzas”.

PA C O  VILABARR O S



CÉSAR LORENZO GIL
A visita a Palestina e Israel
do secretario de Estado nor-
teamericano, Colin Powell,
non aliviou o cerco militar ás
cidades e campos de refuxia-
dos árabes. Na súa viaxe, só
alcanzou vagos compromisos
de diálogo e refrendou o si-
lencio dos EE UU diante dos
crimes de guerra israelitas.

Para a Cruz Vermella e o resto
das organizacións humanitarias
que traballan nos territorios pa-
lestinos ocupados, o masacre de
Ienin, en Cisxordania, equipa-
rouse en gravidade, aos de Sa-
bra e Chatila, ordenados tamén
por Ariel Sharon en 1982. Os
testemuños que chegan do cam-
po de refuxiados falan de centos
de mortos e constantes agre-
sións contra os dereitos huma-
nos. Os portavoces palestinos
quedaron roucos de berraren por
unha xustiza internacional que
cala e consente os abusos do go-
berno de Tel Aviv.

Entretanto, a visita de Po-
well pouco resolveu. Das súas
entrevistas con Sharon e Iasir
Arafat só se desprende a inicia-
tiva de organizar en Washington
unha conferencia de paz rexio-
nal. Nesta, non tería por que
participar o rais palestino, nun
intento máis de tirarlle impor-
tancia ás reivindicacións políti-
cas propias da Autoridade Na-
cional Palestina e converter esa
xuntanza nun buffet entre os
aliados israelitas e os socios pe-
trolíferos do Golfo Pérsico.

Entre o enviado do presi-
dente dos EE UU e Sharon for-
xouse un novo paripé na guerra
polo tempo para enfriar a reac-
ción da opinión pública interna-

cional. “Abandonaremos Na-
blus e Ienin a vindeira semana”,
anunciaba o primeiro ministro
hebreo. De fondo das súas pala-
bras, sentíanse as pisadas dos
seus blindados tripando nova-
mente Tulkarem. Para Israel,
non hai marcha atrás na ofensi-
va total e comproba que non lle
supón ningún problema ir cada
día máis lonxe nunha guerra
que xa leva matados 2.000 pa-
lestinos desde 1999.

Rachar as pontes

A estratexia do goberno israelita
no eido diplomático é eliminar do
primeiro plano político os repre-
sentantes da asa máis racional da
intifada. Logo de illar a Arafat en
Ramala e xustificar o seu asedio
por fame e lume coa presencia de
terroristas ao seu carón, agora de-
tivo a Marwan Barguti, xefe das
milicias de Al-Fatah, auténtico
“xefe do Estado Maior” da resis-

tencia palestina. Sharon acúsao da
morte de centos de israelitas e
converteu o seu encarceramento
nun éxito para o seu pobo. “Este é
o gran líder do terrorismo, o indu-
tor de cada cinto de bombas”, be-
rrou un deputado ultraconserva-
dor na televisión hebrea. O certo é
que esta detención limita o poder
negociador de Israel e deixa a res-
ponsabilidade militar árabe nas
mans dos dirixentes dos grupos is-
lámicos Jihad e Hamas.♦
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Tamén aquí chegou a contemplarse case
como inevitable o triunfo do golpe e a im-
posibilidade do regreso de Hugo Chávez á
presidencia. Durante meses foisenos prepa-
rando para asumir que máis tarde ou máis
cedo a experiencia bolivariana sería afoga-
da polas múltiples resistencias internas e
externas. O domingo pola mañá, sen em-
bargo, era difícil saír do asombro ante a fir-
me resistencia de numerosos cargos institu-
cionais e mandos militares e o regueiro in-
menso de parias (la muchedumbre) que esi-
xían proseguir a revolta daquela denuncia
de Uslar Pietri: o estado é rico e a poboa-
ción pobre. A dereita máis resesa estaba de-
trás dunha trama que, con seguridade, con-
taba con complicidades exteriores. O signo
dos decretos emitidos en soamente vinteca-
tro horas, as mesmas que durou o efémero
mandato do empresario Pedro Carmona ao
fronte da súa “cuerda de locos”, non deixa
lugar a dúbidas: saírse da OPEP, cortar o
subministro de petróleo a Cuba, disolver a
Asemblea constituínte... todo en interese da
Patria, naturalmente, e dos Estados Unidos,
onde tamén foi evidente o xúbilo inicial:
gran celebración en Miami, que amosaba a
cachón as televisións locais e a propia
CNN, cun nivel de parcialidade compartida
polos numerosos medios de comunicación
afíns en medio mundo. 

O mal disimulado xúbilo polo éxito da
estratexia implementada pola patronal Fe-

decámaras e a Confederación de Traballa-
dores de Venezuela  contrasta sen embar-
go co esforzo que os medios de comuni-
cación realizan agora
para presentarnos a
Chávez como un autó-
crata populista, como
un dictador dotado de
especiais habilidades
oratorias coas que se-
duce “a la muchedum-
bre”. Mentres todo era
comprensión cando
Carmona anunciou a
demora dun ano na
chamada ás urnas, a
denominada prensa
democrática que evitou cualificar de gol-
pe a interrupción da legalidade constitu-
cional, alude reiteradamente á inexisten-
cia de intención ningunha de convocar
novas eleccións por parte de Chávez. To-
dos consideraban normal que o breve Car-
mona anunciara a celebración dun xuízo
ao Presidente como responsable das mor-
tes do 11 de abril, e agora resulta que o
trato a Carmona e aos participantes na

conspiración cívico-militar vai ser a proba
do algodón da pureza democrática do cha-
vismo. Non hai a mínima tregua para ce-

lebrar a recuperación
da normalidade insti-
tucional e un tenden-
cioso vocabulario (de-
puracións, purgas,
destitucións, etc) aso-
ma por todas partes.

¿Intolerancia má-
xima con Chávez e
mínima con Sharon?
Esa comunidade in-
ternacional que sitúa
o respecto democráti-
co como norma ele-

mental da convivencia e das relacións en-
tre os estados, dixire mal que o sistema
poida “pervertirse” ata tal punto que poi-
da chegar a serlle útil ás necesidades e in-
tereses dos menos favorecidos. Pero se
non se pode entender a democracia sen
pluralismo –e mesmo alternancia–, ¿co-
mo non admitir a posibilidade de verte-
brar expresións diferentes do sistema en
función das circunstancias concretas de

cada sociedade?  
O risco dun conflicto civil non foi su-

perado de todo. O exército e a sociedade
permanecen divididos. Non é o momen-
to de expedir cheques en branco a nin-
guén, pero si de plasmar un mínimo de
esperanza. Chávez debe realizar un im-
portante esforzo por recompoñer o seu
movemento, con numerosas fugas nos
últimos tempos, e alargar a man aos sec-
tores democráticos da oposición, illando
os máis recalcitrantes. Non é unha tarefa
doada nun país onde a fragmentación po-
lítica expresa tamén un profundo abismo
social no que a pesar de “Petróleos de
Venezuela SA”,  a peor parte é asumida
por máis dun 70 por cento da poboación.

A continuidade de Chávez en Vene-
zuela, as esperanzas dun triunfo de Lula
da Silva no Brasil e a consolidación de
movementos sociais alternativos na Ar-
xentina constitúen hoxe factores de estí-
mulo para xerar un novo clima na Améri-
ca latina, un novo polo de poder, como
dicía Chávez ao comezo do seu mandato,
para facer valer os seus intereses especí-
ficos fronte a ALCAs e outros proxectos
de dominio do subcontinente. Tamén esas
nubes poden explicar estas chuvias.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

‘La muchedumbre’
XULIO RÍOS

Aquí fór a

‘Non hai  tregua para
celebrar a volta á

normalidade institucional
e un tendencioso

vocabulario (depuracións,
purgas, destitucións, etc)

asoma por todas as partes”

Italia vive a
súa maior
folga xeral
en 20 anos

A.N.T.
Ao redor de 20 millóns de
italianos, segundo o princi-
pal sindicato convocante, a
CGIL, participaron na folga
xeral que as formacións
obreiras patrocinaron para
protestaren polo desexo do
goberno Berlusconi de pro-
mover reformas laborais. O
propio primeiro ministro ti-
vo que valorar o paro como
“unha iniciativa cidadá pací-
fica” pero negouse a cam-
biar nin unha coma do seu
proxecto de flexibilización
do despedimento.

Para convocantes e ana-
listas políticos, este paro é
o máis importante dos últi-
mos vinte anos e supón un
novo pau contra a maioría
absoluta dos partidos de de-
reita que encabeza Silvio
Berlusconi. Significa tamén
que as forzas de esquerda,
duramente danadas despois
das eleccións de hai case un
ano, atoparon folgos para
rexurdiren nos traballos
sindicais.

Para o líder da CGIL e
candidato “oficioso” a enca-
bezar algunha coalición de
esquerdas en próximas elec-
cións, Sergio Cofferati, Ber-
lusconi ten que decatarse de
que ter o mando do goberno
non pode servirlle para le-
xislar no seu propio benefi-
cio. “Italia está viva e dixo
¡basta! Estamos nunha de-
mocracia e só mediante o
diálogo se pode facer políti-
ca”, explicou.♦♦

O masacre de Ienin, comparado cos de Sabra e Chatila de hai 20 anos

Powell volve a Washington
sen parar a ofensiva de Israel

‘Non vou falar nunca máis con ese señor’. Así se desfixo Sharon de Javier Solana. O ac-
tual representante da UE en política internacional demostrou no conflito de Oriente Medio a súa incapaci-
dade para conseguir que Europa asuma o liderato na defensa dos valores democráticos. Chama a atención,
entre outros moitos paradoxos, que a pesar da condena á conduta israelita por parte europea, non se adoptase
nin unha soa resolución para sancionar o réxime de Tel Aviv, un dos principais socios comerciais dos Quince.♦



C.L.
O Parlamento Europeo recoñe-
ceu a validez das seleccións au-
tonómicas e abriu a posibilida-
de de que poidan competir en
igualdade de condicións coa es-
pañola no futuro. Esta decisión
da UE motivou a solicitude do
Grupo Mixto no Parlamento
español para rescatar senllas
leis deportivas vasca e catalana
que xa recoñecían este dereito.

O recoñecemento do dereito da-
quelas nacionalidades que o dese-
xen de manter seleccións deporti-
vas propias xurdiu dunha enmen-
da a unha normativa sobre seguri-
dade nas instalacións deportivas
do grupo ALE-Os Verdes, no que
está integrado o Bloque Naciona-
lista Galego (BNG). Concreta-
mente, a novidade é que se recolle
a posibilidade de que un estado
membro da UE pode estar repre-
sentado con plenos dereitos por
máis de un combinado nacional.

Para o eurodeputado galego
Camilo Nogueira, membro do
grupo autor da enmenda, este tex-
to abre un novo camiño na percep-
ción da configuración territorial de
Europa. “A sensibilidade europea
rachou o encastelamento dunha
gran parte da política respecto a
este tema. É unha vitoria simbóli-
ca sobre un xeito concreto de en-
tender a representación estatal”.

Segundo Nogueira, no Estado
español vivimos unha etapa de
uniformización, fomentada desde
o goberno de Madrid, que se tras-
lada tamén ao deporte. “Con ini-
ciativas como esta, furamos nesa
tendencia e abrimos as mentes
para que poida haber maior hi-
xiene ideolóxica”, explicou.

O eurodeputado asume que
desde o contexto deportivo, este
tipo de decisións do poder lexis-
lativo europeo se poden trasladar

a outros ámbitos. “É un triunfo,
sobre todo, do esforzo por institu-
cionalizar a existencia de estados
plurinacionais, coma o noso”.

Nova mirada

A decisión parlamentaria abre no-
vos camiños para as reivindica-
cións prácticas dos partidos na-
cionalistas. O primeiro movemen-
to dérono os deputados do Grupo
Mixto do Congreso dos Deputa-
dos pertencentes a Esquerra Re-
publicana de Catalunya e Eusko
Alkartasuna, que solicitaron a re-
visión das leis de deporte catalana
e vasca, respectivamente, para
que poidan entrar en vigor.

Estas leis, datadas de 1999, xa
prevían a posibilidade de que Cata-
lunya e Euskadi puidesen competir

no nivel internacional con equipos
propios e nas mesmas condicións
que as seleccións españolas. Pero
ambas as leis están recorridas dian-
te do Tribunal Constitucional. Para
o avogado que leva a causa, a exis-
tencia de seleccións autonómicas
dana a imaxe internacional de Es-
paña e supón a trasferencia de par-
te da representatividade interna-
cional ás nacionalidades históricas,
algo inasumíbel, alomenos ata a re-
solución actual.

No favor de cataláns e vascos
está o apoio dos grupos naciona-
listas maioritarios, CiU e PNV, au-
tores das leis autonómicas e gran-
des defensores, desde hai dúas dé-
cadas, de ir ampliando a presencia
institucional das autonomías.

A Xunta de Galicia aclarou
que non tiña coñecemento desta

resolución antes de que A Nosa
Terra se puxera en contacto coa
Secretaría Xeral do Deporte para
consultar a súa valoración. Des-
de o gabinete deste organismo
adiouse facer pública a postura
política do goberno galego ata
que haxa un coñecemento polo
miúdo do que supón a decisión
do Parlamento europeo. 

Para Camilo Nogueira, o ga-
binete de Manuel Fraga non que-
re dar nin o máis mínimo paso na
formación dun combinado na-
cional galego, especialmente no
fútbol. “Arestora incluso Canta-
bria, Andalucía ou Canarias teñen
selección autonómica e xogan
partidos amigábeis. En Galicia, o
poder político négase sistematica-
mente a vestir coa banda azul os
mellores futbolistas do país”.♦
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Ninguén podería discutir a
precisión coa que se expresa
Jean-Marie Brohm (ver en-
trevista no número anterior
deste periódico), propia de
quen sen dúbida é un gran
intelectual, e moitos non po-
demos deixar de concordar
con el en boa parte das súas
opinións sobre o deporte.
Pero, sen embargo, hai algo
no seu ton que obriga a dis-
crepar, algo que atinxe en
realidade ao fondo do seu
discurso, discurso que a
pouco que se reflexione pó-
dese ver como un chisco
esencialista e mesmo apoca-
líptico. ¿Está no deporte en
si a maldade (a alienación)
ou está no uso que certos po-
deres fan del? Confundir un-
ha cousa coa outra, esque-
cendo por exemplo que o
desexo de xogar (base do
deporte) forma parte do ser
humano desde neno, podería
levarnos, seguindo o mesmo
carreiro analítico, a conde-
nar a música (e non só o
rock, senón tamén a clásica,
tan burguesa ela) ou mesmo
o erotismo e o sexo (¡canta
enerxía revolucionaria se
mal utiliza na loita polo apa-
reamento e polo goce car-
nal!). Jean-Marie Brohm
que tamén se carga a anti-
globalización, o maio do 68
e varias cousas máis, esque-
ceu sen embargo criticar o
ensino como principal trans-
misor da ideoloxía do siste-
ma. ¿E será porque é cate-
drático de universidade?♦

A apocalipse
segundo

Jean-Marie
Brohm

MANUEL VEIGA

Os gobernos catalán e vasco queren rescatar as súas leis deportivas

O Parlamento Europeo recoñece as seleccións autonómicas

A creación dun combinado de fútbol nacional galego é unha arela dos siareiros desde hai varios anos.                                                                                                  A . N .T.

A.N.T.
Na Semana de Filosofía que vén
de rematar en Pontevedra, Afonso
Eiré apresentou, como parte do
seu relatorio sobre Deporte e po-
bos: a identidade cultural,  un
plano de recuperación dos Depor-
tes Tradicionais Galegos (DTG)
que reproducimos a continuación.

Posta en marcha pola Xunta dun
Plano de Recuperación dos De-
portes Tradicionais Galegos

Traiñeiras, Chave, Loita Galega,
Embarcacións Tradicionais a ve-
la, Bolos Celtas, Billarda, Porca.

1.-Dotación orzamentaria na Direc-
ción Xeral de Deportes en cola-
boración coas consellerías de
Cultura, Xuventude,  Educación

e Medio Ambiente, para este fin.
2.-Creación da Federación de

Deportes Tradicionais.
3.-Creación dunha comisión en

cada deporte para a avaliación
da súa situación actual, unifi-
cación e fixación das regras.

4.- Posta en marcha de cursos
para a formación de adestra-
dores e monitores dos distin-
tos deportes.

5.- Participación dos concellos
no desenvolvemento e pro-
moción destes deportes coa
posta en marcha dun plano de
instalacións axeitado en cola-
boración coa Xunta.

6.- Axudas á creación de clubes e
potenciación dos existentes.

7. Posta en marcha de ligas na-
cionais e dunha Olimpiada
Galega bianual.

8.-Posta en marcha dunha cáte-
dra de tecnificación deportiva
de DTG, nos centros do
INEF.

9.-Plano de recuperación de em-
barcacións tradicionais tanto
de mar coma de río.

10.-Formación de artesáns para a
realización e confección de
materiais axeitados para a
práctica destes deportes.

11.-Inclusión nos Planos de Estu-
do, no apartado de Educación
Física e Deportes, dos DTG

12.-Posta en Marcha de compe-
ticións deportivas escolares
de DTG.

13.-Realización de vídeos para
repartir polos centros de en-
sino, asociacións veciñas,
culturais, concellos, etc, so-
bre os distintos DTG, nos
que se relate a súa historia e
o xeito de practicalos coas
regras unificadas.

14.- Plano de compra de mate-
riais por parte da Xunta para
dotacións.

15.- Atención dos medios de co-
municación públicos ás compe-
ticións e difusión destes depor-

Eixos a desenvolver

A recuperar e difundir

Proposta

Propostas para recuperar os deportes tradicionais

Practicando os bolos celtas.                                                                           A . N .T.



Morre o escultor
Oliveira
A súa escultura fixo que a praza de
España, en Vigo, pasara a chamarse
de maneira popular a praza dos caba-
los. O escultor Xoán Oliveira faleceu
o martes 16 de abril aos setenta e tres
anos. Na súa vila natal, Tui, recibira
hai só dúas semanas unha homenaxe
e o pasado ano recollía a medalla
Castelao da Xunta. Oliveira deixa un
legado escultórico que homenaxea
ao cabalo, animal que inspirou traba-
llos seus en Vigo, Baiona e Madrid.♦

Semana de cultura
portuguesa
As relacións entre Galicia e Portugal,
as políticas lingüísticas e os medios de
comunicación son algúns dos grandes
temas tratados no simposio Portugal
Hoje, que comezou en Compostela o
día 15 e remata o 19 de abril. Os es-
critores João de Melo e Mª Clara Pin-
to Correia son algúns dos participan-
tes. Pecha o venres o simposio o em-
baixador de Portugal António Martíns.♦

Conclusións do
Foro da Cultura
O Foro da Cultura conseguiu reunir a
arredor de medio cento de asociacións e
entidades sociais para poñer en común
as súas relacións cos medios de comu-
nicación. O sábado 20 o debate remata-
rá no Auditorio de Compostela coa ela-
boración de conclusións e as alternati-
vas posíbeis. O Foro ten previsto abor-
dar o tema da arte como institución so-
cial. A escritora Luísa Villalta é unha
das componentes da comisión técnica.♦

n liña de continuidade convírtese
Alfonso Zulueta no cuarto presi-
dente do Consello da Cultura Ga-
lega nunha semana na que a Aca-

demia decidirá o nome dun novo mem-
bro de entre tres candidatos presentados.
Mes e medio despois da morte de Carlos
Casares comezan a cubrirse as vougas
que deixou e aparece xa nas librarías a
esperada novela póstuma O sol do verán.
O Foro da Cultura reúnese en Composte-

la o sábado para avanzar as conclusións
sobre as relacións dos medios de comu-
nicación cos distintos grupos sociais
cando o Colexio de Xornalistas anuncia
a celebración da I Semana pola Liberta-
de de Prensa do 26 de abril ao 3 de maio.
Comeza tamén nestes días a carreira da
Torre de Hércules para convertirse en
Patrimonio da Humanidade despois de
que o pleno do concello da Coruña
aprobase reclamar esa consideración.♦

E
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João de Melo.

Luísa Villalta.

Xoán Oliveira.



A Alberto Datas (A Coruña,
1935) a mostra aberta en Vigo
dálle para facer balance da súa
vida na pintura. “O Autorretrato
é do ano 68 pero xa antes había
moita pintura. A idade leva a
pensar en todo o que hai detrás,
pero iso non significa que non
teña proxectos. Artisticamente
estou máis vivo que noutras
épocas”, afirma. Tras os seus
cadros ve pausas que agora coi-
da que non debían ter existido,
ve equivocacións e le tamén boa
parte da súa vida. ¿Nótase entón
a biografía na obra? “Moito.
Souben aproveitar mal os bos
momentos. Por exemplo, hai un
baleiro nos anos oitenta que...
Para min foi unha época boa
porque dalgunha maneira coin-
cido coas posturas vangardistas
de fóra. É cando aparece Atlán-
tica pero eu non tirei proveito
daquilo. Nese anos tiven fillos e
andaba metido na carreira aca-
démica, coa tese doutoral, foi
todo naquel momento e xa non
volvín expoñer ate o ano 94”. 

Descré Alberto Datas daqui-
lo que se daba en chamar estilo
e que recollía os signos propios
dun artista, aqueles que identifi-
can a súa obra. “Sería moi abu-
rrido estar sempre facendo o

mesmo. Picasso é un mestre ni-
so e deunos unha lición, criando
obras distintas datadas case no
mesmo día”. Se algo hai que de-
fine a este creador afincado en
Madrid é a súa fidelidade á pin-
tura. “Cando encontras un me-
dio que sirve non entendo por
que hai que renunciar a el. Aín-
da que digan que a pintura está
morta a min continúame a ser-
vir. Neste mundo da arte se non
estás protexido contra moitas
cousas estás perdido. Nos anos
sesenta quen non era abstracto
non existía. Naquel momento
eu non o era porque a miña ex-
presión non estaba alí e resulta-
ba absurdo chegar ao estudio
dun pintor e dicirlle que algo se
parecía a unha man ou un pé e
el borrar o cadro de seguido.
Pensaba eu, ¡isto é de idiotas!”. 

Gábase Datas de non se ter
adaptado ás modas artísticas. A
adicación ao ensino librouno de
ter na pintura o seu modo de vi-
da e, contra o que poidera pare-
cer, el considera que en certa
medida a academia deulle máis
libertade. “Sempre souben o
que pasaba na arte. Sendo ensi-
nante aínda tes que estar máis
informado pero iso non implica
asumir as correntes que se im-

poñen. A xente adáptase a unhas
directrices que ás veces veñen
marcadas polos críticos e os co-
misarios que, á fin, son máis
creadores que o propio artista”. 

A emoción dos grandes

AAlberto Datas nótaselle cando
fala o seu apaixonamento pola
pintura. Apréciaselle especial-
mente cando recoñece aqueles
grandes artistas que foron dei-
xando pegada nel, os autores de
obras que conseguiron emocio-
nalo. “A miña obsesión de no-
vo, cando vivía na Coruña e co-
mecei a pintar, era Van Gogh.
Pouco máis se coñecía, lembro
que unha vez vin algo dun tal
Kandinsky pero era lamentábel
a información que tiñas. Un dos
meus grandes amores de des-
pois foi Rembrandt, é das máis
intensas emocións que sentín
diante da pintura. Viñeron ta-
mén Velazquez e Goya e na
época de estudios todo o Rena-
cemento italiano, Piero della
Francesca, Masaccio... Todo o
que se asimila refléxase na obra
queiras ou non. A cultura da es-
tética é algo lento. Nótase así a
diferencia dos expresionistas
alemáns dos oitenta cos de co-

mezos de século. Nos dos oiten-
ta está todo o informalismo de-
trás e ti velo na obra”, explica
este pintor para quen o coñece-
mento do pasado é fundamental
para ser un artista do seu tempo. 

Fágolle notar a Datas como
“emoción” é a palabra que máis
emprega á hora de falar dos
seus pintores máis apreciados.
“E que se te pos diante das Me-
ninas ¿que te transmite? Vexo a
ese señor, a súa mente, a súa se-
renidade... e é o cadro o que o
está dicindo. A pintura ten esa
comunicación. Goya xa é outra
maneira de ser”. A pregunta é
obrigada pero non quere o pin-
tor de tantas cabezas aventurar
que ven do artista aqueles que
se achegan á obra de Datas. Só
apunta que aos nenos lles gusta
moito e intúe que pode ser a cor
das súas obras as que fagan de-
ter os ollos infantís. “A cor que
se emprega depende do que se
pretende, non é o mesmo traba-
llar en azuis ou en vermellos.
As posibilidades de combinar
cor son tan xigantescas que aín-
da se descoñecen moitas. Cada
cadro segue a ser un problema
non resolto, un novo reto”

No seu discurso arredor da
arte agroma un paradoxo que de

seguido se aclara. Por unha ban-
da, Alberto Datas tíralle toda a
mítica que adoita disfrazar a
moitos artistas. Non fala da ins-
piración, nen do xenio criativo e
mesmo fai reparar no seu aspec-
to externo “tan normal”. Pola
outra tampouco acredita en que
a pintura sexa un oficio, que a
técnica teña peso no traballo do
pintor. “Cando alguén di que
non se atreve porque non ten
oficio non é verdade, o que
acontece é que non sabe que fa-
cer. Se colles un cadro de Matis-
se da súa mellor época e ves co-
mo está pintado notarás que non
ten ningunha técnica especial.
¿Que pasa entón? Que a ordena-
ción que se establece é unha har-
monía de cor” afirma e mesmo
pon un caso práctico para con-
firmar a súa tese. Trataríase de
coller un Matisse, pasar o debu-
xo a outra tea e pedirlle a uns ne-
nos que pinten os espacios coas
cores marcadas. “O cadro sae
cravado, seguro”, conclúe. 

Cos de Atlántica

A primeira formación académi-
ca do pintor é na Escola de Ar-
tes e Oficios da Coruña. En
1956 entra na Escola de Belas
Artes de San Fernando en Ma-
drid cunha bolsa da deputación
coruñesa, nos inicios dunha ca-
rreira académica que o levou
ate o seu posto actual de cate-
drático de pintura na Facultade
de Belas Artes da Complutense
de Madrid. A pesar de desen-
volver case toda a súa traxecto-
ria artística fóra do país, Alber-
to Datas está considerado un
dos principais renovadores da
pintura galega. “Foi en especial
a partir de Atlántica cando o
meu nome se ouviu máis aquí.
Nese momento agradecín que
me metesen no grupo. Agora
hai quen critica Atlántica pero
hai que saber como era o pano-
rama artístico de entón. Foi un-
ha idea feliz e co tempo vese
que moi atinada”. 

Dous camiños se encontran
na arte de Alberto Datas. Reflé-
xase o seu mundo interior e ta-
mén a captación que o artista
fai a mantenta da realidade.
“Esa é a definición de arte.
Non é a postura da expresión
interior soa. Interésame a com-
binación coa vida. A realidade
é fundamental, non actúo no
cadro por instinto senón por-
que quero falar. Os motivos
principais cos que traballo son
elementos xerais da vida. Miro
unha cabeza e vexo o reflexo
da humanidade, é moito máis
que ollos, nariz e boca. A hu-
manidade a través da mirada”,
sinala, como explicando, por
exemplo, as múltiples cabezas
que recolle o cadro máis recen-
te que expón en Vigo. Antes de
rematar a conversa e marchar
de inmediato para Madrid, Al-
berto Datas conclúe cun la-
mento pola desconfianza que
se creou arredor da arte con-
temporánea, con tantos discur-
sos crípticos que ás veces ago-
chaban o máis absoluto balei-
ro. “Na arte nunca se pode
perder a inocencia”, é a súa re-
ceita labrada durante moitos
anos de pintura.♦
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Alberto Datas
‘Ultimamente os comisarios son máis creadores

que os artistas’
CARME VIDAL

PA C O  VILABARR O S

A primeira obra é o seu autorretrato de 1968. A
última, un cadro da serie “Cabezas” datado no
ano pasado. Máis de tres décadas da pintura de
Alberto Datas móstranse na sala de exposicións
de Caixanova en Vigo. Considerado un dos reno-

vadores da plástica galega, o camiño artístico de Al-
berto Datas ven marcado pola súa absoluta fideli-
dade á pintura. Con ela comunícase e intenta emo-
cionar da mesma maneira que Van Gogh, Velaz-
quez ou Piero della Francesca o emocionaron a el. 
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O nomeamento do notario
Alfonso Zulueta de Haz co-
mo cuarto presidente do
Consello da Cultura Galega
convertiuse nunha homenaxe
da institución ao finado Car-
los Casares.  Vicepresidente
baixo o mandato do escritor
e candidato único á elec-
ción, Alfonso Zulueta anun-
ciou unha liña de continui-
dade nos proxectos abertos
na etapa do autor de Xogue-
tes para un tempo prohibido.

A elección do vicepresidente do
Consello como novo presidente
cun resultado de 18 votos a favor
e dous brancos dos membros do
plenario asistentes pon á vista a
vontade de continuidade tras a
morte de Casares. As primeiras
palabras do notario, próximo nos
últimos anos ao escritor e coma
el membro do consello de admi-
nistración de Galaxia, tras a vo-
tación do Consello afondaron ta-
mén nesa idea. Zulueta de Haz
sinalou que a elección, segundo
o regulamento da institución,
implica un nomeamento por un
período de catro anos pero consi-
derou tamén a posibilidade de
abandonar o cargo nos dous anos
e medio nos que se extinguiría o
mandato de Carlos Casares, fa-
cendo fincapé máis unha vez ne-
sa idea de continuidade. Penden-
te de que o nomeamento se faga
oficial despois de que o consello
remita a proposta a través do
Conselleiro de Cultura para ser
rubricada, Zulueta fixo un retra-
to das características que máis
admiraba no seu antecesor no

cargo para, ao tempo, marcar as
liñas coas que quere definir o seu
mandato: preocupación pola cul-
tura galega, equilibrio e traballo
colectivo. 

Acompañou a Zulueta na
súa primeira comparecencia

diante dos medios de comunica-
ción Henrique Monteagudo,
que, segundo tamén se fixo pú-
blico, continuará no seu cargo
de secretario. Presentou a decla-
ración institucional do plenario
pola morte do anterior presiden-

te, de quen loubaron a súa “acti-
tude amábel e dialogante que
resultaron propicias para a insti-
tución” ao tempo que prometía
realizar os proxectos e as pro-
postas que quedaron encetadas.
O empresario Ramón Castro-
mil, terceiro ata agora na direc-
tiva do Consello, ocupará o car-
go de vicepresidente nesta etapa
de continuidade. 

Notario, presidente do Con-
sello Social da Universidade de
Vigo, membro do consello de
Administración de Caixanova,
presidente da Editorial SEPT,
vicepresidente da Fundación
Penzol e conselleiro da Edito-
rial Galaxia entre outros car-
gos, Alfonso Zulueta de Haz
convírtese no cuarto presidente
do Consello da Cultura Galega
tras Ramón Piñeiro, Filgueira
Valverde e Carlos Casares.♦

San Vicente
do Pino
LOIS DIÉGUEZ

Éorgullo de Monforte este
mosteiro bieito do século
XVIII. Nos arredores, en-

tre as pedras da Torre e as do
vello palácio dos condes de
Lemos, xogábamos de nenos
os da nosa xeración, e platicá-
bamos cos frades polo
claustro, unha verdadeira
sinfonia de pedra, con arcos
elevando-se en harmonia para
formar longos corredores aos
que daban as celas dos padres.
Baixábamos ás carreiras polas
espaciosas escaleiras para
entrar na imprenta onde
compoñíamos versos e
narracións. Eran imensas e far-
taban a nosa pantasia infantil.
Polas tardes, ante as  frescas
sombras das colunas, o padre
Marcos entregaba-nos a
merenda, aquel queixo amare-
lo enviado nos anos da fame
polos americanos.

Desde que se comezaron as
obras para converter o mosteiro
nun Parador de Turismo, o noso
abraio foi aumentando coa
incertidume. E cando vimos
que arrasaban a sonada
escalinata para poñer un ascen-
sor, ou que desmantelaban a sa-
cristia para axeitar ali os
servizos, ou que agachaban de
mal xeito un arco pré-románico
ou deixaban que a auga das
obras bañase seguido as fermo-
sas pinturas do altar maior, ini-
ciamos a denúncia desta incom-
prensíbel barbaridade. Os
“Amigos da Muralla” estudaron
polo miúdo as animaladas
imcomprensíbeis levadas a
cabo pola Administración do
Estado no brazo executor de
Turespaña. Logo, o BNG, inter-
feriu nos Parlamentos do
Estado e de Galiza. Mais nada,
segundo eles todo está ben.
Non pensaban o mesmo cando
os talibán ametrallaron as sona-
das estátuas dos budas. Hai
diferéncia entre uns e outros?

Non podemos, os monforti-
nos, os galegos e galegas, que-
dar impasíbeis ante a monstro-
sidade. Non podemos permitir
que os bárbaros traten asi o no-
so património, riqueza deixada
polos nosos devanceiros para o
desfrute, non para a destrución.
Se o responsábel é o Estado co
parabén da Xunta e dos empre-
sários da CEL monfortinos
(ainda hai pouco destruíron en
Lugo a fachada e grandioso es-
cudo dun pazo do centro da ca-
pital) deben responder da sua
acción, e de ser posíbel, ante o
xulgado, pois parece que o es-
trago continua. É intelixente e
axuda á humildade desfacer o
erro e admitir o equivoco. Pero
parece que a insensibilidade
ante o que é património de Ga-
liza forma parte dese escuro
escudo dos que nos seguen a
tratar como súbditos. Quedarán
a denúncia e a bárbara resposta
para os anais desta horrorosa
páxina da história executada
polos centralistas? E
seguiremos nós a amorear a
carraxe que xa nos sobarda?
Terán a hipocresia, aínda, de
chegar proximamente a
inaugurar este novo encoro da
brutalidade?♦

A presidencia de Alfonso Zulueta asegura
a continuidade no Consello da Cultura

A Academia Galega decidirá o
próximo sábado día 20 quen se-
rá o que ocupe a cadeira baleira
tras a morte de Marino Dónega.
Nesta mesma semana os acadé-
micos recibiron nos seus domi-
cilios a documentación que pre-
sentaba ás tres persoas que
cumpren os requisitos contem-
plados nos estatutos, é dicir, es-
tar avalado pola sinatura de tres
membros numerarios da institu-
ción. Sen embargo, só un será o
escollido na próxima xuntanza
da rúa Tabernas xa que, segun-
do consta na orde do día da

convocatoria, os académicos te-
rán que votar o candidato que
ocupe a praza do intelectual ga-
leguista finado. Segundo un
acordo tácito indicado con rigu-
rosidade pola nova directiva
presidida polo historiador Xosé
Ramón Barreiro, os académicos
gardan silencio ao respecto dos
nomes que se barallan nestes
días nos círculos próximos á
institución. Dado que dous de-
les quedarán desta volta fora da
selección, optan por ocultar as
identidades dos presentados
que serán de novo candidatos

cando a praza a ocupar sexa a
que quedou vacante tras a mor-
te de Carlos Casares. Sen em-
bargo, sábese que dous dos pre-
sentados son escritores. Un de-
les ten unha longa traxectoria
de intensa actividade cultural,
con especial presencia no pano-
rama poético da última metade
do século pasado. Outro candi-
dato é tamén un escritor coñeci-
do en especial pola súa obra na-
rrativa. A sorpresa atópase no
terceiro nome presentado que
provocou o abraio dunha parte
dos académicos.♦

Tres candidatos optan á Academia

Alfonso Zulueta.                                                                         PA C O  VILABARR O S



Título: Pensar en Galicia. Identidade na dife-
rencia.
Autor: Xosé Luís Barreiro Barreiro.
Edita: Do Castro.

A literatura galega está a pasar
por unha etapa sobranceira no
campo da narrativa e da novela
e, en menor grao, na poesía.
Sen embargo non sucede o
mesmo cos ensaios, que escase-
an. Por esa razón é de agradecer
a obra que recentemente sacou
á luz o profesor da Universida-
de de Santiago, Xosé Luís Ba-
rreiro Barreiro, Pensar en Gali-
cia. Identidade na diferencia,
editado por Edicións do Castro,
dentro das publicacións do Se-
minario de Estudos Galegos. 

A obra non é un traballo oca-
sional do autor sobre Galicia.
Na súa traxectoria escrita hai
unha manchea de produccións
que avalan a súa preocupación
de vello polo pensamento gale-
go. No 1978 publica unha obra
sobre Amor Ruibal e que recolle
o que fora a súa tese de doutora-
mento, Mundo, hombre y cono-
cimiento en Amor Ruibal, filóso-
fo gallego. Investiga tamén o
pensamento de Indalecio Ar-
mesto (Indalecio Armesto –filó-
sofo, republicano, masón,
1991), o de Gómez Pereira e de
Sarmiento. Coordina e colabora
en diversos libros colectivos en-
xergados cara o pensamento
ilustrado galego, do que é bo co-
ñecedor. Todo iso pon de mani-
festo a súa aboada teimosía po-
las ideas que foron xermolando
ó longo da nosa historia.

Sen embargo, o ensaio a que
estamos a referirnos non é unha
pescuda máis. Estamos a falar
dun libro de madurez, escrito
coidadosamente, con envexable
destreza expresiva, matizando a

linguaxe, afianzando as súas
ideas en fontes de sobranceiro
creto. Non é unha reflexión a
partir do saudosismo senón den-
de a historia, a partir dos feitos
obxectivados de forma escrita.
Consta de catro capítulos: do
universal ó concreto, do concre-
to ó universal, o Camiño de San-
tiago como espacio de media-
ción e de universalidade e o re-
curso á historia primixenia. 

Hai un método do que parte
inicialmente como instrumento
de análise  –o método xenealóxi-
co que se ache-
ga ós fenóme-
nos pescudan-
do nas orixes–
e unha idea que
está presente en
todo o libro, a
dialéctica do
“universal e do
concreto”. A
dialéctica hege-
liana ensínanos
que o universal
non se entende
sen o concreto
con relación ó
que se afirma,
como o concre-
to carecería de
sentido sen a
necesaria re-
ferencia do uni-
versal. Por iso o autor aposta por
un multiculturalismo e pluralis-
mo fronte ao etnocentrismo em-
pobrecedor, e por unha dialéctica
incluinte (do et/et) fronte a ex-
clusivismos. 

Non podemos falar dun pen-
samento ou filosofía galega pe-
chada en si. Iso sería suicida
nun mundo aberto, como o de
hoxe. O autor recolle a vella po-
lémica do século XIX e XX que
se dá á vez en España e Portugal

e que se pregunta polo sentido
dunha filosofía nacional. Sinala
que sería anacrónico e estéril re-
producir o debate, pero pon de
manifesto que aquelo que Hegel
dicía a propósito da filosofía (
que todas son verdadeiras en
canto manifestan un momento
da evolución da idea, pero todas
son falsas porque ningunha a
manifesta plenamente)  pode
servir con relación á circuns-
crición da filosofía  no seo dun-
ha nación: que toda filosofía é
anacional en canto que as súas
ideas son universais, pero á vez
é nacional en canto xorden den-
tro dun país, cunha historia e
cultura concretas. 

Cita o texto de Castelao que
di que “o internacionalismo efi-
caz non deserta das patrias se-
nón que as transforma en órgano
dunha nova humanidade”. Para
que funcione a dialéctica do uni-
versal hai que acudir á identida-
de  como elemento motor que a
poña en marcha. A identidade

nace porque hai que definirse a
si ou o propio grupo fronte ós
outros,  pola necesidade de rela-
cionar o un e o múltiple. Fai un-
ha análise dos elementos dende
os que define esa identidade, co-
mo o espacio, o tempo, a lingua
e as fronteiras xeográficas. 

Estamos, pois ante un en-
saio orixinal cunha sobexa do-
cumentación en citas e notas.
Conta con máis de trescentas
vinte notas a pe de páxina, que
a converten nun estudio minu-
ciosamente documentado e
aquilatado, que hai que ler e re-
ler con atención porque tratán-
dose do problema da identida-
de a todos nos vai algo nela.
Péchase cun índice onomástico
que facilita a localización dos
autores citados. Non queremos
rematar sen dar  o noso parabén
a esta obra que difunde cintile-
antes luces sobre un problema
de por si complexo.♦

MANUEL RIVAS GARCÍA
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A cultura
do pan
“Se te citan no muíño / pénsao
antes de aceptar / que non son
bos os amores / nena se os tes
que ir a buscar”. Levar o gran
de millo e
centeo a
moer era
escusa de
abondo para
os veciños
se reunir ou
para
encontros de
parellas sen a
vixilancia fa-
miliar. Sábeo
ben Xosé
Lois Ripalda,
autor de A cultura tradicional
do pan, libro publicado por Ir
Indo no que se recollen as ac-
tividades xeradas ao redor da
elaboración deste alimento,
base da civilización
occidental. Desde a seitura ata
o enfornado, así como os
refráns e cantigas ao redor do
pan, son recollidos nestas
páxinas.♦

Teatro
de Ibsen
O IGAEM publica Os
espectros, a peza teatral de
Henrik Ibsen (1828-
1906)
na
versión
ao
galego
que
Manuel
Guede re-
alizou pa-
ra o
Centro
Dramático.
Osvaldo, o protagonista,
contrae a sífile debido aos
excesos do seu pai. A
enfermidade conducirao á
destrucción mental e física.
Ibsen presenta nesta peza a
rixidez da moral burguesa e
o destino tráxico do protago-
nista. A peza foi publicada
no ano 1881, dous anos des-
pois de Casa de monecas.♦

Da Ilustración de
Sarmiento
Mercedes Queixas Zas, autora
do libro Frei Martín
Sarmiento, de Edicións Laio-
vento, intenta compilar “as
consideracións persoais de
Sarmiento a respecito da
situación da Galiza no Século
das Luces, dada a heteroxenei-
dade de
propostas
artelladas
polos dife-
rentes sec-
tores repre-
sentativos
do
movemento
ilustrador
galego”. A
perspectiva
que o ilustra-
do tiña do
idioma galego é tratada polo
miúdo e inclúese unha antolo-
xía de textos.♦

FFIICCCCIIÓÓNN
1. HARRY POTTER E A PEDRA

FILOSOFAL.
J.K. Rowling.
Galaxia.

2. ENDEREZO DESCOÑECIDO.
Kressmann Taylor.
Xerais.

3. MEMORIA PARA XOANA.
Marica Campo.
Espiral Maior.

4. INFIDELICIDADES.
Manuel Lourenzo González.
Positivas.

5. ATUADO NA BRAÑA.
Xavier Quiroga.
Xerais.

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

2. MARTÍN SARMIENTO
Francisco Carballo.
A Nosa Terra.

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

4. MARTÍN SARMIENTO NA
ILUSTRACIÓN

Xosé Luís Barreiro.
Bahía Edicións.

5. AS MULLERES ESCRITORAS
(1860-1870).

Celia María Armas García.
Laiovento.

Tabela das letras

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

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

O autor
recolle a
vella
polémica
do século
XIX e XX
que se dá
á vez en Es-
paña e Por-
tugal e que
se pregunta
polo
sentido
dunha
filosofía na-
cional.

O problema
da identidade
Xosé L. Barreiro publica
Pensar en Galicia

Xosé Luís Barreiro.                                                                          A . PA N AR O

P R E S E N T A C I Ó N
EN

P O N T E V E D R A
DE

“ANTÓN AVILÉS DE TARAMANCOS”
DE EDICIÓNS A NOSA TERRA

XOVES 25 DE ABRIL ÁS 20:30 HORAS NA GALERÍA

SARGADELOS COA INTERVENCIÓN DE

X. ENRIQUE ACUÑA, e
XOSÉ MARÍA ÁLVAREZ CÁCCAMO.

E o recital
“10 ANOS SEN AVILÉS”

Os seus poemas nas voces de escritores e
escritoras de Pontevedra

Organiza: Maio Longo
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Título:Subversións.
Autor: Fran Alonso.
Edita: Xerais.

Subversións é o novo poemario
do talentoso escritor vigués Fran
Alonso. Pertencente á xeración
que desenvolve o seu quefacer
literario a partires dos anos no-
venta en revistas xa míticas co-
mo As follas de Sísifo, Ólisbos,
O mono da tinta ou Congostra
da que temos constancia que sa-
eu do prelo un só número. Parti-
cipou tamén en libros colectivos
como A rota dos baleeiros coa
carpeta titulada Cada tres meses
e un día mais é no ano 1993 can-
do ve a luz o seu primeiro libro
individual de poemas Persianas,
pedramol e outros nervios, co
que asenta os alicerces da súa
escrita que irá desenrolando no
seu devir poético. 

Con anterioridade, Fran
Alonso xa irrumpira no mundo
da narrativa longa ao ser mere-
cente no 1991 do Premio Blanco
Amor con Trailer, unha mestura
de novela e reportaxe periodísti-
co sobre a vida dos camioneiros
de longa distancia, comenzando
aquí un derrubamento ou mesti-
zaxe de xéneros  polos que o au-
tor sente atracción e que irá de-
senrolando noutras obras facen-
do difícil a súa definición e clasi-

ficación, cecais pola  crencia
nunha concepción literaria de ti-
po unitaria, global permitíndolle
a fuxida do encorsetamento e da
ditadura tanto na temática como
na estructura a que se ven some-
tidas as obras de xénero boa mos-
tra son: Territorio Ocupado ou O
Brillo dos elefantes. A primeira
malia estar publicada na colec-
ción Crónica de Xerais e contar
coas fotos de Manuel G. Vicente,
coma nos ten
acostumados
Fran, hai unha
mestura de ten-
rura e distancia-
mento obxecti-
vo de reportaxe
no tratamento
do pobo saha-
rauí, tema cen-
tral do libro,
que nesta litera-
tura de tipo pe-
riodística non é
o común, devalando nun abeira-
mento ou nun ensisgo cara á po-
esía, producto da implicación do
autor de Cemiterio de elefantes
polos problemas que sofre a so-
ciedade na que lle toca vivir mer-
gullado, característica que se
acentúa na poesía en xeral presti-
xiando o xénero. 

Subversións non é unha ex-
cepción, todo o contrario, adqui-

re unidade temática polo posi-
cionamento activo ante circuns-
tancias políticas e sociais con-
cretas e puntuais, tamén ten uni-
dade estilística cunha voz poéti-
ca espida, directa, cortante, fe-
rinte, agresiva, combativa, ínco-
moda, reinidicativa, opositora
co establecido, inconformista,
de loita contra a ferruxe, estarre-
cedora as veces, outras conmo-
vedora, transgresora cunha fuxi-
da voluntaria do lirismo para an-
corarse na realidade dos aconte-
cementos concienciando ao au-
tor e a súa realidade de maneira
activa e comprometedora: 

...País chamado
Galicia, cemento fresco, longa lingua de 

caolín: hoxe esconxurámoste
E, ademais, cuspimos sobre ti, como vellos 

amantes,
con esa forza irredenta que dan os anos e a 

paciencia.

Terra vella, absurdo tangaraña tecida en 
arañeira,

que vivimos en ti e só por iso non nos 
deixas ser normais,

terra sorgona, terra desangrada e inútil, 
asumimos que

as nosas veas miñotas non nos queren 
divorciar da túa sombra.

Así que resistimos na úlcera, que é morada, 
neste enigmático país

onde os sobacos agochan enseadas de augas 
que varren  a memoria.

(galicia)

Subversións é ao mesmo
tempo un poemario inedito do
mesmo título, composto polos
poemas longos: milenio; bes-
melh, filla da nube; insubmi-
sión; a guerra, vertedeiro abai-
xo; periferia; nocturnio e gale-
gonía con personalidade e iden-
tidade dabondo para formar por
si mesmo un poemario indepen-
dente pero atopase acaroado a

unha escolma que xunta toda a
súa producción poética nun só
libro (Tortillas para os obreiros;
Persianas, pedramol e outros
nervios; Táctica de guerrillas;
Cada tres meses un día) tempo-
ralizado desde o máis actual ao
máis antigo, deixando fóra Ci-
dades publicado por Xerais con
anterioridade, cunha orientación
infantil e polo tanto menos
transgresora que a poesía reuni-
da neste libro. O que fai supor
que esta escolma vén a ser a reu-
nión da obra poética de Fran
nunha soa editora, Xerais, aca-
bando asi coa dispersión, como
fixera con anterioridade coa na-
rrativa ao reeditar a novela cur-
ta, Silencio, que saíra orixinal-
mente nos Relatos dunha hora
de Nigra máis ca un intento de
compilación ou  ter vocación de
obras completas xa que ao autor
de Males de Cabeza aínda lle
quedan por escreber posible-
mente as súas mellores páxinas.

Subversións é a plasmación
sobre o papel da teoria poética
de Fran Alonso definida no
epilogo do devandito libro:

“a poesía ten, como lector
pero tamén como creador,
propiedades diuréticas. Efecti-
vamente, a poesía é diurética,
axuda a mexar. Porque alivia,
porque é un magnífico tranqui-
lizante nunca prescrito por nin-
gún médico. Porque axuda a
dormir mellor, cando se le na
cama pola noite en doses con-
troladas. E porque, afortunada-
mente, vai creando adicción.”♦

XOSÉ FREIRE

Esta
escolma
vén a ser
a reunión
da obra
poética de
Fran nunha
soa editora

A world music
de Eliseo Parra
Título: Viva quien sabe querer.
Autor: Eliseo Parra.
Edita: Boa Music.

Gábase Eliseo Parra de ser un
dos poucos músicos que ten gra-
vado en catalán, vasco, galego e
castelán. Gran parte da vida des-
te artista está adicada á investiga-
ción do folclore que considera
pode ser de interese para as
novas xeración. O traballo de
Eliseo Parra ten a etiqueta de
world music, se entendemos esta
como mestura de elementos fol-
clóricos e contemporáneos. Pol-
kas, habaneras, corridos, roman-
ces, etc., son algúns dos xéneros
que inclúes neste disco. Parra co-
mezou nos anos sesenta como
batería e cantante en grupos de
rock, unha década máis tarde co-
laboraría con María del Mar Bo-
net, e formou parte de diferentes
orquestras, ademais de iniciarse
en fructíferos traballos de campo
e ensinar música e canto

tradicional. Para este último
compacto e a súa xira de presen-
tación contou co grupo de percu-
sión Tancquete que contribúe a
crear o ambiente de festa. Entre
os temas, Por que non hei canta-
re,en galego. Disco festivo.♦

O pop rock de Sen
Título: Gaízkí esanak...
Grupo: Sen.
Edita: Metak.

Un grupo de rock innovador
para Euskadi, así consideran
algúns a Sen, que ven de poñer
nas tendas o CD Gaízkí
Esanak... (Malos ditos). Tamén
para algúns é o primeiro disco
do cuarteto, xa que no anterior
traballo a banda era realmente
un trío máis Mikel Artieda.
Agora o baixo Joseba San
Sebastián intégrase con Aitor,
Haritz e Aiheko. Pop rock en
euskera con letras poéticas e
melodías pegadizas que ben
poden ser pinchadas en progra-
mas de radio fórmula.♦

Poesía de camioneiro
ou diurética
Fran Alonso publica Subversións

O escritor Fran Alonso.



No prazo de dous anos Manuel
Forcadela conseguiu catro pre-
mios. Fíxose con anterioridade
co Espiral Maior por Morte do
fadista, co da Aula de Poesía de
Barcelona por Refutación da
musa, e co Esquío con Lámpada
e medusa. Agora recibe o Pre-
mio da Crítica que comemora
por segunda vez o poemario Re-
futación da musa (Espiral
Maior). Cando se fixo co Aula
de Poesía competía o título de
Forcadela con 450 poemarios
escritos en galego, español –lín-
gua á que pertencían máis da
metade dos orixinais- catalán,
portugués e italiano. A obra do
autor galego resultou daquela a
escollida por un tribunal interna-
cional formado por editores de
cinco países. Gracias a ese ga-
lardón, Refutación da musa pu-
blicouse en Portugal, traducida
polo poeta Manuel Alegre e edi-
tada por Teorema e acaba de ver
a luz en español en versión de
Basilio Losada para o selo Lu-
men. Forcadela móstrase afortu-
nado polos dous traductores que
traballaron cos seus textos.  

Cadra a vixencia de Refuta-
ción da musa coa presentación
en Ferrol o próximo día 18 do
título que acadou o último pre-
mio Esquío e a coincidencia
non se lle escapa ao propio au-
tor. “Dá unha certa vergoña, o
premiado é sempre un autor si-
nalado e iso produce reparo e
incomodidade” comenta o es-
critor que, sen embargo, non

deixa de mostrar a satisfación
polos premios que está a reci-
bir. Non lle crea sen embargo
preocupación que as súas obras
se acomoden ao discurso dos
xurados, antes ben, bota man da
teoría literaria para explicalo.
“A tradición faise a base de loi-
tas e conquistas. Nalgúns mo-
mentos uns criterios son prota-
gonistas e noutros son ataca-
dos, pode ser mesmo a versión
literaria da loita de clases. A
obriga do escritor é facer tradi-
ción. Autores que gozan de
prestixio logo son condenados
e máis tarde volven ser aceita-
dos. O discurso do gusto está
refacéndose nunha dinámica
constante. A literatura é socie-
dade” explica Forcadela. 

En Refutación da musa
agroma, en certa medida, a que-
rencia de Forcadela pola teoría
literaria. “Dáse unha retroali-
mentación cando, habitualmen-
te, o discurso poético está a moi-
ta distancia do teórico. Desa
contradición nace o libro que ten
a súa clave na deconstrución do
poeta” sinala o escritor. Resulta
ademais, un poemario cargado
de ironía mesmo na releitura que
apresenta de clásicos como Vir-
xilio ou Sófocles. “Todo poeta é
sobre todo lector”, aínda que esa
lectura sexa, por veces, irreve-
rente, como nesa égloga na que
un deus e unha muller aparecen
nunha situación amorosa ate
que, ao fin, resultan ser actores
dunha escena erótica.

A riqueza das palabras

Se a Forcadela lle dá certo repa-
ro sentirse sinalado polos pre-
mios, Xosé Vázquez Pintor mós-
trase “como un rapaz novo” e
desfaise en agradecementos cos
xurados que apreciaron o valor
da súa obra. De sorpresa en sor-
presa vai nos últimos cinco anos,
desde que publicou Lume de Bi-
queira. “O éxito está, indubida-
belmente, na riqueza do léxico,
no vocabulario recuperado da
oralidade e incorporado á litera-
tura” sospeita o escritor que ve
como A memoria do boi acada o
Premio da Crítica despois de ga-
ñar o Torrente Ballester de narra-
tiva, nun tempo no que o autor
conseguiu tamén galardóns co-
mo o Uxío Novoneyra e o Car-
valho Calero. De A memoria do
boi destaca o seu autor tamén “a
condensación que fai que en ca-
da capítulo haxa unha novela”.
Afirma Vázquez Pintor que o li-
bro forma parte dunha triloxía
arredor da memoria pero, mer-
gullado na propia obra, remónta-
se aínda máis ate dar co libro Os

vellos oficios nesa recuperación
literaria da tradición. “Véxome
na imaxe dos vellos da nosa tri-
bu que esquecen o reloxio cando
falan e se sinten felices recriando
historias, tiras dun fío e sae un
conto. Tamén eu, coma eles, ató-
pome ben contando” afirma Pin-
tor. En todo caso, a triloxía lite-
raria daría comezo con Quen fa-
ga voar, continuaría con A me-
moria do boi, coa cidade de Pon-
tevedra como fondo, e tería o
seu remate cunha novela que ten
xa pechada sobre a mesa e que se
mete de cheo no mundo do mar. 

Xosé Vázquez Pintor leva
xa trinta anos na literatura, des-
de os seus inicios poéticos con
Gándaras (1971), e agora sínte-
se especialmente satisfeito polo
recoñecemento que está a ter a
súa obra. Como no caso de For-
cadela, ten previsto Vázquez
Pintor facer unha presentación
do libro gañador do Uxío Novo-
neyra o día 4 de maio nas Pon-
tes. Afirma o escritor que os
premios déronlle a grande opor-
tunidade para publicar e dar a
coñecer a súa obra.♦
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Dez eme
Nº 4. Decembro de 2001. Prezo 7 euros.
Coordenan: Xosé Gómez e Vítor Santidrián 
Arias.
Edita: Fundación 10 de marzo.

As migracións centran todos
os traballos deste número. Xo-
sé Núñez Seixas pescuda na
imaxe do “bo inmigrante” na
elite galega da Arxentina entre
1900 e
1930. Ana
Fernández
e Coro
Lomas in-
vestigan a
condición,
o traballo e
o xénero na
emigración
española
dos anos 60.
Manuel Vila esixe nun artigo
unha orientación escolar cara
á escola intercultural.
Ademais, reséñanse as
novidades editoriais e recursos
documentais.♦

O anarquista
Nº 13. Primavera de 2002.
Edita: Ateneus Libertarios de Galicia.

Amaló Díaz fai “un enfoque
de xénero” das condicións dos
cárceres
de mulle-
res. Anxo
Moure e
Alberte ‘O
Roxo’ fan
un
percorrido
histórico a
través da
bicicleta.
Tómase un
texto de
www.ainfos.ca sobre o “turis-
mo político en Porto Alegre”.
Paula Vento repasa as
asembleas de estudantes
contra a LOU. Xoán Piñán fai
un retrato dos modernos
fascistas.♦

Página abierta
Nº 125. Abril de  2001. Prezo 4 euros.
Dirixe: Manuel Llusia.

O informe deste número trata as
xustificacións da “guerra contra
o terrorismo” que iniciaron os
EE UU logo do 11 de setembro.
Ignasi Álvarez valora
positivamente a evolución do
movemento antimundializador
logo do Cumio de Barcelona.
Ramón Casares e Ignasi Vila
critican a reforma educativa do
PP por considerar
que pon
en perigo
a igualda-
de de
oportunida-
des dos es-
tudantes.
Antonio
Antón reco-
lle a proble-
mática do
emprego pa-
ra os máis novos. Daniel Cam-
pione explica a evolución da
protesta social en Arxentina
nestes meses de inestabilidade
política e económica. Óscar
García recorda a obra de Pierre
Bourdieu, pensador francés
morto recentemente.♦

Dous libros afortunados
Forcadela e Vázquez Pintor gañan os Premios da Crítica

CARME VIDAL
Refutación da musa e A memoria do boi son libros afortu-
nados. O poemario de Manuel Forcadela conseguiu o Pre-
mio da Aula de Poesía de Barcelona no 2000, ano no que a
novela de Xosé Vázquez Pintor se alzaba co Torrente Ba-
llester. Agora estes dous títulos veñen de ser galardoados
cos Premios da Crítica en poesía e narrativa galegas, e ato-
pan aos seus autores nun momento de óptima sorte literaria.

Xosé Vázquez Pintor e Manuel Forcadela.

P.B.
Reivindica un debate autocrítico
e convida a revisar o modelo de
cultura que se lle ofrece á socie-
dade. Suso de Toro clausurou as
XII Xornadas de Literatura e
Lingua Galega coa reivindica-
ción dunha literatura que exista
nos lectores e non só através do
seu estudo nos libros de texto.  

“Acredito nas obras que se
impoñen por si mesmas” sina-
lou Suso de Toro. O escritor
que participou no foro organi-
zado pola CIG e a AS-PG de-
fendeu, frente a unha literatura
burocratizada, a que trunfa po-
lo seu éxito entre os leitores e a
presencia nos medios de comu-
nicación. “No meu  caso, dixen
sempre que quería escreber pa-
ra todos aqueles aos que lles
gustase a literatura, sen máis lí-
mite que a lingua”, subliñaba.

Suso de Toro falou dunha lin-

gua e literatura galegas “despro-
vistas de poder” e “escindidas da
sociedade”, nunha “situación de
absoluta precariedade”. Desta-
cou a importancia do presidente
do Consello da Cultura Galega,
Carlos Casares como punto de
enlace entre o mundo cultura e os

centros de decisión, para logo en-
gadir “a súa morte débenos facer
repensar como está a situación da
literatura galega. Non existen
mecanismos de comunicación
nen co conxunto da sociedade,
nen cos seus lugares que máis de-
terminan o seu futuro”.

Con esta análise por diante,
o escritor defende a necesidade
dun debate autocrítico, que re-
vise o modelo de cultura. “ A
situación dunha obra literaria
sempre vai estar relacionada
coa situación de poder na que
está a súa lingua. Non haberá
futuro para a nosa literatura,
non terá sentido escreber, nun-
ha lingua que unha sociedade
non quer ter, que está morta a
efectos sociais, e á que a xente
non lle ve utilidade”.

Con anterioridade o escri-
tor defendía que a normaliza-
ción do galego pasa por “ser
visto como un instrumento útil,
capaz de ser usado por xente de
diferentes sectores e ideoloxí-
as, incluso antagónicos. Habe-
rá que pensar como trazar pon-
tes, como ofrecer unha lingua
para todos, como lugar de en-
contro. Só así será viábel”.♦

Suso de Toro
‘A literatura galega está escindida da sociedade’

P.B.



Silvar púxose a ver os seus tra-
ballos dos últimos vintecinco
anos e chegou á conclusión de
que as súas preocupacións fun-
damentais non variaran. Reco-
ñéceo con certo desasosego.
“A nivel gráfico apreciase a
evolución, pero sigo insistindo
nos mesmos temas. Son teimu-
do. Os temas relacionados coa
situación da lingua, coa ecolo-
xía ou coa política son os que
reflexo nas viñetas, aos que lle
boto humor”, sinala. 

A exposición na Casa da
Xuventude de Ourense ten ta-
mén un espacio reservado para
as caricaturas, ás que o debu-
xante ferrolán ten moito apre-
cio. “Sempre me interesaron,
aínda que as deixei un pouco
relegadas en favor das viñetas.
Sen embargo, agora estou vol-
vendo a elas, quizais porque ve-
xo que o humor da viñetas é
máis ideolóxico e que, neste
momento, apetéceme facer este
tipo de retratos que non teñen
tanta carga política”, di. Entre
as caricaturas escollidas para
conmemorar os vintecinco anos
non faltan as de Beiras e Fraga. 

Tamén se poderán ver ata o
30 de abril algúns dos cartaces
realizados por Silvar. “Nesta
vertente tampouco abandono os
meus temas, son traballos para
asociacións ecoloxistas ou de ini-
ciativas en defensa da lingua”,
comenta. O debuxante é, ade-
mais, un convencido defensor do
medio ambiente, que se encargou
da colección A nosa natureza, de
Edicións A Nosa Terra. Precisa-
mente nos volumes desta colec-
ción orientada a pequenos lecto-
res, resulta difícil deducir que es-
tán asinados polo Silvar humoris-
ta gráfico. Para el, isto é unha ei-
va. “Valórase moito a nível gráfi-
co que nunha primeira ollada ao
seu traballo sexamos capaces de
identificar o autor. Son pouco re-
coñecíbel nalgunhas facetas e iso
xoga na miña contra”.

Can sen dono, Xo!, O Fare-
lo, A ameixa cacofónica e o pe-
riódico A Nosa Terra, son no-
mes de publicacións nas que co-
laborou ou colabora Silvar. A
maior parte das revistas humo-
rísticas foron desaparecendo e a
banda deseñada continua nave-
gando orfa polo país. “En com-

paración con vintecinco anos
atrás hai moitísima máis xente
adicada á banda deseñada e, ta-
mén, con moita máis calidade.
Pero repítese o problema, non
hai publicacións para acoller ese
esforzo. As editoriais non arris-
can e acostuma a ser xente do

medio a que se lance ás aventu-
ras, que normalmente esmore-
cen en pouco tempo”, explica.

Deseñador do grupo Sarga-
delos e ilustrador para editoriais
galegas e españolas, ten medio
cento de exposicións indivi-
duais e colectivas. Nestes vinte-

cinco anos lévalle dado á foto-
grafía, ao cómic, á ilustración,
ao humorismo gráfico e aos dia-
poramas. De novo, o desasose-
go. “O meu problema é me que-
do con todas as facetas, non po-
do escoller unha. Debería cen-
trarme, pero eu son así”.♦
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ler é ser

MEMORIA PARA XOANA
Marica Campo
Unha obra fundamental
da narrativa de hoxe.

O PADRE SARMIENTO
Henrique Rabuñal

Un ensaio sobre os alicerces
da conciencia de Galiza.

Calros Silvar, 25 anos botándolle humor aos atrancos
A Casa da Xuventude de Ourense acolle unha mostra do ferrolán

A.N.T.
Zanzibar é unha illa bañada
polo Índico. Zanzibar é tamén
o nome do disco do cantautor
João Afonso que o martes se
puxo á venda en Portugal.
Despois de Missangas e Bar-
co Voador, o sobriño do máis
célebre cantautor de Portugal
xa finado, José Afonso, home-
naxea neste novo traballo aos
desterrados. 

Escolleu o nome por ser
unha illa situada nas mesmas
augas de Mozambique onde

naceu hai 36 anos. Quere João
Afonso con Zanzibar traer á
memoria a tantos herois anó-
nimos que tiveron que aban-
donar o país, nomeadamente
na ditadura de Salazar. Cator-
ce temas compoñen este novo
traballo discográfico que saíu
á luz nesta semana en Portugal
e que mostra por terceira vez
os sons híbridos do cantautor,
a mestura da africanidade e a
tradición popular portuguesa.
Nas primeiras manifestacións
públicas de presentación do

novo disco, o autor confesou
que busca recoñecer a todas
aquelas persoas anónimas, al-
gunhas delas da súa propia fa-
milia, que tiveron que buscar
un lugar de acobillo en para-
xes alonxadas da súa terra, ás
veces, en circunstancias extre-
madamente difíciles. 

Maniféstase Afonso como
un músico que recolle os rit-
mos africanos, en especial da
súa infancia mozambicana,
ademais de admirar a tradición
portuguesa de Adriano Correia

de Oliveira, Fausto ou o seu
tío José Afonso. O terceiro
disco confírmao como un can-
tautor con selo propio, que
asina cancións con ritmos a
camiño entre Portugal e África
e con letras que tiran moitas
veces pola melancolía da me-
moria. João Afonso con Mis-
sangas, producido por Júlio
Pereira, e Barco Voador con-
vertírase xa nunha das voces
portuguesas máis coñecidas na
Galiza, onde ten actuado en
distintas ocasións. ♦

João Afonso homenaxea aos desterrados en Zanzibar

A. ESTÉVEZ
Calros Silvar (Ferrol, 1954) leva vintecinco anos debuxando vi-
ñetas sobre os problemas dos desempregados, a discriminación
da lingua e o esmorecemento do rural. Xunto a caricaturas e
cartaces deste período, poden verse nunha mostra aberta ata
fin de mes na Casa da Xuventude de Ourense. Botándolle hu-
mor, título da exposición, resume a traxectoria deste debuxante. 

Calros Silvar a carón dun dos seus debuxos.
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Un dos problemas máis graves que
teñen os países do chamado
terceiro mundo é a falta de auga
potábel. Segundo a ONU máis de
1.700 millóns de persoas consumen
auga sen sanear. En total son
oitenta os países que sofren este
problema. A falta de auga limpa
causa máis de dous millóns de
mortes ao ano.

Causa
do 80% das enfermidades

A Organización Mundial da Saúde
di que o 80% das enfermidades
do Terceiro Mundo están
relacionadas coa escaseza e a mala
calidade da auga.

Mentres nos Estados Unidos
cada habitantes consume máis ou

menos dous mil metros cúbicos de
auga, no Chad, no centro de
África, o consumo por habitante é
tan só de trinta e cinco metros
cúbicos.

A escasez de auga non só afoga
de sede a milleiros de persoas,
senón que as obriga tamén a unha
falta de hixiene que favorece moitas
enfermidades.♦

PEPE C ARREIR O

A ESCASEZ DE AUGA POT BEL 
UN DOS PROBLEMAS

MUNDIAIS
M IS GRAVES

A EXPRESIÓN POPULAR: “ES UN
FURAFOLLAS”, DIRIXIDA A ALGUÉN
QUE METE A NARIZ EN TO D O  C O N
ESCASO CRITERO E QUE EN CAS-
TELÁN CONTA CUN EQUIVALENTE
SIMPÁTICO: “ERES UN PERIQUITILLO
D E  TODAS LAS SALSAS”, TA M É N
NO NOSO IDIOMA TEN ORIXE NUN
ANIMAL, NON MOI COÑECIDO. O

FURAFOLLAS É O MAMÍFERO MÁIS
PEQUENO. A PRIMEIRA VISTA  S E M E-
LLA UN RATO, PERO A FORMA DA
CABEZA (ALONGADA), AS ORELLAS
MÁIS PEQUENAS E O RABO MÁIS
C U R TO PERMITE DIFERENCIALOS. É
CARNÍVORO E CAZADOR MOI ACTIVO
QUE CONSUME CADA DÍA O SEU
PROPIO PESO EN ALIMENTO.♦

Braulio e Loli descargan o
maletero do coche

LIBROS NOVOS

Diccionario
Galego
Castelán
de peto
A maiores de que na casa
sempre cómpre ter un bon
diccionario o máis
completo posíbel,
tampouco está de máis un
de peto que se pode levar á
escola sen sobrecargar a
carteira. A editorial
Galaxia ven de editar un
de pequeno tamaño
Gallego-
Castellano/Castellano-Gal
lego, do que son autoras
Beatriz García Turnes e
Carme González Bueno e
foi coordinado por María
Álvarez de la Granja. Ten
mil páxinas, de papel moi
fino e unhas capas
impermeabilizadas moi
apropiadas para levar no
peto sen que se deteriore.♦

Mi aMi a
Casi aCasi a
de Pedrade Pedra

Miña casiña de pedra,
casa de todos os días,
onde os fumes soben altos
coma as miñas alegrías.

¡Tal brinquei polo tellado,
corrín polo corredor,
enredei por entre as hortas
que enverdecen o arredor!

Miña casiña de pedra,
portas e ventás pintadas,
caraveleiras de cores
aloumiñando as entradas.

Ana Mª Fernández
(do libro

Ondas de verde e azul)
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VAN DE ACAMPADA 2

Carlos,
Pili e Tatá

desenrolan
o piso

da
tenda e

Sonia
monta

aa llámpada
de gas



O relativismo comeza por elas
mesmas, que coas súas perrucas
e os seus beizos vermellos mós-
transe como constructoras da súa
identidade sexual. 

Arakistain e Martínez expli-
can, despois de remarcar o carác-
ter feminista desta exposición
que se xestou hai dous anos en
Bilbao e que foi medrando nas
súas diferentes paradas en Bar-
celona e Budapest ata chegar á
Coruña, como os órganos xeni-
tais funcionaron como lousas pa-
ra homes e mulleres que viron,
como dependendo dun pene ou
dunha vaxina, a súa vida tería
uns ou outros valores. 

¿Que acontece entón cando
unha persoa decide levar a cabo
unha operación de cambio de se-
xo? ¿Ou cando unha artista co-
mo Janine Antonio, que traballa

en Nova York, consegue caracte-
rizar o seu pai cos trazos da súa
nai para decatarse, ao final das
resistencias psicolóxicas do ho-
me para convertese en muller e
viceversa? ¿Que efecto social
ten o traballo de Manu Arregui
mostrando os corpos fragmenta-
dos de cinco travestís, dun lado
as perfectas uñas pintadas, dou-
tro as peludas ingles? ¿Por que
para a portuguesa Joana Vascon-

cellos a mellor maneira de repre-
sentar a unha noiva reside nunha
lámpada feita de tampóns ?

Vídeos, instalacións e foto-
grafía debuxan diferentes vi-
sións e diferentes posibilidades
de construír relaciones afecti-
vas. Cuestionan a sociedade pa-
triarcal que reduce o papel de
muller a unha espectadora pasi-
va e critican as supostas descu-
bertas científicas tales como a

existencia dun “xen da homose-
xualidade”. Un vídeo da irania-
na Elahe Massumi denuncia o
mercado de nenas virxes en No-
va Delhi, Priscilla Monge, cos-
tarricense, reflexa unha sesión
de maquillaxe para agachar os
maos tratos e, nun traballo un
tanto polémico, Santiago Sierra
investiga as posibilidades máis
sórdidas de gañar un salario.
Tatúa a prostitutas mexicanas

que se deixan previo pago do
artista.

A foto de Tracey Emin que
convida a entrar no Kiosko Al-
fonso da Coruña foi retirada ao
seu paso por Barcelona co argu-
mento da Generalitat de ter reci-
bido numerosas queixas dos
viandantes. Vemos á artista, que
se baña en cartos, deixando ver a
cara “máis crúa do diñeiro”. Ata
o 5 de maio está aberta a mostra
na que participan dous galegos:
Xoán Anleo e a ourensá María
Ruído, que leva anos traballando
na redefinición da identidade se-
xual. A mensaxe de Trans Sexual
Express é que sexo e amor non
pertencen a un espacio controlá-
bel. Na opinión das comisarias,
esta exposición, coa súa vontade
de comunicar e de achegarse a
xente, é tamén un acto e amor.♦Nº 1.030 ● Do 18 ao 24 de abril de 2002 ● Ano XXV

RELATIVAMENTE SEXO
A. ESTÉVEZ

Despois de entender que a terra é redonda e o tempo relativo, ¿cando a sociedade entenderá
que o sexo tampouco está determinado? As que formulan a pregunta son Xavier Arakistain
e Rosa Martínez, comisarias de Trans Sexual Express: Un clásico para o terceiro milenio.

Arriba á esquerda, foto
de CARLES CONGOST

da serie The amateur, 2001.
Á esquerda, I’ve got it all, 2000,

de TRACEY EMIN.
Arriba á dereita,

Coreografía para 5 travestís, DVD 2001,
de MANU ARREGUI.

Sobre estas liñas,
Fotografía de Fergus Greer, 1993-94,

de LEIGH BOWERY.
Á dereita, Xavier Arakistain,

unha das comisarias da exposición no
Quiosque Alfonso.

PA C O  VILABARR O S



Foi en 1886 cando Sherlock Hol-
mes estivo en Pontevedra convida-
do para pronunciar unha conferen-
cia pola Sociedade Recreo de Arte-
sáns. Varias foron as razóns que le-
varon ao famoso detective a aceitar
o convite. Unha delas, as referen-
cias do país que tiña pola obra do
viaxeiro Borrow. A outra, a posibi-
lidade de escoitar en vivo ao violi-
nista Sarasate, a quen tanto apre-
ciaba. Na estadía na cidade viuse
de pronto enfrascado nun dos ca-
sos que el resolvía con tanta habili-
dade botando man do seu peculiar
método deductivo-analítico. Tratá-
base precisamente de dar co Stra-
divarius roubado ao seu admirado
músico. E, como era de esperar,
Holmes resolveuno á perfección
para un novo asombro de Watson. 

Sonada visita na época

Nada se sabía da visita que foi moi
sonada na época. Quen deu os pri-
meiros datos foi o presidente da So-
ciedade Holmesiana de Ponteve-
dra, Fernando R. García Fernán-
dez, autor do prólogo do libro. Des-
pois de moitas pescudas descubriu
que na imaxe da praza da Ferrería
que está por riba da barra do afa-
mado café Carabela aparecen dúas
figuras humanas que inmortalizan
os mesmos Holmes e Watson. Gar-
cía Fernández está no cargo que
anteriormente ocuparon Marcial
Gondar, Xosé Agrasar ou Serxio
Portela e sinalou que o caso do que
agora se fala foi remitido a Ponte-
vedra polos herdeiros de Watson
para que se publicase con anteriori-
dade á edición londinense. Daba fe
da historia o presidente da Socieda-
de Holmesiana de Lancashire, Ían
Emmett, tamén participante na pre-
sentación de O violín de Sarasate. 

A velada de presentación do li-
bro, asinado de xeito singular por
Alberto Fortes, de novo co permi-
so de Watson, foi un acto musical
literario no Café Moderno, similar
a aquel outro para o que fora con-
vidado Holmes a Pontevedra. Soa-
ba o violín de Laura Quintillán in-
terpretando unha peza de Sarasate.
Alberto Fortes (Pontevedra, 1964)
foi o encargado de dar conta da his-
toria que lle aconteceu ao detective
nos días que pasou na cidade gale-
ga. Xunto a García Fernández, Ían
Emmett e o editor Antón Mascato,
o autor enguedellouse nun debate
arredor de tan controvertido perso-
naxe, con temas como a súa adic-
ción á cocaína ou a súa comenta-
da misoxinia. Alberto Fortes mos-
trouse coñecedor tanto da Ponte-
vedra de fins do século XIX como
da singular figura do máis famoso
detective, e, falando, mesmo se
podía adiviñar que, de se poñer a
escribir el a historia ben podería
ser ao xeito do mesmísimo Arthur
Conan Doyle. 

Publícase así en galego o últi-
mo caso de Sherlock Holmes,

Volve de novo case cen anos des-
pois da súa reaparición en A casa
vacía, acontecida dez anos des-
pois de que o seu creador intenta-
se rematar con el, provocando un-

ha morte imposíbel ante o descon-
solo dos seus moitos seguidores.
Conan Doyle lamentábase de que
a súa personaxe fose máis forte
que el mesmo. Alberto Fortes fai

chegar aos seus seguidores un no-
vo caso gracias ás disposicións
testamentarias do doutor Watson.
Despois da presentación a pregun-
ta desdobrouse: ¿Estivo algunha

vez Serlock Holmes en Ponteve-
dra? ¿Existiu nalgún momento na
cidade a Sociedade Holmesiana
que anunciou a súa disolución tras
a publicación do libro?♦
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B r eak f ast in Ti f f any’s     Ga r r incha

¿ Q U E  C H E  P A R E C E  O  M E U  N O V O
LOOK MATINAL?

XA ME PARECÍA A MIN...
¡ÁBRELLE O APETITO!

Columnas
BIEITO IGLESIAS

Albiac leva semanas escornando a Arafat desde unha co-
lumna de El Mundo. Non se trata da columna estilita de
Simón do Deserto nin da voz que clama no ídem, pois

coincide con outras opiniós autorizadas e motorizadas (os tan-
ques de Sharon). Así calquera. Nun mundo abouxado polo ruí-
do mediático, convén exercer de orixinal ou politicamente
incorrecto, levándolle a contraria aos progres simplicísimos
que abrazan a causa palestina como os labregos apertan os
santiños, con devoción de hai corenta anos. Pero coidadiño, a
pólvora débese gastar en salvas gañadoras. Pódese triunfar de-
fendendo a Israel, porta-aviós dunha gran potencia (non hai
máis que ler os estudos dos sexólogos, que rexistran unha me-
dia de vinte e oito minutos sen exacular por machote copulante
dos USA). Non lle arrendo a ganancia a quen apoie os
pigmeus (10% da populación) contra hutus  e tutsis. Todo isto
con independencia das razós ou senrazós do conficto, pois que
teño, xa non o corazón, senón o nariz dividido entre xudeus e
árabes, como que nacín cunhos nefres prominentes, semitas,
achegados por igual a ambos os bandos. Un desexaría ver paz
naquela Terra de Promisión, na zarra das Oliveiras e na horta
de Getsemaní, onde un chasco contestou ao preguntado por un
soldado romano (“Está por aquí Xesús?”) cun delator “Chas,
chas, por aquí ben vas”. Desexaría un estado laico común ou
dous estados ben levados. Sen embargo vémonos reducidos a
chufar ou apupar a unha das partes da lideira. Non entendo a
polémica arredor de Arafat. Un home dos seus anos xa non ten
virtudes nin defectos, só ten anos.♦

Fe de erros: o artigo anterior debía titularse Venal, que non
Vena. Son os diaños da imprensa ¡Pra fodelos!

Os actores Jeremy Brett e David Burke nos papeis de Holmes e Watson.

¿Estivo algunha vez Sherlock Holmes
en Pontevedra?

C.V.

Descoñecíase a historia da visita de Sher-
lock Holmes en Pontevedra pero o venres
día 12 apareceron probas da súa existencia.

Aconteceu na presentación do libro O  vio-
lín de Sarasate (Edicións do Cumio) de Al-
berto Fortes. Escrito con permiso de Watson. 



Nos días primaverais, cando sa-
en unhas raiolas de sol, pola es-
trada que parte de Quiroga cara
Folgoso e Seoane do Courel, os
visitantes camiñan cara á descu-
berta dunha das xoias da nature-
za do país. Un espacio no que vi-
ven oito mil persoas e no que a
diferencia de cores é tan nítida
entre as catro estacións que as
mesma cámaras tiran fotos en
outubro, febreiro, abril e xullo. 

En ningún momento, indíca-
nos Manoel Santos, unha guía po-
de substituir nin tan sequera cinco
minutos respirando o osíxeno
dunha serra que se espalla polos
concellos de Quiroga, Folgoso do
Courel e Pedrafita do Cebreiro.
Pero máis alá tamén, porque a na-
tureza non se cingue case nunca
aos límites políticos. O autor da
guía A serra das aldeas de lousa,
non dubida en considerar “O Cou-

rel leonés” aos bosques de Veiga
de Valcarce, Barxas e Oencia.

O Courel é terra de carballos,
lobos e aguias. Sempre foi bos-
que e, pese as canteiras e as pis-
tas, segue séndoo. Uxío Novo-
neira defendeuno como tal, coa
súa poesía converteuse nun sím-
bolo do conservacionismo deste
lugar, nomeadamente cando de-
fendeu a devesa da Rogueira cos
versos de Eiquí sempre foi bos-
que. Se el se marabillaba todos
os días frente ás montañas ¿co-
mo describir o que sinte quen vi-
sita o Courel por vez primeira?

Ao norte Pedrafita, ao sur
Quiroga; dun lado o monte Ca-
peloso, doutro o Alto do Boi. O
cordal que forman os montes se-
guímolo en boa parte co río Lor
de compañeiro. Ao ir descubrido
os paraxes agachados no Courel,
entendemos tamén o cansancio

de todos aqueles habitantes que
foron despoboando as aldeas.
Porque o Courel é terra de alde-
as de lousa, algunhas como Hó-
rreos, hoxe deshabitadas e moi-
tas veces nada coidadas polos vi-

sitantes. Outras xa restauradas co
horizonte do turismo rural como
medio de supervivencia: Seceda,
Cortes, Froxán ou A Seara. Boa
parte do engado reside nas cale-
llas desas aldeas polas que a guía
recomenda camiñar en silencio. 

É preciso reservar habitación
con antelación porque a serra
ábrese atractiva para naturistas e
senderistas pero tamén para urba-
nitas que non viron unha vaca
máis que nos anuncios televisivos
do leite. Manoel Santos propón
paradas en Vilamor, de camiño a
Folgoso desde Quiroga, onde se
poden alugar casas rurais comple-
tas, na tasca do Catuxo en Baldo-
mir con terraza ao Lor, e nunha
curiosa cantina escavada na rocha
en Seceda, de camiño ao Incio.

Hai tantos roteiros posíbeis
como xeitos de visitar o Courel.
No 1% da superficie do país con-

centrase máis do 40% da flora co-
ñecida de Galiza. Se, ademais
deste dato, temos en conta que é
normal o avistamento de aguias e
de bufos reais, en extinción, que-
da claro que este é o paraíso para
ecoloxistas, ornitólogos ou aman-
tes da natureza como unha volta
aos orixes. Hai quen xa coñece
aos veciños e negocia con eles a
okupación das casas, e outros via-
xeiros que peregrinan de paso a
Santiago, buscan a comodidade
do turismo rural e a beleza dos al-
pendres, sequeiros e muíños. Non
goza de ningunha protección es-
pecial, só esta incluída no rexistro
de espacios naturais de Galicia. E,
aínda así, O Courel, topónimo ofi-
cial e documentado, ou o Caurel,
nome aínda usado con frecuencia,
segue a ser un bosque onde, como
dicía Novoneira, “síntese ben o
pouco que é un home”.♦
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Aldeas empoleiradas na serra, camiños que son alfombras de follas e, tamén, silencio. Botamos a
andar polo Courel da man da guía realizada por Manoel Santos e publicada en Edicións do Cumio.
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“Na Frouseira sempre hai xente e
¡mira que está abandonada!”. O
compañeiro de viaxe anunciara
un mirador privilexiado. E así
era. Encaramados na punta da
que noutrora foi a fortaleza de
Pardo de Cela descubrimos a
Mariña. Ferreira, Foz, Mondoñe-
do e Alfoz. Desde Cangas até a
Devesa, desde O Valadouro até a
Serra do Xistral e o Cadramón. A
ría debuxaba un mapa con fin en
Ribadeo, e no que, nun día sen
nubes, tamén se adiviña Tapia.

Preside a Mariña arrodeada
de lendas, e con pouca docu-
mentación que refresque a me-
moria propia. Senlleira nas súas
peculiariedades estéticas e pai-
saxísticas, a Frouseira convida
tamén a unha viaxe pola Histo-
ria até o tempo no que o Mare-
chal resistiu o asedio dos Reis
Católicos. Non precisou de in-
vestimentos públicos millona-
rios, porque desde un abandono
que seguramente protexe o mal-
trato, recebe ao ano milleiros de
visitantes silenciosos. Até o seu
pé chégase por unha pista em-
peñada en trazar curvas para su-
perar a altura, que parte da pa-
rroquia focense de Santa Ceci-
lia e que apenas está sinalizada.

Despois de manter unha acti-
tude de total insubmisión frente a
monarquía dos Reis Católicos e
os seus enviados na Galiza, o
Marechal Pero Pardo de Cela foi
prendido e executado en Mondo-
ñedo o 17 do nadal de 1483. O
seu recordo viaxou no tempo
através de moitas lendas, que
nalgúns casos enlazan coa tradi-
ción artúrica e até cos mouros.
Dos petroglifos de Santo Estevo

de Augas Santas dise que son
obra das ferraduras do seu caba-
lo, un mito que noutras zonas do
país protagoniza o Apostolo San-
tiago. As crianzas tamén escoitan
dos máis vellos que a primeira
raiola de sol, que despide a noite
de San Xoán e que entra polo ro-
setón da Catedral de Mondoñedo
indica o punto exacto no que es-
ta enterrado Pardo de Cela. Ta-
mén se escoita, que só o canóni-
go máis vello e o máis novo co-
ñecen a localización dos seus
restos. O certo é que nos anos se-
senta descubriuse enterrado no

Altar Maior e que hoxendía, a la-
xe fica tapada por uns reclinato-
rios, oculta igual que a figura á
que homenaxea.   

A Frouseira, que garda nas
súas entrañas galerías subterrá-
neas e covas, só hospedou unha
cata arqueolóxica. Documen-
touse a existencia dun castelo
no século XII, consérvanse mu-
ros de mampostería e poden
verse escadas esculpidas na ro-
cha. As penas, inmensas, rabu-
ñadas pola auga e polo vento,
teñen nome e formas que provo-
can poemas. A sensación, desde

algunha, é de vértixe. Militar-
mente inexpugnábel, a Frousei-
ra inzada de flor de toxo, érgue-
se até unha altura de 700 metros
a só 10 quilómetros, máis ou
menos, da liña de costa. Nos
arredores, perdidas, pedras puli-
das para un proxecto de área re-
creativa que quedou en nada.
Moi perto, pode visitarse tamén,
en Alfoz, a Torre da Homenaxe
de Pardo de Cela, que está en
proceso de rehabilitación coa
promesa de albergar no futuro
un museu deste Marechal ben-
querido na nosa tradición oral.♦

A máxica Frouseira que vixía a Mariña
Sitios Pau l a Be rgantiños

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

Por moito que se diga e de-
fenda, Xurxo de Capadocia che-
gou tarde para liberar aos habi-
tantes de Silca das fauces do fe-
roz e pestilente dragón. E cando
chegou aquel xa causara unha
grande mortandade entre os su-
fridos habitantes.

Pero por se aínda fose
pouco, Xurxo vendeulles
o favor aos atemorizados

veciños, negando así a chamada
“caridade cristiá”, ese poñerse ao
servicio dos demais sen agardar
nada a cambio.

O devandito dragón, animal
maligno onde os haxa, non só co-
metía atropelos entre os paisanos
que se acercaban á lagoa onde el
moraba na procura de auga, senón
que, cando ao maligno se lle oco-
rría, acercábase ao pobo e co seu
pestilente alento facía fuxir a todos
e devoraba a quen collía por diante.

En reunión de urxnecia, o pa-
cífico consello do pobo, sen
exército nin armas, despois de
longas discusións, acordou le-
varlle cada día un par de ovellas,
a ver se, tendo comida, non viña
a importunalos.

Os veciños de Silca aínda
buscaron pero non encontraron a
ninguén que os liberase de tan

vilipendioso tributo; e mentres
trataban de achar unha solución
a tanto mal, fóronse acabando as
ovellas; e daquela, un experto
economista do consello de con-
tas, tirou sobre a mesa a pregun-
ta máis temida por todos:

—¿Que vai comer este bicho
cando se nos acaben as ovellas?

O silencio foi rotundo.
Ninguén se quería
lembrar de cando o

malvado animal se acercaba ás
portas da cidade e papaba ao pri-
meiro despistado que atopaba,
nin de como pasaba a lingua po-
los morros antes de eructar a hu-
mano; e non se querían lembrar
porque, de lembrarse, terían que
recoñecer o fracaso da política
de submisión propiciada polos
seus dirixentes.

—Non nos quedará máis re-
medio que irlle dando polo me-
dio a algún paisano, a ver  se
mentres tanto van nacendo máis
ovellas.

E acordaron facer un sorteo
de limpeza social, primeiro entre
os da cadea do pobo, logo entre
os enfermos irrecuperábeis, de-
samparados, vellos e vagabun-
dos. Pero cando o pobo xa non ti-
ña vítimas propiciatorias, o sor-

teo houbo de facerse entre as per-
soas sans e decentes, mozas ou
vellas, homes ou mulleres, sen
distinción de raza, clase social
nin outra diferencia que puidese
limitar a calidade do tributo.

A todo isto, e mentres o dragón
era submisamente servido, dos ha-
bitantes de Silca non se acordaba
ninguén. Aquel era un problema
deles e que só a eles incumbía.

Pero un día, no sorteo, to-
coulle a vez á filla do rei,
e este comezou a protes-

tar, que non había dereito, que a
monarquía é excepción, que iso
non era xusto. E os silquenses re-
beláronse: acataba coma todos
ou chimpábao tamén a el, con
coroa e cetro.

O aflixido rei pediu entón
uns días de espera, co fin de des-
pedirse da princesiña, e o carita-
tivo pobo aceptou.

Foi entón cando apareceu Xur-
xo en escena, un tributo romano,
militar en Palestina e convertido ao
cristianismo co desexo de probar
fortuna. E dicimos apareceu por-
que a ninguén se lle ocorreu nunca
pensar que o rei non tivese en men-
te contratar a un arriscado merce-
nario cando a cousa lle proía.

Xurxo chegou xusto cando a

princesiña camiñaba cara ao trá-
xico destino, e entón el, chamán-
doa, doulle instrucións para que,
co sinal da cruz, calmase ao be-
cho, e logo atado co xustillo da
rapaza, o soldado e a moza,
presentáronse diante dos aterra-
dos habitantes cunha relixiosa
chantaxe:

—Se vos convertedes ao cris-
tianismo, mátoo agora mesmo, e
se non céiboo.

A conversión foi multitu-
dinaria. Pero como a
historia chegou a oídos

do gobernador romano, foi cha-
mado a xuízo, para explicar por
que pregoaba a prohibida reli-
xión de Cristo, e o vitorioso mi-
litar, sen renegar da súa fe, so-
portou durante sete anos todo ti-
po de torturas, desde garfios ras-
gando a carne e sal nas feridas,
ata ser deitado en chumbo derre-
tido e envelenado, mentres pre-
dicaba contra os idólatras, con-
vencendo e convertendo á mes-
mísima esposa do gobernador,
quen tamén houbo de sufrir mar-
tirio por facerlle caso, mentres
Xurxo lle prometía, en honor ao
sangue derramado, a coroa da
santidade, a pesar de non estar
bautizada.

Finalmente, esgotados os re-
cursos torturadores, Xurxo foi
decapitado en Palestina.♦

San Xurxo e a caridade cristiá

A liberdade
de expresión
XURXO G. LEDO

Unha vez máis a reali-
dade supera a
ficción. Afganistán,

Palestina, Arxentina e ago-
ra tamén Venezuela, produ-
cen noticias que é imposible
non comentar.

A información do que
está a acontecer chega a
nós transmitida polo
medios de comunicación
“independentes” e nós face-
mos a pregunta ¿cales son
os intereses de xornais
coma El Mundo, El País ou
La Voz de Galicia, para xus-
tificar un golpe de Estado
en Venezuela?. Non estou
esaxerando, como pensará
algún desconfiado, lean os
editoriais e as crónicas dos
correspondentes dos días
12, 13 e 14 de abril, para
ver que digo a verdade.

Como dicía, a
información chega das plu-
mas e as reportaxes dos
xornalistas que se supón
traballan para informar.
Son os paladíns da liberda-
de de expresión, esa que re-
claman agora persoas como
o ministro Piqué, pero que
perante o golpe non lle
pareceu importante
solicitar.

Igual que Piqué, o seu
xefe Aznar e o presidente
do Partido Popular (Fraga
Iribarne) poden aludir á li-
berdade de expresión, a
mesma que defendeu Fraga
como ministro da dictadura
franquista. Unha liberdade
que pedimos cando nos
interesa e que limitamos
cando nos molesta.

¿Que pasaría coa “liber-
dade” se as televisións
públicas fosen independen-
tes do poder político?, ou
¿que pasaría se os medios
supostamente
independentes non recibisen
subvencións e moreas de
cartos en publicidade?

¿Teñen liberdade de ex-
presión os traballadores an-
te os compañeiros
executivos e os xefes? E os
estudiantes, ¿pódense
expresar libremente ante os
profesores?. Aínda teño na
cabeza a frase dunha rapa-
za que lle di aos pais que
non falen coa profesora,
porque despois cóllelle  ma-
nía.

Utilizar a falta de liber-
dade de expresión en Vene-
zuela, para xustificar un
golpe de Estado, e o mesmo
tempo recoñecer o papel
fundamental dos medios
neste golpe é cando menos
ruín, e sobre todo unha fal-
ta de respecto para os mor-
tos que se produciron en
España gracias a un verda-
deiro caudillo, chamado
Franco, que non o escolleu
ninguén e que presumía de
manter a liberdade de
expresión.♦♦

Desde A Frouseira descubrimos a Mariña: Ferreira, Foz, Mondoñedo e Alfoz. Desde Cangas até a Devesa, desde O Valadouro ata
a Serra do Xistral e o Cadramón. A ría debuxa un mapa con fin en Ribadeo, e no que, nun día sen nubes, tamén se adiviña Tapia.



No recente Domingo de Ramos,
mentras xantábamos na Festa da
Lamprea, con Touriño, o secreta-
rio xeral do noso PSOE, e os al-
caldes de Valga e Pontecesures
–do Partido Popular e do Bloque,
respectivamente–, faleilles das
iniciativas de certo industrial vi-
gués na vila da miña predilec-
ción, durante os anos vinte do
pasado século. Interesoulles de
abondo o relato, e penso que ta-
mén pode distraer a atención dos
meus lectores (singularmente a
do meu admirado novelista ulla-
nés, Anxo Angueira), máis ou
menos empezaba así.

■ AS CERÁMICAS DO ULLÁN.
Somentes o discurrir da reata dos
xalleiros, cargada cos cacharros
de Buño, pola estrada que cruza-
ba o meu pobo, constituía a única
conexión existente entre a artesa-
nía do barro de Pontecesures.
Ningunha tradición cerámica ha-
bía na miña parroquia natal, nin
no resto do Ullán. Agás as tellei-
ras de Catoira, humilde antece-
dente industrial da grande fábrica
de porcelanas e azulexos, creada
ali, no anos da Guerra de España,
por d. Eloi Dominguez o empre-
sario da Guarda, que moito antes
se establecera en Manises.

N on embargantes máis
preto de Cesures, na in-
mediata freguesía de

Campaña, pertencente ao concello
de Valga, existían uns xacementos
de arxila que foron aproveitados
polo industrial D. Eugenio Escure-
do natural de Vigo, para levantar
unha fábrica de ladrillos, en socie-
dade coa empresa cesureña Novo y
Sierra, da miña parentela.

D. Uxio Escuredo Lastra era
un home moreno, de estatura
máis ben baixa, con acusada cal-
va e fibrosa enerxía. Pra o seu es-
píritu emprendedor, xa lle queda-
ba estreita a fábrica de Campaña
que puxera en marcha. A súa ca-
pacidade de iniciativa excedía
das medidas normais dos nego-
ciantes galegos do seu tempo. 

■ A FEIRA DO AUTOMÓBIL.
Xa contei noutros sitios que indo
eu de neno con Escuredo e meu
pai á Pascua de Padrón, vimos
frente ao campo do Souto, xunto
ao cruceiro, un par de automóbiles
usados, con sendos letreiros que
dicían: “Véndense”. Inmedia-
tamente se lles ocurreu a aqueles
dous homes, en plena maturidade
da común e desbordante fantasía,
que as feiras de gando equino, co-
ma a que anualmente se celebraba
en Padrón, serían axiña superadas
polas feiras de automóbil. Boa
proba diso eran tales coches pos-
tos en venta xa naquela primavera
de 1924 –o primeiro ano comple-
to da Ditadura do xeneral Primo
de Rivera–, coimpetindo seus vin-
te ou trinta cabalos de vapor cos
centos de carne e óso que, dende
tempo inmemorial, acudían á feira
da Pascua.

—Pois se Padrón ten xa, den-
de antano, unha feira de cabalos,
Cesures ben podería contar, se
cadra, cunha de automóbiles-
apuntou o meu pai.

—Imos organizala de segui-

da –decidiu Escuredo.
Dito e feito. Na noite dise

mesmo Domingo de Pascua, D.
Uxío e D. Victor reunían aos seus
amigos no casiño cesureño e pro-
poñíanlles instituir no meu mi-
núsculo pobo a Feira do automó-
bil de Ocasión. Poñéndose todos
iles de inmediato a preparala, sen-
do a primeira que se verificaría en
España; sen mais tardar, en xuño
do seguinte ano 1925. Así se cele-
brou, no día de San Pedro e os
dous seguintes, cun éxito extraor-
dinario. Foi o maior aconteci-
mento do ano en Galicia. O cesu-
reño Carlos Maside fixera o cartel
da Feira, con Mercurio metendo
un pé nun automóbil, coma se fo-
ra un zapato, e Castelao dibuxou
tres ou catro caricaturas, no xor-
nal Galicia, glosando algúns as-
pectos graciosos do certame.

Repetiuse a Feira do Auto-
móbil ao ano seguinte co
mesmo éxito que a pri-

meira vegada; pero se lle ocurri-
ra á Comisión da Feira erguer, na
do 1926, un coso taurino de ma-
deira, onde se diron dúas novilla-
das con desastroso resultado
económico. A Comisión quedou
arruinada e non volveu celebrar-
se a Feira do Automóbil de Oca-
sión ata o ano 1950, que era o
das Bodas de Prata da primeira.

Aínda que xa había entón moi-
tos anos que D. Eugenio Escuredo
vivía fora de meu pobo e só parti-
cipou, coma entusiasta espectador,
na Feira de 1950 e na de 1954;
Ano Santo compostelán, que foi a
derradeira, posto que deica agora
non se volveu celebrar.

■ A CERÁMICA CESUREÑA. O
pouco tempo que D. Uxío aínda
permanecera en Pontecesures
durante os anos vinte, xa farto de
fabricar ladrillos, adicouno a cre-
ar unha cerámica artística, com-

plementaria da industrial. Cons-
truiu un pequeno forno onde se
cocían as pezas de molde, sen
que nunca recibiran o vidriado
nunha segunda cocción.

Encargou Escuredo a sin-
xelos escultores compos-
teláns, parentes ou discí-

pulos de Francisco Asorey, o mo-
delado dunhas pezas verdadeira-
mente extraordinarias que aínda
causan admiración nas contadas
reproducións cerámicas que aín-
da se conservan. Un par deles
eran réplicas, en dous tamaños
distintos de O`Tesouro, do mestre
Asorey: a famosa talla en madei-
ra policromada, adquirida por D.
Torcuato Luca de Tena, e que es-
tuvo exposta moitos anos, para-
doxicamente, no patio andaluz da
casa do ABC.

Outra peza admirábel era o al-
torrelevo en arxila, do Pórtico da
Gloria da catedral de Santiago.
Unha e outra foron pezas mestras
da primeira cerámica cesureña, e
que destacan sobre todas as de-
mais, non moitas, que produciu
Don Uxío no seu incipente alfar;

coa cooperación de tales artistas
santiagueses, un deles xordomu-
do que identifico con Acuña.

Se ben, a figura máis familiar
da empresa artística de Escuredo
era a pintora Oria Moreno, unha
das irmáns donas da casa da Fac-
toria, onde moraba don Eugenio.
Coloreaba, retocaba Oria as pezas
daquela chamada Cerámica Artís-
tica de Pontecesures, que sempre
foron de molde, pois coido que
xamais chegou a dispoñer de tor-
no, aquela singular alfarería.

Seguiu Oria Moreno ocupán-
dose da conservación dos moldes
de O`Tesouro e do Pórtico da
Gloria, así como do despacho a
contagotas do stock de pezas que
delas quedaron; cando d. Eugenio
Escuredo sorprendeu aos cesure-
ños coa súpeta decisión de traspa-
sar as súas industrias e marchar á
Guinea, para dedicarse á explota-
ción dos bosques tropicais.

O primeiro síntoma que tiven
diso, denantes de que se entera-
ran as persoas maiores, foran as
longas conversacións que sosti-
ñan Escuredo e D. Salvador Sie-
rra no serán; sentados nun banco
arrimado ao muro da casa das de
Moreno. Mentras eu xogaba, cos
seus fillos, na Factoría. E, certa-
mente, o industrial vigués traspa-
sou entón a súa metade da fábri-
ca de Campaña a D. Salvador; un
dos socios de Novo y Sierra, a
sociedade dona da outra metade.

En canto ao utillage da súa
embrionaria Cerámica
Artística, traspasouna D.

Eugenio a outro emprendedor in-
dustrial cesureño, Ramón Dié-
guez Carles, propietario das Ca-
leras do Ulla, situadas no monte
de Porto. Ramón Diéguez habi-
tou deseguida nas súas Caleras
un espacio pra colocar o obrador
da mercada alfarería e instalou
alí, por vez primeira, un torno.
Dándolle maior impulso ao nego-
cio, e con ise fin púxolle o nome
moi acorde coa teima celtista da-
queles días: Cerámica Celta, no-
me hoxe en disputa.

■ UN HOME PREVISOR. Non
alcazóu Escuredo un bo resulta-
do económico no seu negocio en
Guinea, e volveu a Galicia, onde
recalou no Grove, participando
nunha industria conserveira, que
sería a principal ocupación no
resto da súa vida. Domiciliouse
pra sempre no porto pesqueiro
arousán, con toda a súa numero-
sa familia. Na que tivo pronto a
tráxica pérdida do seu morgado,
Kico, no fundimento do Balea-
res. Mais, as súas belidas fillas
casaron de contado: unha delas
co meu ocurrente e inesquecíbel
amigo, o pintor Conde Corbal,
que me intrigou nun lecer falan-
do do seu sogro Escuredo.

A quen vin, por última vez,
en Pontevedra. Díxome entonces
don Uxío que viña de encargar
un cadaleito pra il mesmo, e
acababa o carpinteiro de tomar-
lle as medidas. Estaba moi sano,
forte e activo, coma nos anos no-
venta, pero era home moi previ-
sor. Tanto que ao retornar O Gro-
ve, aquila mesma noite deu o
seu derradeiro suspiro.♦
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Anacos de Borobó

Olga
Cameselle
‘Cada vez se
estrañan menos
cando digo que
son bailarina’

A.N.T.
¿Como xurdiu a visita da
compañía de danza Dobre
Xiro a Colombia?

A xente do colectivo So-
bresaltos, que organiza un
festival en Colombia, veu o
noso traballo nun vídeo e
chamounos. Trátase dunha
proposta escénica na rúa, un
espacio aberto no que hai
menor distancia co público.
As persoas están máis próxi-
mas e tes a oportunidade de
interactuar con elas. Apro-
veitamos para presentar un-
ha parte do que será o noso
novo espectáculo.

¿Que nos pode contar
como avance?

Titúlase “De meninas... e
soños...” e imos presentalo o
4 e 5 de maio en Vigo. A min
paréceme que amosamos
dúas realidades, como Alicia
diante e detrás do espello,
pero nós cun armario.

Colombia sería tamén
unha interesante experien-
cia humana.

Desde logo. A nivel pro-
fesional que unha compañía
galega estea presente nun
festival de danza interna-
cional revalorízanos dentro
da profesión. Sobresaltos é
un festival descentralizado,
que procura levar a danza a
pequenas cidades con pouco
acceso aos actos culturais.
En Barichara, unha cidade
colonial, seiscentas persoas
víronnos na rúa baixo a
choiva. Para eles, era un re-
galo; para nos, inesquecíbel.

Dobre Xiro cumpre cin-
co anos coa aspiración de
ser unha compañía profe-
sional.

Estamos traballando co-
mo tolas. Temos certo apoio
a nível institucional e vemos
que se vai dando un tímido
asentamento da danza. Pero
se falamos de critica e de re-
coñecemento, aínda depen-
demos do que digan en Ma-
drid e Barcelona.

¿Que cara pon a xente
cando di que é bailarina? 

Cada vez estráñase me-
nos porque con todo o que
sae na tele, ser bailarina xa é
visto doutro xeito.♦

O exemplo de D. Eugenio Escuredo

Eugenio Escuredo visto por Carlos Maside.

Mercurio serviulle a Carlos Maside como
motivo para o cartel da I Feira do Auto-
móbil de Ocasión.



AllarizAllariz
■ EXPOSICIÓNS

AS IMAXES DE CASTELAO
Ata o 28 deste mes A Fá-
brica acolle esta mostra.

ArArteixoteixo
■ EXPOSICIÓNS

CARTELISMO COMERCIAL
Abranxe a produción do Esta-
do entre 1870 e 1960, e pode-
remos coñecela no Centro Cí-
vico Cultural.

■ TEATRO

CONTOS
PARA TODO O ANO
Obra que Teatro Buratini
vai escenificar o martes 23
no Auditorio Municipal.

BaionaBaiona
■ EXPOSICIÓNS

MINGOS TEIXEIRA
A Casa Consistorial acolle
a súa mostra de pintura.

SANTIAGO JORGE &
MARGARITA LACARTE
Mostra de pintura no centro
cultural Torrente Ballester.

O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

TAUROMÁQUIA E
PROVERBIOS
Gravados de F. de Goya que
se inaugura este xoves 18.

■ TEATRO

FAUSTO
Teatro de Ningures repre-
sentará esta obra o venres 19
na Casa da Cultura. 

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

AMADEO GABINO
A Fundación CIEC acolle
durante abril a mostra da súa
obra gráfica.

■ TEATRO

HISTÓRIAS MÍNIMAS
Nove Dous representaráa o do-
mingo 21 na Casa da Cultura.

Cambados Cambados 
■ EXPOSICIÓNS

X.M. TOMÉ
Mostra de pintura na galería
Borrón 4, ata o 23 deste mes.

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS

EDUARDO BAAMONDE
O labor creativo deste profesor
de debuxo abranxe o deseño
gráfico, o muralismo, a ilustra-

ción e a publicidade. Agora
mostra as súas pinturas na Ca-
sa da Cultura ata o 28 de abril.

■ TEATRO

O CIRCO ENMEIGADO
O Auditorio Municipal será
onde, o sábado 20, Llu Llu
Teatro represente esta obra.

CariñoCariño
■ MÚSICA

ALBA DE ABRIL
O domingo 21 o grupo de
Música Tradicional do
IGAEM vai tocar no Audi-
torio Municipal.

CedeiraCedeira
■ EXPOSICIÓNS

AXUDASNOS
A SALVAR O PLANETA?
A sala Áncora acolle esta
mostra didáctica que preten-
de inculcar a preocupación
polo medio ambiente.

CeeCee
■ TEATRO

FAUSTO
Da man de Teatro de Nin-
gures o domingo 21 na Ca-
sa da Cultura.

CerCercedaceda
■ ACTOS

NON SEI
O mítico pub da Silva é ho-
menaxeado no seu 15 ani-
versario cunha festa, organi-
zada pola A.C. Lucerna o sá-
bado 20 (coincidindo coa
Feira das Mozas) ás 22:30,
na que van actuar The magi-
cal brothers, formado polo
músico Piti Sanz e os acto-
res Goldi e Luís Tosar; e
Carlos Blanco.

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

CICLO DE JAZZ
Co gallo do VII festival de
jazz que organiza a Funda-
ción Barrié, tamén se celebra
este ciclo adicado a grandes
clásicos do cinema con esta
música como protagonista.
O  venres 19, Nace unha
canción/A song is born, de
Howard Hawks (1948); e o
sábado 20, Ascensor para o
cadafalso/Ascenseur por
l´echafaud, de Louis Malle
(1957). Todas as proxeccións
na Fundación Barrié ás
20:30 h. con entrada libre.
En versión orixinal. 

CGAI
Dentro do ciclo adicado ao di-
rector, guionista, actor e pro-
dutor Orson Welles vai ser
proxectada a fita Unha histo-
ria inmortal (1968) e Return
to Glennascaul (1951) o xo-
ves 18; o venres 19 Scenes
from: the deep (1969), Shy-
lock (1973), Scenes from: the
other side of the wind (1976),
F for fake trailer (1973), to-
das elas curtametraxes, de non
máis de 25 min de duración as
máis longas; e o xoves 25 pro-
xectarase O Proceso (1962),
baseada na obra de Franz Kaf-
ka. Dentro do ciclo adicado ao
mestre John Ford, proxecta-
ranse fitas da etapa menos co-
ñecida, algunhas incluso do
periodo mudo; o sábado 20
Straight Shooting (1917), co
acompañamento ao piano de
Tag Gallagher, e Curtametra-
xes de Francis Ford (1910-
1917), a partir das 18 h. His-
toria(s) de Godard é o outro
ciclo que se está a desenvolver
e no que podemos ollar, o
martes 23, Histoire(s) du Ci-
néma Ep. 1a, 1b, 2a, 2b
(1988-1998), o mércores 24
Historie(s) du Cinéma Ep.
3a, 3b, 4a, 4b. Todas as se-
sións (salvando as excepcións
indicadas) comezan ás 20:15.

A ROÑA E A FURIA
Fita de Juliem Temple,

cuns protagonistas de excep-
ción, os Sex Pistols, líderes
do punk xurdido nos setenta
en resposta á situación socio-
política de Gran Bretaña; Os
nenos de Rusia, documental
de Jaime Camino Vega
producido no ano 2001, no
que se relata a situación que
se viviu na Guerra Civil que
levou a moitas familias a en-
viar os seus fillos a outros
países. Ambas proxeccións
entre o xoves 18 e o sábado
20 no Fórum Metropolitano.

■ DANZA

MARATÓN
A consellería de Cultura, o
Concello e máis a Aso-
ciación Galega de Profesio-
nais da Danza organizan es-
te Maratón de Escolas de
Danza o sábado 20 a partir
das 19 h. no Pazo da Ópera.

■ EXPOSICIÓNS

TRANS SEXUAL EXPRESS
A classic for the third millen-
nium, trata dos cambios na
políticas do sexo, sexualidade
e xénero, asi como das rela-
cións de poder nos intercam-
bios amorosos. Comisariada
por Xabier Arakistain e Rosa
Martínez, nestra mostra pode-
mos contemplar obras de
Ana L. Aláez, Xoán Anleo,
Janine Antoni, Vasco Araú-
jo, Manu Arregui, Monica
Bonvicini, Leigh Bowery,
Patty Chang, Carles Con-
gost, Divine David, Tracey
Emin, C. García Rodero,
Miguel A. Gaüeca, Chris
Korda, Elahe Massumi,
Oleg Kulik, Pricilla Monge,
Nikos Navridis, Ocaña, Ma-
ría Ruído, Santiago Sierra,
Salla Tykkä e Joana Vas-
concellos. No Quiosque
Afonso ata o 5 de maio.

ARTUAL
Mostra na que participan:
Eva Vérez, Nito Davila,
Nena Ventura, Ángeles Sa-
les, Ramón Astray, Sabela
Baña, Marga Chas, María
Braxe, Batís Campillo, Al-
fonso Erías, Nolo Suárez,
Luísa Redondo, Xosé Vila-
boy, María Meseguer,
Marta Capote e Mikel Ber-
gara, e que vai estar, ata o 19
de maio, na Casa da Cultura

Salvador de Madariaga.

CONSULADO DO MAR
Aobra gráfica da súa bibliote-
ca vai estar exposta no Pazo
Municipal ata o 12 de maio.

LUÍS SEOANE
Baixo o título A Mostra dos
Mundos a fundación que le-
va o seu nome vai ter aberta
esta mostra durante todo o
mes de abril en horario, de
luns a venres, de 10 a 11 h.
e de 16 a 19, pecha os sába-
dos, domingos e festivos.

MANUEL VIOLA
As súas pinturas poden ser
olladas, ata o 30 de abril, na
galería Atlántica.

XÉNEROS E
TENDENCIAS NO S. XXI
Mostra fotográfica que aco-
lle a sala de exposicións da
Fundación Caixa Galicia
ata o 25 de maio.

ASIA
Nas coleccións do Museo de
Artes Decorativas de Ma-
drid, mostra que poderemos
coñecer, ata o 5 de maio, no
Museo de Belas Artes.

SARMIENTO E A
GALIZA DO SEU TEMPO
A Fundación Wenceslao
Fernández Flórez acolle es-

ta exposición na súa sede.

■ MÚSICA

ROCK MARIÑO
Festival no que teñen cabida
distintos tipos de música
(rock, pop, folc) e que dá a
oportunidade da actuación en
directo a novos artistas. O
venres 19 José Ángel Colo-
rado, coruñés que funde na
súa música estilos coma o
blues, rock’n’roll, country-
rock, tex-mex... e Trac, ban-
da de rock e blues con espiri-
to dos 70 actuarán no Círculo
de Artesanos a partir das 22 h.
E o venres 26 The Big Bot-
tom Band, seis músicos que
dominan o blues con algo de
swing, serán os encargados de
poñer música na noite deste
mesmo lugar. Ambos concer-
tos con entrada de balde.

DOMOU AFRICA
Que ven sendo Fillos de
África en senegalés, é  un
grupo de percusión africana
tradicional no que destacan
os ritmos djembé, thioung e
sabar, peares da world music.
Xunto a eles estará o percu-
sionista latino Javier Ferrei-
ro e o popular grupo brasilei-
ro Kilomberos de Monte
Alto. O venres 19 a partir das
10 da noite no Mardi Gras
con entrada única a 3 euros.
Nesta mesma sala, tamén ás
22 h. e por 10 euros (na bi-
lleteira 12), o sábado 20 esta-
rá o grupo noruegués de po-
wer pop Yum Yums, funda-
do en 1993, con toda a súa
alegría e vitalidade. Como
teloneiro tocará o grupo ou-
rensán The Statics.

JAZZ
Ciclo organizado pola Fun-
dación Barrié na súa VII edi-

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

Ourense convértese nestes dí-
as na capital da arte de Gali-
cia. Baixo o epígrafe de ‘A ar-
te da conversa’, expóñense
pinturas e esculturas de Euge-
nio Granell, creadas entre

1940 e 1996. Esta exposición
permite seguir deleitándose
coa expresividade dun dos xe-
nios do surrealismo. Ata o 12
de maio na Aula de Cultura de
Caixanova.♦

AA ararte de Granellte de Granell
O O TTrinquerinque
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☞ O CUARTO DO PÁ-
NICO. Ante a chegada

duns ladróns, a ex muller dun
empresario e a súa filla agáchan-
se no búnker da súa nova casa,
mentres os intrusos procuran un-
ha caixa forte do antigo dono.

☞ A VINGANZA DO
CONDE DE MONTE-

CRISTO. Vítima da envexa
dun amigo e da denuncia dun
rival, Edmundo Dantes é con-
finado de por vida nun cárcere.
Alí prepara a fuga coa axuda
dun frade que lle di o lugar no
que se oculta un tesouro, do
que botará man para vingarse.

☞ FALSA IDENTIDA-
DE. Un neno mentireiro

compulsivo descubre por azar
ao home da súa nai matando a
outro, pero ninguén fai caso á
súa denuncia, agás o seu pai.
Para entusiastas de Travolta.+

☞ MONSTERS BALL.
A viúva dun negro con-

denado a morte, namórase do
carceleiro. Diagnose dunha
sociedade racista en clave de
redención posíbel. Merecido
Oscar para Halle Berry.

☞ FALE CON ELA. Pe-
dro Almodóvar presenta

esta vez unha historia de dous
homes namorados de mulleres
en coma. Drama, aínda que
con escasa emoción. 

☞ A MÁQUINA DO
TEMPO. Tras a morte da

súa noiva, un científico inventa
unha máquina do tempo para
cambiar o acontecido, pero cando
o fai, a moza morre por outra cau-
sa, por iso emprende unha viaxe
cara o futuro á procura de respos-
tas, pero só atopa destrución.

☞ MOTHMAN. A última
profecía. Despois da morte

da súa esposa, sen saber cómo un
xornalista aparece unha vila na
que unhas misteriosas aparicións
anuncian futuras 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.Aprecarie-
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.

☞ 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.♦

CarCarteleirateleira

A banda levará a súa persoal mestura de
hard rock, garaxe e psicodelia, recollida un-
ha vez máis no seu último traballo Speed
Kings, por distintas salas do noso país: es-
te xoves 18 na Nasa en COMPOSTELA; e o
venres 19 no Camawey en PONTEVEDRA; e
o sábado 20 no Clavicémbalo de LUGO.♦

Sex MuseumSex Museum
Kem
Peplowski
ou Aziza
Mustafá
Zadeh son
algunhas
das figuras
que
participan
no VII
Festival de
Jazz da
Barrié na
CORUÑA.

José Ángel
Colorado
toca o
venres 19
no Círculo
de Artesáns
coruñés.



ción, conta coas seguintes ac-
tuacións: o domingo 21 no
Pazo da Ópera ás 21 h.
Charlie Haden, acompañado
por Gonzalo Rubalcaba,
David Sánchez, Ignacio Be-
rroa e Federico Britos Ruiz,
uns dos mellores músicos de
jazz latino do mundo, que
inaugurarán o festival co bo-
lero en formato jazz Noctur-
ne, gañador do Premio
Grammy de Jazz Latino
2002. Aziza Mustafá Zadeh,
é unha artista que co seu pia-
no e unha sorprendente voz
levará ao auditorio da Funda-
ción o luns 22 ás 21:30 a súa
harmonía étnica. O mércores
24 no mesmo lugar ás 20 h. e
ás 21:30 actuarán Ken Pe-
plowski Quartet e Howard
Alden, gran clarinetista e sa-
xofonista o primeiro e un
prestisioxo guitarrista o se-
gundo. O venres 26 o saxofo-
nista Bennie Wallace, xunto
co pianista Mulgrew Miller,
o contrabaixo N.H. Orsted
Pedersen e Alvin Queen á
batería, ofrecerán unha noite
de jazz no auditorio da Fun-
dación Barrié nunha primeira
sesión ás 20 h. e outra que te-
rá comezo ás 21:30.

MÚSICA CON RAICES
Flaco Jiménez dará un
concerto este xoves 18 no
Pazo da Ópera ás 21 h. O
prezo da entrada ronda en-
tre os 6 e os 12 euros.

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIZA
O venres 19 vai dar un con-
certo no Pazo da Ópera bai-
xo a dirección e como violín
solista de Thomas Zehet-
mair e Ruth Kilius á viola,
ás 20:30, e no que van inter-
pretar obras de Stravinski,
Mozart e Brahams; cun prezo
da entrada entre 7 e 20 euros. 

HISTORIA DUN SOLDADO
O grupo instrumental Século
XX baixo a dirección de Flo-
rian Vlashi vai dar un con-
certo no que interpretará a
Stravinski e Palacios, o sába-
do 20 ás 12:30 por 1’5 euros
no teatro Rosalía de Castro.

FOLLAS NOVAS
A coral polifónica vai dar o
concerto anual extraordina-
rio do teatro Rosalía de Cas-
tro ás 12:30 do domingo 21.

ORQUESTRA DE CÁMARA
A do Conservatorio, vai
ofrecer unha actuación, or-
ganizada pola Sociedade
Filharmónica, o mércores
24 no teatro Rosalía de Cas-
tro ás 20:30.

SUPERTRAMP
O martes 23 no Coliseum
será a única parada que os
británicos farán no noso pa-
ís, dentro da xira presenta-
ción do seu último disco
Slow Motion, no que volven

experimentar cos sons de
sempre, con claras influen-
cias do jazz dos 60. O prezo
da entrada é de 24 euros.

■ TEATRO

TÍTERES CACHIRULO
O venres 19 van actuar no
C.C. Castrillón, ás 20 h. e o
venres 26 no C.C. Pescado-
res, ás 19 h. 

MOSTRA UNIVERSITARIA
O Fórum Metropolitano será
o lugar onde se desenvolva,
entre o luns 22 e o luns 29. As
funcións comezan ás 20:30.

AA EstradaEstrada
■ EXPOSICIÓNS

DE PICCASO A BARCELÓ
Mostra de pintura colectiva na
que podemos ollar obras de
artistas de grande recoñeci-
mento, ata o 5 de maio na sa-
la de exposicións Caixanova.

FerrFerrolol
■ CINEMA

CINE NEGRO
O Ateneo, dentro deste ci-
clo, programa para os luns
22 e 29 ás 8 da tarde, as fi-
tas Los sobornados e El
halcón maltés.

■ CONFERENCIAS

SITUACIÓN EN ANGOLA
Galiza Solidaria é quen or-
ganiza esta charla, na que
vai intervir o Cónsul deste
país. O vindeiro xoves 25
ás 20 h.  no Ateneo

■ EXPOSICIÓNS

SUD YUNGAS
Exposición fotográfica so-
lidaria sobre o Proxecto de
Desenvolvemento Integral
desta rexión de Bolivia, que
será acollida polo Ateneo.
Neste lugar traballan, desde
o ano 2000, sete ONGD’s,
entre elas as galegas A+D e
Meniños Desde o mércores
24 ata o 2 de maio.

ANTONIO FRANCO
Ata o 30 de abril o Ateneu
vai ser o lugar onde ser ex-
poña a súa mostra de pintura.

SUSO FANDIÑO
Dentro do ciclo Miradas
Virxes atopamos esta mos-
tra de fotografías, infografí-
as e instalacións, que van
estar no C.C. Torrente Ba-
llester ata o 28 de abril.

ARTE CONTEMPORÁNEA
GALEGA
A colección Caixanova vai
ser exposta no C.C. Torren-
te Ballester.

■ LEITURAS

RECITAL POÉTICO
O venres 19 ás 20 h. vai ter
lugar este acto no Ateneo.

■ TEATRO

MONÓLOGO DO IMBÉCIL
Obra de J.L. Prieto Roca,
percurso en chave de humor,
que será representada por San-
ti Prego o sábado 20 a partir
das 10 da noite na Fundaçom
Artábria (Madalena 31).

FisterraFisterra
■ EXPOSICIÓNS

FISTERRA ONTE
Mostra fotográfica que po-
deremos coñecer no Faro.

GondomarGondomar
■ TEATRO

CHEIRO DE ESTRELAS II
Da man de Fulano, Men-
gano e Citano, o sábado 20
no Auditorio Municipal.

LalínLalín
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Ata o 28 de abril, o Auditorio
Municipal vai acoller esta
mostra fotográfica submariña,
que forma parte dunha unida-
de didáctica sobre o ecosiste-
ma mariño do noso país, e que
a través de 50 fotografías pre-
tende amosar a beleza e a di-
versidade zoolóxica que ence-
rra o noso mar. O resultado de
25 anos de experiencia mer-
gullándose e fotografando o
mundo submariño.

■ MÚSICA

VENRES FOLC
Concerto que se enmarca den-
tro deste ciclo, o venres 19 ás
21:30 no Auditorio Municipal.

■ TEATRO

O NAVEGANTE
Escenificación da man da
compañía Chévere o sábado
20 no Auditorio Municipal.

LugoLugo
■ CINEMA

MÚSICA E BAILE
Neste ciclo que se desenvol-
ve na aula sociocultural de
Caixa Galicia ás 20 h. vaise
proxectar este xoves 18 a fi-
ta Sorrisos e Bágoas (EUA,
1965) de Robert Wise, e o
venres 19 Hair (EUA,
1979) de Milos Forman.

■ EXPOSICIÓNS

VIOLETA BERNARDO
Mestura de Azul e Verme-
llo é o título da mostra que
presenta a ceramista de Sa-
rria, e que está composta
por 12 obras máis unha ins-
talación. Na sala de exposi-
cións Capela de Santa Ma-
ría, ata o 19 de maio.

TODOS POLOS
DIREITOS HUMANOS
Ata o 26 de abril a sala de
exposicións de Caixa Gali-
cia acollerá esta mostra re-
alizada por Amnistía Inter-
nacional.

ROBERTO GLEZ. FDEZ.
Baixo o título de Encontros
presenta unha mostra de pin-
tura na galería Clérigos que
estará aberta ata o 23 de abril.

J. TORRES
Baixo o título Debuxos do
universalismo construtivo
a Deputación Provincial
presenta esta mostra ata o
30 de abril.

TERESA YÁÑEZ
Mostra de infografías na sa-
la Augatinta.

CON/FIGURAS
Colectiva que podemos ollar
na Capela de Sta. María.

CONFRARÍA DA VIRXE
DA ESPERANZA
Mostra fotográfica dos seus
50 anos no Centro Social
Uxío Novoneyra.

■ MÚSICA

L’HAM DE FOC
Dentro da III edición do ci-
clo Tribos Ibéricas enmar-
case o concerto da forma-
ción levantina este xoves
18 no Auditorio Municipal
Gustavo Freire ás 21 h.

FABULOSOS CUBATAS DE
FOCKINCK BROTHERS
Música e humor da man do
dúo formado por Eduardo
Hermida e Pepe Melen-
dez Doré este xoves 18 no
Clavicémbalo.

DR. THINK
Calquer estilo dentro do
abano de música electrónica
pode ter cabida nas sesións
deste experimentador nato á
hora de mezclar. O domin-
go 21 actuará na sala La B.

■ TEATRO

ROMANCE DE
MICOMICÓN E ADELAHA
Obra que vai escenificar
Sarabela Teatro no Audi-
torio Municipal Gustavo
Freire o martes 23. O mér-
cores 24 Volta e Dalle es-
cenificará Furga Garabela.

MalpicaMalpica
■ EXPOSICIÓNS

XUSTO MOREDA &
LOLA FAIA
Na taberna de Tano temos a
oportunidade de ollar os catro
modelos de pratos desta ex-
periencia de elaboración ma-
nual na que se funde a oleiría
de Buño, de Lola, criadora de
forte personalidade e orixina-
lidade, e a pintura de Xusto,
do que cabe salientar o uso da
cor e a presenza feminina.

MarínMarín
■ EXPOSICIÓNS

ARTE-MATE
O alunado do centro ponte-
vedrés van ter unha mostra
das súas obras no museo Ma-
nuel Torres ata o 30 de abril.

CERÁMICA
Os rapaces da asociación Al-
ba teñen unha mostra das sú-
as creacións no Ateneo San-
ta Cecilia ata o 22 de abril.

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

NACHO GÓMEZ
Ten unha mostra fotográfica
baixo o título de Traballo Sa-
cro, que vai estar ata o 10 de
maio no C.C. Expo Lemos.

IMAXES MAIORES
Ata o 26 deste mes, o cen-
tro de maiores de Caixa
Galicia acollerá esta mos-
tra fotográfica.

■ TEATRO

TRES NO BAMBÁN
A compañía Espello Cónca-
vo poráa en escena este xo-
ves 18 na Casa da Cultura.

OurOurenseense
■ CINEMA

ADIOS MUCHACHOS
Dentro do ciclo educativo-
didáctico proxectarase esta
fita o xoves 25 na aula socio-
cultural Juan XXIII, ás 19 h.

■ CONFERENCIAS

ESCOLA DE PACIENTES
Dentro deste ciclo este xo-
ves 18 vai ter lugar a confe-
rencia Alimentación na
prevención das enfermida-
des cardiovasculares no

centro de maiores de Caixa
Galicia ás 17 h.

■ EXPOSICIÓNS

CENTROAMÉRICA
POSÍBEL
Ata o 24 de abril podere-
mos ollala na sala de expo-
sicións de Caixa Galicia.

TRINCADO
A galería Visol acolle esta
mostra titulada 30 anos de
surrealismo (1972-2002)
ata o 26 de abril.

O MAR DE ULISES
Mostra en torno ao Medite-
rraneo que vai estar no par-
que Barbaña ata o 1 de maio.

EUGENIO GRANELL
A aula de cultura Caixanova
acolle unha mostra das obras
do, non hai moito, finado ar-
tista surrealista galego.

ROBERTO RUIZ ORTEGA
O pintor de Sestao mostra os
seus últimos traballos, titula-
dos Pinturas, na galeria Ma-
risa Marimón. A súa lingua-
xe, expresionista que xoga a
construir unha realidade con
vixencia e en constante mu-
tación, ten afinidades claras
coa pintura alemana da pos-
guerra. Ata o 30 de abril.

■ MÚSICA

TUMBITAS
O trio rockeiro vigués xurde
das cinzas das Pussycats e
dá un concerto, este sábado
20 a partir das 21 h, no Rock
Club con entrada de balde,
previa retirada de invita-
cións que se poden coller
nos Habituales, Rock Club,
Peggy Records, Castelao,
Far, Barcelona, Serie B...

■ TEATRO

VII MOSTRA
UNIVERSITARIA
O MITEU celébrase ata o
venres 19, no teatro Princi-
pal ás 20:30 h.

PontedeumePontedeume
■ CINEMA

EL CHICO
Dentro do ciclo de Clási-
cos do cinema mudo pro-
xectarase esta fita o venres
19 ás 20 h. na aula socio-
cultural de Caixa Galicia.
E o venres 26 proxectarase
Curtos.

As PontesAs Pontes
■ MÚSICA

BANDA MUNICIPAL
Concerto no Auditorio Mu-
nicipal Cine Aloví, o sába-
do 20 ás 18 h.

■ TEATRO

A DO LIBRO
Acompañía Artello Teatro a
la Scala 1:5 vai poñela en es-
cena o domingo 21 ás 16:30
no Auditorio Municipal Cine
Aloví, dentro da II Mostra de
teatro e títeres infantil.

PontevedraPontevedra
■ ACTOS

ROTEIRO SARMIENTO
Dentro das actividades que o
Concello organiza para a ce-
lebración do Ano Sarmiento,
atopamos esta visita guiada,
que se realizará o sábado 20,
e na que se percorrerán os
edificios do Centro Histórico
máis vinculados á súa vida e
obra. Saída ás 12:30 desde a
praza de Mendez Núñez.

OS LIBROS Á RÚA
O martes 23, Día do Libro, a
Asociación de Libreiros le-
vará os libros á rúa e desen-
volverá diversas actividades
na praza da Ferrería en cola-
boración co Concello.

ANTIGÜIDADES E
CURIOSIDADES
Feira onde poderemos ato-
par obxectos moi variados,
o domingo 21 na praza da
Verdura de 10 h. a 14 h.

■ CINEMA

AMENCER
O mércores 24 ás 20:30 e ás
22:15 o Cineclube vai pro-
xectar esta fita de F.W.
Mumau, na sala de proxec-
cións de Caja Madrid.

■ CONFERENCIAS

MARTÍN SARMIENTO
A esta figura do século XVIII,
cumio da intelectualidade do
seu tempo, adicaselle este ci-
clo, que se vai desenvolver no
edificio Fernández López do
Museo de Pontevedra, ás 20 h.
O martes 23 O Pai Sarmiento
na erudición benedictina do
seu tempo, da man do Linage
(Universidade San Pablo-
EU); o mércores 24 O sistema
de adornos no racionalismo
histórico do P. Sarmiento, da
man da  Sara Muniain (Uni-
versidade de Navarra); e o xo-
ves 25 Apuntes antropolóxi-
cos en Martín Sarmiento, por
Xosé Fuentes Alende (Museo
de Pontevedra).

A CONVIVENCIA
NAS AULAS
Este xoves 18 vai ter lugar
esta charla no auditorio de
Caixanova, a partir das 20 h.

O MODERNO E AS
SÚAS REDES SOCIAIS
Da man de Baldomero Co-
res Trasmonte, o venres
19 ás 20 h. no propio Café
Moderno.

■ EXPOSICIÓNS

GRAVADOS
Mostra sobre o Premio Espa-
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A CIG-Ensino e a AS-PG, dentro
da campaña que están a desenvol-
ver de debate e análise da mesma,
van levar a cabo conferencias en
varias cidades e vilas, entre outras
actividades para dar a coñecer o
seu contido, e como forma de pro-
testa contra ela. Os actos que res-
tan son: o xoves 18 ás 20 h. no edi-
ficio Simeón de OURENSE falarán
Henrique Tello (deputado), Con-
suelo Campos (a Executiva da
CIG-Ensino) e Mercedes Suárez

(profesora da Universidade de Vi-
go). O xoves 18 ás 20 h. no Audi-
torio de Caixa Galicia de VIGO fa-
larán Francisco Rodríguez (de-
putado), Xoán Costa (presidente
da AS-PG) e Braulio Amaro
(membro da Executiva da CIG-
Ensino). E o xoves 25 en BURELA
ás 20:30 no Salón de Actos (antiga
Biblioteca Municipal) exporán a
súa opinión Francisco Rodríguez
(deputado) e Anxo Louzao (secre-
tario nacional da CIG-Ensino).♦

AA Lei de CalidadeLei de Calidade a debatea debate

Con este motivo, a A.C. Barca de
Loimil organiza unha exposición
sobre o traxe tradicional da “Dan-
za do Libramento”, na Arbomostra
do venres 19 ao domingo 21. Nes-
te lugar poderemos facernos cun
exemplar da publicaciión Barqui-
ña de Loimil, que inclúe a descrip-

ción histórica da Danza do Libra-
mento, traxes, danzantes, música...
asi como información sobre a lam-
prea. Nestes días de festa, tamén,
sairá do prelo o libro editado por
esta asociación sobre os Sabores
de lamprea, con diferentes receitas
tradicionais propias do lugar.♦

Festa da lamprFesta da lamprea en ea en ArboArbo

Fabulosos
Cubatas de

Fockinck
Brothers

tocan este
xoves 18 no
Clavicémbalo

de LUGO.

Sharon
Shannon dá
un concerto
o venres 19
no Pazo da
Cultura de
PONTEVEDRA



ñol de Gravado e Arte Gráfi-
co 2001, realizada en colabo-
ración coa Real Academia de
Belas Artes de San Fernan-
do, Calcografía Nacional,
que podemos ollar ata o 5 de
maio no edificio Sarmiento.

HABANEROS
Mostra fotográfica de
Nomberto Olmedo Porte-
la que acolle a galería Sar-
gadelos ata o 2 de maio.

LEOPOLDO NÓVOA
As súas obras nos fondos
da colección Caixa Galicia
van ser expostas ata o 25 de
maio no Café Moderno.

RAMÓN CAAMAÑO
Ata o 12 de maio a sala de ex-
posicións de Caixanova da
pza. San Xosé acollerá esta
mostra de fotografías toma-
das nos anos 20 e 30, comple-
ta descripción da vida do po-
bo mariñeiro nesa época, todo
tipo de actividades laborais:
desde o traballo manual, ata o
comercio, a banca ou a nota-
ría; desde os nenos na escola
ata as mulleres aprendendo a
coser nas máquinas Singer;
dos gaiteiros, festas, bandas,
comparsas, teatro, equipos de
fútbol... ata os velorios e ri-
tuais que acompañan á morte.

ANTONIO CRESPO FOIX
Brumario, titula a mostra
das súas esculturas que po-
demos ollar no Espacio pa-
ra a Arte e a Cultura de
Cajamadri ata o 28 de
abril. As súas obras móven-
se no campo do etéreo, da
fumaraxe, do inmaterial ou
da levedade do ingrávido.

VÍCTOR REY
As súas pinturas ao óleo
poden ser olladas en La Pe-
tite Galerie de Teo ata o 20
de abril.

MARTÍN SARMIENTO
O Pazo Mugartegui acolle-
rá, ata o 12 de maio, unha
mostra en torno á figura á
que este ano se lle adica o
día das Letras Galegas.

■ LEITURAS

A HORA DO CONTO
Os sábados pola mañá, no
espacio para a leitura do tea-
tro Principal, desenvolvese
esta actividade coordinada
polo grupo Pavís Pavós, que
vai durar ata maio. O progra-
ma denominado O Arco da
Vella procura desenvolver a
creatividade das crianzas de
entre 4 e 11 anos.

TERTULIA LITERARIA
Coa participación de Fina
Casalderrey, Pepu Clavijo
e Raul Calvo Varela, orga-
nizada pola Asociación de
Escritores e Artistas, o luns
22 ás 20 h. no Café Moderno.

BIOGRAFÍA
DO P. SARMIENTO
Presentación da obra de Pi-
lar Aguelle ás 20 h. no Mu-
seo de Pontevedra o luns 22.

■ MÚSICA

SHARON SHANNON
Dentro do ciclo Músicas do
Mundo a irlandesa vai dar
un concerto o venres 19 ás
21 h. no Pazo da Cultura.

ALÉN DO AR
Actuación do grupo folc con

influencias jazz o venres 26
ás 23 h., na Casa do Coto (su-
bida a San Cibrán, Tomeza).

JAZZ
O venres 19 ás 22 h. no Ca-
fé Moderno celebrarare este
concerto con motivo do seu
centenario.

TRIO
O xoves 18 María Mesrop-
yan ao violín, Ruzán Ba-
dalyan ao piano e Serguey
Mesropyan ao violonchelo,
van dar un concerto ás
20:30 no Principal. 

SINFÓNICA DE GALIZA
Vai ofrecer un concerto este
xoves 18 ás 21 h., no Pazo da
Cultura, baixo a dirección de
Thomas Zehetmair e con
Ruth Kilius á viola, no que
interpretarán obras de Stra-
vinski, Mozart e Brahms.

LUIS ÁLVAREZ &
GEORGUI FEDORENKO
O primeiro ao violín e o se-
gundo ao piano, van ofrecer
un concerto o sábado 20 ás
20:30 no teatro Principal.

■ TEATRO

CARLOS BLANCO
O popular contacontos vai
actuar no pub Clásicos este
xoves 18 ás 23 h.

CONTACONTOS
DO CAMERÚN
Esta actividade para adultos a
cargo de Príncipe Boniface
Ofogo Nkama, desenvolve-
rase o sábado 20 ás 20 h. na
Factoría do Sur (A Ponte 8).

CONTOS TODO O ANO
Dentro do programa anima-
cións da fin de semana or-
ganizado polo Concello o
sábado 20 ás 18:30 na pra-
za da Verdura Teatro Bu-

ratini representará esta
obra. E o domingo 21, por
un prezo de 1’5 euros no te-
atro Principal, á mesma ho-
ra, Migallas Teatro porá
en escena O Libro Máxico.

TEATRO
UNIVERSITARIO
Mostra internacional que
vai ter lugar entre o luns 22
e o venres 26 ás 20:30 no
auditorio de Caixanova.

RedondelaRedondela
■ EXPOSICIÓNS

AGRUPADAS VISIÓNS
Obras do colectivo Tamt,
que van ser expostas na Ca-
sa da Torre.

RibadeoRibadeo
■ CINEMA

MÚSICA E BAILE
No Auditorio Municipal ás
20 h. este xoves 18 Un día
en Nova York (EUA, 1949)
de Stanley Donen, e o ven-
res 19 Cantando baixo a
choiva (EUA, 1952), do
mesmo director.

■ CONFERENCIAS

AS DEFICIENCIAS
Andrés Anerasturi falará
sobre este tema o vindeiro
xoves 25 ás 20 h. na aula so-
ciocultural de Caixa Galicia.

SantiagoSantiago
■ CINEMA

FANZINASA +
ACEROTEMPLADO
O espacio para pequenos for-
matos audiovisuais da Nasa
proxectará, o venres 19 ás 22
h, Soños (Compostela 2002),
Un dado de 6000 millones
de caras e La huella del
tiempo (A Coruña 2001), Ju-
lia en 6 minutos (2001) e A
caída dun manager (2001),
acompañadas pola música de
Acerotemplado, un trío in-
clasificábel que practica o
metal épico-electrónico.

ROBERT BRESSON
O Cineclube, coa pretensión

de recuperar a obra do cineas-
ta francés, clave para enten-
der o movimento da Nouvelle
Vague francesa e todo o cine-
ma contemporáneo, vai pro-
xectar, en colaboración coa
Alianza Francesa, títulos cla-
ve coma As damas do Bois
de Boulogne, Pickpocket, O
proceso de Xoana de Arco,
Ao azar, Balthazar Mou-
chette, Lancelot do lago ou O
diñeiro. As proxeccións serán
en 35 mm. e en versión orixi-
nal subtitulada no Auditorio
da Facultade de Xornalismo
en pases de 19 h. e 22 h. entre
o luns 22 e o venres 26.

■ EXPOSICIÓNS 

LUÍS BÓVEDA SUÁREZ
A mostra fotográfica Seis
meses nun día da súa auto-
ría vai estar no pub O Para-
íso Perdido durante todo o
mes de abril.

AS ALGAS NA NOSA VIDA
O Museo Luís Iglesias da uni-
versidade compostelá ten un-
ha mostra, na Igrexa da Uni-

versidade, sobre este tema.

J. NAVARRO BALDEWEG
O CGAC organiza esta mos-
tra retrospectiva que poderá
visitarse ata o 16 de xuño.
Cunha selección de 21 pintu-
ras, pretende trazar un perco-
rrido pola traxectória plástica
do artista desde 1963 ata
1999. Ademais a exposición
incluirá un conxunto de 60
pezas, concebidas desde os
anos setenta ata a actualida-
de, e nas que experimenta cos
conceptos de equilibrio, ten-
sión, gravidade ou luz. Ta-
mén incluirá unha nova peza
producida para a ocasión.

JOSIAH MCELHENY
O CGAC presenta a máis ex-
haustiva revisión do traballo
deste artista en Europa. Inau-
gurase este xoves 18 ás 20 h.
e poderá ser ollada ata o 16
de xuño. O artista de Boston
é pouco común dentro do pa-
norama actual: experto so-
plador de vidro, crea obxec-
tos inspirados na historia da
arte e en lendas. As súas ele-

gantes instalacións con pla-
tos, vasos e cuncas de vidro
soplado caracterízanse polo
seu grande poder visual e es-
tán acompañadas por un tex-
to narrativo que as identifica,
tentando cuestionar a veraci-
dade da historia.

XOÁN ANLEO
A mostra do artista nado en
Marín vai ser inaugurada
no CGAC este xoves 18 ás
20 h. Xa a principios dos 80
escolle os recursos multi-
media –instalación, fotoins-
talación...– como medio de
expresión para constituirse
nun modelo con certa
conciencia social e preocu-
pado por abordar conceptos
en consonancia co presente
que vivimos. A súa obra
móvese arredor dos con-
ceptos de xogo e ambigüi-
dade, empregando imaxes
da vida cotiá e superpoñén-
dolles mensaxes entre des-
criptivas e irónicas.

ANA PILLADO
A nosa compañeira ten un-
ha exposición de pintura na
galería Citania onde a po-
deremos contemplar ata o
15 de maio.

MIGUEL PEREIRA
Mostra a súa pintura na ga-
lería José Lorenzo ata o 25
de abril. Segundo A. Castro
“sitúase nun expresionismo
remozado, ligado á herencia
dos modelos europeos máis
xestuais e, tamén, ao mura-
lismo expansivo e narrativo
de imaxes escuetas e infra-
leves e secuencias metafóri-
cas, en medio dun espacio
abstracto e simbólico”. 

SAHARA LIBRE
Mostra composta por 20 fo-
tografías de Manuel Val-
cárcel, un vídeo e sete pa-
neis explicativos, que pode-
remos ollar na aula socio-
cultural de Caixa Galicia
ata o 30 de abril.

E. GRANELL:
AUTORRETRATOS E
RETRATOS
Mostra na Fundación Gra-
nell, ata o 27 de maio, na
que se poden observar obras
onde o artista se retratou a si
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PREVENCIÓN 2002
III edición do Foro da prevención de ris-
cos laborais na construción e afíns, que
se desenvolverá do xoves 25 ao sábado 27
no Pazo de Congresos e Exposicións de
Pontevedra. Xornadas dirixidas a técni-
cos, empresarios, traballadores do sector,
técnicos en prevención, etc. Máis infor-
mación e contacto en www.preven-
cion2002.com, correo electrónico: in-
fo@prevencion2002.com, e nos telefonos
986224705/06/07, no fax 986 437 474.
Haberá distintas mesas redondas: o xoves
25 estarán, na primeira delas, os represen-
tantes da Administración; na segunda os
Sindicatos; na terceira falarase da Medici-
na na empresa. O venres 26 na primeira
mesa estarán os Empresarios; na segunda
falarase de Xurisprudencia; na terceira de
Europa, e como está o seu panorama le-
xislativo nesta materia; e a cuarta da For-
mación na Prevención. A última xornada
adicarase ás conclusións e clausura.

PREMIO DE CONTOS GALICIA
O programa radiofónico de divulga-
ción sanitaria La Rebotica convoca a
II edición sobre o lema Cuestión de
Pel, referido a calquera dos seguintes
aspectos: a pel como barreira que se-
para e enfronta aos homes nas diferen-
cias culturais e sociais que teñen a súa
orixe na diferente cor. A pel como
símbolo de achegamento: a química
da pel, o amor, o cariño. A pel como
fonte de saúde: transplantes e enxer-
tos, utilización de células nai illadas
na pel. A pel como risco de enfermi-
dade (cancro e outras); valoraranse
moi especialmente aqueles traballos

que mostren unha clara sensibilidade
contra os comportamentos xenofóbi-
cos ou discriminatorios. Poderán par-
ticipar todas aquelas persoas que o de-
sexen nadas ou residentes na Galiza
con traballos inéditos, cun límite de 5
a 8 DIN A4, mecanografados, a unha
soa cara a dobre espacio. Deberán re-
mitir os seus traballos por triplicado a
La Rebotica - Grupo Quator, Boix y
Morer 6, 2º esqda. 28003 Madrid, in-
dicando claramente no exterior do en-
vio: Para o II Premio de Contos Gali-
cia de La Rebotica. No interior dos
mesmos acompañarase de plica na que
se incluirá o nome, enderezo do autor
e unha fotocopia do DNI. No exterior
desta consignarase o título do conto e
o pseudónimo baixo o que se presenta
o autor. O premio é de 1.500 euros e
un accésit para tres traballos que o xu-
rado decida. O prazo de presentación
remata o 3 de maio de 2002.

MIRARTE
AConcellería de Xuventude de Vigo con-
voca a I edición deste concurso de pintu-
ra e debuxo, aberto ao alunado matricula-
do en centros públicos de ensino secunda-
rio do concello. O obxectivo é fomentar e
estimular a creatividade artística da moci-
dade e ofrecer vías de expresión e de lecer
que supoñan un progreso no seu desen-
volvimento persoal. O certame ten un pri-
meiro premio valorado en 150 euros e un
segundo en 90. As persoas interesadas te-
ñen un prazo de entrega que remata o 15
de maio ás 14 h. As obras formarán parte
dunha exposición que se celebrará entre o
4 e 14 de xuño na Casa da Xuventude.

Cada autor pode presentar todas as obras
que desexe, coa condición de que non fo-
ran premiadas con anterioridade. Asimes-
mo, o tema, técnica e estilo son libres. As
obras teñen que ser orixinais e deben ter
un tamaño mínimo de 21 x 29’7 cm. (DIN
A4). Os traballos entregaranse asinados
con pseudónimo ou lema na Casa da Xu-
ventude (López Mora 31 - 36211 Vigo) e
acompañaranse dun sobre pecho onde,
por fóra, figure o mesmo pseudónimo ou
lema. No interior da misiva incluiranse os
dados do autor (nome, apelidos, idade,
enderezo, telefono de contacto, instituto,
curso e grupo) e dados do traballo (título,
técnica empregada e medidas).

ESCOLA DE
ALTOS ESTUDIOS MUSICAIS
Este centro docente, xestionado polo
IGAEM, seleccionará, mediante unhas
audicións que terán lugar o 11 e 12  de
maio en Santiago, ao que será o alunado
da promoción 2002-2004, e teñen de pra-
zo ata o vindeiro 26 de abril para presen-
tar as súas solicitudes no rexistro do Insti-
tuto Galego das Artes Escénicas e Musi-
cais. O proceso de selección consistirá
nunhas probas de práctica instrumental
que terán lugar o 11 e 12 de maio no Au-
ditorio de Galiza, en Santiago. Para optar
a esas prazas terán preferencias os músi-
cos galegos ou residentes na Galiza, me-
nores de 25 anos, que estean en posesión
do título de Grao Superior de Conservato-
rio e os que, a xuízo do tribunal, acrediten
o seu dominio instrumental. Tras estes
exames, convocados para un total de 12
especialidades instrumentais (violín, vio-
la, violonchelo, contrabaixo, frauta, óboe,

clarinete, fagot, trompa, trompeta trom-
bón e percusión), confeccionarase unha
lista para cubrir as prazas dispoñíbeis,
sempre en función das posibilidades da
Escola, que cada ano mantén un mínimo
de 36 alumnos activos. O obxectivo
prioritario da Sección de Especialización
da Escola é acadar un maior perfecciona-
mento dos novos valores da música no
país, facilitando así a súa integración pro-
fesional ao máis alto nivel. Dacordo co
seu plano de estudos os alunos deben
completar un programa de dous cursos e
superar os correspondentes exames finais.
A este periodo formativo pode engadirse,
de xeito excepcional, un terceiro ano. Du-
rante a súa estadía na Escola os estudan-
tes asisten a clases individuais, de música
de cámara, práctica orquestral, teóricas e
clases maxistrais e cursiños específicos
sobre pedagoxía do instrumento, música
do século XX, instrumentos históricos,
técnicas de relaxación, concentración e
actuación, xestión para músicos, etc. Ade-
mais dos 16 profesores que integran o
corpo docente, mestres de recoñecido
prestixio no ámbito musical, imparten se-
minarios e encontros.

ABRIL DOS LIBROS
O Concello de Pontevedra convoca este
premio dentro da programación que adi-
ca á celebración do Día do Libro. Cunha
dotación de 1.000 euros en libros, ten co-
mo finalidade premiar ao centro educati-
vo, non universitario, da cidade que de-
senvolva unha programación de maior
calidade e interese sobre o mundo do li-
bro e a animación á leitura. O prazo de
presentación remata o 31 de maio.♦

ConvocatoriasConvocatorias

O violinista, dos máis famosos de
todos os tempos, fundador da me-
llor orquestra de cámara italiana
hoxendía, actuará en diversos au-
ditorios acompañado pola orques-
tra, interpretando obras de Mozart,

Vivaldi e Paganni. O martes 23 ac-
tuarán no Pazo da Cultura de
PONTEVEDRA; o xoves 25 no C.C.
Caixanova de VIGO; e o venres 26
no Consevatorio Profisional de
Música de OURENSE.♦

I Filarmonici di Roma & Uto UghiI Filarmonici di Roma & Uto Ughi

Hablando
en Plata
toca o
sábado 20
na Nasa de
SANTIAGO.



mesmo e a outros persona-
xes, moitos deles amigos,
entre eles Serrano Poncela,
Vela Zanetti, Federico Gar-
cía Lorca, Duchamp, Juan
Ramón Jiménez ou a mesma
muller do autor, Amparo.

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, Pa-
zo de Bendaña (pza. do
Toural). Ata o 27 de maio.

XAQUÍN CARPINTERO
Presenta unha mostra, bai-
xo o título Explorador soli-
tario, na sala NASA durante
abril. Nela bota man dunha
serie de elementos da cultu-
ra de masas alienada e fun-
damentalmente televisiva,
tratando de facer unha pin-
tura con referencias eviden-
tes a mestres clásicos como
Picasso, Soutine, De Koo-
ming ou Philippe Guston.

■ MÚSICA

HABLANDO EN PLATA
+ NON RESIDENTZ
O sábado 20 ás 21 h. na Na-
sa o norte e o sul estarán
xuntos para reivindicar o
hip-hop como algo máis que
unha moda pasaxeira para
adolescentes. Os primeiros,
de Málaga, presentan o seu
CD debut Hablando en Pla-
ta; e os segundos, un trio de
Compostela que pon en
práctica un hip-hop con le-
tras en galego e portugués.
Venta de entradas adianta-
das por 10 euros en Fat Fly
(Compostela) e Tipo (Vigo,
Pontevedra, A Coruña). Pre-
zo na billeteira 12 euros.

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
Este xoves 18 ofrecerá un con-
certo baixo a dirección de Jo-
sep Pons no que interpreten
obras de Stravinski e Beetho-
ven, no Auditorio de Galiza.

CONSERVATORIO
SUPERIOR DE MÚSICA
O alumnado do mesmo vai
dar un concerto o martes 23
ás 20 na aula sociocultural
de Caixa Galicia.

■ TEATRO

SOLOS
A compañía astur Teatro
del Norte vai poñer esta
obra en escena o venres 19 e

sábado 20 no teatro Galán.

TÍTERES DE CACHIPORRA
Os zaragozanos Teatro Ar-
bolé levarán a escena esta obra
con luvas o luns 22 ás 10:30 e
ás 12 no cine Sant Yago.

SoutomaiorSoutomaior
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL CABALEIRO
Unha mostra das súas pintu-
ras pode ser ollada, ata 28 de
abril, nas salas do Castelo.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

INDIA
Exposición fotográfica so-
bre este país, que podere-
mos coñecer ata o 27 de
abril na Casa da Xuventude.

VVerínerín
■ EXPOSICIÓNS

LAXEIRO
Mostra retrospectiva da súa
obra do periodo comprendi-
do entre 1930 e 1980, na Ca-
sa do Escudo ata o 5 de maio.

VVigoigo
■ CINEMA

1984
Fita do director Michael
Radsord, que vai ser pro-
xectada este xoves 18 no
café Uf (Pracer 19), organi-
zado polo colectivo Nemo
de fantasía e ciencia ficción.

A PASIÓN DE
CAMILLE CLAUDEL
Proxección desta fita, den-
tro do ciclo de video fórum
organizado por Alecrín no
que se pretende mostrar a
situación das mulleres a tra-
vés do cine, para este xoves
18 ás 20 h. na sala de confe-
rencias do C.C. Caixanova.

■ CONFERENCIAS

ATERRAMENTOS NA RÍA
Durante este mes de abril e
en preparación da manifes-
tación contra os recheos e en
defensa da ría que terá lugar
o sábado 20, a Plataforma
pola Defensa da Ría Cies or-
ganiza unha serie de confe-
rencias. Este xoves 18 ás 10
h. na CIG os ponentes serán
Eloy Piñeiro, presidente da
PDR Cíes e Manuel Henri-
que Garci (biologo).

VALENTÍN PAZ ANDRADE
A IV edición do Foro de Pes-
ca que se desenvolve baixo
este nome vai ter lugar o luns
22 ás 16 h. na aula sociocul-
tural de Caixa Galicia.

■ EXPOSICIÓNS

2000 RAZÓNS
PARA MARCHAR
A mostra da Marcha Mun-
dial das Mulleres, con máis
de 90 fotografías, quere fa-
cer visíbel un movimento
plural que quere cambiar o
mundo. As imaxes, a cotío
invisíbeis nos meios de co-
municación pretenden re-
coller as reivendicacións,
loitas, presencia nas rúas de
Galiza, Bruxelas, Washing-
ton ou New York. Ata o xo-

ves 25 na Casa das Artes.

MIRARTE
Chamontalia é o título da
mostra de cerámica que pre-
senta Xulio Pérez Conde
na Casa da Xuventude, den-
tro do ciclo, ata o venres 19.
E a partir do martes 23 e ata
o 3 de maio Medicos sen
Fronteiras exporán unha
mostra de fotografía, na que
pretenden dar a coñecer o
funcionamento e o traballo
da súa organización.

RUT MARTÍNEZ
Durante todo este mes pode-
mos coñecer unha mostra da
súa obra no café Gretel (pza.
da Constitución). Presenta
unha serie de 9 gravados,
monotipos, feitos desde un-
ha orientación expresionista
co único sentido de agradar
os sentidos, a través de suxe-
rentes recreacións estéticas.

SOFIA AREAL
Esta artista portuguesa
mostra, baixo o título de
Todos os dias menos hoje,
parte da súa obra: teas ao
acrílico e esmalte e unha
serie de deseños en tinta
chinesa e acuarela sobre pa-
pel, na galería Ad Hoc.

NELSON VILLALOBO
As súas pinturas e deseños
podemos ollalos na Casa
das Artes.

BELÉN PADRÓN
A artista nada en Oviedo, li-
cenciada na Faculdade de Be-
las Artes de Pontevedra ten
unha mostra da súa pintura na

galería Visual Labora, que vai
estar aberta ata o 30 de abril.

ALBERTO DATAS
Mostra antolóxica deste ar-
tista galego, que pertence ao
equipo dos que saben que
todo se pode situar entre os
límites da tea, do lenzo;
continuador das leccións
dos grandes romanticos,
dos que miraron a pintura
desde dentro, daqueles que
vocexaron unha linguaxe
expresionista e dos que ma-
nifestaron a súa ditadura ao
longo do século XX. Ata o
12 de maio na sala de expo-
sicións do C.C. Caixanova.

■ MÚSICA

PATRICK MOLARD
Concerto do gaiteiro bretón,
organizado pola agrupación
de centros deportivos e cul-
turais, no cine Salesianos
(rúa Venezuela), este xoves
18 ás 21:30. O prezo por
adiantado é de 5 euros, na
billeteira será de 6.

TERRA FIRMA
Cuarteto noruegués de stoner
rock que estará, por primeira
vez no Estado, no Iguana
Club o domingo 21 a partir
das 22:30 h. para presentar o
seu segundo e novo álbum
Harms Way. Entrada antici-
pada 10 euros, na billeteira
12, á venda en Elepé, Tipo,
Discópolis, Hoky Tonk, Co-
lumna. Información e reser-
vas no telf. 676 533 053.

SIMPLE MINDS
Xa están á venda as entradas

do concerto que o grupo es-
cocés dará o 28 de maio no
Pavillón das Travesas para
presentar o seu último traba-
llo, Cry, que contén doce
novas canción e co que que-
ren celebrar os 25 anos en-
rriba dos escenarios. Entra-
das en LP, Discos Gong e La
Columna a 18 euros, o día
do concerto costarán 21. 

■ TEATRO

PERVERTIMENTO
Teatro do Atlántico subirá
ás taboas o venres 19 e sá-
bado 20 no C.C. Caixanova.

VVilagarilagarcíacía
■ LEITURAS

MEMORIAS,
PENSAMIENTOS Y
VERSOS
Presentación desta obra de
Roxelio Diz Fuentes o xo-
ves 18 ás 20 h. na Casa da
Cultura.

■ TEATRO

A CAPELLA O MUELTE
Os Tristáns serán os que
representen esta obra o ven-
res 19 na Casa da Cultura.

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).

MadridMadrid
■ EXPOSICIÓNS

C. FERNÁNDEZ MAZAS
A fundación Caixa Galicia
recupera a figura do pintor,
ilustrador, teórico do debu-
xo, autor de teatro galego,
pertencente á xeración de
intelectuais en plena efer-
vescencia creativa dos

anos anteriores ao levanta-
mento do 36, no centenario
do seu nacimento. No Cír-
culo de Belas Artes ata o
28 de abril.

GaiaGaia
■ MÚSICA

BLUES FESTIVAL
A III edición deste festival
vai do venres 19 ao domin-
go 21. O Auditorio Munici-
pal será o escenario onde se
desenvolvan os principais
concertos: o venres 19 ás
21:30 Henry Butler e An-
dré Indiana; o sábado 20
Woody Mann e Roomful
of blues; e o domingo 21 á
mesma hora será a entrega
do premio Rui Veloso e a
actuación de Eric Sardi-
nas. O venres 19 Blues Ho-
tel actuará no bar Micha a
partir das 22 h., e Johnny
Blues faráo a partir das
23:30 na Beira Douro; o sá-
bado 20 a Taberninha do
Manel será o escenario que
acolla a actuación de Blues
Hotel ás 22 h. e o Douro
Velho a de Johnny Blues ás
23:30. Estes 4 locais acolle-
rán á súa vez unha mostra
de fotografía de Anabela
Trinidade ata o xoves 25.
Ademáis no Auditorio Mu-
nicipal vaise desenvolver
tamén a Feira do Disco de
Blues durante os días que
dura o festival de 21 h. a 0
h. da noite.

MelgaçoMelgaço
■ ACTOS

FESTA DO ALVARIHO E
DO FUMEIRO
Do 19 ao 21 de abril con
gran cantidade de activida-
des, tanto de día coma de
noite, con actuacións en di-
recto. A canda a festa desen-
vólvense as xornadas gastro-
nómicas, nas que unha ducia
de restaurantes apresentan
algúns dos pratos máis tradi-
cionais e característicos. E
ademais a VII Feira Mostra
dos produtos locais, no Mer-
cado Municipal.♦

■ Mozo de 27 anos ofrece cordial e
sincera correspondencia con muller
a partir de 20 anos e que sinta afecto
pola literatura, o cinema, a natureza e
os bos momentos da vida en amizade
e compañía. Busca en ti mesma, acen-
de a túa alma e escribe a Lemmy a ar-
xirio21@yahoo.es. Aquí tes un amigo.

■ Búscase persoa para compartir
casa con moita luz, catro cuartos e
salón inmenso, detrás do Centro Co-
mercial Camelias de Vigo, por 75
euros (12.500 pta) ao mes. Telf. 696
336 154 / 649 624 969 / 676 843 701.

■ Véndese finca no lugar de Bexo,
en Dodro (A Coruña), na estrada de
Padrón a Riveira. Telf. 605 368 339.

■ A Mesa pola Normalización Lingüís-
tica da comarca de Vigo busca colecti-
vos ou asociacións que queran com-
partir local. Telf. 986 437 234 / 412 834.

■ Gañe diñeiro facendo ensobrado
profisional. Telf. 654 132 427.

■ Vende-se piso en Ribeira con vistas
ao mar, 98 m2, 3 cuartos, salón, cociña,
2 aseos, terraza, praza de garaxe e
trasteiro, novo por un prezo de
15.600.000 pta. Telf: 981 873 683 e 607
711 016.

■ 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 Mo-
alde (Silleda), aproximadamente a 30 km.
de Santiago. Os interesados poden con-
tactar 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.

■ Véndese finca de 15.000 m2 plan-
tada con piñeiros en Lugo. Telf. 630
390 283 / 686 753 105.

■ Vendo piso novo en Sigüeiro (a 15
min. de Santiago), 3 cuartos, baño,
aseo, salón, cociña con mobles, garaxe
e trasteiro. Boa calidade. Telf. 639 575
296.

■ 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.

■ 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

Anuncios de baldeAnuncios de balde

LUGAR MÁXICO
www.muralladelugo.com/lugarmagico

Libro máxico sobre a muralla romana de
Lugo escrito por Ulises Sarry e estructura-
do nunha triloxía. A obra, moi ampla e
versátil, ilustra ao internauta sobre a histo-
ria da muralla e a súa defensa, pero tamén
ofrece creacións libres do autor, que usa
como escusa a muralla. Moi interesante.♦
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Obra de William Shakespeare fei-
ta, según se di por encargo da rai-
ña Isabel I de Inglaterra, é unha
comedia na que os traxes son his-
toricistas e ten, de cando en vez,
breves intervencións musicais. Vai
ser posta en escena baixo a direc-

ción de Gustavo Tambascio, da
man de Sateco Producciones, o
mércores 24 no Pazo da Cultura
de PONTEVEDRA; o venres 26 no
C.C. Caixanova de VIGO; e o sá-
bado 27 e domingo 28 no teatro
Rosalía de Castro da CORUÑA.♦

Las alegres comadres de Las alegres comadres de WWindsorindsor

O grupo noruegués
Terra Firma toca o

domingo 21 no
Iguana Club de VIGO.

Interesante
o cartaz do
Festival de
Blues de
GAIA que se
celebra do
19 ao 21:
Henry
Butler,
André
Indiana,
Woody
Mann, Eric
Sardinas ou
Reinaldo,
de arriba a
abaixo.



Nº

1931 abre unha época de entu-
siasmo, en palabras diestianas,
Carme Muñoz remata os seus Es-
tudios Superiores de Maxisterio
en Madrid. En 1934 vai vir por
vez primeira a Galiza cando con-
segue a súa praza, por oposición,
de Inspectora de Ensino Primario
en Lugo. Despois duns meses
trasládase a Cáceres e alí recibe a
noticia da chegada a Extremadu-
ra das Misións Pedagóxicas. A
xove inspectora colabora con
elas. Un día de abril estaban as
Misións en Valencia de Alcántara
e ela, segue atenta as palabras
dun mozo cordial que describe e
gaba as paisaxes que ese pobo-
público vai creando coa sabedo-
ría do seu traballo. Carme escoita
mentres a boca se lle abre de ad-
miración. É Rafael Dieste quen
fala. E ela dirá sempre, rotunda,
única, que mantería a boca aber-
ta toda a súa vida. O amor naceu
desde esa imaxe inicial: el posui-
dor da palabra amábel con aquel
traxe. Tan galán. Tan Cabaleiro.
E poida que isto sexa o amor:
compartiren xuntos o soño repu-
blicano e o castigo do exilio.
Ubicacións, desprazamentos, dú-
bidas e sempre a dignidade. Ca-
san en setembro en Santander,
voltas da vida, nese mes abre, por
vez primeira, a fiestra dunha casa

da Rúa de Abaixo de Rianxo. No
ano 1935 Rafael Dieste recibe
unha bolsa pola Junta de Amplia-
ción de Estudios para estudiar te-
atro, as orixes da traxedia e da
comedia, e xuntos viaxan por
Bélxica, Holanda e Italia. Falan
moito, rin e traballan e Carme de-
be lembrarlle a Rafael que ela é
mortal e precisa comer, el seme-
lla vivir só co alento do entusias-
mo. Ese alento colabora cos pés,
sempre na terra, de Carme e así
constrúen marabillas. A Fiestra
Valdeira, unha delas, estréase o
15 de decembro dese ano en
Rianxo: Dieste descobre a forma,
Carme axudara a poñerlle traxe e
o pobo dálle vida. Carme soña La
vieja piel del mundo, título dos
estudios de teatro, libro que os
bombardeos de Madrid case con-
seguen destruír na súa totalidade.
Nova Galiza, outra marabilla, so-
brevivía en Barcelona, primeiro
con Castelao, logo con  Dieste
(tamén Félix Muriel) e finalmen-
te, cando el está na frente, con
Carme Muñoz. Os dous, afasta-
dos o un do outro, loitan. El con
El mono azul, El buque rojo, Ho-
ra de España... pegadas de digni-
dade na historia desa vella pel.
Ela foxe e protagoniza a historia
de terror, que describirá con cal-
ma, sen desexos de desacougar-

nos, a morte da súa amiga Fe, a
muller de Gaya, nun bombardeo.
Carme é ferida nun brazo e con-
segue salvar a nena, a filla de Ga-
ya, cubríndoa co seu corpo.

Logo o reencontro co amigo,
co compañeiro. Ubicarse no exi-
lio, axudar tamén a construír a
casa común que vai dar as histo-
rias e as invencións de Rafael
Dieste. Memorias de casas e pia-
nos, de Monterrey, Inglaterra,
México e Buenos Aires. Ela ano-
ta a vida nuns cadernos, testemu-
ña na súa soidade, cando Rafael
se vai, despois de que ela tamén
fora os seus ollos para escribir
La Isla. Testemuña con palabras
de que ese amor foi certo e con el
viviu, alí, na Coruña, nunha rúa
que ela non pode nomear, a mo-
rada dá a Juan Florez, nun edifi-
cio chamado Galicia. Alí Carme,
única e sempre viva, entre os ca-

dros de Laxeiro, Díaz Pardo, con
ese outono de Souto e coa com-
paña da primeira televisión, des-
tinada, cando se estraga, a sus-
tentar unha planta, obsequio de
Díaz Pardo, o amigo. Carme é a
memoria que nos tece un mundo,
a albacea que mima e coida unha
obra literaria que sen ela andaría
perdida polos camiños. Ela que
viviu tantos anos entre a terra e
o ceo para situar no seu lugar un
traballo feito desde o compromi-
so e o amor. Ela que de verdade
cría no ceo, foise así, co deber
cumprido, silandeira, volvoreta,
mergullada na mesma luz de Ra-
fael, os dous  arredor, xa, dunha
lámpada. E o 14 de abril, home-
naxe á República,  chegou ao ceo
no que cre e alí descansa nel, co-
mo el desexaba e xa non precisa-
ran máis que coidarse moito o un
ao outro. Tamén no ceo.♦

Nº 1.030
Do 18 ao 24
de abril
de 2002 Aaxenda dun secreta-

rio de Estado é estre-
sante. Primeiro que

Washington está fatal de trá-
fico. Despois a mesa do des-
pacho ateigada de urxen-
cias: mandar os tanques a

Ramala, tumbar a Chávez,
presionar a UE para que siga
carecendo de política pro-
pia. Lembrarlles tamén aos
do armacén que carguen os
avións para bombardear Irak
o mes que ven (¡hai que ver

que vagos son os do arma-
cén!). E, por se fose pouco,
ir preparando a lista de pró-
ximos obxetivos. Chega un
a casa mallado. É poñerse a
ver a Chuck Norris e quedar
durmido como un anxo.♦
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Golpe
de cinismo
FRAN ALONSO

Hugo Chávez está
moi lonxe de ser o
modelo de gober-

nante que os países de
América Latina requiren.
O seu paranoico control
dos medios de comunica-
ción, o seu estilo populista
e demagóxico, as súas for-
mas autoritarias e o seu
pasado golpista non son
un bo certificado de ga-
rantía. Todo o contrario.
Sen embargo, sorprende a
rapidez coa que a prensa
internacional, os estados
occidentais e os comenta-
ristas de opinión saudaron
o novo goberno (que final-
mente non durou máis de
dous días) saído dun golpe
de estado que, nalgúns as-
pectos, lembraba ao que
derrocou ao presidente
Allende no Chile de 1973.
Non resulta lícito, claro,
facer comparacións perso-
ais, pois Hugo Chávez es-
tá ben lonxe de posuír o
talante aberto e dialogante
de Salvador Allende.

A min, o que máis
inadmisible me resulta de
todo isto é que Occidente
se aprestase a saudar con
entusiasmo a ese xa fugaz
goberno de Pedro Carmo-
na (ex presidente interino
do país, agora detido),
que chegou militarmente
ao poder apoiado por un-
ha boa parte do exército,
pola igrexa católica, pola
patronal, polas clases al-
tas e, sen dúbida, polos
Estados Unidos (non hai
máis que reler as declara-
cións do seu embaixador
en Caracas).  E resulta
inadmisible, sobre todo,
porque Hugo Chávez foi
elixido democraticamente
(gústenos o personaxe ou
non nos guste) e parece
ben pouco asumible den-
tro da ética das democra-
cias occidentais que se
aplauda un cambio de go-
berno concibido, planea-
do, forzado e levado a ca-
bo por militares: un golpe
de estado.

Sucede que o trasfon-
do desta actitude non está
en que o novo golpe mili-
tar trouxese un maior
grao de liberdade e tole-
rancia (a pesar do anun-
cio de convocar eleccións
democráticas nun ano),
como os medios de co-
municación occidentais
semellaban denotar, se-
nón no intento de Hugo
Chávez de se enfrontar ás
multinacionais do petró-
leo (nomeadamente ame-
ricanas) e a súa vontade
de conseguir unha explo-
tación da riqueza moito
máis racionalizada que
revertese, sobre todo, nos
intereses nacionais de
Venezuela. E así  é, por
moi deleznable que nos
pareza o personaxe.♦
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O 14 de Abril finou a compañeira de Rafael Dieste

Carme Muñoz,
os recordos que nunca serán ditos

MARGA ROMERO
Carme Muñoz nacera en Malpartida de Plasencia (Cáceres)
en 1906, cando o neno Rafael  Dieste descubría que non había
inferno. Era a cuarta de cinco irmáns, filla dun médico que vai
morrer novo. Da súa infancia lembraba Carme as publica-
cións de Mondariz que andaban pola casa e como foi nelas on-
de leu por vez primeira aquela de Rosalía que falaba dun cho-
ver miúdiño, e como, logo, lle comunicaba aos seus irmáns,
que ían para médicos, que sabía galego. Eles rían e ela recibía
un sinal do destino porque finalmente coñecería Laíño e Les-
trove, as únicas dúas palabras que de rapariga non comprendía.

Carme Muñoz co seu home o escritor Rafael Dieste.




