
A ACADEMIA GALEGA BOTOU ANOS DE COSTAS AO PAÍS,
ignorando tanto as súas arelas como os propios cometidos fundacio-
nais. Non era só cousa dos tempos que sempre aparecen como os xus-
tificantes de todas as miserias, senón tamén de persoas. Coa chegada
de Fernández del Riego á presidencia comezou unha nova etapa, con
xestos na andaina que ilusionaron a moitos. Pero, polo que se pode
ollar ultimamente, aínda pervive unha boa parte daquel espíritu apou-
cado, egocéntrico e antigalego, por moito que lle doa a senlleiras e lou-
bábeis persoas que teñen hoxe aposento nas súas cadeiras. A votación
contraria á normativa de consenso foi a primeira mostra dese pouso de
intolerancia aínda non barrido polos cambios. Os enguedellos para
impedir agora a entrada de Manuel María só poden entenderse desde
a confrontación ideolóxica, a falta de perspectiva e o resentimento.
Non se trata de realizar comparanzas entre candidatos, pero moi pou-
cos galegos teñen hoxe a traxectoria do poeta chairego, tanto en obra
como en coñecimento, pero, sobre todo, en coerencia, dedicación
e amor á língua e aos seus falantes. Escritor, editor, conferencian-
te, xornalista, divulgador, activista, impulsor, mestre de xenera-
cións... ¿Non será a súa conciencia crítica, exemplo que fire a moitos
dos hoxe académicos, a que lle pecha a porta para a súa entrada?♦
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‘O galego non
está tan mal

como algúns din’ 
(Páx. 10 e 11)

O BNG celebra a súa X Asemblea
coa consigna da renovación

(Páx. 7 e 8)

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

Lourenzá:
o alcalde persegue
os que non votan

(Páx. 9)

O Goberno central
torpedea

o Banco Pastor
(Páx. 16)

Venezuela: un exemplo
de manipulación

informativa
(Páx. 20 e 21)

Crítica de O sol do
verán, a derradeira

novela de C. Casares
(Páx. 27)

Le Pen contra a UE
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O ultradereitista é aliado
obxectivo dos
norteamericanos
na súa guerra contra a UE

Le Pen avanza
contra o proxecto
europeo gracias
á inxustiza
de Europa SA

G. LUCA

O fulminante ascenso de Le Pen
levanta a alarma dunha forza per-
versa, contraria ao sistema e ao
proxecto da UE. Pero o líder da ul-
tradereita debe o seu avance á in-
xustiza dunha Europa SA, que de-
serta da construción da Europa so-
cial, ao pacto da socialdemocracia
coa dereita gaullista para a desregu-
lación e a concentración de capital e
á entrega da política internacional
nas mans de Washington. O fascista
Le Pen campa nestes espacios aban-
donados por Jospin e Chirac e axu-
da a Berlusconi, a Fini e a Bush a di-
namitar o camiño da unión europea.



Dende 1972 Jean Ma-
rie Le Pen segue o
camiño de Jacques
Doriot, o fascista
fundador do Partido

Popular (experiencia que presun-
tamente inspira a Fraga ao crear
o PP) que tivera fulgurante éxito
a mediados dos anos 30 cun dis-
curso de reafirmación das clases
medias en debalo. Le Pen, como
Doriot, é imperialista e oponse
ao tratado de Maastricht non po-
la súa proposta económica e so-
cial senón porque frustra o papel
dominante reservado ao seu país
no continente e no mundo. 

Abrindo as mans nun xesto
de sinceridade perante a panta-
lla de televisión, o grande triun-
fador das presidenciais de Fran-
cia gábase de ter practicado a
tortura na guerra de Alxer e acu-
sa aos gaullistas de teren entre-
gado a colonia. Unha liña argu-
mental que continúa nos ataques
aos emigrantes alxerianos na
Provenza co responso de que
non poden ser franceses os mes-
mos que antes fixeran unha gue-
rra para non selo. A xenofobia
de Le Pen prende nos que ven
na loita pola supervivencia in-

migrante unha competencia e
vai a prol dos grandes empresa-
rios agrícolas que queren man-
ter a raia os sala-
rios dos nortea-
fricanos. Ten ca-
riño polo maris-
cal Philipe Petain
e descarga as cul-
pas de Hitler.

Outro dos
seus antecesores,
Pierre Poujade
acadara en 1956
dous millóns e
medio de votos
cun discurso que
atacaba os impos-
tos de labregos e
pequenos comer-
ciantes. Os im-
postos baixaron e
Poujade desapa-
receu de contado.
A inmensa maio-
ría dos seus vo-
tantes sentía ver-
goña daquel apoliticismo anti-
obreiro, ao xeito de Alejandro
Lerroux, que prometía amañar a
couces a economía e a voces de
mando co parlamentarismo.

Le Pen deita as nasas nas

mesmas augas de superman Do-
riot, Poujade co seu militarismo
frustrado, ou Perot e a súa arca-

dia mundial sen
impostos, pero
sobarda a todos
eles con case
cinco millóns de
votos. A diferen-
cia non está só
na concepción
reaganiana de
Francia como un
corpo sen clases
sociais senón na
aberta oportuni-
dade que lle
ofrece a edifica-
ción dunha unión
económica e mo-
netaria con com-
pleto esquece-
mento da Europa
dos dereitos bá-
sicos. Cando a
Confederación
Europea de Sin-

dicatos se manifesta contra a ca-
ída de Carta Europea de Derei-
tos Fundamentais do programa
do Cumio de Niza, Le Pen non
ten nada que dicir. Está cos
franceses que sofren a euromun-

dialización de Maastricht pero
economicamente declárase de
dereitas. Predica a expulsión
dos norteafricanos que atenden
a intendencia de toda a Francia
urbana e boa parte das grandes
explotacións agrícolas da Pro-
venza; ao mesmo tempo critica
a invasión sionista de Palestina.
Toda a Francia islámica protesta
contra o xenocidio de Palestina
e simultaneamente ten que atu-
rar os insultos de Le Pen que é
selectivo na súa xenofobia.

Os votos das vítimas

Francia perdeu nos doce últimos
anos un tercio das explotacións
agrícolas e a superficie media
das unidades de cultivo pasou de
28 a 42 hectáreas. Le Pen recada
os votos das vítimas deste durí-
simo proceso de concentración
pero de feito favorece os verdu-
gos, os grandes intereses agríco-
las beneficiados pola reestrutu-
ración que teñen no ultraderei-
tista o mellor can de garda con-
tra a alza de salarios dos bracei-
ros norteafricanos. 

Le Pen é un opositor de cal-
quera proxecto de unión de Eu-

ropa. Defende simplemente a
Francia imperial e está por iso
contra o dominio mundial de
Norteamérica. É de notar sen
embargo que na guerra econó-
mica que Norteamérica lle de-
clara á UE, sobre todo a partir
de Maastricht, a coincidencia
do ultradereitista coa Casa
Branca é completa. Bombarde-
ando Iraq, Cosovo e Palestina,
os Estados Unidos deixan en
evidencia as contradiccións dos
Estados da UE e insultan a dig-
nidade do importante censo is-
lámico de Europa. Le Pen di
que actúa con plena indepen-
dencia cando se viste coa capu-
cha do KKK e promete o exilio
dos africanos residentes en
Francia, pero de feito actúa co-
mo aliado obxectivo de Nortea-
mérica.

Contan que Le Pen fora unha
invención de Mitterrand para divi-
dir o bloque RPR-UDF por vía de
esgazarlle a beira xenófoba e an-
tieuropeista e que con esta inten-
ción lle prestara a pantalla da tele-
visión pública nos 70.  Un mísil
dirixido a dereita que vai rebentar
no 2001 no plexo da socialdemo-
cracia e do proxecto da UE.♦
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É a primeira vez dende 1969 que
a esquerda vai estar ausente da se-
gunda volta das presidenciais
francesas. Todo o proxecto de es-
querda plural de Jospin salta en
cachizas cos socialdemócratas no
centro da deflagración. A caida li-
bre de Lionel Jospin (do 23,21%
a 16,07%), a deserción do ex-mi-
nistro Chevènement e a disper-
sión interna do eixo, con catro
candidatos, levanta voces a prol
da refundación e advirte o esgota-
mento do proxecto da socialde-
mocracia que xunta hoxe baixo a
mesma bandeira o ministro de ex-
teriores de Ariel Sharon ou o al-
calde de Barcelona que corea
nunha manifestación lemas con-
tra o xenocidio dos palestinos.

Ninguén aventura por onde co-
mezar. A decepción de Jospin foi
tan sentida que nin sequera cha-
mou a votar na volta derradeira
contra Le Pen. No sismo da casa
común sobrancea o resultado dos
comunistas co 3,41%, o undécimo
partido na preferencia dos electo-
res, dende o 15,48% de Marchais
en 1981. Cinco anos de goberno
compartido co PS, Robert Hue
perde 1,6 millóns de votos dos 2,6
que acadara en 1995, o 8,4% do
electorado. Por riba dos comunis-
tas aparece o liberal Alain Madelin

(3,92%), Jean Saint Josse (4,28%)
que representa os cazadores, o
troskista Besancenot (4,29%), o
verde Mamére (5,27%), o disiden-
te Chèvenemente co 5,36%. No
quinto lugar, Arlette Laguiller, de
Loita Obreira, que xunto a Besan-
cenot (Liga Comunista Revolucio-
naria) e Gluckstein (Partido do
Traballo) suman un 10,6% de voto
trotskista. 

Jospin tería saltado á segunda
volta con menos de medio millón
de votos de calquera dos artellos
do cempés da esquerda. Así pen-
san os socialdemócratas humilla-
dos polo 17,02% da ultradereita e
o 19,67 da dereita, pero á esquer-
da do PS consideran que o res-
ponsábel da desfeita é un partido
socialista entregado aos intereses
da globalización e a desregula-
ción, por riba de calquera outro
coidado europeísta e con refor-
mas puntuais que non fan máis
que reforzar o sistema, garantir o
proxecto de Chirac e beneficiar a
Le Pen. Os socialistas din que as
lexislativas serán a súa seguinte
oportunidade co salto dende a es-
querda plural de Jospin á esquer-
da unida de François Hollande,
primeiro secretario do PS que
asume no estado de emerxencia a
dirección de campaña.♦

Da esquerda plural de
Jospin á esquerda unida

A derrota da socialdemocracia
francesa foi contemporánea coa
queda de votos do Partido So-
cialdemócrata Alemán (SPD)
nas eleccións no estado federa-
do de Saxonia-Anhalt. Curiosa-
mente, o pasado 21 de abril en-
traba en crise a “terceira vía”
inventada por Tony Blair, pre-
mier británico, que impulsaran
na Europa continental nos últi-
mos anos os primeiros minis-
tros francés, Lionel Jospin, e
alemán, Gerhard Schroeder.

O gran beneficiario da perda
de brillo da socialdemocracia en
Alemaña foi o partido dos demo-
cristiáns (CDU), que lidera o go-
bernador de Baviera, Edmund
Stoiber. Agora mesmo, o SPD,
que goberna en coalición cos Ver-
des de Joschka Fischer, perdeu a
maioría no Bundesrat (especie de
Senado onde están representados
os estados federados).

Para moitos dos analistas
políticos alemáns, o ocaso de
Schroeder débese á incapaci-
dade do primeiro ministro para
resolver os problemas sociais
que mantiñan os estados reuni-
ficados en 1990. Se a chave
das súas victorias estivo na ne-
cesidade social de cambios que
achegasen a política aos cida-
dáns, o tempo parece demos-
trar que só resta desencanto
das promesas incumpridas e
das políticas baseadas no mes-
mo credo neoliberal que hon-
ran os partidos de dereita.

Schroeder pode mirarse no
espello de Jospin e temer un
fracaso nas próximas eleccións.
O eixo franco-alemán, que xa
vivira épocas de esplendor na
cohabitación entre o democris-
tián Kohl e o socialista Mitte-
rrand, rexurdira con forza a tra-
vés da Internacional Socialista.

Xermanos e galos lideraron o
pulo definitivo á ampliación da
Unión Europea e ao traballo de
unificación política e social de
todos os membros.

Mais o seu labor fracasou en
todas as frontes. Nin consegui-
ron impoñer o seu xeito nunha
Europa que viu nacer un novo
eixo liderado polo seu ex men-
tor Blair nin foron capaces de
convencer os electores de que a
súa proposta de suavizar os caí-
ños do capitalismo era viábel.

Como no caso francés, Ale-
maña pode abandonar definiti-
vamente a socialdemocracia
por mor das pexas da marxina-
ción social, do aumento do pa-
ro e da bicha da xenofobia que
se estende como a pólvora, es-
pecialmente entre as clases me-
nos favorecidas por un estado
do benestar que a dereita quere
poñer en definitiva crise.♦♦

O eixo socialdemócrata
perde brillo e votos

Schroeder e Jospin formaron unha alianza na UE contra o poder pro-norteamericano encabezado por Blair e apoiado por Aznar.

Le Pen recada os

votos das vítimas

dun durísimo

proceso de

concentración

agrícola pero de

feito favorece os

grandes intereses

beneficiados pola

reestruturación.



Tal como anda de revolto o mundo e
cheo de conflitos promovidos pola co-
biza do país que máis manda e dos seus

achegados, só faltaba que, en nome da serie-
dade que aconsella a historia da filosofía e ou-
tras mostras sobranceiras do coñecimento hu-
mano, algúns cultivadores do pensamento crí-
tico noutrora se trasmudasen agora en louva-
dores do Gran Irmao televisivo e lle botasen
máis guizos dialécticos ao lume do Terroris-
mo de Estado ou impunidade criminal basea-
da na lei do máis forte, que reduce a condición
satánica e eixo do mal, e aproveita para pro-
seguir coa masacre encetada hai tempo e acre-
centar a hexemonía e a colonización, baixo o
aceno servil e a ollada compracente dos países
satélites e a indiferencia do home abafado po-
la dureza existencial do día a día e zugado po-
la enxurrada de imaxes que vomita o televisor.

É o caso do filósofo Gustavo Bueno, que ul-
timamente se sumou á barbarie dominante con
declaracións como esta: “Tense vencellado a
abolición da pena de morte á democracia e ao
antifranquismo. Pero mirai EEUU. Platón, Aris-
tóteles, Santo Tomás, Kant... deica este século,
por seriedade, todos os filosófos teñen defendi-
do a pena de morte”. Nin mais nin menos que
por seriedade. O que hai que ler. É o vello recur-
so da filosofía,que Gustavo Bueno deixa cair nas
costas dos sofridos lectores con toda a terrorífica
exemplaridade. Pobre filosofía e pobres filóso-
fos defensores da pena de morte por seriedade. A
pena de morte é unha cousa tan seria de por si
que a única seriedade válida que se me ocorre é
condenala con todas as da lei e sen mais paliati-
vos, e máis aínda a pena de morte a gran escala,
que non outra cousa son os bombardeos, as ex-
poliacións e a fame que se dan a cotío. Vir a es-
tas alturas con Platón, con santo Tomás e co pa-
radigma democrático dos EEUU como argu-
mento de seriedade para xustificar calquer atro-
cidade é un extravío do entendimento e unha
vergoña para a filosofía e para a democracia.

Platón, no Libro Terceiro de A república
ou o estado, fala da importancia da música da
xinástica na educación da mocidade e que, en
caso de que o Estado precise dunha medicina
e dunha xudicatura para combater os desa-
rranxos do corpo e da alma, pois que se esta-
belezan e que se escollan médicos e maxistra-
dos bons e virtuosos que “se limiten ao cuida-
do dos que recebiron da natureza un corpo san
e unha alma bela. Os que teñen o corpo mal
constituído, deixaranse morrer, e castigarase
coa morte aos que teñen a alma naturalmente
má, e incorrexíbel”. ¿Non é que estas palabras
recordan o extermínio nazi? ¿Quen decide
quen é o que ten a “alma má e incorrexíbel”?
¿Como é que os Bush e os Sharon sempre te-
ñen a alma boa e anxelical? ¿Será porque cas-
tigan coa morte aos que teñen a alma empe-
zoñda de “Terrorismo”? Que veña o Bueno de
Gustavo e nolo explique. Non hai mais que fi-

xarse no texto para darse conta que non se po-
de tomar moi en serio as palabras do filósofo
grego que viviu varios séculos antes de Cris-
to, e moito menos descontextualizalas. Xa
Nietszche se encarregou de dinamitar o ri-
gorismo platónico en O crepúsculo dos ídolos:
“Paréceme tan descarreirado de todos os ins-
tintos fundamentais dos helenos, tan morali-
zado, tran cristiano antecipadamente, que a
próposito do fenómeno inteiro Platón preferi-
ría usar a dura expresión patraña superior ou
idealismo”. No mesmo libro, a Kant chámalle
“eivado conceitual”. Cousas de Nieztsche.
Non quero nin imaxinar o que diría de Gusta-
vo Bueno en virtude das súas declaracións.

Tamén o manifesto a favor da guerra con-
tra os inimigos de América, asinado por sesen-
ta pensadores dos EEUU, non precisamente
adscritos ao Departamento de Estado, invoca
ao espírito de Santo Agostiño e da súa obra A
cidade de Deus (“ a primeira xustificación da
guerra é a protección do inocente contra o
mal”) par asentar as bases do seu predicamen-
to. O mal, sempre o mal para ocultar os intere-
ses económicos e a ocupación do territorio dos
outros. Filósofos, pensadores: que a filosofia,
que pensamento. A este paso aínda van esgotar
o filón de santos, filósofos e intelectuais de to-
dos os tempos no afán de fundamentar calquer

barbaridade como as que temos o horror de
presenciar a diario através da caixa esmaga-
miolos. O de Israel contra os palestinos tamén
debe ser cousa de protexer aos inocentes do
mal, que como se sabe sempre é “intrínseco”
ao outro e que neste momento histórico ten o
aspecto de árabe encomendado a Alá e dispos-
to a morrer pola súa causa. Non nos engane-
mos, o que busca Israel, co apoio dos EEUU e
da filosofía bélica que se implantou tras o im-
pacto dos avións teledirixidos por maos sinis-
tras, é afogar as expectativas dos palestinos e
expulsalos dos seus territorios, dándole a esco-
ller entre a fuxida ou o suicidio.

Con citas de santo Agostiño ou doutro cal-
quer, bombardeando a Afganistán ou apoiando
a Israel, o caso é que os EEUU viven das gue-
rras e están á fronte de todas as agresións ma-
croterroristas, chámenlle liberdade duradoira
ou muro de seguridade. As Torres Xemelgas e
o Ben Laden foron a coartada perfeita para
conquistar, a bombazo limpo e ao vello estilo
colonial, Afganistán. Despois do 11 de setem-
bro, xa non hai quen os pare. Tanto é así, que
xa ameazaron co emprego de bombas nuclea-
res contra quen se saia dos ríxidos esquemas
trazados polo Imperio Global (eixo do mal au-
téntico). Experiencia non lle falta. Como a in-
dustria da guerra e os intereses económicos das
grandes multinacionais dos EEUU non poden
deterse, o proceso a seguir é sempre o mesmo:
sinalan un obxectivo acorde cos seus intereses,
confínano nos estreitos límites dun conceito
pexorativo, bótanlle os cans mediáticos  enriba
e logo destrúeno sen máis miramentos. E a
preparar o seguinte, que o arsenal dá para o
que se queira. Militarización, fazañas bélicas,
terrorismo de estado, hai que salvar ao soldado
Ryan, hai que masacrar Irak, hai que facer do
planeta inteiro un cuartel/multinacional/arma-
cén ao noso servizo. Postos a citar filósofos, eu
citaría ao poeta filósofo de Rairiz de Veiga, o
mui recomendábel Antón Tovar Bobillo, que
ven de publicar o espléndido Diario íntimo
dun vello revoltado e xa no seu Diario sin da-
tas do 1987 deixou escrito isto: “Os norteame-
ricanos son os nazis da nosa época: Hiroxima
e Nagasaki, Vietnam, Chile, Nicaragua, O Sal-
vador, etc, etc.” Aínda faltaban por chegar
Irak, Iugoslavia, Afganistán, etc,etc. Supoño
que se fose hoxe, o noso poeta filósofo endu-
recería o comentario. E non lle faltaría razón♦.
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Os xornalistas están
sorprendidos con
Francisco Rodríguez .
Din que antes era un
político esquivo e que
en cambio agora
semella unha estrela
da radio. A lgúns
militantes do BN G
lembran os tempos nos
que o deputado lles
dicía: “ As críticas
fanse nas asembleas
que para iso están” .
Rodríguez , pola súa
parte , xustifícase
dicindo que el dá a
cara pero que outros
filtran rumores con
anteface . Fina lmente
os directores dos
xorna is opinan que
antes o BN G  era
demasiado hermético,
pero que agora
semella un culebrón.  

Ventura Pérez
M ariño, a  grande
esperanz a branca do
PS O E vigués, a firma
que Vigo necesita que
por fin o goberne un
a lca lde socia lista .
Pérez M ariño, que xa
anunciara nas
eleccións do 93 que o
tren ía mellorar a
velocidade ao seu
paso por Esca irón,
onde non ha i vía ,
esquece que os
socia listas tiveron
a lca lde en Vigo
durante 16 dos 24
anos que van de
democracia. 

“Torres má is a ltas
teñen ca ído” , din que
exclamou o xefe de
bombeiros de M ilán
ao saber que unha
avioneta se estrelara
contra a  Torre Pirelli, o
edificio má is a lto da
cidade.

Militares israelitas
fixeron sa ltar con seis
potentes cargas
explosivas o centro
cultura l que dirixía
Mahmud Derwish, ao
que todos chaman “o
poeta naciona lista
pa lestino”. A lgunha

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

O recurso da filosofía
EMILIO CID

Corren tempos de horror. O imperio despois do 11 de Se-
tembro créese omnipotente. Asombra contemplar aos xusti-
ficadores da violencia, a guerra e apena de morte universal.

Cartas

Para recuperar
as tertulias
Mércores, 3 de abril, Santiago,
por veces fai sol e por veces cho-
ve. No café Derby vai haber  un-
ha tertulia, con Anisia Miranda e
Xosé Neira Vilas de invitados.
Chego antes de tempo. Pero an-
tes que min, avísame un dos ca-
mareiros, chegou un home. Este
home entretense lendo unha re-
vista cultural. Téñoo ao lado e
non para de ler. O obxetivo da
súa atenta lectura é unha reporta-
xe sobre o poeta José Hierro. Van
chegando os promotores desta
iniciativa cultural. Son estudian-
tes. Estudiantes bohemios dun
tempo que non queda. Pertencen
a  unha nova  asociación cultural
denominada “Unión Galeguista”.
Son rapaces novos que sinten en
si mesmos o sangue da Terra, da
Nación. Van situándose, apagan-

do móviles, movéndose moito,
sacando fotos. Debuxando a pa-
tria. Entendo que o futuro é esto,
mozos inquedos con ganas de
crear cultura. Ilusión, raizames.
Chegan Anisia e Neira Vilas. Un-
ha parella de amor, de vida vivi-
da fortemente. Sentan e piden os
dous uns zumes. Sorrin contentos
e preguntan aos rapaces “¿que
estudiades?”, e eles van decindo.
Historia, Dereito, Arte, etc... O
encontro resulta tenro, bonito,
sinceiro. Os dous escritores van
debullando historias das súas vi-
das ante os nosos ollos atentos e
contentos. Os mozos síntense in-
volucrados e fan preguntas. Pre-
guntas tan bonitas como “¿cando
descubristedes que erades real-
mente “galegos”?”. O bon am-
bente da conversa vese algo en-
turbiado polo ruido. Non é unha
tertulia no silencio dun bar senón
un encontro no ruído da cidade,
no ruído do mundo, no ruído ac-
tual. Escoitase ao escritor porque

eleva algo a voz, pero a Anisia
non se lle escoita. Somos 15 ou
20 persoas. O home que leía na
revista permanece silencioso e
serio todo o tempo. 

Eu tamén permanezo silen-
ciosa, encantada do que estou
oindo e vendo, contenta. Porque
a cultura é alegría que se expan-
de. Os ollos nenos de Neira Vilas
quedan na memoria. Aquel Bal-
bino irredento. Aquela aldea no
tempo. E Anisia fai gala da súa
naturalidade, da súa espontanei-
dade aberta, do seu carácter ani-
mista e bó. Eles os dous son un
campo. Un campo que abreu nas
veas de Santiago, nesta tertulia,
na que tanto se fala de Galiza.
Na que Galiza se abre con puños
cheos. Na que os mozos deciden
espertar as súas conciencias e
debuxan camiños abertos de ilu-
sión. Amar a Galiza é unha reli-
xión case. É unha necesidade. É
unha morte que quere ser Vida. É
exaltación do sangue. É festa das

vacas. Vacas tranquilas que que-
ren un país máis noso. Vacas si-
lenciosas que tamén rin e choran.
Cos seus ollos imensos e os seus
corazóns abertos e grandes. Eu
quero ser unha vaca.♦

LUPE GÓMEZ

¿Hai ou
non hai control?
Hai uns días dicía o conselleiro de
Agricultura que Galicia saíu in-
demne da crise das vacas tolas,
trinta e seis casos, insignificantes,
non o ían poñer en evidencia; ase-
gurando tamén que o sesenta por
cento das explotación afectadas
xa volveron á actividade. Costa
crer que este tanto por cento sexa
real, dado as denuncias que están
aparecendo por parte dos afecta-
dos. Ultimamente, tamén están
aparecendo casos de vacas afecta-
das en distintos puntos de Galicia

A N A PILLAD O



O18 de marzo de 1977 saia nos xor-
nais unha nota da Intersindical Na-
cional Galega (ING) na que dicía

que, unha vez constituída, os sindicatos in-
tegrados nela (SOG, SGTM, UTEG,
UTBG e UTSG) quedaban desvinculados
da Asemblea Nacional Popular Galega. A
independencia a respeito da ANPG procu-
raba un sindicato que abranguera a secto-
res que necesariamente non compartiran o
seu programa político. O tempo amosaría
que esta non era unha decisión menor, xa
que permitiría no futuro a unificación con
outros sindicatos que, como a CTG e a
CSG, proviñan de fóra do chamado move-
mento nacional popular galego.

Aqueles eran anos revoltos, nos que o
movemento obreiro saia afortalado de va-
rias décadas de loita a prol da mellora das
condicións laborais, así como das liberda-
des democráticas e nacionais de Galiza,
contra unha ditadura incapaz de frear o
descontento social existente. Papel prota-
gónico que practicamente en exclusiva aín-
da mantivo durante todos os anos da tran-
sición (sen esquecer ao estudantado, e aos
labregos pobres neste último período). 

Como mostra, ese mesmo mes de mar-
zo nos que a comarca de Vigo vivía a folga
de Forjas del Miñor, e de Cablerias Con-
ductoras nas que a patronal respondeu con
66 despidos nun primeiro intre. Ou o paro
dos traballadores da construción en Ouren-
se, que se estendeu por A Rúa, Ribadavia,
Celanova, Barco de Valdeorras e O Carba-
lliño. Mais, sen lugar a dúbidas, a folga
máis importante dese mes foi a do trans-
porte na provincia de Pontevedra, e moi es-
pecialmente na bisbarra de Vigo.

O paro do transporte encetou o día 21
de marzo, daquela eran morea os autobuses
que chegaban a praza España, traguendo
miles de obreiros dos arredores pra traba-
llar na construción, hostalería, e outras ac-
tividades manuais, polo que era lóxico que
fora alí onde se concentrou o piquete máis
numeroso. 

Eramos varias ducias de militantes sin-
dicais, especialmente do SOG, que repar-
tiamos panfletos e pediamos solidariedade.
Os condutores fóronse sumando ao paro,
xogando un papel destacado pra que así fo-
ra Ismael Otero “Clavelitos”, antigo traba-
llador do sector e moi popular; e loxica-
mente o desexo da clase obreira de mello-
rar as condicións laborais e un sentimento
común de sentirse fortes diante dun gober-
no  transitorio e herdeiro dunha ditadura
derrotada.

A patronal manteríase dura, intransixen-
te, o que fixo que as empresas máis afecta-
das negociaran pola súa banda, dando lugar
á mediación do Delegado Provincial de

Traballo. O día 29 chegábase a un acordo
entre as partes. Que podemos resumir en:
retirada das sancións aos traballadores en
paro, 2 pontos de au-
mento máis IPC, máis
días nas pagas extras
de “18 de Julio” e “na-
vidade”, etc. Os soldos
fixábanse en 19.050
pesetas pra un condutor
mecánico e 14.250 pra
un mozo de garaxe. A
folga aínda tragueria
secuelas e, ao día se-
guinte, unha represen-
tante do SOG na Comi-
sión Negociadora, da
empresa Posadas, sería
despedida como repre-
salia. 

Estes feitos, dos que se cumpren 25
anos, tiñan como protagonistas á mocidade
e unha clase obreira menos urbana, mais

non por iso menos combativa ou conscente
das súas necesidades colectivas e como pa-
ís. As súas loitas abriron paso a unha maior

liberdade de expre-
sión e a un recoñece-
mento de Galiza co-
mo nacionalidade his-
tórica. Hoxe, diante
de novos problemas
(paro, eventualidade,
perda de identidade,
etc) deberamos de
cando en vez, se ca-
dra, voltar os ollos ta-
mén sobre aqueles in-
tres nos que tan pou-
cos mudaron tanto a
forza de atrevemento,
entrega,  teimosía, so-

lidariedade e desexo de xustiza.♦

MANUEL MERA é Secretario Confederal de
Formación Sindical e Migración da CIG
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prensa cua lificou tamén
a Chávez de presidente
naciona lista , por terse
enfrontado aos Estados
Unidos. N aciona lista é
así o antónimo de
imperia lista . Din que a
litera tura non é má is
que linguaxe. Se
cadra ocórrelle o
mesmo á política .

A Fundación Granell
organizou a pasada
semana unha lectura
pública da obra de
Eugenio Granell La
novela del indio
Tupinamba . Traducimos
un parágrafo do
capítulo “Xornada na
Academia”: “ O  Indio
Tupinamba , que coñecía
a a lgúns membros da
Academia da Lingua e
da C iencia , por ter lido
a lgunhas cousiñas ou
por telos visto en certas
ocasións, comentou que
non podía explicarse
como se aturaban entre
si. Dixéronlle que non se
aturaban, nin moitísimo
menos; explicáronlle
que todos levaban
taponados os oídos con
a lgodón, así como o
nariz e que tan só se
reunían a lí os fins de
mes, como o era aquel
día , porque ás doce
chegaba o sarxento
pagador, procedente do
Pa lacio do Pardo, co
estipendio de cada un
deles. Despois de
pagarlles a
mensua lidade, o
sarxento pedía lles dúas
pesetas a cada un e
deixába lles tocar un
pouco o seu cabalo”.

As dúas reglas
básicas do xorna lismo
son o respecto á liña
editoria l e o respecto a
uns niveis mínimos de
obxectividade . Faro de
Vigo esqueceuse da
segunda premisa .
O utorga títulos de
portada e páxinas
enteiras a  cada
diferencia interna do
BN G , en canto que a
aprobación da lista de
consenso mereceu un
fa ldón minúsculo e sen
fotogra fía . M anca
finez z a ou víuselle o
plumeiro, que ambos
ditos se poderían
aplicar.♦

En 1977 abríndolle portas
á liberdade

MANUEL MERA

Pasaron 25 anos desde algunhas das máis importantes loi-
tas obreiras da transición. Eran momentos de implantación
dun sindicalismo nacionalista que debe estar na memoria.

‘Aquelas loitas abriron
paso a unha maior

liberdade de expresión e a
un recoñecemento de

Galiza como nacionalidade
histórica”

Xosé Lois

Correo electrónico: info@anosaterra.com

das que nos vamos informando
pola prensa, por certo sen grandes
titulares, coma quen no quere a
cousa nun recuncho dunha páxina
calquera, ¿este contagotas estase
contabilizando?

Dous días despois de que o
conselleiro de Agricultura fixera
estas declaracións, atónitos, olla-
mos a seguinte noticia: “A UE
detecta que unha empresa galega
exportou carne a Inglaterra con
retos de materiais de risco e, po-
lo visto, sanidade abriulle un ex-
pediente á compañía pero non
descarta que se trate dun simple
fallo”. Segundo se desprende, a
carne que chegou a Inglaterra
eran 17.613 quilos, de orixe es-
pañol só 1.800 quilos e, deses,
galegos só 100 quilos, dificil-
mente se pode entender esta his-
toria. Os cidadáns debemos re-
clamar que siga habendo control
neste tema, por moito que diga o
conselleiro que todo é auga pasa-
da, pois polo que se ve non o

cree nin el mesmo. A consellería
de sanidade apurouse a dicir que
non descarta a posibilidade de
que este sexa un fallo técnico
nos mecanismos de control sani-
tario, si fallamos en cen quilos
de carne que pasa cando son mil
quilos, ¿quen foi o responsable?,
¿ou será que non foi ninguén
porque non houbo técnico? Estas
cousas senón se aclaran con
transparencia e coa verdade por
diante dificilmente as persoas
poden confiar, pois polo que se
mira segue habendo moita escu-
ridade, mentres a UE volve a esi-
xir a Inglaterra e España máis
control o respecto.

Teño que dicir que seguín a
prensa estes días para mirar si o
concelleiro de agricultura ou de
sanidade comentaban algo máis
relacionado con este tema, pero
¡sigo buscando!♦

LUÍS CHAPELA BERMUDEZ
MOAÑA

Comparando 
con Italia
Que Italia é un país civicamente
máis vivo que o Estado español,
está fóra de toda dúbida, á vista
dalgunhas evidencias: varios
millóns de persoas na rúa pro-
testando, ao tempo, contra a po-
lítica antisocial de Berlusconi e
contra o terrorismo das Briga-
das Roxas e, tamén, contra a pa-
sividade dos Partidos da oposi-
ción. E todo iso porque algun-
has persoalidades independen-

tes da altura de Nanni Moretti,
Umberto Eco, Roberto  Benigni,
etc se puxeron á fronte, porque
son os que tiraron do carro.
¿Cando imos ser capaces aquí
de algo parecido? Porque é unha
situación semellante. ¿Onde es-
tán os nosos intelectuais, artis-
tas e similares? ¿E a oposición?
¿E os sindicatos?.

Así que Italia é así e asá, que
se a Mafia, que se Berlusconi...
Xa me gustaría que tivesemos
unPartido Radical como o de
Pannella, ou a experiencia dos
Verdes, o Partido Comunista de
Berlinguer, o actual PRC, etc...
Aínda que eu coido que a derra-
deira palabra tena a sociedade
cívica, porque ao fin a rúa é on-
de están os problemas e os cida-
dáns, organizados ou non,
afrontando cuestións concretas,
non abstraccións nin ambigui-
dades.

XOSÉ GARCÍA CORTIJO
FERROL

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

enderezo, documento de identidade e
asinados.

A Nosa Terra resérvase o dereito de
publicación e resume.

Non se mantén correspondencia sobre
orixinais non solicitados.



Comentaristas
da prensa rosa
polemizan
sobre
Venezuela
O programa La Ventana, da
cadea Ser, emitido o pasado
xoves 18, foi escenario dun
animado debate político sobre
a situación en Venezuela, o que
non tería moito de particular
de non ser porque os protago-
nistas foron Rosa Villacastín,
presentadora con Ana Rosa
Quintana do programa Extra-
Rosa e Boris Izaguirre, escri-
tor e cronista de sociedade.

Rosa Villacastín, españo-
la, con familia en Nicaragua,
conduciu varios programas
destinados a comentar a vida
dos famosos. Entre outros
eventos cubriu para Antena 3
a boda do fillo do Cordobés.
Boris Izaguirre, venezolano,
fillo dunha familia pudente e
liberal, é autor de novelas co-
mo Azul Petroleo e de libros
a medias entre o ensaio e a
crónica como Morir de Gla-
mour. Fíxose famoso polas
súas aparicións no programa
de Pepe Navarro Esta noche
cruzamos el Mississippi. 

A polémica xurdiu des-
pois de que Boris Izaguirre
criticase con dureza a Chá-
vez. Villacastín respondeu

que estaba farta de que os
norteamericanos dictaran a
política de Latinoamérica e
lembrou que as diferencias
sociais neste continente son
tan grandes que inviabilizan
calquer comparación política
con Europa. Rosa Villacastín
declarou que non simpatizaba
con Chávez, pero que recoñe-
cía que era o único presidente
que fixera algo polos pobres. 

Izaguirre ofreceu a ver-
sión de que Carmona, o
empresario que durante dous
días encabezou o goberno
golpista, se equivocara moi-
to, ao que Villacastín repli-
cou que non se equivocara
nada, senón que fora posto
alí polos norteamericanos
para que defendera os seus
intereses. O outras veces
provocador Boris optou en-
tón por gardar silencio.♦

Unionistas
irlandeses
decláranse
descendentes
dunha tribu
de Israel
O semanario An Phoblacht,
editado polos republicanos
de Irlanda do Norte, infor-
ma no seu número do 18 de
abril da polémica que se es-
tá vivindo no país nos últi-
mos días. Os sectores
unionistas declaran o seu
apoio ás accións de Israel
nos territorios palestinos,
en canto que os fogares re-
publicanos se identifican
cos militantes de Arafat.
Algúns dos lealistas trata-
ron de demostrar estes días
que son descendentes da
Tribu Perdida de Israel. A
súa conexión así coas tro-
pas de Sharon sería bíblica,
ademais de política, segun-
do sinala An Phoblacht
Nas chimeneas dalgúns fo-
gares probritánicos ondea,
como se pode ver na foto-
grafía, a bandeira sionista,
á par da unionista.♦

A política urbanística do Partido
Popular na capital ourensá está a
provocar nos últimos anos acen-
didas polémicas nas que a oposi-
ción, lonxe de evidenciar a des-
carnada especulación que a moti-
va, saca á luz as contradicións da
esquerda e a súa incapacidade pa-
ra desenvolver o papel de control
e alternativa que se agarda dela. 

Estes días, o PSOE ourensán,
coa anuencia da executiva de
Touriño, protagoniza un dos
máis lamentábeis episodios da
súa historia recente. Logo da di-
solución da Agrupación Local,
que preside desde hai meses un-
ha comisión xestora encabezada
por Antonio Rodríguez, e da ex-
pulsión de todos os seus militan-
tes, vén de anunciarse a retirada
da denuncia que presentara o
partido trala modificación do
Plano de Urbanismo contra a ce-
sión municipal de terreo público
e zona verde a unha agrupación
de comerciantes (UCOSA). Ne-
ses terreos á beira do Miño foi
inaugurada o ano pasado unha

área comercial á que se opuxo
frontalmente o PSOE –liderado
polo agora expulsado Antonio
Troitiño-, Esquerda Unida e nu-
merosos colectivos sociais. O
proxecto, promovido polo PP e
comerciantes afíns ao partido,
foi apoiado polo Grupo Munici-
pal do BNG nunha decisión que
custou moi probablemente á or-
ganización a alcaldía e ao candi-
dato, Rodríguez Peña, o seu fu-
turo na política municipal. O ar-

gumento dos nacionalistas foi
que UCOSA era un proxecto que
beneficiaba ao comercio ouren-
sán. Hoxe en día, perto do 80%
das empresas instaladas alí (Ha-
ley, Inditex e Lauren Films) son
foráneas. Varios comercios ou-
rensáns pecharon en rúas da ci-
dade para se trasladar á nova su-
perficie e outros pasan xa por di-
ficultades económicas. 

No medio deste panorama, o
PP prevé no novo Plano de Urba-

nismo a instalación doutras dúas
grandes áreas (Eroski, El Corte
Inglés) que poden causar danos
irreparábeis no comercio local. 

O anuncio por parte de An-
tonio Rodríguez de que o PSOE
retirará a denuncia contra UCO-
SA está a provocar unha profun-
da crise no partido cando traba-
llaba precisamente na súa pro-
pia reconstrucción tralas expul-
sións dos concelleiros Manuel
Salgueiro e Antonio Troitiño e

de que os socialistas quedasen
sen representación no concello
da capital. Sen embargo, Rodrí-
guez xa foi premiado por Touri-
ño cun posto no Consello da
CRTVG. Acusado de caer nas
redes clientelares do PP (un fillo
seu traballa na Deputación), cri-
tícaselle agora por defender “in-
tereses ocultos” ao retirar a de-
manda nunha decisión que os
membros da xestora local des-
coñecían e coa que algúns deles
non está de acordo. 

Así as cousas, o debate polí-
tico está centrado no papel socia-
lista e nacionalista nun proxecto
do Partido Popular do que a pe-
nas se fala. Entrementres, seguen
adiante os proxectos especulati-
vos da Finca Santamarina da De-
putación (apoiados polo ex so-
cialista Troitiño) e os pelotazos
urbanísticos previstos para o ba-
rrio de O Couto coa desaparición
do estadio de fútbol e a “ocupa-
ción” de terreos de Benposta, so-
bre os que aínda deberá pronun-
ciarse a Xustiza.♦

O PSOE retira a denuncia
contra UCOSA

ABELARDO VÁZQUEZ PITA

Despois da disolución da agrupación local de Ourense, o
PSOE ven de instar a retirada da demanda contra UCOSA, a
área comercial que ocupa terreos públicos á beira do Miño.

Ou r ense

Fogares probritánicos de Irlanda do Norte exiben nas súas chemineas a ban-
deira israelita a carón da unionista.
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H. VIXANDE
O Tribunal Constitucional vén
rexeitar o recurso de amparo
presentado polo concello da Co-
ruña contra a decisión do Tribu-
nal Superior, logo ratificada polo
Supremo, de esixir que só se em-
pregue o topónimo oficial, así co-
mo idioma galego, na documen-
tación municipal. AMesa poderá
esixir a execución da sentencia.

Constitucionalista, ma non trop-
po, así se resume a postura do al-
calde coruñés Francisco Vázquez
sobre o rexeitamento do Tribunal
Constitucional do recurso presen-
tado polo concello para poder
empregar o topónimo deturpado.

Afirmando que ten dereito a
expresarse en castelán cando fala
da súa cidade, Vázquez acolléra-
se ao amparo aos dereitos funda-
mentais para recorrer ante o
Constitucional a sentencia que no
seu día dictara o Tribunal Supre-
mo. De dereitos fundamentais,
nada, dixo o Constitucional, polo
que só rexe o imperio da lei –a de
Normalización Lingüística neste
caso– proclamado polo Supremo.

Segundo o Supremo, a lexis-
lación non deixa lugar a dúbida e
o concello coruñés non pode em-
pregar o topónimo deturpado na
documentación oficial, que ade-
mais terá que estar redactada na
lingua de Galiza.

Pero o alcalde continúa ele que
ele e manifestou que seguirá em-
pregando o topónimo deturpado.
“¡Que denuncien!”, proclamou o
rexedor municipal. “Delincuente”,
respostou a oposición, farta tamén
do malgasto que supuxeron os re-
cursos presentados polo concello
para facer fronte a este caso, onde
o consistorio coruñés estivo repre-
sentado por un carísimo e presti-
xioso bufete madrileño.

A organización que no seu día
iniciou este proceso, A Mesa pola
Normalización Lingüística, felici-
touse polo fallo e, aínda que Váz-
quez proclame a súa intención de
incumprilo, só terá que reclamar
do Tribunal Superior a execución
da sentencia, xa que non hai re-
curso posíbel. Será ese organismo
o que teña que actuar de oficio se
o alcalde coruñés continúa a em-
pregar o topónimo deturpado.♦

O Constitucional rexeita o seu recurso 

Paco Vázquez anuncia
que desobedecerá
a sentencia do L

Rosa Villacastín e Boris Izaguirre.
Francisco Vázquez asegurou que seguirá a empregar o topónimo deturpado e retou á
oposición a denuncialo.
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A Coruña vivirá un conclave na-
cionalista destinado probable-
mente a marcar un punto de in-
flexión semellante ao da asem-
blea fundacional de Riazor
(1982) ou a do Carballiño (1987).
A vella Permanente, transmutada
agora en Executiva, ve reducido
o número de membros de 19 a 14
(sempre contado o portavoz na-
cional X.M. Beiras), pero, ade-
mais, dos dirixentes antigos só
seis optan á reelección. Os oito
restantes son caras novas. A outra
novidade é que o 40% serán mu-
lleres, unha cota mínima que a
partir de agora deberán cumprir
todos os organismos do BNG. 

Os fundadores da fronte xa
non teñen garantido un asento. A
renovación en marcha –o desta fin
de semana só supón o inicio dun
proceso– recoñece os méritos e a
aportación de todos, pero insistirá
na capacidade persoal e na dedi-
cación como divisas que deben
determinar a elección dos dirixen-
tes, por riba mesmo de cotas par-
tidarias. A análise interna tras os
últimos comicios deu como con-
clusión que o BNG se estaba es-
tancando, non ofrecía caras novas,
contaba con menos mulleres na
dirección mesmo que outros parti-
dos máis conservadores, carecía
de axilidade política en ocasións
clave e certas especialidades im-
prescindíbeis para ofrecer alterna-
tivas concretas aos problemas non
estaban ben cubertas. A resposta
viña, segundo esta análise, por
aproveitar a forza dunha xenera-
ción, a que ten ao redor dos 40
anos, ben dotada e non necesaria-
mente con moita experiencia mili-

tante, á que aínda non se lle ofre-
cera a súa oportunidade, a fin de
conseguir unha maior eficacia. 

Menos papel aos partidos

Tomar a eficacia como prioridade
tiña como consecuencia, en pala-
bras dun dirixente, a conxelación
do papel dos partidos. Máis impor-
tante que a sigla interna era a fun-
ción a desempeñar como militante
do BNG, estrictamente. Esta deci-
sión foi a que avivou o lume de
certos recelos internos que aporta-
ban unha atmósfera de incertidu-
me ás horas últimas anteriores á
asemblea. Colectivo Socialista,
militantes independentes, Esquer-
da Nacionalista e grupos de mulle-
res barallaban a posibilidade de fa-
cerse valer cunha lista alternativa
nun momento de visíbeis cambios
na organización. Perder o tren
agora podería significar, na súa
opinión, perdelo para varios anos.

Suxeita a candidatura oficial,
froito dun longo proceso de con-
senso, a posíbeis acontecementos
de última hora ou votacións ines-
peradas, os nomes dos seus inte-
grantes, mostran, segundo Anxo
Quintana, que representa a inmen-
sa maioría da organización. Con
todo a vertente insubmisa da mili-
tancia –o BNG non deixa de ser
unha organización asamblearia–
podería levar a que unha candida-
tura alternativa recollese un voto
de protesta simbólica, máis alá da
discrepancia real ou da identifica-
ción efectiva con teses políticas di-
ferentes das maioritarias. Algo así
xa sucedera na asemblea de Vigo,
cando a candidatura presentada

por Avante conseguira dous repre-
sentantes, con máis votos dos pre-
vistos. Este voto de protesta teste-
muñal era o que dirixentes da or-
ganización trataban de evitar ao
cerre desta edición, acrecentando
os contactos cos militantes, facén-
dolles ver que, máis alá do necesa-
rio e lóxico debate, a discrepancia
arbitraria podería xerar unha exce-
siva imaxe negativa de división
cara o exterior do nacionalismo,
imaxe que por outra parte non se
correspondería coa realidade.

Reparto de responsabilidades

De acordo co criterio do Consello
Nacional sainte, as persoas que
formarán parte da lista oficial pa-
ra a nova Executiva deberán fa-
cerse cargo dunha responsabilida-
de concreta. Para alá do cargo de
portavoz que recae de novo en
X.M. Beiras, Anxo Quintana de-
sempeñaría o posto de coordena-
dor da Executiva, Francisco Gar-
cía manteriase na responsabilida-
de de organización, Alfredo Suá-
rez Canal sería o coordenador ins-
titucional, Camilo Nogueira o de
Relacións Exteriores, a Xaquín
Leiceaga corresponderíalle a res-
ponsabilidade de Finanzas e a Ana
Pontón a de Mocidade, ficando as
demais áreas aínda por repartir.

Ao cerre desta edición, un gru-
po de independentes, encabezados
polo concelleiro ponteareán Ro-
berto Mera, estudiaba a presenta-
ción dunha candidatura alternati-
va, en tanto que Esquerda Na-
cionalista trataba de que o seu pre-
sidente, Antonio Fernández Oca,
poidese facerse cun sitio de última
hora na candidatura oficial da Exe-
cutiva. Membros do Colectivo So-
cialista, que perden o seu peso na
lista oficial, mantiveron varias reu-
nións nas últimas xornadas para
analisar a súa decisión. O PNG po-
la súa parte anunciaba que, sen
coincidir plenamente coa lista de
consenso, votaría ao seu favor.♦♦
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Política e
xestión
(BNG)
FRANCISCO CARBALLO

Os días 27 e 28 de
abril carga pilas o
BNG. A X Asamblea

nacional debaterá e definirá
as liñas políticas e
reorganizativas.

O BNG está a
reafirmar en cada
Asamblea o seu horizonte
de “liberdade,
fraternidade e igualdade”,
de liberación individual e
nacional de Galiza, de
transformación social na
que non haxa excluídos.
Urxe subliñalo de novo
fronte a unha
“globalización” que se
fundamenta na
desigualdade, na
acumulación de riqueza
nuns privilexiados e no
desprezo ás vidas humanas
e aos colectivos históricos.
Nunca na historia se deu
un “darwinismo” social
tan violento e demoledor.
O BNG resulta en
contraste un oase de
esperanza, de auga para
sedentos.

Analisar a coherencia
do horizonte teórico do
BNG coa realización
interna e social é obra de
sociólogos e historiadores.
Desde os xermolos UPG-
PSG dos anos 1960, ao
través da converxencia
nacional do 1982 ata hoxe,
houbo feitos sublimes e
contradicións penosas. En
conxunto unha boa
marcha con fidelidades e
rectificacións.

Estas Asambleas buscan
a unanimidade na
orientación, no horizonte
finalista: ten que
contentarse con consensos
suficientes nas estratexias,
na elección das persoas, nas
determinacións
organizativas. Hai persoas
moi aptas no sostén
ideolóxico e pouco hábiles
na xestión e viceversa.
Lograr un combinado
eficaz é laborioso. Os
reporteiros deberían ter
mentalidade madura para
non sacar de quicio estas
diversidades, para non
elevar as súas sospeitas a
enunciados. A infelicidade
do BNG de non contar con
mass media diaria e
independente, faino pasto
de intrigantes e de mal
intencionados.

As Asambleas nacionais
son intres de criatividade,
de dinamización e de
fortalecemento individual.
A responsabilidade de
todos ante as propostas a
aprobar é grande. A X
Asemblea é un fito no
camiño liberador do
nacionalismo galego.♦♦

Da anterior Permanente de 19 membros, 13 non están na nova lista oficial

O BNG debatirá
unha renovación profunda da dirección

Proposta de
Executiva Nacional

Xosé Manuel Beiras 
Anxo Quintana
Francisco García
Olalla Fernández
Alfredo Suárez Canal
Camilo Nogueira
Francisco Rodríguez
Xabier Macías
Cecília Pérez Orxe
Xaquin Fernández Leiceaga
Tereixa Novo
Ana Belén Pontón
Eudósio Álvarez
Salomé Álvarez Blanco 

Proposta de
Consello Nacional

(Dos 74 nomes seguintes, coa
variante dalgunha incorporación e
dalgunha substitución motivada por
disposicións persoais, sairán os 50
compoñentes e suplentes da
candidatura para o Consello
Nacional)

Xosé Manuel Beiras
Bautista Álvarez
Salomé Álvarez Blanco
Carlos Aymerich 
Xaime Bello
Dominga Brión
Pilar Candócia
Rubén Cela
Olalla Fernández Davila
Miguel Fernández Lores
Antonio Fernández Oca
Xosé Francisco Ferreiro Abelleira
Ana Gandón
Maria do Pilar Garcia Negro
Francisco Garcia
Eduardo Gutiérrez
Francisco Jorquera
Mario López Rico
Carme Martínez Corbalán
Domingos Merino
Camilo Nogueira
Tereixa Novo
Lois Obelleiro
Encarna Otero
Lois Pérez Castrillo
Cecília Pérez Orxe
Ana Belén Pontón
Anxo Quintana
Alberte X. Rodríguez Feixoo
Branca Rodríguez Pazos
Xosé Henrique Rodríguez Peña
Francisco Rodríguez 
Clara Millán
Goretti Sanmartin 
Alfredo Suárez Canal
Henrique Tello
Francisco Trigo Durán
Guillerme Vázquez
Xesus Vega Buxán
Maria Xesus López Escudeiro
Xabier Macias 
Sabela Caldas
Eudósio Álvarez
Elvira Cienfuegos
Xosé Rodríguez Cid
Silvia Becerra 
Xabier Vence
Xaquin Fernández Leiceaga
Santiago Olveira
Xulia Guntin
Fernando Blanco Álvarez
Carme Fidalgo 
Xosé Luis Bará
Rosana Pérez
Alexandre Sánchez
Xiana Barros
Evéncio Ferrero
Maria Xosé Freixo 
Xosé Diaz  
Conceición Álvarez
Fernando Blanco Parga
Terexia Paz 
Xosé Deira
Paz Abraira
Bieito Lobeira
Xosé Ramón Farinós 
Federico Gutiérrez
Afonso Grande
Francisco Chivite
Begoña Ares
Raquel Abraira
Manuel Portas
Xosé Antonio Xardón
Vitoria Iglesias.

A Executiva e o Consello Nacional consensuados presentáronse en rolda de prensa a unha semana vista de ser sometidos a votación
na asemblea da Coruña.                                                                                                                                X O Á N   A . S O LER

M.V.
O BNG deberá refrendar unha renovación da súa dirección, inu-
sitada para unha forza política que nin perdeu o poder, nin su-
friu un forte revés electoral. O simple estancamento dos últimos
comicios autonómicos animou un proceso que dará como resul-
tado que só seis dos membros da anterior Permanente, formada
por 19, pasen a formar parte da candidatura oficial consensuada
que se presentará a votación na asamblea desta fin de semana.



¿Que criterios seguiron para
propoñer unha lista ao Conse-
llo Nacional e á Executiva de
nova creación?

Seguimos os criterios das po-
nencias política e organizativa que
se aprobaron co acordo unánime do
Consello Nacional saínte. Ese acor-
do marcaba que debemos confor-
mar unha dirección entendida co-
mo equipo de traballo de carácter
executivo e conformada pola ido-
neidade dos compoñentes e non
por cupos partidarios e un  Conse-
llo Nacional representativo que re-
flexe a pluralidade e que teña capa-
cidade para executar a liña política
que acorde a X Asamblea. Con eses
vímbios elaboramos unha proposta.
Consideramos que reúne un con-
senso amplo dentro do BNG.

Unha vez coñecida esta
proposta colectivos como Es-
querda Nacionalista amosaron
a súa discrepancia. 

As posturas discrepantes o
que fan é pór de manifesto que
non existe unanimidade, pero si
hai un amplo consenso, que se
debe respaldar na propia asam-
blea. E o consenso debe pivotar
sobre un concepto básico que
non debemos esquecer: todos so-
mos militantes do BNG. Xa vai

sendo hora de que os militantes
do BNG se decidan a xulgar a
outro compañeiro ou compañeira
polas súas cualidades ou capaci-
dades e non por se pertence a un
grupo ou outro. Ese é un concep-
to básico. Desgraciadamente hai
compañeiros que se equivocan
cando fan fincapé nas partes do
BNG antes que no propio BNG.

Nunha anterior entrevista
en A Nosa Terra vostede asegu-
rou que ou se chegaba a un
grande acordo ou a X Asam-
blea do BNG non tería futuro.

Aquilo que dixen foise efecti-
vizando. Imos someter a debate
cinco ponencias que tiveron un
amplo consenso no Consello Na-
cional. Reafirmamos os nosos
principios ideolóxicos e tamén
marcamos unha nova liña política
pola que procuraremos avanzar
na nosa representación. Desde a
cultura de esquerdas non é expli-
cábel que habendo un acordo nas
cuestións políticas e nas ideas se
teña unha discrepancia tan frontal
sobre as persoas que deben xes-
tionar esas ideas. Iso vai en contra
desa cultura de esquerdas.

¿Considérase satisfeito do
nivel de renovación  acadado
coa nova proposta?

Cubríronse os nínimos que nos
tiñamos marcado. O  portavoz non
é divisíbel, e das trece persoas que
integran a Executiva as cinco mu-
lleres representan o obxectivo mí-
nimo do 40%. No consello na-
cional esa porcentaxe aínda pode
ser ampliábel no futuro. E se fala-

mos da renovación hai que poñer
de manifesto que na Executiva que
se plantea, respecto á anterior Per-
manente, hai 13 persoas que non
repiten. A renovación hai que va-
lorala na súa xusta medida porque
renovarse non é dar un salto no va-
cío que ninguén entendería.♦
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tranquilos
XOSÉ MANUEL SARILLE

Un ministro italiano fa-
laba sen respiro nun-
ha rolda de imprensa

celebrada nos anos oitenta.
Cando xa levaba moito
tempo, interrumpiuno unha
xornalista para advertirlle
que aínda non dixera abso-
lutamente nada; entón o
político armouse de cinismo
e respostoulle: “¿aínda non
dixen nada? ah, señora,
pois non me coñece, porque
podo estar así durante
horas ou días”. Os xornalis-
tas aceptaron a rexouba e
riron coa frivolidade que
pedía a política da época.
Hoxe Italia é un estado-em-
presa gobernado por unha
coalición neofascista.

O deterioro das
democracias está moi  rela-
cionado cunha clase política
autista, que actúa na estra-
tosfera, e que no caso da es-
querda non renova o
discurso, perde a vella
clientela, escorrega cara ao
centro e sobrevenlle a
derrota. O último exemplo
é Francia, onde o Partido
Socialista, despois dunha
boa xestión de goberno, fa-
lou e falou nos últimos me-
ses sen dicir nada, imitando
ao ministro italiano do pen-
tapartido. A moderación in-
forme, a disolución dos per-
fís,  leva á perda de votos e
ao deterioro do xogo demo-
crático, non ao contrario.

Esta semana publicouse
unha entrevista con Anxo
Quintana, o futuro número
dous do BNG. Nesta ocasión
non dicía nada,
practicamente nada. Para
un cidadán indeciso non hai
nada novo, nin tampouco
vello, nas palabras de Quin-
tana. Para os de sempre non
hai palabras que animen
moito a votar polo posíbel
candidato. A permanencia
do sistema democrático
baséase en consensuar os
fundamentos, non na mode-
ración carente de
desacordos; a democracia
afírmase cando se manteñen
e confrontan as opcións, de-
fendéndoas vehementemen-
te e contradicindo aos
opoñentes; o demais é pura
descomposición que nos
arrastra ao totalitarismo.
Dicían en O Odio, un
excelente filme de Mathieu
Kassowitz sobre xovens
marxinados de París: “esta-
mos caíndo desde cincuenta
metros de altura, pero tran-
quilos que só imos pola me-
tade, de momento non hai
problema”. É evidente que
non depende de Galiza
parar unha vaga de
semellante volume, pero é
un síntoma de atraso social
e político comezar a estas al-
turas a practicar unha
ambigüedade que dá tan
malos resultados en tantos
sitios. O dito non impede re-
coñecer en Anxo Quintana
as virtudes dos bos dirixen-
tes, naturalmente.♦♦

Resulta pouco habitual que o núcleo máis in-
fluínte dunha organización se arrisque da
noite á mañá –e sen que medie ningunha de-
rrota previa– a convertirse en oposición in-
terna. Isto é máis ou menos o que fixo a UPG
hai algunhas semanas coa súa saída en trom-
ba aos meios de comunicación criticando a
liña e o equipo dirixente do BNG que ata hai
pouco ela mesma hexemonizaba. 

O futuro dirá se estas críticas, xunto coas
propostas que as seguiron e que o BNG deba-
tirá esta fin de semana, foron correctas ou non.

Na miña opinión son dous os eixos que
polarizan o envite. O primeiro consiste nun-
ha proposta de racionalización interna, o se-
gundo sería de caste ideolóxica. 

Empecemos polo primeiro. Cando a UPG
critica a falta de eficacia da dirección naciona-
lista, o relaxamento dalgúns dos seus cargos
institucionais e o estancamento organizativo
derivado da excesiva pervivencia temporal nos
postos de dirección dun cadro de notábeis na-
cido da súa etapa fundacional, cando a UPG
fai isto, o que está invocando é unha proposta
de racionalización, non moi diferente en esen-
cia das que periodicamente os gobernos tentan
poñer en práctica na administración. Non é ra-
ro, neste sentido, que a UPG fale, con insisten-
cia, de buscar unha maior eficacia e que tivese
centrado a súa opción aos órganos de dirección
non en nomes, senón nun perfil que reúne tres
características: capacidade, disponibilidade
persoal e lealdade ao proxecto nacionalista. 

Os termos capacidade e disponibilidade,
emparellados a outros que tamén pudemos oír
neste contexto: idoneidade e especialización,
parecen aludir a unha proposta de tipo rexene-
racionista, na que Francisco Rodríguez faría o
papel de Joaquín Costa, salvadas señan as evi-

dentes distancias do contexto. Trátase en suma
de evitar os vicios contraídos nos distintos pac-
tos internos e de tirarlle maior partido aos me-
dios humanos dos que dispón a organización.
De aí que se propoña a reducción do número
de representantes por partido ou colectivo e se
esixa un grado máis alto de entrega militante
(¿como non pensar –e sempre salvando as dis-
tancias– na crítica á perguiza funcionarial?).

En principio pouco habería que obxectar
a este deseño. E sen embargo, a UPG corre o
risco de estar ignorando ou menosprezando
os riscos de toda proposta de rexeneración
interna. En primeiro lugar o cabreo, como xa
se comprobou, dos que se ven relegados, un-
ha forza negativa que ten tirado abaixo non
poucas propostas racionalizadoras (nisto xa
contan con experiencia por exemplo os go-
bernos municipais nacionalistas a respecto
de certos altos funcionarios). 

En segundo lugar a historia ensina que
detrás de todo rexeneracionismo adoita a ha-
ber oculto un certo grado de autoritarismo. A
ineficiencia que se crítica nos adversarios,
non se acostuma a percibir con igual facili-
dade entre os propios. 

En terceiro lugar, a eficacia dun colectivo
non depende só da entrega militante, senón ta-
mén da intelixencia dos seus militantes. Des-
graciadamente o traballo de por si non nece-
sariamente é garante do éxito, como sabe cal-
quer profesor de ensino, e malia que esta evi-
dencia choque contra o igualitarismo estricto. 

Por último, a entrega militante provoca,
con demasiada facilidade, un efecto perverso
que consiste na patrimonialización da orga-
nización. Non por casualidade o militante
stajanovista adoita ser unha persoa pouco
propensa a escoitar os demais. 

Ao sinalar estas pexas pretendemos, non
invalidar a proposta de racionalización anun-
ciada, senón relativizala, indicando que é ne-
cesario prestarlle atención aos perigos de re-
corte do pluralismo que conleva.

Finalmente, o aspecto ideolóxico, que a
UPG subliñou coa súa alusión á lealtade
nacionalista, parece menos importante nes-
te proceso. 

Encontrámonos ante o conflito clásico
entre a teoría e o exercicio do poder nunhas
condicións xeralmente adversas (como po-
de ser o caso dos concellos nos que os na-
cionalistas gobernan en minoría, con alia-
dos dubidosos e en confrontación ou cando
menos sen a colaboración de poderes eco-
nómicos e mediáticos). 

Este conflito non se resolve cunha batalla
espumosa entre apocalípticos e integrados ou
entre dereitistas e puros que sempre se de-
mostrou falsa en política, aínda que sirva pa-
ra que os protagonistas malgasten de forma
preocupante as súas enerxías. Algúns dos no-
sos avós saben, en todo caso, que até os pu-
ros da FAI acabaron ocupando carteiras mi-
nisteriais, con notábel aptitude por certo, e
que católicos e centristas honestos houbo que
deixaron a súa vida nas cunetas. 

O conflito entre a teoría e a práctica, po-
la contra, só se pode dirimir gradualmente
através da elaboración, e o contraste coa so-
ciedade, de propostas alternativas e viábeis a
cada problema. Iso exixe, certamente, com-
promiso, intelixencia e unha concreción das
propias consignas e das verdades demasiado
xenéricas dos programas. Nese camiño pare-
ce encontrarse a inmensa maioría do BNG e
da súa dirección, para alá do encoraxamento
inevitábel de todos os debates.♦

Anxo Quintana
‘O BNG non se pode rexer por cupos partidarios’

XAN CARBALLA
Anxo Quintana formou, con Xosé Manuel Beiras e Francisco
García,  o equipo negociador da lista que se apresenta á X
Asamblea do BNG para o futuro Consello Nacional do BNG e
a Executiva, organismo este último do que probabelmente será
o seu coordinador. Quintana asegura que o criterio fundamen-
tal foi a idoneidade dos compoñentes e non os cupos de partido.

P. VILABARR O S

O rexeneracionismo da UPG
MANUEL VEIGA



“Comprobando a lista de partici-
pantes nas últimas  eleccións au-
tonómicas vemos que vostede
non figura entre as persoas que
foron votar”. Deste xeito comeza
as carta que o alcalde de Louren-
zá enviou aos electores que deci-
diron absterse. No texto, o rexe-
dor  atribue o feito a ocupacións
particulares do destinatario e non
a súa  libre e lexitima decisión
“xa que me consta –explica– que

vostede se dá perfecta conta da
importancia que teñen as elec-
cións porque nelas se decide as
persoas que tomarán as decisións
que poden condicionar as nosas
vidas nun futuro inmediato”. Vi-
dal Martínez afirma, de seguido,
que votar “non só e un dereito
senón unha obriga”. No parágra-
fo derradeiro engade “non deixe
de participar nas vindeiras citas
electorais xa que vostede conta.

¡Vota! O  teu voto pode ser deci-
sivo”. O convite remata cunha
nota a pé de páxina na que se
lembra que os que non poidan
acudir aos colexios electorais ese
día poden usar o voto por correo.

A carta chegou ao Parlamento
da man do deputado do BNG,
Eduardo Gutiérrez, que considera-
ra que ademais de constituir unha
mestura dos planos partidario e
institucional, o texto  “fornece un-
ha información falsa sobre a obri-
ga de voto e violenta e condiciona
a decisión libre dos cidadáns para
os cales é unha opción tan demo-
crática e lexítima votar como dei-
xar de facelo. De xeito explícito
–mantén o parlamentario– a carta
comunícalle ao veciño que a ara-
ñadeira institucional e partidaria,

por xunto e por separado, dispón
de información sobre todo e todo
controla e, implicitamente, comu-
nica a posibilidade de saber a súa
opción política. En calquer caso xa
lle esta a decir que sabe que non
foi votar por el”, engade. 

O deputado do BNG lembra
que a diferencia doutros estados
como a República Arxentina, no
actual ordenamento xurídico o
exercicio do voto é un dereito,
pero non un deber. Pergúntase
tamén a que lista de participantes
nas eleccións alude no seu escri-
to o alcalde. A documentación
electoral relativa ás persoas que
votaron enviase á xunta electoral
e, desde o punto de vista legal, é
inaccesíbel para o rexedor muni-
cipal. “Existe a posibilidade, con

todo –explica Gutiérrez– de que
tal relación a procurase a través
dos interventores do seu partido
político, que é o PP”. Na Comi-
sión Institucional do Parlamento,
o director xeral de Administra-
ción Local, Alfonso Rueda, ne-
gaba que lle correspondera ao
Executivo Autonómico entrar a
valorar esta carta. Ao seu ver a
valoración sobre se o contido é
ético ou non “é bastante difícil
de determinar” e “non non lle
corresponde á Xunta senón aos
destinatarios”. Rueda apelou á
autonomía municipal e sinalou
que “control da legalidade –unha
facultade que lle ten a Xunta–
non é tutela” co que desbotaba a
posibiliudade de pór en marcha
algunha actuación ao respecto.♦
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P.B.
O PP apoiou 18 enmendas do
BNG e 6 do PSOE aos orzamen-
tos para o 2002. A oposición
mantén a súa crítica á política
presupostaria da Xunta pero o
novo escenario de interlocución
parlamentaria permitiu a apro-
bación dalgunhas medidas im-
portantes. A de maior cuantía,
máis de 14 millóns de euros, irá
destinada a fomentar a estabili-
dade no emprego de mozos, mu-
lleres e desempregados. Era un-
ha proposta do BNG que tamén
conseguiu que o PP inclúa nos
orzamentos 12 millóns de euros
para a compesación  salarial dos
funcionarios.

Despois de tres días durante
os que se debatiron máis de mil
enmendas, o mércores 24 de
abril, o PP aprobou en solitario
os presupostos para este ano. Fo-
ron poucas as propostas da opo-
sición que aceitou o grupo
maioritario pero dabondo como
para diferenciar este debate orza-
mentario dos anteriores. Até Cui-
ña pediu do Presidente do Parla-
mento que se repetira unha vota-
ción para apoiar unha emenda do
BNG.  Pequenos “logros” en pa-
labras do portavoz da formación
nacionalista, Xosé Manuel Bei-
ras, que responden ao novo cli-
ma de diálogo co que se abriu es-

ta lexislatura. 
Para evitar enredos, Beiras

aproveitou a última intervención
do debate para lembrar que o Blo-
que ía votar en contra dos orza-
mentos porque aposta por unha
política presupostaria diferente,
que asenta nun modelo de finan-
ciamento alternativo. “Somos
oposición rotunda e contundente

ao PP tanto na súa condición de
partido de dereitas como españo-
lista”, dixo. Pero iso non impide,
engadía “abrir un debate institu-
cional que permitiu chegar a estas
transaccións e obter logros dentro
do contexto dun goberno elexido
pola maioría da cidadanía”. Deste
xeito e “sen perder cada quen o
seu papel”, mantivo, é positivo

que o Parlamento poida servir pa-
ra “matizar a política do goberno
e non só para confrontar ideas”.

Previamente, o PSOE, que ta-
mén votou en contra,  poñía o
acento na crítica aos orzamentos
e acusaba ao BNG de contribuir
ao “fariseísmo político”. “Os pre-
supostos saen do Parlamento
igual que entraron” dixo o seu
portavoz Emilio Pérez Touriño,
para logo engadir que “o esceni-
ficado consenso só serviu para
mover partidas que non represen-
tan nin o 0,5% do gasto público”.
Calificou os orzamentos de “opa-
cos” e acusou ao PP de  “desper-
diciar e esterilizar” os fondos eu-
ropeos. Touriño lembrou que se
reduce o gasto educativo, social e
de infraestruturas mentres au-
menta o destinado “aos concellos
amigos, o gasto farmaceútico, as
subvencións a determinadas em-
presas e aos altos cargos”. Coa
reiteración da súa disposición a
un diálogo “construtivo” para
abordar os “grandes temas” re-
mataba a sua valoración final.

Coas súas emendas o PSOE
conseguiu 12 millóns de euros
para mellorar a capacidade finan-
cieira dos concellos através do
Fondo de Coorperación Local.
Tamén sacou adiante un plan de
fomento do emprego rural e ou-
tro para a diversificación das pro-

ducións de horta, flor, usos non
alimentarios, producións frutíco-
las e cereais. Do BNG apro-
báronse, entre outras, partidas
para axudas en libro de texto, ro-
tulación de terras, o tratamento
dos MER, a recuperación dos
bancos marisqueiros, seguridade
dos traballadores no mar, a su-
presión de barreiras arquitectóni-
cas, a participación na creación
de entidades de comercialización
de productos, a criación das equi-
pas multidisciplinares, ou para a
recuperación de espazos propos-
tos para a Rede Natura 2000. 

O segundo día de debate, o
martes 23 de abril, o PSOE deci-
diu rexeitar dúas propostas de
transación ofrecidas polo PP.
“Non imos contribuir a vernizar
os  orzamentos para dar sensación
de consenso”, dixo o deputado
Miguel Cortizo.  Ao día seguinte,
o portavoz do grupo popular Xai-
me Pita acusou ao PSOE de ter un
“ataque de ciumes” e felicitou ao
Bloque por exercer unha “oposi-
ción responsábel”. Ese mesmo
día, Xesus Veiga (BNG) tamén se
laiaba das declaracións públicas
do PSOE. “Cando outros acordan
algo –comentou– din que están
facendo un servizo ao país, cando
nós conseguimos que se aproben
medidas importantes falan de co-
habitación e pasteleo”.♦

No debate dos orzamentos aprobáronse 18 emendas nacionalistas e seis do PSOE 

O BNG consigue que o PP
se comprometa a compensar salarialmente os funcionarios

Envioulles unha carta aos que se abstiveron nas autonómicas advertíndoos deste falso deber

O alcalde de Lourenzá  quere obrigar os seus veciños a votar
P.B.

O alcalde de Lourenzá, Vidal Martínez Sierra (PP), remitiu-
lles unha carta aos veciños do concello que non acudiron ás
urnas nas últimas autonómicas. Na misiva, o rexedor afirma
que votar é un “deber para todos nós” e convida aos desti-
natarios a participar en sucesivas citas electorais. O deputa-
do do BNG, Eduardo Gutiérrez, advertiu deste proceder no
Parlamento, pero a Xunta elude pronunciarse ao respeito.

A.N.T.
O PP superou as súas contradic-
cións e decidiu retirar a moción
de censura que ía presentar xun-
to a varios tránsfugas en Castro-
verde. No país non se celebrará
máis mocións en un ano.

Á moción de censura saíran-
lle apoios do máis diverso. Fraga
e Cacharro dixeran que si, pero o
secretario provincial do PP, Xosé
Luís Iravedra, estaba en contra.

Os socialistas anunciaran que o
pacto contra o transfuguismo
quedaba roto se ía adiante a mo-
ción, pero a priori ao PP tanto lle
tiña porque xa non hai tempo pa-
ra presentar novas mocións de
censura, posto que están prohibi-
das por lei un ano antes de con-
cluír o mandado das corpora-
cións municipais, que remata o
28 de maio de 2003.

Finalmente, foi o secretario

xeral dos populares galegos,
Xesús Palmou, quen, por orde
de Madrid, botou abaixo a mo-
ción. Aínda que non deu a coñe-
cer as razóns da oposición ao
cambio de goberno en Castro-
verde, da decisión extráese que
Fraga e Cacharro perden peso
dentro do partido en Galiza, que
a cada está máis sometido á di-
rección estatal.

Aínda que a rotura do pacto

antitransfuguismo non provo-
caría unha enxurrada de mo-
cións de censura nos concellos,
si conlevaría inestabilidade na-
queles municipios nos que o PP
ou o PSOE gobernan sen maio-
ría absoluta e enfrontaría a es-
tes dous partidos nun momento
no que ao PP interésalle que
haxa un clima de consenso cos
socialistas.

Para ademais, hai unha clave

local. O alcaldábel do PP, Carlos
Santalla, recoñece agora que non
contaba co apoio expreso do par-
tido e que a moción promoveuse
dentro do concello. Por outra
banda, Santalla probabelmente
non sexa candidato nos vindeiros
comicios e ao PP non lle interesa
o deterioro da imaxe do partido
cando o que pretende é promo-
ver a outra persoa como número
un da súa lista.♦

Non se presentarán máis durante este mandato

O PP de Castroverde retira a moción de censura
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A primeira pergunta case é obri-
gada. Estes días os sindicatos de-
nunciaron que non se cubren du-
cias de prazas de ensinantes de
baixa por falta de orzamento.

Penso que existiu unha mala
interpretación. As prazas das esco-
las nas que hai un só mestre vanse
cubrir imediatamente. O que oco-
rre é que, nestes momentos, cun
descenso constante de matrículas
de alumnos, hai moitos colexios
que teñen “profesores de máis”,
aínda que sobrar nunca sobran.
Entón,  cando existe unha baixa, o
que tentamos é que se fagan cargo
dela os compañeiros “sobrantes”
onde hai posibilidades. De aí ben,
un pouco, o problema.

En Educación semella sem-
pre que o grande problema é o
diñeiro. Este ano a súa consella-
ría só aumentou o orzamento
nun 5% cando o totalidade do
Goberno o fixo nun 7%. Seme-
lla como que Educación perdese
peso nos últimos anos.

É certo que este ano hai unha
pequena porcentaxe de descenso a
respecto da Xunta. Pero o peso da
consellería vense mantendo dun
xeito bastante similar no contexto
da Administración xeral. Estamos
nun 32,2% no marco dos distintos
organismos que conforman a Ad-
ministración xeral e o 22,1% no
conxunto dos orzamentos xerais
da Comunidade Autónoma.
O que non se di é que o número de
alumnos descendeu en 100.000
nos últimos sete anos. Pola con-
tra, deuse un crecimento de 3.000
profesores para implantar a refor-
ma. Isto levou consigo que se bai-
xase o número de alumnos por au-
la, que se millorasen e se equipa-
sen os centros. Pero isto non quer
dicir que en Educación non se ne-
cesiten sempre máis recursos.

Ensino público, ensino privado

Aínda así, critícaselle ao ensino
público que non asuma para na-
da a posta en marcha de servi-
cios complementarios ou de ac-
tividades extraescolares.

O que se di é que a Consellería
debe de entrar a proporcionarlle aos
pais actividades extraescolares para
os alumnos e servicios extraescola-
res non imprescindíbeis. Estanse a
confundir dúas cousas: unha cousa é
prestalos e outra cousa é financialos.
Explícome. AConsellaría de Educa-
ción ten que garantir un marco de
actividades regladas, un  horario, un
curriculo académico, uns profeso-
res... e uns servicios complementa-
rios que sexan necesarios para a es-
colarización dos nenos, como por
exemplo, o transporte e os comedo-
res para os rapaces de lonxe. Pero o
que se está a pedir agora é que se lle
dea de comer a un alumno que teña
a casa perto. Tamén se demandan
outras actividades que non teñen na-
da que ver coas asignaturas... Esta-
mos de acordo nesa necesidade. Pe-
ro non é competencia de Educación,
senón doutras institucións. Darlle de
comer a un neno porque os pais tra-
ballan e non están na casa non é un
tema educativo, senón de servicios
sociais. Ao que está disposta Educa-
ción é a colaborar, realizando con-
venios con outras institucións, coma
os concellos. O que non se nos pode
pedir é que fagamos a prestación de
todos os servicios educativos e, ade-
mais, nos preocupemos de solucio-
nar problemas que son doutros de-
partamentos.

Hai profesores que se quei-
xan de que se está a regular ca-
da vez máis o ensino en función
dos pais ca dos alumnos: hora-
rio, vacacións...

Como profesional teño que
afirmar que non é así. Sempre
pensei, mesmo cando era mestre,
que as vacacións están mal orga-
nizadas e distribuidas. As vaca-
cións deberían ser revisadas para
evitar eses longos periodos que
fan que os alumnos perdan  os há-
bitos. Pero a sociedade non está
pensada e preparada para asumir
esa reforma. O que dixo a Conse-
llería é que hai que partir da base
de que dous meses de vacacións
estivais son imprescindíbeis, así é
en toda Europa. As vacacións de
Nadal e Semana Santa tamén son
inevitabeis. O que trataremos é de
comezar o máis pronto posíbel o
curso e rematalo o máis tarde que
se poda e cada ano vimos gañan-
do días, sobre todo en Secundaria.

Voltemos aos orzamentos.
Critícaselle á Consellería que o
aumento dos orzamentos vaia di-
rixido maiormente cara o ensino
privado. Deste xeito, estes cen-
tros, mesmo na etapa non obriga-
toria, teñen dotacións e servicios
que non dan os públicos produ-
cíndose un deterioro do ensino
público e un trasvase de alumnos.

Teño aquí dúas cartas escritas
por sindicatos do ensino privado
que din exactamente o contrario.
Acúsanme de “desprezo ao ensino
privado”. Temos que garantir por
lei o dereito á elección de centro.
Este é un compromiso tanto do par-
tido coma do Goberno dos que for-
mo parte. Nos seis anos que son
conselleiro, levo dotando, como di-
xen antes, ao ensino público de
moitos medios, pero sen esquecer
ao ensino privado. Fixen no ensino
privado o que teñen dereito: profe-
sores de apoio, recolocación dos so-
brantes, millora de salarios... Non
se trata de enfrontar público con
privado, trátase de manter aos dous,
con racionalidade e con equilibrio.

Cambios lexislativos

O Goberno central propón unha
serie de cambios no ensino como
a Lei de Calidade, pero, ¿con
que diñeiro se vai afrontar?

Non temos realizado aínda un
cálculo do que pode costar a im-
plantación dunha Lei de Calidade,
entre outras razóns porque só exis-
ten unhas ideas xerais plasmadas
nun documento de base. Nós sem-
pre lle fixemos constar ao Minis-
terio que é necesario que a Admi-
nistración central arbitre os orza-
mentos necesarios para facer fron-

te ao aumento de cestes que vai
supoñer a reforma. O mesmo se fi-
xo coa Logse. Daquela o PSOE
non respondeu axeitadamente,
agardemos que agora o PP sí.

Critícase que, con estes cam-
bios, vai haber alumnos de pri-
meira e alumnos de segunda,
por así dicilo.

Sempre os houbo, hainos e se-
guiraos habendo. O que hai que
ter é un sistema educativo que
permita acoller  e potenciar a to-
dos, pero mantendo as diferencias
naturais e lóxicas. Non debe de
existir a desigualdade, pero non
hai que confundila coa diferencia,
como fixeron algúns gobernos.
Non todos teñen as mesmas capa-
cidades intelectuais nin a mesma
gaña de traballar. Así que as saí-
das deben de ser distintas.

Estes cambios no ensino
vanse realizar cando aínda non
se remataron de aplicar total-
mente proxectos anteriores co-
mo a Loxse ou a ESO.

En seis anos que levo de con-
selleiro, xa se fixeron cinco refor-
mas. Son moi típicos os bandazos
lexislativos e os cambios de pla-
nos. Pero teño que romper unha
lanza a favor da actual ministra.
Era moi típico facer borrón e con-
ta nova coas leis. O que se preten-
de agora é modificar unicamente

os aspectos que non sexan positi-
vos destas leis. Como a promo-
ción automática de curso, como a
implantación da Reválida, o es-
forzo, a organización educativa...

Semella que todos estes cam-
bios se pretenden asentar no
fracaso escolar. Non creo que se-
xa moi diferente que en anterio-
res etapas, só que, agora, estuda
todo o mundo até os 16 anos.

Son cuestión de moita máis tras-
cendencia, con moitas máis variá-
beis das que se están analizando.
Non se pode xeralizar sobre o fraca-
so escolar e non estou de acordo en
que se asocie ao número de alumnos
que non acadan o título. O que hai
que recoñecer é que os alumnos es-
tán ascendendo no sistema educati-
vo sen base sólida: ler, escribir e
contar coas súas variabeis. Non se
trata de saber moito dunha cousa e
conseguir o título, senón de saber
expresarse, razonar, sistematizar.

Pero os planos de estudo van
cara a especialización ao estilo
americano.

Eu creo que o que hai que fa-
cer é tentar recuperar esa forma-
ción de base que permita darlle
aos alumnos os mecanismos nece-
sarios para que podan andar no
sistema educativo. A reforma do
Ministerio pretende recuperar a
instrución básica elemental e o

Celso Currás
‘A reforma educativa non pode substituír a reforma da sociedade’

AFONSO EIRÉ

Mestre e fillo de mestres, o actual Conselleiro de Educación Celso Currás pretende basear a súa xes-
tión sobre o ensino e a normalización lingüística nas divisas de “diálogo e flexibilidade”. A reforma
do ensino é un tema polémico, nesta entrevista marca as liñas xerais, e para o novo Plano de Nor-
malización Lingüística realiza un chamamento ás aportacións de todos os axentes sociais interesados.

A . PA N AR O
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Duascentas
aulas sen
profesor

A.N.T.
Aprincipios do curso escolar 2001-
2002 o conselleiro Celso Currás
anunciáballe unha “racionali-
zación” de recursos aos represen-
tantes sindicais. Non hai unha epi-
demia de mestres enfermos, din os
sindicatos, senón falta de cartos na
consellaría para contratar as substi-
tucións desde o 12 de abril.

Na consellaría recoñeceron días
atrás que os tramites de contrata-
ción de substitutos estaban parali-
zados porque as partidas orza-
mentarias se esgotaran e o depar-
tamento de economía da Xunta
non autorizaba máis cartos con
este destino. O venres 19 de abril
eran ao redor de duascentas as
baixas non cubertas en infantil,
primaria e secundaria. Nalgún ca-
so, como o da escola unitaria de
Ortoño en Ames, os nenos leva-
ban unha semana na casa. A Fe-
deración de Ensino de CCOO de-
mandaba medidas urxentes ao
conselleiro Celso Currás e este
reaccionaba comezando a cubrir
as máis necesarias o luns 22.

Os alumnos padecen retrasos
todos os anos á hora de que che-
gue o substituto se o profesor se
acolle unha baixa, pero o aconte-
cido este ano é que se paralizaron
os trámites deste procedemento.
Anxo Louzao, secretario da CIG-
Ensino, califica a situación de
“inaudita”. Non dubida de que se
trata dun problema orzamentario
“pero que pon en evidencia o lu-
gar do ensino entre as prioridades
da Xunta. Non é que houbera
máis baixas, na consellaría saben
de sobra que neste mes todos os
anos hai máis baixas por materni-
dade. Unha cousa é facerse o re-
molón para mandar os substitutos
e outra que haxa centros con tres
ou catro baixa sen cubrir”. Lem-
bra o responsábel de Ensino na
central nacionalista que a educa-
ción privada recibe este ano 162
millóns de euros (27.000 millóns
de pesetas), un 5,6% mais que o
pasado ano.

Un catálogo recortado  

Por outra parte, non quedan aí ás
novas referidas ao colectivo de
ensinantes. No DOG do 17 abril
publicábase o catalogo de vacan-
tes para o vindeiro curso nos ins-
titutos e nos centros públicos in-
tegrados. Dun total de 12.000
prazas, a consellería pretende su-
primir máis de 2.000. As especia-
lidades que máis padecen o recor-
te son as da lingua española, gale-
go, matemáticas, inglés, bioloxía
e xeografía e historia. A CIG-En-
sino demanda a anulación desta
orde ao considerala ilegal por non
ter sido negociada e porque su-
pón unha grave perda de prazas
e, para os interinos, os seus pos-
tos de traballo. “Trátase dunha
reconversión do ensino que non
se xustifica pola reducción de
alunos nas aulas. ¿Como imos
falar de Lei da Calidade cando
en vez de reforzar non se garan-
tes as necesidades educativas?”,
pregúntase Louzao.♦

concepto de técnicas instrumen-
tais ou destrezas básicas. A falta
de esforzo, de traballo, son caren-
cias non só do sistema educativo,
senón de toda a sociedade. A re-
forma da educación non pode sus-
tituir a reforma da sociedade.

Dentro desta reformas, ¿a
Lei de Formación Profesional
que papel vai xogar?

Cando fun director xeral de
Formación e Emprego dinme con-
ta de que na Formación Profesional
estabamos a funcionar con com-

partimentos estancos. Non ten sen-
tido que existan tres formacións
profesionais totalmente separadas.
É necesario tamén adecuar as titu-
lacións ao mercado laboral con re-
coñecimento a nivel de documento
e diploma e a permeabilidade entre
unha formación e outra. Asimes-
mo, son imprescindíbeis as prácti-
cas nas empresas. Todo isto deu lu-
gar a unha lei, pero aquí xa temos a
andar o Plano Galego de Forma-
ción Profesional que vai permitir o
funcionamento imediato dos cen-

tros integrados onde van convivir
os tres sistemas: ocupacional, re-
glada e contínua. As principais de-
mandas laborais están sendo de
técnicos, por iso temos que poten-
ciar a FP. Non podemos seguir coa
mentalidade de que todos teñen
que ir á universidade.

Relacións co Goberno central

Outro ponto de controversia é o
que se pode apreciar como im-
posición do Goberno central dos

seus planos de ensino, cando a
Xunta ten estas competencias
transferidas. Podemos citar co-
mo exemplo a Lei de Humani-
dades ou a de Calidade.

A antinomia Administración
central-administración autonómica é
importante, cada día máis candente,
e vai dar lugar a moitas polémicas. A
Administración do Estado vai inten-
tar manter sempre que poida un con-
texto de ámbito xeral. Penso que ao
tema das Humanidades había que
porlle remedio urxentemente.

Independentemente de calquer
consideración ideolóxica, a histo-
ria e outros ámbitos das humani-
dades, estaban sendo enfocadas
dun xeito tan imediato ao alumno
e tan centrado no entorno que non
lle permitía adequerir visións glo-
bais e xenéricas. Non digo que ha-
xa que facer un estudo da historia
coma antes, pero había alumnos
que remataban os estudos sen ter
nin idea de persoaxes importantí-
simos de ámbito nacional ou inter-
nacional. É preciso comezar cos
aspectos globais para ir aos parti-
culares. Estamos, cada día, nun
mundo máis globalizado.

O que pretendo é adecuar o
sistema educativo a Galiza naque-
las cousas que non debemos per-
mitir que haxa inxerencias da ad-
ministración central.

Está tamén aí a Lei de Uni-
versidades. Nós temos a nosa
propía lei. O outro día Manuel
Fraga e Xosé Mauel Beiras fala-
ron da necesidade de consensua-
la. ¿Cal é a posibilidade? ¿En
que aspectos?

Existe un primeiro ámbito, ur-
xente: sacar un decreto que regule
a contratación de profesorado e
sendas leis que regulen o Consello
Galego de Universidades e os
Consellos Sociais das tres univer-
sidades. O decreto vai ser aproba-
do pola Xunta, consensuado por
todos.  A Lei do Consello será
aprobada antes do veráan no Par-
lamento. A Lei dos Consellos So-
ciais foi a consulta esta semana,
pero non vai poder ser aprobada
antes do verán.

A lei marco xeral, que derogaría
a lei de 1989, nós pensámola con-
sensuar, porque a miña divisa é diá-
logo e flexibilidade. Penso que a
postura do Presidente é lóxica e co-
erente. Existe un diálogo estreito co
líder do BNG e a min encargoume
o Presidente que materialice ese
diálogo para chegar a un consenso.
Aquí sí que vai haber moitos pon-
tos de desenvolvemento específica-
mente galegos que non teñen por-
que contradicir nin o espíritu nin o
marco xeral da LOU.♦

Están a preparar un novo pla-
no de normalización lingüísti-
ca. ¿Podería adiantarnos a súa
filosofía e os eixos básicos?

A lingua galega ten que ser po-
tenciada non só coa cabeza, senón
tamén co corazón. O ensino é bási-
co para a normalización, pero non
pode ser o único ámbito. Cremos
que despois de 20 anos de aprobar
a lei de Normalización Lingüistica
(vivin a súa aplicación como po-
nente entre os inspectores do ensi-
no) é necesario un novo empuxe.
Os avances nestes anos son moi
grandes. Recoñezo tamén que hai
problemas, que hai colectivos que
queren ir máis de presa, que queda
moito camiño por andar. 

Os nenos coñecen o galego,
non hai rexeitamento. Todos os
estudos falan dun progreso en
canto a entender, a coñecer o
idioma. Temos que procurar que
no ensino aínda se aprete máis e
se normalice máis o galego.

Imos comezar a consensuar o
novo Plan de Normalización Lin-
güistica. Desde as páxinas de A
Nosa Terra quero lanzar un ofe-
recemento a todos os colectivos
que nos queiran aportar a súa ex-
periencia. Queremos chegar a un
plano que permita utilizar máis o
galego nas administracións públi-
cas, en todo tipo de institucións e
colectivos coa idea de empregar
sempre a motivación, o estímulo
e a axuda e non utilizar medidas
coercitivas, aínda que, ás veces,
non quede outro remedio.

Efectivamente, no ensino
non se está a cumplir a lei en
moitos dos centros.

Hai casos onde non se cum-
pre, é certo. O ano pasado encar-
gamos un inquérito á Inspeción

no que vemos que existen equipos
de normalización en máis do 80%
dos centros, que as tarefas admi-
nistrativas se realizan no 91% en
galego, que as materias mínimas
obrigatorias non as imparten en
galego unicamente o 11%... 

Evidentemente que temos
aínda que avanzar. Nestes mo-
mentos estamos a manter unhas
reunións de traballo coa Inspec-
ción Educativa e con todas as
Delegacións Provinciais para
volver reincidir nos centros e re-
visar os incumprimentos. Imos
iniciar campañas de motivación e
apoio pero tamén imos esixir se-
riedade e responsabilidade e to-
maremos as medidas necesarias
para que se cumpra a lei.

¿Para cando un rapaz gale-
go poderá estudar no seu idio-
ma desde a gardería?

Estamos nun país bilíngue. A
situación millor para estas rexións
é o bilingüismo, concluiu a VIII
Conferencía Internacional de Lin-
guas Minoritarias hai pouco en
Santiago. A normativa di que o
alumno debe dominar as dúas lín-
guas ao acabar o seu ensino obli-
gatorio. Fálase na lei de que os
alumnos deben recibir clase na lin-
gua maioritaria nos primeiros cur-
sos, pero tamén de que terán unha
atención individualizada os que se
expresen na outra lingua. Penso
que hai que potenciar as dúas lín-
guas ao longo do ensino obriga-
torio para reforzar aos alumnos
que máis mal dominen unha das
linguas. Estamos poñendo todo o
empeño para que os alumnos de
máis de 16 anos teñan as clases en
galego. Pero depende de moitas
variábeis, dos consellos escolares,
dos profesores, dos centros... Non

creo que sexa certo que os alum-
nos que queiran non teñan a opor-
tunidade de estudar en galego.

¿Pero, de verdade, vostede
non está preocupado polos in-
quéritos, alarmantes para
min, que falan da desapari-
ción do galego nun prazo cur-
to de tempo? ¿Non pensa que
esa política de bilingüismo
harmónico pode ter bastante
culpa desta situación?

Nos traballos dinse que en Es-
paña é onde máis se garanten os
dereitos lingüisticos. O informe
da Unesco tampouco fala da de-
saparición do galego como titula-
ron algúns médios. A aposta que
fixo a Xunta de Galiza desde
sempre, de utilización das dúas
línguas, é importante. Penso que
se está avanzando, malia o que di
moita xente, no estudo e no coñe-
ciento do galego. Pero, unha Ad-
ministración pública, ¿qué máis
pode facer? ¿Entrar nunha activi-
dade coercitiva que mesmo podía
ser negativa? Non existe na so-
ciedade ningunha situación de re-
xeitamento cara ningunha das dú-
as linguas. A lingua galega, por
outra parte, está emarcada no
contexto xeral das linguas mi-
noritarias do mundo e non é tan
negativo como se quere facer ver.

Francisco Vázquez afirma
que o concello da Coruña non
vai cumprir a sentencia sobre o
topónimo. ¿Qué vai facer a
Xunta?

A atitude de Paco Vázquez
para co galego é positiva. O ou-
tro día estiven falando con el en
galego. Agora en serio, a Admi-
nistración vai utilizar todas as
medidas para que se cumpra a le-
galidade.♦

‘Farémoslle cumprir a Lei de Normalización
ata a Paco Vázquez’

O profesorado galego quéixase
de que está pouco recoñecido e,
como exemplo, citan que co-
bran moito menos ca os dou-
tras comunidades.

Pero o que non se di é que des-
de o ano 1992 ata hoxe os profeso-
res galegos eran os segundos de Es-
paña. A Consellería pretende che-
gar a acordos retributivos que per-
mitan pór ao profesorado galego
onde ten que estar. No outono po-
deremos comezar a trazar un plano
de millora retributiva. Pero non só
debemos de mellor as retribucións

do profesorado, senón racionalizar
tamén os recursos humanos.

¿Que quer dicer?
Que hai que revisar o plantel

de profesores nos centros docen-
tes para ver se hai sobrantes e po-
den integrarse noutros lugares.
Iso vainos permitir un aforro pa-
ra millorar os salarios.

E un plano de xubilacións...
Estamos a dar unhas axudas

bastante interesantes para poten-
ciar a xubilación. Non podemos
ir máis alá. Sería entrar nunha di-
námica contraria á política xeral

que está a seguir o Goberno cen-
tral.  Teño que dicir tamén que,
agás na Primaria, o profesorado
non ten tendencia a xubilarse aos
60 anos. ¿É pouca a incentiva-
ción ou son moi boas as condi-
cións laborais? Non o sei.

¿Entre os novos planos da
súa consellaría entra a forma-
ción do profesorado, que afir-
man que ten que realizala pola
súa conta? ¿E melloras nas do-
tacións dos centros, como biblio-
tecas e profesionais de apoio?

O ano pasado puxemos a an-

dar un novo plano de formación
do profesorado máis centraliza-
do. Estamos realizando un esfor-
zo grande neste eido. Hoxe xa te-
ñen a posibilidade de formarse
nos propios centros ou nos cen-
tros de formación do profesora-
do. Ao último “retiro” do Gover-
no levamos un plano marco xeral
de formación do profesorado. Pe-
ro creo que o docente ten un
grande papel na autoformación.
Os novos equipamentos pódense
ver. Polo demais, estamos a gas-
tar moito diñeiro en dotacións.♦

‘Revisaremos os planteis
para que desde Outubro cobren máis os docentes’



“A miña boca provoca, a miña
boca non se equivoca” é o retrou-
so do himno da carreira compos-
to por Xurxo Souto, retrucando
tamén a famosa canción de Ale-
jandro Sanz, coñecida pola maior
parte dos rapaces. O Correlin-
gua, que chega a súa séptima edi-
ción, ten o apoio dunha páxina
web (www.correlingua.org) na
que se pode acceder a un foro pa-
ra poñen en común experiencias,
a un cruce de cartas entre o alum-
nado dos centros, a un caderno de
traballo ou mesmo ás bases do

xogo de rol que se distribuirá en-
tre todos os centros de ensino. 

Un dos obxectivos do Corre-
lingua é, segundo as entidades
convocantes, “sensibilizar á so-
ciedade, a través da poboación
xuvenil, da importancia da de-
fensa da lingua e asociar a refle-
xión lingüística a actividades co-
lectivas, lúdicas amenas e inter-
disciplinarias”.  Máis de 30.000
rapaces participaron o pasado
ano nas distintas carreiras, unha
cifra que os organizadores –Me-
sa, CIG-Ensino, ASPG, Nova

Escola Galega, as coordinadoras
comarcais das equipas de norma-
lización lingüística e distintos
concellos- esperan ver incremen-
tada na presente edición. Os ra-
paces serán recibidos nas distin-
tas localidades por coñecidos
personaxes como Uxía, Fran
Alonso, Susana Seivane, Lois
Diéguez, Afonso Pexegueiro,
Álvaro Pino, Suso Carballido,
Kiko Neves ou Xosé Manuel La-
go, cunha especial participación
de Xurxo Souto, un dos princi-
pais colaboradores das carreiras. 

Con cabeciña

A carreira partirá da praza da
Quíntana de Compostela o día 3.
Nese mesmo espacio, ás 12.30
horas lerase por vez primeira o
manifesto por parte de Santiago
Romai (o popular Fito de Mare-

as vivas) nun acto no que parti-
cipará tamén Xurxo Souto, autor
do himno e o manifesto,un texto
que olla para o futuro e anima
aos rapaces a empregar o galego
baixo o grito de : “¡Fala, non pa-
res!, ¡Fala non cales!. “O consu-
mismo, coa súa dinámica silan-
deira todo o quere dominar. Ten-
ta que non pensemos, que non
falemos, que todos teñamos os
mesmos gustos, que perdamos a
identidade. Que só sexamos es-
pectadores, dispostos a comprar
o que nos digan, dispostos a tra-
gar con todo o que nos manden.
O mellor antídoto é nosa propia
cabeciña” di o manifesto que
convida a empregar “unha arma
ben fermosa: a forza da palabra”.  

Polo ensino en galego

O acto reivindicativo central

do 17 de maio será a manifes-
tación que partirá ás 12 horas
da Alameda de Compostela
convocada por distintas orga-
nizacións. O lema da mobiliza-
ción será “Polo dereito ele-
mental a aprender no noso
idioma” e o punto de atención
estará posto novamente nos
máis novos nos que, segundo
todos os estudios, se está a dar
unha alarmante perda de falan-
tes. Como campaña previa ao
Dia das Letras profesores de
numerosos centros están remi-
tindo un comunicado ao presi-
dente da Xunta no que esixen o
cumprimento do decreto de en-
sino en galego, reclaman a ga-
rantía do ensino en lingua ga-
lega en educación infantil e
primeiro ciclo de primaria e
demandan un plano xeral de
normalización lingüística.♦
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Nestes días, entre o 26 de abril e
o 3 de maio, desenvólvese en
Compostela a “I Semana pola
Liberdade de Prensa”, cunha se-
rie de exposicións, conferencias
e mesas, coas que o Colexio Pro-
fesional de Xornalistas de Gali-
cia quere abrir á sociedade un
debate sobre algo tan delicado
como pode ser todo aquelo que
lles afecte ás liberdades.

E dito o dito, que era introito
inexcusÁBEL, un pregúntase o
por qué de que aínda a estas altu-
ras da historia teñamos que andar a
lidar con censuras, autocensuras,
doutrinarismos, clientelismos, ser-
vilismos e peaxes de toda caste.

É preocupante, é triste ver co-
mo neste país se está a degradar un
dereito tan fundamental como é o
da liberdade de prensa, de infor-
mación ou de expresión, que de to-
das estas formas se pode dicir.

Para os que xa fixemos callo
nas mesas de redacción a costa de
anos, e vivimos ou mesmo axuda-
mos un chisco aos tránsitos que van
da censura previa á autocensura; da
autocensura á liberdade vixiada, e
desta á plenitude de liberdades, re-
sulta desacougante ver agora como
todos eses logros se nos están esfa-
relando entre as mans.

Duns anos para acá estamos

asistindo a un claro retroceso no
exercicio da liberdade de informa-
ción. Hai cousas das que se pode
escribir o que se queira; pero todos
sabemos que tamén hai outras res-
trinxidas, máis ou menos restrinxi-
das, en función das influencias e
do peso económico que os “pode-
res” exerzan sobre os medios.

Se un medio está fortemente
subvencionado polo poder, ou go-

za dunha concesión dese mesmo
poder, ou orgánicamente depende
dese poder, cae de caixón que as
informacións relativas a ese om-
nipresente poder van ser sempre
informacións edulcoradas, con
cheiro a inciensos e a mirras.

E o caso é que non tiña por que
ser así, pero de feito é así. E máis
cando eses poderes nos queren
convencer das bondades de cruza-

das interesadas, inxustificadas,
desproporcionadas, ás veces crimi-
nais, e sempre difíciles de explicar.
Recentemente pasou co de Afga-
nistán, e está a pasar co de Palesti-
na, co de Venezuela, e con moitos
sucesos máis próximos, que non
lles cito para evitar represalias.

Represalias...pero ¿de quén?
Vostedes xa me entenden; que se
algo de bo temos os galegos é que
anque esteamos perdendo a man,
podémoslle seguir cantando as co-
renta ao mismísimo rei de bastos.

Claro que o día no que eses
poderes arríen a albarda, e enten-
dan que con algo menos de in-
ciensos e un punto de crítica van
resultar máis dixeribles, máis no-
sos, máis cribles, ao mellor deixan
de nos atafegar, intoxicar, amolar,
e fan que Xornadas coma a que
estes días se desenvolven en San-
tiago resulten innecesarias.♦

De liberdades, inciensos e
albardas

XOSÉ LUIS MUÑOZ

Ábrese en Compostela unha Semana pola Liberdade de Prensa. Unha oportunida-
de para lembrar os tempos difíciles que vivimos para a expresión libre das opinións.

Santiago

O Correlingua bota a andar do 3 ao 16 de maio

‘A miña boca non se equivoca’

P.B.
O xoves 25 de abril celébrase o
xuízo de faltas contra os univer-
sitarios que se pecharon en De-
cembro no Reitorado da Univer-
sidade de Santiago para protestar
contra a LOU. Dous días antes, a
Asemblea de Estudantes de
Compostela xuntaba aos seus
compañeiros na Praza de Plate-
rias, nun recital polos dereitos ci-
vis e a liberdade de expresión.   

Poesía, música, maxia e tea-
tro. Estes foron os compoñentes
fundamentais dunha cita coa que
os universitarios de Santiago qui-
xeron amosar a súa solidariedade
cos 49 estudantes enxuizados por
ocupar un Claustro e pecharse no
Reitorado durante a campaña de
mobilizacións contra a LOU. Ese
mesmo día, durante a celebración
dunha Xunta de Goberno, o reitor
Darío Villanueva, responsábel de
ordenar o desaloxo do Reitorado
e das denuncias pola interrupción

Claustro, negábase a paralizar as
accións legais emprendidas con-
tra eles. A petición viña avalada

por un manifesto que asinaron ao
redor de 300 profesores.  

Na tardiña do martes 23 ta-

mén se apresentou na Praza de
Platerías un Manifesto universi-
tario e social polos dereitos civis
e a liberdade de expresión que
alerta sobre a “sistemática des-
trucción das esferas de liberdade
que o conxunto da cidadanía aca-
dou” baixo a “máscara da seguri-
dade”. Este documento denuncia
a criminalización das accións de
quen exerce pacificamente os
seus dereitos e fai un chamamen-
to “clamoroso”  para defender os
dereitos lexítimos e as liberdades
públicas. “Folgas sindicais, ma-
nifestacións estudiantis, actos en
xeral que denotan a liberdade de
pensamento son constantemente
cercenados no noso entorno”, di
o  manifesto que tamén chama a
atención sobre o que está a acon-
tecer na esfera internacional e
concretamente co pobo palestino.

Manuel Rivas, Suso de Toro,
Méndez Ferrin, Roberto Vidal
Bodaño, Antonio Durán Morris,

Quico Cadaval, Xurxo Souto, o
alcalde de Pontevedra, Miguel
Anxo Fernández Lores, a tenente-
alcalde de Santiago, Encarna Ote-
ro, Susana Seivane, Xurxo Souto,
Milladoiro, Fuxan os Ventos, O
Carrabouxo, Francisco Rodrí-
guez, Bieito Lobeira, Suso Seixo
e as organizacións CCOO, CIG,
UGT, BNG, CAE, CAF, Adega,
Federación de Asociacións Veci-
ñais de Santiago, o COSAL, entre
outros asinan este documento .

No acto participaron os poe-
tas Manuel Maria, Miro Villar,
Chus Pato e Bernardino Graña.
O teatro correu a cargo de Pepe
Penavalde e a maxia púxoa o
Mago Teto. Estiveron tamén re-
presentantes do Grupo de Profe-
sores Pechados en Mazarelos,
do Comité de Folga de Cespa, os
PAS da Trabe e da Asociación
de Estudantes Palestinos. Xosé
Constela e Liñaceira encargá-
ronse da música.♦

Venres 3: Compostela

Venres 3: O Condado

Luns 6: O Salnés

Martes 7: A Coruña

Mércores 8: Lugo

Xoves 9: A Mariña

Venres 10: Ferrol

Luns 13: Ourense

Martes 14: Pontevedra

Mércores 15: Baixo Miño

Xoves 16: Vigo

Calendario para correr coa lingua

A.N.T.
“Fala, non cales!” é o lema da grande carreira pola lingua que dos dí-
as 3 ao 16 de maio atravesará o país. Mozos e mozas son os protago-
nistas desta iniciativa que ten o seu inicio en Compostela e remata en
Vigo pasando polo Condado, o Salnés, a Coruña, Lugo, a Mariña, Fe-
rrol, Ourense, Pontevedra e o Baixo Miño. O 17 de maio, Compos-
tela acollerá a manifestación pola lingua que este ano se convoca
baixo o lema “Polo dereito elemental a aprender no noso idioma”. 

Darío Villanueva négase a paralizar as accións xudiciais contra os denunciados

Os universitarios de Santiago suman apoios
nun manifesto polos direitos civis e a liberdade de expresión

Imaxe do recital poético solidario nas Praterias.                                      A . PA N AR O



H.V.
Arredor de 12.000 persoas asisti-
ron o sábado 20 de abril á mani-
festación convocada pola Plata-
forma en Defensa da Ría de Vi-
go para repudiar a proliferación
de recheos e espigóns na ría.

“Non máis recheos, non máis
vertidos, defendamos a ría” era
o lema co que a Plataforma e 35
asociacións máis convocaban a
multitudinaria celebrada en Vi-
go. Na marcha, que partiu de
Bouzas e concluíu fronte á sede
da Autoridade Portuaria, so-
brancearon colectivos e consig-
nas de todo tipo, como “con es-
ta afición, toda a ría de formi-
gón” ou como a copla “na ría de
Vigo/ non se pode estar/ con
tanto recheo/ que botan ao
mar”, que corearon unhas canta-
reiras de Teis.

Na manifestación científicos
marchaban xunto a mariscado-
ras, concelleiros a carón de
membros das organizacións de
todo tipo que apoiaron o acto e,
ao remate do mesmo, o escritor
Xosé María Álvarez Caccamo
leu un comunicado no que se re-
clamaba a paralización das
agresións á ría como “a causa
máis urxente que ten neste mo-
mento a cidade”.

O vocal de Medio Ambiente
da Federación de Asociacións
de Veciños de Vigo, Anxo Igle-
sias, resaltou o éxito da mobili-
zación. “Descoñecíamos ata que
punto había sensibilidade social
en torno a esta cuestión e com-
probamos que é moi elevada”,
afirmou Iglesias.

Para os convocantes, o se-
guimento da mobilización “ten
que facer reflexionar á Autori-
dade Portuaria de Vigo e ao PP,
despois do acto Xulio Pedrosa,
presidente da Autoridade Por-
tuaria, e outros dirixentes do
PP permaneceron agachados,
iso denota preocupación por
parte do Partido Popular; só re-
alizou unhas declaracións, e
moi desafortunadas, Henrique

López Veiga, o que demostra o
pouco respecto que ten aos
asistentes”. 

Declaracións do PP

As declaracións de López Veiga
ás que facía referencia Anxo
Iglesias publicounas un medio
de comunicación local e nas
mesmas o conselleiro afirmaba
que os asistentes ao acto carecí-
an de información. “Só aceptan
o que a eles lles interesa –dixo
Anxo Iglesias en referencia ao
PP–, pero a xente acudiu libre-
mente e había persoas de todo
tipo de ideoloxías e de numero-
sas organizacións; non estaban,
claro está, os especuladores.
Nos próximos días tratarán de
desacreditar a manifestación
porque foi moi numerosa, pero
o que debían facer é meditar”.

Nos días posteriores, as de-
claracións do PP foron pingando
e, tras as de López Veiga, o por-
tavoz do PP no Concello de Vi-

go, Xosé Manuel Figueroa, reta-
ba a todos os manifestantes e
anunciaba que o proxectado re-
cheo do Areal “xa está decidi-
do”, para afirmar a continuación
que “é bo para o
desenvolvemento
da cidade”.

A mobiliza-
ción contou coa
vixilancia dun
amplo despregue
das forzas da orde
pública. Policías
locais, nacionais e
mesmo gardas da
Autoridade Por-
tuaria controlaban
a 12.000 pacíficos
cidadáns mentres
un helicóptero da
Policía Nacional
sobrevoaba a ma-
nifestación.

A presencia
policial non abondou para di-
suadir aos asistentes. “A xente
foi para dicir basta xa, basta á

especulación, basta á ocupación
da ría sen criterios razoados e si
á súa conservación”, indicou
Iglesias.

A Plataforma en Defensa da
Ría de Vigo, que
considera que o
éxito da mani-
festación marca
un antes e un
despois fronte
ao que ten que
tomar nota Au-
toridade Portua-
ria, anunciou
mobi l i zac ións
futuras, aínda
que de momento
non realizou
ningunha con-
vocatoria. “Pri-
meiro temos que
analizar a situa-
ción, despois, se
queren seguir

cos recheos, seguiremos nós
esixindo o respecto para a ría”,
afirmaron na Plataforma.♦
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MIGUEL BARROS

Nos textos canónicos
do galeguismo o tren
é unha reivindicación

presente dende os primeiros
momentos, así o recollen dis-
tintas manifestacións e dunha
maneira especial o programa
do Partido Galeguista  nos
tempos da república. A histo-
ria do tren é contemporánea
do  desenrolo do
nacionalismo galego. O
tramo Barcelona-Mataró
inaugurouse no 1848 e o na-
cimento do galeguismo acos-
tuma a datarse no 1843.

Dende aquela, Galicia
situada nunha periferia de difí-
cil acceso foi vítima das políti-
cas restrictivas do ministerio
de obras públicas. Non é de
extrañar que a aparición  dun
medio de comunicación terres-
tre que facía posíbel o despra-
zamento de mercancías
pesadas a longas distancias,
motivase o interés político e
empresarial, por este medio de
transporte, ao ser Galicia un
territorio no que a abundancia
de recursos minerais precisaba
non só dos medios marítimos,
senón tamén dos medios
terrestres de transporte.

Resulta paradóxico
alcumar ao nacionalismo gale-
go de separatista, cando
realmente un aspecto
fundamental da súa loita adíca-
se ao longo da súa historia a
conquerir comunicacións que
liberen o país do illamento.

Nos anos trinta os
deputados galeguistas chega-
ron a ameazar con devolver
as súas actas se se
interrumpían os traballos na
construción da vía férrea
Madrid-Zamora-Coruña.

Na actualidade o debate so-
bre o tren de alta velocidade re-
memora a evidencia dunha
situación que non por ser moi
distinta á de hai setenta anos,
non deixa de ser, dende o punto
de vista comparativo, totalmen-
te discriminatoria. No tema do
AVE as forzas políticas da opo-
sición e o goberno si terían un
motivo xustificado de consenso
porque co achegamento da
periferia aos centros de poder e
de consumo contribúese a xun-
guir a Galicia nun proxecto co-
mún de estado, considerado ta-
mén unidade económica e de
mercado, e por outra parte eví-
tase que o fenómeno do separa-
tismo físico non retroalimente
as xustificacións dos radicalis-
mos políticos que ven na
exclusión de Galicia a imperio-
sa necesidade do arredismo po-
lítico de facto.

Galicia gañaría moito e a
credibilidade das súas forzas
políticas tamén, se no clima de
consenso que nos invade, a so-
lución para dotar a Galicia do
tren de alta velocidade non se
fai esperar. Cento cincuenta
anos despois Galicia e o tren
aínda teñen unha cita pendente.
O nacionalismo non
abandonou nunca a
reclamación das mellores
comunicacións para o fisterre
galaico e hoxe, cando o gober-
no galego fai todos os días pú-
blica exhibición da súa fe gale-
guista, parece doado que a ve-
lla débeda histórica poida ao
fin, ser colmada.♦

Queda aproximadamente un ano
para os vindeiros comicios muni-
cipais e xa comezan a estudiarse
as propostas dos diferentes parti-
dos para ocupar a alcaldía da ci-
dade. Polo de agora, soamente o
BNG –con Xaime Bello– e Inde-
pendentes por Ferrol (IF) –con
Xoán Fernández– teñen claros os
seus candidatos. Sen embargo, a
proposta de IF podería cambiar:
o PP está a facerlle as beiras ao
seu alcaldábel.

Non todo é consenso no seo
das filas do PP. Todo comezou
despois dunhas declaracións do
seu presidente provincial, Jesús
Almuiña, quen manifestou o seu
interese de cara á incorporación
de Xoán Fernández nas listas po-
pulares. Dende ese intre, agar-
douse a resposta do independen-

te, quen afirmou que se o PP es-
tá realmente interesado debe dar
o primeiro paso. Nembargantes,
non desbotou a posibilidade.

A disconformidade dalgúns
membros do PP con respecto a
esta posíbel incorporación vén
dada polo pacto de goberno que

mantiveron con IF. Aquel acor-
do, estando como alcalde o po-
pular Xoán Blanco, non foi todo
o ben que moitos agardaban.

Pero as cousas marchan. Ma-
nuel Fraga xa se pronunciou ao
respecto. O presidente da Xunta
e do PPdeG afirmou que o seu

partido mantén abertas todas as
posibilidades de cara aos vindei-
ros comicios municipais. E por
se iso fora pouco, sinalou que
sinte un profundo respecto por
Fernández, quen formou parte do
seu goberno autonómico como
conselleiro de Industria entre os
anos 89 e 94.

Así e todo, Fraga lembrou ta-
mén que o seu respecto é exten-
síbel aos membros do PP que
non ven con bos ollos o ingreso
de Juan Fernández nas súas filas,
así que quedamos case como es-
tabamos ao principio. Unha pis-
ta, a popularidade da que goza
Fernández na cidade é unha baza
importante, e ao PP interésalle
recuperar a Alcaldía, agora en
mans do Bloque. Haberá que
agardar a ver o que pasa.♦

Facéndolle as beiras
a Xoán Fernández

MARTINA F. BAÑOBRE

Cando só queda pouco máis de un ano para as munici-
pais o PP non desbota a posibilidade de repescar para
a candidatura ao outrora repudiado Xoán Fernández.

Fe r ro l

Asistiron 12.000 persoas e apoiaron máis de 35 asociacións

Multitudinaria manifestación
contra os recheos na ría de Vigo

“Non máis recheos, non máis vertidos, defendamos a ría” era o lema que presidía o acto.                                 PA C O  VILABARR O S

Ante o éxito

da manifestación a

Autoridade Portuaria

ten que tomar nota,

afirman

na Plataforma

de Defensa da Ría



“A conclusión unánime é que so-
mos maltratados. Os medios de
comunicación non son indepen-
dentes e neutrais”. Con esta ase-
veración Manuel Monge, da Pla-
taforma en Defensa do Asilo da
Coruña, mantiña que prensa, ra-
dio e televisión “toman partido”
por razóns políticas e económi-
cas. “Hai temas que non se poden
tocar e a información que os
cuestiona minimízase. Por exem-
plo -engadía- detrás do derrubo
do asilo había unha operación es-
peculativa de máis de 72 millóns
de euros, na que están interesados
inmobiliarias e constructores”. 

Ao seu testemuño sumáronse
outras experiencias similares du-
rante o debate que acolleu o Au-
ditorio de Galiza, en Santiago.
“Nos días previos á última Mar-
cha Antipeaxe –contou Iria Mén-
dez, membro da Plataforma que
demanda a gratuidade de Rande–
asistimos a unha auténtica cam-
paña desmobilizadora, con titula-
res a toda páxina sobre un novo
convenio que ia beneficiar aos
usuarios da ponte. É o quinto que
anuncian, pero a xente ten que
seguir pagando. Sábese de boa
tinta que en medios de comunica-
ción públicos os xornalistas tiñan
prohibido dicir que ao día se-
guinte estaba convocada unha
mobilización. Apesar da propa-
ganda da Xunta, na marcha parti-
ciparon milleiros de persoas, aín-
da que tamén houbo xornais que
logo non publicaron unha liña”. 

“Xuntamos manifestacións de
máis de mil barcos e vinte mil per-

soas contra a instalación dun par-
que de depósitos de hidrocarburos
que tamén tiveron escasa repercu-
sión nas páxinas de Galiza”, expli-
caba Xosé Ramón Mariño, da Pla-
taforma en Defensa da Ría de
Arousa. Representantes dos colec-
tivos e asociacións sinalan que se
produce unha “fragmentación te-
rritorial” da información que impi-
de que os conflictos acaden unha
repercusión nacional. De calquer
xeito, Paloma Fernández da Coor-
denadora contra o encoro do
Úmia advertía que “cando eran de-
nuncias de alcance, como a quere-
lla criminal que apresentamos con-
tra o presidente de Augas de Gali-
za e o Subdelegado do Goberno,
había suxerencias desde os despa-
chos aos xornalistas sobre o trata-
mento que se lle daba ás informa-
cións, incluso, a nível local”. En
Arousa “o único profesional que
daba información boa das deman-
das da Plataforma foi despedido. O
que defendía os intereses da central
de hidrocarburos agora é o xefe do
Gabinete de prensa do concello,
gaña 3.600 euros ao mes e manexa
un orzamento anual que supera os
120.000 euros”, engade Mariño. 

Paloma Fernández queíxase
especialmente dos cartos investi-
dos pola Administración nas em-
presas xornalísticas. “Poderiamos
gañar un contencioso administra-
tivo por malversación de caudais
públicos. Cos nosos cartos invís-
tense millóns de pesetas en publi-
reportaxes que son auténticas fal-
sedades”. Este proceder foi o que
provocou que a Plataforma Anti-

peaxe, por exemplo, editara carta-
ces e autocolantes nos que des-
minte as promesas inseridas nun-
ha páxina de publicidade do con-
selleiro Xosé Cuiña que apareceu
no Faro de Vigo antes das elec-
cións autonómicas. Neste mesmo
sentido, Manuel Martín, o repre-
sentante da Plataforma pola Sa-
nidade Pública, lembraba o re-
parto nos centros de saúde de pe-
riódicos gratuitos que paga a
Consellería de Sanidade. 

“A forma na que as empresas
da comunicación se deixan sub-
vencionar é corrupta”, comenta
Luís Álvarez Pousa, profesor na

Facultade de Xornalismo, para
logo explicar que através de con-
venios a Xunta tense reservado o
dereito a rectificar a información
antes de ser publicada. Segundo
as súas investigacións, desde a
chegada de Fraga a Presidencia
da Xunta, entre o 1989 e o 1996,
o Executivo distribuíu entre os
medios, sen control parlamenta-
rio e convocatoria pública, máis
de 120 millóns de euros. “Hoxe a
cantidade que se negociou bilate-
ralmente pode ascender a 180 mi-
llóns de euros. Hai periódicos que
non poderían editarse se a Xunta
lles retira estas subvencións”.♦
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Os nenos
veñen
de París
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

T iña pensado escribir
unha crónica
afectiva sobre o

Carballo de Escuadro,
vítima dunha longa
agonía do progreso
chapapote. Queda para
outra urxencia. Hoxe os
teletipos veñen de París,
o niño da cigoña que non
marcha. “O trunfo do
neofascista Le Pen
alarma a Europa”. Son
os resultados das
primeiras e xa hai un
sismo nas consciencias
dos que andaban de
caralladas mediáticas,
desercións políticas,
sociais, económicas. Xa
non é so o aviso, é o
realismo. Os 74 anos do
tal Jean-Marie Le Pen,
cólanse na morralla,
viaxan polas urnas,
chegan ás pantallas do
lixo e velaí está o raposo
na noite do galiñeiro
francés, tan preto. El di
que é “un home libre,
socialmente de esquerdas
e economicamente de
dereitas”. Sabe que as
palabras e os deseños
políticos de arestora son
furriqueira. Case todo
vale. E no casetodo (así,
todo xunto) mete mau e
voto, descobre os cepos
da negrura da historia e
ponos a sollar na aira
desta Europa globalista,
ambulante e mercader.
Pois aí o teñen: parlante,
home de feita, vendendo
as pócimas da súa
ideoloxía ultra dereitista
nun tarro de arxila
nacarada. Todo vale,
digo agora, unhas poucas
liñas máis adiante.

Aquí, abaixo dos
Pirineos, enfuciñados
entre a néboa do monte
Perdido (non confundir
co Pedrido en
Compostela) andan os
magos miserabeis
encantando á xente nos
caraoques desa
operación, na
inmundicia desas
Crónicas, no esterco dese
Irmau... ¿E na Galega
que? Velaí vén o sono. A
bosta contra o tedio. O
azourido rebrinco polo
autógrafo no Coliseo, no
Estadio, no Estudio de
TV, na Casa Branca de
pedra, que lambemos,
adorantes, cómplices dun
tempo morto de furias
que nos arrinque a forza
e a voz. Así enghorda Le
Pen, e Sharon, e Bush,
e... sen fin. Así.♦♦

Case trinta colectivos sociais participan no Foro da Cultura
para denunciar o papel dos meios de comunicación 

‘A prensa manipula’

“Aínda que non sexa rendábel
para a empresa”, o xornalista
X.M. Vega apelou ao exercicio
ético da profesión. Na preca-
riedade laboral dos traballado-
res dos medios descansa, se-
gundo algún dos presentes, o
seu poder de manipulación. Ao
entender deste profesional
existen marxes pequenas e es-
tase renunciando a aproveita-
las. “Para min iso é o máis in-
mobilizador. En calquer con-
flito sempre existen dous inte-
reses enfrentados, cando me-
nos hai que apuntalos”. 

Vega participou no debate
como representante de Inicia-
tiva Plural que promove unha
Iniciativa Lexislativa Popular
para mudar o sistema de elec-
ción do director xeral da

Compañía de Radio Televi-
sión de Galicia. Este xorna-
lista considera “determinante
para unha boa saude demo-
crática” que existan un me-
dios de comunicación públi-
cos “para todos”, con infor-
mación plural e veraz.

Como unha primeira alter-
nativa a situación actual, o Fo-
ro da Cultura comprometeuse
a convocar unha xuntanza para
artellar a creación dunha páxi-
na web que difunda toda a in-
formación que xeran colecti-
vos, asociacións, sindicatos e
plataformas que se enfrentan a
conflitos de importancia para o
país. Un punto de encontro al-
ternativo que tamén quer ser-
vir de base para a coordinación
e a posta en común.♦

A precariedade
dos xornalistas

PAULA BERGANTIÑOS
“Polos titulares de prensa a xente chega a pensar que os do Morra-
zo xa cruzamos a ponte de Rande gratis”. Son palabras de Modes-
ta Riobó, presidenta da Plataforma Antipeaxe, que participou con
medio cento de asociacións e colectivos no debate que sobre medios
de comunicación e sociedade promoveu nos últimos meses o Foro
da Cultura. O sábado 20 xuntáronse para elaborar as conclusións.
Da posta en común tiran que o proceder das empresas xornalís-
ticas e da Xunta está a provocar un “grave défice democrático”.

Participantes no Foro exiben un cartel no que se critica o incumprimento das promesas ofre-
cidas por Cuiña en anuncios de prensa sobre a eliminación da peaxe en Rande. A . PA N AR O



Aínda que se publicou no BOE
o 4 de abril, a resolución da
Consellería da Presidencia era
do 15 de febreiro e na mesma
outorgábase o lote 1, da rede
corporativa multiservicio (da-
tos), a Telefónica por un impor-
te de 5.587.754,85 euros
anuais; o lote 2, do servicio cor-
porativo de conexión a internet,
á compañía galega R por
384.767,95 euros anuais; o lote
3, do servicio corporativo de te-
lefonía fixa, a Telefónica por un
valor total de 1.933.827,79 eu-
ros anuais; o lote 4, do servicio
corporativo de telefonía móbil,
a Telefónica Móbiles por
1.241.561,33 euros ao ano e o
lote 5, da rede corporativa de
circuítos de reserva, a R por
206.167,40 euros anuais.

Do resultado do concurso
extráese que Telefónica proverá
á Xunta de distintos servicios de
telecomunicacións por valor de
8.763.687,45 de euros anuais,
mentres que R subministrará
servicios por valor de
590.935,35 euros ao ano. Deste
xeito, mentres Telefónica ofre-
cerá as telefonías fixa e móbil e
a conexión da rede troncal de
datos, R facilitará o aceso a in-
ternet e xestionará os dominios e
os sistemas para realizar copias
de respaldo da información.

Non conseguiron a adxudi-
cación de ningún dos lotes a
empresa Retevisión, que conco-
rría aos servicios que R; British
Telecom, que presentaba ofer-
tas en internet e respaldo de da-
tos; Amena e Vodafone, compa-
ñías que só presentaron ofertas
para a subministración de tele-
fonía móbil.

Valoración do concurso

Á marxe da discriminación na
adxudicación, R lembrou que
tanto a súa oferta económica co-
mo a súa calidade técnica “son
sensibelmente mellores”. En
conxunto a oferta de R era
475.504 euros inferior á de Tele-
fónica nos catro lotes nos que
ambas compañías coincidían no

concurso –Telefónica tamén
presentou oferta para telefonía
móbil. Ademais, a oferta desa-
gregada de R tamén era econo-
micamente de menor contía en
tres dos catro lotes nos que as
dúas empresas coincidían ao fa-
cer ofertas. Así, no lote 1, o
multiservicio, que é o de maior
importancia, Telefónica resultou
adxudicataria cunha oferta de
5.587.754 euros anuais, cando a
proposta de R era de 5.307.942
euros, 280 mil euros menos.
Nos lotes 2 e 5 a adxudicataria
foi R porque a oferta era de in-
ferior contía ou de mellor cali-
dade –na conexión á internet
economicamente era máis ele-
vada a oferta de R pero estaba
relacionada coa oferta de res-
paldo de datos e tecnicamente
era superior. Só no lote 3 a ofer-
ta de Telefónica era economica-
mente mellor: 1.933.827,79 eu-
ros, fronte aos 2.398.038 de R,
465 mil euros menos. 

De todos xeitos, no lote 3, a
oferta de Telefónica é unha espe-
cie de tarifa plana que a final de
ano ten que axustarse ao consu-
mo telefónico rexistrado real-
mente, o que podería implicar un
incremento significativo na fac-
turación. Neste lote Telefónica
tamén fixera unha oferta tecnica-
mente similar á de R –no sentido
de ofrecer o servicio cuantifica-
do da mesma forma–, pero eco-
nomicamente moi superior no
prezo, 212 mil euros por riba da
que facía a empresa galega.

R, pola súa parte restou im-
portancia a estes feitos e indi-
cou que a adxudicación de parte
do servicio de telecomunica-
cións da Xunta a unha compañía
distinta a Telefónica constitúe
“un fito importante para a aber-
tura á libre competencia do sec-
tor”. R tamén matizou o resulta-
do do concurso ao lembrar que
resultou adxudicataria da meta-
de dos lotes aos que presentou
oferta e recalcou que “R e Tele-
fónica confírmanse na Galiza
como as únicas alternativas vá-
lidas para a prestación de servi-
cios de telecomunicacións”.♦

Nº 1.031 ● Do 25 de abril ao 1 de maio de 2002 ● Ano XXV

O galego ten  unha frase negativa moi
sinxela: utiliza simplemente a partícula
non, adverbio de negación: Vou/Non vou.
Outras linguas románicas utilizan (ou po-
den utilizar) dúas, caso do  francés (ne...
pas) ou do catalán (no... pas). Poden es-
tas linguas, en determinadas circunstan-
cias, trocar a segunda partícula por outra
(point, rien. personne... en francés, res,
mica... en catalán). Tamén nós utilizamos
dúas partículas negativas en certo tipo de
frases (Non dixo nada, Non veu ninguén).

Tanto as frases negativas do galego co-
mo as do francés e o catalán, e máis as das
restantes linguas románicas, teñen a súa
orixe no latín, e neste, na época serodia ou”
latín vulgar”, comezouse a reforzar o ne
(equivalente do noso non) cun substantivo
que significaba algo de dimensión pequena
e pouco valor (passum ‘paso’, rem ‘cousa’,

punctum ‘punto’ ou micam ‘miga’, por
exemplo) dando lugar a frases como Non
vado passum (“Non vou un paso”) ou Non
habeo rem (“Non teño unha cousa”). Velaí
a orixe das devanditas partículas, que foron
perdendo a súa significación orixinal para
quedaren en simples negacións.

En galego conservamos algúns restos
desas dobres negacións. Dicimos nada
pero algunhas veces substituímola por
cousa (Non fixo cousa, Non vexo cousa
ningunha). Nada procede do latín  rem

natam (é dicir ‘cousa nacida, cousa nada)
e mentres cataláns e franceses conserva-
ron res e rien outras linguas románicas,
como a nosa, conservaron nada. De todos
xeitos, tamén conservamos res nunha lo-
cución de ámbito moi limitado, nin res, e
na forma medieval ren que se sigue utili-
zando no nivel culto e literario. Neste ca-
so, conservamos tres tipos de formas (na-
da, cousa e res/ren). Todo un luxo.

E sinalamos, a maiores, outras frases con
dúas partículas negativas como Non fixo mi-

ga, na que miga (de igual orixe que o catalán
mica e o francés mie) perdeu o significado
orixinal ficando nunha simple partícula).

Un proceso algo semellante é aquel
polo que certas palabras perderon o seu
significado primitivo para tomaren unha
carga negativa derivada do contexto. Quen
podería pensar que cretino é orixinalmen-
te cristiano, un eufemismo (“inocente,
probiño”) para designar un tipo de persoa
que ten certo retraso mental debido a un
problema da tiroides? Pois éo. A palabra,
procedente dun dialecto da rexión france-
sa e suiza dos Alpes-Valais, espallouse e
derivou logo nun significado totalmente
distinto e negativo (‘parvo, idiota’).

Aínda que a primeira vista se nos
ocorrera pensar que cretino puidera ter
algo que ver coa illa de Creta, non ten
que ver nin res. Nadiña.♦

Negativa
HENRIQUE HARGUINDEY

Na adxudicación do contrato das telecomunicacións

A Xunta discrimina a R en favor de Telefónica

Telefónica e R son as principais operadoras de telecomunicacións no país.                                                              PA C O  VILABARR O S

H.VIXANDE
A Xunta de Galiza, no fallo do concurso para a adxudicación
do contrato das telecomunicacións do Goberno galego, dis-
criminou a R e beneficiou a Telefónica, que realizou unha ofer-
ta cun prezo superior ao presentado pola compañía galega.



A alarma saltou, con eses zunidos
que penetran non interior sen es-
candalizar, despois da xunta xeral
de accionistas do Banco Pastor: a
Lei do Mecenazgo que prepara o
Goberno central “é un torpedo na
liña de flotación” do Banco Pastor.
Así o explicaba o presidente do
banco, Xosé María Arias Mosque-
ra nun almorzo cos xornalistas. Os
círculos económicos, sociais, polí-
ticos e administrativos, comezan-
do pola propia Xunta, fixeron co-
mo que non se enteiraban. ¿Será
que, como Xosé María Arias, ta-
mén teñen confianza en que o Go-
berno corrixa ese proxecto de lei?

A Fundación Barrié de la Ma-
za controla o 44, 82% do capital
do Banco Pastor. De non mudar o
proxecto de lei que tramita o Go-
berno Aznar, esta fundación vería

reducido o seu dereito de voto a
tan só un 3%. Para controlar a en-
tidade sería suficiente unha OPA
(oferta pública de accións) que se
fixese co 25% do capital. Calquer
movimento especulativo poderí-
ase facerse deste xeito co control,
posibelmente para absorbelo,
deste banco galego.

Xosé María Arias afirma que
cre que “o Goberno central non
se deu conta do alcance desta
norma, pero moi pronto se fará
eco das peticións do mundo das
fundacións”. Dase a circunstan-
cia que a Fundación Barrié é a
única do Estado que se atopa
nesta grave circunstancia.  ¿Des-
piste? ¿Manobra de Madrid?

¿E se non chega a solución
agardada polo Banco Pastor? Dú-
as son as saidas que contempla

Xosé María Arias. Cada cal pior.
A primeira sería “tributar, renun-
ciando á isención fiscal que a lei
concede”. O presidente do banco,
negouse a cuantificar o que supo-
ría, pero, segundo puido saber A
Nosa Terra, o ano pasado repre-
sentou 3,6 millóns de euros. Des-
te xeito, a Fundación Barrié tería
que reducir drasticamente a súa
obra social e cultural, desde as
bolsas de estudos, aos actos cul-
turais e o apoio e convenios con
outras institucións. Suporía un
forte golpe para a cultura galega.
Desde o seu nacimento en 1966
dedicou máis de 180 millóns de
euros a estas misións.

A outra vía posíbel consisti-
ría na “aceptación de non exer-
cer os dereitos sobre o banco”
para non perder a iseneción fis-
cal. De optar por esta solución,
non só se perdería o control do
banco, senón que “sería contraria
á vontade do fundador”, sostén
Xosé María Arias.

¿Perderá Galiza mainiña-
mente outro instrumento finan-
cieiro?♦
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Unha primeira volta
espectacular

MANUEL CAO

As eleccións á Presidencia da República francesa aportaron uns
resultados que deberían levar a unha profunda reflexión dos axen-
tes políticos, económicos e sociais. Non é o máis importante que
Le Pen se convertera no contrincante de Chirac na segunda volta
senón que a axenda política e económica fora realmente levada
por esta extrema dereita xenófoba, antieuropeísta e populista.

Dos indicadores económicos de Francia non se observan
datos especialmente graves en relación aos demais países da
UE que expliquen unha polarización de voto arredor de grupos
tendentes aos extremos. En realidade, algunhas iniciativas do
goberno de Jospin eran unha excepción en Europa pola súa re-
lativa radicalidade esquerdista imposíbel de atopar xa, nin co-
mo proposta, nos programas do laborismo de T. Blair. 

As claves do segundo posto de Le Pen aséntanse conxun-
turalmente na prioridade das estratexias a curto prazo dos
múltiples líderes da esquerda que daban por descontado o pa-
se á segunda volta de Jospin e adicaron as súas enerxías e dis-
cursos a marcar distancias entre sí para medir diante do elec-
torado o seu poder real.  A gran cantidade de candidatos pre-
sidenciais (16) dividiu o voto  de tal forma que o propio Chi-
rac obtivo uns resultados inferiores ao 20%. A división do vo-
to tamén afectou ao propio Le Pen pois o seu antigo home de
confianza B. Mègret restoulle uns votos que o poderían levar
mesmo a gañar esta primeira volta. De todo isto dedúcese que
a regra decisoria de dúas voltas e o esquema de representa-
ción maioritario vixente en Francia debería correxerse por un
sistema proporcional que tivera en conta ao conxunto das pre-
ferencias da sociedade. Podería ocorrir algo tan absurdo co-
mo que Le Pen gañara a primeira volta das Presidenciais e
non tivera ningún representante nas vindeiras Lexislativas.

Mais é no manexo da axenda onde se observa que a ini-
ciativa política corresponde á extrema dereita. No seo da
Unión Europea, Francia é o país que máis ten que perder coa
consolidación desta e coa ampliación ao Este e resulta ex-
plicábel este sufrimento difuso do electorado e a saudade
pola grandeur perdida. Francia é un país con forza militar e
nuclear propia obsoleta diante da prepotencia dos EE UU; o
seu lugar de expansión natural son as antigas colonias afri-
canas das que só recibe inmigrantes e perigos para a seguri-
dade interna e externa; é o Estado máis centralizado de Eu-

ropa cunha burocracia
potente e ben asenta-
da nas institucións de
poder político, econó-
mico e social; ten un-
ha estrutura institu-
cional e social moi di-
fícil de integrar no
imparábel proceso de
globalización econó-
mica e cultural; os be-
neficios da política
agraria común  da
Unión Europea ca-
ducan inexorabel-
mente e case ningun-
ha das liñas de expan-
sión e novas dinámi-
cas da UE ampliada

coinciden cos intereses institucionais e sociais do entrama-
do de poder dominante. Neste sentido, a ampliación benefi-
ciará, sobre todo, a Alemaña, a política exterior da UE a pe-
nas presta atención aos países musulmáns e africanos, a con-
vención europea non seguirá as prioridades francesas, sen
esquecer que aínda debe estar fresca na memoria colectiva
dos galos a perda do franco como moeda propia.

En xeral, os grupos políticos da extrema dereita á extrema
esquerda asumiron como problemas clave esa falta de coesión
interna ameazada polos inmigrantes na seguridade e nos pos-
tos de traballo; a insuficiencia dos instrumentos e mecanismos
das políticas públicas afectados pola cesión de soberanía mo-
netaria e institucional á Unión Europea apoiada no Tratado de
Maastricht e os efectos negativos dun proceso de globaliza-
ción que afecta non só a temas económicos e comerciais senón
a aspectos de tipo cultural, lingüísticos e sociais que os fran-
ceses desexarían ver fóra da axenda globalizadora.♦

‘No seo da Unión Europea, Francia
é o país que máis ten que perder coa

consolidación desta e coa ampliación ao
Leste e resulta explicábel este sufrimento

difuso do electorado”

H.V.
Os tres xulgados do social nos que
se celebraron xuízos polos despe-
dimentos dos veterinarios de sane-
amento declararon nulas as actua-
cións da Xunta, que debe proceder
a readmitilos cun contrato laboral
indefinido. A Administración co-
mezou a presentar recursos.

Os xulgados do social de Ou-
rense, Lugo e Vigo declararon nu-
los os despedimentos de 78 veteri-
narios de saneamento que traba-
llaban para a Xunta nas provincias
de Ourense, Lugo e Pontevedra. O
oito de maio celébrase o xuízo
contra os 47 veterinarios despedi-
dos na provincia da Coruña.

Os fallos establecen que os
membros deste colectivo foron

despedidos en “represalia” por
teren exercido os “seus dereitos
fundamentais”. A sentencia rela-
ciona o despedimento coa pre-
sentación por parte dos veteri-
narios, no pasado mes de novem-
bro, dunha demanda en conflicto
colectivo para esixir o recoñece-
mento da súa relación laboral
coa Administración autonómica.
A relación entre estes dous fei-
tos, ao xulgar dos tribunais, “en-
cobre en realidade unha conduc-
ta discriminatoria ou lesiva dos
seus dereitos fundamentais”, xa
que ninguén pode ser víctima de
represalias por exercer dereitos
fundamentais como o de recorrer
aos tribunais.

Como consecuencia do fallo,

a Xunta terá que readmitir aos
veterinarios despedidos mediante
un contrato laboral indefinido e
pagarlles os salarios adebedados.
Sen embargo, a Xunta xa come-
zou a presentar os corresponden-
tes diante do Tribunal Superior.

Por outra banda, ademais do
xuízo polos despedimentos na
Coruña, está pendente un recurso
presentado pola Xunta ante o
Tribunal Supremo polo fallo dic-
tado no seu día por parte do Tri-
bunal Superior pola demanda de
conflicto colectivo que interpu-
xeron os veterinarios. Ata o mo-
mento, todas as sentencias dé-
ronlle a razón aos veterinarios,
que reclamaban unha relación la-
boral que a Xunta lles negaba.♦

A Xunta debe readmitilos con contrato indefinido

Declarados nulos os despedimentos
dos veterinarios de saneamento

A cultura galega perderá 3,6 millóns de euros anuais

Aznar dispáralle
á liña de flotación do Banco Pastor

A. EIRÉ
A independencia segue sendo a bandeira do Banco Pastor, o
sexto banco do Estado. Pero o seu futuro está ameazado polo
Governo central. A Lei de Mecenazgo que está a tramitar pon
ao banco galego en situación de “ingobernábel” e poderá ser
controlado e mercado por calquer especulador. A Fundación
Barrié vería reducido os ingresos en 3,6 millóns de euros anuais.

Asemblea Xeral de accionistas presidida por Xosé Mª Arias e Carmela Arias.

Chirac, en primeiro plano, e Jospin.



C.L.
A chegada do 1 de maio serve
para que os sindicatos reivin-
diquen, co gallo do Día Inter-
nacional do Traballo, condi-
cións dignas para os traballa-
dores. Xusto nestes días, o go-
berno central ultima a reforma
da protección por desemprego,
moi criticada polas centrais.

Os tres sindicatos maioritarios en
Galicia, Confederación Intersindi-
cal Galega (CIG), Unión Xeral de
Traballadores (UGT) e Comisións
Obreiras, preparan a celebración
do 1 de maio coa axenda chea de
reivindicacións e fortísimas críti-
cas á política laboral do presiden-
te español, José María Aznar. Pa-
ra as dúas últimas, de carácter
estatal, e que acudirán conxunta-
mente ao Día do Traballo, cómpre
unha reacción xeralizada da socie-
dade contra os abusos do poder. A
CIG defende un marco galego de
negociacións laborais.

A coincidencia entre a celebra-
ción do 1 de maio e a redacción
previa de diversas medidas para re-
formar a protección por desempre-
go obriga, obviamente, os sindica-
tos a formularen unha resposta ás
modificacións na actual normativa.
CIG, UGT e Comisións manifesta-
ron publicamente o seu profundo
desacordo co sentido da reforma e
cos métodos seguidos polo minis-
terio de Traballo, que levou adian-
te todas as iniciativas sen procurar
acordo ningún cos axentes sociais.

Todo para aforrar

As principais reformas contidas
no borrador gobernamental, de-
nuncian as centrais, están encami-
ñadas a facer máis difícil recibir
unha prestación por desemprego.
A pesar de que o Estado español
ten un dos máis baixos niveis de
cobertura por paro e que os recur-
sos financeiros do sistema son ex-

cedentarios (o gaño foi de 3.000
millóns de euros entre xaneiro e
novembro de 2001), o goberno
pretende aforrar parte do seu or-
zamento reducindo a calidade da
protección social.

A medida máis chamativa é a
de que ningún parado que perci-
ba subsidio por desemprego po-
derá negarse a aceptar unha ofer-
ta de traballo que estea a 50 qui-
lómetros do seu domicilio. Se-

gundo os sindicatos, esta medida
non é lóxica, xa que a día de ho-
xe o Inem era incapaz de atopar
empregos, de calquera tipo e po-
lo tanto este sistema non amplia-
rá a oferta, senón que simple-

mente é un mecanismo ben doa-
do de evitar os subsidios.

Os labregos tamén van sufrir
coa reforma. Acábase o subsidio
especial para traballadores agra-
rios que, a partir de agora, teñen
que integrarse no sistema contri-
butivo xeral, algo inviábel dado
o sistema de percepción de in-
gresos dos agricultores.

Os empresarios volven saír
beneficiados. Se contratan para-
dos de 52 anos, só terán que pa-
garlles aos empregados a dife-
rencia entre a prestación que xa
recibían por desemprego e o sa-
lario do seu convenio. Desta ma-
neira consolídase a política asis-
tencial ás empresas, que é a máis
xenerosa de toda a UE.

Rematan os salarios de trami-
tación, aos que o empregado tiña
dereito no transcurso da resolu-
ción xudicial dun despedimento
improcedente. Desta maneira, de-
nuncian as centrais, poden au-
mentar as reducións de cadros por
un tempo determinado e recolo-
car despois os traballadores sen
ter que pagar ese período nos que
estiveran despedidos sen razóns.

A partir de que entre en vixen-
cia a reforma, as indemnizacións
por despedimento consignaranse
como rendas persoais do desem-
pregado e polo tanto afectarán á
cantidade que percibirán como
subsidio. Isto supón, na práctica,
que un diñeiro pago para compen-
sar danos, acabe servindo de de-
fensa para dar unha paga menor
da axustada a cada traballador.

Comisións e UGT buscan
arestora consensuar medidas de
resposta a esta reforma. Os dous
secretarios xerais de ambas as
formacións, José María Fidalgo
e Cándido Méndez, respectiva-
mente, anunciaron “unha respos-
ta constante, ampla, contundente
e unitaria”. A primeira das mobi-
lizacións coincidirá coas mani-
festacións do 1 de maio.♦
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Nos últimos tempos apareceu, con
todo apoio mediático e político, un
leite galego “ecolóxico” da empre-
sa francesa Lactalis, coñecida en
Vilalba coma “Besnier”. Xa existía
no mercado un leite con estas ca-
racterísticas, etiquetado de tal xeito
que as consumidoras e consumido-
res podan pensar que fora leite ga-
lego e non francés, como era na re-
alidade. Un etiquetado que defen-
día e defende a produción ecolóxi-
ca, entre outras razóns, porque “não
desperdiça energia” e “preserva a
vida rural e a cultura campestre”,
argumentos moi loábeis pero con
pouca correspondencia real.

O leite ecolóxico envasado é o
produto ecolóxico con maior difu-
sión nas grandes superficies co-
merciais do centro económico. A
citada empresa decide, pois, ocu-
par a posición de líder no mercado
europeo. Para iso, non dúbida en
realizar na Francia todas as presión
necesarias para abortar os intentos
de organización das produtoras e
produtores. Pésie á súa actuación, a
cooperativa Biolait acada hoxe en
día un nivel de agrupamento da
produción que lle pode facer som-
bra á empresa. Aloita entre os dous

–xa– xigantes do leite ecolóxico si-
gue actualmente, coas presións
continuas de Lactalis sobre as em-
presas transformadoras que mer-
can o leite ás produtoras do grupo
Biolait, e, obviamente, a negativa
de Lactalis a mercarlle o leite a es-
tes produtores. Con esta situación,
Lactalis áchase cun déficit de pro-
dución na Francia, namentres a
Biolait fállanlle os compradores
galos. Así preservamos “a vida ru-
ral e a cultura campestre”.

En definitiva, fícalles ás pro-
dutoras francesas de Biolait ven-
der a súa produción no Estado Es-
pañol, e a Lactalis buscarse pro-
dutoras na Galiza. Un sistema,
pois, “ecolóxico” porque “não

desperdiça energia” en transpor-
tes entre ambos estados...

Namentres, no estado español,
algunhas comunidades autónomas
entenderon que as axudas europeas
á produción ecolóxica permitían
aos seus terratenentes complemen-
tar o substancioso cobro das primas
ao cereal coa prima á produción
ecolóxica, sen practicamente cam-
bios técnicos, xa que con este siste-
ma os rendementos non inflúen na
rendibilidade da explotación. Fran-
cia comezou, pois, a estar invadida
de cereal ecolóxico da meseta, que
utilizou para alimentación das súas
pitas “ecolóxicas”, e en menor me-
dida, para as vacas leiteiras.

Na Galiza, as medidas de

acompañamento da PAC non se
usaron para a produción ecolóxi-
ca, senón para ceses, xubilacións
e plantación forestal en terras
agrarias, co cal moi poucas explo-
tacións de leite teñen unha base
territorial suficiente para a produ-
ción ecolóxica. Pésie a iso, a falla
de información das produtoras le-
vounas a iniciar unha produción
ecolóxica, en base ao uso de pen-
sos. Dado que non hai acceso na
Galiza a pensos competitivos,
nestes intres as empresas france-
sas teñen un particular interese en
ofrecer os seus produtos...

Resumamos pois, cómo a agri-
cultura ecolóxica europea “prote-
xe o medio ambiente”: cereal pro-

ducido en Castela véndese na
Francia para fabricación de pensos
para alimentar vacas na Galiza,
para produción de leite para a ex-
portación, namentres o leite pro-
ducido na Francia véndese no es-
tado español. Toda a lóxica de má-
xima eficiencia económica no uso
de recursos escasos, coma pregona
a teoría económica liberal...

Así e todo, debemos recoñe-
cer un aspecto positivo para o
consumo. Antes da aparición do
competidor de Lactalis no mer-
cado peninsular, o produtor gale-
go recibía ao redor dun 30-40%
máis prezo polo leite ecolóxico,
para que Lactalis o vendera un
100% máis caro, namentres hoxe
a empresa fala de recuar esta
porcentaxe ate un 70% (prezo do
competidor...). Ou sexa, á produ-
ción, non hai cambio de prezo.

Coma se pode apreciar, a agri-
cultura ecolóxica globalizada está
a caer nos mesmos vicios qoea
agricultura convencional, sen pro-
tección real do medio ambiente nin
da cultura labrega. Con prácticas
empresarias deste calibre, a produ-
ción ecolóxica galega ten o futuro
negro, antes de comezar sequera.♦

Produtos ecolóxicos
en tempos globais

CARME VENCES

O leite ecolóxico ábrese camiño, pero hai máis propaganda ca realidade
nuns produtos que veñen da man do duopólio de empresas francesas.

Agro

A celebración do 1 de maio céntrase na esixencia de maiores garantías para os traballadores

Os sindicatos opóñense á reforma do desemprego

Para os sindicatos con represen-
tación en Galicia, son moitas as
frontes abertas na loita obreira
que se reivindica o mércores, 1
de maio. A CIG centra as súas
protestas na crítica de todas as
reformas das normativas sobre
protección social e na esixencia
de que se cambien o marco de
negociacións e se remate coa
progresiva precarización do
mercado laboral galego.

Para o sindicato nacionalis-
ta, a renda familiar galega é un
22,5 por cento inferior á media
do estado e, polo tanto, as polí-
ticas de redución de impostos
directos e de topes de suba sa-
larial en base á inflación esta-
tal. Para evitar a discrimina-
ción dos galegos, a CIG consi-
dera que é necesario crear con-
venios galegos que se axusten
ás necesidades do país e impi-

dan que os traballadores per-
dan poder adquisitivo e acaben
precarizándose.

De feito, unha das liñas
mestras das reivindicacións
deste 1 de maio é a denuncia do
aumento dos contratos de baixa
calidade ou temporais. A CIG
vén denunciando que a taxa de
traballo precario rolda xa o 35
por cento dos contratos asina-
dos no noso país.♦

Galicia berra contra a precariedade

O 1 de maio todas as cidades galegas acollerán manifestacións que reivindicarán os dereitos dos traballadores e o fin das políticas
neoliberais do PP.



Coa derrota dos socialistas e
após da formación do goberno, o
primeiro ministro José Manuel
Durão Barroso non podía ser
máis crítico ao falar da situación
económica e orzamental con que
os sucesivos executivos socialis-
tas deixaron o país no decurso
dos cerca de 7 anos en que go-
bernaron Portugal baixo a presi-
dencia de António Guterres.

Todo o programa goberna-
mental, xa votado no Parlamen-
to só cos votos da coalición,
apunta claramente para a aplica-
ción de políticas de dereita: cor-
tes radicais no gasto social, au-
mentos para as forzas armadas e
nos impostos en bens de consu-
mo. O IVE pasa, a partir do pró-
ximo mes de xullo, do 17 para o
19 por cento. Ademais, Durão
incluíu unha nutrida partici-
pación no goberno de represen-
tantes dos grupos de presión
instalados en Portugal: da banca
ao fútbol, da construción á igre-
xa ou os seguros.

Austeridade obriga

O sector empresarial público vai
desaparecer coas privatizacións
anunciadas. Para os partidos de
esquerda, esta política, xa iniciada
con Guterres, repercutirá moi ne-
gativamente nas clases máis des-
protexidas, que terán un acceso
ben peor ao ensino ou á sanidade.

O novo executivo deu en dra-
matizar o déficit do Estado que,
segundo as suas contas, pasaba
de largo o 3 por cento do Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), ou se-
xa, o límite permitido polo pacto
de estabilidade da Comisión Eu-
ropea. O comisario europeo de

Economía, Pedro Solbes, tivo
que explicarlles aos novos admi-
nistradores lusos que o déficit
orzamental portugués tiña sido
de 2,75 por cento do PIB no ano
2001 e recomendoulle ao gober-
no portugués que tomase medi-
das no orzamento para que o
gasto se reduza. “A idea que lle
quero transmitir ao executivo é
que o déficit debe cinxirse ao lí-
mite do 1,8 por cento do PIB”,
explicou Solbes.

O primeiro ministro xa anun-
ciou que non poderá cumprir to-
das as súas promesas por mor da
mala situación das arcas públi-
cas. Con esta atinada escusa, o
novo goberno cóidase de manter
a austeridade no gasto e xustifica
a aplicación de medidas moi con-
servadoras, especialmente no que
á xestión económica se refire.♦
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ETA non cesa no seu empeño
destrutor. Condear, protestar e re-
xeitar faise repetitivo, pero cada
vez máis necesario. Unha vez
máis, a enésima, a organización
cebouse co empresariado de Biz-
kaia, colocando un coche bomba
no corazón económico e financei-
ro de Euskadi. É o cuarto coche
bomba que ETA fai estoupar na
zona de Neguri en apenas dous
anos. No seu vindeiro comunica-
do, ETA dirá que ía dirixido con-
tra a oligarquia basca que oprime
a Euskal Herria e que a submete
a España e a Francia. Pero quen
toma en serio estas ‘’reflexións’’
non pode ser tomado en serio. O
certo, o que sabemos a inmensa
maioria, é que ETA persegue á
xente pola súa profesión, pola súa
condición social, por difundir ide-
as que non se correspondan cos
seus postulados.

E como ataca os direitos hu-
manos máis elementais, tamén se

ensaña cunha família, a Del-
claux, que xa viviu case 250 dias
o terror co secuestro de Cosme.
En Getxo só vive a nai. Os de-
mais fuxiron de Euskadi e da ga-
doupa do medo. E contra a vi-
venda da nai xa atentaron dúas
veces. Os Delclaux ainda non
cumpriron coa débeda do se-
cuestro. E iso, se de ‘’tratos’’ con
ETA se trata sáldase, polas boas

ou polas malas. Pero na zona vi-
ven membros da família Corcos-
tegi (BSCH), membros do BB-
VA, dirixentes do Grupo Correo
e outros sustentos e baluartes da
direita española en Euskadi.

O atentado coincide coa
aprobación polo Consello de Mi-
nistros do proxecto de lei feito só
para ilegalizar Batasuna. Unha
lei que en lugar de chamarse de

partidos políticos, deberia ser de
‘’partido político’’, porque é fei-
ta á medida de Batasuna. As súas
consecuencias,  xa o advertimos
aquí, están por ver, pero cada día
semella máis claro que Aznar, se
finalmente se vai, vaino facer
sen cumprir o seu principal ob-
xectivo, acabar con ETA, que
ainda está viva e coleando; e por
riba deixará como herdanza o

problema da violencia máis en-
quistado que nunca. Ao final se-
rá a sociedade basca, a mesma á
que non deixan consultar en li-
berdade nin uns nin outros, a que
acabe coa violencia. Porque o PP
segue revolvendo no estrume da
dor que xenera a violencia para
tirar réditos políticos. Senón,
¿como se entende que Mayor
Oreja diga que o único goberno
que avanza na derrota de ETA é
o español? O ex ministro fraca-
sou na súa tarefa de reconquista
o 13 de maio, pero algún dos
seus escribanos e tertulistos do
aparello mediático do PP debería
dicirlle que ETA mata en Euska-
di, pero cando quer, mata tamén
en España. Alí onde din que go-
berna Aznar. O mesmo que vai a
pacificar, quedando por certo en
ridículo, Oriente Próximo falan-
do de que non hai solución mili-
tar, e aquí non recoñece que non
hai solución policial.♦

Bombas contra
os empresarios vascos

DANI ÁLVAREZ

A ETA resposta á nova lei de partidos atacando unha
vez máis o baluarte da dereita española en Euskadi.

Bi lbao

Portugal celebra o aniversario do 25 de abril baixo o dominio dos grupos de presión

O primeiro ministro luso escúsase na crise económica
para privatizar o sector público

O pau da derrota de marzo e os
difíciles ventos para a esquerda
que se viven en toda Europa
(non hai máis que asomarse aos
resultados electorais en Francia),
os partidos progresistas portu-
gueses están obrigados a refor-
mularen as súas estratexias. O
Partido Socialista (PS), foi trans-
formado polo guterrismo nunha
auténtica arca onde cabía todo:
esquerdas e direitas, crentes e
agnósticos, sindicatos e patrona-
to, todo era posíbel nunha situa-
ción orientada por indecisións
estruturais nun partido goberna-
mental, onde faltou sempre unha
política definida e firme.

O actual secretario xeral,
Eduardo Ferro Rodrigues, ex-
ministro do Equipamento So-
cial, pretende facer unha viraxe
á esquerda para, como reivindi-
ca o seu líder histórico, Mário
Soares,  “volver a ser el mes-
mo”. Para iso pretende anovar
todos os órganos de dirección
con novas voces progresistas
que limpen de arañeiras os ne-
gociados ideolóxicos dun parti-
do moi afectado polos meles de
éxitos pasados.

No que respecta ao Partido
Comunista Português (PCP), a
súa crise política está a pasarlle
factura política desde antes das

eleccións. Só hai que mirar a
queda de votos en marzo: de 47
deputados que xa chegou a ter,
o PCP está reducido a 12.

Na tentativa de inverter ta-
maña perda de influencia electo-
ral nos últimos anos, xerouse un
movemento dentro do partido
que reivindica a realización dun
congreso extraordinario, algo re-
xeitado pola dirección do PCP.

O Bloco de Esquerda (BE,
integrado por pequenos partidos
da extrema esquerda) asumiu,
nitidamente, o seu papel de for-
za política anti-réxime e pouco
pode facer para alterar o espec-
tro político portugués. Os seus

tres escanos só representan o
cansazo dunha parte dos lusos
dos partidos tradicionais, inclu-
so aqueles que pensaron na po-
sibilidade de converter a esquer-
da na forza líder dunha repúbli-
ca que saíu da revolución dos
cravos do 25 de abril de 1974. 

Neste 28º aniversario de ta-
les feitos, para moitos está en
fonda crise o ideario que xurdiu
daquela. Son tempos estes pre-
sentes nos que a dereita ten a
seguridade do apoio do pobo
portugués e tece e destece a po-
lítica portuguesa ao xeito das
ideas neoliberais que reinan en
toda Europa.♦

A reorientación das esquerdas

GONÇALO NUNO DE FARIA
Cun goberno electo hai pouco mais de un mes (17 de marzo) e o máis
á dereita dende o 25 de abril de 1974 –coalición entre o centro-derei-
ta do PSD e demócratas cristiáns do PP–, os portugueses prepáranse
para enfrentar días de gran contestación social, pola impopularidade
das medidas de restrición económica que o goberno pensa implantar.

O Primeiro Ministro
portugués,

José Manuel
Durão Barroso,

pretende reducir o
déficit restrinxindo o

gasto social.



O corralito volve deixar ao bordo
do baleiro un presidente arxenti-
no. Eduardo Duhalde, incapaz de
remontar o voo da economía aus-
tral nos catro meses que leva no
poder, decidiu nas últimas horas
aplicar dous programas tan polé-
micos como arriscados. Por unha
banda decretou o feirado bancario
indefinido como xeito de evitar o
esgotamento das reservas de di-
ñeiro. Pola outra, propúxolle ao
Parlamento un plano para conver-
ter o diñeiro aforrado en bonos do
estado convertíbeis en efectivo
dentro de catro anos. Esta segun-
da iniciativa fracasou e o “non”
do poder lexislativo tombou ta-

mén o ministro de Economía, Jor-
ge Ramos Lenicov.

As protestas na rúa sucéden-
se e a presión do poder xudicial
sobre o goberno Duhalde faise
insoportábel. Os xulgados xa de-
cretaron que o corralito é ilegal
en 10.300 causas, o que supuxo a
saída dos bancos de 440 millóns
de euros. Se se considera que es-
ta cifra só representa o 5 por cen-
to dos procesos abertos, os donos
das entidades crediticias arrepí-
anse pensando no buraco que
van ter nas súas cámaras.

Entrementres Duhalde con-
sensúa cos gobernadores pero-
nistas de varios estados o nome

do próximo ministro das Finan-
zas –aínda non se fixera público
ao peche desta edición–, os líde-
res do justicialismo xa preparon
un plano, que consiste en apli-
carlle ao dólar un valor fixo pa-
ra que non desestabilice coas
súas oscilacións o sistema mo-
netario. “A única saída é a dola-
rización. Xa o dixen hai dous
anos e acabarán por facerme ca-
so”, dixo na radio o ex presiden-
te Carlos Menem. O certo é que
o valor fixo é un velado retorno
á convertibilidade con matices
que impuxera o defenestrado
Domingo Cavallo.

A sociedade alternativa

Nos arrabaldos da Casa Rosada,
os arxentinos van por camiños
cambiados. O descrédito do ac-
tual sistema político aumenta e
son moitos os que se unen aos

movementos asemblearios popu-
lares, unha nova forma de actua-
ción cidadá que busca solucións
colectivas para os problemas
persoais dunha clase media e
baixa moi empobrecidas. Tamén
cobra moita forza o troco, espe-
cialmente nas relacións entre a
poboación urbana e a que mora
no medio rural.

Ademais, as embaixadas eu-
ropeas, principalmente a españo-
la e a italiana, traballan a fume
de carozo e sen descanso para
tramitar os pedimentos de na-
cionalidade que milleiros de ar-
xentinos seguen a formular para
saíren emigrados cara á UE.
Moitos deles, descedentes de ga-
legos, volven á terra dos seus fa-
miliares e aprenden a convivir
nunha terra moi diferente da súa
co obxectivo de axuntaren euros
nun sistema bancario que supo-
ñen máis seguro ca o seu.♦
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55, St. Mark’s Road

Spring
CÉSAR VARELA

Para ir ao meu traballo
gozo de un grande privi-
lexio. ¡Podo ir camiñan-

do! A maioría dos londinenses
pasan longas horas decote nos
medios de transporte que non
sempre funcionan tan ben co-
mo se suporía; son os chama-
dos “commuters”. O meu tra-
xecto diario é glorioso nestes
días de primavera.

Vou camiñando por un
mesto túnel de brancura que ar-
man as cerdeiras en flor en
Chesterton Road. Ao andar vou
reparando nas especies vexetais
que inzan nos xardíns londinen-
ses: lileiros cuxo arrecendo
lévame a lonxanas lembranzas
infantís da miña casa do Carba-
lliño; érbedos, cos morodos aín-
da verdes, que hoxe só atoparí-
amos nas alturas dalgúns dos
nosos montes; estripeiros coas
súas espiñentas polas; hipéricos
que nos levan a pensar nas
serras do Gerés, e aínda xestas
coas súas chorimas brancas e
amarelas. As carrascas ou quei-
rogas (heather) son vendidas
nas floristerias a 6 euros o
ramo. Todas estas especies esta-
rían estritamente erradicadas de
calquer xardín galego,
precisamente por iso, por seren
galegas.

Impresiona como nunha
das maiores aglomeracións
urbanas do mundo podemos
disfrutar dun luxo que sería
impensábel no miserábel ur-
banismo das nosas vilas ou
cidades, o disfrute de estar
rodeado dunha masa vexetal
que nos axuda a vivir.

Na comunidade de viciños
onde moro, cada seis meses
chéganos un informe do estado
de saúde de cada árbore do no-
so xardín, das formigas que
ten, das polas podres e do
tratamento que se lle dá a cada
un. Na escola na que traballo,
o patio sostén unha masa arbó-
rea de pradias ou pradairos e ai
de nós se lle tanguemos a unha
árbore sen permiso do Council.

Hai no noso pobo unha
belixerancia cara á Natureza
que só se pode explicar desde
perversas categorías psicana-
líticas. A xustificación para
arrasar masas vexetais é que
¡meten moita bichería!

E aínda convivimos con
xente de procedencia labrega
que ao arranxar a súa nova ca-
sa meten herba artificial para
non ter bicheria. ¡Que bichos!

Os nosos labregos xa non
usan a fouce ou a gadaña para
eliminar o exceso de maleza,
van directos aos pesticidas
que usan a eito e sen control,
envelenando terras e fontes.

¿Cómo explicar ise ódio
á nosa procedencia labrega?
Só se pode entender desde a
perspectiva dunha doenza so-
cial que nos leva a arrenegar
non só da nosa natureza bio-
lóxica senón da nosa
identidade social, da nosa
língua, da nosa orixe. 

Non obstante eu son dos
optimistas. A razón terá que
trunfar. Mentres direivos algo
que soa a paradoxa: Se quere-
des disfrutar dunha primavera
florida. ¡Vinde a Londres!♦

Demite o ministro de Economía, Jorge Ramos, para salvar o goberno

Duhalde atrapado
nas areas movedizas do corralito

A.N.T.
As Nacións Unidas víronse na
obriga de adiar a súa misión in-
vestigadora en Palestina ata o
próximo sábado, 27 de abril. O
aprazamento responde á postura
de Israel, que impediu novamen-
te que os observadores interna-
cionais comezasen a pesquisa so-
bre o ocorrido no campo de refu-
xiados de Ienin, en Cisxordania.

A escusa que utilizou o go-
berno de Ariel Sharon foi a nece-
sidade de que haxa máis militares
na comisión observadora e que se
inclúa na investigación a “trama”
dos suicidas palestinos. Así o ex-
plicou o ministro de Defensa e lí-

der do Partido Laborista israelita,
Beniamin Ben Eliezer. “Estamos
dispostos a que investiguen todo
o que pasou pero sen preconcep-
tos nin acusacións previas basea-
das en rumores”, dixo.

Esta idea compártea o seu co-
lega de partido e ministro de
Asuntos Exteriores, Shimon Pe-
res, quen defendeu a actuación do
exército hebreo no campo de Ie-
nin. “O mundo enteiro deixouse
levar pola mentira e a frivoliza-
ción dos feitos. As forzas armadas
de Israel son culpábeis só da mor-
te de tres civís e 47 militares, de
nada máis”, explicou. “Nós perde-
mos 27 soldados. Coido que é un-

ha proporción militar lóxica e que
non responde a ningún masacre”.

Por todo isto, o secretario xeral
das Nacións Unidas, Kofi Annan,
mantén na espera a comisión que
preside o ex presidente finés Mart-
ti Ahtisaari. O organismo interna-
cional reaccionou despois de que
os seus observadores na zona se
queixasen das brutalidades come-
tidas polo exército israelita duran-
te a reocupación dos territorios au-
tónomos. O propio Peres recoñe-
ceu que foran detidos 1.000 pales-
tinos como sospeitosos de terroris-
mo e que o único responsábel da
ofensiva hebrea era Iasir Arafat.
“Era el quen tiña a obriga de parar

o terrorismo pero non quixo e se-
gue a protexer os asasinos do noso
ministro de Turismo”.

Peres, que visitou Valencia
durante o Cumio Euromediterrá-
neo, quixo dar a imaxe de que a
ofensiva israelita rematou e de
que no mundo enteiro se suceden
mostras de antisemitismo (amo-
sou a capa da revista humorística
El Jueves, que levaba unha ca-
ricatura dun porco chamado Sha-
ron). Entrementres, na Basílica
de Belén seguen cercados un
cento de palestinos e relixiosos,
xa nunhas condicións moi preca-
rias mais asediados por tanques e
soldados hebreos.♦

CÉSAR LORENZO GIL
O presidente arxentino, Eduardo Duhalde, largou lastre para sal-
var o seu goberno. Logo de anunciar un programa para converter
o diñeiro dos aforradores en bonos do estado, tivo que aceptar a de-
misión do seu ministro de Economía para manter o seu gabinete en
pé. Na rúa medra a mobilización contra o actual sistema político.

Israel impide que as Nacións Unidas investiguen
o masacre de Ienin

Manifestación en solidariedade con Palestina celebrada o domingo 21 en Compostela.                                                                                                           X O Á N  A . S O LER
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Segundo confirmou para A Nosa
Terra Juan Barreto, presidente da
Comisión de Medios da Asemblea
Nacional de Venezuela, “tanto Sha-
piro como Viturro estiveron o sába-
do 14 de abril no Palacio de Mira-
flores reunidos con Carmona, en
presencia de numerosas testemu-
ñas e medios de comunicación”.

O Goberno español publicou
tamén un comunicado conxunto
cos EE UU no que denominaba o
golpe de “situación excepcional”,
mentres simultaneamente os seus
embaixadores en Caracas se reuní-
an ás poucas horas do golpe co xe-
fe da patronal Carmona, colocado
como presidente golpista. Segundo
fontes do partido de goberno vene-
zuelano (MVR), o propio Aznar
chamou o golpista non só para lle
manifestar a súa “dispoñibilidade e
apoio” senón tamén para lle reco-
mendar as accións futuras para
consolidarse no poder. Esta opera-
ción foi denominada “conducir a
Venezuela á normalización demo-
crática total” e incluía, segundo as
mesmas fontes, a recomendación
de eliminar os núcleos de resisten-
cia tanto popular como nas FF AA.

Portavoces do MVR afirman
que “é evidente que o golpe derro-
tado foi planificado en conniven-
cia e directa colaboración cos EE
UU e que se substentou nun exer-
cicio de manipulación mediática”.
O goberno español non se quixo
arriscar a ficar á marxe, pondo en
perigo os seus in-
vestimentos en Ve-
nezuela, e fixo un
esforzo por subli-
ñar que o que o en-
cabezase formal-
mente un civil e
que se prometesen
eleccións, malia
que sen data fixa,
conferíalle o carácter dun “move-
mento pola democracia”. O BBVA
e o SCH controlan os principais
bancos comerciais venezolanos,

Repsol ten concesións petrolíferas
en Venezuela e Telefónica é accio-
nista xunto a capitais norteameri-
canos da empresa de telefonía ve-
nezolana CANTV.

Descuberta a presencia
dun militar norteamericano

A participación norteamericana no
golpe de estado contra Chávez es-
tá documentada, segundo as inves-
tigacións que adianta o goberno
venezolano, a través da presencia
de James Rodgers, tenente coronel
do exército estadounidense, que
estaba entre os golpistas durante o
curso da asonada.

Aínda que a embaixada esta-
dounidense en Caracas desmen-
tiu “totalmente” a información
sobre esta presenza, novos dados
da investigación mostraron que
Rodgers estaba implicado e que é
asistente do agregado castrense.

Fontes do MVR indicaron
que “durante a in-
vestigación en
curso, varios ofi-
ciais venezolanos
cómplices do gol-
pe de Estado de-
ron conta da acti-
vidade dese mili-
tar estadouniden-
se durante os

acontecementos. Aseguraron que
o movemento tiña o pleno apoio
de Estados Unidos e que era por
iso que participaron”.♦

Os embaixadores de España e dos EE UU
foron os únicos que se reuniron co golpista Carmona

RAMÓN MACEIRAS

Manuel Viturro e Charles Shapiro, embaixado-
res de España e dos EE UU, respectivamente,
en Venezuela foron os únicos dous diplomáticos

que se reuniron ofícialmente co golpista Pedro
Carmona durante o efémero golpe de Estado
que tentou derrocar o presidente Hugo Chávez.

A.N.T.
A información sobre Venezuela
insiste nalgúns puntos que non
se axustan á verdade ou que só
mostran unha verdade parcial.
Por exemplo, a acusación de
“regalar” petróleo a Cuba esque-
ce que o goberno caraqueño ex-
porta á República Dominicana o
dobre da cantidade que dirixe á
Habana. Tampouco se adoitan
ofrecer datos sobre a pequena
mellora da economía nos últi-
mos tres anos, pese ás devasta-
doras inundacións habidas. Pola
contra, acostúmase a dicir que a
economía venezuelana sofre do

máximo deterioro.
No aspecto interno, tamén se

informa da oposición sindical a
Chávez, sen citar que o sindica-
lismo venezuelano pouco ten
que ver co que se coñece en Eu-
ropa e que foi un dos peares so-
bre o que se apoiou o sistema de
corrupción dos anteriores presi-
dentes, algo que coñecen de so-
bra todos os venezuelanos. 

A vertente internacional é ou-
tra das tachas que se lle impoñen
a Chávez. Existe unha coinciden-
cia práctica en afirmar que o go-
berno venezuelano non condenou
o atentado do 11 de setembro, o

que tería desatado a ira norteame-
ricana, cando un doado exercicio
de memoria demostra que Ca-
racas si condenou coa mesma cla-
ridade que o resto do mundo o de-
rrubamento das Torres Xemelgas.
O que si fixo Chávez foi non
apoiar a invasión de Afganistán,
algo que ao parecer a diplomacia
ocidental non tolera.

Tamén foi denunciada con
grande espectacularidade a exis-
tencia dun vídeo que mostra ofi-
ciais chavistas con membros da
guerrilla colombiana das FARC,
esquecendo que esa reunión se
produciu durante as conversas

de paz, nun encontro programa-
do destes grupos con delega-
cións de distintos países. 

No colmo das heterodoxias,
saliéntase a entrevista de Chá-
vez co presidente iraquí, ob-
viando que se trata dun encon-
tro no marco de relacións dos
países da OPEP. 

O que si alporiza á potencia
norteamericana, que ten en Ve-
nezuela o seu segundo fornece-
dor de petroleo, só por detrás de
Arabia Saudita, é o intento de
Chávez de reorganizar a OPEP e
de proporcionarlle a este orga-
nismo maior autonomía a res-

pecto dos EE UU e da UE. Was-
hington teme que a atitude de
Caracas redunde nun repunto do
prezo do cru. 

Desde o punto de vista vene-
zuelano e dos países árabes, un-
ha pequena elevación do prezo
e unha mellor distribución inter-
na da riqueza permitiría saír da
miseria a grandes masas de po-
boacións dos países respectivos.
Os EE UU opóñense frontal-
mente a este exercicio de sobe-
ranía por parte dos estados pro-
dutores e prefiren manter as sú-
as reservas de Texas, California
ou Alaska sen tocalas.♦

José Mª Aznar.

O tenente coronel

James Rodgers

estaba entre

os sublevados

Petróleo, mentiras e unha fita de video
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A visita de Jiang Zemin a Teherán, a primeira dun xefe de Estado
chinés dende a revolución de 1979, pode ter consecuencias impor-
tantes nese conxunto de reordenamentos estratéxicos que se están
a vivir no continente asiático. Sabido é que Irán forma parte dese
“eixe do mal” ideado por Bush para non dar tregua á paz e seguir
alimentando a devoradora máquina de guerra americana que tan
boas rendas seica produce ao conxunto da súa economía. Acusado
de fabricar armas de destrución masiva e de fomentar o terrorismo
internacional, Irán non pode sustraerse aos poderosos intereses que
exacerban as rivalidades das potencias polo control global das fon-
tes de enerxía do Caspio. Descartado polo momento debido, pare-
ce ser, á súa inhibición colaboradora na guerra de Afganistán, a di-
plomacia iraní, preocupada naturalmente por figurar entre os sina-
lados polo dedo acusador do Imperio, procura impulsar unha ofen-
siva exterior intelixente e moderada para desarmar a xeopolítica
querida por Bush. Se a proposta cursada á Unión Europea para cre-
ar unha célula conxunta para loitar contra o terrorismo, ben recibi-
da, permanece aínda en stand by, coa China, igualmente necesita-
da de contrapesos na rexión, as cousas parecen ir mellor. 

Durante a recente estadía de Jiang Zemin en Teherán, a coope-
ración bilateral recibiu un enorme impulso, con acordos en mate-
ria de petróleo e gas, transporte marítimo; cooperación en teleco-
municacións e tecnoloxías da información; e dinamización das re-
lacións comerciais e dos intercambios culturais. Pero as conversas
entre os dous Presidentes serviron sobre todo para constatar a pro-
gresiva aproximación dos puntos de vista existentes arredor da si-
tuación internacional, con especial condena do hexemonismo, e
rexional, cunha preocupación compartida e indisimulada polo no-
tábel incremento da presencia de Estados Unidos en Afganistán e
en Asia central. A equidistancia e solidariedade matizada con Iraq,
no punto de mira inmediato do Pentágono, non obsta a esixencia
de resolver este problema sen interferencias militares externas, ur-
xindo o levantamento das sancións coa fin de reducir os sufri-
mentos do pobo iraquí. Camiños compartidos, quizáis, como diría
o Omar Khayyám querido do noso Plácido R. Castro, para poder
transmutar en ouro puro o chumbo da existencia.

Ata agora as relacións entre os dous países baseáronse nas
vendas de armamento e as transferencias de tecnoloxía nuclear
desde China a Irán, coa súa compensación en importacións pe-
trolíferas. Máis dunha vez, a Administración norteamericana fixo
saber a Beijing o seu malestar por unha actitude que bloqueaba os
seus esforzos por illar ao réxime iraní. China, lonxe de seguir tan
interesados consellos, fai unha vez máis virtude da súa autonomía
e outorga a Teherán un respaldo de gran valor simbólico que no
político, asenta na defensa de idénticos posicionamentos arredor
de crises como a de Oriente Medio, condenando a estratexia de
Washington na zona e esixindo a retirada de Israel dos territorios
palestinos. Con esta visita, as relacións bilaterais experimentan
un importante empuxe, moi necesario para Teherán pero tamén
para Beijing que pouco a pouco debe revolverse para compensar
os contraproducentes efectos da crise do 11 de Setembro (ambos
os dous países son veciños de Afganistán) e recibe significativas
garantías adicionais de Irán de non implicarse nas revoltas pro-
independentistas dos uigures de Xingjiang. 

A visita a Irán, recta final dunha xira que levou ao Presidente
chinés a Alemaña, Libia, Nixeria e Túnez, devolución da cursada
polo Presidente Jatamí en xuño de 2000, pode ser a derradeira
viaxe ao exterior de Jiang Zemin, quen no próximo outono aban-
donará os seus cargos  ao fronte da República Popular de China.♦

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

‘China, lonxe de seguir  os consellos
de Bush, fai unha vez máis virtude

da súa autonomía e outorga a Teherán
un respaldo de gran valor simbólico”

Amigo do mal
XULIO RÍOS

Aquí fór a

China dalle un apoio certo a Teherán coa visita de Jiang Zemin

R.M.
O espectáculo golpista ofrecido
ao mundo polos EE UU, Espa-
ña e os medios de comunica-
ción de ambos os países supe-
rou o previsto en materia de
golpes de estado. Os titulares
de prensa denominaron “repre-
sión policial” aos francotirado-
res apostados en azoteas polos
golpistas. Frases coma estas,
carentes de toda corroboración
práctica, apareceron repetidas
veces nestes medios: “Os tiro-
teos de grupos chavistas causa-
ron ata 24 mortos”. (Efe, El Pa-
ís 14-4-02), “16 mártires da de-
mocracia, mortos a balazos o
pasado xoves por se manifesta-
ren na rúa contra o ex presiden-
te Hugo Chávez”. Ludmila Vi-
nogradoff. (El País 14-4-02). 

O mesmo día 13 de abril
aparecían xa publicados apresu-
rados panexíricos do presidente
golpista Pedro Carmona: “Naci-
do para o diálogo” (El Mundo),
“Un home tranquilo” (El País).
Mentres, para o presidente cons-
titucional votado polos vene-
zuelanos, os editorialistas reser-
van os cualificativos de “caudi-
llo” (El País) ou “estrafalario”
(El Mundo). Ese mesmo día, El
País afirma que o golpista Pe-
dro Carmona é presidente da
Federación de Cámaras de Ve-
nezuela (Fedecámaras), “que
agrupa case o 80% dos 10 mi-
llóns de traballadores venezola-
nos”, esquecendo que Fedecá-

maras é unha agrupación de em-
presas, non de traballadores. 

En televisión a estratexia
ese día foi diferente. Unha vez
consumado aparentemente o
golpe, o obxectivo era tapar o
asunto. A penas uns segundos
nos informativos da noite de
Tele 5, Antena 3 e TVE e  sen
correspondente.

A maioría dos medios acep-
tou, sen tomar ningunha precau-
ción, a versión golpista da renun-
cia de Hugo Chávez, ignorando
as declaracións públicas da súa
filla, só recollidas en Cuba por
Granma. Ningún medio recolleu
por outra parte as versións das
embaixadas venezuelanas leais
ao goberno democrático.

Os manifestantes que agre-
diron varios ministros de Chá-

vez e que atacaron a embaixada
cubana, provocando severos
destrozos, foron agrupados bai-
xo o cualificativo de “resisten-
cia civil” (editorial de El País
13-4-02) ou “indignación popu-
lar” (editorial de El Mundo 13-
4-02). Polo contrario, os mani-
festantes que ao día seguinte
pedían a restitución do presi-
dente constitucional e das insti-
tucións democráticas foron al-
cumados de “muchedumbre”
ou de “manifestantes desquicia-
dos” (El País 15-4-02).

Nunha estratexia que lem-
bra a dos sublevados de 1936
en España, os militares leais
ao presidente electo foron des-
critos como “focos illados de
insurrección castrense” (El
País 14-4-02).♦

Así viu a prensa española o golpe

Carmona ‘dialogante’ e ‘tranquilo’,
Chávez ‘caudillo’ e ‘estrafalario’

Pedro Carmona e Hugo Chávez.

A.N.T.
Tres deputados do partido do go-
berno venezuelano ofreceron
probas da implicación dos EE
UU no golpe de estado fallido do
12 de abril. Juan Barreto, pedro
Carreño e Jorge Rondón explica-
ron que un dos francotiradores
detidos pola matanza da manifes-
tación desa noite diante do Pala-
cio de Miraflores é de nacionali-
dade norteamericana.

Segundo as investigacións

deste grupo de membros do Mo-
vimiento Quinta República
(MVR), 14 dos 17 mortos na-
quela manifestación eran sim-
patizantes de Hugo Chávez.
Ademais do francotirador esta-
dounidense, a policía mantiña
detido un salvadoreño. As mor-
tes daquela mobilización foran
usadas polo exército para xusti-
ficar o seu golpe de estado e a
meirande parte dos medios de
comunicación atribuíu os dispa-

ros a militantes dos círculos bo-
livarianos.

Para Rondón, a intervención
estadounidense non estivo ditada
directamente polo goberno de Ge-
orge Bush senón por unha parte
da súa Administración relaciona-
da coa dereita radicada en Miami.
Segundo Barreto e a revista News-
week, os oficiais James Rodgers e
Ronald McCammon apoiaron e
asesoraron en todo momento o
goberno de Carmona.♦

HÉC T O R C ASTILL O

A policía detén un francotirador estadounidense



CÉSAR LORENZO GIL
O vindeiro 11 de maio a tá-
boa clasificatoria decidirá se
Deportivo e Celta conseguen
o maior éxito do fútbol gale-
go: colocar dous equipos na
Liga de Campións. No peor
momento da abundancia do
diñeiro televisivo, estar na eli-
te europea pode salvagardar
as estruturas dos dous clubes.

O presidente do Celta, Horacio
Gómez, foi moi claro nunha entre-
vista concedida a Xosé Luís Ba-
rreiro, director de Localia TV en
Vigo. “Temos que afacernos aos
novos tempos de austeridade. Ha-
berá que rendibilizar cada fichaxe
e explotar dunha vez a canteira”.
O seu homólogo no Deportivo,
Augusto César Lendoiro, subliña a
cotío a necesidade de estabilizar o
seu club entre os catro primeiros
clasificados. “Tivemos a oportuni-
dade de aproveitar a boa época
económica para colocarnos entre
os grandes. Agora será máis fácil
aguantar os novos tempos”.

Con certeza, a boa posición
dos equipos galegos este ano ten
unha dobre dimensión. Por unha
banda, é froito da sensatez e dun
programa de traballo perfectamen-
te encaixado nunha liga na que es-
tán a primar os esquemas por riba

das individualidades e onde cada
punto obtido ten detrás unha his-
toria de grandes sacrificios. Pola
outra, Celta e Deportivo saben
que esta tempada é crucial. Os
dous directores técnicos de ambos
os conxuntos, Víctor Fernández e
Javier Irureta, respectivamente,
poderían cumprir este ano o seu
ciclo en Galicia. Os dous adestra-

dores levan cinco anos sementan-
do un estilo de xogo e de xestión e
pensan que é hora xa de dar o pa-
so definitivo na súa carreira. Os
dous déixanse seducir polas sere-
as de Barcelona ou Valencia pero
saben que só do seu labor aquí de-
pende o seu futuro.

Os vigueses pretenden refun-
dar o Celta. Gómez ollou con in-

terese os cambios que sufriron os
equipos sevillanos logo do seu
inferno de segunda división. O
Betis está a un punto dos celestes
cun conxunto armado na madure-
za da súa canteira. O Sevilla ga-
rantiu a permanencia e o supera-
vit gracias ao valor dos seus no-
vos xogadores (Reyes, Gallardo
ou Víctor Salas cotízanse por
moitos millóns de euros). É por
iso que os célticos queren un
adestrador no futuro que comece
a transición. A Madroa ten que
comezar a dar froitos. O ideal pa-
ra amortecer a caída dos ingresos
é unha estrutura que combine as
boas figuras internacionais con
galegos que devolvan a sintonía
entre a bancada e o céspede.

Para o Deportivo, a necesidade
económica non será tan urxente.
Só vendendo a Diego Tristán,
Lendoiro asegura a metade dun or-
zamento. O seu programa é máis
ambicioso. Se o Deportivo conse-
gue facerse un habitual das com-
peticións europeas, as televisións
seguirán pagando boas cifras po-
los seus encontros. Para que o ve-
llo Fabril (agora Deportivo B) vol-
va ser un referente na Coruña moi-
to terá que cambiar, polo tanto. Di-
so saben moito Máikel (no Com-
postela) ou David Fernández (no
Livingston escocés).♦
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Galicia, terceira
no Campionato
español
de duatlón

A.N.T.
A selección galega de duatlón,
que dirixe Leandro Berganti-
ños, obtivo a terceira posición
no Campionato de España da
modalidade. A proba dispu-
touse en Lugo o pasado sába-
do, 20 de abril. Catalunya im-
púxose na proba por autono-
mías. O extremeño José Ma-
nuel Tobar e a catalana Marta
Cusido venceron nas categorí-
as absolutas individuais.

Dous galegos gañaron
nas probas individuais de xu-
venís en categoría feminina
(Saleta Castro) e junior mas-
culina (Francisco Gómez),
ambos pertencentes ao Club
Fluvial Seur de Lugo. Castro
dominou sen problemas toda
a proba e acabou entrando na
meta catro segundos por
diante da súa perseguidora,
Lara del Valle. Gómez, unha
das máis firmes promesas do
duatlón e triatlón galegos,
entrou con 15 segundos de
vantaxe sobre Isaac López.

A grande estrela do dua-
tlón galego, Iván Raña, tamén
participou na proba lucense e
obtivo o terceiro posto na ca-
tegoría absoluta. Raña defen-
día o título de campión pero
recoñeceu, logo de rematar a
carreira, as moitas dificulta-
des do traxecto e a gran cali-
dade dos seus adversarios. 

Raña aproveitou a proba
do Campionato de España
para preparar a vindeira pro-
ba da Copa do Mundo, que
se realizará a primeiros de
maio en Florida, EE UU.♦

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

Alexandre
Gómez
clasifícase para
os Europeos
de Munich

A.N.T.
O atleta galego Alexandre
Gómez estará nos Campio-
natos de Europa de atletis-
mo de Munich, que se dis-
putarán  no próximo mes de
agosto. O corredor de fondo
vigués alcanzou a súa clasi-
ficación ao quedar décimo
na Maratón de Rotterdam,
realizada o pasado domin-
go, 21 de abril. Gómez
computou, na proba holan-
desa, unha marca de
2.12:58, nunha carreira na
que acabou gañando o ke-
niano Simon Biwott.

A marca obtida era a mí-
nima necesaria para acudir a
Munich, pero o técnico de
Gómez, Xulio Rodríguez,
considera que o atleta de Vi-
go ten moitas posibilidades
de facer un papel aceptábel
neses campionatos, xa que
“as condicións da proba de
Rotterdam non foron as me-
llores. Había 18 graos e un
70 por cento de humidade”,
explicou Rodríguez.♦

Celta e Deportivo ven a Liga de Campións como un graneiro de cartos

Os equipos galegos reestruturaranse
para cando chegue a austeridade televisiva

Dá gusto cos siareiros dos espectáculos de-
portivos. ¡Canto saben de deportes! No fútbol,
aínda que o balón máis redondo que ollasen
fose unha libra de chiculate, entenden máis de
tácticas ca Samitier, Muñoz e máis Helenio
Herrera xuntos ollando o partido cun plano
cenital inmellorábel e con toda a perspectiva
do tempo ido e a visión de futuro ante os seus
ollos. Calquera xogador que se trabuque ou
que non poida realizar o que eles pensan é
simplemente un ¡burro! ou ¡cabestro!

Unicamente lles funciona medio cerebro.
Tal enfermidade, que priva da metade das
funcións intelectivas, impídelles ollar o con-
xunto, minguando a súa capacidade de com-
prensión ata levalos a percibir só medio mun-
do. O seu mundo inscrito na circunferencia
total do seu equipo. Os demais non contan, os

demais non xogan, os demais non están. ¿Co-
mo será posíbel comprender unha competi-
ción onde só exista o equipo propio? Pois é.

O outro día pelexaba en Vigo o boxeador
Xurxo Araúxo (unha rara avis no puxilismo,
pois ata ten carreira universitaria) e os es-
pectadores comezaron desde o primeiro mo-
mento a darlle ordes: “dálle no fígado, baila,
puntea coa dereita, remata coa esquerda no
queixo, a cella, a cella, animal...” “¡E o máis
bonito de todo “que non che pegue que non
che pegue, non sexas burro, non deixes que
che pegue!” ¿Habería alguén máis interesa-
do ca el en que non lle pegase? ¿Quen leva-
ba os cachetes e os lapotes? Semellaba que
eran as ducias de espectadores que estaban
nas primeiras cadeiras.

Pacíficos cidadáns pedindo sangue, be-

rrando, “¡mátao, mátao!”, sen importarlle
nada máis que o moquetes. ¿Quen sabe da
arte do boxeo? ¿Ten arte o boxeo profesio-
nal? As televisións procuran novos espectá-
culos e o boxeo, levantado no fraquismo en
base á raza e á furia, volve meter a cabeza
por entre a conciencía pacifista da socieda-
de que non só procura heroes, senón ollar
como se humilla ao contrario.

Un migallas, que non medía nin un metro
sesenta, alporizouse todo nun combate de pe-
sos pesados porque o púxil contrario ao que el
animaba batía sen compaixón no seu. “Se mo
chegas a facer a min, mátote”, bramou como
se fose un milhomes. Miñaxoia. O problema
era que cría naquel momento na súa capacida-
de de enfrontarse a un boxeador profesional de
90 quilos. ¡O que fai ver só medio mundo!♦

O medio mundo dos espectadores
PUCHEIRO

Paulo Coira, esquerda, vive no ostracismo do vestiario céltico. Paulo Couñago xoga
arestora no Ipswich Town inglés.                                                                    A . N .T.



Ouro para
Del Riego
Francisco Fernández del Rie-
go entraba o martes 23 no sa-
lón grande de San Caetano pa-
ra recibir do presidente da
Xunta a Medalla de Ouro da
Galicia, que o distingue como
“defensor da lingua e da cultu-
ra”. O seu sucesor na Acade-
mia, Xosé R. Barreiro, desta-
cou a súa “honradez, constan-
cia e nobreza”. Fernández del
Riego, de 84 anos, afirmou ter-
se adicado á seguir a estela da
Xeración Nós e “facer do gale-
go unha lingua de cultura”.♦

Novos títulos
de Rivas
Preséntase o ano 2002 cheo de
novidades para o escritor Ma-
nuel Rivas. Proximamente sai-
rán publicados en Xerais dous
volumes do autor, un de narra-
tiva e outro de ensaio, centrado
especialmente en temas rela-
cionados coa muller. Para o
mes de outubro está previsto
que a mesma editorial poña nas
librerías un poemario con CD
titulado Mohicania hip hop. E,
para máis, estrearase a película
de Antón Reixa baseada na no-
vela O lapis do carpinteiro.♦

A Europa
das linguas
Inaugurouse a mostra “A Europa
das linguas”, levada a cabo pola
Asociación Socio-Pedagóxica
Galega e enmarcada no Proxecto
Galbreus. Este plano ten como
obxectivo coñecer o uso e valora-
ción do galego, vasco e bretón
entre os alumnos de ensino se-
cundario para comparar e tirar
conclusións. A exposición, insta-
lada no local de Caixa Galicia en
Compostela, explica a relación
da lingua cos medios de comuni-
cación, a vida política ou a músi-
ca. Está aberta ata o día 30.♦

Xornadas
culturais en Noia
A Casa da Cultura “Avilés de Ta-
ramancos” de Noia acolle as con-
ferencias das xornadas en defensa
da cultura que organiza o colecti-
vo Sacou. Participan o humorista
Siro López, o 26 de abril; Francis-
co Calo, o 3 de maio falando de
celtismo; o especialista en litera-
tura infantil Xosé Antón Neira
Cruz, o día 10, e Antón Corral,
mestre da música popular o 24.
Tamén está previsto un recital en
homenaxe a Francisco Añón o día
18. Os actos queren lembrar a fi-
gura de Avilés de Taramancos.♦
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chégase o mes das letras e as novidades
veñen de maneira destacada da man da
literatura. Cos andeis a cuberto de libros
xerados arredor da figura de Sarmiento,
as editoriais apuran tamén a saída dou-

tras novidades que verán a luz ao abeiro do 17 de
Maio. Novos títulos de Carlos Casares, Suso de Toro,
Manuel Rivas, Mª Xosé Queizán, Xabier Quiroga,

Xurxo Borrazás ou Xosé Fernández Ferreiro chega-
rán en breve ás librarías. Tempo tamén para o paseo,
en especial, para recorrer os espacios de Sarmiento
en Pontevedra onde habilitaron un roteiro para que
non se escape ningún lugar de relevo na vida do sa-
bio. Cidade que, como aprobou a Academia, acollerá
o día 17 o acto oficial no Teatro Principal da cidade.
O día seguinte, a cita será en Vilafranca do Bierzo.♦

A

A REBELIÓN DOS OBXECTOS COTIÁS
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“Non podemos obviar que
nos últimos anos en Galiza se
está a dar unha situación mar-
cada por unha mingua na pro-
ducción do libro –sobre todo
do libro galego, paralela ao
que xa viña sendo un baixo
índice de lectores e lectoras, o
que está a ter unhas repercu-
sións negativas que atinxen
tanto aos editores como a li-
breiros e escritores” di o ma-
nifesto asinado polas tres en-
tidades, un escrito que recla-
ma a necesidade de xerar “un-
ha dinámica social favorábel
para o sector”. Como medida
urxente, solicitan a constitu-
ción dentro do Consello da
Cultura Galega dunha sección
adicada ao libro na que parti-
cipen representantes dos sec-
tores implicados para consti-
tuírse como “un foro activo
para a reflexione o debate, así
como para a elaboración de
propostas para o libro gale-
go”. O manifesto é o primeiro
paso dunha serie de proxectos
conxuntos que terán as súas
próximas citas nas Feiras e
nos Salóns do libro. 

Concordan os voceiros das
tres entidades participantes en
mostrar a súa satisfacción por
ter coincidido no interés co-
mún de defender o libro gale-
go. “Responde a unha arela de
solidariedade nunha situación
clara de crise cunha produc-
ción en recesión porque os
tempos non incitan” afirma
Antonio Fernández, coordina-
dor da Federación de Librei-
ros de Galicia. Mostra, como
representante do sector, a cla-
ra vontade de artellar unha li-
ña de actuación para favore-
cer o libro galego. “Somos re-
levantes na súa promoción.
Calquera libraría pequena
conta no seu fondo con máis
dun 25% de libro galego e é
preciso darlle máis carta de
presencia”. 

Por parte da Asociación
Galega de Escritores, a súa
secretaria Iolanda Castaño ta-
mén aplaude a creación dun-
ha “fronte común” xa que
“hai moito que facer de forma
unitaria, estamos a anos luz
do que acontece noutros luga-
res como Cataluña. Fáltanos
mercado para o libro galego e
para conseguilo temos que
colaborar todos”. Destaca a
falta de lectores e a baixada
nas vendas” nun momento
que, pola contra, para ela é de

“grande riqueza literaria”. A
presidenta da Asociación Ga-
lega de Editores, Fabiola So-
telo empraza ás próximas ci-
tas relevantes do libro galego
para comprobar como esta
colaboración pode dar novos
froitos. O Día das Letras Ga-
legas, editores, libreiros e es-
critores mostrarán de novo a
súa colaboración organizando
lecturas de libros naquelas lo-
calidades onde os libreiros
saian á rúa e no calendario
próximo están tamén os Sa-
lóns e as Feiras do libro que,
no último ano, organizaban
editores e libreiros por inde-
pendente. “Estamos notando
a crise editorial, prodúcese
menos e as tiradas son máis
pequenas diante dun crece-
mento alarmante do libro en
castelán no noso país. Están
ao tempo as cativas cifras de
lectura que falan dun 25% de
lectores para os libros gale-
gos fronte un 48% do libro
catalán” afirma Sotelo. Pro-
posta dos editores á adminis-
tración foi dotar coa produc-

ción galega as 300 bibliotecas
públicas e, en carteira, está
propor á Consellaría de Edu-

cación que as bibliotecas dos
centros conten tamén coa pro-
ducción editorial de libros ga-

legos. “O fundamental é crear
novos lectores como futuro
par o sector”, sinala Sotelo.♦

Nº 1.031
Do 25 de abril ao 1 de maio de 2002
Ano XXV

Escritores, editores e libreiros
únense para afrontar a crise do libro
Asinan un manifesto conxunto para conmemorar o Día Mundial do Libro

O 2001 trouxo 35 títulos en ga-
lego menos que o 2000, ano no
que xa se reducira a produc-
ción con respecto ao anterior
nun 5%. En dous anos o cóm-
puto de libros novos baixa en
cen títulos pero non é esta a
única cifra que descende. As
tiradas das editoriais galegas
baixaron arredor dun 27% nun
país no que só o 25% dos lec-
tores afirman ler en galego. Só
un dato vai a máis. O número
de libros en castelán publica-
dos en Galiza. 

A Estatística da Producción
Editorial de Libros e o informe
que o editor Manuel Bragado
prepara para o Consello da
Cultura Galega pasa a números
a crise da que se lamentan tan-
to editores como libreiros e es-
critores. Segundo o primeiro
estudio, elaborado polo Institu-
to Nacional de estatística, no
ano 2001 editáronse en Galicia
2.026 títulos. Do conxunto a
producción en galego é de
1.231 e a escrita en castelán al-
canza unha cifra de 795. Este
ano experimenta unha baixada
de novos libros editados en ga-
lego fronte ao que acontece coa

edición en castelán que pasa
dun 33% a un 45%. 

O editor Manuel Bragado
está a traballar nun amplo in-
forme que analiza a situación
do libro de 1997 ao 2000 e os
números dos que dispón non
levan tampouco ao optimismo.
“A valoración xeral que fago é
que o libro galego padece unha
grave crise de crecemento”
afirma. Sinala que ata o de ago-
ra utilizábase como variábel
que medía a saúde editorial ga-
lega o número de títulos publi-
cados que, unha cifra que se

dobrou na década dos noventa
(pasou de case seiscentos a
máis de mil douscentos títu-
los). “Duplicouse a oferta pero
se vemos o que acontece nas ti-
radas entre 1997 e o 2000 esta-
mos diante dunha reducción do
27% que aínda aumenta no pa-
sado ano”, sinala Bragado. 

Tres son as causas que o
editor considera para analizar a
crise editorial. A primeira é a
excesiva dependencia do sector
do sistema escolar (50% dos tí-
tulos prodúcense con ese desti-
no) que sufre cunha crise do

ensino e unha aguda disminu-
ción demográfica. A segunda
estaría relacionada coa presen-
cia social do libro e da lingua
na sociedade galega. “Nos últi-
mos cinco anos prodúcese un-
ha inflexión do uso social do
idioma que non se compensa
con medidas de política lin-
güística e iso non é alleo á per-
da de espacio dos libros” expli-
ca, facendo notar tamén cativa
presencia dos libros nos me-
dios de comunicación. Como
terceira razón indica a existen-
cia dunha crise estructural do
sector da que non queda á mar-
xe o mundo editorial galego.
“Está en crise o libro, motivado
por diversas razóns, a mundia-
lización, a aparición de novos
soportes, os cambios de usos
ou a presencia da ficción au-
diovisual. Pérdense lectores
mentras se gañan espectadores
de cinema”. Coincidindo con
Iolanda Castaño na súa valora-
ción, Bragado chama a aten-
ción de que esta crise da pre-
sencia social “correspóndese
coa idade de ouro do libro ga-
lego en canto calidade, tamén
no coidado editorial”.♦

Cen títulos menos nos dous últimos anos

CARME VIDAL
Recoñecen a situación de crise do libro galego e únense para
atallala. O manifesto promovido conxuntamente pola Aso-
ciación Galega de Editores, Asociación de Escritores en Lin-
gua Galega e Federación de Libreiros de Galicia con motivo
do Día Mundial do Libro enceta unha etapa de propostas con-
xuntas dos tres sectores co fin de promocionar o libro galego.
Reclaman un novo pulo e, como medida urxente, a constitu-
ción dunha sección específica no Consello da Cultura Galega.

Fabiola Sotelo e Manuel Bragado, directores das editoriais Sotelo Blanco e Xerais, respectivamente.                                A . N .T.
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Foi o propio presidente da Aca-
demia quen, despois da movida
sesión, fixo públicos os nomes
dos candidatos a cubrir a vacan-
te pola morte de Marino Dóne-
ga. Logo de esixir na convocato-
ria aos membros da institución
un absoluto silencio, cumprido
contra vento e mare por boa par-
te dos membros, o presidente tí-
vose que pregar ás evidencias e
facer públicas as opcións que se
votarán na próxima elección.
Como se sabía de antemán, os
candidatos son dous escritores,
Manuel María e Daniel Corte-
zón e un funcionario da admi-
nistración pública pioneiro nas
campañas de normalización lin-
güística, Xosé González. Xosé
Ramón Barreiro avalou con ad-
xectivos o traballo dos tres, cal-
quera deles, segundo sinalou,
apto para cubrir unha praza. 

A sesión incluíu tamén na
orde do día a declaración de ba-
leira da cadeira que ata a morte
ocupaba Carlos Casares pero,
segundo o artigo agora posto en
funcionamento, a praza non se
poderá cubrir na próxima sesión
senón que haberá que esperar
unha máis, para que previamen-
te se leven ao plenario os candi-

datos a ocupala. Polo tanto, na
próxima sesión será a praza de
Marino Dónega a que se cubra e
será esta unha das cadeiras máis
reñidas das que completan a
mesa da rúa de Tabernas. 

Perfís de candidatos e
avalistas

Por primeira vez, por exemplo,
un mesmo académico avala dúas
candidaturas que optan a unha
mesma vacante. A singular situa-
ción fará que o avogado e escri-
tor Xosé Luís Franco Grande te-
ña que optar por un dos dous es-
critores aos que apoiou coa súa
sinatura. Xosé Luís Méndez Fe-
rrín, Ramón Lourenzo e Xosé
Luís Franco Grande son os aca-
démicos que reforzan a candida-
tura de Manuel María, un dos no-
mes máis destacados da literatura
contemporánea, con máis de cin-
cuenta anos de escrita e activida-
de cultural que o avalan. Xosé
Luís Franco Grande, de novo, e
os poetas Salvador García Boda-
ño e Luz Pozo Grande presenta-
ron a candidatura do escritor de
Ribadeo, Daniel Cortezón, autor
en especial de obras teatrais. Por
último, Manuel González, Xesús

Ferro Ruibal e Constantino Gar-
cía –os tres relacionados co Cen-
tro Ramón Piñeiro- son os nomes
que se poñen da parte do funcio-
nario do concello de Redondela,
Xosé González onde desenvol-
veu un importante papel de nor-
malización lingüística e tamén
membro da Fundación Premios
da Crítica. 

A próxima reunión da casa
da rúa Tabernas –a celebrar nun
prazo inferior a dous meses- po-
rá luz sobre unha situación para
a que os propios académicos
aventuran distintas explica-
cións, algunhas ben diversas á
simple vontade dun grupo de
presentar unha persoa do seu
gusto. Será unha xornada na
que os académicos eliminarán
un nome en primeira volta para
logo escoller entre os dous res-
tantes. Como xa se demostrou
noutros casos, pouca fiabilidade
aportan os cálculos previos de
votos. Nesa mesma convocato-

ria os académicos presentarán
aos que opten a cubrir a praza
de Carlos Casares pero, segun-
do o regulamento, nada obriga a
que entre eles se atopen os dous
eliminados na elección previa
nen nada impide que entón se
presenten novos nomes. 

En todo caso, se non hai no-
vos movimentos, a Academia
xoga con tres nomes e dúas pra-
zas polo que un dos candidatos
quedará fora polo de agora da
institución presidida por Barrei-
ro. O propio presidente quedou á
marxe da institución a primeira
vez que foi proposto e tardou lo-
go anos en acadar a súa cadeira
en Tabernas. Dáse ademais a cir-
cunstancia de que nesa mesma
sesión a Academia podía contar
cunha nova vacante, a do bispo
auxiliar de Mondoñedo-Ferrol,
Miguel Anxo Araúxo Iglesias
que apresentou a súa dimisión
despois de pasar arredor de quin-
ce anos sen pasar pola sede da
institución na Coruña. Contra to-
da previsión, os académicos de-
cidiron non tomar en considera-
ción a petición do bispo e non
aceitar así a súa decisión de mar-
char xa que, segundo apuntou
Barreiro, continuaba a ser nece-
sario e útil para a Academia. 

Esperada era, pola contra,
que o presidente Xosé Ramón
Barreiro se convertise no re-
presentante da Academia no
Consello da Cultura Galega,
ocupando a praza de Casares e
deixando, polo tanto, o seu lu-
gar de membro electo da insti-
tución vacante.♦

Retratos en
tempo de
totalitarismo
RAMIRO FONTE

Os vellos estruturalistas
nunca morren. Parece,
sen embargo, que xa

se transformaron. Como fai
Todorov, abandonaron a
linguaxe para iniciados e
supostos científicos da
literatura (pobres lectores, case
sempre) e decidiron escribir
para todos. De Kristeva lin eu,
non hai moitos anos, un libro
memorable, Estranxeiros para
nós mesmos e estes días atópo-
me seguindo con verdadeiro
interese Memoria do mal, ten-
tación do ben de Todorov.
Nunha linguaxe clara, transpa-
rente, este home que chegou
ás nosas vidas lectoras
cargado de terminoloxía, deci-
de ensaiar sobre unha das ide-
as máis poderosas e inquietan-
tes do século XX: o totalitaris-
mo. Ese século que segue a
ser o noso xa que nel se escri-
biron tódalas nosas dúbidas
actuais, tódalas nosas
incertidumes.

Todorov enmarca as dúas
vertentes do totalitarismo, o
nazismo e o comunismo, no
campo da historia das ideas.
Realiza sobre el os seus
posicionamentos evidentemen-
te políticos. Pero, ó mesmo
tempo, dálle voz ás
testemuñas presenciais, ós so-
breviventes que padeceron en
carne propia a crueldade
destes sistemas. É un libro con
vocación de intervención, e al-
guén atopará nel algunha
explicación do que está a
pasar hoxe en día na política
francesa, e por qué
despertaron os demos que dor-
men tamén en Francia  Nel
búscase definir esa liña  que
separa a democracia dos
totalitarismos. Non é un libro
maniqueo. Cando falamos do
ben e do mal falamos de
moral, pero Todorov parece
saber o perigoso que é dar lec-
cións morais ós outros, e que
nestas lecccións tén a súa
orixe, moitas veces, o mal que
lle causamos a outros.   

O litixio entre memoria e
esquezo é obrigado á hora de
acometer estes temas. Todorov
sabe que é un intruso no terri-
torio do historiador. A este
apórtalle un dos documentos
máis válidos: a palabra do so-
brevivente, feita escritura moi-
tas veces. Todorov sabe, como
outros grandes lectores de ho-
xe, que hai un tesouro máis
importante cá escrita de
ficción nas obras escritas
polos homes que tiveron o do-
loroso privilexio de seren as
testemuñas do mal. Primo Le-
vi e Vassili Grossman son
algúns dos retratados. ¡Cómo
me lembra a forma deste xéne-
ro apaixonante un libro de Ha-
nah Arendt! Estes debían ser
os vieiros de ensaio literario.
Estes son os libros que deberí-
an ler os narradores e poetas
de moda. Ós estructuralistas a
destempo, que ocupan os
departamentos universitarios,
dámolos xa por imposibles.♦

Confusa  elección da Academia
A directiva resucita un artigo
do regulamento que impediu escoller entre tres candidatos

Xosé Ramón Barreiro.      P. VILABARR O S

A.N.T.
Nada foi como o esperado na reunión do plenario da Acade-
mia o pasado sábado día 20. Os académicos ían escoller ao
substituto de Marino Dónega pero a praza quedou baleira.
A propia directiva botou man dun artigo do regulamento
que impedía presentar e votar aos candidatos na mesma se-
sión. Os numerarios quedaban emprazados para unha pró-
xima convocatoria pero a institución presidida por Xosé Ra-
món Barreiro mostrou unha das súas imaxes máis confusas.



Título: Un baile de moscas.
Autor: Kiko Neves.
Edita: Xerais.

Kiko Neves, que no eido poético
publicou dous títulos (Ruido de
motos e Un poema de amor) es-
tréase agora na narrativa cunha
interesante novela, Un baile de
moscas, publicada na colección
“Abismos” pola Editorial Xe-
rais. De primeiras, digamos que
a obra presenta unha disposición
nada convencional: en lugar de
comezar polo primeiro capítulo,
faino polo 99, ao cal segue o 98
e así deica chegar ao cero, co
que remata a novela e no que
tradicionalmnente se sitúan o
desenlace da historia e, moitas
veces, o clímax. Lonxe de ser un
capricho posmoderno e fútil,
agacha unha fonda reflexión a
respecto do que é a vida, que-
rendo indicar que non todo co-
meza no inicio nin remata no de-
senlace, tamén é posíbel o con-
trario porque todo desenlace é o
inicio doutra nova historia. Po-
dería ser igualmente que hoube-
se unha historia e unha retrohis-
toria: lendo cara adiante, unha;
lendo de atrás adiante, outra.
Cadraría ademais moi ben coa
deconstrución da historia que
subxace detrás deste artificio.

A novela está contada en ca-
pítulos breves (de dúas ou tres
páxinas os máis extensos) que,
como nun caderno de campo,
tanto teñen función por si mes-
mos, como de cara á historia xe-
ral relatada. Estes microcontos
xeralmente contan cun clímax
de tipo lírico que permiten unha
mínima epifanía. Xa que fala-
mos do lírico, dígase que nesta
novela é algo fundamental. Está
narrada desde o punto de vista
de Xonás, o protagonista. 

Pero tamén cómpre saber
que en Un baile de moscas as

sensacións ocupan o lugar das
certezas: dito doutra maneira, as
sensacións son as únicas certe-
zas posíbeis. E non pode esque-
cerse mencionar a presencia da
poesía, por dúas veces; estes po-
emas, de Pas-
tor Rodríguez,
sitúanse entre
capítulo e capí-
tulo (75 e 74,
30 e 29) apa-
rentemente fó-
ra da historia,
pero son obra
de Moncho
(pesonaxe da historia) e ade-
mais falan de moscas, unha tei-
ma do protagonista que propicia
a aparición de fragmentos nos
que se dan datos destes ácaros. 

Despois do dito, a técnica
do resumo e a habilidade enla-
zando os distintos fragmentos

eríxense en características cen-
trais e indispensábeis, ao lado
das cales, e como consecuen-
cia da mínima extensión dos
capítulos, ubícase a repulsión
polos lucimentos e ornatos,
unha aposta arricada e unha
loita por tentar apreixar a his-
toria na súa esencia que rema-
ta por conducir outra vez á im-
posibilidade da concepción da
historia ao modo da racionali-
dade ilustrada.

Mais, contra o que se poida
pensar despois do dito, Kiko
Neves sérvenos un discurso de
doada decodificación, onde a
lectura non ten atrancos e se
efectúa en moi pouco tempo. O
lector síntese rapidamente atra-
pado no mundo de Xonás, Ma-
ría e Lucía, de maneira que o
elevado ritmo de lectura non
permitirá que abanodone fácil-

mente as vicisitudes do trío. Por-
que na base está o trío amoroso.
Xonás parece preferir a María o
os seus misterios, pero non des-
bota a Lucía. O abaneo entre un-
ha e outra é a novela, unha inde-
cisión que ben se pode equiparar
á dúbida entre a historia moder-
na e a posmoderna. 

Na lectura convencional,
coa numeración inversa, o
protagonista non se decata, fica
rodeado de ambas; na retrolectu-
ra, coa numeración convencio-
nal, fica só, á expectativa. Na
lectura convencional, os capítu-
los da deambulación tabernaria
son os máis
atractivos e in-
tensos, logo
decae un chis-
co; pero hai
que ter en con-
ta que eses ca-
pítulos forma-
rían o clímax
na disposición
tradicional su-
xerida.

Pero, a su-
xerencia non
fica niso, hai
máis, como o
feito de o
protagonista chamarse Xonás,
que imediatamente fai pensar
nun paralelismo coa persona-
xe bíblica. Dicimos acertada-
mente, entre outras razóns,
porque isto non se pode des-
lindar da concepción do lugar
no que vivimos (a vida) como
unha balea. E, á súa vez, este
símbolo hai que interpretalo
en conexión coa teima do
protagonista en renomear par-
te da realidade: tentativa de re-
definición do real en función
do que significa para un: o ho-
me novo fronte á vida.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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O xogo teatral
de Euloxio Ruibal
A editorial Tris Tram inaugura
a colección Máscaras coa
publicación de Teatro,
cerimonia e xogo, unha refle-
xión sobre a traxectoria teatral,
literaria e cinematográfica de
Euloxio R.
Ruibal. As
esencias do
home, a
construcción
da realidade
dos mitos e
as obsesións
do ser huma-
no están pre-
sentes na obra
deste autor.
Anxo Abuín encárgase da edi-
ción deste volume no que par-
ticipan, entre outros especialis-
tas, Laura Tato, Manuel F.
Vieites, Dolores Vilavedra e
Inmaculada López Silva.♦

O xornalismo
de Plácido Castro
Plácido Castro cría que as na-
cións pequenas eran as idóne-
as para afortecer o ideal
democrático e que o
nacionalismo galego era unha
vía para a cooperación res-
pectuosa
cos outros
pobos do
mundo.
Convencido
pacifista, do
xornalista
nacido en
Corcubión
publícase
Unha
escolma xor-
nalística, da que se encargou
Xulio Ríos. A maior parte dos
artigos están datados antes da
guerra e publicados en El
Pueblo Gallego. Irlanda, a
literatura e a democracia son
algúns dos seus eixos. Tras o
levantamento militar do 36,
Castro foi desterrado, retornou
a Londres, onde se formara, e
foi locutor da BBC con
programas en castelán, inglés
e galego. Retornou a Galicia
nos anos cincuenta.♦

O Ferrol de
Concepción
Arenal 
Non estaban tranquilos na
concellería de cultura de
Ferrol mentes non
saíra na co-
lección Fe-
rrol en tem-
po de histo-
ria un volu-
me adicado á
Concepción
Arenal
(1820-1893).
Agora apare-
ce coa autoría
de Manuela
Santalla un traballo ao redor
da escritora que analiza os
seus vencellos coa cidade
natal, as súas propostas sobre
a situación da muller e a
influencia exercida en
pensadores posteriores.♦

FFIICCCCIIÓÓNN
1. O SOL DO VERÁN.
Carlos Casares.
Galaxia.

3. TRECE BADALADAS.
Suso de Toro.
Xerais.

3. ENDEREZO DESCOÑECIDO.
Kressmann Taylor.
Xerais.

4. INFIDELICIDADES.
Manuel Lourenzo González.
Positivas.

5. PRECIPICIOS.
Beatriz Dacosta.
Francka editora.

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. SARMIENTO. VIDA E OBRA.
Antón Costa.
Xerais.

Tabela das letras

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

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

As
sensacións
ocupan
nesta obra
o lugar das
certezas

Unha historia para ler do dereito e do revés
Kiko Neves experimenta co orde da novela

A técnica
do resumo
e a
habilidade
para
enlazar os
distintos
fragmentos
eríxense
en caracte-
rísticas
centrais
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Título: O sol do verán.
Autor: Carlos Casares.
Edita: Galaxia.

Desta obra poderiase dicir o
que ensinaban os antigos gre-
gos: os preferidos dos deuses
morren novos. Dende o primei-
ro parágrafo o suicidio de Car-
los, o mozo protagonista de 27
anos, suscitará a pregunta fun-
damental que vertebra a novela:
¿Cales son as razóns, para quen
semella posuilo todo, de tomar
tal determinación? Helena, a
outra protagonista e narradora,
unha sorte de Ariadna inviden-
te, será quen de nos axudar a
atopar os motivos sen chegar
ela porén a comprendelos, pos-
to que padece a peor das ce-
gueiras: a da que non quere ver. 

Confeso que nesta novela a
analoxía co Werther de Goethe
resúltame poderosamente atrac-
tiva, e así a historia de Werther
(Carlos) e Lotte (Helena), en-
marcada no Ourense que vai de
1932 ata 1968, veríase de novo
contada a partir do xa célebre e
romántico pistoletazo e dende o
punto de vista da amada. A pro-
posta é dende logo moi suxesti-
va e orixinal, pero só como pun-
to de partida ou apoio, e se ben
hai que recoñecer que son moi-
tos os pasaxes, personaxes e
motivos que o clásico alemán
vai brindar á obra galega, Casa-
res sabe perfectamente que dous
séculos máis tarde os motivos
de Werther non poden ser os de
Carlos, deixando que o fío na-
rrativo discurra paralelamente,
pero que de seguilo ao pé da le-
tra levaríanos polo pasadizo que
conduce á cámara falsa do hipo-
xeo literario (no fondo, o cami-
ño que remata por seguir a pro-
pia protagonista-narradora,).
Lectores, ¡ollo!, a cámara real
que crea Casares está máis afas-
tada, porque os seus sustratos
narrativos veñen de máis lonxe.

Sosteño a hipótese de que a
novela, á marxe do seu aporte
goethiano, pode (non necesa-
riamente debe) ser lida en clave
de traxedia grega, sabiamente
trasmutada, iso si, nun drama
contemporáneo. Un exemplo
abondaranos: o novelista pon a
xogar os protagonistas cando
son nenos, e non hai nada gra-
tuito por parte do escritor nesta
referencia, facéndoos represen-
tar no xogo o rapto-salvación
de Helena de Troia das garras
de Menelao; a Helena corres-
póndelle como é obvio a perso-
naxe clásico do mesmo nome,
Casares omítelle a Carlos o no-
me do seu personaxe-salvador
deliberadamente, podendo nós
cambiarlle de máscara na nosa
imaxinación, como era común
no teatro grego, pola dos diver-
sos amantes que a tradición lle
atribúe á heroina grega: Paris,
Teseo, Aquiles... Pero o terrible

é que se trata da máscara de Po-
lux (sinto ser tan críptico, non
quero desvear o final). A fin de
contas o  elemento desencade-
ante da traxedia, procede da
transgresión dun dos tabúes que
só aos deuses lles está permiti-
do transgredir. 

Carlos e Helena, simples
mortais, ou se se quere héroes
clásicos, sufrirán o castigo da
forma na que os gregos prescri-
biron este delito: a morte e a
cegueira. A Carlos o seu coñe-
cemento da verdade (a gnose)
non o salva do seu tráxico fi-
nal; pola contra o seu impulso
vital irrefrea-
ble (eros) le-
varao paradó-
xicamente an-
te unha morte
asumida. O
destino de He-
lena non é me-
nos tráxico,
por moito que
se trate dunha
cegueira meta-
fórica; Helena
como Tántalo,
Sísifo, Ocnos
e tantos outros
mitos está
condeada no seu caso particu-
lar, a reunir ata o fin do seus dí-
as, o relato fragmentario das
súas vidas sen que iso lle sirva
para descubrir a verdade última
dos motivos de Carlos, (vaille
en parte a vida ou a saúde men-
tal non enterarse da verdade); e
mesmo coma se fose un rever-
so do mito  da caverna de Pla-
tón, Helena, unha muller deslu-
mada, transitará o camiño  que
vai dende o sol ata entrar de
novo na caverna, ou sexa, pe-
chando as contras e refuxián-
dose nas tebras ou sombras da
casa e da biblioteca. Todo isto
verase enmarcado por unha at-
mósfera e uns personaxes que
se moven na clave dun certo
paganismo liberador fronte un
cristianismo de caracter repre-
sivo; dous mundos que entran-
do en conflicto terán coma víc-
timas aos nosos dous protago-
nistas. (Vexo detrás miña a fi-
gura de Casares reprendéndo-
me con retranca: rapaz, debi-
ches de sacar a bata branca an-
tes de porte a escribir. E certo,
recoñézoo, pero como diría
Carlos: “que culpa teño eu de
sentir o que sinto”.) 

Non se preocupe en absolu-
to o lector; a prosa elegante,
sobria, e clara do autor convir-
ten todo o anteriormente dito
nalgo moitísimo máis sinxelo,
crible e natural, porque o  seu
mundo narrativo fuxe do barro-
quismo e da pedantería; onde a
sobriedade de estilo e unha téc-
nica depurada están ao servicio
da narración, e onde resgata
por certo a fórmula constructi-
va que xa amosara en Deus

sentado nun sillón azul. Gosta-
ríame dar só un exemplo desa
vontade de estilo que exhibe
Casares: sempre me chamou a
atención que Flaubert, en Ma-
dame Bovary, fixese enmude-
cer ao marido de Emma, Char-
les, para así acentuar a súa in-
significancia, sen dotalo de voz
ata o final da obra, sendo tan
elegante a elipse e tan sutil que
apenas é percibida polo lector.
Do mesmo modo Casares, dei-
xará sen describir o corpo de
Arturo, marido de Helena e que
está presente en case todos os
capítulos; o apunte é aínda
máis significativo se nos perca-
tamos de como Helena en con-
traste describe o corpo de Car-
los, inclusive nas súas diferen-
tes idades, deténdose ata en pe-
quenos detalles; xenial.

Marlowe, desafortunada-
mente outro favorito dos deu-
ses, deixounos a súa gran tra-
xedia, Fausto, da cal lembro
este célebre verso: “Doce He-
lena, faime inmortal cun bico”.
Ao Carlos da novela presúmo-
lle que goza do mesmo bico
que a Fausto, Paris ou Werther
fixo merecentes da inmortali-
dade literaria, á que os antigos
chamaron o mundo da Fama.♦

ADOLFO BOADO

De repente, o derradeiro verán
O sol do verán de Carlos Casares:
entre Werther e a traxedia grega

Carlos e
Helena,
simples
mortais, su-
frirán o cas-
tigo da for-
ma na que
os gregos
prescribiron
este delito:
a morte e a
cegueira



Autor: Manuel Viola.
Lugar: Atlántica Centro de Arte. A Coruña.
Datas: Abril de 2002.

A cesura que produciu a guerra
civil española, na vida cultural
de todo Estado, supuxo un re-
traso de moitos anos con respe-
to a Europa. Nas artes plásticas
notouse de xeito claro. A reno-
vación  albiscábase  en todo o
Estado. Na  Galiza coa intuición
de Castelao de mandar becarios
a Madrid,Barcelona e  París,
xurdirían os renovadores. En
Madrid coa exposición dos Ibé-
ricos e coa introdución do surre-
alismo e do construtivismo es-
comenzaba unha etapa que
agromaba con toda esperanza
na República. O trauma da gue-
rra e a política autárquica fixo
que as mentes máis preclaras
comenzasen as súas experimen-
tacións e búsquedas cáseque de
novo. A maioría defendendo a
legalidade republicana hoube-
ron de exiliarse,co que tiveron a
oportunidade de seguir en con-
tacto coas novas linguaxes esté-
ticas. Outros mantivéronse no
exilio interior e os menos apoia-
ron a ditadura, reflectindo na
súa arte unha linguaxe tradicio-
nalista e trasnoitada.

Entre os que colleron o exi-
lio,estivo Manuel Viola (Zara-
goza 1916-Madrid 1987),ao
que a Atlantica Centro de Ar-
te da Coruña,ríndelle homena-
xe con unha exposición duran-
te todo mes de Abril.

Manuel Viola,  se ben de
mozo opta por unha linguaxe
surrealista, a súa estancia en
Barcelona pono en contacto
coas vangardas europeas. Exi-
liado en París ten tempo non só
para pintar senón que colabora
de xeito activo coa Resistencia.

Á súa volta a España no
1958, únese ao grupo El Pa-
so,fundado no 1957. Este gru-
po  “nacía co propósito de loi-
tar contra o inmovilismo no
que se atopaba sumida a arte
española do momento. Os ar-

tistas de El Paso,sentíronse
profundamente inmersos na
tradición intelectual e estética
da cultura española” comenta
Genoveva Tussell.

Manuel Viola asume plena-
mente na súa obra os principios
do grupo e que a mesma  His-
toriadora da Arte no seu artigo
da Revista Arte do mes de mar-
zo deste ano resume como “in-
terés polas posibilidades expre-
sivas da materia, un profundo
españolismo, o compromiso
político e a influencia da pintu-
ra de Goya”.

Os cadros que a Sala Atlan-
tica nos amosa son e expresión
plástica deses principios. O va-
lor que se lle dá á materia, non

tanto como o seu compañeiro
de grupo, Millares, que usaba
de arpilleiras e outros elemen-
tos, pero sí a querencia polo
empaste groso. E sobre todo a
preeminencia que lle dá á pro-
pia pintura, esquecéndose de
toda figuración.Compromiso
político en canto que eran cons-
cientes de  que a asunción do
expresionismo abstracto supu-
ña ir contra a estética do Réxi-
me e poñerse en línea co tipo de
estética que naquel momento
era a vangarda na pintura, co-
mandada polos pintores neoior-
quinos. Eles mesmos colabora-
ron en 1958 na exposición que
traería a Madrid aos Morther-
well e cía. E compromiso polí-

tico que dende o Réxime fran-
quista tratan de asimilar, patro-
cinándolles exposicións no ex-
tranxeiro polo que tras discu-
sións, algúns do grupo El Paso
deciden non seguir o xogo de
aparecer como a nova España
xurdida do fascismo español.

E logo está  o seu profundo
españolismo como dí Genoveva
Tusell,que se respira na delimi-
tación nas cores. A cor negra que
se por un lado era a metáfora  do
panorama socio-político que se
respiraba a finais dos cincuenta
no Estado Español,por outro la-
do casi todos os compoñentes de
El Paso, Viola incluido, adoptan
como a cor tra-
dicional espa-
ñola. Lém-
brense os óleos
de Antonio
Saura, retra-
tando a España
negra de Feli-
pe II. Cor que
toman dos
grandes barro-
cos españois e
de Goya.

Se chaman
a atención os
cadros abs-
tractos de Vio-
la é porque na
súa informalidade destaca unha
estrutura interna de facer a
composición.Todos os cadros
teñen una armazón que ven da-
da pola distribución da pintura.
Esta estrutura case sempre
coincide nunha composición
en cruz ou en oblícuo.E xunto
esta estrutura o que todos os
críticos destacaron del: o seu
interés por conseguir a luz.

Manuel Viola forma parte
xa da historia da arte como re-
presentante desa xeneración in-
termedia que, formada antes da
guerra, ten que voltar a comen-
zar de novo as súas pescudas,
facendo arte e polítca ao mes-
mo tempo.♦

X.A. LÓPEZ PIÑEIRO
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Casahamlet
Nº 4. Maio de 2002. Prezo 1.000 pta.
Dirixe: Francisco Pillado.
Edita: Deputación da Coruña.

Anxo Abuín estuda aspectos
concretos do teatro de Gustavo
Pernas. Carlos Callón resalta
as innovacións da arte dramáti-
ca de Xesús Pisón. María Díaz
repasa a obra de João Guisam.
Miguel
Mato
achégase
ao teatro
de Manuel
María. Mi-
guel Pérez
estuda a
obra de Eu-
loxio
Ruibal. En-
tre as
creacións in-
cluídas destacan As escaleiras
mecánicas, de Daniel
Cortezón; Palabras na néboa
dun xornalista, de Miguel An-
xo Fernán-Vello e Eclipses, de
Manuel Lourenzo.♦

R.G.T.
Nº 29. Inverno de 2001. Prezo 4,82 euros.
Dirixe: Antón Lamapereira.
Edita: A.C. Entre Bambalinas.

Juan Carlos Moreno escribe
sobre o Centro de tecnoloxía
do espectáculo. Miguel Ángel
Larriba explica os pasos que
se deben seguir para sonori-
zar unha
obra de tea-
tro. Xavier
Estévez fala
dos técnicos
nas
montaxes
dramáticas.
Alfonso
Rodríguez fai
unha proposta
universitaria
para o ensino
do teatro. Henrique Rabuñal
comenta A Gaiola, de Jenaro
Marinhas del Valle.♦

Falcão do Minho
Semanario regional do
Minho e Galiza

Nº 699. 4 de abril de 2002. Prezo 0,65 euros.
Dirixe: João Fernandes.

Entre as moitas informacións
incluídas, destaca a mostra
adicada a Mário Soares en
Viana do Castelo, que recolleu
caricaturas feitas ao ex
presidente. Soares defendeu
nesta mostra a crea-
ción dun
exército
común eu-
ropeo que
reafirme o
papel inter-
nacional de
Europa.
Pinto Neves
prosegue a
súa pescuda
histórica so-
bre as relacións pretéritas
entre Valença do Minho e Tui.
O director da Escola Superior
de Ciências Empresariais de
Valença, José Dantas, defende
os investimentos neste
organismo para garantir a for-
mación económica.♦

Manuel Viola,
a renovación de El Paso chegada do exilio

Tapería - Cervexería
Teléfono 986 672 439

P R E S E N T A C I Ó N
EN

S A N T I A G O
DE

“CAROLINA OTERO”
DE MARGA DO VAL

EDICIÓNS A NOSA TERRA

COLECCIÓN MULLERES

LUNS, 29 DE ABRIL ÁS 20 H. NA FUNDACIÓN GRANELL

COA INTERVENCIÓN DE

ENCARNA OTERO,
CARME VIDAL,

QUICO CADAVAL E

MARGA ROMERO.

Viola forma
parte xa
da historia
da arte
como
represen-
tante da
xeneración
intermedia
formada
antes
da guerra.

Homenaxe a Samuel Becket, 1971. Óleo sobre lenzo.



¿Coida que a súa proposta
artística é transgresora con
respecto ao que ofrecen os
criadores da súa xeración? 

Para min foi moi duro desen-
volver o meu traballo no país,
sentinme fora de lugar. Pregun-
tábame, de certo, que tiña que
ver coa xente da miña xeración.
Absolutamente nada. Ás veces
sentinme moi illado, cun traballo
completamente solitario. 

Coincide no tempo, por
exemplo, coa xeración de
Atlántica. 

Practicamente, formaba parte
dos novos pero a miña situación
era de total fricción. Cando todos
pintaban neoexpresionismo eu
empregaba outros soportes. A si-
tuación era moi violenta para
min, cun choque de linguaxe
completo. Houbo un momento,
aínda que soe mal dicilo, que a
miña obra era entendida en Nova
Iorque e aquí moi criticada. Es-
coitei moitas veces aquilo de “iso
fágoo eu, iso faino un rapaz...”
pero as cousas mudaron. En Ga-
liza cambiou a situación notabel-
mente, temos unha facultade de
Belas Artes e un Centro Galego
de Arte Contemporánea e esta-
mos a anos luz do que antes ha-
bía. Agora xa non sinto aquela
soidade xa que hai xente que
comparte os meus postulados. 

Por que escolleu a pala-
bra Fricción para titular a
súa exposición no CGAC?

Quería traballar nese xogo
de dualidades que dá a propia
palabra. Fricción. Ficción. Inte-
résame esa ambigüidade. Na mi-
ña obra hai un reverso, unha par-
te de atrás que a veces non é moi
nítida senón de fricción, de cho-
que, transgresora. Sinto un gran-
de compromiso coa miña obra e,
polo tanto, quero ir un pouco
máis alá, reventar as fronteiras,
as alfándegas tradicionais da ar-
te contemporánea. A obra que
fago xurde dun xeito multidisci-
plinario e esa é unha das súas
claves. Utilizo os soportes da fo-
tografía, a instalación, a escultu-
ra, o vídeo ou o audio. 

Segue chocando meter
unha alfombra nun centro de
arte, como vostede fai. 

É un xeito de subvertir os
obxectos cotiás. Cando utilizo
unha peza de serie B ou de bai-
xa cultura e a poño no altar dun
grande centro de arte contem-
poránea estou a cuestionar os

valores tradicionais e tamén as
connotacións sociais ou se-
xuais que teñen. O kitsch xurde
así nunha posición antagónica,
como unha posición de contra-
rios, entre dous extremos. 

Nese discurso artístico to-
man distinto valor os obxectos
domésticos, o que se atopa no

ámbito privado dunha casa. 
Interésame reflexionar co

que pasa no espacio cotiá, o
que nos rodea. Gústanme as
posicións de risco, que non son
cómodas. Poño en dúbida moi-
tas cousas e utilizo os distintos
soportes para cuestionalas, ta-
mén os propios da sociedade

de consumo como os medios
de comunicación ou a publici-
dade e, neste sentido, entran os
obxectos cotiás que forman
parte da cultura. 

¿O artista contemporáneo
ten que ter presente na súa
obra linguaxes como os da
banda deseñada ou o cinema?

Gústame vivir o tempo pre-
sente, son permeábel e deixo
fluír as cousas. Para min é capi-
tal o traballo coa música, coa
publicidade ou co deseño gráfi-
co. A miña é unha obra contem-
poránea, que vive o momento e
trata de beber do que sucede ao
seu redor, é unha obra contaxia-
da por esta situación.

Fricción da título tamén a
un vídeo presente na exposi-
ción no que o artista se presen-
ta como un Sísifo renovado. 

É un dos dous vídeos que se
proxectan na sala e na inaugu-
ración todo o mundo se refería
a eles dicindo que se identifica-
ban co que alí pasaba, todos se
sentían próximos a eles. En
Fricción aparezo eu e son em-
purrado con violencia cara un
extremo. A acción repítese un-
ha e outra vez como cando te
sentes fora de lugar por tantas e
tantas cousas que poden suce-
der, nunha situación agotadora.
Sénteste golpeado, violentado
por moitos axentes externos ou
internos que están na socieda-
de. No outro vídeo boto man
dun executivo que ao longo de
vinte minutos se mostra estre-
sado e chega a confundir o seu
tempo de ocio co de traballo,
coa imposibilidade de facer cal-
quer cousa, nin traballa, nin co-
me, nin vive... cun desasosego
que transtorna a súa existencia.
A sensibilidade e a emoción
son fundamentais, que a obra

nos interrogue, que nos fale. In-
terésame mollarme, implicarme
no que fago e, ás veces, corro o
risco de espirme, de mostrar o
meu interior. Non busco tanto
impactar como mostrar unha
posición liberadora. 

A ambigüidade sexual es-
tá tamén presente na súa
obra e vostede fala do traves-
tismo como ruptura da iden-
tidade imposta. 

Estamos nunha sociedade
onde existe a multiplicidade,
unha diversidade de posicións
sociais que queren romper cun-
ha situación unidireccional e
nese sentido quero mostrar ou-
tras opcións. Son militante coas
posicións de políticas de xéne-
ro, considero que ten que ser un
dos meus compromisos. Quero
loitar contra un poder sexista e
machista e emprego a arte para
defender esta posición. 

A súa obra está exposta
tamén na mostra colectiva
Transexual Express e nela co-
bra especial relevancia un
nome que vostede tamén em-
prega: My Lady.

Precisamente Transexual
Express é unha reflexión sobre
a identidade, sobre a sexualida-
de. O meu alter ego de My
Lady é un xogo que emprego
como Dj e fai referencia a esa
situación de travestismo, de
xogo, de ironía, do divertimen-
to da pista de baile. Nada está
claro e interésame o concepto
de obra aberta. A cotío tense
unha imaxe moi amábel da mi-
ña obra e moitas veces hai de-
trás moito sufrimento, moita
angustia. Todo ten un reverso. 

Todas esas facetas fan de
vostede case un artista renacen-
tista da contemporaneidade. 

Estamos nun momento no
que os xéneros artísticos xa
non existen. Non podemos fa-
lar de compartimentos estanco,
de escultura, pintura ou foto-
grafía. Todas as artes confluí-
ron. Hai unha serie de artistas
que empregamos esa diversida-
de, interésanos o concepto para
expresar determinadas histo-
rias e utilizamos os medios que
para ese fin nos resulten máis
propicios e adecuados. Cando
fago unha exposición, aínda
que sexa moi sutilmente, hai
unha enorme transformación
do espacio para que teñan cabi-
da distintas disciplinas.♦

Nº 1.031
Do 25 de abril ao 1 de maio de 2002

Ano XXV

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.

Xoán Anleo
‘Non teño nada que ver

coa miña xeración’
CARME VIDAL

Xoán Anleo (Marín, 1960) inicia a súa traxectoria artística a comezos dos anos oitenta. Confesa
que naquel entón se sentía só nun panorama criativo que pouco tiña a ver coas súas propostas. An-
leo non sabe de xéneros artísticos, bota man de todos os soportes, desde a fotografía ata o vídeo ou
a música e busca transgredir e emocionar cun discurso co que se mostra comprometido. A súa
obra pódese ver ata fins de xuño na mostra Fricción do Centro Galego de Arte Contemporánea. 

PA C O  VILABARR O S



Uns días despois de inaugu-
rar a mostra o concello deci-
día retirar o cartaz que a
anunciaba, unha imaxe de
Tracey Emin titulada I´ve got
it all (Téñoo todo). Retrátase
a ela mesma cunha morea de
billetes e moedas entre as
pernas. Xabier Arakistain e
Rosa Martínez, comisarios de
Transexual Express, analizan
a imaxe como “unha critica
ao poder” a través dunha fi-
gura feminina. No ano 2000 a
exposición ubicouse no cen-
tro Santa Mónica, nas Ram-
blas de Barcelona, propieda-
de da Igrexa aínda que cun
convenio coa Generalitat pa-
ra a celebración de activida-
des culturais. A institución

eclesiástica presionou ao go-
berno catalán para que retira-
se a imaxe da entrada así co-
mo outros dous traballos ex-
postos que consideraba ofen-
sivos. 

No Quiosco Alfonso co-
locouse un aviso na entrada
no que se recomenda que non
entren nenos á mostra. Ma-
nuel Sendón, do Centro de Es-
tudios Fotográficos, asegura
que en vinte anos que leva
preparando exposicións, entre
elas a Bienal de Vigo, nunca
tiveron que colocar unha ad-
vertencia para os menores. “E
non digo que nalgunha oca-
sión non sexa necesario, pero
nós montamos unha mostra do
estadounidense Witkin, que é

un fotografo forte e non avisa-
mos aos pais que non levaran
os nenos. Normalmente estes
pouco caso fan as fotos. A min
preocúpame máis que estean
expostos a violencia que ao
sexo”. 

Sendón afirma que non ve
nada escandaloso na imaxe
de Tracey Emin e que “aínda
hai moito conservadurismo”.
O fotógrafo Manuel Vilariño
destaca o renome de Emin no
mundo da contemporaneida-
de artística e critica o “pro-
vincianismo” da cidade her-
culina. “Chámame a atención
a medida porque hoxendía a
censura é máis sutil, ignóran-
te e punto”, comenta. Inter-
pretación diferente é a que
ten Vari Caramés, quen con-
sidera a retirada do cartaz
“unha manobra publicitaria
acorde cos tempos que corren
nos que hai que montar ruído
para que falen dun”. A polé-
mica está a provocar unha
máis que boa afluencia de vi-
sitantes á exposición, aberta
ata o 5 de maio.♦
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O Alcalde, F. Vázquez, obrigou a retirar da fachada do edificio da exposición a foto ampliada de Tracey Emin titulada Téñoo todo.

A censura aumenta os visitantes
de Transexual Express

A. ESTÉVEZ
Podería ser un truco publicitario a xulgar pola cantidade de
visitantes que está a recibir a exposición Transexual Express
na Coruña. Sen embargo no departamento de prensa do
concello recoñecen que a decisión de retirar a imaxe que
anunciaba a mostra no Quiosco Alfonso tomouna o alcalde
Francisco Vázquez. A razón: as múltiples queixas dos vici-
ños que consideraban a fotografía inapropiada nun espacio,
os xardíns de Méndez Núñez, no que xogan moitos cativos.

C.V.
“Existen lectores e lectoras para
os que non se están facendo li-
bros” afirma Franck Meyer . Es-
ta é a idea que o levou á creación
de Francka editora, unha inicia-
tiva que nace coa intención de
ofrecer literatura de calidade,
que responda ás demandas da
xente e que esperte o pracer da
lectura. A novela Precipicios de
Beatriz Dacosta Molanes é a súa
presentación en sociedade.

Cando se lle alerta sobre a cri-
se do sector editorial, Meyer retru-
ca de contado: “Ao facer as valo-
racións da crise nunca ninguén
pensa se non se tratará dun pro-
blema da oferta, se
os libros que se es-
tán publicando sus-
citan o interés dos
lectores” apunta, e
nesta clave indica a
liña xeral que quere
imprimir na nova
editorial. 

Franck Meyer
chegou hai case un-
ha década de Ale-
mania para apren-
der galego e deci-
diu quedar. Despois
de traballar case ca-
tro anos nunha edi-
torial e ter xa un poemario escrito
na nosa lingua, agora promove a
creación dun novo selo editorial
que aparece co obxectivo de ofre-
cer boa literatura para lectores que
disfrutan cos libros. Francka edi-
tora toma o nome do seu principal
promotor, á maneira de históricas
editoriais. Franck Meyer non
oculta que detrás desta iniciativa
atópase a súa fascinación polo
mundo do libro, unha querencia
persoal que ven xa de moitos anos
atrás. Malia confiar na viabilidade
do proxecto, o editor coida que es-
ta nova “aventura” non está exen-
ta de riscos e por iso introduce un
elemento para el imprescindíbel
cando o producto que se manexa

son os libros. “Teño unha idea ca-
se romántica do papel do editor,
compre ser profesional pero ta-
mén ter amor polos libros, saber
co que se está a traballar pero ta-
mén querer o que se fai”. 

Precipicios femininos

Unha das teimas de Francka edi-
tora é dar a cada libro un trata-
mento único, outorgándolle o pro-
tagonismo que require. En princi-
pio nace cunha clara adicación á
escrita creativa coa novela de Be-
atriz Dacosta Molanes, Precipi-
cios, pero o autor de pêle-mêle fel
ten idea de publicar en adiante ta-

mén poesía, cun tra-
tamento especial
que inclúe unha po-
lítica de baixos pre-
zos. Meyer non afo-
rra gabanzas para o
primeiro libro da
súa editorial. “A no-
vela é un diamante,
un libro veraz, real e
atrevido. Trátase
dunha historia na
que se tratan certos
tabús desde unha
personaxe feminina
que non emprega te-
orías nin ferramen-

tas para analizar unha circunstan-
cia vital e por iso resulta moi au-
téntica. A pregunta é se as persoas
teñen dereito á propia felicidade”.
En preparación está un libro de re-
latos de Xerardo Quintiá arredor
dun tema da tradición galega co-
mo é o das aparicións pero abor-
dado dun xeito contemporáneo. 

Un dos obxectivos de
Francka editora é conseguir
publicar obras doutras literatu-
ras traducidas á lingua galega.
O punto de partida de Meyer
será o de ofrecer obras inéditas
na Península e, no camiño in-
verso, conta introducir tamén
os libros propios noutros mer-
cados.♦

Franck Meyer
‘Ninguén pensa en se os libros
que se publican son os que lle
interesan aos lectores’

P. VILABARR O S
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Músicos de todo o mundo chega-
ron ás probas de selección en
1992 á Coruña. Era o ano das
Olimpiadas de Barcelona, pero
algúns deles recoñecen que non
tiñan situada a Galicia no mapa.
O concello herculino teimaba
por unha orquestra propia, con
profesionais de altura que se
adaptaran á cidade. Hoxendía
Francisco Vázquez non agacha a
súa fachenda por este grupo de

músicos que enche como media
o 90% das butacas do Pazo da
Ópera cando actúa na Coruña.

Pero ademais esta orquestra,
dirixida por Víctor Pablo Pérez,
un dos directores españois de
maior prestixio, ten alma viaxei-
ra. Leva percorridos 160.000
quilómetros, ou sexa tres voltas
completas á Terra e máis dun ter-
cio da distancia que separa o no-
so planeta da lúa. Se restamos os
concertos para escolares, ten
ofrecido perto de 600 programas
sinfónicos, como chaman as súas
actuacións e téñena escoitado
unhas 700.000 persoas. Máis ci-
fras, un orzamento de 7.800.000
euros (1.300 millóns de pesetas)
ao ano e un 75% do persoal con
contrato estábel. Dezaseis discos
gravados e un premio Goya pola
banda sonora de Sei quen es
completan este pequeno pero
mareante resumo de cifras.

Case un milleiro de músicos
aspiraron a ingresar nesta Or-
questra, apoiada económica e
anímicamente polo concello.
Alemáns, estadounidenses, aus-
tralianos e franceses forman par-
te da Sinfónica. Hai un 25% de
músicos españois e ningún gale-
go. Non faltaron as críticas cando
se montou aínda que a situación
intenta paliarse ao criar a Xoven
Orquesta que sirve de escola pa-
ra músicos mozos como o vigués
David Fernández, agora na Or-
questa da Radio de Baviera. 

Ademais de prestar grande
atención aos compositores do sé-
culo XX e de interpretar a auto-
res galegos como Xoán Montes,
Pascual Veiga e Enrique X. Ma-
cías, a Orquesta levou a ópera á
cidade. Gravou zarzuelas con
María Bayo e Plácido Domingo e
resucitou o Festival Mozart, cuia
quinta edición celebrase do 17 de
maio ao 7 de xullo. A maioría dos
músicos da Sinfónica están inte-
grados no ritmo da cidade, o vio-
lonchelista alemán Berthol Ham-
burguer olla o ceo desde o obser-
vatorio que el mesmo construíu
na súa casa coruñesa e o viola ru-
so Vladimir Rosinski é membro
da Asociación de Compositores
Galegos. Saen ao estranxeiro pe-
ro tamén van coñecendo a xeo-
grafía galega cos concertos en
Lalín, Pontedeume ou Pontea-
reas. A orquestra tampouco é
allea a unha das grandes paixóns
da cidade, o Deportivo, e o him-
no oficial da equipa pode escoi-
tarse en versión sinfónica.♦
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A     infónica entoa
un cumpreanos feliz

A. ESTÉVEZ

A Orquesta Sinfónica da Galiza cumpre dez anos ao tempo que
non cesa de recibir eloxios pola súa traxectoria. Nesta empresa mu-

Reportaxe Grá fica: A N DRÉS PA N AR O



Os maniquís dos comercios de
roupa fúndense con dous ve-
llos dando o paseo matinal. A
rapaza coa carpeta baixo o
brazo semella mergullarse no
trinque da tenda deportiva. A
recente choiva serve de espe-
llo máxico para unha casa soli-
taria e o edificio de dez pisos
aparece no parabrisas dun au-
tomóbil. As esquelas que notifi-
can que hoxe houbo catro mor-
tes no concello colócanse no
mobiliario urbano e o encarga-
do dunha pizzería vixía a tra-
vés do cristal o grupo de repar-
tidores en animada conversa.

Ao fotógrafo Xosé Luís Abalo
apaixoano as paisaxes urbanas.
“Gústame a fotografía de cida-

des, esa mestura da arquitectura
e das persoas que a habitan”, si-
nala. Persoas que camiñan todos
os días a mesma hora pola mes-
ma rúa para cumprir o horario la-
boral no mesmo sitio; xubilados
que pasean sen rumbo fixo, pro-
fesionais da terraza en canto sae
unha raiola de sol, obreiros que
arranxan os eternos boquetes da
rúa principal, etc. 

Todos eles son tamén prota-
gonistas de A cidade reflexiona-
da, a exposición da autoría de
Abalo que se poderá ver ata fi-
nais de maio na sala arousá Ri-
vas Briones. Abalo explica que
os reflexos no cristal son moi re-
curridos no terreo da fotografía.
“Eu xa os traballei hai máis de

quince anos en Caracas, aínda
que en Galicia non se utilizan
demasiado. A min apórtame un-
ha visión novedosa da cidade,
un encontro entre o real e o irre-
al, ao ver unha foto nos sabes
onde están os límites porque
son puntos de encontro de es-
cenas diferentes”, explica. Unha
muller tirando dun carriño de
neno semella estar departindo
cos figuríns espidos perto de
varios edificios que se superpo-
ñen mentres un veciño que pa-
sea tranquilo multiplica a súa
imaxe no espello por catro. Ese
é o efecto do que fala o fotogra-
fo que reinventa a cidade: o re-
vés pode ser o dereito.

Así os arousáns que acudan

á exposición recoñeceranse pero
seguramente descubrirán ángu-
los novos do seu entorno diario.
“Abalo dispersa o real ata confi-
gurar outra posibilidade de ser e
existir que, non necesariamente,
ten que parecer a mellor e menos
a utópica. Transmite caos e mira-
das, reconcilia estilos artísticos
separados por séculos de discor-
dias, humaniza o non existir dos
mudos protagonistas dos esca-
parates, espindo as incontinen-
cias mercantís do mundo actual”,
afirma Enrique Acuña no catalo-
go da mostra. Non hai manipula-
ción nin trucos, só o cristal da cá-
mara fotográfica contra o vidro do
espello que vai gardando a me-
moria de Vilagarcía.♦
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GARRINCHA

PADRE... ¿COMO SEI
QUE DEUS VAI FALAR NA MIÑA

CAMPAÑA ELECTORAL?

HAI QUE AMAR AO PRÓXIMO,
SER UN HOME ESPIRITUAL,

ENTREGUE AS SÚAS RIQUEZAS
AOS QUE NADA TEÑEN...

E... UN SUPOÑER...
¿NON SERÍA MELLOR QUE ME
CONSEGUIRA O SEU NÚMERO

DE MÓBIL?

Libros:
Fausto
MARGA ROMERO

Títulos abren vidas
secretas. Non vale
todo e os compromisos

éticos están ben lonxe do
mercado. Quero pedirlles
que abran algúns libros.
Non os van topar nas
librerías, terán que
solicitalos, daren probas
da súa existencia.
Achantados no último
recuncho dos grandes
almacéns ou da pequena
librería da rúa. Invisíbeis.
En galego. Vendedores que
só desexan que vostede,
rara especie, non saia sen
nada nas mans, meteranlle
a versión en castelán dos
feitos que campa por todos
os andeis, págase La mano
del emigrante, símbolo de
opresión cultural,
agáchase e mátase o
orixinal.

O bras vitais que nos
explican, follas que
sempre serán novas

por falaren da perda e da
identidade, células de
universalidade na procura
do dinamismo das
culturas, fronte á esclerose
que oprime. As Décadas de
T. L., (Ed. do Castro)
memoria dun século, da
construcción do que
somos. Lois Tobío abre a
caixa dos seus eus e
contribúe á Historia, en
maiusculas de Nós. Por
favor lean estas décadas.

Bivir.com, páxina que
non nega os libros,
ábreos e lústraos,

páxina para falar da
tradución. Versións en
galego necesarias nestes
momentos nos que se fala
de literatura universal no
ensino. Aquí información e
textos, libros do mundo e
alí: Fausto, nunha
traducción fermosa,
(re)vivida para crear a
normalidade, darlle un
pulo á lingua. Fausto,
versión en galego
(Editorial Laiovento) de
Lois Tobío, premio Plácido
Castro de traducción, os
dous amigos, xenerosos.
Soliciten este libro.

Imaxe nova: andeis cheos
de libros, en galego, que
loitan contra o

imperialismo da incultura
e da barbarie, do todo
vale, do politicamente
correcto. Faustos, nais
coraxes, sonetos a Orfeo e
o labor de persoas como
Lois Tobío recoñecido.
Lean na procura da nosa
identidade.

Outórguenlle un
tempo ao libro en
galego. Solicíteno.

Deféndano. Atenten contra
pensamentos e mercados
únicos. Non se deixen
engaiolar por palabras,
tamén son veleno. ♦♦

VVIILLAAGGAARRCCÍÍAA  NNOOSS  EESSPPEELLLLOOSS
A. ESTÉVEZ

Vilagarcía de Arousa mírase no espello dos trinques dos comercios,
dos cristais dos autobuses e dos charcos que deixa a choiva. O fo-
tógrafo Xosé Luís Abalo reinventa a cidade que se olla a si mesma.



Antes dos videoxogos, existia o
cine exin. Apagábanse todas as
luces da habitación, abríase a
maleta, sacábase o proxector e
comezaban as películas de A
panteira rosa, Auto-Gato, Walt
Disney e algunha que outra do
Oeste. As películas eran en bran-
co e negro e cor e, como resulta-
ban caras, un conformábase nor-
malmente con ver unha e outra
vez as dúas que regalaban co
proxector. A empresa valenciana
Popular de Juguetes contactou o
pasado ano cunha fábrica inglesa
para ver se era posibel lanzar de
novo o mercado o proxector in-
fantil en super 8. A saída foi un
éxito total e, entre os comprado-
res, unha maioria de adultos. Os
mesmo que tiraran ao lixo os
seus cine exin de cativos.

Grande erro tirar os xoguetes
ao lixo a xulgar por como se co-
tizan. A Nancy, a boneca suceso-
ra da Mariquita Pérez e anteceso-
ra da Barbie, galardoada coa Aro
de Ouro nos anos 1977 e 1978 ao
mellor xoguete do mundo, tamén
é obxecto de coleccionismo. Un-
ha auténtica Nancy de Famosa
dos anos setenta véndense en su-
basta nas rede a 40 euros, men-
tres que complementos como o
conxunto de maletas pode supe-
rar ese prezo. Para comprobalo:
portais de subastas como lagolo-
sina.com, todocolección.net ou
juguetemanía.com, un soño para
todos aqueles que adoecen de
complexo de Peter Pan. Os fabri-
cantes non perden o tempo e o
pasado ano puxeron no mercado
unha remesa desta boneca, pero
con indumentaria máis actual.
Chegaría despois a Barbie, lider
ainda hoxendía, que revolucio-
nou ás nenas dos últimos setenta
que, ate aquel momento, xogaban
con bonecas sen peitos.

O mesmo acontece cos famo-
sos Barriguitas, chino, branco,
negro e indio, que custaban tres-
centas pesetas e hoxendía vén-
dense a máis de 20 euros, ou co-
as mariquitas, aqueles recorta-
beis que aída se poden atopar
nalgunhas tendas co prezo, ta-
mén, do século XXI. Entre os ne-
nos-home, os máis cobizados son
os madelman e os geyperman. 

A un coleccionismo máis si-
barita pertence o Scalextric, que
ten case cuarenta anos de histo-
ria. Nos anos sesenta aparecían
os primeiros circuítos completos
e cos anos chegaria á tracción
4x4, gomas de neumático bran-
das, luces traseiras e dianteiras,
etc. Existen clubes de coleccio-
nistas dos coches e cada ano
Scalextric non perde a oportuni-
dade de comercializar os seus
modelos máis famosos nunha
edición numerada chamada Vin-
tage na que se incluen o Seat
600, o Jaguar E ou o Porsche
917. Unha versión inglesa rara
deste último pode superar os 50
euros e, como é de supoñer, os
compradores interesados pasan
xa dos trinta.♦
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¡Mamá, quero unscalextric!
A. ESTÉVEZ

Son os xoguetes cos que enredaban os nenos que hoxe tenen trinta anos.



Impotencia e
superpotencia
LUÍSA VILLALTA

Xa queda menos, se o
que pretende Sharon é
o exterminio dos pales-

tinos. O de Ienín foi un bon
acelerón, toda unha
exhibición, aproveitando que
o mediador máximo Colin Po-
well, andaba por alí dando
voltas. Sen dúvida o represen-
tante e encarnación da super-
potencia estadounidense ficou
gratamente impresionado,
cando non orgulloso da micro-
superpotencia filial que lles es-
tá saíndo daquela parte dos
rabinos, aínda que agora
teñan que disimular. E eu per-
gúntome que é o que terá aos
ianquis tan embobados, como
para pasarlles aos xudeus que
estes, á súa vez, se pasen por
certo sitio os acordos e
compromisos, xa non só os da
ONU, que iso non é nada na
linguaxe das superpotencias,
senón tan sequer aquela
actitude de entendimento tra-
ballosamente alcanzada e que
lle valeu a Clinton a foto do
século, presidindo a aperta de
mans dos nobelizábeis Arafat
e Rabin, hai uns anos. Quen
non podemos facer outra cou-
sa que observar (e temer),
esperaríamos que este fose
cando menos o ponto de parti-
da ianqui, se de arbitrar se
trata, dado que dos árbitros
que mandamos de aquí, os
tres tenores europeo-españois
Solana, Piqué e Moratinos,
mellor non falar, que cantar,
cantaron, e como se cantase
un carro.  Xa sabemos, a
cuestión do diñeiro xudeu que
circula polas veas económicas
dos States, non é cuestión de
pouca monta. O do enclave
controlador en zona de tanto
árabe e tanto petróleo,
tampouco é secundario. Item
máis, agora que Bush
emprendeu a cruzada contra
o “eixo do mal”,
evidentemente este eixo é o
que separa a xente decente
dos árabes, sospeitosos en to-
do momento e lugar (para os
EE UU “lugar” é unha noción
superada) de atentar contra
eles mesmos, contra os “valo-
res” do capitalismo, contra o
sinxelo benestar da familia
media americana. Por iso o
cerne do asunto é unha cousa
que quizá estexa por cima de-
les, por cima dos tempos e da
historia: a Biblia. Aínda que
os xudeus se empeñen en ma-
nexar edición reducida
nalgúns capítulos, trátase da
vella cruzada da Biblia
contra o Corán. E moitos de
nós, que críamos no progreso,
coidábamos que ese escuro
atavismo de raigaña medieval
ficara definitivamente derro-
tado pola forza da razón...
pero a razón, os palestinos e
nós, que observamos e
tememos, estamos na
impotencia frente á
superpotencia.♦♦
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A industria dos videoxogos é, pa-
ra a gran maioría dos usuarios, a
máis impersoal de todas. Cada tí-
tulo responde ao longo traballo de
amplos equipos que unen os seus
esforzos para alcanzaren resulta-
dos tan efectivos como carentes
de calquera pegada humana.

Mais hai unha gloriosa ex-
cepción: Sid Meier. Este creati-
vo leva toda a vida argallando o
mellor xeito de meter o mundo
nunha pantalla de ordenador.
Fascinado pola estratexia e a
xestión, da súa propiedade son
títulos lexendarios como Rail-
road tycoon ou Colonization,
ademais dos mellores xogos
nunca feitos ao redor da Guerra
de Secesión norteamericana.

Mais a súa obra mestra é Civi-
lization. As dúas primeiras partes
deste xogo (inspirado como moi-

tos outros, nun xogo de mesa)
convertéronse en dúas marabillas
do entretemento dixital que aínda
perviven en moitos discos duros,
a pesar do moito tempo que pasou
desde a súa publicación.

Agora xorde Civilization
III. O plano é ben semellante ao
dos seus antecesores pero
Meier aproveita todas as mello-
ras en canto a intelixencia arti-
ficial para montar un xogo que
promete noites en vela e fins de
semana que acaban parecendo
aínda máis curtos no fragor da
simulación da historia.

Tres mil anos de historia

O xogo, desenvolvido por Fira-
xis e distribuído por Infogrames,
consiste nun percorrido total po-
la historia das civilizacións. Par-

tindo dunha fórmula tan inexac-
ta como axeitada para xogar que
afirma que todas as civili-
zacións se poden equiparar e
evolucionan por un único ca-
rreiro (o do pensamento científi-
co-técnico ocidental), o xogador
terá que converter a súa cultura
na hexemónica do mundo. 

Para conseguilo, o xogador
ten que equilibrar o dominio cul-
tural, diplomático, económico e
militar da súa civilización. Des-
coidar algún destes aspectos pode
supor a eliminación do noso vesti-
xio, unha receita que teremos que
aplicar máis dunha vez para ex-
pandir as nosas fronteiras e forta-
lecer así o noso papel no mundo.

O máis interesante do xogo é
ver como evoluciona o noso po-
bo gracias ao estudio de novas
tecnoloxías. Civilization III segue

unha simple árbore de avances
que vincula estudios teóricos con
inventos prácticos, para chegar
desde a invención do compás
mariño ata o submarino nuclear.

O peor desta entrega é que
os gráficos seguen a ser ruinci-
ños. A resolución das batallas é
pouco atractiva e acaba quedan-
do ridícula na loita entre iconos
de unidades militares (ás veces
un marine contra un mosquetei-
ro, por iso da diferencia técni-
ca) sen animación ningunha.

Contodo, para ese gran con-
tinxente que soña con manipular
a historia á súa vontade, esta é
unha opción fantástica para facer
dos celtas ou dos aztecas a super-
potencia que descubra a cura pa-
ra o cancro ou, no lado contrario,
inicie unha violenta guerra nu-
clear contra os seus inimigos.♦♦

‘Civilizarse’ xogando ao ordenador

Soños E l éct r icos Césa r Lor enzo

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

Cando en 1970, Paulo VI, a ele-
vou á categoría de doutora da
Igrexa, estáballe agradecendo a
influencia que tivo na súa época,
para lle devolver a Roma a Sé
papal exiliada en Aviñón.

C atalina de Siena, que
se representa con hábi-
to dominico, libro de

sabiduría e lirio de virtude, desde
nena tivo claro que quería casar
con Xesús, despois de que este,
cando ela só tiña seis aniños, se
lle aparecese pedíndolle que lle
dedicara a súa vida e o seu cora-
zón. É por iso, cando uns anos
máis tarde se enterou de que os
pais lle tiñan buscado marido,
cortou o pelo a rape e  presen-
touse diante de todos proclaman-
do a decisión de ser só esposa do
Fillo de Deus.

—Esta rapaza non sabe o que
di –dicían os da casa.

Tratárona de toliña e irres-
ponsábel. ¿Non se decataba de
que estamos en 1360, e que ela
era a penúltima de vintecatro ir-
máns? Castigárona e puxérona a
servir como a última das criadas
da casa, pero o desconsolado pai,
que de casala con humano pen-
saba entregala sen dote, accedeu
a aquel capricho cando ela, rapa-
za de quince anos, o convenceu

de que o mesmísimo santo Do-
mingo viñera, desde a Outra Vi-
da, a pedirlle que ingresara na
Orde dos predicadores.

—Filla, iso nós non pode-
mos pagalo.

O pai explicáballe que un
convento non é un namorado que
se conforma coa presencia núa
da muller, senón que esixe dote.
Pero se aceptaba ser terciaria do-
minica, podía estar baixo a disci-
plina da Orde sen deixar de ser
laica. E aceptou.

E ra feliz, porque era a
súa vocación e disfruta-
ba facendo penitencia,

xexún e obras piadosas con
moita humildade, pero tamén
porque se sabía facer escoitar
cando falaba e convencía a to-
dos de cal era o mellor camiño
para os fieis. Prognosticaba con
acerto e arte de visionaria as
consecuencias futuras dos actos
presentes, e á súa casa viñan
paisanos con algunha incerteza,
buscando o consello que, se-
gundo se aseguraba, daba por
inspiración divina.

E entre consello e visión da-
ba mostras de caridade cristiá.
Cóntase que nunha ocasión, ha-
bendo unha leprosa a quen nin-
guén quería atender, ela mesma

se ofreceu para limpala e coida-
la, a pesar de que a enferma, per-
soa pouco considerada, a insulta-
ba e maltrataba. Era unha manei-
ra máis de facerse querer, e ao
mesmo tempo de facerse ouvir;
como cando se desprendía da
propia roupa para socorrer aos
necesitados.

A ndaba polos dezaoito
anos cando, noutro
momento de éxtase, o

mesmísimo Xesucristo, traendo
por testemuña á Virxe, viu visita-
la para cumprir co requisito da
promesa dos esponsais co fillo
de Deus, poñéndolle no dedo un
anel que, aínda que ninguén llo
podía ver, ela sentíao e amosaba
o anular como calquera casada
orgullosa do seu marido, quen no
acto sacramental lle promete au-
xiliala co don da palabra.

E os paisanos, ansiosos dun
milagre aliviador, escoitábana e
seguíana; e así, aínda que nos
cause estrañeza, esta rapaza que
non sabía ler nin escribir, influía
na xente, tratando sempre de im-
poñer a paz e a concordia, como
soemos dicir, para maior gloria
da Santa Igrexa.

A fama de acertada nos seus
criterios e a inxente cantidade de
siareiros que acudían ao seu par-

ladoiro e a obedecían, mobilizou
aos superiores dominicos, que
acordaron metela nun conveento
sen dote, e poñerlle un confesor
ou director espirtual para que co-
rrixise, se algo había que corri-
xir, as súas opinións, dada a in-
fluencia que estaba acadando
aquela moza entre as distintas
clases sociais.

E entón comeza o seu labor
político, predicando para que se
lle poña fin ao cisma de Occi-
dente, que mantiña ao papa en
Aviñón e á Igrexa dividida, ao
tempo que denunciaba o luxo e a
corrupción existente entre as
dignidades eclesiásticas.

O O s paisanos recoñe-
cían nela verdades
irrefutábeis e os diri-

xentes relixiosos contaron con
ela, que sabía mobilizar masas, e
cando o Papa volveu á Sé roma-
na, chamouna a vivir preto del,
para aconsellarse entre eles e fa-
lar por unha mesma boca.

Xa con trinta anos, Catalina
aprende a ler e escribir, e antes
de morrer, tres anos máis tarde,
será capaz de escribir o libro “Os
Diálogos”, máis de trescentas
cartas e varios discursos.

Son os milagres de quen está
tocado pola divindade.♦

Catalina de Siena, unha doutora sen escola

O xogador pode escoller o tipo de mundo no que formar a súa civilización e ollar sobre o terreo a expansión das súas cidades.



O Parlamento de Galicia editou
en octubre, do 2001, a obra Par-
lamentarios de Galicia. Biogra-
fias de Deputados e Senadores
(1810-2001) en dous volumes. O
primeiro foi feito pro Xosé Ra-
món Barreiro, o actual presidente
da Real Academia Galega e a súa
xentil e ilustre dona, Beatriz Ló-
pez Morán. O segundo foi com-
posto polo profesor da Universi-
dade da Coruña, Xosé Luis Mín-
guez Goyanes, e comprende as
biografías dos parlamentarios ga-
legos existentes dende a Ditadura
do xeneral Primo de Rivera ata
hoxe. En total son máis de mil
cincocentas biografias, das que
Minguez elaborou seiscentas.

C omo é posíbel que en
breve se acometa unha
segunda edición dista

exhaustiva obra biográfica, Xosé
Luis esta recopilando datos para
medrar o contido das biografias;
sobre todo aquelas que quedaron
algo cortas por non poder conse-
guir antes máis detalles adrede de
tales biografiados. E recurre ao
que eu chamo o meu Consultorio
sentimental, coa esperanza de que
lle poidera ilustrar algo ao respec-
to, ou indicarlle algunha persoa á
que poida dirixirse con ese fin.
Para iso envíame Mínguez unhas
páxinas da súa obra, nas que apa-
recen sinalados algúns diputados
da II República sobre os que lle
faltan datos básicos: data de naci-
mento e morte, estudios, ocupa-
cións profesionais...

Con mil amores tratarei de
atender a demanda de Mínguez
Goyanes niste exemplario, no que
adoito responder as preguntas que
fan ao meu implícito Consultorio,
non sempre sentimental. E máis a
Xosé Luis, a quen tanto estimo
dende que o coñecín nunha reunión
da lenta Fundación Valle-Inclán, e
soupen que é o autor da excelentísi-
ma biografía do cardenal Quiroga
Palacios no seu tempo, o eminente
arcebispo que me transmitiu a súa
facultade de conceder indulxencias.

Así que bucearei no máis fon-
do do meu caletre pra topar algun-
ha cousa que poida axudar a Mín-
guez no seu minucioso traballo.
Particularmente a mantenta dun
dos seus biógrafos máis esvaecidos
na historia que foi. Pois na que
nunca foi, sabe Deus o que podería
seguir sendo. É a que motiva o de-
sasosego do bó biografo, ao dicir:

“A verdade é que hai algún
distes deputados que semellan bo-
rrados do mapa. O caso máis pa-
radigmatico é do de Gómez Parat-
cha, quen chegóo a ser nin máis
nin menos que ministro e sen em-
bargo non hai forma de conseguir
datos sobre a súa vida. Incluso ata
os seus mesmos familiares parece
que os tragou a terra”.

■ OS IRMÁNS PARATCHA.
Nen embargantes Xosé Luís dá
na sua obra, sen concretar datos,
os datos esenciais da dramática
vida  vida de D. Laureano, que a
continuación transcribo:

“Naceu en Vilagarcia de
Arousa (Pontevedra) a fins do
século XIX. Era médico de cabe-
ceira da familia Calderón de Vi-
lagarcia, aos que acompañóu en
distintas viaxes arredor do mun-

do. Participou no Pacto de Ba-
rrantes o 25 de setembro de
1929. Figura eminente do Parti-
do Republicano Galego. Deputa-
do en 1931. Foi ministro de In-
dustria y Comercio do 12 de se-
tembro ao 8 de outubro de 1933,
nun Goberno Lerroux. Presen-
touse ás eleccións de 1933, pero
quedou sen acta. Foi detido ao
estalar a guerra e fíxoselle un
consello de guerrra. Estivo no
cárcere un tempo. Marchou a
Bos Aires en 1951, pero volveu a
España ao cabo de ano e medio”.

Malia estar de acordo con ista
brevísima biografia, un pouco
tempo exiliado o ex-ministro da
República, non figura inda no Re-
pertorio biobibliográfico de O
Exilio Galego. Que en cambio xa
dá, na sua primeira achega, unha
extensa referencia da vida anda-
riega de seu irmán Vicente Gómez
Paratcha. Quen despois de ser di-
rector do Heraldo de Arousa é un
dos fundadores das Irmandades
da Fala, emigrou a Cuba e logo a
Perú, e recorreu Ecuador, Panamá
e Colombia, ata establecerse, co-
mo abogado, en Caracas.

Volve a España Vicente
G. Paratcha ao implan-
tarse a República, e re-

gresa de seguida a Perú, como
agregado cultural na Embaixada
española. Expulsado de alí, ao
estallar a guerra de aquí, pasa a
ser o mesmo na Embaixada en
Brasil. Vaise máis tarde a Arxen-
tina, onde quedará para sempre,
e será en Bos Aires tesoureiro de
AGUEA; ou sexa a Agrupación
Gallega de Universitarios, Escri-
tores e Artistas, presidida por
Antonio Baltar, coa destacada
participación de Luis Seoane e
Eduardo Blanco Amor.

■ LEMBRANZA INFANTIL. A
miña lembranza de D. Laureano e
a súa familia é, en absoluto, in-
fantil. Coñecín dabondo aos seus
fillos cando de rapaz ía no verán a
Vilagarcía de Arousa; para pasar
unhas semáns na casa da miña tía
Paulina, a que chegaría a ser si-
gleira. Moraba no Barrio da Pros-
peridade, moi preto do Astillero,
posto que así seguían chamando a

mazán que limitaba co que axiña
sería a Praia de Compostela.

Nunha casa do Astillero vera-
neaba a familia Paratcha, que xa
tiña o seu domicilio invernal en
Madrid, dende que o pai se trasla-
dara alí, coma exclusivo médico
de cabeceira e confidente do mi-
llonario vilagarciano Calderón.
Pouco despois de deixar de ser
don Laurenao alcalde da súa vila,
na corporación municipal inme-
diatamente anterior á nomeada
pola Ditadura de Primo de Rivera.

C ando os escritores do
cacicato do entón fa-
moso Uvences, é dicir,

o último deputado polo distrito
de Cambados, Wenceslao Gon-
zález Garra, cuxo devalo político
coincidira co financieiro. Pois o
auxe do seus negocios durante a
primeira guerra mundial (1914-
18), acabara ca derrota de Ale-
mania e a astronómica desvalori-
zación do marco, moeda na que
invertira o seu capital. Pero men-
tras Uvences se arruinara, a opu-
lencia de Calderón gardaba o seu
acaudalado misterio, tras os altos
muros da súa finca arousana, de
pacega traza modernista.

■ A FAMILIA PARATCHA. No
verán en que amistei cos fillos de
Paratcha, estaba o pai dando a
volta ao mundo; acompañando a
Calderón e ao Nuncio de S.S.
Mons. Tedeschine, invitado polo
creso arousán. Moitos anos des-
pois alguén contoume que leva-
ban, ademais, cada un, unha se-
ñorita de compañía. Aínda que
entón nada cabía maxinar de tal
cousa namentras imitábamos con
Nano Paratcha a circunvalación
do globo de seu pai, navegando
arredor da Illa de Cortegada, no
Aticlamamos Virgen del Carmen.

Era o belido nome, sen sepa-
rar os tres primeiros vocábulos,
do bote que alquilaban os Parat-
cha no verán, e adrede do cal fan-
tasearía eu nun cacho de broa,
aparecido xa no primeiro ano da
Noite. Nano, o divertido patrón
do Aticlamamos, e segundoxéni-
to da prole paratchana, foi o mo-
zo máis ocorrente e disparatado
que, ata isos dias, atopara na mi-

ña aínda corta existencia. E coma
me sucedería con outros seres se-
mellantes que despois tropecei,
fun algo asi, nise verán coma o
Patroclo daquil Aquiles.

Ademais de Nano, que se cha-
maba coma seu pai, tiña iste outros
dous fillos varóns: o maior Pepe,
xa andaba en amores cunha france-
siña moi mona. O menor, Nico, era
máis novo ca min, e tan gordinflón
daquela. Tamen eran tres as fillas
de Paratcha: a maior, a Nena por
excelencia, unha preciosidade lou-
ra e turxente: a meláncolica beleza
de María Luisa, a intermedia, coi-
do que agoiraba xa o seu triste si-
no, ao que ela puxo voluntaria-
mente, tráxico fin. Da menor, Car-
mela, recordo os seus ollos amen-
doados, coma os de Bette Davis.

En canto a doce nai agar-
daba, placidamente, a
volta do seu marido; ou-

vindo os discos, coas cancións de
moda, no gramófono portátil que
trouxeran de Madrid. Ao disfru-
tar da intimidade daquila simpá-
tica familia, permitíame escoita-
los. Se ben eu prefería ouvir o
disco coa jota aragonesa do fe-
matero, que a señora de Paratcha,
garimosamente, indicaba á Nena,
ou a Carmela, que o colocara no
prato acústico, para satisfacer o
meu horríbel gusto. Que me du-
róu ata que lendo a Baroja,
aprendín a abominar das jotas.

Refrescaban xa as noites do
estío cando retornou don Laurea-
no, tras dar a volta ao mundo. Foi
a sensación no paseo, á noitiña,
do Barrio da Prosperidade: admi-
rar a Paratcha lucindo o gabán
cañón que lle chegaba hastra os
pés, e mercara en Londres. Sería
a imaxen dil que para sempre me
quedou, pois penso que xamais
volvín a ver a aquil prohome tan
elegante. Tanto que correu logo a
sona de que lle diran, durante uns
meses da República, a carteira de
Industria e Comercio, porque ti-
ña chaquet e non sei se fraque.
Aínda que todo isto o aclararei
falando con Mariví Villaverde do
próximo exemplo do seu pai, don
Elpidio. Que foi en canto a Parat-
cha, na política, algo así como
Aquiles para Patroclo.♦
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Anacos de Borobó

Candido Pazó
‘Non é máis
importante un
premio Max que
un María Casares’

A.N.T.
¿Por que define a súa peza
teatral Ñiqui Ñaque como
unha pateticomedia?

Porque son dous perso-
naxes patéticos, dous come-
diantes que enganan á xente
dicindo que son unha gran-
de compañía cando en reali-
dade son uns pobres diaños.
Un poderoso convídaos pa-
ra celebra o 25 aniversario
da súa voda. É unha metá-
fora das celebracións fas-
tuosas dos noventa.

¿Que tal lle sentou o
premio Max pola autoría
deste texto?

Son consciente da impor-
tancia dos premios. Non é o
Max máis valioso que o Ma-
ría Casares, pero como os
transmiten pola TVE e anda
no medio a Sociedade de Au-
tores ten máis repercusión a
nivel profesional. Pero o
meu corazón está cos María
Casares, que axudei a orga-
nizar durante algúns anos.

¿Os espectáculos de pe-
queno formato son unha
saída para o teatro galego?

É unha saída estructural,
porque os grandes elencos
saen caros e a única maneira
de mover un espectáculo se
é pequeno ou mediano. Nos
últimos quince anos os que
menos se desenvolveron fo-
ron os circuítos de exhibi-
ción e non por problemas de
subvencións, nin porque non
haxa lugares. En Noia teñen
un teatro estupendo, sempre
baleiro. En troques, un rapa-
ces montan un local no Gro-
ve, O Vinilo, sondean os
clientes a ver canto están
dispostos a pagar por ver te-
atro e  programan todos os
venres unha actuación por
cincocentas pesetas. Se o fai
un pub, ¡que non podería fa-
cer a política cultural!

Non para ultimamente
como contacontos.

A min gústame o contacto
co público e a narración oral
permíteme no quedar co cu
ao aire. Gaño un diñeiro que
me permite renunciar a outros
traballos que non me apete-
cen. Chámante para que con-
tes contos e non tes que pen-
sar en mover toda unha com-
pañía, simplemente vas.♦

O exemplo de D. Laureano Gómez Paratcha

No gabinete radical-cedista presidido por Lerroux a finais de 1933, ocupou a carteira de “Industria y comercio” Laureano Gómez Pa-
ratcha, na fotografía o primeiro pola direita.



AllarizAllariz
■ EXPOSICIÓNS

AS IMAXES DE CASTELAO
Ata o 28 deste mes A Fá-
brica vai acoller a mostra
adicada á súa figura.

ArArteixoteixo
■ EXPOSICIÓNS

CARTELISMO COMERCIAL
Esta mostra abarca a produ-
ción que se fixo no Estado en-
tre 1870 e 1960, e poderemos
coñecela ata o 27 de abril no
Centro Cívico Cultural.

■ TEATRO

O FAIADO ENCANTADO
Obra que A Factoría Tea-
tro vai escenificar o venres
26 no Auditorio Municipal.

O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

TAUROMÁQUIA E
PROVERBIOS
Serie de gravados de Fran-
cisco de Goya que pode-
mos ollar na sala Caixano-
va ata o 11 de maio.

■ TEATRO

BINOMIO DE NEWTON
Teatro do Adro interpreta-
rá esta obra o venres 26 na
Casa da Cultura.

BetanzosBetanzos
■ EXPOSICIÓNS

AMADEO GABINO
A Fundación CIEC (Castro
2) acolle durante abril a mos-
tra da obra gráfica “Augatin-
tas-Collage” deste artista.

BueuBueu
■ CINEMA

O PEQUENO LADRÓN
A fita de Erick Zonca vai
ser proxectada polo cine-
clube da vila o venres 26 ás
23 h. na Casa da Cultura,
por un prezo de 1’2 euros.

■ EXPOSICIÓNS

LUÍSA MOLLANO
Mostra fotográfica na sala
Amalia Domínguez Búa ata
o martes 30.

■ MÚSICA

TUGORES
No Aturuxo toca este quin-
teto de Mallorca o domingo
28 ás 21:30 horas. Novas

músicas con guitarra, viola,
flauta, batería e baixo. A
entrada a 4.5 euros. 

BurBurelaela
■ CONFERENCIAS

A LEI DE CALIDADE
A DEBATE
Organizada pola CIG-Ensi-
no e a AS-PG, este xoves
25 ás 20:30 no Salón de
Actos (antiga Biblioteca
Municipal) e na que expo-
rán a súa opinión Francis-
co Rodríguez (deputado) e
Anxo Louzao (secretario
nacional da CIG-Ensino).

CambrCambree
■ EXPOSICIÓNS

DEBÚXAME UN CONTO
A sala de exposicións da
Biblioteca Municipal é o
marco onde está instalada
esta mostra ata o venres 26.

CangasCangas
■ EXPOSICIÓNS

EDUARDO BAAMONDE
Nado en Vilalba, o labor
creativo deste profesor de
debuxo abranxe o deseño
gráfico, o muralismo, a
ilustración e a publicidade,
e agora mostra as súas pin-
turas na Casa da Cultura
ata o 28 de abril.

CedeiraCedeira
■ EXPOSICIÓNS

AXUDASNOS A SALVAR
O PLANETA?
A sala Áncora acolle ata o 30
de abril esta mostra didácti-
ca, que pretende inculcar aos
máis pequenos a preocupa-
ción polo medio ambiente.

CervoCervo
■ EXPOSICIÓNS

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

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

CGAI
Dentro do ciclo adicado ao
director, guionista, actor e
produtor Orson Welles vai
ser proxectada a fita O Proce-
so (1962), baseada na obra de
Franz Kafka este xoves 25; o
venres 26 proxectaranse Fil-
ming the trial (1981) e Citi-
zen Kane trailer (1941); o sá-
bado 27 a partir das 18:30,
The Orson Welles Sketchbo-
ok (1965), Saint Germain
des pres (1965), Portait of
Gina (1958) e The fountain
of youth (1956). Historia(s)
de Godard é o outro ciclo
que se está a desenvolver e
que é adicado a este célebre
director: o martes 30 Elogio
del amor (2001), previa pro-
xección do video Eterna-
mente inocente (DSK, 2002,
3’). Todas as sesións (non
sendo as excepcións indica-
das) comezan ás 20:15.

OS ÚLTIMOS DÍAS
Documental dirixido por Ja-
mes Mull, galardonado cun
Oscar en 1999, engade un
novo apunte na lista de cri-
mes cometidos contra a Hu-
manidade polos nazis: o ex-
terminio dos xudeos húnga-
ros. Jay e Bob o silencioso

contraatacan, comedia gro-
seira e tronchante que tamén
cumple como road movie,
dirixida por Kevin Smith.
Do xoves 25 ao sábado 27
no Fórum Metropolitano.

■ EXPOSICIÓNS

JUAN FERNÁNDEZ
As súas obras están nunha
mostra que, ata o martes 30,
poderemos coñecer na ga-
lería Coarte.

LOLA SOLLA
Mostra de pintura na gale-
ría Pardo Bazán ata o mar-
tes 30 deste mes.

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, Ne-
na Ventura, Ángeles Sales,
Ramón Astray, Sabela Ba-
ña, 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
A obra gráfica da súa bi-
blioteca 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 NOS
ALBORES DO S. XXI
Mostra fotográfica que aco-
lle a sala de exposicións da
Fundación Caixa Galicia
ata o 25 de maio.

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

Nos tempos nos que incluso se
pensa crear unha oficina de in-
toxicación informativa bo é
lembrar que o 3 de maio é o
Día da Liberdade de Expre-
sión. Para celebralo, o Colexio

de Xornalistas de Galicia orga-
niza a Semana pola Liberdade
de Prensa. Entre o 26 de abril e
o 6 de maio, Compostela aco-
llerá conferencias e mostras
sobre este importante tema.♦♦

Pola liberdade de exprPola liberdade de expresiónesión
O O TTrinquerinque
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☞CHARLOTTE GRAY.
Para buscar ao seu noivo,

un piloto caído en Francia du-
rante a Segunda Guerra Mun-
dial, unha escocesa alístase no
servicio de intelixencia e traba-
lla para a resistencia francesa.
Boa pero moi formal.

☞ OS TENENBAUMS.
Sucesión de bromas co-

ñecidas, chistes orixinais e ob-
viedades en torno a unha fa-
milia de excéntricos e a recon-
ciliación entre os fillos e o pai,
que é un bribón.

☞ 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 prínci-
pe herdeiro. Intriga anti bri-
tánica.

☞ 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.♦

CarCarteleirateleira

Para a
inclusión

de informa-
ción nestas

páxinas
do Lecer

pregámos-
vos nolas

fagades
chegar

antes dos
luns.

Pódese
facer

a través
do correo,

Aptdo.
1.371,
36200

Vigo; por
Telf., 986
222 405,

por Fax
986 223

101ou
correo

electrónico
info@ano-

saterra.com

Transexual
Express,

xesualidade
e xénero,

mostra
fotográfica

que se
encontra no

Quiosque
Afonso da

CORUÑA.

O grupo
compostelán
Damn
Bastards,
por baixo
destas liñas
toca no
Mardi Gras
da CORUÑA
o venres 26.
Neste
mesmo local
estarán os
Mitocondrias
ourensáns,
á esquerda,
o sábado
27. E o
domingo 28
será o
grupo Bang
Matu &
Orquesta
Kingston,
no fondo, os
que tomen
o relevo.



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

DAMN BARTARDS
Grupo compostelán criado
no 01 despois dos seus com-
poñentes pasar por outros
grupos e que fan un rock pe-
lexón e suxo sen concesións;
estarán no Mardi Gras este
venres 26 a partir das 22:30
por 2 euros. Este mesmo lo-
cal acolle a actuación do gru-
po ourensán Mitocondrias,
que no ano 93 publicaran o
disco Tiempos Difíciles e que
despois de moitas idas e vi-
das son, no básico, un trío e
en directo o que cadre... cuar-
teto, quinteto... que lle dá ao
rock sen renunciar a calquer
outro ponto de vista musical;
o sábado 27 tamén ás 22:30 e
por 3 euros. Se movernos de
lugar, o domingo 28 ás 10 da
noite e por 9 euros, estará
Bang Matu & Orquesta
Kingston; a Begoña Bang
Matu podémola coñecer por
cantar con Potato, Laurel Ait-
ken ou Respect (ten 6 discos
cos seus diferentes grupos),
dalle ao regaae, ska, soul ou
jazz e, agora, está neste grupo
que para setembro porá a
venda o título Magia Negra.

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 26 The Big Bottom
Band, seis músicos que do-
minan o blues con algo de
swing, serán os encargados
de poñer música na noite do
Círculo de Artesanos a partir
das 22 h. Entrada de balde.

JAZZ
Este ciclo, organizado pola
Fundación Barrié na súa
VII edición vai contar coas
seguintes actuacións: o ven-
res 26 o saxofonista Bennie
Wallace, xunto co pianista
Mulgrew Miller, o contra-
baixo N.H. Orsted Peder-
sen e Alvin Queen á bate-
ría, ofrecerán unha noite de
jazz no auditorio da Funda-
ción Barrié nunha primeira
sesión ás 20 h. e outra que
terá comezo ás 21:30.

MÚSICA CON RAICES
Este xoves 25, no Pazo da
Ópera ás 21 h, Haig Yazd-
jian, cunha entrada que cus-
ta entre os 6 e os 9 euros.

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIZA
O venres 26, cun programa
no que aparecen Shumann e
Strauss, baixo a dirección de

J. López Cobos e co violon-
chelo solista de Trusl Mork..

■ TEATRO

FAUSTO
Teatro de Ningures vai es-
cenificar esta obra o martes
30 e mércores 1 no teatro
Rosalía de Castro.

MOSTRA UNIVERSITARIA
O Fórum Metropolitano se-
rá o lugar onde se desenvol-
va, ata o luns 29. As fun-
cións 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.

FeneFene
■ ACTOS

XV XORNADAS
DO HUMOR
Organizadas polo Museo do
Humor de Fene, terán lugar o
sábado 4 e domingo 5 de
maio. O primeiro día, ás 18
horas, haberá unha charla so-
bre A Caricatura a cargo de
Xaquín Marín, ao tempo,
Abraldes, Leandro Barea,
Kiko da Silva, David Pin-
tor... farán caricaturas aos
asistentes. O domingo reali-
zarase a entrega dos Premios
Curuxa e ás 19, realizarase a
estrea do espectáculo Horte-
romusical, escrito e dirixido
por José Luís Prieto, polo
grupo Fridom Espik Teatro.

FerrFerrolol
■ CINEMA

CINE NEGRO
O Ateneo, dentro deste ci-
clo, programa para o luns
29 ás 8 da tarde, a fita El
halcón maltés.

■ CONFERENCIAS

SITUACIÓN EN ANGOLA
Galiza Solidaria é quen or-
ganiza esta charla, na que
vai intervir o Cónsul do pa-
ís angoleño. Este xoves 25
ás 20 h.  no Ateneo

■ EXPOSICIÓNS

J.Mª GOIRIZ DÍAZ
Xente de acó e de aló é o tí-
tulo da mostra de fotografía
que expón na sala de expo-
sicións Grupo Bazán ata o
15 de maio.

ANA GARCÍA PATIÑO
A sala de exposicións do
Porto é o lugar onde pode-
remos ollar as pinturas e es-
culturas da artista.

SUD YUNGAS
Exposición fotográfica so-
lidaria sobre o Proxecto de

Desenvolvemento Integral
desta rexión de Bolivia, que
será acollida polo Ateneo.
Alí traballan desde o ano
2000 sete ONGD’s, entre
elas as galegas A+D e Me-
niños. 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.

GondomarGondomar
■ TEATRO

ESPANTOSO
Por Mohicania o sábado 27
no Auditorio Municipal. 

LalínLalín
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Ata o 28 de abril o Audito-
rio Municipal acollerá esta
mostra fotográfica submari-
ña sobre o ecosistema mari-
ño do noso país. O resultado
de 25 anos de experiencia
mergullándose e fotogra-
fando o mundo submariño.

LugoLugo
■ CONFERENCIAS

XORNALISMO S. XXI
Dentro deste ciclo este xoves
25, Pedro Erquicia vai ser
quen expoña a súa experiencia
no Círculo das Artes ás 20:30.

■ EXPOSICIÓNS

GRACIELA BURATTI
Mostra de fotopolímeros na
sala Augatinta.

ANTONIO MACIÁ
Presenta unha mostra de pin-
turas baixo o título Materia
Grana no Museo Provincial.

ESPERANZA CASTRO
Ten unha mostra de pintura
no Edificio Administrativo
da Xunta, ata o martes 30.

JUAN MIGUEL DE PRADA
As súas pinturas van ser ex-
postas na sala Almirante ata
o domingo 28.

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.

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

■ MÚSICA

LUCUS TRÍO
Os músicos lucenses ofrece-
rán unha selección de stan-
dards de jazz arranxados por
eles mesmos, este xoves 25
no Clavicémbalo. O venres
26 actuarán Javier Denís &
Andalusí jazz band, desde
Andalucía presentando o
seu novo traballo Bajo el in-
flujo. E o sábado 27 actuará
Tugores, banda de Baleares
que levará ao local a súa
música mediterranea.

■ TEATRO

FILLO DO RIGOR
No Auditorio Municipal Gus-
tavo Freire este xoves 25, se-
rá representada por Maltés
Teatro, e o venres 26 Nove
Dous porá es escena Rexur-
dimento, coplas de cego.

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.

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.

MurMurosos
■ TEATRO

A ILLA AMARELA
Obra que Sarabela Teatro
vai representar este xoves
25 e venres 26 no Centro
Cultural e Xuvenil. O do-
mingo 28 e luns 29 Títeres
Cachirulo escenificará Ca-
tro Contos da China.

NarónNarón
■ TEATRO

O PAÍS DA COMEDIA
Da man de Nordesía Pro-
duccións o sábado 27 no
Auditorio Municipal.

OgrOgrobeobe
■ EXPOSICIÓNS

RAFAEL ALONSO &
MANUEL TORRES
As pinturas destes dous artis-
tas poderán ser olladas, ata o
martes 30, no Casino da Toxa.

OrOrtigueiratigueira
■ TEATRO

A PRINCESA E A PARDELA
Da man de Trinke-trinke
no Teatro da Beneficencia o
domingo 30.

OurOurenseense
■ ACTOS

CAFÉ CULTURAL
AURIENSE
Programa para este xoves 25, a
partir das 22:30, a festa Encon-
tro livre de cantarescon motivo
da Revolución Portuguesa. E o
xoves seguinte, 2 de maio, ás 18
e 23 h, será a actuación Seisde-
dos, marionetas populares,
cun suplemento de 1,20 euros.

■ CINEMA

ADIOS MUCHACHOS
Dentro do ciclo educativo-di-
dáctico proxectarase esta fita
este xoves 25 na aula socio-
cultural Juan XXIII, ás 19 h.

■ EXPOSICIÓNS

ÁNXEL HUETE
As súa pinturas, baixo o títu-
lo de A estrutura da memo-
ria, son expostas no C.C. da
Deputación ata o 5 de maio.

BEATRIZ PERNAS
O Ateneo é o lugar no que po-
demos coñecer unha mostra
das súa pintura ata o martes 30.

JOAQUÍN BALSA
As súas obras atopanse no
Museo Municipal baixo o tí-
tulo Absoluta emergencia.

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 R. 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.

■ TEATRO

ALTA COMEDIA
Teatro do Noroeste  repre-
senta esta obra, ata o do-
mingo 28, na Biblioteca
Pública ás 20:30.

MOSTRA UNIVERSITARIA
A sétima edición do MITEU
desenvolverase no teatro
Principal ata o domingo 28.

PoioPoio
■ TEATRO

O ACHADO DO CASTRO
A compañía Fonte da Vella
poráa en escena o martes 30
ás 17:30 no Centro Social.

PontearPonteareaseas
■ EXPOSICIÓNS

ANTONIO MEDAL
A mostra homenaxe vai ser
exposta no Centro Social
ata o domingo 28.

PontedeumePontedeume
■ CINEMA

CURTOS
Dentro do ciclo de Clásicos
do cinema mudo proxecta-

rase esta fita o venres 26 ás
20 h. na aula sociocultural
de Caixa Galicia.

As PontesAs Pontes
■ EXPOSICIÓNS

GALIZA EN FOCO
Mostra dunha selección de
obras do certame de foto-
xornalismo que convoca o
Clube de Prensa de Ferrol
anualmente, ata o 26 de
maio no Mercado Vello.

■ TEATRO

MIRA MIRA
Ultramarinos de Lucas po-
rá en escena esta obra, para
crianzas de entre 1 e 5 anos,
na gardería municipal A Ba-
rosa ás 11 h. e ás 12:30.

PontevedraPontevedra
■ ACTOS

ANTIGÜIDADES E
CURIOSIDADES
Feira onde poderemos ato-
par obxectos moi variados,
o domingo 28 na praza da
Verdura de 10 h. a 14 h.

■ CONFERENCIAS

MARTÍN SARMIENTO
A esta figura do século
XVIII, cumio da intelectua-
lidade do seu tempo, á que
se lle adica este ano o Día
das Letras, é tamén protago-
nista deste ciclo, que desen-
volve no edificio Fernández
López do Museo de Ponte-
vedra, ás 20 h. Este xoves
25 Apuntes antropolóxicos
en Frei Martín Sarmiento,
por D. Xosé Fuentes Alen-
de (Museo de Pontevedra).

■ EXPOSICIÓNS

CASANDRE STAPFER
37 dias de laboratorio no
Camiño é o título da mostra
que acolle o Pazo Mugarte-
gui ata o 12 de maio.

GRAVADOS
Mostra sobre o Premio Espa-
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 Nom-
berto Olmedo Portela que
acolle a galería Sargadelos
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
exposicións de Caixanova da
pza. San Xosé acollerá esta
mostra de fotografías toma-
das nos anos 20 e 30, com-
pleta descripción da vida do
pobo nesa época, todo tipo de
actividades laborais; desde os
nenos na escola ata as mulle-
res a coser nas máquinas Sin-
ger; gaiteiros, festas, bandas,
comparsas, teatro, equipos de
fútbol... ata os velorios e ri-
tuais da morte.

ANTONIO CRESPO FOIX
Brumario, titula a mostra
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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 Mo-
zart, Vivaldi e Paganni. O xoves
25 no C.C. Caixanova de VIGO; e
o venres 26 no Consevatorio Pro-
fisional de Música de OURENSE.♦

I Filarmonici di Roma & Uto UghiI Filarmonici di Roma & Uto Ughi

Teatro do Aquí ven de efectuar a
estrea mundial en Narón, deste, o
último dos seus espectáculos, do
que é autor Roberto Vidal Bolaño,
e que xunto con Anxeliños e Cria-
turas completa a triloxía dedicada

á contemplación de determinados
aspectos da nosa conduta social,
económica e política. O venres 26 e
sábado 27 será posta en escena en
FERROL; e o mércores 1 no Audito-
rio Municipal de RIBADEO.♦

AnimaliñosAnimaliños

A banda galega, clasificada no que se
coñece como neometal personalizado
cun toque de gótico e outro de psicode-
lia, tocará o venres 26 na sala Ogham de
LUGO; o sábado 27 en La Cueva de Mer-
lín de SANTA COMBA.♦

CormorantCormorant

Roberto Ruíz Ortega mostra a súa pintura na sala Marisa
Marimón de OURENSE ata finais de mes.

O
Clavicémbalo
de LUGO
acollerá a
actuación de
Javier Denis
& Andalusí
Jazz Band,
á esquerda,
o venres 26.



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.

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

TERTULIA LITERARIA
Coa participación do Grupo
Poético Tambo e Mª Jesús
Payo Boullosa, organizada
pola Asociación de Escrito-
res e Artistas, o luns 29 ás
20 h. no Café Moderno.

O CAFÉ MODERNO
Este é o título da obra que
se vai presentar este xoves
25 no mesmo lugar ao que
se adica o libro, ás 20 h.

A HORA DO CONTO
Os sábados á mañá, no espa-
cio para a leitura do teatro
Principal, desenvolvese esta
actividade coordinada por Pa-
vís Pavós, que durará ata
maio. O programa denomina-
do O Arco da Vella procura
desenvolver a creatividade das
crianzas de entre 4 e 11 anos.

■ MÚSICA

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).

SINFÓNICA DE GALIZA
A orquestra vai dar un con-
certo o xoves 25 baixo a di-
rección musical de Jesús
López Cobos no Pazo da
Cultura ás 21 h.

■ TEATRO

MOSTRA UNIVERSITARIA
Mostra internacional que
ten lugar, ata o venres 26 ás
20:30, no auditorio de Cai-
xanova.

PorPorto do Sonto do Son
■ ACTOS

25 DE ABRIL
No A Proa, Cravos pola
paz, exposición; charla so-
bre a revolución portugue-
sa; e repichoca nostálxica.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

FEIRA DO LIBRO
No paseo central da Alameda

van estar os tradicionais pos-
tos de exposición e venda en-
tre o sábado 27 e o xoves 2.

■ CINEMA

ROBERT BRESSON
O Cineclube, coa pretensión
de recuperar a obra do cine-
asta francés, clave para en-
tender o movimento da Nou-
velle Vague francesa e todo o
cinema contemporáneo, vai
proxectar, en colaboración
coa Alianza Francesa, títulos
clave na historia do cinema
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
orixinal subtitulada no Audi-
torio da Facultade de Xorna-
lismo en pases de 19 h. e 22
h. ata o venres 26.

■ CONFERENCIAS

AS DEFICIENCIAS
Da man de Andrés Abe-
rasturi celebrarase o xoves
25 ás 20 h. na aula socio-
cultural de Caixa Galicia.

■ EXPOSICIÓNS 

XOÁN BRIÓN
A Igrexa da Universidade
alberga a vídeo-instalación
deste artista desde este xo-
ves 25 ata o 26 de maio,
dentro de Procesalia 02,
Arte Contemporánea.

JAUME PLESA
As súas obras estarán na
galería SCQ ata o venres 3.

MANUEL SAIZ
Baixo o título Mind your
own business as súas obras
van ser acollidas ata o xo-
ves 2 pola galería Trinta.

TUSI SANDOVAL
Presenta unha mostra de
pinturas baixo o título Ro-
tos na galería Paloma Pin-
tos ata o 16 de maio.

ARTE GALEGA
CONTEMPORÁNEA
As obras da Colección Cai-
xanova van estar expostas
no Auditorio de Galicia
desde o venres 26 ata xuño.

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.
Conta cunha selección de 21
pinturas e pretende trazar un
percorrido pola traxectória
plástica do artista desde 1963
ata 1999. Ademais dos men-
cionados lenzos, a exposi-
ción incluirá un conxunto de
60 pezas, concebidas polo
mesmo autor desde os anos
setenta ata a actualidade, 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. Ata o
16 de xuño. O artista de Bos-
ton é pouco común dentro do
panorama actual: experto so-
plador de vidro, crea obxec-
tos inspirados na historia da
arte e en lendas históricas ou
literarias. As súas elegantes
instalacións con platos, vasos
e cuncas de vidro soplado ca-
racterízanse polo seu grande
poder visual e están acompa-
ñadas por un texto narrativo
que as identifica, tentando,
deste xeito, cuestionar a vera-
cidade da historia.

XOÁN ANLEO
A mostra do artista nado en
Marín podémola ollar no
CGAC. Xa a principios dos
80 escolle os recursos multi-
media –instalación, fotoinsta-
lación...– como medio de ex-
presión para constituirse nun

modelo con certa conciencia
social e preocupado por abor-
dar conceptos en consonan-
cia co presente no que vivi-
mos. Así, a súa obra móvese
arredor dos conceptos de xo-
go e ambigüidade, empre-
gando imaxes da vida cotiá e
superpoñendo a estas mensa-
xes entre descriptivos e iróni-
cos. As súas estadías na Suí-
za, Xapón, pero sobre todo os
EUA, puxerono en contacto
coa cultura popular, que An-
leo reinterpreta desde unha
perspectiva kitsch.

ANA PILLADO
A nosa compañeira inaugu-
ra unha exposición de pin-
tura na galería Citania onde
a poderemos contemplar
ata o 15 de maio.

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: RETRATOS
E AUTORRETRATOS
Mostra na Fundación Gra-
nell, ata o 27 de maio, na
que se poden observar obras
onde o artista se retratou a si
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.

JOAQUÍN 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

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
Este xoves 25, baixo a direc-
ción de Maximino Zumala-
ve, interpretará obras de Ko-
daly, Liszt, Guridi e Ginaste-
ra, no Auditorio de Galicia.

ULTRACUERPOS
Este xoves 25 ás 22 h. actua-
rá na Nasa esta banda galega
que loita polo rock&roll
máis poderoso e enerxético,
acompañada doutro grupo
convidado.

DIVERTIMENTO VOCAL
Concerto didáctico no Au-
ditorio de Galiza, que con-
tará coa participación da
soprano Dinna de Rosa, a
contralto Lucía Cano, o te-
nor Antonio Trigueros e o
baixo Tomás Maxe, o ven-
res 26 ás 10 h. e ás 12 h.

■ TEATRO

MONÓLOGO DO IMBÉCIL
Bucanero presenta esta
obra desde o xoves 25 ao
sábado 27 no teatro Galán
ás 22 h. Nesta investigan
sobre a sensación de estu-
por que asalta ao ser huma-
no cando se decata de que
está facendo o imbécil... e a
sensación de tenrura que is-
to desperta no público.

TUANIS
Esta é a segunda obra que
Nut propón dentro da súa li-
ña de traballo interdiscipli-
nar, onde a fusión de sopor-
tes artísticos (teatro, danza,
performance) convírtense
nun instrumento de comuni-
cación completo. Unha vi-
sión particular acerca do uni-
verso feminino: erotismo, se-
xualidade, liberdade corporal
e emocional, o feito de mirar
e ser mirada... que nace das
experiencias dos e das artis-

tas na súa interacción co con-
torno. O venres 26 ás 22 h. e
sábado 27 ás 23 h. na Nasa.

INTERESCENA
O venres 26 e sábado 27 ás
21 h. no Salón Teatro Metar-
so Producciones vai poñer
en escena Estaba en casa y
esperé que llegase la lluvia.

ALICIA NO PAÍS
DAS MARABILLAS
A compañía madrileña Hi-
lando títeres será quen a
poña en escena o luns 29 ás
10:30 e ás 12 h. na sala de
títeres Sant Yago.

XAN TRAPALLAS
Da man dos Monicreques
de Kukas o luns 29 e mar-
tes 30 no Principal.

SoutomaiorSoutomaior
■ EXPOSICIÓNS

MANUEL CABALEIRO
Unha mostra das súas pintu-
ras pode ser ollada, ata 28 de
abril, nas salas do Castelo.

TTrivesrives
■ TEATRO

A LONGA AGONÍA
DAS CENTOLAS
Polo Teatro da Lúa o domin-
go 28 na Casa da Cultura.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

LAZCANO
“Todo pintor pinta a súa rea-
lidade, logo está o que vé,
non o que mira. Se o pintor é
capaz de extraelo da inme-
diatez visíbel é que é un artis-
ta que é o que pasa con J.M.
Lazcano”. Verbas de Leopol-
do Nóvoa sobre este artista
que abre mostra na sala Tris-
quel & Medulio o venres 26
ás 20:30, e ata o 25 de maio,
cun miniconcerto do cuarteto
de violonchelo Sergay.

PEDRO DIZ ANTELO
Mostra de pintura ata o 5 de
maio na Area Panorámica.

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-

CIDADE DA CORUÑA
O pub Dublin eEdicións Espiral Maior,
convocan a IV edición deste premio de
narrativa fantástica. Establecese un pre-
mio único cunha dotación económica de
1.300 euros que inclue a publicación da
obra gañadora dentro da colección Espi-
ral Maior Narrativa. A cantidade econó-
mica a percibir polo gañador do premio
entregarase en concepto de adianto dos
dereitos de autor correspondentes a unha
primeira edición de 2.000 exemplares.
Ao premio poderán optar todas as perso-
as que o desexen, sempre que presenten
as súas obras escritas en galego. Os ori-
xinais terán un mínimo de 30 folios e un
máximo de 75, e poderán articularse en
forma de novela curta ou conxunto de re-
latos. Deberán ser presentados por tripli-
cado, baixo plica, sen remite e cun lema
identificador da obra. En sobre aparte in-
cluiranse os dados referentes á identida-
de, enderezo, teléfono, e curriculum do
autor. As obras deberán ser remitidas ao
Pub Dublín, Rúa Panadeiras 50, 15001,
A Coruña, indicando no sobre o nome do
premio, antes do 31 de maio. 

RAMÓN PIÑEIRO
A Editorial Galaxia, co patrocinio de
Unión Fenosa, convoca a II edición des-
te premio de ensaio. Poderán participar
todas as persoas que o desexen sempre
que presenten escritos orixinais e inéditos
en galego. A extensión dos escritos
abranxerá entre 200.000 e 300.000 carac-
teres, incluídos espacios. Presentaranse
por quintuplicado, en formato DIN A4,
mecanografados a dobre espazo e por un-
ha soa cara. O tema dos ensaios será li-
bre. Os traballos deberán evitar o enfoque
de investigación especializada ou carác-
ter estritamente académico. Os orixinais
serán enviados por correo certificado,
baixo plica, a Editorial Galaxia, Recon-
quista 1, 36201 Vigo, indicando no sobre
o nome do certame. O prazo para a re-
cepción remata o 14 de xuño. Establece-
se un único premio de 500.000 pta. e un-
ha escultura conmemorativa, que será ou-
torgado ao ensaio que posúa maior fon-
dura e orixinalidade e reúna suficientes
méritos estilísticos e literarios. A contía
do premio inclue os dereitos de autor po-
la primeira edición do texto gañador que

será publicado pola editorial.

L’OREAL ARTE CONTEMPORÁNEA
A este premio, que alcanza xa a súa
XVIII edición, poderán concurrir todos
os artistas cunha soa obra inédita e data-
da con posterioridade ao 2000, cuxo te-
ma e técnica serán libres. Establécese
unha dotación económica de 30.000 eu-
ros. Ademais destinaranse outros 18.000
euros á adquisición das obras que o xu-
rado propoña. As obras terán formato bi-
dimensional e unhas medidas máximas
de 200 x 200 cm.; non podendo superar
os 150 kg. de peso. A obra fotográfica
presentarase enmarcada e protexida con
plexiglás ou PVC. Xunto coa obra acom-
pañarase un dossier coa seguinte docu-
mentación: fotografía a cor da obra, fi-
cha técnica completa e valoración, ade-
mais do curriculum do autor/a, fotografía
recente e fotocopia do DNI ou tarxeta de
residencia. Todo isto enviarase xunto
cun boletín de inscripción por duplicado
a L’Óreal España, Adelfas 26, 28007
Madrid. O prazo de admisión permane-
cerá aberto do 1 ao 15 de xuño de 2002.

FOTOGRAFÍA XEOLÓXICA
Organizado pola A.C. de Estudantes Ge-
ozona e pola Delegación de Alumnos de
Ciencias, en colaboración co Departa-
mento de Xeoloxía e o Decanato da Fa-
culdade de Ciencias da Universidade de
Salamanca, poderán presentarse persoas
de calquera nacionalidade que teñan a
súa residencia no Estado. Os temas fver-
sarán sobre calquera das ramas da xeolo-
xía, valorándose o aspecto artístico e
científico. O nº de fotografías a presentar
por participante está limitada a 3. O for-
mato será como mínimo de 15 x 21 cm,
non existindo límite máximo. Admitiran-
se en cor e en branco e negro, non po-
dendo estar protexidas con vidro. Cada
fotografía levará un título escrito por de-
trás, xunto co seudónimo do autor. Nun
sobre pecho co seudónimo por fóra, in-
troduciranse os dados persoais do autor.
As fotografías serán enviadas a: Depar-
tamento de Geología, Facultad de Cien-
cias, Pza. de la Merced s/n 37008, Sala-
manca. A data límite é o 8 de maio de
2002. O primeiro premio é de 200 euros,
o segundo de 150, e o terceiro de 100.♦
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Obra de William Shakespeare fei-
ta, según se di por encargo da rai-
ña Isabel I de Inglaterra; unha co-
media na que os traxes son histori-
cistas e que ten, de cando en vez,
breves intervencións musicais. Se-

rá posta en escena, baixo a direc-
ción de Gustavo Tambascio, por
Sateco Producciones, o venres 26
no C.C. Caixanova de VIGO; e o
sábado 27 e domingo 28 no teatro
Rosalía de Castro da CORUÑA.♦

As alegrAs alegres comadres comadres de es de WWindsorindsor

Juan
Navarro
Baldeweg
mostra a
súa obra
plástica no
CGAC de
SANTIAGO.



do entre 1930 e 1980, na Ca-
sa do Escudo ata o 5 de maio.

VVigoigo
■ ACTOS

MIKHAIL SHOLOKHOV
A asociación Máximo Gorki
organiza unha mesa redon-
da, coa participación de
alumnos de idioma ruso, so-
bre a obra deste escritor ru-
so que ten por título O desti-
no do home. Xoves 25 ás 19
horas no local da asociación
na Repúblicia Arxentina 17-
2º Esquerda. Entrada Libre. 

■ CINEMA

JE RENTRÉ À LA MAISON
Esta fita de Oliveira será
proxectada pola Alianza
Francesa no C.C. Caixano-
va o venres 26 ás 20:30.

■ EXPOSICIÓNS

ARXIU MAS
As fotografías de Galiza re-
collidas neste arquivo van
poder ser olladas, ata o 4 de
maio, no Edificio Adminis-
trativo da Xunta.

LEMBRANZAS DO FERRO
Ata o domingo 28 o Institu-
to Camoes vai acoller esta
mostra de fotografía.

L’ORÉAL DE ARTE
CONTEMPORÁNEA
A Fundación Laxeiro acolle-
rá, ata o 19 de maio, a mos-
tra da selección de obras que
reuniu ao longo das 17 edi-
cións este premio de pintura.
Entre os artistas encóntranse
algúns galegos como Salva-
dor Cidrás, Almudena
Fernández Fariña, Vicente
Blanco, José Manuel Cal-
zada e Antonio Murado.

PURIFICACIÓN DE
PALACIO
Será a sede da Fundación
Celta o escenario onde po-
deremos coñecer as súas
pinturas ata o 10 de maio.

CARTOGRAFÍA DA
BATALLA DE RANDE
Mito e realidade. A galería
Sargadelos é o lugar onde po-
deremos coñecer esta mostra.

FRANCISCO MANTECÓN
Mostra de pintura, do artista
hai pouco desaparecido, na
galería VGO. Na galería An-

drox podemos coñecer a
mostra de pintura que pre-
senta Susana Saiz. Na gale-
ría Alameda é Xosé Estepo-
na quen expón as súas pin-
turas. E Álex Soler ten unha
mostra, tamén de pintura, na
galería Alameda Vanguar-
dia. Todas ata o martes 30.

ALICE JONES
Esta inglesa nada en Liver-
pool e afincada na nosa terra
por motivos profisionais, li-
cenciada en arte polo St.
Mary`s University of Wales,
mostra as súas acuarelas na
sala de exposicións do Clu-
be Naútico ata o 2 de abril.

MÉDICOS SEN FRONTEIRAS
Na Casa da Xuventude e
ata o 3 de maio, Medicos
sen Fronteiras exporán un-
ha mostra de fotografía, coa
que pretenden dar a coñecer
a 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
A artista portuguesa mostra,
baixo o título de Todos os dias
menos hoje, parte da súa obra:
teas ao acrílico e esmalte e un-
ha serie de deseños en tinta
chinesa e acuarela sobre pa-
pel, na galería Ad Hoc. Explo-
ra formas simples pero evoca-
doras aplicadas con xestos
enérxicos, cores intensas e vi-
brantes, creando efectos espa-
ciais e ópticos desconcertan-
tes e de grande eficacia.

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. Continuador
das leccións dos grandes ro-
manticos, dos que ollaron a
pintura desde dentro. Ata o
12 de maio na sala de expo-
sicións do C.C. Caixanova.

■ LEITURAS

ENCONTRO CON...
Alecrín organízaos coa finali-
dade de fomentar a literatura
creada por mulleres, ademais
de comentar e intercambiar
impresións sobre os libros
desde unha perspectiva femi-
nista. Este xoves 25 ás 20 h. o
encontro será con Marilar
Aleixandre na Casa do Libro.

OLLO PÚBLICO
Presentación do número 4
da revista das artes o sába-
do 27 ás 18 h. na libraría
Cervantes, na que intervirá
o director da publicación
Fernando Vilaboa.

■ MÚSICA

SATELLITES
Os mallorquíns voltan ao es-
cenario para presentar o seu
novo ep Nothing Came. Des-
pois dos seus anteriores traba-
llos, tan ben acollidos por pú-
blico e crítica, estes músicos
sensibles e arriscados, estarán
no Iguana este venres 26 ás
00:30 h. por 6 euros. Tamén
este local, pero o martes 30 ás
00 h. e por 12 euros, serve pa-
ra a actuación de The Grip
Weeds e Rock Four. Os pri-

meiros, de New Jersey
(USA), levarán ao escenario
as cancións do escelente Sum-
mer of a thousand years, a ve-
ces trippy, outra poppy e ta-
mén garagey; entanto que os
israelitas de Rock Four, fabu-
losa mestura de pop de guita-
rras e neopsicodelia, darán a
coñecer o seu novo disco
Another beginning.

ELLOS
Este xovencisimo dúo ma-
drileño, responsábeis do ál-
bum Lo tuyo no tiene nom-
bre, que escribe belas histo-
ria para corazóns modernos,
con letras moi persoais e
melodías redondas, estará
no Vademecwm o sábado 27
a partir das 00 por 6 euros,
antecipada, e 8 na billeteira.

SIMPLE MINDS
Xa están á venda as entra-
das do concerto que o grupo
escocés dará o 28 de maio
no Pavillón das Travesas
para presentar o seu último
traballo, Cry, con doce no-
vas canción e co que queren
celebrar os 25 anos enrriba
dos escenarios. Entradas en
LP, Discos Gong e La Co-
lumna a 18 euros, o día do
concerto costarán 21. 

VVilagarilagarcíacía
■ EXPOSICIÓNS

J.L. ABALO
A cidade reflexionada é o

título da mostra de fotogra-
fía que este artista ten na
sala Antón Rivas Briones
ata o 19 de maio.

■ TEATRO

PERVERTIMENTO
Na Casa da Cultura, este
venres 26 Teatro do Atlánti-
co porá en escena esta obra.

MadridMadrid
■ EXPOSICIÓNS

C. FDEZ. 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 levantamento
do 36, no centenario do seu
nacimento. No Círculo de
Belas Artes ata o 28 de abril.

SantanderSantander
■ EXPOSICIÓNS

OS INSTRUMENTOS DO
PÓRTICO DA GLORIA
O Centro Galego acolle esta
mostra, escolma das répli-
cas en madeira dos instru-
mentos medievais esculpi-
dos polo Mestre Mateo no
Pórtico da Gloria e recons-
truidos pola Fundación Ba-
rrié. Ata o 26 de maio.

VValençaalença
■ EXPOSICIÓNS

LENDAS DO MINHO
As lendas máis representati-
vas: O morto vivo; A mu-
dança dos marcos; Os
portões dos castros; A Nossa
Senhora do Faro; São Rosen-
do e os partos difíceis; Amul-
her marinha; A rainha Ara-
gunta; O monge e o passarin-
ho; As portas do sol; As bru-
xas do caminho de Melim...
no Edificio da ex-Alfándega.

PorPortoto
■ MÚSICA

FREUD`S BABY
No Auditório MAC Serralves
o sábado 4 de maio ás 22 h.
con Thomas Meincke &
Move D. Thomas é músico e
nome proeminente da nova
xeneración de escritores ale-

máns; Move D (David Mou-
fang) dirixe a editora de tech-
no Source e pertence a Con-
joint, revelación do novo jazz
electrónico. En Freud`s Baby
cuestionan as condicións cul-
turais da construción da iden-
tidade sexual, para alén de to-
da a bioloxía, aborda varias
proxeccións falocéntricas
prexudiciais da sexualidade.

■ TEATRO

FAZER A FESTA
XXI Festival Internacional
de Teatro no Palácio de Cris-
tal e no Auditório da Biblio-
teca Municipal Almeida Ga-
rret, do 1 ao 12 de maio, con
Teatro do Morcego, Teatro
Regional da Serra de Mon-
temuro, Kabong, Circolan-
do, Teatro ao Largo, Artis-
tas Unidos, Comuna, Tea-
tro de Pesquisa, GICC/Tea-
tro das Beiras, Teatro do
Noroeste e Teatro Art`Ima-
gem entre outros.♦

■ Busco a alguén que me pase a or-
denador un traballo urxente en Vi-
go. O meu telf. é 986 412 834.

■ Alugase apartamento a carón da
praia na comarca de Fisterra, comple-
tamente equipado para 4 persoas,
con terraza e vista ao mar. 1ª quince-
na de xullo 400 euros. Telefono 981
761 144 ou 666 843 997.

■ 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 trastei-
ro, 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 coñece-

mentos. 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 tras-
teiro. 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 xemelgas co
agasallo dos colchóns e máis os cober-
tores. Telf. 630 400 925.

■ Oferécese persoa para coidar per-
soas maiores en Santiago. Tamén 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

■ Vendo solar de 2.200 m2 en Mei-
rás (Sada), con licencia municipal e
proxecto básico para vivenda de 195
m2, por 10.000.000 de pta. Telf. 981
614 348.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

BARCA DE LOIMIL
www.agora.ya.com/barcadeloimil

Páxina electrónica da Asociación Cultural
Barca de Loimil, de Arbo, que inclúe un-
ha relación das súas actividades (os seus
festivais, publicacións e grupo de baile,
entre outras), información completa sobre
Arbo e Melgaço e ligazóns interesantes.♦
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Os Satellites estarán na Iguana de VIGO este venres 26.

Os
madrileños

Ellos
recalan no

Vademecwm
vigues este
sábado 27.

Tamén na
Iguana
estarán os
estadouni-
denses The
Grip Weed,
á esquerda,
e os
israelitas
Rock Four,
abaixo,
o martes 30.



GUSTAVO LUCA
Oito horas de traballo, oito de
lecer, oito de sono.  Mulleres,
homes e nenos que durmían de
pé nas fábricas en tundas de ca-
torce horas foran á folga nos Es-
tados Unidos en 1886 para con-
seguir o novo horario. A conta
de moitas vidas e despois dunha
brutal represión logrouse o
mesmo o mesmo horario apli-
cado aos constructores do Esco-
rial (1560) por unha razón es-
tricta de eficiencia no traballo.

O adianto de 1886 fora tan revo-
lucionario que o Vaticano deci-
diu contraatacar con outro sim-
bolismo, o de San José Obrero,
que Franco elevara a fiesta pa-
tronal non sen rexouba. 

Se cadra o inventor da figura
antisindical do ben mandado car-
pinteiro nazareno, Pio XII, non tiña
noticia de que na segunda metade
do século XVI os obreiros que la-
braban o mosteiro do Escorial rexí-
anse polo sistema dos tres oitos, por
concesión do rei católico, o pálido,
ulcerado e silandeiro Felipe II.
Cóntao Borobó no seu excelente li-
bro La Raíz Mágica del Primero de
Maio (Edicións Ánxelo Novo). Pe-
dreiros de Redondela, Fornelos e
Pontecaldelas foran levados ao Es-
corial a pé, en levas de a millar,
amarrados con soga, e chegaron a
formar colonia de perto de cinco
mil, como documenta Gregorio
Marañón na biografía de Antonio
Pérez. “A obra do Escorial –sinala
Borobó- foi de certo a máis rápida
se cadra da historia da arquitectura
española pois non hai principio
máis errado que o de tomar esta
obra magna coma expresión da de-
mora máxima. Aquela rapidez foi
de seguro consecuencia da xornada
de oito horas que rexía na obra fili-

pense, moito máis eficaz e de moi-
tísimo maior rendemento humano
ca as malleiras de sol a sol dos la-
bregos  ou das inhumanas xornadas
de catorce ou dezaseis Horas da
primeiras revolución industrial”.

Habería que agardar ate a II
República, como lembra Borobó,
para ver o establecemento das oito
horas na industria ou a semana in-
glesa de corenta e oito horas no
sindicato metalúrxico. Con todo, o
horario dos tres oitos fora novida-
de nas fábricas de algodón de John
Fielden na  Inglaterra de 1833.
“Pero despois do efémero ensaio
de Fielden -acrecenta o autor de La
Raíz Mágica del Primero de Maio-
tamén chamado honrado Xan, só
vai aparecer o novo horario en no-
va Zelanda arredor de 1848 e de alí
temos que agardar ate 1866 cando
os albaneis de Asutralia gañaran o
recoñecemento da xornada das oi-
to horas. Conclúe nese ano a Gue-
rra de Secesión e renace nos Esta-
dos Unidos a loita iniciada polos

carpinteiros de Filadelfia en 1827
para reducir o horario. Daquela co-
meza en serio a histórica reivindi-
cación da xornada, que tivo nos
obreiros norteamericanos, sobre
todo os emigrados europeos, os au-
ténticos adiantados”.

Todos á folga

O Primeiro de Maio de 1886, a
central sindical de Chicago cha-
mou á folga polo novo horario e o
éxito foi fulminante. Os diarios
contaban que non se escoitaba en
toda a cidade o ruído dun martelo,
os novelos das tecedeiras mecáni-
cas o asubío das caldeiras de va-
por ou o fumegar   das chemineas
das fundicións. Todos deitaron os
seu aveños e marcharon á folga.

O tres de Maio  a policía asal-
tou a fábrica de Cyrus McCor-
mick e matou a seis dos obreiros
encerrados en folga no obradoiro.
Un mundo de traballadores xun-
touse na praza central de Haymar-

ket para clamar contra os asasina-
tos pero, no máis alto da protesta,
alguén botou unha bomba contra a
policía. Sempre se deu por seguro
que había ser obra dun sicario. O
xefe da policia botou ás culpas aos
anarquistas da Federación de Tra-
balladores e Comerciantes e o 11
de novembro as autoridade cum-
priron a sentencia de morte contra
o xornalista norteamericano Al-
bert Parsons e os anarquistas ale-
máns , emigrados aos Estados
Unidos, Adolfo Fisher, Augusto
Spies e George Engel.

O congreso da American fede-
ration of Labour acordou a data do
Primeiro de Maio para promover a
xornada das oito horas. ¿Por que
escolleran ese día? “O Primeiro de
Maio era coñecido en Nova York,
Pennsylvania e outros estados de
Norteamérica coma Moving Day
ou día do cambio, a data na que co-
mezaban e remataban arrendamen-
tos e contratos de traballo, algo que
noutros países adoitan facer no día
de San Miguel, de San Martiño ou
no Nadal”. Borobó sinala que o
Moving Day procedía coma moitas
outras tradicións dos Estados Uni-
dos, de emigrantes británicos, ale-
máns e escandinavos. O Primeiro
de  Maio, ou Moving Day, acaia co
Midsummer Day, ainda que pareza
incongruente que o verán comece
ao rematar Abril. É o día que pre-
cede á midsummer night do Soño
de verán, en versión galega, ou
dunha noite de verán na interpreta-
ción española. Un erro nos dous
casos porque como explica o sabio
Borobó non é de verán senón de
Primavera, dacordo coa interpreta-
ción de Aquilino Iglesia Alvariño,
“porque nos tempos de Shakespea-
re e de Cervantes o ano tiña cinco
trancos: primavera, verán, estío,
outono e inverno”.♦

Nº 1.031
Do 25 de abril
ao 1 de maio
de 2002 Oexército israelita es-

tá a aportar novida-
des interesantes a

estratexia militar terrestre.
Por tras de cada tanque vai
unha paleadora. O tanque
tumba a casa e a paleadora

retira o cascallo. Hai tantos
albaneis coma soldados.
Sharon presume de que as
súas tropas, destructoras e
constructoras a un tempo,
acadaron a marca mundial
de urbanización nun só día:

unha aldea palestina derru-
bada e cen novas vivendas
construídas. Por riba dos ca-
dáveres e da desolación
emerxen os barrios “suizos”
dos colonos. A iso chámase-
lle uns bos alicerces.♦
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O de Le
Pen, nada
MANUEL CIDRÁS

Un dos paradigmas
do Estado de De-
reito exixe que as

leis teñan un carácter de
xeralidade, de modo que
non vale unha norma fei-
ta para Fulano ou Menga-
no xa que, daquela, cre-
baría o principio de
igualdade perante a lei,
por razóns obvias. Des-
coñece este principio a
que se tramita como Lei
de Partidos Políticos pero
que vulgarmente se coñe-
ce, consonte á súa verda-
deira natureza, como Lei
para Ilegalizar a Batasu-
na. Unha lei feita á medi-
da para ilegalizar a un
partido é tan fraudulenta
como a convocatoria dun
concurso-oposición feita
de propósito para que a
praza a gañe o xenro do
Presidente da Deputa-
ción. Pero mentres a opo-
sición aplauda, o Presi-
dente seguirá promoven-
do os valores familiares.
Logo do xenro promove-
rá ao cuñado.

O caso é que, desapa-
recido o pandemonium
soviético, a loita contra o
terrorismo tense converti-
do no tótem xustificador
de calquera barbaridade.
Ilegalizar a un partido
non é a máis grave. Os
que aplaudiron a devasta-
ción de Afganistán rás-
ganse as vestiduras por-
que Sharon fai o mesmo
en Palestina. Sharon é un
criminal, certamente, pe-
ro é tonto e leva razón
cando di que el aplica a
mesma teoría con idénti-
ca práctica, facendo en
Jenin o que outros fixeron
antes en Kandahar con
éxito de crítica e público.

Esta que poderíamos
chamar fascistización da
razón cotián é a que logo
produce fillos bravos co-
mo o trunfo de Le Pen en
Francia. Claman os ben-
pensantes, pero o escán-
dalo é fillo lexítimo da
hipocrisía.

O de Le Pen, nada.
Para ese problemiña ten
Aznar a solución no
BOE: abonda con que os
demócratas galos saquen
unha lei ilegalizando á
Fronte Nacional. Motivos
non lle han faltar, sendo o
seu máximo dirixente un
vello torturador, terrorista
das OAS, racista en exer-
cicio e xustificador do
holocausto nazi. Aprovei-
te Aznar a súa Presiden-
cia europea e promova
alén dos Pirineos a Vía
Española para a Defensa
da Democracia, a ver se é
homologábel en Francia.
Eles saberán moito de Li-
berté, Egalité, Fraternité,
pero nós somos expertos
en combater a libertinaxe
poñéndolles apostillas á
democracia.♦

Ano XXV
IV Xeira
1,75 Euros

A xornada de oito horas rexera para os pedreiros galegos
na construcción do Escorial 

O Primeiro de Maio de Felipe II

A bomba deitada na praza de Haymarket, Chicago, deu lugar a unha violenta repre-
sión e abriu a porta ao horario dos tres oitos.




