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Fraga
prepara un
cambio de
goberno

(Páx. 9)

A ESQUERDA
atravesa unha fase baixa en
toda Europa. E non só a es-
querda: as propias institu-
cións democráticas están en
crise. Hai desencanto, medra
a abstención e emerxen mo-
vementos sociais, aínda non
masivos, pero portadores do
xermolo dalgo novo. A socie-
dade comeza a non sentirse
representada polos consellos
de administración, nin polos
parlamentos a onde todo che-
ga pactado, nin polos parti-
dos. Maiorías como as dos
congresos provinciais do PP
do 96 e 99% son a proba des-
ta falta de transparencia e so-
bre todo de participación. En
Galiza é, con todo, diferente.
Existe o BNG. A asemblea
que os nacionalistas veñen de
celebrar na Coruña é unha
mostra de que, malia as súas
eivas, a principal forza alter-
nativa do país está viva e de
que conta con mecanismos
internos para que os desexos
da súa militancia se poidan
expresar, algo obvio en apa-
rencia nunha sociedade de-
mocrática, pero que sen em-
bargo non encontra semellan-
za noutras forzas políticas. A
participación debería conver-
terse, aínda máis, na divisa
central da política do BNG a
todos os niveis, nun dos seus
principais elementos diferen-
ciadores, o que lle permitiría
conectar mellor con esa in-
quedanza social que se empe-
za a manifestar. Falta que to-
dos os seus dirixentes esteñan
á altura. Non o estivo Beiras
o pasado martes cunhas de-
claracións que atentan contra
a ilusión xerada na asemblea.
Non o estará ningún dirixente
que non se decate de que o
tempo das fidelidades cegas
está a punto de rematar.♦

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

Os Bolechas
recollen
o premio

Galix
(Páx. 33)

Un 1º de maio como
arranque da folga xeral

(Páx. 15)

As novidades editoriais
da primavera

(Páx. 24)

A renovación imponse no BNG

PA C O  VILABARR O S

Xosé Manuel Beiras
e Roberto Mera.



Xa nada voltará ser como até
agora no BNG. A Décima non
foi unha Asemblea Nacional cal-
quera. Se en 1986, no Carballi-
ño, a fronte nacionalista decidía
pór un pe dentro do sistema e xo-
gar nel con todas as súas conse-
cuencias, na celebrada esta se-
mana na Coruña, o BNG remata
co esquema vixente desde a súa
fundación en 1982.

Entre outras cousas, decide
rachar co cen-
tralismo demo-
crático, ao ele-
xir os seus mili-
tantes directa-
mente a executi-
va e non o Con-
sello Nacional.
Tamén se pon
fin, en certo xei-
to, á lexitimida-
de fundacional
(con persoas e
cuotas organiza-
tivas en función
daquel acordo
plasmado en
Riazor hai 20
anos). Lexitimi-
dade que, a partires de agora, os
dirixentes terán que ir gañando
día a día, examinados e corrobo-
rados polas bases. Á par diso,
produciuse un importante remo-
zamento, tanto na executiva co-
ma no Consello Nacional, califi-
cado por Xosé M. Beiras “só co-
mo o primeiro paso”.

O BNG modifica as engrana-
xes da súa maquinaria organiza-
tiva coa aparición dun Coordina-
dor da Executiva, órgano que
sustitúe á Permanente. Até ago-
ra, era esta quen viña obstentan-
do a verdadeira dirección políti-

ca da organización, en detrimen-
to do Consello Nacional. Agora
este gañará peso político, men-
tres a Executiva non funcionará
de xeito colexiado, como facía a
Permanente, senón que cada
membro será responsábel da súa
área e responderá de xeito indi-
vidual ante o Consello. O BNG
pretende con esta estrutura “ser
máis áxil e comunicar millor coa
sociedade”.

“Máis BNG e menos partes”.
Con estas palabras recollía o no-
vo Coordinador da Executiva,
Anxo Quintana, un andacio que
levaba tempo recorrendo as ba-
ses do BNG, e que se convertiu
en expresión organizada na Co-
ruña. Os partidos e colectivos
perden peso como tales na orga-
nización. Desaparecen as cuotas
na dirección, substituidas por ne-
gociacións (aínda que xa hai
quen clama por listas abertas), ao
tempo que as organizacións inte-
grantes no BNG só contarán con
un membro nato no Consello

Nacional. Ademáis, as comarcas
elexirán representantes neste or-
ganismo segundo o número de
militantes (un por cada 200) e as
mulleres deberán ter unha repre-
sentación de, polo menos, o 40%
en todo tipo de listas (electorais
ou para a dirección).

Ventos de cambio 

Os ventos de cambio que a direc-
ción sainte viña re-
collendo no seu ve-
lamen de 20 anos
para impulsar a or-
ganización por no-
vos roteiros, arrecia-
ron na propia Coru-
ña. A presentación
dunha lista alternati-
va promovida por
un grupo de persoas
dos denominados
“independentes”, fi-
xo que o velamen se
inchase con forza,
empuxando ao
BNG a camiñar
máis de presa pola
vaga da renovación.

Os aplausos na presentación
da candidatura encabezada por
Roberto Mera xa presaxiaban un
remuiño importante que, nun pri-
meiro momento, descolocou á di-
rección sainte. Frente ás súas án-
sias de cambio e renovación, “aos
intentos de proxectar ilusión”, en
palabras de Roberto Mera, os de-
fensores da lista “consensuada”,
Súarez Canal e Xosé M. Beiras,
opuxeron os cántigos de “integra-
ción” e da “capacidade para diri-
xir a organización”.

Pero as bases do BNG o que
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Rachado o status quo fundacional,
xa nada voltará ser coma antes na fronte nacionalista

As bases toman o protagonismo
na X asemblea do BNG

A. EIRÉ - X. CARBALLA - P. BERGANTIÑOS

Unhas ponencias políticas aprobadas case por uninimidade e unha executiva encabezada por Xosé M.
Beiras que acadou un apoio do 91% (1.167 votos a favor, 77 en contra e 45 abstencións), non dan
idea do cambio que a X Asemblea vai supoñer para o BNG. Que unha segunda candidatura, oposta
á consensuada, conseguise o 27% dos votos, só é unha mostra da rebelión dunhas bases que apostan
por gañar protagonismo. “Máis BNG e menos partes”, proclamou Anxo Quintana, novo coordinador.

O poder municipal do BNG conversa nos corredores.

O Consello Nacional
escoita a intervención de

Xosé Manuel Beiras



querían era máis protagonismo
despois dun tempo precongresual
onde todos os acordos se realiza-
ran entre cúpulas, acompañados
por un rosario de dimes e diretes
na prensa por parte de varios diri-
xentes. En palabras de Roberto
Mera, que soubo interpretar este
ambiente, tratábase de ter capaci-
dade de decisión, non estar só pa-
ra “a ratificación de feitos consu-
mados”. Despois da súa interven-
ción o Pazo de Congresos víñase
abaixo en aplausos. Case ninguén
se mostraba indiferente ante estas
demandas, incluídos moitos inte-
grantes da lista consensuada e
dos membros da dirección.

O frescor da sorpresa perco-
rría a Asemblea, instaurando un
novo clima onde a espectación
subía enteiros segundo se achega-
ba a hora final do reconto de vo-
tos. A noticia do 27% dos votos
conseguidos pola candidatura dos
“independentes” e os 13 mem-
bros que conseguían “meter” no

Consello Nacional, comezou a
circular polos restaurantes coru-
ñeses máis alá das 15,30 da tarde,
a hora na que finalizou o reconto.
Moi poucos agardaban que os
seus apoios fosen tan amplos,
malia ser conscientes do descon-
tento que aniñaba nas bases. 

Un arrepío
percorrendo a Asemblea

Roberto Mera xa anunciara que
non presentarían unha candida-
tura á Executiva (os13 membros
eran suficiente para facelo), po-
lo que os equilibrios logrados
nas intensas negociacións e a
“executiva pensada segundo as
necesidades do BNG” estaban a
salvo. Tampouco posuía esta
candidatura un perfil ideolóxico
definido, a diferencia do ocurri-
do nas dúas ocasións en que o
grupo Avante, apresentou lista
alternativa. Era, polo tanto, máis
asumíbel e “nada perigosa” para
a liña política e a estabilidade

interna. Tanto é así que, esta lis-
ta non só recibiu os votos de
independentes, senón de mem-
bros de organizacións que apoia-
ban a lista consensuada. Este
feito creou bastante malestar
nalgúns dos militantes que inte-
graban a lista consensuada e
que, dados os resultados, queda-
ron fóra do Consello Nacional.

Ao coñecerse o resultado fi-
nal, (1.025 votos para a lista de
Beiras, 378 para a de Mera, 5
nulos e 37 votos en branco) un
arrepío percorreu o espiñazo da
Asemblea, a moitos púxoselle
un bulto no estómago. O resul-
tado non foi dixerido pola maio-
ría da dirección sainte que se
mostraba mesmo desconcerta-
da. Non había máis que ollar pa-
ra as súas caras. A mesma mili-
tancia mostrábase sorprendida
e, incluso votantes desta candi-
datura, calibraban o que podía
suceder e as consecuencias do
seu voto.

Tras esta perplexidade ini-

cial, pouco a pouco comezou a
asentarse a idea de que o resulta-
do era bó para o BNG. Significa-
ba a plasmación da democracia
interna, algo impensábel en cal-
quer outro partido. Evidenciába-
se, de xeito contundente, a reno-
vación, máis alá das “inercias in-
ternas”, ilusionábase a militancia
que palpaba o seu poder, poñíase
fin a un proceso convulso e pu-
rulento e, sobre todo, quedaba de
manifesto que “nesta organiza-
ción non hai ninguén intocábel:
acabáronse as chantaxes”. Era a
nova mensaxe. Chegaron, ao fin,
os abrazos e as felicitacións.

A invitación a Quintana

Como “expresión gráfica, pro-
funda e inequívoca do remoza-
mento do BNG até as últimas
consecuencias”, Xosé M. Beiras
(segundo as súas propias pala-
bras) “convenceu” a Anxo Quin-
tana para que se dirixise á Asem-
blea. O feito foi interpretado non
só como unha aposta pola reno-
vación, senón como un espalda-
razo a Anxo Quintana como su-
cesor de Beiras. 

Dentro de dous anos, segun-
do acordo da Asemblea, o BNG
reunirase de novo para elexir o
candidato ás próximas eleccións
autonómicas. Quintana terá tem-
po para intentar gañarse a con-
fianza dos militantes, porque, se
algo semella quedar claro des-
pois desta X Asemblea, é que no
BNG as decisións van ter que
ser tomadas máis colectivamen-
te. A pregunta é como incidirá
ese cambio de funcionamento na
súa política, porque, como afir-
mou Beiras, “as mudanzas orga-
nizativas só teñen sentido se se
plasman no xeito de facer políti-
ca”. Polo momento, e sen borrar
aínda o eco da Asemblea, o
BNG voltou fallar na súa comu-
nicación coa sociedade, a princi-
pal eiva que pretendía correxir.
As declaracións de Beiras ao día
seguinte á Radio Galega volta-
ron sementar a incerteza entre
militancia e dirixentes. Ninguén
quixo opinar. Todos pediron
tempo para dixerir totalmente o
ocorrido na Coruña.♦
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Vén da páxina anterior

Consello
Nacional do BNG

Xosé M. Beiras Torrado
(PORTAVOZ NACIONAL),
Anxo Quintana González
(COORDENADOR EXECUTIVA),
Salomé Álvarez Blanco
(ACCIÓN FEMINISTA,
Francisco García Suárez
(ORGANIZACIÓN),
Cecilia Pérez Orxe
(MUNICIPAL),
Alfredo Suárez Canal
(INSTITUCIONAL),
Francisco Rguez. Sánchez
(INICIATIVA POLÍTICA),
Camilo Nogueira Román
(RELACIÓNS EXTERIORES), 
Xabier Macías Virgós
(COMUNICACIÓN),
Olalla Fernández Davila
(ACCIÓN SOCIAL),
Xaquín Fdez. Leiceaga
(FINANZAS),
Tareixa Novo Arroxo
(EMIGRACIÓN),
Ana B. Pontón Mondelo
(MOCIDADE), e
Eudosio Álvarez Álvarez
(FORMACIÓN),

Estas persoas, ademais de
pertencer ao Consello Na-
cional, forman a COMISIÓN
EXECUTIVA.

Tamén estarán no Consello
Nacional:

Carlos Aymerich Cano,
Guillerme Vázquez Vázquez,
Bautista Álvarez Domínguez,
Mario López Rico,
Xesús Veiga Buxán,
Xosé H. Rodríguez Peña,
Domingos Merino Mejuto,
Encarna Otero Cepeda,
Branca Rodríguez Pazos,
Xulia Guntín Araúxo,
Lois Pérez Castrillo,
Miguel Fernández Lores,
Xaime Bello Costa,
Alexandre Sánchez Vidal,
Mª do Pilar García Negro,
Henrique Tello León,
Victoria Iglesias Molares,
Lois Obelleiro Piñón,
Carme Martínez-Corbalán,
Ana Rúa Soto,
Goretti Sanmartín Rei,
F.X. Jorquera Caselas,
Dominga Brión Sanmiguel,
Roberto Mera Covas,
Mercedes Rguez. Bolaño,
Claudio Quintillán Vallejo,
Francisco Chivite Mosquera,
Ánxela Alonso Testa,
Manuel Muíño Espasandín,
Xerardo García Mera,
Francisco X. Carreira Sabio,
Francisco X. Lores Ínsua,
Xabier Iglesias Oviedo,
Xosé Rodríguez Cabido,
Alfredo Fdez. Rodríguez,
Fins I. Eirexas Santamaría.

Os 13 últimos pertencen á
lista encabezada por Ro-
berto Mera. O Consello
Nacional completarase con
42 persoas elexidas polas
comarcas e 7 nomeadas po-
los partidos e colectivos.♦

Máis ca dun cambio de liña po-
lítica ou de estratexia, a X
Asemblea do BNG foi de “axus-
tes tácticos”, pero significati-
vos. Os documentos plasman a
necesidade de fuxir dunha “po-
lítica resistencialista”, pero ta-
mén do erro que suporía “mime-
tizarse” co PP ou o PSOE.
Aposta o BNG por non perder o
espacio de “forza alternativa”,
nin a súa “identidade política”,
procurando para iso que as in-
quietudes sociais pasen a ocu-
par o seu espacio nas institu-
cións a través de propostas rea-
listas.

O BNG tratará, como primei-
ro paso, de rachar a caricatura de
forza do “non”, potenciando a
normalidade nas relacións insti-
tucionais. Esta caricatura, ampli-
ficada por xestos no Parlamento
e pola falta de diálogo co Gober-
no, tería imposibilitado que o
BNG fose percibido como unha

alternativa ao PP, capaz de utili-
zar os mecanismos de cambio
institucional, e tería levado ta-
mén a unha importante falta de
sintonía entre a política realizada
nos concellos e no Parlamento.

A aposta desta X Asemblea é

convertir a “idea de oposición en
idea de alternativa”. Cun primei-
ro reto: “consolidar e ampliar os
Gobernos municipais”. “Aí vaise
ver o BNG rexurdido nesta
Asemblea”, afirmou Beiras no
seu discurso de clausura.

O BNG presentarase como
alternativa ao PP sen o “bastón”
do PSdG-PSOE. Os nacionalis-
tas non rexeitan constituír alian-
zas cos socialistas, pero conside-
ran que “foron desleais” nestes
anos de goberno municipal e que
as súas poucas miras botaron por
terra a alternativa a Fraga nas au-
tonómicas. 

Os apoios do BNG deberán
vir sobre todo da propia socieda-
de. Para iso os nacionalistas már-
canse o obxetivo de mellorar a
relación coas asociacións de ba-
se, sindicatos etc., así como o de
propiciar unha maior conexión
social da militancia. O BNG de-
berá neste sentido elaborar pro-
postas para que as esixencias da
sociedade e as iniciativas que
van xurdindo teñan a súa trasla-
ción á vida política e as propias
institucións e na medida en que o
BNG goberne ou inflúa na políti-
ca se lles vaia dando resposta.♦

O BNG aposta por ‘propostas realistas’ que reflexen o sentir da sociedade

Encher de país as institucións

Diálogo entre o Portavoz Nacional e o novo Coordinador da Executiva

A pesar do caldeado ambiente pre congresual, a militancia deu exemplo de “madurez política”, segundo recoñeceu un dos dirixentes.
Reportaxe Grá fica: PA C O  VILABARR OS



Co mesmo entusiasmo co que os
militantes aplausaban as críticas
ao modo de conducir o proceso
asembleario (“co espectáculo de
discutir a través dos medios de
comunicación e non nas asamble-
as”), os mesmos militantes acla-
maron logo os protagonistas dos
rifi-rafe cando tomaban a palabra,
sobre todo a Francisco Rodrí-
guez. Coa mesma intensidade que
ratificaban as demandas de máis
protagonismo nas bases, dábanlle
apoio á dirección encabezada por
Xosé M. Beiras. Non se percibiu,
nin sequera entre pequenos secto-
res da militancia, un cuestiona-
mento dos lideres. A mensaxe pa-

recía ser simplemente a de que
ninguén era intocábel, ninguén
estaba libre de crítica ou de cen-
sura polos métodos utilizados.

Significativos tamén foron os
berros de apoio ás distintas orga-
nizacións convidadas. En pri-
meiro lugar, Palestina. O ¡Pales-
tina vencerá! foi coreado con ím-
petu revolucionario. Logo o tra-
dicional “Cuba, sí, ianquis fora”.
Non tivo a mesma sorte o Polisa-
rio que, a falta de berro ritual, ti-
vo que conformarse co calor dos
aplausos. O antimperialismo es-
taba presente. “Defendemos a di-
ferencia a escala planetaria”,
afirmaría Francisco Rodríguez.♦
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¿Que interpretación fan dos
apoios recibidos na Asamblea
do BNG?

Nós damos unha interpreta-
ción en positivo, fronte a quen
din que recollimos o desencanto
creemos que foi un voto da ilu-
sión, da militancia que veu en nós
un revulsivo para seguir traba-
llando con ganas no BNG. Non
foi voto de castigo, porque nós
démoslle un voto de confianza á
Executiva e os votos en contra ou
as abstencións que tivo esta non
se corresponden cos apoios que
nos deron a nós os trece postos no
Consello Nacional.

¿A candidatura que enca-
bezaba non  propuxo un pro-
grama nin unha determinada
liña alternativa?

Nós acreditamos na diagnose
das ponencias pero sinalabamos
dúas eivas: primeiramente non se
establecian mecanismos para lo-
grar eses retos e que algúns dos
propostos non nos parecían efi-
caces; en segundo lugar que o
anterior equipo dirixente non ac-
tuaba coa vontade que manifes-
taban os documentos. Alí dise
que a pertenza a partidos ou co-
lectivos non pode condicionar o
funcionamento interno do BNG,
e singularmente a confección de
listas electorais, a conformación
das direccións ou as decisións
políticas, pero non se miraban
mecanismos para cumprir esa
vontade. A maiores  nestes meses
trasladouse aos meios de comu-
nicación por parte das cúpulas
dos partidos un certo espectáculo
de división. Se o novo consello
nacional saía dun pacto entre
esas forzas non había renovación
na liña de acabar con eses repar-
tos. A nós pareceunos que facer
unha candidatura con xente deci-
dida a facer realidade ese obxec-
tivo era unha maneira de contri-
buír á renovación.

¿Como se dilucida o derei-
to á discrepancia pública e a
crítica que vostede fai, e foi
moi aplaudida,  do que cha-
mou espectáculo previo nos
medios de comunicación?

Demostramos que se poden
utilizar as canles do BNG, mes-
mo cando se trata de debates in-
ternos, e conseguir un coñece-
mento abondo amplo das pro-
postas e mesmo un respaldo con-
siderábel. Os sistemas son limi-
tados e non chegamos a toda a
militancia, pero todos debemos
calibrar se as discrepancias que
se expoñen publicamente benefi-
cian ou fan dano ao conxunto do
BNG. Temos que dotarnos de
medios de información horizon-
tal dentro do BNG; as comarcas
viven moi isoladas unhas de ou-
tras e os non adscritos a forzas
políticas sofrémolo especialmen-
te... Non temos que desprezar a
utilización de tecnoloxías novas
que hai hoxe con fácil acceso.

¿Vai nacer da lista que
vostede encabezou unha es-
trutura estábel?

Para nada. O que nos uniu
foi a decisión de facer unha
candidatura, pero non levamos
o mandato de ninguén. Nas reu-
nións previas que fixemos hou-
bo quen non eran partidarios de
facer unha lista, daquela non
hai un programa común nin es-
tamos no consello nacional do
BNG como un
grupo organiza-
do. As trece per-
soas eleitas teñen
como única leal-
dade o proxecto
común do BNG.

Poucas orga-
nización políti-
cas admiten que
unha lista naza
da base e consi-
ga unha repre-
sentación instan-
tánea na direc-
ción dun 26%.
¿Amosa iso unha diferencia
do BNG?

Os mecanismos internos hai
que perfeizoalos, pero coido que
se demostrou na sociedade que
o BNG é unha organización di-
ferente e que segue sendo unha
forza política na que se pode
participar desde abaixo. Que
non haxa organizacións seme-
llantes non quer dicir que renun-
ciemos a profundar nos meca-
nismos de participación e asam-
blearios, que non se limiten ás
grandes citas das asambleas na-
cionais. Na propia elaboración
de futuras listas electorais terá
que verse que temos métodos

novos. A eiva non é a pertencia
a outras disciplinas ademais da
do BNG, senón que esa perten-
cia obrigue a establecer cuotas.

¿Contrapón asamblearis-
mo co liderazgo dentro do
BNG?

A militancia do BNG, e se al-
guén tiña dúbidas demostrouno o

outro día, é máis
que madura. É
moi crítica e esi-
xente. Daquela o
funcionamento
colexiado debe
primar por riba de
todo porque iso
vai garantir apro-
veitar mellor ese
caudal de pensa-
mento colectivo.
Se os liderazgos
significan que a
xente deixa de
participar, que re-

nuncia ao seu propio criterio e se-
gue o do líder, eu estou de plano
fronte aos liderazgos.

O sucedido coas listas á
dirección parece que opacou
decisións sobre a liña política
do BNG. ¿Que mudanzas de-
cidiron?

O cambio fundamental é que
mantemos os nosos planteamen-
tos ideolóxicos e a nosa análise
da situación de Galiza, pero te-
mos que mudar a nosa maneira
de dirixirnos á sociedade, tanto
pola vía de determinados xestos
–como foi o início do diálogo ins-
titucional– como pola forma de
enviar a nosa mensaxe á xente.♦

Roberto Mera
‘Debe haber máis decisión colectiva e
menos liderazgo’

XA N  C ARBALLA

‘O noso

non foi un voto

de desencanto,

senón de ilusión”

Apoio unánime aos dirixentes

Berros e aplausos

“Asediados desde fóra, convul-
sos desde dentro”, así definiu
Xosé M. Beiras o último proceso
asembleario do BNG, aínda que
tamén “profundamente democrá-
tico”. Unhas convulsións inter-
nas que duraron mesmo até o re-
mate da reunión coruñesa e que
tardarán algún tempo en estiñar.

A renovación que pretendía
impulsar a dirección sainte topá-
base co valado do status quo que
viña rexindo desde a fundación do
BNG hai 20 anos. Os intentos de
conseguir unha única lista para o
Consello Nacional e a executiva,
non froitificaban malia o consenso
logrado nas cúpulas pola laboura
de Beiras, Quintana e Paco García.
Un grupo de independentes apre-
sentaba unha lista ao Consello Na-
cional pese aos intentos, que dura-
ron até última hora, de abortala.

Tamén Esquerda Nacionalista
decidira apresentar a súa propia
candidatura. Esta forza viviu mo-
mentos tensos durante os días
que durou o cónclave coruñés.
As bases, sobre todo os máis no-
vos, presionaban para presentar
unha lista propia. Sentíanse “trai-
zoados por Beiras”, porque pro-
puxera para a Executiva a perso-
as independentes da súa confian-
za, pero a ninguén do seu partido.

A dirección de EN mostrábase
dividida. Nunha tensa reunión, á
que non asistiron as persoas que
apoiaban a Beiras, decidiron, a úl-
tima hora non apresentar lista, pe-
ro tampouco integrarse na “con-
sensuada”. A razón argüída foi que
non lle aceptaran os nomes pro-
postos polo partido. Aínda así, En-
carna Otero, Alexandre Sánchez

Vidal e Ferreiro Abelleira, forman
parte da lista encabezada por Bei-
ras. O sábado algúns militantes de
EN xa escomezaran a recoller si-
naturas en apoio a Beiras e decidí-
an darse de baixa no partido.

A situación de EN é, nestes
momentos, de división e incerti-
dume. Non se sabe moi ben se
Beiras e os que non aceptaron a
decisión da dirección está ou non
no partido. Rodríguez Feixoo, o
secretario xeral, deixa a decisión
nas súas mans. Nos próximos
meses, EN celebrará unha reu-
nión para aclarar a situación.
Feixoo propoñerá unha fusión
con outros grupos, nomea-
damente Unidade Galega. 

Tamén unha parte das mulle-
res do BNG está descontenta. A
lista encabezada por Mera, cos
primeiros lugares ocupados
maioritariamente por homes, tras-
tocou a idea de que o Consello
Nacional estivese formado nun
40% cando menos por mulleres.
Á hora de apresentar as listas está
novidade estatutaria aínda non es-
taba aprobada. Por outra parte a
inclusión dos representantes co-
marcais tampouco mellorará
grandemente a proporcionalida-
de. ¿Como repartir a porcentaxe
nas 42 persoas que teñen que ele-
xir as comarcas cando a maioría
delas só pode nomear a unha per-
soa?, preguntábase ao cerre desta
edición un portavoz da oficina
técnica do BNG. O mesmo suce-
de coas sete persoas que teñen
que designar os partidos. En todo
caso a Comisión da Muller ten xa
convocadas diversas reunións pa-
ra analisar as medidas a tomar.♦

EN, a organización máis prexudicada

Convulsión nos corredores

A Asemblea confirmou o aumento da presencia feminina.                      P. VILABARR O S



Abriu as intervencións Cristina
Amor que demandou que o
BNG usase papel reciclado na
vida diaria da organización e, ta-
mén, durante as campañas (car-
taces, propaganda) e na docu-
mentación das Asembleas.

O congresista Carlos Ay-
merich resaltou a pluralidade
dos independentes, polo que de-
fendeu que ninguén se podía
arrogar en exlusiva esa etiqueta
(en clara referencía á posibilida-
de de apresentarse unha candida-
tura con este marchamo, como
así sucedeu ao día seguinte). Re-
saltou o consenso existente a res-
pecto das ponencias e as correc-
cións que estas introducen no as-
pecto organizativo:  paridade de
xénero, limitación de mandatos e
inclusión de incompatibilidades.

Lois Diéguez deseñou “un-
ha película que se chame Acción,
da que os directores sexamos to-
dos”. Unha política na que debe
de estar presente a crítica e au-
sentes os personalismos porque,
afirmou, “desde o primeiro ao úl-
timo militante ten que asumir que
non só pode ser criticado, senón
cambiado”. Referiuse á necesida-
de de consenso dentro do BNG,
un consenso que “ten que pechar-
se na propia base da organiza-
ción”. Para lograr este consenso
na base militante, pediu que se
aprofundase máis no método de
elección, “que terá que ser o máis
aberto posíbel”. El mesmo exer-
ceu a crítica ao afirmar que “a
militancia ten que cambiar os re-
sortes de participación social”. O
escritor lugués sostivo que na
asemblea foron capaces de “ela-
borar un programa político que
nos unise e que abarcase a todo o
nacionalismo”, concluindo que
“as ponencias deixan claro a liña
política para camiñar”.

Dous votos particulares fo-
ron os que explicou Lois Eyré
Diéguez. Un referido á necesi-
dade de repensar o antimilitaris-
mo e outro sobre a despenaliza-
ción tanto do consumo de certas
sustancias consideradas drogas
como da súa plantación para au-
toconsumo. Antes de rematar co-
as estrofas de Pola Unión de Cu-
rros Enríquez, afirmou que non
existe organización máis demo-
crática que o BNG.

Roberto Mera adiantou na
súa intervención as críticas que
realizaría ao día seguinte ao
presentar a candidatura:  “as
ponencias acertan a diagnose
pero non nos mecanismos nece-
sarios para levalas a cabo”. Re-
clamou máis protagonismo e
capacidade de decisión dos mi-
litantes. Criticou que se desvir-
tuara o proceso do debate “po-
los personalismos” e pediu que
o BNG non perdese o seu mar-
chamo de “forza alternativa”.

“Estamos na millor situación
na que se viu nunca o nacionalis-
mo”, comezou afirmando Do-
mingos Merino, pera logo cri-
ticar os erros que “viñemos co-
metendo desde o mesmo día das
eleccións autonómicas”. Para o
ex alcalde coruñés, o BNG está
“nunha crise de crecimento” que
o levou a unha “perda de con-
fianza interna”. Para superala,
pediu que se cambiaran as “lexi-
timidades de orixe, pola lexitimi-
dade diaria”. Merino situou os
retos do BNG en acadar o apoio
da “maioría social do país, por-
que se o BNG non avanza, non
avanza o proxecto nacional”.

Tamén Camilo Nogueira
puxo de manifesto o conseguido
polo BNG ao longo destes 20
anos de existencia: “a primeira or-
ganización nacionalista capaz de
conquistar o poder”. O eurodepu-
tado posicionouse por unha Gali-
za “plenamente soberana”, per-
guntándose que sentido ten o
BNG se non defende a soberanía,
“porque o futuro non é ser unha
comunidade autónoma”. Noguei-
ra afirmou que entramos nun novo

tempo político e que se esgotou a
“experiencia política e os que a le-
varon adiante” (en referencia ao
PP) apoiando expresamente a
Beiras, pedíndolle que “manteña a
ilusión”. Nogueira defendeu o tra-
ballo realizado por alguns militan-
tes do BNG desde 1960 e a súa
contribución aínda vixente hoxe.

O sindicalista Fermín Paz
Lamigueiro realizou a súa inter-
vención en tono de mitin, o que
aumentou a temperatura da

Asemblea. Defendeu a existencia
da nación como “unha realidade
obxectiva”, concretando a súa
viabilidade política  e a “encarna-
ción da idea nacional nos intere-
ses da clase maioritaria do País,
os traballadores e traballadoras”.
Para Fermín Paz, o nacionalismo
só pode ter un obxectivo estraté-
xico, “a autodeterminación”.

A respeito dos documentos
de acción institucional, Fermín
Paz, criticou que exista unha

desconexión entre a teoría e a
práctica social, avogando porque
as “dinámicas sociais alimenten
o traballo institucional” e afir-
mando que o descenso electoral
deberíase, en boa parte, a terse
refuxiado  moitas estruturas te-
rritoriais no “institucionalismo”.
Tamén criticou o “localismo”
existente hoxe no BNG.

Ana Belén Pontón indicou
a necesidade de que no BNG ha-
xa naior participación da moci-
dade. A dirixente de Galiza Nova
pediu que o BNG debatise de po-
lítica xuvenil e defendeu o mo-
delo frentista e as cuotas de par-
ticipación para as mulleres.

Francisco Rodríguez foi
crítico coa actual situación da
militancia, afirmando que existe
un potencial que está desaprovei-
tado “pola atomización, o indivi-
dualismo ou o localismo”. Para o
congresista é necesaria máis ver-
tebración social, “andar no me-
dio da xente”. Non só demandou
máis conexión coa sociedade, se-
nón “osmose entre as institucións
que gobernamos e a sociedade”.
Para Rodríguez, “o BNG ten que
ser unha alternativa diderenciada
do PP e do PSOE, pero non só na
súa ideoloxía, senón tamén nos
métodos de traballo”. Así, posi-
cionouse porque o BNG, sexa
“algo alternativo, algo distinto”,
tamén cando exerce o poder. Non
por iso deixou de defender o tra-
ballo nas institucións, que “po-
den mesmo cambiar o Estado”.

Defendeu tamén a pedagoxía
da mensaxe como algo funda-
mental. Despois de posicionarse
a prol do espíritu de diálogo no
Parlamento, “porque a relación
correcta entre as forzas políticas
é algo consustancial”, pediu que
se saiba aquilatar “para que non
leve un ápice de confusión á
maioría social”. Rodríguez ma-
nifestou neste sentido, que “non
me asustan nin o debate, nin a
discrepancia, senón o adurmiña-
mento ou os cánticos de sereas”.

A anterior responsábel da
Comisión da Muller, Goretti
Sanmartín, pediu maior parti-
cipación das mulleres, referíndo-
se a sectores “reacios a aprobar”
a cuota do 40%, pedíndolles un
“voto de confianza”. Afirmou
que a súa valoración do proceso
asamblear previo non podía “ser
máis negativa” e demandou “ra-
char co círculo vicioso criado
por alguns dirixentes”. 

Xesús Veiga falou da im-
portancia de facer máis atractivo
o BNG, referíndose á existencia
dunha maioría silenciosa que
non se manifestou no último pro-
ceso electoral. Tamén manifes-
tou que o pluralismo na frente
non se pode reducir á existencia
de colectivos. “Hai tamén un
pluralismo de xénero e xenera-
cional”, polo que avogou por
“fuxir do patrimonialismo e de
buscar coutos de poder”.

“Existe no BNG unha preocu-
pación: a de que a formación na-
cionalista sexa un referente está-
bel no tempo”, comezou afirman-
do Roberto Vilameá. Seguida-
mente criticou aos que “utilizan
os resultados electorais para cues-
tionar o proxecto político e sacar
tallada”. Vilameá pediu “un uso
máis eficaz das institucións” e un-
ha “dinamización social pola ba-
se, axustando a teoría e a prácti-
ca”, comunicándose coa socieda-
de “de maneira entendíbel e sen
pinchacarneiros mediáticos”.♦
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Os dirixentes interviron por primeira vez
antes de comezar a discusión dos relatorios

As distintas posturas
na Asemblea

Son intervencións nas que se puderon apreciar as distintas sensibi-
lides existentes na organización nacionalista. Por vez primeira na
historia do BNG, en troques dun discurso de apertura marcando os
lindes no que se ía mover a Asemblea, os militantes que o desexaron
puderon posicionarse a respeito dos relatorios que se ían discutir. 

Xesus Veiga. Ana Pontón. Francisco Rodríguez.

Domingos Merino. Camilo Nogueira. Carlos Aymerich.



Di a balada que cando un amigo se vai, al-
go morre na alma. E tanto. Somos tantos
hoxe a constatalo, son tantas as almas

hoxe tocadas, tiña tantos amigos Santiago Álva-
rez, tantos, tantos. Non se sabe de inimigos.
Amigos, nin se sabe. Era incapaz de se inimigar
con ninguén por un quítame alá esas pallas, era
dos que levaba dous a cabalo se facía falta, non
se lle coñecen inimizades persoais, evitábaas
con naturalidade, non lle custaba nada, era o seu
carácter. Abondáballe e sobráballe cos antago-
nismos de clase. Nese campo si era un serio ad-
versario para os seus contrarios. Durante catro
días e catro noites foi destramente torturado: non
delatou a ninguén, danos a terceiros con el esta-
ban descartados de antemán. Era un militante da
liberdade a carta cabal e seguro a cal e canto. De
ideas proletarias alquitaradas. Non fixas. Talibán
laico, xamais. Nin nos tempos torvos do cuarto a
espadas: exerceu de comisario de comisarios
(con rango de xeneral) e o seu forte foi en todo
momento a palabra motivante. O factor humano
prevaleceu sempre nos seus actos, nunca o feito
de que con el se tivese estado a un tris do asasi-
nato. Ten reputación de cacho de pan, os que o
coñecen defíneno como tal. Gozou mesmo da
estima de non poucas personalidades nas súas
antípodas políticas. E da amizade de xentes de
boa posición social. En Galicia coñécenselle
amizades de economía ben saneada. Sempre foi
coa verdade por diante, coa súa verdade claro,
faltaría máis. Aninguén enganaba. Non ocultaba
máis que o que esixía o difícil oficio da clandes-
tinidade, oficio que o levou varias veces ao cár-
cere, malia o cal. Cárcere que era cárcere (non a
de outros en Guadalaxara) e á que nunca arras-
trou consigo a ninguén, outro trazo substantivo
da súa personalidade. Nin unha soa mancha na
súa impecábel folla de servicio á causa trinitaria
terreal: liberdade, igualdade, fraternidade. Non
tivo el a resonancia de outros que reluciron máis,
é verdade, pero non o é menos que a ningún lle
foi á zaga en canto a importancia. Aí están as sú-
as memorias, aí as de cantos o trataron. 

En 1963 presentáronme ao xeneral Mo-
desto en Praga (ía eu camiño de Moscova da
man do Partido, despois de ser declarado en
busca e captura por Franco en España e des-
pois de darme De Gaulle 72 horas para aban-
donar Francia por estranxeiro indesexábel, oi-
to días de folga na fábrica na que traballaba e
a campaña por salvar a Julián Grimau foi bas-
tante para que o falso libertador do gran país
da Comuna de París me declarase indesexá-
bel, para os comunistas españois pintaban bas-

tos daquela en todas partes) e, ao detectar el o
meu acento galego, o primeiriño que me dixo
eilo aquí: os galegos Enrique Líster e Santia-
go Álvarez foron as figuras de maior releve da
nosa guerra. Comparounos, gabounos e aso-
ciou Galicia os dous. Así mesmo foi. Chegou-
me fondo a gabanza aquela á terra, levaba eu
seis anos sen poñer os pés nela e non foi óbi-
ce iso: chegoume fondo o aquelado acento co
que modulou Modesto os vocábulos Galicia e
galegos. Natural. Todo bicho vivinte é territo-
rial, e os humanos máis, subxectivámolo a
mansalva, hai quen ata a náusea. Aínda non
coñecía eu a ningún dos dous, coñecinos máis
tarde. Logo a Santiago cheguei a querelo de
veras, como se quere a un fóra de serie, como
persoa e como dirixente, facíase querer, había
que querelo, sen máis remedio. A súa ausencia
toca a miña alma hoxe de mala maneira, de
moi mala maneira. 

Tres veces se resentiu a miña alma con el:
cando a requirimento seu opinei á lixeira, moi á
lixeira, que me parecía positivo que propiciase el
mesmo o seu relevo na secretaría xeral do PCG
(logo o relevo trocou utopía por oportunismo en
nada e menos, en nada e menos o relevo púxose
a prezo e trocou corazón por carteira); cando ou-
tro Santiago (menor e maior á vez: menor en
bondade e modestia, maior en poder e soberbia)
lle impuxo suprimir do seu informe ao terceiro
congreso o recoñecemento de idioma oficial do
PCG o galego (aducindo supostos perigos de
cantonalismo) e ao día seguinte apuntouse el
persoalmente a ovación cerrada do pleno co mé-
rito ese (nin cantonalismo nin lerias: púidolle o
ego); e esta, a máis raposeira das tres. Lamentei
a primeira, reprobei a segunda, a terceira hai que
roela e foderse. Terei que botarlle un pulso á tris-
teza un día destes, hoxe sería perder o tempo. O
que me urxe é apurar o trago de fel. 
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Os benególogos
apuntan, con moita
retranca , que
Q uintana está no
posto de sa ída para
suceder a  Beiras,
pero que Roberto
Mera xa quedou
postulado para
suceder o propio
Q uintana . Con moita
sorna din tamén que ,
aproveitando a nova
a tmósfera de
diá logo, os da
asemblea do BN G
ben puderon dar
a lgunha indicación
sobre a sucesión de
Fraga.

O 4 de maio o
concello de
“Puenteareas”
celebra o Día da
Muller. Haberá
misa parroquia l e
unha actuación de
tea tro. O  programa
especifica que ás 22
horas terá lugar unha
cea homenaxe que
rema tará cun ba ile e
chocola te “para los
caba lleros y
acompañantes” .
¡ O lé! 

No BNG ha i quen
pide , para a próxima
vez , listas abertas.
Q ue se preparen os
má is garridos, os de
verbo florido e os
que sa iban explotar
a lgunha cua lidade a
ma iores, como tocar
a ga ita , a  guitarra
ou o piano. C ando
se tra ta de
agradarlle ao
público todo
puntúa.

Roberto Mera foi
aplaudido a rabiar.

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

Na morte de Santiago Álvarez

Cando un amigo se vai
XESÚS REDONDO ABUÍN

Está no aire Santiago Álvarez. A súa morte golpé-
ame e trae onda min a imaxe do amigo que nunca
traicionou, da boa persoa, do camarada sempre.

Cartas

A propósito
dun artigo
de Fran Alonso
Non sei exactamente o  modelo
de gobernante  que reclama Fran
Alonso para América Latina
(ANT nº 1.030).  ¿Cicais un mo-
delo derrocado, como Allende en
Chile, Getulio Vargas no Brasil
ou Jacobo Arbenz en Guatemala?
¿Ou un modelo satanizado como
Castro en Cuba? ¿Pensará neles
cando fala de modelos ou pensara
nos Banzer, Stroessner, Pinochet
ou Videla entre os do pasado ou
nos Toledo, Lagos, Duhalde, Fox
entre os de hoxe, todos eles mo-
delos moi respectados no Depar-
tamento de Estado    ou  no Pen-
tágono? ¿Ou  é que ao peor, Alon-
so, non pensa en ningún modelo
concreto/histórico e   fala por fa-
lar? Os Vargas, Arbenz, Allende,
Castro  foron tamén para os co-
lumnistas do Wall Street Journal,
The Washington Post ou  El Alcá-
zar, modelos de populistas, de-
magogos “comunistas”, ou “to-
los” que non  gustaron nunca na
casa do “monstruo” (como diría
Martí) e que foron desprestixia-
dos polos media sen compaixón.

Chávez ven sustituilos agora co-
mo albo dunha boa morea de in-
sultos (Albiac chamouno chim-
pancé) xa cáseque esquecida des-
de os tempos de Milosevic, (ao
que se empeñaban en chamar dés-
pota e tirano (tamén suicida) ape-
sar da súa insistencia en realizar
procesos electorais. 

Para Fran Alonso, Chávez é
un ex-golpista que exerce “un
paranoico control dos medios de
comunicación”. Pavía ou Tejero,
Pinochet ou Franco ensombre-
cen axiña a ollada do lector. Cer-
to que Chávez é un ex-golpista:
pero tamén o foron, e ninguén o
lembra, Cromwell contra Carlos
I, Luis Felipe contra Carlos X,
Castro contra Batista e, mesmo,
Lenin contra os Romanov. En
canto ao uso da clínica psiquiá-
trica para definir a súa personali-
dade (paranoico) conviría non
esquecer que nos tres anos do
seu mandato Chavéz non prohi-
biu nin pechou ningún xornal a
pesar de que, como acaba de
quedar patente, todos os media
privados estiveron alentando o
golpe de estado desde que fora
elixido con case o 60% dos su-
fraxios.

O columnista lanzase a defi-
nir, sen argumentos políticos

concretos, a un presidente elexi-
do democráticamente como
“deleznable personaxe” (Alonso
sabera porque o chama asi: ao
lector non llo di). Poren, máis
adiante, o mesmo Fran Alonso
non poderá deixar de recoñecer
que  Chávez  tratou de, “enfren-
tarse  ás multinacionais do petro-
leo” ou que intenta conseguir
“unha explotación da riqueza
moito más racionalizada que re-
vertese, sobre todo, nos intereses
nacionais de Venezuela”. 

En fin o de sempre. Un pou-
co disto e un pouco doutro, un
pouco contra a OTAN e un pou-
co contra Milosevic, un pouco
contra Israel e un pouco contra
os palestinos, un pouco contra
Afganistán e un pouco contra o
bombardeo, un pouco contra os
USA e un pouco contra Cuba... e
asi “ad nauseam”.♦

CELSO X. LÓPEZ-PAZOS
(VIGO)

Últimas novas
sobre o secuestro de
Manuel Antonio
Nestes días pasados, os manuel-

antonianos de corazón que poboa-
mos este  ingrato país, atopámo-
nos especialmente sensibilizados
por cumprírense o 15 de Abril, na-
da menos que 46 anos do secues-
tro do querido poeta de Rianxo.

Aproveitando a expectación
que se ten levantado por este mo-
tivo, foise facendo máis insisten-
te un malintencionado rumor se-
gundo o cal xa se tería producido
a liberación do que de seguro xa
se convertera no secuestro máis
longo da historia do Estado Espa-
ñol. De confirmarse esta nova,
os manuscritos e textos inéditos
do Poeta do Mar estarían baixo
custodia da Fudación Barrié de
La Maza, que os  tería adquirido
previo pago de un substancioso
rescate ao  insigne bibliotáfo Do-
mingo García-Sabell. 

Agora esperamos que por fin
estes malogrados documentos se-
xan cedidos a Real Academia
Galega, onde sempre tiveron que
estar, accesibles ós estudiosos.
Esta nova tamén viría a desmen-
tir as teses da plataforma cívica
“Cachimbo pola Paz” segúndo as
cales o presunto secuestro tería
un móbil político e non económi-
co como se ven de demostrar.

Para todos aqueles que non
estean familiarizados co tema,

Santiago Álvarez e Simón Sánchez Montero saíndo do cárcere en 1976 logo de ser aplicada a amnistía.
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Moitos dixeron: este
rapa z promete .
A índa que a lgunha
ma la língua
encargouse de
lembrar os aplausos
que recebira Pastor
A lonso na asamblea
de Lugo. N on se
tra taba de facer
comparacións, senón
de lembrar que o
futuro está sempre
aberto e , en
política , a índa má is.

Alberte Xullo R.
Feixoo comezou a
fase congresua l
sa índo de escudeiro
de Beiras e rema tou
acusándoo de que o
enganara . A  volta ao
mundo en oito días.

Beiras volveu citar a
Ulises, a índa que
non a peste
camusiana . Sabendo
que é home de
tantas lecturas,
ninguén se explica
que non renove un
pouco má is o
repertorio
bibliográ fico.

Por certo que ven
de sa ir o libro Las
mujeres de ETA .
Como aman, viven y
odian. O  tema vasco
parece que esperta
tanto morbo que
está a piques de
convertirse nun
subxénero literario,
como antes o das
novelas do O este .
Apuntamos a lgunhas
suxerencias: Q ue ta l
se come nun zulo, O
prêt-a -porter
abertz a le ,
Descubrimos que os
etarras erutan,
roncan e non limpan
os dentes, Sexo
sobre a ikurriña ,
Arz a llus casca noces
coa mirada , etc. ♦

O frío
XESÚS PISÓN

Garrincha

Que hai homes e homes ben se ve, hainos
que reluciron máis ca o luceiro da alba no firma-
mento dos altos ideais revolucionarios e agora
son o que a contrarrevolución ordena. Patético.
Con tal de pintar algo, o que se tercie, fan caso
omiso do xentío que a duras penas subsiste (o
mesmo xentío que lle deu a eles o desorbitado
valor engadido da súa corsaria cotización políti-
ca, nin un peso lle darían a ningún deles polo seu
valor intrínseco) e báixanse ao restrollo a vocife-
rar coma se nada o clamoroso ex coa fe de ferro
de sempre, aos catro ventos e veña a conto ou
non veña. Santiago Álvarez non é deses. Nunca
buscou el arrimarse ao sol que máis quenta: asu-
miu a sabendas por altruísmo toda a friaxe do
mundo cando fixo falta e listo. Dos ex esquece-

reime, pero non
del, así fose eu
eterno. Exerceu
toda a vida de diri-
xente, de alto diri-
xente, e vaise co-
mo veu de lixeiro:
nada leva e nada
deixa, salvo polas
nubes o concepto
de idea. Detalle
que é de agrade-
cer, sobre maneira
en tempos golfos
coma estes nos
que o pensar non
se adoita e o que
prevalece é o me-
dre. Temos de cor-
po presente a un
home de pés a ca-

beza, a un bo home de ben, dos que doe des-
prenderse. A morte é a quinta columna, a contra
da vida, que nos sigue e nos persigue en plan ho-
micida e non deixa a moi filla da puta a un aquí:
chega e alá vai ao abismo do nunca máis o ami-
go, para o que xa non hai máis ata mañán posí-
bel, o máis alá é pura e dura ficción opiácea.
Marx. Pero é igual: abrazo ao aire, aire no que el
nos deixa un redobre de humanidade impagábel.
Non como outros que antes dicían que era máis
importante ser líder do PCE ca ser ministro de
UCD e agora aférranse ás prebendas do poder
como tenias, ao prezo que sexa. Así unha pande-
mia librase á especie desa ignominia. A el téño-
llo oído: os ex comunistas son peores ca o ini-
migo propiamente dito. Qué razón tiña. Por iso
mesmo hoxe necesito dicirlle así sexa ao aire:
¡choca esas cinco!♦

‘Nin unha
soa mancha na
súa impecábel

folla de
servicio á

causa trinitaria
terreal:

liberdade,
igualdade,

fraternidade”

frío e tortura sen luz. os espellos
abortan. o desorde dos corpos é
meu. dou contigo ao morrer a tar-
de. guíndaste desde a xanela para
te librar do horror.  o día pecha os
ollos. non te enganes. non es a
vertixe nin a carne. a vida íspese
de ti. escolle entre loucura  e con-
xelación. non se inventou máis na-
da. non entendo os teus gritos.
arráncoche a pel do cranio. fágo-
che un sitio na caluga para os
ollos. así sabes quen son. veño de
fóra dos homes para durmir na túa
pel. desde a primeira noite. mañá
regresarei ao frío. agora abenzoa a
miña man. o coitelo. o salto ao va-
cío é inútil o esquecemento o so-
no. a morte non se inventou.  esfó-
lote igual que a primeira vez.  pé-
chome  na túa pel.  respiro.♦

XESÚS PISÓN é escritorA
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lembraremos que esta historia
comenzou nunha chuviosa tarde
de Abril de 1956, cando o médi-
co e intelecual Compostelán Do-
mingo García Sabell, acompaña-
do de tres cómplices se dirixíu
nun “Sinca” cara a casa natal do
poeta en Rianxo.

Tras gañarse a confianza de
dona Pura, nai de Manuel Anto-
nio e paciente súa, conquerira o
permiso para abrir a porta do
cuarto do poeta, pechada dende
a súa morte en 1930 e quedarse
co atopado. Por testimonios pos-
teriores de algún dos acompa-
ñantes, soúbose que a súa inten-
ción declarada era depositar os
papeis na RAG e preparar unha
edición das obras completas de
Manuel Antonio.

No ano 2000 e coincidindo co
centenario do nacemento do poeta
da vangarda, naceu en Rianxo o
colectivo lúdico-reivindicativo
“Cachinbo pola Paz” cuxos des-
velos apuntan á denuncia do se-
cuestro da obra e a persoa do au-
tor de “De 4 a 4”. Estas mentes in-
quedas defenden que o poeta non
finou, como se ten dito, na súa ca-
sa de Asados (Rianxo), senón que
foi capturado e silenciado xunto
con boa parte da súa obra polo
que chegaría a ser Presidente da

RAG e Delegado do Goberno en
Galicia. A aparición no 1972 de
parte mutilada dos textos manuel-
antonianos, non sería máis que
unha macabra proba  que daría fé
da posesión do resto.

As espectaculares accións
deste grupo, amplificadas na cai-
xa de resonancia das Xornadas
Castelao e Manuel Antonio orga-
nizadas pola Cosellería de Cultu-
ra en Rianxo produciron entre
outros meritorios logros a confe-
sión de Raimundo García, pre-
sunto membro do “comando”.

O octoxenario mestre de xor-
nalistas ten remitido ós mozos de
“Cachimbo pola Paz” á compos-
telano Polígono do Tambre, onde
se custodia o mítico diario “La
Noche”, por mor de esclarecer o
asunto. Nas súas pesquisas com-
probaron como o 21 de  Abril de

1956 Máximo Sar narra como foi
a chegada  a Rianxo aquela tarde
de Abril, xunto con Borobó, Ro-
xerius e García Sabell: “Rogelio
nos flanquea la entrada a la casa
en que vivio Manoel Antonio y,
en un cuarto del bajo, damos co-
mienzo al escrutinio, sin dilación
y con un perfecto reparto del tra-
bajo. Desde el premier instante
aparecen manuscritos del poeta,
especialmente cartas, de las que
guardaba celosamente el borra-
dor. Los hallazgos se suceden  sin
interrupción: textos literarios iné-
ditos, otros que prueban la pater-
nidad  de escritos aparecidos en
la prensa sin firma alguna; libros
dedicados a Manuel Antonio, con
cuyos autores sostuvo en vida es-
trecho contacto. Hallamos tam-
bién objetos de uso personal de
patético valor: varias pipas, la
maquinilla de afeitar...”

“Alrededor de las tres de la
tarde quedaba en el coche, hábil-
mente empaquetado, todo lo que
a Sabell le pareció de valor y, sa-
tisfechos por la prodigalidad de
la memorable mañana, nos sen-
tamos en la “chucha”.

“A las 10 de la noche inicia-
mos el regreso no sin antes calcu-
lar Borobó la indecible sorpresa de
los futuros investigadores del poe-

ta de Rianxo, el día que comprue-
ben haber alcanzado un terreno en
el que la posibilidades de explora-
ción fueron totalmente agotadas.”

“Ahora tiene la palabra Gar-
cía Sabell”. As palabras seguen a
ser de Máximo Sar.

Pero cinco meses despois, o
arrepentido Borobó confesa:
“Hace unos meses revolviendo
los papeles de Manuel Antonio,
hallamos un soberbio retrato del
poeta de Rianxo, hecho por Ma-
side al lado de otros dibujos que
le hizo”.

O terceiro en discordia, Roxe-
rius, curmán e compañeiro de
Cruzadas do xenial rianxeiro aca-
ba confesando o 25 de Outubro
de 1956 en “La Noche”: “...lo sa-
bía Borobó pero quizás no lo sepa
el más literato de nuestros “físi-
cos”, a pesar de haber estado en
Rianxo y proponerse la ambienta-
ción conveniente para un estudio
exhautivo del poeta Manuel An-
tonio. Y conste que García Sabell
ya había estado en Rianxo...”

Roxerius finou no 1963 e a
historia xa o absolveu. García
Sabell segue ao día de hoxe sen
depoñer a actitude.♦

MIGUEL ANXO FACHADO
BAQUEDANO

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.



Sen nada que lembrase as cores
ou os emblemas do partido que
presentaba o seu candidato e en
ausencia de case todos os mem-
bros da agrupación local, Pérez
Touriño introduciu o seu candi-
dato como un émulo do alcalde
coruñés, o que non deixou de
sorprender os xornalistas tendo
en conta os enfrentamentos de
Vázquez co partido e co propio
Touriño, así como a recente sen-
tencia do Superior contra o uso
castelanizado do topónimo coru-
ñés. Neste sentido, Ventura Pé-
rez Mariño si foi ata agora un
imitador de Vázquez pois a pesar
de dominar o galego –mesmo é
coñecida a súa militancia duran-
te algúns anos en Esquerda Gale-
ga– non recurriu a este idioma
no tempo transcurrido desde que
se anunciou a súa candidatura.

Pérez Mariño dixo que sen
consenso e sen o apoio do parti-
do non se presentaría. Unha con-
dición que non é seguro que se
vaia cumprir, cando menos total-
mente, vistas as reticencias da
agrupación local e á espera dun
pronunciamento do defenestrado
Carlos Príncipe. 

Outro corte radical co pasado

O candidato criticou aos gober-
nos locais que tivo Vigo ata ago-
ra, destacando a escasa calidade
dos seus lideres. Unha opinión
que esquece que os socialistas
contaron coa alcaldía desta cida-
de durante 16 dos 24 anos que
van de democracia e que o pre-
dispón tamén contra a parte so-
cialista do actual goberno local.
Algúns lembraron, neste sentido,
que a súa anterior chegada a un
cargo político en Madrid foi
anunciada tamén como un corte
radical co pasado. 

A respecto da chegada de
Ventura Pérez Mariño, saltándo-
se as primarias, polo seu carácter
de independente, e sin contar coa
opinión dos socialistas vigueses,
o diputado Joaquín Leguina co-
mentou o mesmo día, a través
dunha entrevista publicada por
Faro de Vigo, que “en Madrid
sería imposíbel facer o que se fi-
xo en Vigo, decidir un candidato
sen consultar coa agrupación lo-
cal”. “Eles saberán o que fan”,
sentenciou o ex presidente da
Comunidade de Madrid. ♦

Sardá e
o cantante
Francisco
Indícannos varios lectores
que Boris Izaguirre non se
fixo célebre en Esta noche
cruzamos el Mississippi, co-
mo equivocadamente se dicía
nesta mesma sección no nú-
mero anterior, senón en Cró-
nicas Marcianas. Queda acla-
rado. Por certo, hai un mes o
cantante Francisco (xa sa-
ben, aquel de: tengo el calor
de una copa de vino/ mitad
señor, mitad correcaminos)
dixo no programa de Sardá
que Crónicas marcianas era
un montón de lixo e que o seu
presentador era un mamalón.
A reacción de Sardá foi a de
agradecerlle os piropos e a de
pedir un aplauso do público
para o cantante que un día fo-
ra considerado o novo Nino
Bravo. Como se pode ver, a
televisión deglute todo.♦

O estatuto e
os Irmandiños
non
significaron
nada
para España
O historiador Fernando
García de Cortázar veu a
Galiza para presentar a súa
Historia de España (De Ata-
puerca al euro). O periódico
Faro de Vigo non desapro-
veita a oportunidade de en-
trevistalo (26 de abril). Gar-
cía de Cortázar opina que “a
importancia do Estatuto gale-
go [refírese ao de 1936] non
se pode comparar á do vasco
ou o catalán... Era unha mi-
noría moi minoría que non
significaba nada para Galiza,
como os irmandiños, que non
significan nada na historia
xeral da España”. O historia-
dor sinala tamén que “Espa-
ña é unha realidade histórica
abrumadora. Hai un pasado,
un patrimonio e, en certa me-
dida, unha lingua común que

se fala en todo o territorio de
España. E desde hai cinco sé-
culos España ten delimitadas
xa as súas fronteiras, o que
nun contexto como Europa é
un prodixio de estabilidade”.
García de Cortázar insiste na
súa xa célebra frase de que
“se tivese aparecido petróleo
en Madrid durante o XIX,
non terían existido os na-
cionalismos vasco e catalán”.
Tamén se define como “moi
crítico co feito diferencial,
que supón privilexios e desi-
gualdade”.♦

EEUU nunca
vencerá o
terrorismo,
segundo un
axente da CIA
Robert Baer, axente da
CIA durante 21 anos, autor
de operacións secretas en
Irak, Afganistán, Líbano e
Sudán, considera que os
EEUU nunca poderán ven-
cer o terrorismo (El País
Semanal, 28 de abril). “Pó-
dense deter certas accións
terroristas, pero nunca se
pode derrotar o terrorismo,

nin aínda que a CIA tivese
un funcionamento perfec-
to”. ¿E que se pode facer?,
pregúntanlle a Baer. “Pó-
dense buscar solucións po-
líticas, con paciencia, no
canto de confiar na opción
militar do mito hollywoo-
dense. Tamén podemos dei-
xar de empregar tanto pe-
tróleo. En cambio estamos
creando as condicións xus-
tas para que a xente pense
que hai unha guerra en mar-
cha contra o islam. E se isto
se converte en mil millóns
de persoas contra EEUU,
¿como imos paralo?”.♦

Fernando García de Cortázar.
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Dedúcese do dito no Parlamento
polo Goberno, que os funciona-
rios de Fomento non cobran pro-
dutividade e que os mortos no
tramo de autovía entre Vigo e O
Porriño é algo alleo a un trazado
cheo de curvas e costa abaixo.
Non creo que sexa de recibo que
a única resposta ao drama, por
segunda volta, sexa que se sigue
estudando a solución e os custes.
Perto de cincoenta mortos en
menos de dez anos e máis de mil
feridos son unha sangría inso-
portábel despois de que respon-
sábeis sanitarios e concellos de
todas as cores leven anos recla-

mando unha solución urxente. 
Cabe supoñer que cando Cas-

cos dí que ten algunhas cousas
pendentes en Vigo, un rosario diría

eu, esta é unha delas. Seguramen-
te un expediente máis nunha cida-
de que parece ver exclusivamente
dende a súa óptica política e en

ningún caso dende a sensibilidade. 
Non é o caso do deputado

Mantilla que calificou o vernes o
tramo de “matadeiro de homes” e

non tivo dúbidas o afirmar que
na súa opinión particular o que
debería facerse é un trazado novo. 

Sí é unha cuestión de sensibi-
lidades. Tratase non só de discu-
tir unhas cifras, senón funda-
mentalmente de convivir cunha
traxedia humán. Trátase de lem-
brar cada minuto os mil feridos,
o medio cento de mortos e en
ningún caso de esperar a que se
sumen outros novos. 

Pode o goberno equivocarse ao
elexir mal a solución para a alta ve-
locidade ferroviaria, pero ningún
governo pode ser insensíbel á mor-
te ou diferenciar entre os mortos.♦

As contas pendentes de Cascos
XOHÁN VILA

A mortandade no tramo de autovía Vigo-O Porriño é de escán-
dalo. Entre as contas pendentes de Fomento, solucionar ese
problema é máis que de xustiza un problema de sensibilidade.

Vigo

O PSOE presenta
a Pérez Mariño como
‘o Paco Vázquez
que Vigo necesita’

A.N.T.
Como “un novo Paco Vázquez” presentou o secretario xeral do
PSOE galego, Emilio Pérez Touriño, ao candidato socialista a al-
caldía de Vigo, o independente Ventura Pérez Mariño, o pasado 29
de abril nun hotel onde estaban ausentes os símbolos do partido.

Ventura Pérez Mariño recibiu o seu bautismo como candidato nun hotel e sen símbolo-
xía socialista ningunha.

Robert Baer.



A. EIRÉ
Fraga Iribarne ten pensado rea-
lizar cambios no Goberno antes
de Setembro. Así llelo comu-
nicou aos seus colaboradores no
partido. Tamén realizará un
xesto cara a súa sucesión, que
podería ser o nomeamento dun
vicepresidente. Unha terna apa-
rece como os millores coloca-
dos: Xosé Cuiña, Xesús Palmou
e Pita Varela, por esta orde.

Os candidatos do PP para as al-
caldías das principais cidades
daranse a coñecer antes dos pri-
meiros días de xullo, explicou o
secretario xeral do PPdG. Xesús
Palmou tamén afirmou que, a
partires de Setembro, constitui-
ranse equipos en cada cidade
“para comezar contactos cos
axentes sociais co obxetivo de
elaborar un proxeto de cidade
para cada unha delas”.

Entre estes candidatos a alcal-
des estarán vários conselleiros e
conselleiras e algún alto cargo do
Goberno autonómico. Para cubrir
estas baixas, segundo pudo saber
A Nosa Terra, Fraga informou
aos seus colaboradores máis di-
rectos que pensa realizar unha re-
modelación do Goberno, para que
eses candidatos se dediquen de
cheo “á reconquista das cidades”.

Fontes do PP afirman que to-
do semella indicar que a remode-
lación “vai ser moi ampla e non
se limitará unicamente a cubrir as
baixas que  deixen os consellei-
ros e conselleiras”. Fraga tamén
estaría pensando, segundo estas
fontes, en realizar “un xesto” ca-
ra a súa sucesión, que posibel-
mente será o de nomear un vice-
presidente, ou un “conselleiro co-
ordinador”, ao xeito de Pujol con
Artur Mas, aínda que sen investi-

lo publicamente como sucesor.
Entre as persoas millor colo-

cadas estarín Xosé Cuiña, Xesús
Palmou e Xaime Pita. Pero sobre
desta triada, Fraga mantén máis
reservas, afirman fontes do PP, e
aínda non foi tratado na Executi-
va. Outro dos candidatos ben co-
locados hai uns meses, López
Veiga, caeu en desgracia cando
retrucou nun pleno do Parlamen-
to a Xosé Cuiña. O conselleiro
de Pesca escolleu as mesmas pa-
labras que o seu compañeiro pa-
ra posicionarse a prol do diálogo

co BNG: “sei o que digo, onde o
digo e porque o digo”.

A crítica de Cuiña, semella
que coa anuencia de Fraga, era
para contentar a Madrid, segun-
do fontes do PP. Cando lle pedi-
ron explicación a López Veiga,
este afirmou que fora “unha cou-
sa do momento”, pero mostrá-
ronlle un papel onde tiña redac-
tado de antemán a intervención,
o que incomodou a Fraga, reti-
rándoo da executiva do partido
da que ía formar parte dúas se-
manas despois.

Os congresos provinciais

Para realizar a remodelación go-
bernamental, Fraga preferiu es-
tabilizar o partido e abrir unha
vía de diálogo coa oposición que
fixese menos vulnerábel ao futu-
ro candidato. Fraga, segundo
fontes do PP, está moi ledo coa
actual actitude de Beiras. Así o
mostra tamén nas súas declara-
cións públicas.

Se o diálogo co BNG lle abre
un novo camiño ao PP, para
asentar un candidato, os congre-
sos, desde o estatal ao galego,
pero sobre todo os provinciais,
permítenlle dar pasos co partido
calmado. Rematados os congre-
sos provinciais de Lugo e Ou-
rense esta pasada semana, entre
os días 8 e 10 de xuño terán lu-
gar os congresos locais. Estes
serán os encargados de propoñer
os nomes para candidatos a al-
caldes nas cidades. A interpala-
mentaria, que terá lugar o 14 de
xuño, podería xa tratar a remo-
delación do Goberno.

Nos congresos provinciais
Baltar aferrollou aínda máis o
PP ourensán, deixando fóra da
executiva á vicepresidenta do
Parlamento, Imaculada Rodrí-
guez, e recortándolle poderes ao
vicesecretario provincial, insti-
tuíndo o posto de coordenador
xeral. Como non podía ser dou-
tro xeito, mostroulle o seu apoio
a Xosé Cuiña.

Cuiña tamén estivo no con-
greso de Lugo. O anterior presi-
dente recibiu unah despedida fría
tanto dos dirixentes, como dos
militantes. Contrasta esta coas
gabanzas a Cacharro Pardo. Xo-
sé Luis Baltar interviu para por
de manifesto a conexión entre o
PP de Lugo e Ourense.♦

Nº 1.032 ● Do 2 ao 8 de maio de 2002 ● Ano XXVIsrael
FRANCISCO CARBALLO

Asemana pasada
estiven coa mente na
análise do camiño do

meu pobo. Víao, na bandei-
ra do BNG, embarcado,
azoutado por ventos
virtuais adversos, no remo.
“A vida é un suspiro”, lin
en Avilés de Taramancos. A
historia de cada país é o
tempo dun dardo a dar no
alvo. Tempo breve, mais
fermoso.

Dentro duns días
teremos un recital de
poemas palestinos en Pon-
tevedra. Palestinos
masacrados por Israel.
¿Por Israel? Por Sharon,
polo Likud... mais non polo
pobo xudeu. Israel estado
democrático, realización de
ilustrados no fío da máis
avanzada modernidade.
Un estado para descanso
dos xudeus. Di E.M.
Cioran, “cada home é un
drama; ser xudeu, outro.
Deste modo o xudeu ten o
privilexio de vivir dúas ve-
ces a nosa condición”. (A
tencación de existir).

Cada xudeu carga con
milenios de historia;
aguanta milenios de
sufrimentos; soporta
séculos de esperas
frustradas. Xudeus son eses
soldados que rexeitan as
batallas de Sharon, os
obxectores á milicia e
tantos outros. Nós, sen case
memoria histórica, sen
conciencia de participar na
depredación hispánica do
mundo, agora submisos á
forza a un presidente
axoenllado antes Bush.
Nós, ¿que lle imos dicir a
Israel?

Mais Israel é utilizado
como torpedo na liña de fro-
tación contra os palestinos e
a prol dos proxectos
imperiais de USA. Como
xendarme de USA-UE. Eran
25.000 xudeus a principio do
século XX en Palestina, hoxe
son millóns. Teñen claustro-
fobia. A sociedade máis
avanzada da terra mergulla-
da na Palestina con séculos
desfase. Unha concesión ao
sionismo a contrapelo de to-
da sensatez.

Soño cun Israel
distendido: no fío da nava-
lla cara humanismos desmi-
tificadores, para descanso
da fatiga de milenios de
exasperación. Aguias a voar
por si mesmas, non a lombo
dos Ganímedes da antropo-
faxia de “globalización”.
Recitarei poemas palestinos
e na mente un salouco: que
os fillos do islam abran os
ollos á ilustración e voen á
par das aguias israelitas.
Vós, os palestinos, inocentes
e vítimas dunha política im-
perialista e terrorista. Xa
está ben: cesen as armas;
canten os xílgaros no
Xordán, en Tiberíades, e
nas serras de Cunram.
¿Por que non na Palestina
xuntos, non revoltos,
cristiáns, xudeus,
musulmáns... todos
igualmente palestinos?♦♦

Realizará tamén un xesto
sobre a súa sucesión co nomeamento dun vicepresidente

Fraga remodelará o Goberno antes de setembro

P.B.
Por trámite de urxencia chegou ao
pleno do Parlamento un Plan es-
pecial para o saneamento da bru-
celose proposto polo BNG para os
concellos de Ourense afectados
pola infección. Debatiuse o xoves
25 de abril pero o PP, que apre-
sentou unha emenda inasumíbel
polos nacionalistas, rexeitouno.

Despois de tres longas se-
sións de debate en pleno para
aprobar os orzamentos, a activi-
dade parlamentar continua no Pa-
zo do Hórreo con algún acordo
entre os tres grupos. O xoves 25
de abril, a iniciativa do BNG, o
Parlamento aprobou por unani-
midade unha moción coa que ins-
ta á Xunta a que faga posíbel o
debate e, se é o caso, a formula-
ción dunha postura consensuada
respecto da problemática e op-
cións que sobre a política de co-
hesión económica e social poste-

rior ao 2002 suscita o II Informe
da UE. Segundo este documento
Galiza podería quedar fóra das
rexións Obxectivo 1 e perder as
axudas por un simple efecto esta-
tístico derivado da ampliación
da UE e non por converxer.

Brucelose

Pero non correron a mesma sorte
outras iniciativas. Foi o caso
dunha proposición non de lei
apresentada polos deputados do
BNG, Alfredo Suárez Canal e
Emilio López, para establecer no
menor tempo posíbel, un plan es-
pecial de saneamento gandeiro
para a comarca ourensá que
afecta aos concellos de Vilar de
Barrio, Manzaneda,  A Pobra de
Trives, Chandrexa de Queixa,
Montederramo, Castro Caldelas,
Maceda, Parada de Sil, A Teixei-
ra e San Xoán de Rio. As medi-

das estaban dirixidas non só ao
saneamento senón tamén ao
mantemento da capacidade pro-
dutiva e a compensación aos
gandeiros polas perdas. O brote
de brucelose detectouse hai catro
anos e desde aquela mil explota-
cións siguen pendentes del.

Para tratar de chegar a un
acordo o PP propuxo unha en-
menda que reducía este plano a
seguir coas medidas de sanea-
mento e  investigacións sanitarias
posta en marcha pola Xunta, e
manter contacto cos alcaldes e
sectores implicados para valorar a
evolución e eficacia destas ac-
cións. Pero o BNG, que contaba
co apoio do PSOE,  non aceptou a
transacción. “Non se poden facer
promesas en falso  para sair do
apuro. O BNG agarda obter acor-
dos claros e concretos para que
coas vacas non se maten tamén as
explotacións”, explicou durante o

debate Emilio López. Francisco
Sineiro (PSOE) dixo que para o
seu grupo a solución a este “pro-
blema endémico” pasa polas me-
didas propostas pola formación
nacionalista. “Ademais do sanea-
mento é necesario facer un esfor-
zo adicional de xenerosidade e re-
alismo, para compensar as gan-
deiros polas perdas”, mantiña. 

A proposta do BNG incluía,
entre outras medidas, o mante-
mento do sistema de saneamento
público e gratuito, indemniza-
cións a prezos de mercado para
as reses sacrificadas, con bare-
mos e fórmulas similares ás da
loita contra a EEB, o pagamento
das débedas de anos anteriores, a
compesación aos labregos polo
lucro cesante, abordar un plan de
recría con fondos públicos, e cre-
ar un comisión de seguimento
entre a administración e as orga-
nizacións profesionais.♦

O Parlamento debatirá o papel de Galiza ante a futura política de cohesión europea

O PP rexeita o plan especial para
o saneamento da brucelose apresentado polo BNG

O próximo cónclave da Xunta terá caras novas. Na imaxe a reunión celebrada en Se-
mana Santa no mosteiro de Sobrado do Governo galego.                       Arquivo A . N .T.



O arqueólogo da dirección xeral
de Patrimonio en Pontevedra,
Xulio Carballo Anceo, confirmou
o alto interese do xacemento que
ten dous niveis de ocupación con
diferentes modalidades de estru-
turas e que comprende, á vista do
descuberto, un muro romano de
cachotería, tres sepulturas de té-
gula e canles, unha calzada de
seixo rolado e outra con lousa. 

Aínda que Patrimonio pode-
ría revocar o permiso para cons-
truír o soto do novo edificio que
vai anovar o interior do Casino, a
súa decisión foi a de trasladar un-
ha parte dos materiais ao museo e
proseguir a escavación. Con to-
do, a medida que a cavadura

afonda no solar, aparecen novas
mostras dunha necrópole e unha
vila construídas en tempos dife-
rentes da romanización sobre un
área que denuncia pola súa afec-
ción e importancia a ilegalidade
cometida no edificio a carón, que
fora rematado hai tres anos.

Privilexio para o Conselleiro

Ao mesmo tempo, o xulgado nú-
mero 2 de Tui de Primeira Ins-
tancia e Instrucción pregunta á
arquitecta da delegación de Cul-
tura de Pontevedra se acaso exis-
te un plano de protección históri-
ca da cidade en vigor para o co-
mún dos veciños e outro diferen-

te para a familia do conselleiro
de Política Agroalimentaria da
Xunta, Xan Miguel Diz Guedes.
Esta sospeita nace dun plano re-
mitido ao Xulgado por Patrimo-
nio o 5 de Novembro pasado no
que se exclúe un solar que ocupa
o recanto das rúas do Foxo e de
Rosa Bahamonde sobre o que
actúa a empresa Dizgue S.L. O
plano con licencia particular pa-
ra cementar non se corresponde
cun dictame do director xeral de
Patrimonio da Xunta que preci-
sa, a instancias do Xulgado, que
a delimitación do Conxunto His-
tórico é o que corresponde ao
plano de Vellas Artes e as orde-
nanzas da zona monumental,
coincidentes en todo.

O xuíz non comprende por
que o plano que acompaña á de-
claración da arquitecta da delega-
ción de Patrimonio en Ponteve-
dra establece un espacio exento
de protección sobre o solar das
obras de Dizgue S.L. denunciadas
e lembra que noutras dilixencias
seguidas no mesmo xulgado pola

mesma reclamación legal si está
incluído o lugar que hoxe sobre-
voan as grúas sen descanso.

Patrimonio segue oito expe-
dientes en Tui pola obras do Edi-
ficio Kiwi, na rúa do Foxo, a do
número 71 da rúa Frómista, un
edificio da ría Canicouba, as
obras no torreiro de San Berto-
meu de Rebordáns, o Edificio
Familia e o Edificio Centro na
rúa do Foxo, así como obras de
tendido do gas no casco históri-
co. O BNG de Tui non compren-
de como a consellaría de Cultura
esqueceu incluír nesta relación
os tres edificios construídos pola
empresa Dizgue S.L. dentro do
plano de protección da cidade.

O Valedor do Pobo dictou
que se leven a cabo da maneira
máis rápida e eficaz as actuación
que a Lei de Patrimonio Cultural
ten previstas para protección da
zona declarada como BIC de Tui
e sancione ás novas edificacións
que se están a construír na área
de defensa sempre que poidan
ser consideradas como ilegais.♦
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Ao día seguinte da
asemblea do BNG, a
edición dixital dun

xornal reproducía a lista
da nova executiva. Debido
a un erro confundíanse as
organizacións ás que
pertencían os seus
membros. Aínda así
poucas veces a imprensa
se aproximara tanto á ads-
cripción verdadeira dos
dirixentes do Bloque. A in-
formación divulgada
nestes meses foi
canalizada polos meios in-
formativos que existen,
uns meios interesados, que
non teñen grandes
simpatías polo nacionalis-
mo. Estas informacións
diarias alimentaron tamén
aos militantes da fronte na
preparación do cónclave.
Son eses intemediarios os
selectores da información
que os nacionalistas se
transmiten entre eles.

Esta anomalía non se
pode corrixir sen meios
sostidos desde o mundo ga-
leguista de esquerdas, sen
construir un grupo
informativo cercano.
Resistencialismo é negarse
a asumir iso como paso
fundamental para
calquera outra aposta.
Crer que se pode gobernar
sen imprensa cercana, for-
mular esa urxencia sen un
xornal, é fuxir cara adian-
te, esquecendo cales son os
mecanismos para conquis-
tar a hexemonía na
sociedade. 

Tamén se pode
gobernar sen eles; só hai
que abandonar progresiva-
mente os principios que
non harmonicen coa ideolo-
xía dos principais mass me-
dia. Hai moitos exemplos.
Sen ir máis lonxe Víctor
Freixanes prefere non dicir
que os autores dun libro
son nacionalistas para non
molestar. Ese é outro cami-
ño. Nada resistencialista
por certo. 

Estes días celébranse en
Pontevedra os primeiros
actos da homenaxe ao
grande Portela Valladares.
Este político nunca chegou
a construir un partido, pe-
ro preocupouse de que El
Pueblo Gallego estivese en-
tre os mellores xornais do
territorio do Estado
Español. O xornal vigués
unificaba as posicións dos
portelistas e evitaba os rui-
dos, a contaminación dos
alleos. Criar un grupo de
información é un labor
titánico e para iso os
concelleiros, e sobre todo a
periferia do BNG deberían
poñerse mans á obra. Ago-
ra ben, se a tarefa priorita-
ria é darlle carnaza aos
xornais e botarlle máis ga-
solina á fogueira como fixo
Beiras o martes, pois que
avise, porque coa primave-
ra que está vindo é mellor
chamar a unhas amigas,
buscar unhas redes e mar-
char ao bosque a cazar
borboletas.♦♦

A pasada noite crin enxergar a
silueta gnómica do Doutor
Spock en Lugo. Atribúo tal
alucinación a vivir nunha nave
que deriva polo espacio exte-
rior perdida en coordenadas es-
pacio temporais inexistentes,
nunha cidade que foi nomina-
da por Álvarez Cascos para
abandonar a casa. Abondan os
anos que levamos agardando a
que Fomento asuma a súa res-
ponsabilidade sobre as pistas
americanas da Ronda da Mura-
lla, Castelao e San Roque.
Custa aceptalo, pero rúas tan
achegadas fisicamente á casa
consistorial dependen aínda do

Goberno español. Aseguran
dende aló que as reformas están
“en programación económica
en la Dirección General de Ca-
rreteras” e engade un voceiro
de Fomento que iso pode consi-

derarse “garantía de ejecución”. 
Correto, Gayoso. A tanta le-

dicia de compromisos, oponse a
denuncia dun técnico lugués que
afirma en El Progreso que Fo-
mento devolveulles o proxecto

que lle presentaron no 2000 esi-
xindo que se indicasen os custos
en euros e que fose selado coa
expresión “conforme” no canto
de “visto bo”. 

O delirio. Non queda aí a
cousa. O Ministerio de Cascos
asegura que dispón tamén do
proxecto de pasarela para ache-
garse con vida ao Parque do Mi-
ño dende Afonso X. Agora os lu-
gueses atravesan a Nacional VI
coma cazapiños, asustados e ás
présas. O Concello recoñece ter
feito alegacións ao primeiro pro-
xecto, pero denuncia que ignora
o definitivo. 

Desconcerto.♦

Pouco Fomento 
JAUREGUIZAR

Cascos ten pendentes unha manchea de proxectos
en Lugo. Cando lle perguntan ao ministerio falan
de fases de planificación e burocracia en marcha.

Lugo

Patrimonio levanta a protección histórica dun solar
da familia do conselleiro Diz Guedes 

A empresa Dizgue SL arrasou parte
dun cemiterio romano na Corredoura de Tui

G. LUCA
As escavacións no solar do Casino Vello de Tui deixan á luz un im-
portante xacemento no que xa apareceron tres tumbas e dous asen-
tamentos, nunha secuencia temporal que cubre toda a época roma-
na. A medida que progresan os traballos, a área de interese arqueo-
lóxico sobarda o solar do Casino e entra no edificio a carón, o núme-
ro 25 do Paseo da Corredoura promovido pola empresa Dizgue S.L.
da familia do conselleiro de Política Agroalimentaria Diz Guedes,
que tripou en secreto unha páxina de ouro da historia da cidade.

O Valedor do Pobo ditou que se sancionen as novas edificacións en zonas con alto contido patrimonial, caso do xacemento romano atopado no interior do vello Casino de Tui.
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H. VIXANDE
A pesar de que o ministro Ma-
riano Raxoi denunciou a existen-
cia de tramas incendiarias, tanto
o seu departamento como o res-
to das administracións eluden
aportar datos. Tras doce anos
de loita contra o lume non apa-
recen solucións nin culpábeis.

Declaracións realizadas o 23 de
abril polo ministro do Interior,
Mariano Raxoi sinalaban a exis-
tencia de “tramas incendiarias”
na orixe dos lumes forestais en
Galiza e indicaban o compromi-
so do Ministerio tomando “car-
tas no asunto” para que se produ-
zan resultados “o antes posíbel”.

Sen embargo, no Ministerio
do Interior desvían a outros depar-
tamentos a información relativa ás
tramas denunciadas por Raxoi. Da
área de Seguridade da Oficina de
Relacións Informativas do Minis-
terio do Interior remiten o asunto
ao Servicio de Protección da Na-
tureza da Garda Civil, SEPRONA,
deste último ás súas unidades en
Galiza e destas á Consellería de
Medio Ambiente, onde volven a
sinalar ao Ministerio do Interior.

Aínda que ningunha admi-
nistración quer asumir a respon-
sabilidade de dar conta das de-
nuncias de Raxoi e informar so-
bre as tramas incendiarias, no
SEPRONA da Coruña indican que
“non podemos dicir rotundamen-
te que non hai ningunha trama,
pero se o soubésemos, os seus
responsábeis estarían detidos”. 

Das afirmacións do Servicio
de Protección da Natureza da
Garda Civil na Coruña extráese
que as informacións das tramas

das que falou o ministro ou ben
proceden doutras fontes ou ben
son unha invención, xa que é o
SEPRONA o órgano encargado de
perseguir este tipo de delicto.

Na Consellería de Medio
Ambiente indicaron que todos os
anos aparecen artefactos incen-
diarios, pero recoñeceron que
“descoñecemos qué relación po-
den ter coas tramas organizadas”.

Nos seus tempos de conselleiro
de Agricultura, Xosé Manuel Ro-
mai Beccaría exhibira un artefacto
incendiario que penduraba dun pe-
queno paracaídas e que podía tirar-
se desde un avión. Era a proba
dunha trama organizada quen de
contar con medios sofisticados pa-
ra espallar o lume polo país, só que
posteriormente sóubose que se tra-

taba dun aparello de pirotecnia.
Ante a revelación, o daquela con-
selleiro fixo o ridículo máis espan-
toso. Destas, Mariano Raxoi de-
nunciou as tramas pero gardouse
de seguir os pasos de Romai.

Tramas ou escusas

Claudio Quintillán, da CIG, lem-
brou que tras doce anos da comar-
calización na loita contra o lume or-
ganizada polo PP, aínda non apare-
ceu ningunha trama incendiaria.
“Das causas sinaladas pola Xunta
como orixinarias dos lumes, aínda
non se lle deu solución a ningun-
ha”, denunciou Quintillán. “Pode
que apareza algunha máis e entón
haberá que investigala, pero o certo
é que non se avanza na loita contra

o lume –engadiu–; agora saen coas
tramas, é o que sucede sempre, can-
do nos atopamos cunha situación
como a actual, saen con cousas co-
mo as tramas incendiarias”.

Aínda que na Consellería de
Medio Ambiente informan cons-
tantemente da detención de in-
cendiarios, para Claudio Quinti-
llán isto agacha outra realidade:
“moitos dos detidos son paisanos
de setenta anos aos que se lles es-
caparon uns restrollos que esta-
ban a queimar e aos que tratan
como delincuentes; tamén hai
xente que actúa con intencionali-
dade, iso hai que perseguilo, pero
hai que lembrar que esa intencio-
nalidade está relacionada coas
causas que a Xunta xa sinalou hai
anos e que non se erradicaron”.♦
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Transición
XESÚS VEIGA

Hai comparacións
reveladoras.
Observar o

contraste entre as
unanimidades cuarteleras
rexistradas nos congresos
do PP de Lugo e Ourense
e as sorpresas dunha
votación aberta entre as
dúas candidaturas
apresentadas ao Consello
Nacional do BNG ilustra
sobre a vixencia da notá-
bel diferenciación que
preside as respectivas
identidades destas forzas
políticas.

Nas leiras de
Cacharro e Baltar, as
poucas herbas críticas
desapareceron, afogadas
entre as pegadas destes
insignes defensores do
“pensamento cero”. No
universo do BNG hai
sinais de vida e desexos
de enfrontar
colectivamente algunhas
asignaturas pendentes.

A parte máis activa
da organización naciona-
lista está coñecendo
unha experiencia nova: o
inicio da transición entre
dúas etapas da súa
existencia. A incertidume
que provoca toda transi-
ción é aínda máis intensa
nunha forza política tan
complexa como o BNG.
A xestión dunha
situación semellante
resulta máis complicada
se non coincide o desexá-
bel co posíbel. Non ten a
mesma significación a
confrontación entre dúas
ou máis candidaturas
vinculadas a plataformas
programáticas diverxen-
tes que a elección entre
equipas humanas que
comparten basicamente
as teses políticas e
apoian idéntico
liderazgo. No primeiro
caso, a organización
debería buscar un
mínimo común
denominador mediante o
uso dos mecanismos
democráticos presentes
na súa legalidade
interna. No segundo
–que foi o que realmente
aconteceu na X
Asamblea Nacional– era
necesario atopar un
equilibrio entre lexítimos
intereses contraditorios
sen que o BNG pagara o
coste asociado ás prácti-
cas de loita polo poder
interno presentes nas
formacións políticas con-
vencionais.

Se o corpo organizado
do BNG é quen de gober-
nar con acerto o proceso
de transición aberto no
seu interior terá acadado
unha credibilidade moi
consistente á hora de
postular un proxecto de
construción nacional e
unha proposta de cambio
social.♦♦

Non se desvelou ningunha en doce anos de loita contra o lume

Mutismo oficial sobre os tramas
incendiarias denunciadas por Raxoi

Despois de que o alcalde Váz-
quez manifestase que non pensa
cumprir a lei sobre o uso do to-
pónimo A Coruña como forma
única en toda a documentación
oficial, tal como ven de confir-
mar o Tribunal Cosntitucional,
non admitindo a trámite o red-
curso do governo municipal do
PSOE, é hora de facer un recon-
to de apoios e valoracións.

O portavoz municipal do PP,
Antonio Erias, declaraba que “se
hai unha sentencia firme, hai que
acatar o que manda a lei”. Nesta
mesma liña de acatamento á lega-
lidade vixente se manifestaba o
presidente Fraga nunha recente vi-
sita á cidade. Para o portavoz mu-
nicipal do BNG, Henrique Tello,
“un cargo público ten que cumprir
a lei e o que incumpre a legalidade
é un delincuente e debe ser xuzga-
do por iso”. Tamén o presidnete da
Real Acadmeia Galega, Xosé Ra-
món Barreiro Fernández, manifes-
taba: “É unha pena que se chegase
onde se chegou. Seguramente o
concello da Coruña gastou moitos
cartos. Pero as cousas son como
son, e, neste caso, creo que a xus-
tiza foi por onde tiña que ir”.

Ante estas declaracións, esi-
xindo o respecto e cumprimento

da lei, o alcalde Vázquez recibiu
un apoio inesperado; nun comun-
ciado público a “Xefatura Territo-
rial de Falange Española” trans-
mitia a súa “total solidariedade co
alcalde”. Consideran, ademais,
que a decisión do Tribunal Cosn-
titucional “é unha sentencia polí-
tica en todos os seus termos”. Pa-
ra F.E “existe un proxecto lidera-
do pola Xunta e apoiado, en
maior ou menor medida, polos
demais partidos políticos, para
acabar cunha cidade como A Co-
ruña, aberta, liberal e tolerante,
sempre na primeira liña na loita
polas liberdades, individuais e co-
lectivas”. Finalmente, chaman á

mobilización “contra o cúmulo de
agresións que sofre a cidade”.

Esta solidariedade de Falan-
xe expresa, sen dúbida, a súa sin-
tonía coas declaracións de Váz-
quez que, para desviar a atención
do problema de fondo -a súa bur-
la da legalidade vixente- dicía
que “queren negar a nosa condi-
ción de españois”.

A actuación de Vázquez e do
PSOE de A Coruña non só é insó-
lita por estes apoios solidarios
que reciben, senón porque é o
único caso que se coñeza en Es-
paña onde un cargo público se ne-
ga a executar unha sentencia do
Tribunal Supremo sen que a Fis-

calía tome medidas. É tamén un
caso único a nivel político. Des-
pois de que o Estatuto de Autono-
mía de Galiza sinale desde 1981
que “A lingua propia de Galiza é
o galego”, que en 1983 o Parla-
mento Galego aprobe a Lei de
Normalización Lingüística que
recoñece no seu artigo 10.1 que
“Os topónimos de Galicia terán
como única forma oficial a gale-
ga” que o Decreto da Xunta
146/1984 de 27 de setembro esta-
blécese o topónimo A Coruña co-
mo única forma oficial deste con-
cello; que haxa sentencias firmes
ao respecto do Tribunal Superior
de Xustiza de Galiza en 1994 e do
Tribunal Supremo en setembro
do 2000, ¿como é posíbel que du-
rante máis de vinte anos o PSdG
e agora o seu secretario xeral,
Emilio Pérez Touriño, garden un
vergonzoso silencio ante a negati-
va sistemática do seu militante
Francisco Vázquez a cumprir un-
ha lei que conta co apoio unánime
das forzas políticas galegas e a
sanción das máis altas instancias
xudiciais do estado? ¿Como é po-
síbel que membros da Executiva
do PSdG apoien desde o goberno
municipal de A Coruña semellan-
te despropósito?♦

Falange española
solidarízase con Vázquez 

MANUEL MONGE

A teimosía coa que o alcalde coruñés se opón a un-
ha sentencia firme do Constitucional sobre o topó-
nimo da cidade foi criticada por todos os partidos
pero recibiu o singular apoio de Falange Española.

A Cor uña

Malia aos recursos destinados, non se conseguiu extinguir os incendios forestais.                                                                                  A . N .T.



H.VIXANDE
Son persoas normais que se en-
frontan a situacións anormais e
que recibiron un premio de
Adega en Compostela pola súa
defensa do medio ambiente.
Xosefa, Lois e Luís representan
a colectivos que loitan contra
distintas agresións á natureza.

Xosefa Ferrín preside a comuni-
dade de montes de Sevil, na pa-
rroquia de Cequeril en Cuntis.
“Se non fora por nós, o noso
monte estaba cheo de eucalip-
tos”, declara. Xosefa non se ma-
nifesta en contra de arbore nin-
gunha, pero reclama racionalida-
de. A súa directiva leva cinco
anos á fronte da comunidade e
tamén se significou na loita con-
tra unha minicentral no río
Umia. “Esta xente só ve polo seu
interese económico –denuncia
Xosefa–, pero qué vai acontecer
cando a minicentral deixe de ser
rendíbel, pechará
pero seguro que
non desmontan
nada. Nós de-
fendemos o me-
dio ambiente, que
é defender o ben
común”.

A loita da co-
munidade de
montes de Sevil
recibiu unha
compensación,
foi agasallada co
Premio Osíxeno que outorga
Adega en Compostela. Xunto a
esta comunidade, tamén resulta-
ron premiadas a Plataforma An-
ti-Vía Rápida do Morrazo e a
Comisión Pro Residuos Míni-
mos de Oural en Sarria.

A loita da Plataforma Anti-
Vía Rápida do Morrazo desen-
vólvese desde hai moitos anos e
á súa fronte está Lois Pérez. Este
colectivo denuncia un deseño de
vial baseado no concepto da pe-
netración; é dicir, unha vía de co-

municación que pasa por riba do
medio natural sen respectalo pe-
ro que non sirve para estructurar
a comarca senón que se deseña
para facilitar o acceso desde fó-
ra. En poucas palabras, unha es-
trada para os turistas no verán.

Luís Díaz recolleu o Premio
Osíxeno en nome da Comisión
Pro Residuos Mínimos de Oural.
Médico de profesión, Luís expli-
ca que a incineradora de pneu-
máticos que proxecta Cementos
Cosmos (do grupo portugués
Cimpor) “desprenderá dioxinas
segundo o contido de cloro dos
pneumáticos pero sobre todo es-
tamos preocupados polos hidro-
carburos aromáticos policíclicos
que emitirá á atmosfera, xa que
son canceríxenos, poden inducir
mutacións e presentan outros
efectos nocivos”. Luís denuncia
a falta de información da admi-
nistración: “nos paquetes de ta-
baco indícase que o seu consumo

produce cancro e
isto é peor pero
non din qué efec-
tos vai provocar.
Aquí hai un ne-
gocio fabuloso da
empresa que cor-
ta en cachos os
pneumáticos en
Laracha, o trans-
portista e quen os
queima en Oural.
Actúan por inte-
rese seu en contra

da saúde dos demais e do medio
ambiente”.

Nos premios concedéronse
dos accésits: un á Coordinado-
ra Galega en Defensa dos Ríos,
que puntualmente se manifesta
os sábados en Compostela, e ao
Gorgullo do eucalipto, “pola
súa contribución ao fomento da
plantación de especies autócto-
nas nos nosos montes”.

Da outra banda, Unión Fenosa
recibiu o Premio Dioxina pola súa
“nefasta política enerxética”.♦

N
º 

1.
03

2 
●

D
o 

2 
ao

 8
 d

e 
m

ai
o 

de
 2

00
2 
●

A
no

 X
X

V

POSONEJRO posonejro@yahoo.es

Tres organizacións comparten o Premio Osíxeno de ADEGA

‘Defendemos o medio ambiente porque
defendemos o ben común’

Xosefa Ferrín recolleu o premio en nome da comunidade de montes de Sevil.                                                              P. VILABARR O S

Union Fenosa

recibiu o Premio

Dioxina pola súa

‘nefasta política

enerxética”

A Comisión Pro Residuos Mínimos de Oural denunciou a instalación dunha incineradora de pneumáticos que supón un risco para a
saúde dos viciños.            X. M ARRA

Luís Díaz e Lois Pérez recibiron o premio en nome da Comisión de Oural e da Plataforma Anti Vía Rápida do Morrazo.       XA N  DUR O



Un informe da Unesco alertou
sobre o perigo de desaparición
de moitas linguas minoritarias. 

A situación é preocupante. Es-
tanse perdendo falantes e, en moi-
tas delas, as perso-
as que continúan
falando a lingua
están nunha idade
avanzada mentres
os mozos falan ca-
da vez menos. En
Europa existen 45
comunidades lin-
güísticas, ou o que
é o mesmo, coren-
ta millóns de per-
soas que falan ou-
tra lingua alén da do estado. Des-
tas linguas, a que ten maior núme-
ro de falantes é o catalán, con seis
millóns, e a que menos o cornish,
do Reino Unido, que só falan 300
persoas. O cornish era unha lingua
que estaba xa morta pero comeza-
ron a ocuparse dela e a recuperala.
Na UE non existe ningunha regu-
lación sobre linguas minorizadas e
por esa razón todo depende da po-
lítica de cada país. 

¿Que papel cumpre o ensino?
Os ámbitos importantes son a

familia e a educación. Cando os
nenos non teñen unha educación
na súa lingua vanse formando nun-
ha identidade que non ten a súa
propia raíz, aprenden que a súa lin-
gua non ten valor para ser falada na
escola, na xustiza ou na adminis-
tración. Aprenden, en definitiva,
que a súa é unha lingua inferior. 

Vostede defende un ensino
bilingüe ou mesmo trilingüe.
¿Que ventaxas tería?

Sería un sistema acaído para

reafirmar a propia identidade e pre-
parar os nenos para o mundo de
globalización no que existen moi-
tas culturas. Partimos ademais da
base de que os rapaces multilin-

gües están cogni-
tivamente e lin-
gü is t i camente
máis preparados.
O sistema trilin-
güe que se está
aplicando á mino-
ría frisona de Ho-
landa sería moi
adecuado para a
situación galega.
Ata os dez anos as
aulas impartirían-

se metade en español e en galego e
desde os dez anos tería unha tarde
en inglés. Encontro ademais moi-
tos paralelismos entre o frisón e o
galego xa que as dúas son princi-
palmente rurais e as dúas teñen un-
ha tradición literaria grande. 

¿É fundamental que a lin-
gua sexa veicular?

É necesario. Fálase de bilin-
güismo cando na práctica o que se
aplica é un dez por cento da lingua
minorizada e o restante noventa por
cento da dominante. Non é sufi-
ciente ter a lingua como materia
porque o neno non a fixa nen a vai
entender como veículo cando só
ten unhas horas dela. Pensará que a
súa lingua non é suficientemente
importante para dar matemáticas,
por exemplo. Sería unha lingua
propia para falar en familia pero
non noutros sectores. Cando se fixa
no sistema de ensino, o neno apren-
de que é necesaria e que non é infe-
rior que o español. Na Galiza, por
exemplo, noto como hai moitos

mozos que empregan o español pe-
ro son fillos de pais galego-falantes. 

¿Esa rotura na transmisión
xeracional é un grande perigo
para a lingua?

É o enorme risco. Non se po-
de facer nada no ensino se os
pais continúan educando aos fi-
llos en español. Precísase que na
casa se lle dea valor á lingua. 

Fala do ensino e a casa pe-
ro, ¿que papel teñen as políti-
cas lingüísticas á hora de de-
fender ás minorías?

Protexela e promocionala. Sor-
préndeme, por exemplo, ver o caso

galego no que a lingua é cooficial e
non encontro esa realidade na so-
ciedade. Sen o apoio político non
se pode conseguir a normalización.
É mentira que unha lingua se man-
teña por si mesma. Para que o ho-
landés sexa a lingua oficial, poño
por caso, invístese moito diñeiro. A
xente ten a idea de que o español se
mantén só e non é certo porque hai
políticas específicas que o estimu-
lan. Un exemplo concreto sería o
investimento en diccionarios. O
galego síguese a considerar unha
lingua inferior. Cando lle preguntei
a uns rapaces do instituto en que li-

gaban responderon contundentes
que en español, porque en galego
parecerían do monte. 

¿A globalización leva a que
a crise das linguas minorizadas
sexa maior?

Existen dúas tendencias. Por
unha parte é indubidábel o efec-
to negativo da globalización pe-
ro, pola outra comezáronse a rei-
vindicar identidades novas, re-
fórzanse e reafírmanse as pro-
pias identidades. Cando unha
lingua se perde desaparece a raíz
fundamental das persoas e a xen-
te está decatándose diso.♦

Meniño/ meniña é a palabra galega (que
antes podíamos atopar ás veces escrita mi-
niño/miniña pois trátase dun e pechado)
correspondente á portuguesa menino/me-
nina. Relembremos as famosas Meninas
de Velázquez. A palabra portuguesa pasou
á corte española –coa acepción de “moci-
ña nobre que serve á raíña ou aos prínci-
pes e princesas de curta idade”– na época
en que esta anexionara Portugal.

Meniño/meniña ten aínda amplo uso
en Galiza, aínda que, de ser xeral, perdeu
moito terreo en favor de neniño/neniña,
neno/nena. A orixe das dúas palabras (me-
niño e neno) parece ser expresiva a partir
do balbuceo dos nenos pequeniños, dos
pequerrechiños, dos nenés. Pequeno/frá-
xil/maino/mol e mais bonito/lindo, son
dous conceptos que unimos garimosamen-

te. Repárese como falamos do dedo mai-
miño, meimiño, meniño, mendiño etc. e da
costela mamiña, memiña ou moumiña.

Tamén lle chamamos a meniña do ollo
á pupila, cunha metáfora que ven da Anti-
güidade. A palabra latina pupila é diminuti-
va de pupa, que significaba “moneca”. A
monequiña que parece verse reflexada no
centro do ollo cando miramos a outra per-
soa é para nós unha meniña. Claro que non
todos os idiomas interpretan as cousas de

igual xeito, mesmo dentro dunha área lin-
güistico-cultural común. Así, o francés, en
lugar de manter nese caso un derivado de
pupa (como é poupée ‘moneca’) preferíu
ver reflexada no ollo unha froita e chámalle
prunelle ‘ameixiña’, diminutivo de prune.

Pupila, a mais dese significado culto
de ‘meniña do ollo’, mantén tamén o sig-
nificado latino de ‘nena, orfa menor de
idade’, co seu correspondente masculino,
e de aí ven o seu uso para os menores tu-

telados por un adulto.
Relacionado con moneco/a (palabra

que en portugués e en algún lugar de Ga-
liza é boneco/a) está maniquí que inicial-
mente designaba un moneco articulado
que servía como modelo para escultores e
pintores e despois como modelo para pro-
bar a roupa a xastres e costureiras (ou, con
máis aquela, a modistas e modistos, os
creadores e espalladores da moda). Final-
mente maniquí designou á muller ou ho-
me que desfila presentando a roupa que
veste. Son as e os modelos, top ou non.

Maniquí é palabra de orixe neerlan-
desa, diminutivo de man ‘home’. Ven
sendo, logo un homiño, un monequiño.

Quen non lembra o simpático Man-
neken pis que se atopa cabo da Grand
Place de Bruxelas?♦

Meninas
HENRIQUE HARGUINDEY
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Alie van der Schaaf

‘Existen políticas
específicas

para promocionar
o español’

CARME VIDAL
“Que ninguén pense que as linguas do estado se manteñan so-
as”. Quen isto afirma é Alíe van der Schaaf responsábel do
apartado de educación do Proxecto Mercator da Unión Euro-
pea que estudia a situación das linguas minoritarias. Perten-
cente á Academia Frisona, Alíe van der Schaaf estivo na Galiza
convidada pola Universidade de Vigo e defendeu a necesidade de po-
tenciar políticas comprometidas co fin de promover o uso das lin-
guas sen estado que falan en Europa arredor de corenta millóns de
persoas. Criticou tamén o feito de que a UE non aprobase ningún ti-
po de regulamento común para a protección das linguas sen estado. 

‘O bilingüismo

non é dar un dez

por cento das clases

en galego e o

noventa en español”



A.N.T.
A CIG chamou en Vigo á folga
xeral como resposta aos recor-
tes de dereitos laborais, á pri-
vatización e a precariedade.
Xerardo Abraldes, secretario
comarcal do sindicato naciona-
lista, lanzou unha felicitación
pola alta asistencia e fixo un vo-
to para o futuro: “a mocidade
vainos levar moito máis arriba”. 

A encrucillada para a economia e
a sociedade de Vigo ten como re-
ferencias a situación da flota do
Sáhara, os planos das infraestru-
turas e as previsión do Plano Es-
tratéxico que van ser decisivas pa-
ra o futuro de Vigo e a sua comar-
ca no horizonte do 2010.

O secretario xeral Suso Seixo
asegura que a clase obreira está
disposta a responder as agresións
da política neoliberal, de gravísi-
mas e visibeis consecuencias en
Arxentina e Chile, e no noso en-
torno baixo capa de privatiza-
cións, contratacións temporais
abusivas, contrareforma das pres-
tacións e política fiscal contra os
traballadores e a prol dos empre-
sarios. A folga xeral será a res-
posta a estas agresións contra os
traballadores que non cren na po-
lítica de diálogo con Fraga. 

Tanto Seixo como Abraldes
reclamaron solidariedade contra
o xenocídio de Palestina, do que
culparon ao governo sionista,
aos Estados Unidos a UE.

A marcha da CIG contou co
resoar dos bronces da Arroutada
de Goián que marcaban un ritmo
de baile aos globos brancos e
azuis prendidos das bandeiras. A
megafonía disputáballe o espacio
sonoro con pareados polo traba-
llo estábel, os convenios galegos
e contra o terrorismo da patronal. 

A CUT e a CGT acudiron xun-
tas á Porta do Sol de Vigo para re-
clamar emprego estabel e de cali-
dade en 35 Horas semanais, a re-
cuperación do poder adquisitivo,
a aplicación das medidas necesa-
rias para acabar cos sinistros labo-
rais e asistencia social digna. O
secretario xeral Manuel Caamaño
criticou a política de liquidación
de direitos do PP e dixo que as fol-
gas xerais convocadas a medias e
dende sindicatos instalados na
moqueta non se podían considerar
respostas á medida da gravidade
da situación. O discurso do secre-
tario xeral tratou da situación de
Palestina, Iraq e Afganistán.

A longo da mañá a Porta do
Sol tamén foi lugar de convocato-
ria para as demostracións de
CCOO e UGT. O sector crítico de
CCOO sinala que os traballadores
italianos están a marcar o camiño
contra a política neoliberal e re-
claman unha campaña de infor-
mación por parte dos sindicatos
como preparación para unha folga
xeral de 24 horas en todo o Esta-
do antes do verán. Na reunión dé-
ronse voces contra a patronal ao
tempo que se esixía unha resposta
de UGT e CCOO contra a ofensi-
va política e económica do PP. 

UGT protestou contra a re-
forma laboral e denunciou que o
35% do emprego na área de Vigo
fose en precario. As protestas de
representantes da CNT contra o
sindicato socialista, procedentes
sobre todo de traballadores do
Grupo de Empresas Álvarez,
provocaron unha chamada á so-
lidariedade por parte do secreta-
rio comarcal así como chamadas
á liberdade de expresión. Os re-
presentantes de CCOO criticaron
aos portadores de bandeiras da
CNT que estorbaron aos orado-
res con brados e asubíos.

Mentres a CIG convocaba o
seu acto nacional en Vigo,
CCOO e UGT trasladaban á Co-
ruña ás súas manifestacións cen-
trais, aínda que os dous actos
contaban, nesa cidade, con me-
nos asistencia que a mobiliza-
ción convocada pola CIG.

As manifestacións da CIG fo-
ron en xeral nas máis numerosas
rexistradas no país, seguidas das
da UGT. Só en Ferrol a mobiliza-
ción das CCOO foi a que máis
asistencia congregou nesa cida-
de. Compostela foi a única loca-
lidade na que UGT e CCOO con-
vocaron conxuntamente, pero a
súa manifestación só contou coa
presencia de 300 persoas, cando
a CIG, que acudía en solitario,
congregou a 1.000 asistentes.

O secretario xeral da UGT-
Galiza, Xesús Mosquera sinalou
no acto coruñés que “hai máis
confluencia estratéxica que o
ano pasado”, cando CCOO e
UGT realizaron unha convocato-
ria unitaria dos actos do Día do
Internacionalismo Proletario.

CCOO pola súa banda evitou

centrar as súas consignas na folga
xeral, aínda que a chamada á súa
convocatoria tamén foi moi core-
ada nos actos deste sindicato e que
na manifestación central da Coru-
ña o seu secretario xeral Xan Ma-
ría Castro realizou unha alusión
indirecta á folga xeral ao afirmar
que se fai “imprescindíbel que os
traballadores paremos con forza
as agresións deste Goberno”. O
sindicato CCOO centrou as súas
reivindicacións deste Primeiro de
maio na demanda dun emprego
digno e con dereitos, na denuncia
da precariedade laboral e na so-
lidariedade co pobo palestino.

Tamén houbo manifestacións
nas outras cidades galegas e en
todas elas a CIG rexistrou a asis-
tencia máis numerosa. En Lugo,
a da UGT contou coa presencia
do alcalde, Xosé Clemente Ló-
pez Orozco, e en Pontevedra os
conflictos de Ambulancias de
Galiza, Tafisa e Grupo de Em-
presas Álvarez marcaron todas
as mobilizacións.

Cóctel molotov en Vigo

Vigo rexistrou dúas accións vio-
lentas na madrugada do Primeiro
de maio en senllas entidades ban-
carias situadas contiguamente no
barrio do Berbés. Os actos con-
sistiron no lanzamento de dous
cócteles molotov, que causaron
danos moi leves. No caso do BB-
VA o lume só produciu fume e no
do Banco Santander Central His-
pano as súas consecuencias foron
un chisco maiores –dúas cadeiras
queimadas– porque previamente
os autores racharon un vidro do
trinque da entidade.♦

Periodo de conflitos
MANUEL CAO

Ben instalado na súa maioría absoluta, o goberno de J. M. Az-
nar segue poñendo en marcha medidas políticas e económicas
que tensionan a sociedade e facilitan a creación de conflitos su-
cesivos tanto cos principais grupos da oposición política como
cos axentes sociais e institucionais da sociedade civil. Esta me-
todoloxía aplicada á acción de goberno ten, como todas, vanta-
xes e incomenentes. Para o grupo gubernamental as vantaxes
tenden a prevalecer dado que permite levar a iniciativa política
e coesiona ao grupo arredor dun proxecto e dunhas actuacións
que requiren a reafirmación continua dos apoios principais e o
tensionamento da  vida política sometendo á oposición a unha
presión sistemática que dificulta a chegada de mensaxes nove-
dosas. As desvantaxes tenden a situarse no terreo da sociedade
civil que se atopa diante dunha situación de lume cruzado indi-
ferente á resolución dos problemas máis acuciantes e que ten-
derá a fuxir da liorta política refuxiándose na abstención. 

A agresividade na acción política do PP concrétase na
elección duns temas clave para a axenda que obrigan á oposi-
ción ao seguidismo (caso do problema vasco) ou ás posicións
defensivas (inmigración, seguridade, centralización). O custo
electoral desta política para o PP pode vir de actuacións en
políticas públicas (educación, saúde, mercado laboral) que
supoñen un ataque directo ás bases do feble Estado de Be-
nestar creado con grandes dificultades na década dos 80. 

Centrándonos en asuntos relativos á política económica
global é observábel unha deslexitimación contínua da acción
do Estado na prestación de servicios públicos e no regulamen-
to das relacións económicas e laborais tendo en conta aos sec-
tores máis febles da sociedade. As prioridades do grupo gu-
bernamental agrúpanse arredor dunha redución sistemática
dos ingresos impositivos directos, unha diminución do gasto
social, unha privatización crecente dos servicios públicos, un
aumento da flexibilidade dos contratos laborais e unha dimi-
nución da protección social. Esta política tenderá a agravar as
desigualdades e excluír a unha parte da sociedade cara posi-
cións de marxinación e desarraigo social que serán combatidas
mediante políticas de seguridade e control artelladas en refor-
mas lexislativas restritivas e maior dotación de medios huma-
nos e materiais ás forzas de seguridade pública e privada.

Aparece, así, unha definición da política económica coinci-
dente cos modelos aplicados en Italia e Reino Unido e con cre-
centes partidarios noutros países europeos. O caso de Francia,
revela a febleza das políticas máis dialogantes e participativas
cando os integrantes da esquerda plural tenden a enredarse en
disputas internas que poden facer inviábel a posta en marcha do
proxecto común. Os resultados da primeira volta das Presiden-
ciais francesas veñen lamentabelmente a confirmar que unha
certa agresividade da acción de goberno produce réditos electo-
rais mentras que o pactismo e o diálogo tende a ser interpreta-
do, a veces, como falta de enerxía, impotencia ou incapacidade.

Despois dun período de paz social prolongada, o goberno
de J. Mª Aznar pode estar a punto de provocar un grao de ma-
lestar social tan importante que se traducirá nunha convocato-
ria de folga xeral semellante á ocorrida recentemente en Italia.
Os cambios na lexislación laboral e nas prestacións por de-
semprego poden ser o desencadeante dun conflito que xa tivo
manifestacións sectoriais e territoriais noutros campos da ac-
ción política e económica deste goberno. A aprobación desta
normativa suporía un deterioro importante nas condicións de
vida dos máis desfavorecidos que acabará por afectar á estabi-
lidade social e á calidade de vida do conxunto da sociedade.♦

‘O goberno de J. Mª Aznar
pode estar a punto de provocar un grao

de malestar social tan importante
que se traducirá nunha convocatoria

de folga xeral”
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PA C O  VILABARR O S

A manifestación nacionalista en Vigo e na Coruña
superou en asistencia ás de anos anteriores

A CIG chama á folga xeral para
protexer os dereitos dos traballadores

Vista xeral da manifestación da CIG nas rúas de VIgo.                    PA C O  VILABARR O S



“Percebeiros pechados polo pan”.
Unha pancarta con este lema fica
colgada dunha das paredes da sala
de comisións do concello de Fe-
rrol que presenta, desde o luns 29
de abril, un aspecto ben diferente
ao habitual. Estes sete percebeiros
e unha percebeira, que contan co
apoio da CIG e do BNG, están
dispostos a manter unha folga in-
definida até que lles restitúan, co-
mo eles mesmo din, o seu dereito
ao traballo. O percebe é a súa úni-
ca fonte de ingresos. O máis novo
leva dez anos traballando nisto e
os máis vellos vinte.  

Os seus problemas comezan a
raíz da oposición que manteñen
co patrón maior Bernardo Basti-
da, e sobre todo desde que denun-
ciaron as eleccións na Confraría
de Ferrol, hai dous anos. “O xul-
gado deunos a razón pero a sen-
tencia está recurrida pola Conse-
llaría de Pesca –explica un porta-
voz. Daquela comezou un campa-

ña de acoso que nos levou a ter
que poñer outra querela por ame-
azas contra Bastida”. Os perce-
beiros din que non ten ningunha
relación co sector e acúsano de
utilizar a Confraría como un ne-
gocio para o seu lucro persoal.
“Non queremos que se enriqueza
a conta nosa e vendemos o perce-
be directamente na lonxa de Ce-
deira. Agora din que nos saltamos
un ponto de control pero o certo é
que nos retiran os permisos nas
mesmas condicións que nolo re-
novaron en anos pasados”.

O martes 30 de abril recebe-
ron a visita dos deputados do
BNG, Bieito Lobeira e Xesús Dí-
az, que pedirán unha compare-
cencia do Conselleiro de Pesca,
López Veiga, no Parlamento. “Na
Confraría de pescadores de Fe-
rrol existe unha situación anóma-
la con moitas irregularidades as
que non puxo freno a Consella-
ría. Pedimos que se investiguen e

que se depuren responsabilida-
des, porque a Xunta avala prácti-
cas que escapan a legalidade –ex-
plica Lobeira. Non se pode privar
a un colectivo do dereito ao tra-
ballo por represalias políticas”. 

Na CIG lembran a biografia
de Bastida. En 1972 formaba par-
te do Comité de Empresa de Ba-
zán, logo foi expulsado pola sec-

ción sindical deste sindicato “por
unha serie de irregularidades”.
Estivo un tempo na Marina e
pronto montou un bar. Púxose ao
frente da Confraría en 1993, can-
do López Veiga tamén era conse-
lleiro. Ademais da querela por
ameazas, Bastida está pendente
do recurso que apresentou contra
a sentencia por violación a unha

traballadora da confradía que o
condena a dous anos de prisión e
a unha multa de un millón de pe-
setas. Hoxendía a Confraría é o
esponsor do Racing de Ferrol.
“Agora Bastida quer facer un la-
vado de cara co patrimonio da
Confraría. Case que tres millóns
de pesetas para seis partidos”, di
un portavoz da CIG.♦
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Cada vez que penso máis no tema,
as similitudes entre o Imperio Oto-
mán de Soleyman o Magnífico e
de Mehmet o Conquistador e a ac-
tual Unión Europea, co sultán Pro-
di á cabeza, non deixan de medrar.
Non xa pola confusión de linguas
descrita polo propio Lord Byron
(un admirador da diversidade étni-
ca e lingüística do Imperio) que re-
fería nos seus escritos: “Cando se
cruza por terra dende o Oeste un
pode escoitar húngaro, mingrelio,
serbocroata, grego, búlgaro e cas-
telán, se un chega ata Salónica. Se
a arribada é por mar ascendendo
polo Estreito dos Dardanelos un
vai ser interpelado en turco, grego,
hebreo, armenio, árabe, persa, ru-
so, esloveno, valaco, tedesco, ho-
landés, francés, inglés, xeorxiano,
italiano ou húngaro”, senón tamén
pola política de tolerancia con ou-
tras relixións e credos (sempre que
estos pagasen os seus impostos) e
onde a única política real era “a da
ampliación”. Por iso tamén o “go-
berno dos comisarios” parécese ca-
da vez máis a un sultanato gober-
nado polos “visires” (comisarios)
nas súas reunións no “diván”, no
Palacio da Divina Porta, onde nin-
guén entra e todas as discusións
son secretas, onde polos corredores
circulan rumores de defenestra-
cións e exilios dourados, onde os
peticionarios acoden desde os go-
bernos estatais ou autónomos, re-
xionais ou mesmo locais, para pro-
curar a intercesión dos visires ou
do propio sultán Prodi. Non vou
seguir por ese camiño, que lles re-
comendo que exploren en liberda-
de, pois xa pronto lles estaría a fa-
lar do Serrallo, dos exércitos de xa-
nízaros a soldo, dos mercenarios

tártaros (os ingleses utilizan os
“gurkhas”, os franceses os “para-
caidistas”, os españois os “tercios
de lexionarios”) para as campañas
militares de ocupación pacífica, da
corrupción que levará á febleza e á
futura desmembración do Imperio
Europeo e outras reflexións, se ca-
dra, aínda máis espurias.

Volvendo ao rego, comentar-
lles algo do que seguro que xa es-
tán ao tanto, a “destitución” do Di-
rector Xeral de Pesca da Comisión
Europea e o atraso (primeiro falou-
se do 28 de Maio, pero agora se-
mella que “sine die”) na discusión
do novo marco lexislativo propos-
to polos servicios da DX-Pesca da
Comisión para a Nova Política Co-
mún da Pesca. Estos son os feitos.
Estos son os feitos transmitidos po-
los medios de comunicación e es-
tritamente certos aínda que par-
ciais. Deixen que me explique.

Dende hai máis de tres meses,
sabíase nos corredores da Comi-
sión Europea (e se os correspon-
dentes dos diversos medios así non
o expresaron foi –permítanme que
sexa, unha vez máis, naif– por pu-
dor informativo no desempeño da
súa profesión) que, logo das quei-
xas de Silvio Berlusconni de que
Italia (un dos catro grandes da Co-

misión xunto con Francia, Alemaña
e o Reino Unido) non estaba repre-
sentada nos cargos directivos da
Comisión (Directores Xerais e Di-
rectores), consonte á súa condición
de “grande”. É así que cando hai un
días saíron publicadas con carácter
interno as prazas de 13 Directores
Xerais (a metade dos existentes na
Comisión), non houbo moita sor-
presa nas alamedas que rodean o
Palacio do sultán Prodi. Dos 13 Di-
rectores Xerais, seis (entre os que
se encontra Smidt, o “defenestra-
do”, Director Xeral de Pesca) con-
servarán o seu posto de traballo co-
mo “Conselleiros” adxuntos na Di-
rección Xeral na que estivesen de-
sempeñando as súas funcións.

De seguida os medios de co-
municación comezaron coas súas
cábalas e quixeron ver na saída de
Smidt un trunfo das teses “espa-
ñolas”. Moitos se felicitaron e,
moitos aínda, comezaron a dar
nomes de funcionarios europeos
galegos que poderían reemprazar
ao malfadado danés. Iso fala da
importancia que os medios lle
conceden á pesca en Galiza e en
España (o cese de Smidt foi publi-
cado tamén en “El País”, que non
adoita reflectir os problemas da
pesca senón cando se trata dunha

traxedia –naufraxio– ou dun es-
cándalo político –a agresión de
Canadá cando o apresamento ile-
gal do “Estai”). Fala tamén da fal-
ta de interese pola política comu-
nitaria, cando non se fan apostas
nin se intenta explicar quen vai
adquirir máis poder nesta reestru-
turación da Comisión Europea.

Que políticos e columnistas re-
moveran o tema entra dentro da
lóxica do asunto. O que xa non pa-
rece tan sensato é que intentaran
“vendernos a moto” de que Smidt
foi dimitido por presións do go-
berno español e en concreto por
unha chamada de Aznar a Prodi.
Entre outras cousas porque influír
deste xeito nos comisarios, que te-
ñen que garantir unha independen-
cia dos seus gobernos vai contra
espírito e contra a letra do Tratado
de Roma e as súas posteriores mo-
dificacións (Maastrich, Amster-
dam, Niza). É dicir, que é ilegal.

A verdade de todo este asunto
non é fácil dicir onde está (non se-
rei eu o que me arrogue a condi-
ción de posuidor da verdade única,
sentíndome, se cadra, máis a gusto
no de paladín da transparencia in-
formativa). Areforma administrati-
va na que está sumida a Comisión
Europea inclúe a mobilidade dos

seus cargos políticos e de xestión
(pronto haberá cambios noutros ni-
veis directivos) e nesa perspectiva
hai que entender a “mobilidade”
dos 13 Directores Xerais. É verda-
de que un grupo de países, entre
eles España, estaban en contra das
reformas trazadas por Smidt (se ca-
dra por lles parecer moi tímidas).

O futuro que se abre na pesca,
por centrar o tema, é incerto. Difí-
cil un Director Xeral español, non
hai que se enganar, pois España xa
ten o de Agricultura (por certo ga-
lego de orixe por se non estaban ao
tanto polos medios de comunica-
ción, e que move arredor do 40%
do presuposto comunitario). Dixen
difícil, non imposíbel, non me mal
interpreten. Xa me gustaría a min
que fose galego, e progresista, e
que soubese do que fala e con quen
trata, pero iso, recoñézano, é abso-
luta política-ficción. Como a opo-
sición a Smidt era multipolar, e co-
mo os Estados membros da Unión
Europea están divididos na súa
opinión sobre a orientación da pro-
posta para unha nova Política Co-
mún da Pesca, ábrese agora un pe-
ríodo de forte actividade política a
nivel comunitario para avanzar ca-
ra a unha proposta que suscite máis
acordos  que faga converxer as opi-
nións encontradas. Entre tanto, di-
mitido e todo, Smidt continuará fa-
cendo funcións de Director Xeral
ata primeiros de Xullo, en que, fó-
ra xa da Presidencia española, será
nomeado o seu sucesor. Entre me-
dias está o Consello de Ministros
da Pesca do 11 de Xuño, que se
presenta interesante. ¿Haberá
avances na Política Común? ¿Dis-
cutiranse as propostas da Comi-
sión? Esperar e ver.♦

A pesca e o diván de Prodi
XAVIER QUEIPO

A destitución de Smidt como Director Xeral de Pesca amosa as
bambalinas dunha construción europea que se asemella á exten-
sión do Imperio Turco. O novo encargado non se elixirá ata xullo.

Pesca

O BNG pide a comparecencia do conselleiro e a destitución do patrón maior da Confraría

Percebeiros de Ferrol péchanse no concello
para que lles renoven o permiso de explotación

P.B.
Sacos de durmir nas esquinas, comida rápida e un parchís
para matar o tempo enriba da mesa. Oito percebeiros de Fe-
rrol viven indefinidamente no seu concello para esixir que a
Xunta lles renove o permiso de explotación, que faga unha
auditoría nas contas da Confraría e que destitúa ao patrón
maior, Bernardo Bastida, ao que acusan de “prácticas mafiosas”.

Os percebeiros pechados acusan ao Patrón Maior de aproveitarse da Confraría no seu propio beneficio.                        Voz N oticias



Como tales, as cámaras agrarias
son unicamente un órgano con-
sultivo que emite informes sobre
as políticas agrarias. A importan-
cia destas eleccións radica tanto
na orientación que reciban eses
informes como na posibilidade
de coñecer a representatividade
real do agro galego cando se pro-
duzan negociacións con entida-
des públicas ou privadas.

As últimas eleccións ás cá-
maras agrarias producíranse en
1978. Daquelas elixíranse as cá-
maras locais e de aí as provin-
ciais. Tanto unhas como outras
na práctica hoxe non existen, de
modo que esta elección das cá-
maras –hoxe provinciais– repre-
senta unha novidade.

Nestas eleccións concorren
as tres forzas que dunha forma
ou outra operan no noso país; is-
to é: o Sindicato Labrego Gale-
go, Unións Agrarias (neste caso
baixo as siglas UPA, Unión de
Pequenos Agricultores) e Xóve-
nes Agricultores (coa denomina-
ción da súa organización estatal
ASAJA, Asociación Agraria de
Jóvenes Agricultores).

Xa en si as candidaturas re-
presentan unha mostra do que
significa cada organización.
Unións Agrarias está integrada
UPA, entidade de carácter estatal
e organización agraria da UGT, e
Xóvenes Agricultores con ASA-
JA, que está integrada na Confe-
deración Española de Organiza-
cións Empresariais, a CEOE, en-
tidade onde convive, por exem-
plo, coas empresas lácteas que
hoxe están a presionar aos gan-
deiros no prezo do leite.

O Sindicato Labrego Galego
tamén concorre relacionado con

outra forza, neste caso a Confe-
deración de Organizacións
Agrarias e Gandeiras do Estado
español, COAG, pero sen que
haxa vinculación orgánica, xa
que obedece á necesidade de ter
representatividade a nivel esta-
tal. Sempre existiu relación en-
tre o SLG e a COAG, pero des-
de a independencia, o que acon-
tece é que a lexislación estatal
esixe un 10% dos representan-
tes de todo o Estado para acudir
aos foros estatais, algo que non
sucede nas eleccións sindicais
obreiras, onde para ter repre-
sentación estatal hai que contar
co 15% dos delegados nunha
comunidade autónoma. Ante
este déficit democrático, o SLG
tivo que decidir ir aliado coa
COAG, circunstancia que moti-
vou críticas por parte de Unións
Agrarias.

Ameaza da politización

Sobre este proceso cérnese a
ameaza da politización e da súa

conversión nunhas eleccións de
carácter partidario. Segundo esta
filosofía, habería unha atribu-
ción de votos en función dos re-
sultados das últimas eleccións
autonómicas, o que daría a maio-
ría ao PP, isto é a  Xóvenes Agri-
cultores.

Fronte a esta ameaza, a se-
cretaria xeral do Sindicato La-
brego Galego, Lidia Senra re-
clamou ás forzas políticas que
se manteñan á marxe e que
aconteza con este proceso o
mesmo que ocorre coas elec-
cións sindicais, onde non hai in-
terferencias e os resultados de-
buxan un mapa sindical que na-
da ten que ver co político.

Comicios no Estado

A convocatoria das eleccións ás
cámaras agrarias provinciais co-
rresponde a cada unha das Co-
munidades autónomas, razón
pola que non hai coincidencia
de datas. A día de hoxe xa se
produciron eleccións en Cata-
lunya, Castela-León, Cantabria,
Nafarroa, Estremadura e Murcia
e os resultados de momento son
favorábeis á COAG, que conta
co 42,31% dos votos, seguida
de ASAJA, co 37,07% e da
UPA, co 16,53%.♦
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Xóvenes Agricultores e Unións Agrarias serán os seus contrincantes o 26 de maio

O SLG concorre
coa COAG ás eleccións a Cámaras Agrarias 

Os programas electorais das tres
forzas que concorren respostan
bastante á súa filosofía de fondo.
Mentres o Sindicato Labrego Ga-
lego elaborou un programa para
defender as explotacións agrarias
por riba de todo, as propostas de
Unións Agrarias son máis regula-
mentistas e non poñen en cuestión
o modelo actual. Ambas forzas,
sen embargo, coinciden na defen-

sa do réxime especial agrario da
Seguridade Social e na súa mello-
ra, aínda que o SLG vai máis aló
e reclama o fin da discriminación
que padecen as mulleres na incor-
poración a este réxime.

Se o Sindicato Labrego de-
fende o dereito a producir, a esta-
bilidade nos prezos, a interven-
ción da Xunta para evitar a fuga
de dereitos de vacas nodrizas ou

a detención da reforestación de
terras agrarias, Unións Agrarias
demanda melloras no sistema
das cotas, sistemas compensato-
rios nos prezos ou que se corrixa
a fuga dos dereitos de vacas no-
drizas. É dicir, o SLG discute o
sistema actual e pretende unha
defensa do dereito de produc-
ción, mentres UUAA considera
que o sistema é válido pero que

hai que introducir correccións.
A distancia destas dúas op-

ción está a de Xóvenes Agricul-
tores, organización conservado-
ra de marcado carácter vertica-
lista que presenta un programa
no que tamén defende intereses
patronais, que a miúdo entran
en contradicción coas posicións
dos propios agricultores que
forman parte do sindicato.♦

Da defensa do agricultor á defensa das empresas

H.VIXANDE
Tras 24 anos, a celebración das eleccións ás cámaras agrarias
o 26 de maio permitirá determinar a representatividade no
campo e significará a nova posta en marcha dun órgano de
carácter consultivo. SLG, UUAA e XXAA concorren a esta
consulta entre todos os afiliados á Seguridade Social Agraria.

Lidia Senra, do SLG, reclamou que non se politicen os comicios e que aconteza o mes-
mo que nas eleccións sindicais obreiras.                                                         A . N .T.

CONVERSAS CON FRANCISCO CARBALLO
SANTIAGO PROL - XAN CARBALLA

“Amo a miña Patria, Galiza: o mar salobre dos poemas de Manuel Antonio e
Eduardo Blanco Amor; a liberdade da Estirpe que di Méndez Ferrín; a esperanza dun

pobo enaltecido por Rosalía e Castelao. Levo nos ollos a melancolía de Virxilio, de
Bernanos, dos dramas procelosos de Sófocles e Shakespeare”. Francisco Carballo
explora nunha longa conversa as súas conviccións, a súa visión do mundo e de

Galiza, as ideas que foi defendendo nunha traxectoria vital na que o compromiso
cos seus contemporáneos foi o norte que marcou unha traxectoria admirada.

PRENSA & CRIACIÓN



A.N.T.
O xuíz da Audiencia Nacional
Baltasar Garzón ordenou unha
operación policial contra Bata-
suna que se resolveu coa deten-
ción de once dos seus membros
e varios rexistros. Aínda que
non se publicaron os cargos dos
detidos, o ministro do Interior,
Mariano Raxoi salientou que as
investigacións demostran que
Batasuna branquea o diñeiro
da ETA. O pasado 1 de maio,
a ETA colocou dous coches
bombas no centro de Madrid.

Segundo o ministro Raxoi, as de-
tencións responden a unha inves-
tigación que segue o xuíz Garzón
sobre o papel das ‘herriko-taber-
nas’ e outras empresas vencella-
das coa esquerda abertzale no fi-
nanciamento da ETA, en concreto
no branqueamento do diñeiro ob-
tido por secuestros e cobro do im-
posto revolucionario. Ademais,
sempre segundo o goberno de
Madrid, Batasuna, en sociedade
directa coa organización armada,
tería mantido contas secretas e di-
versas actividades mercantís en
varios países latinoamericanos e
paraísos fiscais do Caribe.

Deste xeito, Interior xustifica a
actuación de Garzón no marco da
“loita contra o entramado financeiro
da ETA”, unha operación xudicial
que se remonta a 1992 e que xa se
saldara co peche do diario Egin, en-
tre outras actuacións xudiciais. Ra-
xoi felicitou o xuíz polas detencións
e salientou o interese deste tipo de
operacións policiais. “Demostrou-
se, unha vez máis, que Batasuna e a
ETA son un entramado único”, afir-
mou. O vicepresidente tamén consi-
derou as ‘herriko-tabernas’ como
locais de actividade terrorista. “Es-
tes establecementos teñen dúas fi-
nalidades: captar novos integrantes
para a ETAe preparar actuacións de
kale borroka”, dixo.

Cabeza de ponte

O goberno vasco, o presidente do
PNV, Xabier Arzalluz e a propia

Batasuna reaccionaron rapida-
mente ás detencións e rexistros
practicados por Garzón. Para o
portavoz do gabinete de Gasteiz,
Josu Jon Imaz, esta actuación é
un primeiro paso pragmático pa-
ra xustificar despois a ilegaliza-
ción de Batasuna por orde do po-
der executivo. “Non é lóxico o
xeito de preparar esta operación”,
explicou. “Anunciaron 24 horas
a quen ían deter e practicamente
televisaron a redada”.

Para Pernando Barrena, mem-
bro da Mesa Nacional de Batasu-
na, esta actuación de Garzón só
busca o refrendo dos medios de
comunicación e convencer a opi-
nión pública de que Batasuna é
un grupo criminal sen proba nin-
gunha. “Estas detencións son ou-
tro dos globos que lle encantan ao
maxistrado. Igual ca os outros do
pasado, este acabará desinchán-
dose tan pronto se vexa que non
hai ningunha proba contra nós”,
valorou o político abertzale.

Xabier Arzalluz considera

que a Lei de Partidos que pre-
para o goberno de Aznar vai da-
nar profundamente a democra-
cia. “Preténdese limitar a liber-
dade de asociación a través
dunha suposta loita contra o te-
rrorismo”, subliñou. Para o lí-
der do PNV, Aznar fracasou na
súa promesa de acabar coa ETA
e só ten a saída de facer actos
de “cara á galería” sen ningún
resultado real para a cidadanía.
“Temos que convencernos de
que para acabar co terrorismo
de nada serve a loita policial e a
vinganza institucional contra
un partido. Hai que ensaiar ou-
tros métodos, tal e como se fai
noutras partes onde hai confli-
tos semellantes”.

O 1 de maio, a ETA colocou
dous coches bomba no centro de
Madrid, que estouraron en menos
de media hora, logo de que a ban-
da alertase por teléfono ao diario
Gara da súa localización. Ningún
dos atentados produciu vítimas
pero si unha ducia de feridos.♦
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A forte tentación levaríame a falar
das eleccións en Francia,  conver-
sa favorita entre os políticos ma-
drileños, pero as certeiras informa-
cións e opinións dos columnistas e
xornalistas de ANT afórranme en-
trar no asunto, se ben é certo que
resulta apetitoso. Prefiro deixar un
pouco o mundo político e fixarme
nun  feito non sempre ben analiza-
do e subliñado: as relacións Ma-
drid-Galicia, ou se se quer, a pre-
sencia de Galicia en Madrid. Estes
días, se vostede dá unha volta pola
capital, pode ver o Paseo de Reco-
letos, de Cibeles a Colón, cheo de
carteis, pendurados das farolas,
que anuncian “Los viejos no de-
ben enamorarse”  de Alfonso R.
Castelao, en versión española de
Alonso Montero, dirixida por Ma-
nuel Guede, nunha montaxe do
Centro Dramático Nacional e o
Centro Dramático Galego. As crí-

ticas nos medios de comunicación
e as que eu levo escoitado son moi
positivas, agás a de algún xornalis-
ta “lepenista” aínda que galego. A
carón da posta en escea celebrouse
un ciclo do que quero destacar a
intervención de J. A. Durán, estu-
dioso de Castelao –para o que tan
importante foi Madrid– que recor-
dou feitos moitas veces agachados
por esa teima, ás veces electoreira,

de “a culpa é de Madrid”. En Ma-
drid fúndanse  as Irmandades da
Fala e en Madrid fúndase a Unión
do Pobo Galego. Este Madrid que,
nestes últimos anos, cultivou e
cultiva xoias como Celso Emilio
Ferreiro, Reimundo Patiño, Euge-
nio Granell, Xesús Bal i Gay, Luis
Tobío, Mariví Villaverde de Va-
lenzuela ou “Borobó”, por citar
somentes algúns dos que un tivo e

ten a fortuna de tratar, significa
para Galicia moito máis que unha
“corte de subsecretarios” ou un
lugar que sempre antepón a Cata-
luña e Euzkadi ao coñecemento e
a sensibilidade para os temas ga-
legos, sendo esto último igual de
certo. Hoxe mesmo, no Círculo
de Bellas Artes, dirixido por un
galego culto que se chama César
A. Molina, podemos admirar a

exposición dedicada a Fernández
Mazas, e podemos atopar nas no-
vedades literarias as obras com-
pletas de Valle e a última tradu-
ción de Suso de Toro que ten un-
ha fiel clientela en Madrid. Xa sa-
bemos que a música, para os máis
novos, e a gastronomía, para os
de sempre, son veos que non dei-
xan pasar toda a riqueza cultural e
humana dun pobo. Aí si que a res-
ponsabilidade dos que manexan
diñeiros públicos é a máis sobre-
saínte. A prensa pouco pode facer
ademais de denuncialo. E nalgún
caso, como o que nos ocupa, de-
dicarse a ir predicando por onde a
un o chaman: Alcobendas, Mós-
toles, Fuenlabrada, Villalba. Estes
días teño que ir de misión acom-
pañado do Padre Sarmiento.
Agardo gañar indulxencias e un-
ha boa parcela no ceo. E que vos-
tedes o vexan.♦

Madrid-Galicia
MANUEL LOMBAO

A presencia de Galicia en Madrid vai da man estes días da
versión de Os vellos non deben de namorarse de Castelao.
Bon momento para lembrar a realidade desa ósmose cultural.

Madr id

O grupo armado coloca dous coches bomba en Madrid

A Audiencia Nacional vincula as
‘herriko-tabernas’ coas finanzas da ETA

Crise do nacionalismo cata-
lán, láiase Unió Democrática
de Catalunya estes días. ¿Que
nacionalismo? ¿O de Conver-
gencia i Unió pactando co PP
de Cataluña?,  ¿ou quizais o
de Convergencia i Unió pac-
tando co executivo de José
María Aznar? Os nacionalis-
tas dirán que os de Unió levan
razón e o nacionalismo cata-
lán está en crise. Mais se isto
fose pouco, Unió Democráti-
ca, sempre máis moderada
que a súa compañeira de fede-
ración, Convergencia Demo-
crática, tantea o votante na-
cionalista reclamándolle va-
lentía para, no caso de perder
o PP a maioría absoluta, estar
dispostos para asumir novas
responsabilidades. Ou o que é
o mesmo tanteando como sen-
taría ao votante de CiU que
esta entrará a formar parte do
Goberno central.    

Coa memoria prodixiosa
que se require para lembrar
cousas que pasaron hai 4 me-
ses, mencionar tan só que o
Presidente do Goberno, José
María Aznar, aló polos finais
do 2001, non cansou de repetir
a CiU que estaban “convida-
dos” a entrar a formar parte do
seu executivo. Quizais lembra-
sen cal foi a respuesta de Pujol
no acto de presentación oficial
de Artur Mas como candidato
ás próximas eleccións diante
dunha moitedume de militan-
tes. Aquela intervención de
Pujol adquiriu un tono impla-
cábel: “Queren máis compe-
tencias para o Estado, menos
autonomía e pídennos que en-

tremos no Goberno... só pre-
tenden desgastarnos... pero
¡quen creron que somos!, cren
que estamos na política polos
cargos. ¿Por quen nos toma-
ron? A nós non nos interesan
os cargos, a nós interésanos
Cataluña.” Palabras que se
perderon no lonxano 20 de xa-
neiro de 2002... 

Mentres CiU se aclara so-
bre o que lle é máis comenen-
te de cara a gañar as próximas
eleccións, o PP catalán parece
decidido a non deixar pasar un
día máis sen mostrar as súas
intencións. Buscan reforzar os
seus lazos con CiU pactando
cos nacionalistas os orzamen-
tos da Generalitat para o 2003.
A ollada do PP de Cataluña es-
tá posta nunha entrada no Go-
vern de cara á próxima lexisla-
tura e llevar a “estabilidade
política a Cataluña” según di-
xo o ministro de exteriores, Jo-
sep Piqué. Asimesmo, Piqué
fixo fincapé en que coa retira-
da de Pujol e unha vez logra-
das as máis altas cotas de auto-
goberno da súa historia, trátase
de “falar de novos obxectivos
co poder que se ten ”. ¿Istos
novos obxectivos de Piqué re-
fírense ás novas responsabili-
dades que se mencionan desde
Unió Democrática, é dicir, a
que CiU entre no goberno cen-
tral? Así as cousas, CiU pode-
ría acabar formando parte do
goberno central e o PP de Ca-
taluña formando parte do Go-
vern da Generalitat. Todo ao
mesmo tiempo. Quizais si que
é verdade que o nacionalismo
catalán está en crise.♦

CiU ao Goberno,
o PP á Generalitat

A. MARQUÈS

O horizonte parece dibuxar a posibilidade dun-
ha mútua entrada de PPe CiU nos gobernos
de Madrid e Barcelona. A crise no naciona-
lismo catalán parece servida nese escenario.

Ba r ce lona

Batasuna considera  que o xuíz Baltasar Garzón, na imaxe, cumpre un plano político
de acoso ao contorno abertzale.



CÉSAR LORENZO GIL
Despois de catro meses de pe-
che obrigado, o presidente da
Autoridade Nacional Palesti-
na, Iasir Arafat, foi liberado
polo exército israelita o 1 de
maio. Ao tempo que Sharon
decidía abandonar o cerco de
Ramala, as súas tropas saían
da cidade palestina de Hebrón,
onde fixeron 152 prisioneiros.

A liberación de Arafat chegou
logo de que o líder palestino se
comprometera a permitir o en-
carceramento de seis sospeitosos
de teren participado na morte do
ministro de Turismo hebreo Re-
javam Zeevi e de embarcaren ar-
mas en Irán con destino a Gaza.
O primeiro ministro de Israel,
Ariel Sharon, que aumentara as
súas demandas progresivamente
desde decembro, tivo que ceder
logo de que os EE UU e Gran
Bretaña enviasen representantes
militares, encargados de custo-
diar os presos e verificar a liber-
dade de movementos do rais.

A decisión de entregar os pa-
lestinos seguramente non foi do-
ada para Arafat. Un deles é Fuad
Shubaki, responsábel dos orga-
nismos de seguridade da Autori-
dade Nacional Palestina. Outro,
Ahmed Saadat, alto dirixente da
Frente Popular para a Liberación
de Palestina. Ambos os dous non
foron xulgados por tribunais ára-
bes e foron os máis defendidos
polo presidente palestino.

Arafat sairá á rúa xusto nun
momento no que Palestina sofre
en carne viva a dor das feridas
que deixa a incompletada ocupa-
ción israelita. Entrementres os
carros de combate axexan ocul-
tos nas ruínas, as principais cida-
des da autonomía palestina fu-
megan completamente esborra-
lladas. A operación Muro Defen-
sivo non rematou, por moito que
así o indique Ariel Sharon. Proba
diso foi a operación en Hebrón.

Nesa cidade palestina o exército
hebreo detivo 152 palestinos,
sospeitosos de colaborar coas re-
des terroristas encargadas dun
atentado nun campo de colonos
xudeus, construído hai uns pou-
cos anos perto desta cidade.

Ademais, Israel volveu utili-
zar os servicios secretos para eli-
minar fisicamente dirixentes pa-
lestinos. Durante esta semana,
varios membros destacados de
grupos políticos árabes foron ví-
timas de atentados selectivos.

A vergoña de Belén

Outro espacio mítico da dura re-
presión israelita será por sempre
a Basílica da Natividade de Be-
lén. Nestes días, esfameados e
derrotados por un cerco dun mes,
van saíndo aos poucos os palesti-

nos que se refuxiaron cos frades
franciscanos fuxindo da violen-
cia do exército
hebreo.

A difícil situa-
ción dos cercados
obrigou á nego-
ciación. Israel
pretende encarce-
rar ou mandar ao
exilio os 90 pales-
tinos que se supón
que sobreviven,
moitos deles en
pésimas condi-
cións sanitarias.

De momento,
os que van saíndo, teñen que su-
frir o mesmo ritual. Logo de seren
detidos por soldados hebreos, te-
ñen que identificarse nun posto
militar. Embarcan seguidamente
nun autobús e permanecen nun

campamento onde son interroga-
dos sen que se saiba en que cir-

cunstancias.
Fontes árabes

consideran que
pronto acabará o
asedio. Para logra-
lo, o Papa enviou
un representante
diplomático co
mandado de resol-
ver o conflito e de-
volver a normali-
dade á igrexa cris-
tiá, que comparten
católicos, ortodo-
xos e armenios.

Neste intre, o punto máis difícil das
conversas é a negativa dos palesti-
nos a permitir que se exilie a nin-
gún dos asediados, unha esixencia
de Israel, que os considera cómpli-
ces terroristas.♦
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Conversas
privadas
MONCHO LEAL

Chegar á conclusión
de que os Cumios
de dirixentes

mundiais valen para
algo non é fácil, dado o
panorama existente.
Palabras baleiras de
contido hai de abondo.
Hai exhibicións de cómo
se pode falar sen dicir
nada en discursos con
diversa parafernalia. A
presencia de Cuba, non
unicamente, pero de
xeito destacado nos
últimos 43 anos, é a
antítese de todo iso. A
asistencia do presidente
cubano Fidel Castro é a
máis repugnante para o
sistema. Non a
soportan. Por iso agora
están empeñados en
descualificalo por dar a
coñecer unha conversa
co ex presidente de
Coca Cola, virrei dos
EE.UU. e mandatario
de México, Mr. Fox.
Non se cuestiona o
fondo da conversa, as
presións do imperio
ianqui, senón o feito de
facela pública. Coma se
fora unha conversa de
amor. Ten un papel
destacado nesta obra
Jorge Castañeda,
ministro de exteriores
mexicano e insigne
converso. Paradigma do
dirixente conservador
con pasado
contestatario e fanático
defensor do
neoliberalismo, tan
valorado ultimamente
no mercado. Pero o que
tamén se ten
demostrado é que Cuba
ten apoio naqueles sitios
onde vai. Agora temos a
oportunidade de estar
coa delegación cubana
que ven ao Cumio
Unión  Europea-
América Latina. Xa
temos unha Plataforma
Galega de
Solidariedade con
Cuba, con
practicamente todas as
organizacións activas
no internacionalismo.
Imos o 18 de maio a un
festival de benvida no
pobo madrileño de
Coslada, e ao día
seguinte a unha
manifestación contra a
globalización
neoliberal. É
importante que non
ocorra coma en
Monterrey e que as
presións non impidan
que Cuba sexa
representada ao
máximo nivel e que
tamén teña o contacto
coa solidariedade
galega e estatal. Non é
pouca xente.♦♦

Israel, apoiada polo silencio do
goberno estadounidense, impe-
diu que a comisión investigado-
ra das Nacións Unidas aclarase,
polo momento, o sucedido no
campamento de refuxiados de
Ienín, xa considerado un dos
puntos negros da historia dos
xenocidios. O secretario xeral
desa organización internacional,
Kofi Annan, tomou a decisión
de suspender a investigación lo-
go de que Ariel Sharon impedi-
se en repetidas ocasións a viaxe
dos observadores, alegando fal-
ta de acordo con detalles da pro-
pia misión, un desacordo que
cada día tiña novas facetas.

Para os xornalistas estran-
xeiros destacados en Ienín, Isra-
el levaba unha semana ocultan-
do probas do masacre e sote-
rrando en lugares secretos moi-

tos cadáveres sen identificar.
Para os palestinos, o silencio in-
ternacional sobre o sucedido no
campo cisxordano é unha proba
máis da connivencia de Ociden-
te coa actuación israelita e soli-
citou novamente que a xustiza
actúe para procesar por crimes
de guerra os responsábeis da
matanza de, alomenos, 200 ára-
bes, maioritariamente civís.

A crónica da visita ao cam-
pamento do xornal británico
The Independent non deixa en
bo lugar a suposta rectitude is-
raelita contra o terrorismo islá-
mico. “Sami Abu Sba’a relatou
como o seu pai, Mohamed, de
65 anos, morría a tiros de mili-
tares de Tel Aviv cando saíu a
advertir o condutor dun bulldo-
zer que a súa casa estaba chea
de familiares que se protexían

dos combates”, explica este me-
dio. “A excavadora deu media
volta pero ao mesmo tempo a
Mohamed atinxírono no peito
dun disparo”.

A destrución de Ramala

Tamén aparecen os testemuños
do sistemático sistema de des-
trución israelita nas cidades
palestinas. Rita Giacaman es-
cribiu na London Review of
Books, sobre a súa experiencia
ao visitar a que aínda é capital
do poder autonómico árabe en
Cisxordania. “Os soldados en-
traron na emisora de Al-Nasr
TV e destruíron todo: micrófo-
nos, CDs, monitores, mesas de
montaxe... Todo estaba estrado
no chan. Igual que nos estudios
de Radio Amor e Paz onde to-

do acabou destruído a golpes
de patas de cabra”, explica.
Giacaman relata do mesmo
xeito como o exército israelita
entrou nas sedes de ministerios
e, logo de mandar os traballa-
dores á rúa, “durante varias ho-
ras, baixo unha severa chuvia”,
queimou computadoras e en-
cheu varias furgonetas con ma-
terial informático onde estaban
os proxectos do departamento
de Agricultura.

Tamén nos últimos días se
suceden as denuncias de varias
organizacións humanitarias, que
protestaron aos máis altos niveis
para esixir responsabilidades pe-
nais sobre a negación do servicio
médico nas cidades ocupadas.
Calcúlase que máis de 50 perso-
as faleceron en ambulancias va-
radas nas rúas a golpe de fusil.♦

Os sucesos de Ienín poden quedar sen esclarecer

O exército de Israel continúa nos territorios palestinos

Sharon libera a Arafat ao tempo
que sae de Hebrón con 152 prisioneiros

Os frades franciscanos trasladaron os cadáveres dos palestinos asediados en Belén.

A operación

Muro Defensivo

non rematou,

por moito que así

o indique

Ariel Sharon.



A decisión do consello é un duro
revés para a administración de
Washington e a diplomacia de
Rabat, que lograra convencer o
presidente norteamericano, Geor-
ge Bush, de que ese xesto bastaría
para converter o país alauíta no
seu máis firme aliado no Magreb.
En apoio dos estadounidenses es-
tiveron Francia e Gran Bretaña.
Os primeiros levan anos tentando
resolver o problema do Sáhara
mediante unha autonomía depen-
dente de Marrocos. Para o gober-
no de Blair, simplemente o apoio
responde á súa tradicional disci-
plina de voto xunto con Bush.

Mais Rusia e China considera-
ron que o futuro do Sáhara non se
pode xunguir ao de Marrocos sen

maior discusión. Os representan-
tes destes países aduciron, nas sú-
as intervencións, ao compromiso
que alcanzaran as Nacións Unidas
para celebrar un referendum sobre
a independencia desta ex colonia
española e volveron preguntarse a
que velados intereses respondía o
súpeto interese norteamericano
por un conflito no que sempre
ollara para outro lado.

A ampliación da misión inter-
nacional no Sáhara (Minurso) sér-
velle aos representantes da Repú-
blica Saharaui, integrados na
Fronte Polisario, para recadar so-
lidariedade doutros países e gru-
pos contra o intento de anexión
permanente. O representante do
Polisario diante das Nacións Uni-

das, Ahmed Bujari, saíu satisfeito
deste primeiro asalto diplomático.
“Este xiro favorece moito o pobo
do Sáhara, que quere vivir na súa
terra en paz e en liberdade”.

Por debaixo da mesa tampou-
co ocultaron a súa ledicia os go-
bernos español e alxeriano. O
propio presidente do goberno de
Madrid, José María Aznar, de-
fendeu a vixencia da convocato-
ria do referendum e desprezou a
manobra marroqui por conside-
rala contraria ao espírito demo-
crático que impulsara a resolu-
ción das Nacións Unidas.

Sucios xogos de salón

Marrocos calculara con moito xei-
to os seus movementos para acabar
conquistando definitivamente o
Sáhara Ocidental. O rei Mohamed
VI quería culminar así a carreira
expansionista cara ao sur que ini-
ciara o seu pai en 1975, durante a
Marcha Verde, que acabou coa sa-

ída dos españois da súa colonia en
El Aaiun. Só a teima constante dos
propios saharauis, que sofren exi-
lio e penuria desde aquela, mantivo
a chama da independencia acesa.
O Polisario alcanzou das Nacións
Unidas a organización dun referen-
dum sobre a súa independencia e o
recoñecemento de moitos países á
RASD, auténtico goberno demo-
crático exiliado.

Mais Marrocos sempre gardou
as súas pezas con mestría e apro-
veitou a súa fortaleza no contorno
árabe e as súas excelentes rela-
cións con Europa e os EE UU.
Gracias a esa posición estirou no
tempo o referendum final, ao tem-
po que colonizaba o territorio con
marroquís leais que recibían un
anaco de terra por obra e gracia di-
rectamente dos palacios reais.

Mohamed VI, des que se co-
roou, afirmou sen rubor que a
única solución para a zona que
Marrocos ía aceptar sería a auto-
nomía, con atribucións moi limi-

tadas e algo peor: os saharauis
non poderían revisar ata dentro
de moito tempo o seu estatus po-
lítico. Durante estes últimos
anos, a prensa de Rabat espallou
esta idea e a diplomacia obrou
moito para poñer ao seu favor as
potencias amigas. Hai quen afir-
ma que foi por mor do futuro do
Sáhara que se romperon as rela-
cións diplomáticas entre Marro-
cos e o Estado español e moitos
grupos de presión magrebís ven-
cellaron a anexión do Sáhara coa
integración de Ceuta e Melilla.

Esta atitude agresiva e triunfal
tivo a súa perfecta plasmación na
visita ao Sáhara do rei marroquí,
onde paseou entre multitudes e
ratificou a súa idea de permitir
que “os meus súbditos do Sáhara
poidan vivir igual ca os do resto
do país”. A parte final do seu pro-
grama fallou. Agora son os saha-
rauis os que teñen que mover as
súas influencias para garantir un
novo éxito no verán.♦♦
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Segundo o testemuño da Oficina da ONU
para os Refuxiados (UNRWA), Ienín,
despois de dez días de asedio implacábel,
converteuse nun campo de ruínas, como
“devastado por un tremor de terra”. Si-
món Peres, de paso por Madrid para par-
ticipar nun cónclave da Internacional So-
cialista, asegura textualmente que “as crí-
ticas a Ienín baséanse en rumores”, que
son un “escándalo” as afirmacións que
falan de centos de mortos, que a opera-
ción “Muro de protección” estaba total-
mente xustificada... e “non temos nada
que ocultar”, sentencia. De pacifistas así
sálvenos Muhammad o Profeta. Non dei-
xa de extrañar ademais que un diario ma-
drileño tan comprometido cos dereitos
humanos e coa convivencia democrática,
tan involucrado nas estratexias locais e
internacionais contra os terrorismos, ve-
ñan de donde veñan, ceda aínda toda un-
ha páxina a un demacrado Peres, cómodo
consigo mesmo aínda cando o seu discur-
so sería perfectamente calificábel de apo-
loxía do terrorismo. Pero é de agradecer
neste caso a doble vara de medir... Se-
gundo un primeiro censo realizado sobre
o terreo e adiantado pola UNRWA, habe-
ría que falar de 200 mortos. Segundo a
Autoridade Palestina, os desaparecidos
poderían ascender a uns setecentos. 

Colin Powell saiu de Israel a mediados
de abril sen pisar o campo de refuxiados
de Ienín, a pesar de
que Arafat llelo pediu
por activa e por pasi-
va. Son doses de sana
prudencia ante o es-
pectáculo que se pode
imaxinar nun campo
de refuxiados dun qui-
lómetro cadrado des-
pois dunha semana de
bombardeos conti-
nuos e dez días sen
auga nin electricidade.
Na Comisión de De-
reitos Humanos de
Nacións Unidas reuni-
da en Xenebra, Israel
foi condenado polas
reiteradas violencias
aplicadas na súa ofensiva militar nos Te-
rritorios ocupados, dende simulacros e non
simulacros de execucións ata a utilización

da poboación local como escudos huma-
nos. Houbo cinco votos en contra (a Ale-

maña de Schroeder, o
Reino Unido de Blair,
Canadá, Chequia e
Guatemala) e sete abs-
tencións, incluida a de
Italia. Washington non
pudo desta vez apoiar
a Israel porque quedou
fóra da Comisión o
pasado ano. 

Pero tanto lle ten.
Sharon non se amila-
na. Asegura e reitera
non ter problema para
recibir a unha misión
da ONU que investi-
gue as denuncias das
organizacións huma-
n i t a r i a s  i n t e rna -

cionais, pero a xeito de aviso carga as ba-
terías arremetendo contra o coordenador
especial do proceso de paz, Terje Roed-

Larsen, por presumir de obxectividade e
imparcialidade. A misión para a zona de
Kofi Annan agarda mentres tanto a que as
tropas israelitas culminen os seus sospeito-
sos traballos de desescombro encubridor
cos seus tanques Merkaba e os bulldozers
blindados D-9. Por menos falla de colabo-
ración con Nacións Unidas, Washington e
Londres ameazan con invadir Bagdad ou
bombardean todo canto lles peta. Nin os
Estados Unidos nin Israel se adheriron á
Corte Penal Internacional creada en New
York o pasado 11 de abril, pero serán quen
de conducir a Sadam perante ela.

Por onde pasaron as forzas israelitas
non queda pedra sobre pedra. O desastre
é de proporcións inmensas. ¿Que Estado
pode proclamar Palestina agora? Non hai
equipamentos, non hai transportes, os in-
móbeis públicos están destruidos, non
quedan arquivos, nin centros de distribu-
ción de auga ou de enerxía... Poida que
os xudeus de hoxe non sexan os nazis de
onte, pero Ienín ocupará no imaxinario
palestino o horror do ghetto de Varsovia,
tamén nun abril de hai 59 anos. E como
aqueles, tamén acabarán perdendo.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

Ienín
XULIO RÍOS

Aquí fór a

‘Por onde pasaron
as forzas israelitas

non queda pedra sobre
pedra. O desastre é

de proporcións inmensas.
¿Que Estado pode

proclamar Palestina
agora?”

As Nacións Unidas manterán a súa misión na zona ata o 31 de xullo

Rusia e China impiden a entrega do Sáhara a Marrocos
C.L.

O Consello de Seguridade das Nacións Unidas adiou a
súa decisión final sobre o futuro do Sáhara Ocidental.
Contra a vontade dos EE UU, este órgano non apoiou a
entrega do territorio definitivamente a Marrocos e mante-
rá por tres meses máis a presencia de cascos azuis na zona.

O rei Hassan II ordenou a “Marcha Verde” que ocupou militarmente o Sáhara Ocidental en 1975, pouco antes da retirada española.
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10 anos construíndo o noso soño

OSG



CÉSAR LORENZO GIL
Xusto no momento no que o
Parlamento europeo lles dá luz
verde ás seleccións autonómi-
cas, fanse os 80 anos da xesta-
ción do combinado galego. En-
tre a apatía da Administración
galega e a parcial desmobiliza-
ción dos grupos que lideraran
as reivindicacións dun equipo
nacional, bo é lembrar a evolu-
ción da albiceleste desde 1922.

Nos anos 20, moitos siareiros
consideraban que o fútbol galego
era o mellor do continente pola
proximidade, vía marítima con
Inglaterra, patria da refundación
deste deporte. Daquela, en Gali-
cia, comezábanse a pintar chai-
ras coas liñas dos campos e máis
dunha costureira facía horas ex-
tra preparando as camisolas coas
que os garridos futbolistas saían
baixo o escudo do Fortuna, o Vi-
go Sporting, o Atlético de Ponte-
vedra ou o Deportivo da Coruña.

Eran tempos nos que aínda
non existía unha estrutura remo-
tamente profesional do fútbol e as
federacións daquela rexionais or-
ganizaron un campionato no que
Galicia xogou o seu primeiro par-
tido diante dunha selección Cen-
tro, tal como contan Afonso Eiré
no seu libro O futbol na socieda-
de galega e Xosé Henrique Acu-
ña. A finais de 1922, vestidos con
camisa branca e pantalón azul, sa-
íu o seguinte combinado: Isidro,
Otero, Pasarín, Queralt, Balbino,
Hermida, Moncho, Ramón Gon-
zález, Chiarroni, Polo e Pinilla.
Galicia gañou 4-1, con dous goles
de Polo, un de González e outro
de Pinilla. O adestrador, Bar, feli-
citou un por un os seus homes.

Para preparar os seguintes
compromisos desta liga, Galicia
disputa no campo de Coia (Vi-
go), o seu primeiro encontro in-
ternacional, diante dun combina-
do de Lisboa. Os branquiazuis
volvían gañar, desta vez por 3-1.
Polo volvía marcar dúas veces.
Era a grande estrela galega.

En 1923, Galicia tivo un papel
moi bo na liga estatal. Venceu por

4-1 a Andalucía en Sevilla. Ao re-
torno da triunfal expedición, Vigo
recibiunos con foguetes de luces e
excelsas crónicas nos principais
xornais da época. En Coia xogou-
se a final, diante de Asturias, o 25
de febreiro de 1923. O asturiano
Zabala fai un partido incríbel e
marca tres goles. Galicia perde 1-
3. A selección ficou ben triste co
subcampionato.

O silencio de tantos anos

Coa chegada ao poder de Primo
de Rivera, calquera posibilidade
de dotar a vida cidadá de inspira-
ción galeguista estaba baixo sos-
peita. Foi por iso que a selección
galega sufriu o oprobio do es-
quecemento. En cambio, os na-
cionalistas impulsaban a crea-
ción de grandes clubes, como o

Celta ou o Eiriña, de Pontevedra.
Mais Galicia rexurdiu na Olim-
piada Popular de Barcelona
1936, resposta democrática aos
Xogos de Berlín, que organizara
Adolf Hitler. Alí colleu aos xo-
gadores o levantamento fascista.
Moitos deles participaron no
exército republicano e padeceron
nos campos de concentración ou
no exilio. Famoso foi tamén o
combinado de galegos que o xe-
neral Henrique Líster armou no
seu Vº Rexemento.

A victoria franquista na gue-
rra e a súa ditadura destruíron
calquera posibilidade de volver
pensar nunha selección galega
ata os primeiros anos 80. Foi en-
tón cando A Nosa Terra conse-
guiu axuntar os mellores xogado-
res e adestradores en apoio dun
partido entre Galicia e Euskadi.
Mais o golpe de estado do 23-F
frustrou esta oportunidade, que
quedou latente ata 1997. Nese
ano fórmase Siareiros Galegos,
colectivo de afeccionados dos
principais clubes galegos que lo-
gran mobilizar futbolistas (Fran,
Xosé Ramón, Míchel Salgado,
Nacho...), cantantes (Xurxo Sou-
to, Antón Reixa...) e medios de
comunicación (A Nosa Terra, re-
vista Bravú...) na reivindicación
dunha selección. A incapacidade
do presidente da Federación Ga-
lega de Fútbol, Xulio Meana e as
presións do presidente Manuel
Fraga impediron que volvesen
lucir as cores nacionais, aínda
que cada Nadal saen ao céspede
equipos propios de Cantabria,
Andalucía ou Canarias.

A resolución do Parlamento
europeo e o bo momento dos
clubes galegos (ambos os dous
poden entrar na Liga de Cam-
pións) podería resucitar o espíri-
to da selección. Neste xornal
acéptanse propostas.♦♦
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En 1922, un equipo que representaba a Galicia, gañou o seu primeiro partido

A selección galega de hai 80 anos

Imaxe do encontro que disputou a Selección Galega (con camisa branca) contra a Selección Centro en 1922.



Caetano e Simone
en Portugal
A música brasileira chegará en bre-
ve a Portugal coas xiras de Simone
e Caetano Veloso. A cantante pre-
senta o seu último disco Seda Pura
o 14 de maio no Coliseu dos Recreio
de Lisboa, o 17 no Coliseu do Porto
e o 18 no Multiusos de Guimarães.
Algo máis haberá que esperar para
ver ao vivo a Caetano Veloso. O 16
e 17 de xuño estará en Lisboa e o 18
no Porto con concertos nos que terán
especial presencia os temas do seu
último traballo Noites do Norte.♦

Baixeras gaña
o Losada Diéguez
O poemario Eclipse de Xavier Bai-
xeras foi escollido por unanimidade
polo xurado do Premio Antón Losa-
da Diéguez promovido polo conce-
llo de Boborás como mellor obra de
creación literaria. O fallo destaca,
entre outras cousas, a lingua “riquí-
sima e suxestiva” do autor. O libro de
Narciso de Gabriel Escolantes e es-
colas de ferrado mereceu o recoñece-
mento no eido de investigación. A en-
trega dos premios terá lugar no Pazo
de Moldes en Boborás o 8 de xuño.♦

Un xeógrafo
no Premio Trasalba
O 30 de maio a Fundación Otero Pe-
draio entregará o Premio Trasalba ao
xeógrafo Augusto Pérez Alberti, se-
gundo o acordo tomado pola directiva
o sábado 27 de abril. Destacan á hora
de concederlle o galardón o seu traba-
llo intelectual “sempre ao servicio da
cultura e a lingua de Galicia”. Pérez
Alberti é profesor da Universidade de
Santiago e, entre outros cargos, presi-
de a Sociedade de xeografía, é mem-
bro do Consello da Culturae da So-
ciedade Galega de Historia Natural.♦

20 anos
co Carrabouxo
Un amplo programa de actos celebra-
rá en Ourense o vinte aniversario do
Carrabouxo, o popular personaxe cre-
ado por Xosé Lois. Mostras con debu-
xos, mesas redondas e conferencias
con humoristas, a publicación dunha
colección de láminas, representacións
teatrais ou un libro con ilustracións de
Xosé Lois son algúns dos actos do
programa que se prolonga todo o mes
de maio. Citas especiais serán a ho-
menaxe a Xosé Lois o día 24 e a inau-
guración dunha escultura de bronce.♦
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primavera leva a literatura ao ar libre. O paseo da
Ferradura de Compostela acolle nestes días a pri-
meira das feiras cun programa de actos nos que a

presentación de novidades ocupa un lugar relevante. Edito-
riais e escritores apúranse para o mes máis nutrido da cul-

tura galega. Como convidado de luxo para o mundo litera-
rio estará neste remate de semana na capital galega o escri-
tor arxentino Ernesto Sábato. O 2 de maio recolle o premio
Rosalía de Castro do PEN Clube galego e o venres pronun-
ciará a conferencia “A fecundidade da cultura galega”.♦
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Orixinal de Vieira da Silva a cor.

Simone. Augusto Pérez Alberti.Xavier Baixeras.



En poucas ocasións coinciden
tan ao tempo libros novos dos
autores máis lidos da nosa li-
teratura. Despois de ver a lus
a agardada novela póstuma de
Carlos Casares, O sol do ve-
rán (Galaxia), anúnciase que
Manuel Rivas publicará un
novo libro de relatos titulado
As chamadas perdidas (Xe-
rais). Rivas é bo exemplo dun
escritor que este mes asinará
máis de un libro xa que tamén
en breve a mesma editorial
publicará novas crónicas en
Unha muller no baño. 

O abano da narrativa nova
é amplo. De Mª Xosé Queizán
coñeceremos un novo libro de
relatos titulado Sentinela aler-
ta (Xerais), Xurxo Borrazás
regresa con Pensamentos im-
puros (Xerais) mentres tras
varios anos de ausencia Xa-
vier Manteiga titula Ira a his-
toria de amor que publica Ga-
laxia. Cando aínda non leva
moitos días Trece badaladas
(Xerais) nas librarías anúncia-
se que en breve o autor terá
unha obra máis no mercado,
os guións que recolle o libro
Servicio de urxencias (Xerais.
Fora de Xogo). Recunca Al-
fredo Conde na novela históri-
ca con Memoria do soldado
(Sotelo Blanco) mentras X. L.
Martínez Pereiro inclúe no xé-
nero fantástico A embaixada
do vinagre (Sotelo Blanco). 

O crítico e ensaísta Xesús
González Gómez sorprendía
co libro de “autoficción” A
lingua secreta (colección
Froita do tempo de A Nosa
Terra) cando en Laiovento se
espera a pronta publicación
do seu ensaio sobre novela

policiaca. Tamén crítico pero
esta vez de cine e ensaísta é
Miguel Anxo Fernández e, ao
igual que con González Gó-
mez, da súa autoría teremos
neste mes dous libros. Un de
narrativa, O sabre do francés
(Galaxia) e outro de ensaio As
imaxes de Carlos Velo (A No-
sa Terra),  obra gañadora da
primeira edición do premio
Sempre en Galiza. 

Tucho Calvo con Corazón
entre desertos (Ir Indo), Al-
fonso Álvarez Cáccamo con O
bosque de Levas (Galaxia),
Marica Campo con Memoria
para Xoana (Espiral Maior),
ou Xosé Fernández Ferreiro
con Millo verde (Xerais) enga-
den novos títulos á oferta na-
rrativa do mes. Xosé Henrique
Rivadulla Corcón entra no
apartado de autores “dobles”

coa novela Do mar e a noite
(Ir Indo) e o poemario Taber-
na á deriva (Espiral Maior).
Libros novos pero tamén no-
mes novos como o de Xerardo
Vidal que se presentará coa
novela A balada do nudista
caviloso (Sotelo Blanco). 

O crise que denuncia o
sector volve aínda máis singu-
lar este mes no que se amore-
an títulos e autores. Non só
novos volumes senón tamén
novas coleccións como a que
nestes días enceta Ir Indo adi-
cada a traducir os clásicos da
literatura á nosa lingua. Como
primeiros volumes oferecen
contos de Kipling e Edgar
Alan Poe cos títulos 15 rela-
tos e Berenice. Galaxia ofrece
tamén unha antoloxía do con-
to portugués, a cargo de Da-
mián Villalaín e con adapta-
ción ao galego de Víctor Va-
queiro. Para facer o mes com-
pleto aparece un novo selo
editorial. Francka editora na-
ce coa novela Precipicios de
Beatriz Dacosta Molanes. 

Poesía con premios

Menos prolífica preséntase a
producción poética. Como
ven sendo habitual, é a edito-

rial Espiral Maior a que ofre-
ce un abano máis amplo de tí-
tulos para engadir ás que xa
se convertiron nas coleccións
máis amplas de poesía da li-
teratura galega. Despois de
que A illa verde presentase
poemarios de Rivadulla Cor-
cón, Pedro Rielo e Daniel
Thibaut, a editorial dirixida
por Miguel Anxo Fernán Ve-
llo terá catro novidades en
maio nas librarías: Os cader-
nos d´amor e os velenos de
Enma Pedreira –premio Fer-
mín Bouza Brey-, Alén do lu-
me de Xosé Carlos Gómez
Alfaro, Contos da seiva de
Xesús Pereiras –premio Fiz
Vergara Vilariño- e A árbore
da cegueira de Baldo Ramos,
premio de peosía do concello
de Carral. Edicións do Castro
asinará dous novos libros po-
éticos cunha curiosidade. An-
tonio García Teijeiro abando-
na a poesía para os nenos ao
publicar Na agonía dos outo-
nos en silencio mentres Xosé
Mª Álvarez Cáccamo nos pre-
senta os seus versos para os
máis novos en Lúa de pan,
gañador do premio Arume.
No mesmo selo editorial verá
a luz en breve a obra comple-
ta de Fermín Bouza Brey nun-

ha edición do seu fillo Gonza-
lo. Á oferta poética súmase
Baia coa publicación de Ama-
go mágoa de Xosé Manuel
Barbosa e Roi Bras e a anto-
loxía a cargo de Maximino
Cachafeiro A vellez na poesía
galega. 

Especial atención levanta-
rá neste mes no que a figura de
Sarmiento lle dá un especial
protagonismo ao galego exte-
rior a publicación en Edicións
Positivas da antoloxía Escol-
ma da poesía berciana en lin-
gua galega 1860-1960 a cargo
de Xosé Henrique Costas e
Concepción Álvarez Pousa
que se apresentará o día 18 no
Bierzo, o mesmo día que a
Academia celebra o acto ofi-
cial nesa localidade.

Nova colección de teatro

Tamén o teatro ofrece novida-
des coa colección Biblioteca
Básica de Teatro que abre Ga-
laxia coa publicación do libro
de Roubine Introducción ás
grandes teorías do teatro.
Textos de Arthur Miller, Al-
fonso Becerra e Daniel Corte-
zón aumentarán a colección
“Libros do Centro Dramático
Galego” de Xerais”.♦
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A narrativa sorprende no mes dos libros
Rivas, de Toro, Queizán, Borrazás, Conde ou
Manteiga son algúns dos autores das novidades editoriais de maio

Todo está preparado para co-
memorar o Día das Letras Ga-
legas e as editoriais teñan xa
os seus títulos en librarías. En-
saios de Francisco Carballo,
Xosé Luís Barreiro, Antón
Costa Rico, Mercedes Queixas
Zas, Carlos Casares, Henrique
Rabuñal ou Sonia Varela son
algúns dos libros adicados ao
erudito do que tamén este mes
están a ver a luz os seus escri-
tos en edicións de Henrique
Monteagudo ou Xosé Luís
Axeitos. Na colección Esen-
cias de A Nosa terra, Xosé Al-
feirán elabora unha aproxima-

ción aos ilustrados galegos.
Tamén a lingua desde dis-

tintos enfoques ten protago-
nismo neste mes. Linguas e
nacións en Europa de Daniel
Baggioni (Laiovento) ou Guía
das linguas de Europa de Xo-
sé Henrique Costas (Positi-
vas) son dous exemplos. 

Tres documentos dan nova
luz á nosa historia recente.
Con edición de Carlos Casa-
res publica Galaxia as memo-
rias de Ramón Piñeiro Da mi-
ña acordanza cando en Edi-
cións do Castro ven a luz as
cartas de Luís Seoane a Fran-

cisco Fernández del Riego pu-
blicadas baixo o coidado des-
te último. A Nosa Terra pon
tamén nas librarías Conversas
con Francisco Carballo, de
Santiago Prol e Xan Carballa,
un libro que recorre as últimas
décadas do nacionalismo ga-
lego a través dun dos seus
protagonistas. 

O ideario educativo do ga-
leguismo (Edicións do Castro)
de Sabela Rivas, Carolina
Otero de Marga do Val (Col.
Mulleres de A Nosa Terra),
Cartafol do Barbanza (As
viaxes de A Nosa Terra) de Ri-

veiro Coello ou os tres volu-
mes sobre a mitoloxía clásica
en Galicia (Baia) de Xosé Ma-
nuel Bertolo e Matilde da Cal
inclúense tamén nas novida-
des do mes de Sarmiento. 

A tradución ofrece tamén a
posibilidade de leitura directa
dalgúns importantes ensaios
de teoría política. Desobe-
diencia civil de Henry David
Thorreau (Positivas), Os cár-
ceres da miseria, de Loic
Wacquant (Laiovento), e Os
novos cans de garda de Serge
Halimi (Laiovento) son os
seus títulos.♦

Sarmiento en todos os selos

CARME VIDAL
A dicir polos lanzamentos que preparan para este mes as edi-
toriais ninguén pode dubidar de que maio é o mes dos libros.
A narrativa está de sorte.  Teremos novos libros de Manuel
Rivas, Suso de Toro, Mª Xosé Queizán, Xurxo Borrazás, Al-
fredo Conde, Xavier Manteiga, Xesús González Gómez, Al-
fonso Álvarez Cáccamo,  Fernández Ferreiro, Miguel Anxo
Fernández ou Tucho Calvo ademais da esperada novela pós-
tuma de Carlos Casares. Unha nova editorial, varias inaugu-
racións de coleccións e moitos “dobletes” de escritores presiden
este mes no que os títulos arredor de Sarmiento se multiplican.

Manuel Rivas, María Xosé Queizán, Xurxo Borrazás, Alfredo Conde e Suso de Toro.
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“Conforme van aparecendo as
mulleres das distintas épocas e
da mesma xinea vaise dando un
aumento no grao de liberdade. A
primeira é violada e a última, a
nai de Xoana decide coa súa
independencia ser nai, sen es-
quecer de onde ven, a súa proce-
dencia. Quérelle dar á súa filla a
memoria que ela ten das mulle-
res que a precederon” sinala
Marica Campo, autora, entre ou-
tros, dos poemarios Tras as por-
tas do rostro, Pedinche luz pres-
tada e do libro de relatos Confu-
sión e morte de María Balteira. 

Pepa a Toupa, Rosa –tamén
Pérez e “sen segundo”-, Carolina,
Carme e a nai de Xoana, narrado-
ra da historia, forman parte da ca-
dea feminina que crea Marica
Campo, da xenealoxía que forma
unha historia de mulleres que
comparten unha característica co-
mún: ser nais dunha nova muller.
“Está presente a súa condición fe-
minina e a potencialidade que su-
pón o feito de parir, aínda que ás
veces sexa en circunstancias non
elexidas. A novela quere destacar
o valor da vida, mesmo a idea de
que a vida continúa”. 

E a vida continúa no relato
con novos nomes de mulleres.
“Dominan a escena. Imaxino
que, en certa medida, virá mar-
cado por pertencer eu a unha fa-
milia de sete irmáns cunha nai

que exerce de verdadeira ma-
triarca. Na novela a historia re-
pítese, a nai de Xoana, como
Pepa a Toupa, terá unha filla
que vai ser criada sen pai. Pode-
ría abortar pero toma outra deci-
sión e dalgunha maneira recibe
a forza da súa propia xinea”. 

A muller que narra a historia
á súa filla futura ten trinta e seis
anos e é unha recoñecida violi-
nista cando decide que Xoana
naza. Son varias xa as mulleres
do tempo da protagonista que
confesaron á autora que se vían
reflexadas nela e na necesidade,
para algunhas angustiosa, de de-
cidir sobre un tema como a ma-
ternidade. “Ás veces semella que
non é politicamente correcto
desde o punto de vista feminista
defender a maternidade pero, sen
embargo, a moitas mulleres pre-
ocúpalles ese tema que ten unha
especial relevancia na súa vida.
Cando ideei esta novela quería
falar do amor. O esforzo das an-
teriores mulleres permítelle á nai
de Xoana ser unha profisional e
poder ter a súa filla con liberda-
de” explica Marica Campo. 

Autoría feminina

¿Nótase que a novela está es-
crita por unha muller? “Espero
que si. Coido que o punto de
vista desde o que se aborda o

relato é distinto”, responde a
escritora que, ao tempo, pon a
atención no feito de que moitos
escritores estean xa “contaxia-
dos desa outra perspectiva e es-
criban dun xeito feminino pen-
sando que a maior parte das
persoas que len son mulleres”

Asina agora Marica Campo
unha novela despois de publicar
hai uns meses Pedinche luz pres-
tada (Espiral Maior), a obra coa
que acadou o primeiro premio de
poesía Fiz Vergara Vilariño. “Na-
rrativa e poesía son como dous
recipentes para recoller o mesmo
contido. Teño a impresión de que
nos dous xéneros se repiten obse-
sións como a recuperación da
memoria ou a experiencia do

amor. Sen embargo, sempre digo
que sufro cando escribo poesía e
disfruto coa narrativa. A poesía
ponme en carne viva”. 

Quedan, pois, as súas mar-
cas tanto en poemas como en
narracións, sen embargo, fuxe
de explicar iso que para ela é un-
ha “vontade de estilo”. “Consta-
to unha serie de temas que se re-
piten como o mundo das mulle-
res, a defensa da lingua e a tra-
dición galega ou a memoria do
pasado pero négome, como di-
cía Neruda, a facer teorías” afir-
ma a escritora, que, malia ter xa
unha obra consolidada ás súas
costas, confesa que continua,
“como cando se comeza, escri-
bindo para os amigos”.♦

Letras
galegas
VÍTOR VAQUEIRO

Teño perante de min unha
fotografia dos Pacheco
que trai á miña mente a

situación nestes días de véspe-
ra, un ano máis, do Dia das
Letras Galegas. Aínda que a
temática non garda relación
coas datas ás que hoxe nos
achegamos, existe nela
–coido– algunha ensinanza e
elementos para a reflexión.

A imaxe, que constitúe,
certamente, unha fermosa
fotografía, publicouna El Pue-
blo Gallego –único xornal fiel
á causa republicana no
levantamento criminal de
1936– o día vintetrés de xuño
deste mesmo ano. Nela pode-
se ver un grupo de mulleres,
todas elas aínda novas,
vestidas co traxe tradicional
do país. Levan, penduradas do
brazo, bolsas e cestos, algúns
deles semellantes a patelas con
asas, outros parecidos a
queipos. Todas mostran
satisfacción nas súas faces.
Acompáñanas dúas crianzas,
unha delas á esquerda, mans
nos petos, orixe popular. A ou-
tra só é unha testa que
emergulla entre dúas mulleres. 

O pé de foto –como
sempre, unha fotografia só re-
vela aquilo que contén a súa
superficie– clarexa-nos qué
pretenden os protagonistas da
imaxe. Trata-se dun grupo de
“damas e mozas que vestindo
o traxe típico percorreron as
rúas da cidade colocando lazos
coas cores da Galiza aos tran-
seúntes”. Ao carón da imaxe,
amplia-se a información e co-
ñecemos, así, que as bandeiras
penduraban dos balcóns, os
grupos de gaitas e de música
percorrian as rúas, e que, o dia
anterior, os teatros nos que se
celebraban os diversos actos a
prol do Estatuto estaban
ateigados de xente. 

Se cadra o xornal de Porte-
la Valladares esaxera a
magnitude dos actos de
axitación daqueles días e as
cousas non descorreron co
afervoamento que el arbora.
Porén, queiramo-lo ou non, os
aspectos de mobilización e de-
fensa da lingua fican hoxe, fóra
de certos rituais, no
esquecemento. Moitos letreiros
sinalizadores de topónimos,
vinte anos despois, seguen sen
normalizar, ao longo e largo
das estradas galegas. O Día das
Letras mudou feriado e, xa que
logo, esmorecente, en canto a
Lei de Normalización Lingüís-
tica segue-na a incumprir con
premeditación e impunidade
concellos, centros de ensino e
institucións públicas, privadas
e meiopensionistas. A Adminis-
tración non dá un só paso e,
dende o nacionalismo
organizado, escoitamos pouco
máis que palabras, cada dia
máis febles.  Fixo-se fincapé,
durante anos, na necesidade de
recuperarmos a nosa dignidade.
Nesa recuperación, a lingua é
un aspecto basilar e cómpre en-
tendermos dunha vez que, con
esta bagaxe, intelectual e prác-
tica, o noso idioma non entrará
no século XXII.♦

Marica Campo
‘Memoria de Xoana é a historia dunha estirpe de mulleres’

CARME VIDAL
Xoana está por nacer e xa ten memoria. Procede dunha xinea
de mulleres que se remonta a Pepa a Toupa, que quedou pre-
ñada na feira de novembro en Monterroso, e continua ata
dar na súa nai, unha violinista que decide ter soa á súa filla.
A escritora Marica Campo constrúe na novela Memoria para
Xoana (Espiral Maior), unha estirpe de mulleres que xeración
tras xeración loitan por conseguir a súa liberdade persoal.
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Título: Elexías a Deus e ao Diaño.
Autor: Samuel Solleiro.
Edita: Xerais.

Deica hoxe, Samuel Solleiro
era coñecido pola súa activida-
de en revistas culturais (Río,
Keltoi, A xanela) ou no mundo
do fanzine (Jart@s de Aguan-
tar). Desde que a colección
“Abismos” lle abriu as portas
do mundo editorial, o estandar-
te do seu primeiro libro (este
Elexías a Deus e ao Diaño)
preséntao como un autor con-
testatario, inconformista, ico-
noclasta fustigador de dogmas
e de verdades absolutas que ao
longo da historia guiaron e
condicionaron o comportamen-
to humano. O seu posiciona-
mento vai máis alá do bufón
ocorrente que non respecta nin
o divino nin o humano á hora
de elaborar as súas gracias, non
é un irreverentismo cego que
non ten consideración de nada
e se autocomprace derrubando
todo o que atopa por diante. A
complexidade das historias que
relata semellan indicar que na-
ce dunha fonda reflexión, dun-
ha detida análise cuestionadora
da validez dos principios que
rexen o estar dos homes e mu-
lleres neste mundo. Samuel So-
lleiro arremete contra dous pia-
res basilares da historia huma-
na (a relixión católica e a pro-
pia concepción da historia co-
mo cadea dunha secuencialida-
de causal definida) sen caer no
artificio gratuíto e xocoso, des-
monta as verdades da fe de-
mostrando unha lóxica parado-
xalmente moi humana, racio-
nal e consecuente.

Velaí que estas Elexías, po-
lo tanto, ben puideran chamar-
se Herexías, pero o volume
transcende a diatriba contra o
catolicismo porque a herexía
invade tamén o eido do natural:
non só morre Deus senón ta-
mén o mundo coñecido ao ser
posta en entredito a historia
que o relata e gracias á cal sa-

bemos que existiu. Son tres
contos os que negan a validade
da historia, dous contos e un
microconto. En “As caras da
lúa”, o remate deixa sen resol-
ver o interrogante que propón.
Moito máis clara que a historia
dos dous nenos tan iguais que
eran un repetido é, neste aspec-
to, a historia ao revés de “Da-
dos que xogou Saturno”, onde
se demostra que a historia pode
ser contada exactamente de
maneira inversa. Con outra es-
tratexia, esta idea coincide coa
tentativa de Kiko Neves que
comentamos recentemente.

En total son trece contos.
En dúas ocasións, Samuel So-
lleiro decídese pola práctica es-

critural da literatura mínima,
que tanta expectativa está le-
vantando, escollendo a fórmula
do microconto. Con diferente
fortuna, porque se “A trompeta
afiada do segundo anxo”, que
cuestiona á vez o tempo e a his-
toria, é impecábel, ou outro
“Oes Adán” adoece dun dos
defectos que peor atura a litera-
tura mínima, a repetición (o tí-
tulo adianta parte do contido e
logo repítese) á vez que a pro-
fundidade temporal é bastante
reducida, o que merma o seu
poder evocador.

Dos once restantes, dous
(“Inclinado nas tardes” e “A
última palabra”) foron excesi-
vamente alongados e a súa

función pouco transcende o
simple recheo, por máis que no
segundo se negue tamén a
Deus. Sen embargo, entre os
nove que quedan, pode o lector
estar seguro de que lle resulta-
rá complicado escoller cal lle
parece o mellor. Aspecto a sa-
lientar é o protagonismo que a
aldea ten, xa que é o núcleo
poboacional seleccionado pre-
ferentemente: unha escolla que
acada a súa explicación no fei-
to de que o mundo é moito
máis humano na aldea que na
cidade. Resulta especialmente
importante isto, porque a partir
de aí desmóntanse crenzas das
que non tiñamos a máis míni-
ma sospeita de falsidade e so-
bre as que se erixe o noso co-
ñecemento do mundo. Crenzas
relativas ao mundo natural, ao
humano, ao divino e tamén ao
material de fronteiras flexi-
beis, polo que nos atoparemos
con repolos dos que nacen se-
res humanos, pistolas que fa-
lan, flores que disparan, homes
que se com-
portan coma
animais, ani-
mais que se
comportan co-
ma os homes,
e deuses im-
potentes ante
a acción dos
homes. O
comportamen-
to das perso-
naxes nunca
se alonxa do
que a lóxica
dicta: o mundo racional des-
truído empregando como arma
a súa propia racionalidade.

Nesta mestura entre o hu-
mano e o divino non se advir-
te nunca inversión de papeis,
abonda simplemente coa ne-
gación do segundo termo (o
divino) para que teñamos
diante un discurso que fai gala
dun surrealismo moi do estilo
de Buñuel. Como cando Deus,
pillado por sorpresa, é recluí-
do nun frasco do que non dá
saído. Ou cando un bispo pode
facer milagres pero Deus non.
Ou cando Cristo é crucificado
a fin de que a Pascua teña sen-
tido para os homes. 

Trátase, en fin, de contos
escritos con moita habilidade e
nos que a ironía ten un destaca-
do papel. Deles despréndese un
humorismo que non trivializa o
alcance da reflexión. Escritor
cunha prosa en boa medida clá-
sica, repousada, serea, un con-
tar manso e vagaroso no que o
narrador se recrea. Esta obra dá
a imaxe dun narrador cun mun-
do moi persoal que soubo topar
unha expresión que o identifi-
ca, e do que, en canto acade un
meirande dominio dos recur-
sos, cabe agardar achegas moi
interesantes.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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De segredos e
raíces
Atuado na braña é o titulo
dunha novela co tres trazos
significativos: ser a primeira
publicada por Xabier Quiroga,
quedar
finalista
nos últimos
premios
Xerais
–editorial
que a publi-
ca-, e contar
con seiscen-
tas páxinas.
Luís Salguei-
ro Pardo,
empresario
de construcción, é o personaxe
protagonista, que abandona os
negocios para indagar nas súas
raíces. Nesa procura da identi-
dade da familia biolóxica rea-
bre as feridas das posguerra. O
autor describe tamén a Galicia
de contrastes cos receos da
xente que o protagonista vai
atopar na aldea.♦

Poesía
na Illa Verde
A editorial Espiral Maior publi-
ca na colección Illa Verde tres
novos títulos poéticos. Pedro
Rielo asina
Illado na
incerteza, o
seu primeiro li-
bro, e o
narrador e guio-
nista X.H. Riva-
dulla Corcón
presenta Taber-
na á deriva, de-
zasete anos des-
pois de compartir
con Lino Braxe e
Júlio Bejar a
autoría de Igor de
Albatros en Selene.
Branca, no desxeo
das tebras é o título de Daniel
Thibaut do que se publica unha
edición francés-galego a cargo
de Paulino Pereiro.♦

O futuro de
Conchi Regueiro
A primeira novela publicada de
Conchi Regueiro titúlase Tem-
pos agradables. Con esta
historia cuia visión dunha
sociedade futura empata coa de
Un mundo feliz, de Aldous
Huxley, a autora fíxose co III
Premio de Novela Mulleres
Progresistas. Sara e Aurora son
as dúas protagonistas, compa-
ñeiras de
personaxes
que
encarnan
polos
contrarios.
Non hai
lugar nin
tempo
concreto; a
situación de-
riva, segundo
a autora, da
consecución por parte dos per-
sonaxes dunha independencia
que, posteriormente, lévaos a
entregarse a un sistema dictato-
rial. Está publicada en Edicións
do Cumio.♦

Trátase
de contos
escritos
con moita
habilidade e
nos que
a ironía
ten un
destacado
papel.

CANTINA
MEXICANA

R UA  M A RT I N  C O DA X
V I G O

P R E S E N T A C I Ó N
EN

A  C O R U Ñ A
DE

“CAROLINA OTERO”
DE MARGA DO VAL

EDICIÓNS A NOSA TERRA

COLECCIÓN MULLERES

VENRES, 3 DE MAIO ÁS 20 H. NA FUNDACIÓN

LUÍS SEOANE (DURÁN LORIGA 10, 2º)
COA INTERVENCIÓN DE

MARGA DO VAL, PILAR PALLARÉS,
CARME PÉREZ SANJULIÁN E

CESÁREO SÁNCHEZ IGLESIAS.

A calidade literaria dun mozo iconoclasta
Samuel Solleiro cuestiona a Deus e a historia
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Título: Sedimentos.
Autor: Xavier Paz.
Edita: Espiral Maior.

Sedimentos é un poemario de
pouso, de devalo lento polo ca-
miño da poesía de resistencia
ao tempo e á ferruxe, non é un-
ha escolma nin un resumo da
actividade poetica dun científi-
co que non deixou de escribir
poesía dende os anos mozos
como nos lem-
bra Xosé Mª
Álvarez Các-
camo no li-
miar. Tampou-
co é a poesía
entendida co-
mo evasión,
como troco de
escenario e de
actividade que
paira polas dú-
as querencias
do poeta: o mar e a política. É
unha obra de madurez, de con-
vencimento dun poeta que che-
ga a publicar non tarde, senón
cando pensa que a súa obra es-
ta preparada para afrontar unha
revisión publica.

Ábrese o poemario ao lec-
tor, con dous poemas narrati-
vos que nos trasladan ao país
da simboloxía, o mito adquire
presencia física 

“Ao principio de todo foi o
tempo que remexendo na Te-
bra xerou o Universo. O So-
pro de ar túrbido no caos es-
curo, namorado dos seu prin-
cipios boligantes produciu a
mistura: o Desexo. Aloumiña-
do así o ar polo acendimento
formouse a Terra e as enormes
caídas de auga.” 

sen desbotar o camiño da
Ciencia, a racionalidade o Xa-
vier Paz mestura na súa poesía,
como queda ben definida no li-
miar, “a Historia e a Filosofía

da Ciencia, o Mito e o Símbo-
lo, conforman o aparello con-
ceptual desde o que o poeta fo-
ca o contraste entre o soño da
felicidade colectiva e indivi-
dual e o desencanto que resulta
das feridas históricas e da ver-
tixe do tempo...” 

Chamarei por Apiano, Vico e Baruc de
Spinoza

en tantos anos e anos de estudios sepultados;
Imenotep, Tubal-caín e Dédalo
conxurarvos hei ao verdadeiro tamaño dos 

destinos.
Dos cálibes traerei o ferro necesario
por despregar a extensa teoría
dos soños colectivos
due van evoluíndo na materia
tamén chamada tempo:
desde a lúa á clepsidra, desde o sol

á ametencia,
diminutos aparellos, artefactos solemnes.

Sedimentos é un poemario
con presencia do mar pero
coido que non é un poemario
sobre o mar como poderíamos
chegar a crer pola profesión e
orientación profesional do po-
eta, aínda que é certo que a
súa experiencia nas campa-
ñas, a estadía no mar compar-
tindo faena cos mariñeiros,
enfrontarse a soedade do ca-
marote, onde aproveita para
escribir e ler, é unha experien-
cia da que o Xavier Paz non
pode fuxir e ten que estar re-
flectida á forza na súa poética

Achégate a min mar para que sinta
a tua lingua nos meus pes cansos.

Achégate a mín mar onda tras onda
para sentir os pasos do desexo
arrastrarse nas abas da conciencia
esmorecer nacendo.

O poemario ten unha grande
diversidade formal (silvas, so-
netos, poesías en prosa,...) e te-
mática, hai poemas sobre a
amizade, o amor

Nos brazos do desexo o teu arume
ven encher, de tal xeito, o meu estado
que me ten cabalmente perfumado,
alimentando dores e queixumes.

ou da escrita mesma coma
en Contrapoética cun aflora-
mento da ironía nun poeta a
quen non lle vale ningunha de-
finición de poesía

Ergan as palabras rigurosos retículos
de limpa transparencia
onde escoitar a doce xeometría
dos conceptos eternos;
un ámbito de luces peneiradas
no que medre
a conciencia cristalina
reflexo irisado do Espírito
facendo vana e torpe
á pesada materia co seu ronsel
de lixo e sedimento

Poesía de decantación
deste poeta novo que por xe-
ración encadraríase na dos
oitenta pero debido á publi-
cación serodia camiña en so-
litario facéndonos lembrar a
poesía clásica. 

Xavier non disfruta can-
do escribe, sente unha nece-
sidade que se traduce no
aloumiño á palabra deixán-
donos un poemario que re-
clama sempre unha segunda
lectura.♦

XOSÉ FREIRE

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

2. TRECE BADALADAS.
Suso de Toro.
Xerais.

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

4. ENDEREZO DESCOÑECIDO.
Kressmann Taylor.
Xerais.

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

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

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

Poesía de
decantación
deste poeta
que, por
xeración,
encadraríase
na dos
oitenta.

O clasicismo de Xavier Paz
Poesía de lenta decantación no seu primeiro libro
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Título: La novela del Indio Tupinamba.
Autor: Eugenio Granell.
Edita: Edicións do Castro.

O 10 e 11 de abril últimos ti-
vo lugar na fundación Granell
de Santiago o III Maratón de
Lectura dedicado á lectura
ininterrumpida da primeira
novela de Eugenio Granell,
falecido o pasado mes de ou-
tubro. Trátase de La novela
del Indio Tupinamba, publica-
da en México en 1959 e edita-
da por primeira vez, que sai-
bamos, no Estado español por
Edicións do Castro en 1996.
Semella que despois de tantos
anos de silencio esta obra co-
meza a espertar o interese dos
lectores, non só polo acto de
lectura referenciado e por al-
gunhas xornadas de estudio
celebradas ao seu redor, senón
tamén porque a propia Edi-
cións do Castro ven de reedi-
tala dentro da colección Bi-
blioteca do exilio, unha ini-
ciativa na que Díaz Pardo par-
ticipa xunto con outras edito-
riais españolas.

La novela del Indio Tupi-
namba é o primeiro texto na-
rrativo con ambición literaria
que editou o republicano coru-
ñés Eugenio Granell, coñecido
como se sabe pola súa obra pic-
tórica. O Granell escritor per-
maneceu ata agora nun segun-
do plano, senón despreciado, si
practicamente esquecido. Sen
embargo, ademais da obra
mencionada, Granell editou
outros títulos, todos eles de in-
terese, entre os que destacan:
El clavo (1967), Lo que suce-
dió... (1968) e o libro de relatos
Federica no era tonta y otros
cuentos (1970). 

O que adoitan a dicir os
críticos que nalgunha época
dedicaron a súa atención a es-
ta obra é que se trata dunha
aportación orixinal, polo seu
ton surrealista, ao xénero no-
velesco sobre a guerra civil.
La novela del Indio Tupinam-
ba segue hoxe en día integra-
da nese caixón literario que
leva a etiqueta do exilio, unha
marca que sen dúbida lle co-
rresponde e que a saca do es-
quecemento, pero que tamén
lle tira autonomía literaria.
Compre, neste sentido que,
unha vez recuperadas, as
obras producidas en situa-
cións anormais, alleas e mes-
mo heróicas, pasen a ocupar o
lugar que lles corresponde por
calidade no seu sistema litera-
rio. Neste caso estamos a falar
desgraciadamente da literatu-
ra en castelán. Desgraciada-
mente porque esta novela é
dunha alta calidade e nunca
poderemos saber por que idio-
ma tería optado Granell de
non mediar a sublevación mi-
litar españolista do 36. Desde
este punto de vista poderia-
mos dicir que a obra literaria

de Granell tamén é algo nosa,
tamén ten algo que ver coa li-
teratura galega. 

Desde unha perspectiva
convencional a estructura de
La novela del indio Tupinamba
é incoerente, as escenas sucé-
dense cun fio
condutor moi
fino ou ine-
xistente, os
protagonistas
saltan dun es-
cenario a outro
sen xustifica-
ción narrativa
clara ou mes-
mo desapare-
cen na maior
parte da esce-
na. E sen em-
bargo a novela
lese como un-
ha unidade,
sen que en
ningún mo-
mento a obra se resinta das ca-
racterísticas antes aludidas. E
isto é así por tres razóns: hai un
telón de fondo poderoso e uni-
tario que é a guerra e parte do
exilio; conta cun ton surrealista
xeral que amortece a posíbel
sensación de incoerencia pro-
vocada por eses saltos. É dicir,
a áxil asociación de ideas, a
esaxeración, a surpresa de cada
frase, fainos menos chocantes
os cambios de escena. Por últi-
mo, a tensión xeral da obra,
mantida de principio a fin, a
potencia que Granell mostra
como escritor, o caudal de co-
ñecementos que oportunamen-
te se ven ou se intúen fan dos
anticonvencionalismos estruc-

turais desta obra unha parte
máis do seu estilo e da súa pro-
pia coerencia.

La novela del Indio Tupi-
namba é unha xoia entre as
novelas da guerra. A súa dis-
torsión do realismo, logra dar-
lle unha forza inusitada a esce-
nas que nas novelas realistas
da mesma época soan xa a
cousa coñecida. Pensemos
neste sentido no capítulo da
prostituta e os soldados. Gra-
nell escribe sobre a guerra cun
cinismo que nos lembra o Cé-
line de Rigodón, un parentes-
co que se acentúa a respecto
desa e doutras obras do escri-
tor francés (por exemplo o co-
menzo de Viaxe ao fin da noi-
te, coa experiencia do autor na
I Guerra Mundial) por mor da
común temática bélica. Desde
ópticas ideolóxicas opostas,
Céline e Granell teñen en co-
mún o pacifismo que destilan
as súas descripcións, como
non podía ser menos en perso-
as que estiveron nos frontes de
batalla e que se convertirían
logo en escritores. 

O crítico Gonzalo Sobeja-
no ten comparado a Granell
con Cortázar, Cabrera Infante,
Juan Goytisolo e Juan Benet.
A min sen embargo ocórrese-
me asocialo tamén a Witold
Gombrowicz que, coma el, co-
ñeceu a experiencia do exilio.
Co polaco comparte ese amor
polo seu país que se expresa,
entre outras maneiras, na nece-
sidade de falar del. Só que ese
amor está en ambos pudorosa-
mente oculto baixo unha capa
de xenreira e dunha gama moi

variada de descalificacións e
rexoubas, o que despista aos
críticos amantes da linealidade
e de que a literatura seña tan
diáfana como un texto escolar.
Aínda máis, e quizá principal-
mente, Gombrowicz e Granell
están emparentados polo ton
surrealista, por esa deriva sur-
prendente e en apariencia sen
sentido da narración e que sen
embargo non lle quita un chis-
co de coerencia final. 

Hai que dicir ademais que
Granell escribe máis ou menos
na mesma época que Gombro-
wicz e que Céline, sen que a
súa cualidade, neste caso, re-
sulte inferior. Algo do que de-
berían tomar nota os sistemati-
zadoras da literatura española
para que Granell pase a ocupar
o lugar que merece, é dicir en-
tre os mellores e quizá un dos
poucos cun tamaño universal.
O estilo de Granell resiste o
paso do tempo e ilumina as-
pectos e contradicións que ou-
tras obras non alcanzan a sina-
lar. É o radicalismo, na forma
e no fondo, brillantemente
unidos, o que fai o seu humor
(non dixéramos aínda que o
había e moito) máis profundo
que o do Torrente da Saga fu-
ga.... Sen desmerecer a To-
rrente, hai que dicir que Gra-
nell aporta un humor máis li-
bre, máis profundo, sen a co-
erción ideolóxica que o ferro-
lán se impuña e que, compara-
tivamente, empequenece á Sa-
ga fuga... atá facela rozar o
costumismo.♦
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Elkarri
Nº 81. Abril de 2002. Prezo 2,50 euros.
Dirixe: Aintzane Ezenarro.
Edita: Instituto de Estudios Miñorano.

A situación política e xurídica
do Quebec centra as informa-
cións deste número. Aintzane
Ezenarro entrevista a José
Woehrling, Benoît Pelletier e
Daniel Turp, xuristas
quebequeses que dan as súas
particulares
visións so-
bre o futuro
deste estado
francés na
federación
canadense,
de fala ingle-
sa. Tamén se
inclúe un ar-
tigo sobre o
papel das rexións na UE e as
políticas que se seguen en
Euskadi para garantir a súa
voz na comunidade
internacional.♦

Siete de Aragón
Nº 370. 22 de abril de 2002. Prezo 1,50 euros.
Dirixe: Lorenzo Lascorz.
Edita: Instituto de Estudios Miñorano.

A publicación fai unha edición
especial co gallo do Día de
Aragón, celebrado o 23 de
abril. Ese día cumpríronse 20
anos do Estatuto de
Autonomía desta rexión.
Victorio Sues alerta dos
moitos problemas que sofre o
rural arago-
nés, acucia-
do pola cri-
se económi-
ca. María
Victoria Tri-
go informa
dos
movementos
asociativos
para
converter os
vales e ríos de Aragón como
pezas básicas na ordenación
do territorio. Miguel Ángel
Pallarés entrevista a José Igna-
cio López, presidente de Rolde
de Estudios Aragoneses.♦

Debat
nacionalista
Nº 35. Inverno de 2002. Prezo 5 euros.
Dirixe: Miquel Sellarés.
Edita: L`Opinió Catalana.

O futuro de CiU é o tema máis
sobranceiro desta edición.
Varios artigos repasan a época
de transición no partido
nacionalista que goberna en
Catalunya xusto
no momen-
to do cam-
bio de líder
de cara ás
próximas
eleccións.
Neste núme-
ro, Raimon
Carrasco en-
trevista a An-
toni Vives,
secretario do
Goberno da Generalitat, a
Josep Antoni Duran e a Artur
Mas, nos dous últimos casos,
en parella con Miquel Sellarés.
Tamén se dan datos de novida-
des editoriais das letras
catalanas.♦

Unha obra tan xenial como pouco valorada
Reedítase La novela del Indio Tupinamba de Eugenio Granell

É o
radicalismo,
na forma
e no fondo,
brillante-
mente
unidos,
o que fai o
seu humor
máis
profundo
que o de
Torrente.

Eugenio Granell.                                                                                                                                     M A N UEL VILARI Ñ O



M.V.
Familiares de Ramón Ma-
ría del Valle-Inclán, entre
eles o seu fillo, Carlos Valle-
Inclán e varios dos seus ne-
tos, amén de numeroso pú-
blico, asistiron o pasado 23
de abril en Santiago á pre-
sentación das obras com-
pletas do lendario escritor
nado en Vilanova de Arousa
en 1866. A súa impotencia
para entender plenamente o
país ao que primeiro renun-
ciara levouno a creación dun
xénero novo: o esperpento.

O presentador dos dous volumes
de Valle, editados por Espasa,
foi Víctor García de la Concha,
presidente da Real Academia
Española. No acto tamén inter-
viu o presidente da Xunta, Ma-
nuel Fraga quen resaltou a alta
consideración que os escritores
en língua galega manifestaron
sempre pola figura do autor de
Tirano Banderas ou Comedias
Bárbaras. Nese sentido, segun-
do Fraga, ninguén debe crear
confrontación “onde non a hou-
bo nin a haberá”.

En realidade, a confronta-
ción nunca estivo entre os seus
compañeiros escritores, fosen
galeguistas ou non, que sem-
pre recoñeceron a xenialidade
do arousán, senón no interior
del mesmo. A obra de Valle
pode ser lida como a expre-
sión dun conflito interno nun-
ca resolto de quen era cons-
ciente do carácter específico
de Galiza e da forte presencia
do seu idioma, pero elexiu a
opción española como vehícu-
lo da súa creación. Pese a to-
do, e a diferencia doutros au-
tores, nunca se sentiu seguro
da súa escolla. O seu retorno á
terra para morrer en Santiago
en 1936, lonxe do Madrid no
que realizou a súa carreira lite-
raria, ben podería ser conside-
rado símbolo deste conflito.

O cosmopolitismo
primeiro

Valle coñeceu na súa mocidade
os modelos políticos e culturais
de Murguía ou Brañas, pero ao
mesmo tempo os seus valores
literarios estiveron pronto co
modernismo e co escapismo
cosmopolita. O autor de Divi-
nas Palabras era consciente da
identidade nacional galega, pe-
ro non cría nas súas posibilida-
des de futuro, como deixaba es-
crito en 1893, con 26 anos de
idade: “naceu a nosa literatura
rexional imbuída no fidalgo
pensamento da vida da pequena
patria que xa non será endexa-
mais (...) con eles baixou tamén
ao sepulcro, se non o desexo da
nosa reabilitación, que fora un
crime, a esperanza de consegui-

la. Tempos aqueles en que aínda
había fe, en que tivo principio o
noso rexurdimento literario”.

Eran os anos da construc-
ción da identidade española. O
periodo vital de Valle coincide
coa aprobación do Código Civil
de raíz castelá que abolía os de-
mais dereitos, caso da consue-
tudo galega, coa elaboración
dunha historiografía exaltadora
das esencias españolas e coa
imposición cada vez máis pal-
pábel do castelán, língua consi-
derada portadora dos valores de
modernidade e universalismo,
fronte a así chamada “cultura
del terruño”, é dicir das nacións
históricas diferentes de Castela. 

Galiza sofría a forte crise do
seu modelo económico e socie-
tario tradicional, sen que ningún
sustituto autóctono fose quen de

impoñerse. Morrían os pazos,
pero non nacía industria. O futu-
ro, se de facer carreira se trataba,
estaba en emigrar a Madrid, ou
no seu defecto, aceitar os seus
modelos. Así naceu a expresión
de “gallegos a la española” que
tan ben lle acae a Emilia Pardo
Bazán ou a políticos como Gon-
zález Besada ou Bugallal. Valle
súmase a esta corrente, pero sen
aceptala de todo. Ninguén como
o autor de Ruedo Ibérico fixo
bulras da bandeira roji-gualda e
da España decadente e patriotei-
ra dos últimos borbóns. En cer-
tos momentos da súa vida pode
ser considerado mesmo un ibe-
rista ou un federalista.

Unha sociedade complexa

En Madrid, Valle descubre a

Galiza como fonte temática
extraordinaria para as súas
obras. Aínda que non é realis-
ta, apoiase máis na realidade
do que en princípio poidera
parecer, ben e verdade que
para envolvela de lenda in-
temporal e utópica, nun estilo
que tira do galego para conse-
guir tonalidades exóticas.
Neste sentido, igual que a au-
tora de Los pazos de Ulloa,
Valle escribe de Galiza pero
situándose el mesmo fora de-
se mundo. O arousán xulgaba
a sociedade galega como chea
de prexuizos, sensorial e ti-
morata a un tempo e, o que
era pior, sen clase dirixente.
Pero tamén hai en Valle mo-
delos positivos, sobre todo
mulleres e unha conciencia
do temor aos funcionarios do
Estado que reprimen o mundo
labrego. 

O autor de Romance de lo-
bos evoluciona dun elitismo
aristocrático e españolizante a
un afán por diseccionar o esta-
do de conciencia (brutal, alie-
nada, supersticiosa e oprimida)
do pobo galego. Non consigue
comprender en toda a súa com-
plexidade esa sociedade, como
ten apuntado Francisco Rodrí-
guez (Galicia en la obra de Va-
lle-Inclán, 1991) pero de tal
frustración nace unha distor-
sión de gran trascendencia lite-
rario: o esperpento. 

A súa orixe fidalga impíde-
lle, por exemplo, recoñecerse
no movimento antiforal e la-
brego das primeiras décadas
do século XX. Con todo, o es-
pertar do país que é tamén o
nacimento do galeguismo mo-
ven a curiosidade do escritor
que non casualmente amiga
con Castelao. Abre os ollos
curioso sen comprender de to-
do. Son os seus últimos anos.
En 1936 fina, xusto antes de
que outro brutal cambio fose a
ter lugar.♦
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ler é ser

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

O PADRE SARMIENTO
Henrique Rabuñal

Un ensaio sobre os alicerces
da conciencia de Galiza.

Valle-Inclán, a frustración de non chegar
a entender Galiza na súa plenitude
Presentan en Santiago a edición das súas obras completas

Valle-Inclán retratado por Alfonso en 1932. 



Os mozos que pularon para que
non esmoreceran pertencían ao
emerxente movemento asocia-
tivo do nacionalismo. Desde
1967 a Asociación Amigos da
Cultura tentaba restaurar as tra-
dición do galeguismo republi-
cano e celebracións como as
dos maios eran na práctica a
única manifestación cultural
que de xeito masivo, unánime e
público se permitía usar a lin-
gua galega. A súa desaparición
era pois un risco que Amigos da
Cultura propúxose combatir or-
ganizando un certame de maios
ante a deixación e a indolencia
do concello e a delegación pro-
vincial de Información y Turis-
mo, organismos supostamente
encargados naqueles anos dic-
tatoriais de manter as tradicións
festivas pontevedresas.Amigos
da Cultura artellou o concurso
de maios de 1972 e desde aque-
la xa non existiu ano no que fa-
llaran os maios.

Os mozos nacionalistas
contaron para a restauración
coa axuda de outros xoves que
anos atrás animaran a construc-
ción de maios nos barrios e ta-
mén cos consellos de Agostiño
Portela, un debuxante de sem-
pre ligado aos maios, que mes-
mo serviu como aval ante un-
has autoridades, máis que des-
confiadas, ante o activismo
cultural desenvolto desde Ami-
gos da Cultura.

A restauración do certame
e a festa entroncaba cos esfor-
zos realizados precisamente
polo propio Portela e o grupo
de artistas e xornalistas que
navegaron nas aventuras de
Sonata Gallega, Ciudad e Li-
toral publicacións todas elas
que, na postguerra, mantiveron
a lembranza do esplendor dos

maios. Cuña Novás, Sabino
Torres, Emilio Álvarez Ne-
greira, Celso Emilio Ferreiro e
o propio Agostiño Portela, co-
as suas entregas artísticas, con-
tribuíron a que, ata mediados
dos 60, pervivira o concurso.

Poetas dos maios

Foi precisamente a Portela a
quen lle dedica Ben Cho Sey
–outro dos grandes mantedores,
neste caso dos maios ouren-
sáns– un poema titulado “O
maio” incluido no seu poemario
Berzas publicado en  1951 nas
mesmas Gráficas Torres da Co-
lección Benito Soto. Encabeza-
do por un A Agostiño Portela,
namorado dos maios o poemiña
remataba cantando ao maio que
axota os costumes, critica aos
ladróns fala dos proiectos e
d’outras cuestiós. Bátelle os de
Abastos, rise das parvadas...
Cantares para os maios ouren-
sáns que tamén atoparon aco-
modo cando –andaban os
ríos/falando baixiño/e cantaro-
laban/ no son do muiño– na po-
esía de Antón Tovar. En Arre-
dores, unha entrega poética de
1962 presenta o seu “Fixen un
maio”: Era a primavera/deca-
teime máis/que se vai e morre/e
nunca se vai./Collín polos mon-
tes/bugallos e xestas/ e fixen un
maio/pra brincar nas festas.

Os dous poetas, nunha tra-
dición que se perde nos versos
medievais de Pero Barroso e
Afonso, O Sabio. Continua por
Antonio de la Iglesia e  se
afianza con Curros Enríquez e
o Maio longo de Rosalía.

No camiño, Florencio Del-
gado Gurriarán cantando os
maios de Valdeorras e un, máis
descoñecido, “Eiqui ven o ma-

yo” publicado en 1927 polo po-
eta de Viveiro morto en Manre-
sa en 1936, Xan Plá e Zubiri: 

(...)
Hai espritos duros,
coa durecía dum penedo. 
que atinción non prestan
ó sentil cantar dos nenos;
e, tan logo sinten,
diante da casa, o son lixeiro
pois, os paxariños, 
fan pulir no luco espeso
i es ti que arrincas
o xentil cantar dos nenos;
Eiqui ven o “mayo”,
de follaxe ricuberto;
trainos moitas frores
pra que nos engalanemos...

Maios cantados e támen
perdidos ou esquecidos dos que
só queda testemuño  na voz dos
poetas. Maios humanos como o
de Viveiro ou o de Betanzos in-
serido hai xa cento quince anos
nas páxinas pioneiras de A Fu-
liada por un anónimo e retran-
queiro poeta das Mariñas:

Este é o Mayo
rapazas garridas,
O mayo de Arzua
que escrebe as morriñas.
Vinde a velo
que é home longo,
que bonito
e que bó mozo.
Cantade meus queridiños
E facer fuliada, 
que anque montañés, ben sei
choscarlle o ollo ás rapazas.

Este é o Mayo
de froles cheirosas,
Mal trasno te leve
langrán da Rúa Nova,
Este é o Mayo
Señora, é
que ven da montaña
buscando parné.
Cantade meus queridiños
hoxe non teño que darvos
Non hai rapaza que me pague
o título de A...fogalo!
Este é o Mayo
rapás gonzaguista
que foi benemérito
e dempois carlista

Vinde velo
que é home longo
ten boas barbas
i é bó mozo.  

Os maios de hai cen anos,
xusto os que salvou da quema
Francisco Portela Pérez, pai
de Agostiño, empalmaron cos
que desde O Galiciano reivin-
dicara o Rufino Portela en
1887: Coas eleuciós, pulíti-
cos/ e nosoutros co iste Mayo/i
esquirbindo pra Galicia/ O
Galiciano e Tío Marcos. Ho-
xe, a trinta anos dos restaura-
dos pola mocidade nacionalis-
ta en Pontevedra, aínda anda-
mos coa agulla de marear:

Os maios deste ano
non nos gostaron ren
veremos si nos gostan 
pro ano que ven.

Con máis afinación
e con máis galanura
pois niste maio, nenos,
non dístedes unha.♦
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Tres décadas de maios e poesía
X. ENRIQUE ACUÑA

Trinta anos sin falla. Os maios voltaron a sair ás ruas de Pon-
tevedra. Foi en 1972 cando un fato de mozos tentou arranxar
unha situación que se repetía desde había anos atrás. Os ri-
llotes, e quen os animaban, non eran quen de facer xa maios
desorientados e confundidos por unhas elites cidadáns que ví-
an neles a rémora do pasado. Malia ser unha das tradicións
máis asentadas na vila corrían o risco de desaparecer ante a
bendición das autoridades locais do réxime franquista. Non ca-
draban xa cos novos tempos e por riba cantábanse en galego.

EVARIST O



A Dona Neves morreulle unha
filla e ten dous en Lisboa, un en
Madrid, dous en Vigo e unha na
Cañiza. Dona Neves mostra á
cámara a infinidade de palabras
que lle brinda a toponimia do
horizonte da súa aldea da Cañi-
za. Aproveita para responderlle
ao director portugués que está a
filmar un documental titulado co
seu nome unha das preguntas
que el trae desde Lisboa: “É di-
fícil de explica o que é a sauda-
de. A saudade é unha enfermida-
de. Unha persoa que ten sauda-
de, sofre. Teño saudade dos
meus fillos que teño lonxe, da
xente que me faltou”. 

En abril proxectábase na ci-
nemateca de Lisboa o primeiro
documental da triloxía ideada
por Miguel G. Mendes. O laio
pola desatención que desde alén
Miño teñen para o que acontece
nesta outra beira desaparece can-
do se fala con este novo director
portugués. Afirma Mendes que
desde novo coñeceu a existencia
de Galiza como un país cunha
identidade propia, cunha grande
cercanía cultural pero, sen em-
bargo, alonxado por unhas forza-
das fronteiras. “A lingua é próxi-
ma e o imaxinario rural é o mes-
mo que lembro da miña infancia,
Deva é como a aldea portuguesa
que lembro”, comenta o director. 

D. Neves rexistra unha reali-
dade rural galega que, con cer-
teza, parecería na Lisboa de ho-
xe tirada dun retrato en sepia.
Muxe a vaca co único ruído
dunha campá e canta A saia da

Carolina mentres unha viciña
aventura a bondade de vivir
noutro tempo: “Se fose eu nova
había de recorrer o mundo todo,
Nova Iorque, México...”. Lon-
xana a calquera interpretación, a
realidade de Neves imponse con
forza no filme. 

Camões é, de quen?

No verán Miguel G. Mendes vol-
verá a Deva para comezar a ro-
daxe do segundo documental.
Traerá entón a copia de D. Neves
e fará unha proxección diante
dos viciños da aldea que prota-
goniza o documental, unha co-
marca de grande emigración a
Portugal. Provocará entón a
mantenta que os de Deva falen
dos fillos que marcharon a Lis-
boa, nunha teima que non seme-
lla difícil á vista do primeiro do-
cumental no que algunha viciña
non se resistiu a dar as señas dos
seus descendentes. “Traballa na
cervexaria Ramiro de Lisboa....”

Cos dados apuntados Miguel
G. Mendes dirixirase de novo a
Lisboa e procurará aos fillos de
Deva para construír Galiza ao

lonxe, o que será o seu segundo
documental que xirará arredor da
presencia dos galegos en Lisboa.
“Cando en 1755 un grande terre-
moto asolou Lisboa, uns 80.000
galegos viñeron para axudar. No
século XIX a metade da poboa-
ción de Lisboa era galega e a
presencia dos seus descendentes
é aínda notábel. Como carboei-

ros ou aguadores e rexentando
cafés, pensións, restaurantes ou
ultramarinos formaron parte da
cidade e aínda cando alguén é
moi traballador díselle Pareces
un galego”. A relación establéce-
se nestas dúas partes da triloxía
tanto pola proximidade dos po-
bos como por ese rego que a
emigración abriu entre Deva e

Lisboa. Para o fin, Miguel G.
Mendes buscará voces que expli-
quen as relacións históricas e po-
líticas entre os dous países na úl-
tima parte da triloxía que titulará
Camões é nosso. Falará entón
con organizacións nacionalistas
e reintegracionistas e recollerá
tamén opinións distintas dunha
relación que ao seu ver semella
complexa en exceso. “Temos un
grande descoñecemento do que
acontece en Galiza e quero con-
tribuír a que iso mude. Trátase
dun pobo que está ao noso lado
que se interesa por nós e nós te-
mos tamén a obriga de interesar-
nos por el. No día de hoxe, cun-
ha economía global que impera,
necesitamos defender a nosa
identidade cultural” defende o
director portugués. 

Desde a Praça da Alegría, un
dos espacios con máis encanto do
centro de Lisboa, Miguel G.
Mendes repara na imposibilidade
de traducir a palabra saudade a
outras linguas. Rexistra coa súa
cámara “un sentimento real e un-
ha relación que se estableceu hai
séculos, que tende a desaparecer,
e esta si por cuestións imperialis-
tas”, “unha lingua da que xurdiu
o portugués e que sendo patrimo-
nio colectivo debería ser necesa-
riamente preservada” e tamén as
razóns “para entender como na
actualidade, nun espacio sen
fronteiras existe un pobo ou polo
menos unha grande fracción dese
pobo que quere ser libre”. Unha
mirada que, no centro de Lisboa,
mesmo semellará extravagante.♦Nº 1.032 ● Do 2 ao 8 de maio de 2002 ● Ano XXV

Xamón e santa, detalle da casa de Neves e Aldiro.

A historia de Dona Neves,
a protagonista galega dunha fita

portuguesa
CARME VIDAL

Dona Neves é a muller da aldea de Deva (A Cañiza) que protagoniza o primeiro docu-
mental do director portugués Miguel G. Mendes. Móstrase en vivo diante dunha cá-
mara que en breve filmará as outras dúas partes da triloxía que Mendes adica a Galiza. 

Neves e o seu home, Aldiro, mostran no documental a súa vida na aldea de Deva.



“O ano pasado deuse un boom de
curtametraxes e conta contos e
decidimos que sería interesante
organizar unha quincena cultural
baseada neles. Coido que é como
se tivera que ver cunha lei da
brevidade que rexe os nosos dí-
as, que ten que ver co ritmo de
vida que levamos, falto de tem-
po. Nunca viñan xuntos as curta-
metraxes e os contos e nós deci-
dimos asocialos. Despois uniuse
a Baku un grupo de rapaces inte-
resados na música e, este ano,
dámoslle máis peso ás actua-
cións musicais”. Lupe López, da
asociación, explica que a segun-
da edición do Corto-Conto, que
remata o 4 de maio, está tendo
aínda máis éxito que a do ano pa-
sado. “No 2001 era a primeira
vez que nos metíamos neste pro-
xecto e foi un éxito. Pensabamos
que o segundo sufriría un baixón
do interese da xente, pero está
acontecendo o contrario”.

¿Que ten de peculiar esta bre-
ve quincena na cidade da Mura-
lla? Lupe López explícanos que

a orixinalidade estriba sobre to-
do no escenario das actividades
culturais: bares e pubs funda-
mentalmente. Os donos dos lo-
cais pagan
unha parte do
que custa a
actuación e o
c o n c e l l o
aporta a
maioría do
orzamento do
Conto-Corto.
Participan lo-
cais como a
Tapería, Pe-
rro Verde,
Dvorak, Ba-
rrabás, Club
Superfly e o
Émo. “Ao
concello gus-
toulle moito
que as actividades se levaran a
cabo nos pubs, porque é unha
maneira de ofrecer unha alterna-
tiva mentres estas tomando unha
copa. ¿E sabes o mellor? Algúns
bares comezaron con concertos e

contacontos a través da nosa
quincena, pero agora xa progra-
man eles o resto do ano. Ade-
mais, nesta segunda edición fo-

ron varios os
que dirixiron
a nós porque
querían par-
ticipar”, ex-
plícanos Lu-
pe.    

Duran te
estes días ac-
túan no Cor-
to Conto gru-
pos musicais
como Isla
Bikini, Stu-
pidfacientes
e Mistaken;
na r r ado re s
orais como
Cándido Pa-

zó e Ricardo Barreiro, e proxéc-
tanse curtametraxes como Inútil
de Pazo Rañal, Os días do caos,
de X.M. Bazana e O froito do te-
dio, de Rubén Cora. “Notamos
que medra o interese porque aín-

da que se incorporaron bares no-
vos á quincena, o público xa vai
buscando o local aínda que non o
coñeza”. 

A asociación naceu para or-
ganizar estes quince días cultu-
rais e colleu o seu nome da no-
vela gráfica The Sandman. Caza-
dores de soños, de Neil Gaiman.
Nela, os baku son uns animali-
ños que comen soños, de xeito
que se alguén ten un pesadelo
pode chamalos para que o elimi-
ne. Preguntámoslle a Lupe Ló-
pez se os baku seguirán ofrecen-
do quince días de brevidade cul-
tural. “Agora ampliamos as no-
sas actividades ao teatro, temos
un grupo en colaboración con
Amnistía Internacional. Confío
en que a quincena teña continui-
dade os vindeiros anos, enfrontá-
monos ao problema de que a
xente da asociación é moi nova,
estudiando, acabando a carreira e
buscando traballo. Non sabemos
onde estaremos o vindeiro ano,
pero seguro que se é necesario
alguén collerá o relevo”.♦
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Memento 
BIEITO IGLESIAS

En Mekone e pola
acción de Prometeu,
constitutiva do

humano, os deuses
arredáronse dos homes.
E apareceu a muller que,
segundo Hesíodo,
causou estupefacción
aos mesmos Inmortais. E
coa muller o amor e o
sufrimento, a doenza e a
morte; en lugar da
harmonía e o simposio.
Esta tirada abre un
magnífico libro de
poemas (Mtesis) de
César Cunqueiro. O
mesmo César, con
outros convivas
(Leiceaga, Sanfiz,
Baamonde, Rivera
Arnoso, este menda e
unhos tantos lerendas),
deixou estupefactos aos
Olímpicos desde aquel
Colectivo Avante que
rachou por vez primeira
a monotonía da lista
única á dirección do
Bloque. Talvez porque,
ademais de candidatos
alternativos, propuña a
unión co grupo liderado
por Camilo Nogueira, a
alianza con CIU e PNV,
acordos co PSOE nas
municipais, asunción do
marco europeu e
substitución do
frentismo (Un ballo in
maschera) por un
partido plural. O groso
de tal programa foi
executado
posteriormente polos
Únicos, que daquela
impugnaban a entente
cordial cos
nacionalismos
moderados vasco e
catalao aducindo un
indómito espírito
esquerdista e rexeitaban
acorados (a piques de
sufrir un tastabao) o
pacto cos socialistas. Na
política non rexe o
copyright, renunciemos
aos direitos de autor.
Non cambia, ai iso non,
a astucia inveterada de
certos capos que pactan
o seu solio na curota do
Olimpo ao prezo de
darlle o cu ás propias
mesnadas. Algún
dirixente de Esquerda
Nacionalista, agora
excluído e emburricado,
viu rabenar entón as
barbas do viciño sen pór
a súa barbicha a
remollo. Todo o anterior
sexa dito sen ansia
ningunha. Varios
daqueles avantados
vivimos e bebemos
felices, lonxe das
peroraciós mazadoras
que se estilan nos
congresos. Pois está
escrito: os discursos dos
Deuses son longos pero
a vida é breve.♦♦

GARRINCHA

COIDO, SEÑOR MEODORO, QUE 
PREPARARSE PARA UN DEBATE NA
TELEVISIÓN, CUN CONTRINCANTE

POLÍTICO...

...NON É
PRECISAMENTE O

QUE VOSTEDE ESTÁ
A FACER.

OO SS   BBAAKKUU EENNCCHHEENN   OOSS
BBAARREESS  DDEE  LLUUGGOO

A. ESTÉVEZ

Na asociación Baku consideran que o ritmo de vida actual réxese pola lei de brevida-
de. Este ano organizan por segunda vez a quincena cultural do Corto Conto en Lugo.

Imaxes da Quincena Cultural da edición do pasado ano, 2001.



Os Bolechas van a praia é o tí-
tulo gañador do premio Galix
deste ano. Pero Pepe Carreiro
conseguiu “pleno” neste con-
curso que votan os cativos lei-
tores das bibliotecas públicas.
A serie protagonizada por Car-
los, Loli, Pili, Braulio, Sonia e
Tata Bolechas máis o seu can
Chispa acadou asimesmo o
premio á mellor ilustración e ser
tamén finalista na mesma cate-
goría na que resultou gañado-
ra. Os cativos non deixaron lu-
gar a dúbidas na súa preferen-
cia polos Bolechas, a serie de A
Nosa Terra que vai xa polos
vinte números. Despois de Os
Bolechas cortan o pelo, Os Bo-
lechas van ao circo, Os Bole-
chas van a un cumpreanos ou
Os Bolechas teñen gato, agora
tamén os Bolechas veñen de
gañar un premio. 

Desde que os Bolechas na-
ceron os nenos teñen compar-
tido moitas situacións con es-
tes peculiares irmáns. Xa visi-
taron o médico, lavaron ao can,
xogaron ás escondidas, apren-
deron a cruzar a rúa, pasaron
medo, foron á aldea e mesmo
participaron dun xogo de ma-
xia. Tatá, o bebe da familia, é o
que máis tenrura levanta entre
os lectores. Os nenos de xa ca-

tro, cinco, seis ou sete anos
síntense grandes ao lado des-
te pequeno que rara vez aban-
dona o chupete pero que com-
parte todas as aventuras dos
seus múltiples irmáns. ¿Como

explicar, se non é pola simpa-
tía, que cada vez haxa máis
cans que se chaman Chispa,
como o husky siberiano dos
Bolechas? Non hai cativo que
non distinga a Loli de Pili, malia

que só un ton da cor do cabelo
sexa o único feito diferenciador
destas dúas xemelgas. Carlos,
Braulio e Sonia completan a
barulleira e singular familia, ta-
mén polo agora extravagante
número de irmáns. 

O autor dos Bolechas non
pode deixar de mostrar a ilu-
sión que lle produciu que os
propios cativos fosen os que
escollesen a estas persona-
xes que de tanta compañía
parécenlle xa familiares. “Pa-
san momentos divertidos e iso
é o que se buscaba, a comu-
nicación directa cos nenos. Eu
disfruto con eles e por iso me
alegra que tamén os lectores
o pasen ben”, comenta Carrei-
ro que mesmo chega a rir con
algunha trasnada de calquer
dos seus Bolechas. 

Namóranse e fan pis

Engado especial ten para Ca-
rreiro construír personaxes dos
que os nenos falan e que, dun-
ha ou outra maneira, forman
parte xa da súa infancia. “Co-
mo foron eses debuxos que
nos acompañaron a nós na
nenez. Temos capacidade para
ter os nosos propios persona-
xes e os Bolechas poderían ser

protagonistas da televisión co-
mo son, por exemplo, os Simp-
son”, comenta Pepe Carreiro, a
quen os rapaces lle “esixen” a
cada pouco novos episodios
dos populares irmáns. 

Os Bolechas non deixan de
asombrarse pola cantidade de
cousas que poden pasar na vi-
da dos nenos. Nos próximos
números, os seis irmáns sufri-
rán o andazo do namoramento,
perderán a Chispa, farán un
carro tradicional e tamén pasa-
rán unha noite movida erguén-
dose un a un para facer pis.
“Non se van facer maiores nun-
ca. Levaría un grande disgusto
se medraran” di Pepe Carreiro. 

O trasno da asociación Ga-
lix será entregado a Pepe Ca-
rreiro o sábado día 4 no paseo
central da Alameda de Com-
postela, onde se celebra nes-
tes días a Feira do Libro. Xun-
ta el, recollerán os galardóns
outorgados polos novos lecto-
res, Alberto Varela Ferreiro por
Ana Marciana (Xerais) na cate-
goría de 8 a 11 anos, Concha
Blanco por Quero que veñan
meus pais (Casals) para o tra-
mo de 11  14 e Xosé A. Neira
Cruz por As cousas claras (Xe-
rais), escollido polos lectores
con máis de catorce anos.♦

Nº 1.032 ● Do 2 ao 8 de maio de 2002 ● Ano XXV

Os Bolechas gañan un premio
CARME VIDAL

Cando Pepe Carreiro visitou un colexio de Catoira os cativos apresuráronse a darlle novas ideas para os Bolechas. A máis
defendida tiña un título claro: “Os Bolechas van a Catoira”. Esa simpatía coas  personaxes creadas por Pepe Carreiro ex-
plica que os nenos de menos de sete anos votasen a serie de Carreiro como a preferida para os premios Galix do 2002. 

Pepe Carreiro, criador e debuxante dos Bolechas.                              XA N  C ARBALLA
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Allariz conta cunha man-
chea de engados para unha vi-
sita. A peseata pola beira do
río, as calexas de pedra, os
Museus do Coiro, o Muiño, o
Museo do Xoguete... son al-
gúns deses lugares obrigados.
Pero a poucos quilómetros, sa-
índo pola estrada cara Xun-
queira de Ambía, atópase no
médio dun prado e a carón do
Arnoia, unha formación de pe-
dras e árbores plenas de córes.
É o Ecoespacio do Rexo, ar-
gallado hai uns anos polo bas-
co Agustín Ibarrola, que tivo a
posibilidade de intervir na cre-
ación nunha sorte de mistura
da arte coa natureza.

O lugar convida ao disfrute
pola calma e porque as formas
que amañou Ibarrola suxiren á
fantasía e reforzan a beleza do
lugar. Río arriba hai unha pe-

quena minicentral, pero a canle
de desaugue agora está valada e
o paseo e a pesca son activida-
des recomendadas.

Di Ibarrola que non se debe

comparar esta actuación coas
que realizou no País Vasco.
Aquí recolleu grandes pedras
de pizarra e granito “e púxen-
lles algún tipo de signo ou com-
posición pictórica. Son como
esculturas e teñen relación entre
sí polas cores e pola propia ali-
neación no campo”.

A pizarra e o granito son
materiais procedentes de ver-
tedoiros e xa non tiñan uso in-
dustrial, os tamaños seguen
sendo humanos e sobre eles re-
flexiona Ibarrola, “as obras
son humanas porque permiten
acaricalas coa palma da man e
iso fai que a percepción sexa
máis que intelectual de todos
os sentidos”.

Se un coñece as obras de
Ibarrola axiña identificará o es-
tilo, pero ao visitante ocasional
por forza se ve algo asombrado

de que sobre aquel verde incó-
lume, ao pé dunha extensión de
terreo no que triscan as ovellas
da Escola de Pastoreo e a fábri-
ca de queixos que hai a carón
do Ecoespacio do Rexo, resta-
llen ao sol as cores sobre o pa-
no verde.

É un museo ao aire libre ao
que quizais lle falte promoción
dentro dos espacios que oferece
Allariz, pero como arte contem-
poránea, se se quer como insta-
lación ao ár libre, amósase con
máis liberdade e máis posibili-
dade de reflexión que moitos
museos. O artista basco ten cla-
ro que nun lugar pechado, coas
obras de arte protexidas, non
hai aproximación posíbel, “es-
tando en plena natureza a xente
comparte as ideas e voz alta,
síntese máis libre para expresar
as súas opinións”.♦

Ibarrola na beira do Arnoia

Sitios Xan Ca rba l l a

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

Cando durante a cea de despedida
a que Xesús convocou aos seus
máis achegados colaboradores,
Felipe, toma a palabra para lle
preguntar por que non lles presen-
taba ao Pai dunha vez por todas, o
mestre ficou como se llas deran.
¿Despois de tres anos, aínda non
se decatara de cal era a súa men-
saxe? ¿Non sabía este bendito que
o Pai e el eran a mesma cousa?

Felipe, natural de Betsaida,
era, como outros discípu-
los de Xesús, pesco de

profesión, e estudioso da lei mo-
saica coma case todos os varóns
xudeus. Pero tamén coma todos
eles, desexaba coñecer a aquel
de quen tanto falaban as Sagra-
das Escrituras, polo menos para
lle tapar a boca aos incrédulos
que negaban a existencia dun ser
superior que prometera visitalos
para ampliar esa alianza de apre-
cio, amor e protección contra
calquera inimigo do seu pobo, e
para o que el, entre outros, se le-
vaba preparando desde que tiña
uso de razón relixiosa.

Segundo algúns autores, Fe-
lipe, antes de se acoller á disci-
plina do de Nazaret, xa fora co-
laborador e discípulo do Baptis-
ta, aquel que por medio da auga
outorgaba as gracias da divinida-

de; así que, cando Xesús o invi-
tou a seguilo, Felipe non o dubi-
dou e aínda chamou a algúns
amigos; “ti ven e verás” din os
evanxeos que lle dixo a Natanael
(despois chamado Bartolomeu),
pois se co outro non funcionaba
o rito simbólico da auga, con es-
te era a palabra, pero sen que
nunca negase un o valor do ou-
tro, de maneira que, cambiar de
mestre, para Felipe non era máis
ca unha especie de novo e máis
avanzado curso académico.

Así é que, cando despois de
tres anos de atenta e disciplianda
aprendizaxe lle pregunta Xesús,
no intre que este escollera pra dar
a derradeira lección, que cando
lles ía presentar ao tan longamen-
te agardado Deus Pai, o mestre
pensou seriamente en catealo.

Esen embargo aí volve el,
despois de recibir a sim-
bólica luz do Espírito

Santo, a tomar a inciativa e ca-
miñar polas rotas da terra para
levar a mensaxe de Cristo a Fri-
xia, na Asia Menor, onde os ha-
xiógrafos aseguran que se fixo
famoso como domador de ser-
pes, sen especificar de que clase
eran as devanditas.

As lendarias historias contan
que, estando en certa ocasión

diante dun ídolo, a quen o gober-
nador daquela provincia quería
que o apóstolo honrase e festexa-
se, saíu, para pasmo de todos, de
debaixo da peaña un monstro,
con formas de dragón e xeitos de
asasino, despedindo un envele-
nado alento que lle facía perder o
coñecemento e ficar sen dar a pé
nin a man a quen ousaba acercar-
se, e aínda ameazaba co seu féti-
do bruar aos demais.

Daquela, Felipe propuxo
un cambio na situación:
el devolvíalle a vida

aos finados se despois se conver-
tían todos á fe de Cristo. E como
non podía ser doutro xeito, o go-
berno en pleno aceptou o envite
e el acadou o seu obxectivo. E
aínda mostrou valor gratuíto pa-
ra expulsar ao endiañado mons-
tro a un deserto onde nunca pu-
xera pé persoa algunha. Logo,
cando xa todo ficaba en calma e
el fora erixido en singular liber-
tador, organizou aos novos cren-
tes, con novas leis e novos diri-
xentes. Craso erro.

A maldade dos desposuídos
enfrontouse á picardía apostóli-
ca, e Felipe foi perseguido por
atentar contra a orde establecida
negándolle valor: ás máis antigas
tradicións autóctonas e solvencia

aos máis arraigados gobernates.
Felipe, que como teólogo

aínda combateu a secta dos ebio-
nistas, que se ben crían en Xe-
sús, non así en que o seu corpo
fora humano, como político íase
convertendo nun revolucionario
que atacaba os cimentos das
máis arcaicas tradicións, e come-
zou a ter problemas.

C ando chegóu á cidade
de Hierápolis, tamén en
Asia, xa non foi capaz

de convencer aos paisanos dos be-
neficios do cristianismo, e daque-
la, el, que fora quen de lle poñer
freo aos desmáns dun maligno
monstro, ou de interrogar ao mes-
mísimo Fillo de Deus para ver se
dunha vez por todas lles amosaba
a face do Pai dos Ceos, non puido
contra o rigor dos xuíces nin con-
tra a mobilización das turbas, que
se un día atoparon a paz e a saúde
nas súas benditas palabras, agora
acusábano de malvado, por ese
afán de renovar todo, de cambiar
as leis e os gobernos.

Felipe foi azoutado, apedrado
e condenado a morrer na cruz, e
el, humilde, solicitou dos verdu-
gos que, se non lles importaba o
crucificasen coa cabeza para abai-
xo, para que o seu martirio non fo-
se confundido co do seu mestre.♦

Santo Felipe, apóstolo domador de serpes

A reforma
das reformas
XURXO G. LEDO

Xa estamos de novo
en reformas. Hoxe
en día as obras non

se caracterizan
precisamente pola súa
calidade, e así temos que
reformar a educación, o
IRPF, a universidade, a lei
de partidos, as
prestacións por
desemprego, etc.

Quizáis sexa un bo
momento para reformar
ese problema de humidade
que temos dende hai
moitos anos: oito millóns
de pobres. Claro está que
os problemas de humidade
son moi difíciles de
arranxar, xa que chove
moito e de maneira
inesperada.

Unha forma de
impermeabilizar a casa é
inventar unha frase
elocuente como “España
va bien”, ou mesmamente
botarlle a culpa dos
problemas á coxuntura,
esa extrana señora que
aparece sempre nos
momentos difíciles.

A pesar dos problemas
de construción, estanse a
vender pisos en moitas
zonas do reino español a
2400 euros o metro
cadrado, e todo, segundo
algún ministro, como froito
de gran momento que
atravesamos.

Pode ser que os
ministros, conselleiros e
demais especies protexidas
(que non en extinción),
conten con algunha axuda
pola adicación a patria,
como por exemplo teñen
elementos ilustres da
agricultura: Mario Conde,
a Duquesa de Alba, Juan
Abelló e outros.

A derradeira reforma,
que promete ser moi
popular, é o programa
estrela do Ministerio de
Educación: Operación
Triunfo. Este programa
consiste en pasar polo
arco de triunfo aos
estudantes, os obreiros, os
parados, e a todo aquel
que teña un soño:
sobrevivir. Cantando
podemos exportar a nosa
cultura, o noso saber
facer, e quizáis convencer
o tal Sharon de que faga o
amor e non o terrorismo.

Agora só queda por
reformar algúns que
outros cerebros que
seguen sen entender a
importancia da disciplina,
da autoridade e da orde. A
estes hai que ensinarlles a
historia gloriosa do
imperio español,
construída sobre a base da
fe cristiá, do esforzo servil
e abnegado, e o
sentimento patriótico de
ser os escollidos para unha
gran causa.♦♦



Por subconscente asociación
de ideas, namentras estaba ca-
vilando sobre o xeito de res-
ponder á demanda de datos
acerca de D. Laureano Gómez
Paratcha, chamei por teléfono
a Gonzalo Bouza-Brey Villar,
para indicarlle que aquela noi-
te viaxaba á Coruña, Hartmut
Heine, o querido autor alemán
de A guerrilla antifranquista
en Galicia. Podía ahí contactar
con el, posto que tiñan progra-
mado que participara, con
máis razón que ninguén, no
próximo congreso de Catoira,
que se adicará aos nosos histó-
ricos guerrilleiros. A aso-
ciación de ideas, no exacto
sentido das palabras, máis que
nada consistiu en que mentras
eu me estaba acordando de Pa-
ratcha e a súa familia, no re-
cente 14 de abril, Gonzalo pro-
movía a homenaxe a D. Elpi-
dio Villaverde, diante do cole-
xio vilagarciano de O Ramal.
Colexio que agora ocupa o edi-
ficio da Escola de Artes e Ofi-
cios, construída en tempo da
República, cando era alcalde
de Vilagarcía de Arousa don
Elpidio, e por iniciativa súa.

Días despois Mariví
Villaverde, a admirá-
bel escritora de Tres

tiempos y la esperanza, filla do
inesquecíbel alcalde e deputa-
do arousán, proporcionoume
fotocopias das páxinas do Dia-
rio de Arousa consagradas á
homenaxe ao seu pai, e a con-
memoración da data clave da
República do 14 de abril. Teño
así o lecer de follear esas planas e
de ver nelas ao poeta/promotor e
abogado das boas causas, acompa-
ñando a Rosina Vilaverde, a filla
maior de D. Elpidio, e viuva do bo
socialista leonés, Sandalio Alonso
de la Riva, de quen se namorou no
exilio bonaerense. Tamén apare-
cen entre os flamantes cidadáns
pola República que realizaron a
ofrenda floral ao seu antigo depu-
tado e “por todos aqueles que de-
ron a súa vida e esforzo” por ela,
José Recuna, primeiro alcalde de
Vilagarcía na democracia vixente
e o seu compañeiro de partido Xo-
sé Xiráldez, que asimesmo disfru-
ta dunhas merecidas vacacións na
organización socialista, xunto a
Xeso, o vello rockero Teo Cardal-
da, excepcional adail e historiador
de Vilaxoán, que non cabe confun-
dir co seu tocaio e curmán, o po-
pular cantante.

■ A IDENTIDADE DE CÓMEZ
PACHACA. O exemplo de D. Lau-
reano Gómez Paratcha que escri-
bín no precedente número de A
Nosa Terra, apareceu claro está,
dez días despois de que publicou
o xornal arousán as páxinas con-
sagradas á II República en Vila-
garcía. Se saise denantes o meu
longo anaco, e se o leran nesa
Redacción, supoño que poñerían
correctamente o nome e apelidos
daquil médico e político, ao titu-
lar, coma titularon, a curiosa no-
ta epigrafiada así: Luís Cómez
Pachaca, alcalde que fue minis-
tro por un día.

Menos mal que xa no texto da

nota o C do primeiro apelido tró-
case no correcto G, o facer un
exercicio de histórica ficción ao
informar que “Luís Gómez Pa-
chaca, alcalde de Vilagarcía na
República, ostenta el récord de
brevedad como cargo ministerial,
puesto en el que fue cesado en el
mismo día de su nombramiento”.

O aútentico Gómez Paratcha,
D. Laureano, foi en verdade, “al-
calde da súa vila na corporación
municipal anterior á nomeada po-
la Ditadura de Primo de Rivera”,
tal como apuntei no seu exemplo.
Isto é: o último alcalde do perío-
do constitucional e parlamentario
do reinado de Alfonso XIII.

Alcalde da monarquía, pois,
Paratcha, pero ministro da II Repú-
blica no primeiro goberno presidi-
do por Alejandro Lerroux, e cons-
tituído por unha concentración de
ministros do seu partido radical e
dos repubicanos á súa esquerda. 

Aínda a CEDA, de Gil Ro-
bles, non formaba parte do Go-
berno, aínda que xa estaba a pi-
ques de encetar o bienio negro.

Representaba Gómez Pa-
ratcha nil ao Partido Re-
publicano Galego. Foi

ministro de Industria e Comercio
dende o 9 de setembro ao 8 de
outubro de 1933. Un mes enteiro,
polo tanto, e non unhas poucas
horas, coma lle ocurrira a Luís
Rodríguez de Viguri, a primeira
vez que foi ministro de Alfonso
XIII, nun Goberno conservador.

■ UNHAS VIDAS PARALELAS.
Continuo tratando de D. Laureano

porque a súa vida é ben paralela á
de D. Elpidio, o seu conveciño e
correlixionario que agora exempla-
rizo. Naceron ambos en Vilagarcía
a fins do século XIX; Villaverde, o
16-XI-1887. Os dous foron alcal-
des do seu concello: Paratcha, aín-
da coma liberal monárquico, men-
tras concluía o turno de partidos da
Restauración. Cando marcha a
Madrid, o seu grande amigo Elpi-
dio colle as rendas do liberalismo
do seu povo, que se vai facendo re-
publicano no tempo da Ditadura
primorriverista, e que, nas elec-
cións municipais do 12 de abril de
1931, eleva a Villaverde á alcaldía.

Aqueles liberais aproximanron-
se ao ámbito autonomista, pois D.
Elpidio militou axiña nas Irmanda-
des da Fala, e D. Laureano partici-
pa, con Castelao, Cabanillas e Paz
Andrade, no Pacto de Barrantes
(25-IX-1930). Pero xa antes Villa-
verde entrara na ORGA, creada no
outono do ano anterior, e leva ao
seu amigo, ausente na vila e corte, a
tales filas republicanas e autonomis-
tas. Onde alcanza Paratcha o releve
suficiente pra ser escollido coma un
dos candidatos da Conxunción re-
públicano-socialista pola circuns-
cripción electoral da provincia pon-
tevedresa ao convocarse as Cortes
Constituintes da II República.

A o triunfar folgadamen-
te ven ser Paratcha, por
ende, o deputado vir-

tual de don Elpidio, e dos repu-
blicanos do sur da Arousa. Algo
así coma Rodríguez Pérez foi ao
de don Tomás de la Riva e os
seus padroneses. Adquire D.

Laureano certa notoriedade
no Congreso ao ser promovi-
do por Casares Quiroga para
a vicepresidencia cuarta da
Cámara de Deputados, posto
que lle correspondía á OR-
GA. Así se explica que cando
Lerroux sucede a Azaña na
presidencia do Goberno, sexa
o prestixioso médico e ex-al-
cade de Vilagarcía, efímero
ministro de Industria e Co-
mercio, representando ao re-
cén chamado Partido Repu-
blicano Gallego, naquela eta-
pa ambigua e de mal agoiro
do aínda novo réximen.

■ A ALCALDÍA DE VILLA-
VERDE. Namentras Paratcha
brillaba en Madrid, Elpidio
Villaverde traballaba no con-
cello de Vilagarcía cunha efi-
cacia que coido non tivo par:
coa construción da nova e
ampla Praza de Abastos, á da
mencionada Escola de Artes
e Oficios, e sobre todo a do
magnífico peirao, impulsada
xa por el sendo, anteriormen-
te, presidente da Cámara de
Comercio. Se ben, a súa xes-
tión máis relevante foi cando
pasou “ás mans do pobo”, a
Illa de Cortegada, propieda-
de particular do Borbón de-
posto.

N on embargantes eu
recordo, dun mo-
do persoal e direc-

to, a labor do alcalde Villa-
verde que obtuvo maior po-
pularidade: foi a creación da
Praia de Compostela. Asistín,

de rapaz á beira do Mar de Arou-
sa. Lémbrome aínda do cálido
clima que alí se respiraba, no
mesmo primeiro ano da Repúbli-
ca. Singularmente entre os eufó-
ricos republicanos santiagueses
que ahí acudiron encabezados
polo patriarcal e barbudo No-
gueira... a mar de contento.

■ O SEGUNDO TEMPO DE
MARIVÍ. Logo viñeron os terrí-
beis días e episodios que rexis-
tou, cunha insuperábel concisión
e dramatismo, Mariví, a filla me-
nor de Villaverde e viúva de Ra-
món de Valenzuela, no segundo
tiempo do seu libro citado. Penso
que será lido coa mesma sor-
prendida emoción que acabo de
sentir ao repasar as súas páxinas,
cando sexa proximamente com-
pletado por ela, e traducido e pu-
blicado nas Edicións A Nosa Te-
rra. Aínda que foi presentado co-
ma unha novela ao editalo Albo-
rada, en Bos Aires, hai corenta
anos, é moito máis: é unha im-
presionante historia de verdadei-
ros e tráxicos feitos, cos persona-
xes velados con nomes supostos.
De ahí que Mariví Villaverde po-
dería devolverlle a súa auténtica
identidade pra que a novela se
trocara xenericamente no mellor
testemuño autobiográfico que lin
daquil horríbel período galego.

Sen que faga falla que revele
o nome de don Elpidio, pois está
ben clara na novela a exemplar
personalidade do seu pai, que
aqui somentes me cabe xa empe-
zar a poñer coma exemplo.♦
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Luciano
Rodríguez
‘A xeración
poética dos 80
está agora no seu
mellor momento’

A.N.T.
En Horizontes poéticos (Edi-
cións Xerais) entrevista a
cinco poetas en cinco linguas
peninsulares: Álex Susanna,
Felipe Juaristi, Pilar Palla-
rés, Luís García Montero e
Fernando Pinto do Amaral.

De que sexa un libro de
entrevistas ten a culpa a mi-
ña filla, que estudia xorna-
lismo. Sabía que quería fa-
cer este libro, pero non de
que xeito. A novedade prin-
cipal é que se interfire o mí-
nimo na lingua dos poetas.
Só traducimos a entrevista
de Juaristi.

¿Existía diálogo, coñece-
mento das outras poesías?

Nalgúns casos, si, como
o de Susanna, Garcia Mon-
tero e Pinto de Amaral que
coñecen poesía galega e aos
autores da súa xeración.

Vostede escolle a xera-
ción dos 80, ¿repítense vi-
vencias e influencia a pe-
sar das distancias?

Pinto de Amaral quixo
suprimir a parte na que falaba
da súa xeración poética. Pero
o mesmo que nos casos de
Pallarés e Juaristi é recoñecí-
bel na súa obra a influencia
da poesía social. Coinciden
en afirmar que a  máxima da
poesía social era que “coas
boas intencións chegaba”, así
que decidiron renovala para
evitar o seu empobrecemen-
to. Todos mencionan a Blas
de Otero e no caso de Pilar
considera a Luís Seoane fun-
damental.

Pilar Pallarés afirma
que ela está acadando a
madurez e que en absoluto
pode considerarse a xera-
ción dos 80 como carroza. 

Estou completamente de
acordo con ela. É certo que
eles aos vinte e pico anos ti-
ñan unha formación e unha
obra que apuntaba alto e non
defraudaron a maioría. Pero
están agora, aos corenta e pi-
co, no seu mellor momento. É
nos noventa cando dan o me-
llor. Asi que non ten sentido
que os que veñen detrás quei-
ran apartalos, é so unha estra-
texia para gañar espacio.♦

M ARTA PÍA L O RE N Z O

O exemplo de D. Elpidio Villaverde

Elpidio Villaverde e a súa dona, Rosina Otero.



BaionaBaiona
■ MÚSICA

ULTREIA
O coro pontevedrés vai dar un
concerto o domingo 5 na vila.

O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

ARTE
CONTEMPORÁNEA
Os fondos do MAC Unión
Fenosa van poder ser olla-
dos, ata o domingo 12, no
Mosteiro de Xagoaza.

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

BembibrBembibree
■ TEATRO

PAPÁ E MAMÁ
ESTÁN BEN
O grupo de teatro Avento
vai por esta obra en escena
o sábado 4 no Auditorio
Municipal.

BueuBueu
■ CINEMA

ASI ES LA VIDA
A fita de Arturo Ripstein
vai ser proxectada polo ci-
neclube da vila o venres 10
ás 23 h. na Casa da Cultura,
por un prezo de 1’2 euros.

CangasCangas
■ TEATRO

CITEAMOR
A A.C. A Cepa patrocinado-
ra do I Ciclo de Teatro Afec-
cionado do Morrazo preten-
de xuntar neste a todos os
grupos afeccionados da co-
marca. As funcións serán no
Auditorio Municipal os ven-
res ás 22:30. O venres 3 a
compañía Avresno (Moaña)
escenificará As árbores mo-
rren en pé de Alejandro Ca-
sona, ademais do acto inau-
gural a cargo de Celso Para-
da, actor da compañía Tea-
tro do Morcego (Cangas). O
10 de maio a compañía Si-
malveira da A.C. de Meiro
(Bueu) porá en escena Noi-
tes de Lixo. O 24 de maio o
grupo Casa da Bola (Can-
gas) escenificará A palabra
das voces. O 31 de maio a
Asociación de Mulleres de
Moaña escenificarán A moi
lamentable comedia e moi
cruel morte de Píramo, e
Soño dunha noite de San
Xoán. O 7 de xuño actuará o
grupo de música tradicional
e fusión Cabesa de Pau e
Nelson Quinteiro, contador
e cantareiro (Cangas). E re-
mata xa o 14 de xuño coa
escenificación da obra de
Alfonso Zurro Farsas polo
Teatro da Esmorga (Can-
gas). O prezo da entrada é de
3 euros, mais a venda antici-
pada farase a 2.

CarballoCarballo
■ TEATRO

CAPRICHOS
DE CERVANTES
Teatro Galileo poráa en es-
cena o venres 3 na Casa da
Cultura.

CedeiraCedeira
■ TEATRO

ALTA COMEDIA
Da man de Teatro do No-
roeste o sábado 4 na Casa
da Cultura.

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
■ ACTOS

POESÍA
CONTRA A REPRESIÓN
O venres 10 ás 21 h. cele-
brarase o segundo festival
deste ciclo, no Centro Social
Mil Luas (Beira Mar 36, en-
trada por Javier Fonte) en
solidariedade con Armando
Ribadulha, condenado ao
pagamento dunha multa de
6.551 euros ou o equivalente
en prisión, ano e medio.
Acusado e declarado culpá-

bel de desordes e atentado,
Armando fora detido en
1998 nunha manifestación
contra a empacadora de Vi-
laboa. Participarán neste fes-
tival poético Iolanda Casta-
ño, Emma Pedreira, Pedro
Casteleiro, Mario Herrero
e Abel Mendes Buxeiro.
Lembrar que existe unha
conta solidaria que é a 2091
0395 21 3040001337.

■ CONFERENCIAS

MARTÍN SARMIENTO...
Ilustración, educación e
utopía na España do século
XVIII, é o título da charla
que José Santos Puerto
ofrecerá o xoves 9 ás 20 h. na
sede da Fundación Barrié.

■ EXPOSICIÓNS

JESÚS RISUEÑO
O artista presenta unha
mostra, baixo o título Pin-
turas e Gravados, ata o do-
mingo 12 na A.C. Alexan-
dre Bóveda.

TRANS SEXUAL EXPRESS
A classic for the third mi-
llennium, trata dos cambios
na políticas do sexo, sexua-
lidade e xénero, asi como
das relacións de poder nos
intercambios amorosos.
Comisariada por Xabier
Arakistain e Rosa Martí-
nez, nestra mostra podemos
contemplar obras de Ana
L. Aláez, Xoán Anleo, Ja-
nine Antoni, Vasco Araú-
jo, Manu Arregui, Monica
Bonvicini, Leigh Bowery,
Patty Chang, Carles Con-
gost, Divine David, Tra-
cey Emin, C. García Ro-
dero, Miguel A. Gaüeca,
Chris Korda, Elahe Mas-
sumi, Oleg Kulik, Pricilla
Monge, Nikos Navridis,
Ocaña, María Ruído,
Santiago Sierra, Salla
Tykkä e Joana Vasconce-
llos. No Quiosque Afonso
ata o 5 de maio.

ARTUAL
Mostra na que participan:
Eva Vérez, Nito Davila,
Nena Ventura, Ángeles
Sales, Ramón Astray, Sa-
bela Baña, Marga Chas,
María Braxe, Batís Cam-
pillo, Alfonso Erías, Nolo
Suárez, Luísa Redondo,
Xosé Vilaboy, María Me-
seguer, Marta Capote e
Mikel Bergara, 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.

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.

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.

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR
Mostra fotográfica do presti-
xioso premio sobre natureza,
ata maio no Aquarium Finis-
terrae e Casa das Ciencias.

ANATOMÍA
DO CORPO HUMANO
Ata setembro vai poder ser
ollada na Domus.

■ MÚSICA

ROCK MARIÑO
Festival no que teñen cabi-
da distintos tipos de música
(rock, pop, folc) e que dá a
oportunidade a artistas no-
vos de que fagan actua-
cións en directo, en distin-
tos locais. O xoves 2 ás
22:30 no Forum Celticum
actuará Quaken, banda de
rock con influencias de
Dylan, Led Zeppelin ou
Neil Young entre outros. O
xoves 9 será a quenda de
Mr Dixie Jazz Band, no
mesmo local e á mesma ho-
ra. Entrada de balde.

ORQUESTRA
SINFÓNICA DE GALIZA
O sábado 4 no Pazo da
Ópera ás 20:30 baixo a di-
rección de Víctor Pablo,
co Orfeón Donostiarra
dirixido por José Antonio
Sainz, a soprano Isabel
Monar, a contralto Feli-
city Palmer, o tenor Da-
vid Davislim e o baixo
Miquel Ramón, interpre-
tarán obras de Brahms e
Bruckner.

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

A Coordenadora Galega de Ro-
teiros convocou un percorrido a
pé e en carro polas terras de Pe-
na Trevinca, a Serra Calva e o
Lago de Seabra, para o 11 e 12
de maio. Este roteiro inclúese

na serie de “Fazendo história”,
coa que este colectivo une his-
toria e turismo. Neste caso, os
asistentes visitarán espacios
vencellados cos guerrilleiros
antifranquistas.♦♦

CoñecerCoñecer Galicia a péGalicia a pé
O O TTrinquerinque
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☞ BLADE II. Un vampi-
ro mutante é o principal

depredador da súa especie e o
resto dos vampiros esquecen
as súas diferencias para darlle
caza, aínda que xa conta cun
exército numeroso. Macarrada.

☞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 MON-

TECRISTO. Vítima da en-
vexa dun amigo e da denun-
cia dun rival, Edmundo Dan-
tes é confinado de por vida
nun cárcere. Alí prepara a fu-
ga 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 in-
venta unha máquina do tempo
para cambiar o acontecido,
pero cando o fai, a moza mo-
rre por outra causa, por iso
emprende unha viaxe cara o
futuro á procura de respostas,
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. A preca-
riedade na relación in-

terna de varias parellas atopa

como nexo de unión a desapa-
rición, en estrañas circunstan-
cias, dunha muller. Todo indi-
ca que o seu home a matou.
Película australiana sobre as
relacións entre as persoas e os
seus prexuízos.

☞ SEXY BEAST. Un
sádico paranoico é en-

viado desde Londres a Alme-
ría na procura dun ladrón re-
tirado para que faga un últi-
mo traballo en Gran Bretaña.
O ladrón non quere, pero te-
me ao matón.

☞ GOSFORD PARK.
Con motivo dunha cacería

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

☞ ATANDO CABOS.
Na compaña da súa filla

e a súa tía, un home recén viú-

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

☞ DESDE O INFER-
NO. Un inspector da

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

☞ UNHA MENTE
MARABILLOSA. A

historia dun matemático xe-
nial pero esquizofrénico que
pensa que é un espía e que
recibe o premio Nobel. Pelí-
cula para lucimento de Rus-
sell 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.♦

CarCarteleirateleira

A banda galega, clasificada no que se
coñece como neometal, personalizado
cun toque de gótico e outro de psicode-
lia actuará o domingo 5 no Aturuxo en
BUEU, xunto con Tumbling Di Ce; o
venres 10 faráo na sala Zona Sur de
NOIA, acompañados de Kertuler; e o sa-
bado 11 no pub Baranda do BARCO.♦

CormorantCormorant

O novísimo cuarteto madrileño que defi-
ne a súa música como eclecticismo puro
e duro, por conter elementos do funk,
hardcore, e hip hop, e que de ter unha
etiqueta sería a do rock, está de xira. To-
ca o xoves 2 na sala Nasa de SANTIAGO;
o venres 3 na sala Portobello de MOA-
ÑA; e o sábado 4 na Iguana de VIGO.♦

SugarlessSugarless

O CDG vai escenificar esta obra de
Henrik Ibsen, baixo a dirección escénica
do luso Rui Madeira, coa coprodución
da Companhia de Teatro de Braga, o
venres 3 e sábado 4 na ESTRADA; o mar-
tes 7 e mércores 8 en RIBADEO; e o ven-
res 10 e sábado 11 en VILALBA.♦♦

Os EspectrOs Espectrosos

O grupo
rockeiro
Quaken,

á dereita,
tocará este
xoves 2 no

Forum
Celticum da

CORUÑA.
No mesmo

lugar
estarán os

de Mr. Dixie
Jazz Band,

abaixo,
o vindeiro

xoves 9.



MARDIGRÁS
A sala ten un apretado pro-
grama de actuacións para
os vindeiros días: o venres
3 tocará Kabuto JR; o sá-
bado 4 é o concerto de
Trac; o martes 7 e mérco-
res 8 Los Reyes del KO; e
o xoves 9 Strawverry
Hardcore.

■ TEATRO

MEDEA
A compañía Juanjo Seoa-
ne poráa en escena o sába-
do 4 e domingo 5 no teatro
Rosalía de Castro.

CullerCulleredoedo
■ TEATRO

PERVERTIMENTO
Da man de Teatro do
Atlántico o venres 3 no Edi-
ficio de Servizos Múltiples.

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
sobre A Caricatura a cargo
de Xaquín Marín, ao tem-
po, Abraldes, Leandro
Barea, Kiko da Silva, Da-
vid Pintor... farán caricatu-
ras aos asistentes. O domin-
go realizarase a entrega dos
Premios Curuxa e ás 19,
realizarase a estrea do es-
pectáculo Horteromusical,
escrito e dirixido por José
Luís Prieto, polo grupo
Fridom Espik Teatro.

FerrFerrolol
■ CINEMA

O PAI DA NOIVA
Dentro do ciclo de Cine Co-
media, proxectarase esta fita
o luns 6 ás 20 h. no Ateneo.

■ EXPOSICIÓNS

SEIS ANOS DE REVOLTA
Durante este mes os locais
da Fundaçom Artábria ser-
ven de trinque para mostrar
un resumo das actividades
deste grupo, A Revolta, de
lecer e recuperación das
festas tradicionais: maios,
antroido, lumieiras, magos-
tos, samain...

ROQUE FANEGO
A partir do venres 3 e ata o
15 de maio, o Ateneo aco-
llerá esta mostra de pintura.

J.Mª. GOIRIZ DÍAZ
Xente de acó e de aló é o tí-
tulo da mostra de fotografía
que expón na sala 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.
A vida de dúas comunida-
des en transformación, as
que conforman os trece mil
habitantes de Chulumani e
de Irupana, dous concellos
deprimidos da provincia de
Sud Yungas, no departa-
mento occidental de La
Paz. Alí traballan desde o
ano 2000 sete ONGD’s, en-
tre elas as galegas A+D e
Meniños. Ata o 2 de maio.

■ TEATRO

PERVERTIMENTO
Da man de Teatro do Atlán-
tico o xoves 9 e venres 10 no
Auditorio Municipal.

LugoLugo
■ ACTOS

MES DA LINGUA
Organizado pola asociación
cultural Alto Minho por
mor das Letras Galegas.
Comezou coa conferencia
de Francisco Fdez. Rei, o
martes 30 de abril, e conti-
núa este xoves 2 coa de Al-
berte Ansede (AS-PG), e o
sábado 4 coa de Bernardo
Penabade (AGAL). As II
Xornadas O galego no en-
sino comezarán o martes 7
coa mesa redonda na que

estarán Eduardo García
Parada (Pais e nais polo
ensino en galego), Xabier
Rebolo (CAE), e Santiago
Fdez. Rocha (CIG-ensino);
continuan o xoves 9 con
outra mesa na que intervi-
rán Óscar Antón Pérez
(CAF), Mar Pérez Frá
(profesora de Socioloxía
Rural da Escola Politécnica
Superior), Xusto Fdez. Río
(servizo de normalización
lingüística da USC) e Ma-
nuel Bermúdez (A Trabe).
O Mes da Lingua prosegui-
rá con outros actos dos que
iremos informando.

■ EXPOSICIÓNS

ALETEOS
Mostra de abanos que po-
demos contemplar no Mu-
seo Provincial.

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.

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

BINOMIO DE NEWTON
Obra que Teatro do Adro
vai representar o xoves 9 e
venres 10 no Centro Cultu-
ral e Xuvenil. 

OurOurenseense
■ CINEMA

EL MANANTIAL
DE LA DONCELLA
Fita de Ingmar Bergman
que vair ser proxectada polo
Cineclube Padre Feijóo o
xoves 2 ás 20:30 en primeira

sesión e ás 23 h. na segunda,
na Biblioteca Pública.

■ EXPOSICIÓNS

SULA REPANI
Alén do Mar titula a súa
mostra de óleos que pode-
remos contemplar, a partir
do venres 3, na galería Visol
ata o 31 de maio..

XOSÉ A. FERRER
Mostra escultórica no C.C.
da Deputación ata o do-
mingo 5.

ÁNXEL HUETE
As pinturas deste artista,
que recolle nunha mostra
titulada A estrutura da me-
moria, son expostas no
C.C. da Deputación ata o 5
de maio.

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

EUGENIO GRANELL
A aula de cultura Caixanova
acolle unha mostra das obras
do, non hai moito, finado ar-
tista surrealista galego.

■ TEATRO

SEISDEDOS
Marionetas populares o xo-
ves 2 ás 18 e 23 h. no café
cultural Auriense. O xoves
9 ás 23 h. actuará o con-
tacontos Cándido Pazó. 

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
escenificará esta obra para
crianzas de idades com-
prendidas entre 1 e 5 anos,
na gardería municipal A
Barosa ás 11 h. e ás 12:30 o
domingo 5.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

GERTRUD
Fita dirixida por Carl The-
odor Dreyer (Dinamarca,
1964), que vai ser proxecta-
da polo Cine Clube o xoves
2 con pases ás 20 e 22:15 h.
no espazo para a cultura de
Caja Madrid. O mércores 8
proxectarase O manantial
da doncela (Suecia, 1959)
de Ingmar Bergman á
mesma hora.

■ CONFERENCIAS

MARTÍN SARMIENTO
Ciclo do Museo de Ponte-
vedra co que quer dar a co-
ñecer a súa figura. O martes
7, Frei Martín Sarmiento:
a ilustración da lingua ga-
lega, a cargo de Henrique
Monteagudo, da USC. O
mércores 8 A natureza do
pensamento ilustrado de
Frei Martín Sarmiento: a
súa visión da botánica e da
conservación dos recursos
pesqueiros da man de Ja-
vier Dosil Mansilla, da
Universidade da Coruña.
No edificio Fernández Ló-
pez do Museo ás 20 h.

■ EXPOSICIÓNS

PROVISIÓN DE
DESVELOS E VIXILIAS
Ata o 23 de maio esta mos-
tra fotográfica poderá ser
ollada no Pazo da Cultura.

EMILIO ROLÁN
Mostra de pintura na sala
Caixanova de Gagos de
Mendoza ata o sábado 4.

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 Es-
pañol de Gravado e Arte
Gráfico 2001, realizada en
colaboración coa Real Aca-
demia de Belas Artes de
San Fernando, Calcografía
Nacional, que podemos
ollar ata o 5 de maio no edi-
ficio Sarmiento.

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 composta por
fotografías tomadas nos
anos 20 e 30, completa des-
cripción da vida do pobo
mariñeiro nesa época, todo
tipo de actividades laborais:
desde o traballo manual, ata
o comercio, a banca ou a no-
taría; desde os nenos na es-
cola ata as mulleres apren-
dendo a coser nas máquinas
Singer; dos gaiteiros, festas,
bandas, comparsas, teatro,
equipos de fútbol... ata os
velorios e rituais que acom-
pañan á morte.

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.

■ MÚSICA

ESTEBAN VALVERDE &
ALEJO AMOEDO
Clarinete e piano uniranse
nesta ocasión, o martes 7, no
Auditorio do Conservatorio.

STAATSIRCHESTER
FRANKFURT ODER
O xoves 9, baixo a dirección
de Heribert Beissel, a or-
questra interpretará obras de
Listz, Mendelsson e Wagner
no Pazo da Cultura.

RedondelaRedondela
■ EXPOSICIÓNS

COLECTIVO GRAPH
Mostra de gravados na Ca-
sa da Torre ata o mércores
8 deste mes.

SantiagoSantiago
■ CIRCO

FANZINASACIRCO +
SAN&SAN
Na Nasa o mércores 8 ás 22
h. edición especial deste es-
pazo adicado a pequenos
formatos audiovisuais no
que se proxectarán unha se-
lección de curtos de mala-
bares, pallasos, aéreos,
acrobacias, equilibrios... e
para completar a noite a
compañía San&San ofre-
cerá Concerto Bífido, un
espectáculo de clown sobre
o mundo da música.

■ DANZA

2 SOLOS
O teatro Galán acolle esta
actividade, desde o xoves 9
ao sábado 11. Manuelita, ¿a
donde vas? será o primeiro
da man de Constanza Brn-
cic e Victoria Szpunberg
(Barcelona), que parte da
idea de desarraigamento e
da despedida para contar a
viaxe ao exilio dunha mu-
ller. O segundo será A jiro-
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Os santiagueses Marcos Coll e
Adrián Costa forman este dúo,
cunha música na que se ven todo
tipo de influencias, o blues negro
a principal, con numerosas re-
ferencias ao jazz, ragtime e gos-
pel. O luns 6 e o domingo 12 es-
tarán na sala Dado Dadá de SAN-

TIAGO ás 22 h; o martes 7 e mér-
cores 8 na sala Mardi Gras da
CORUÑA ás 22 h; o xoves 9 na sa-
la Clavicémbalo de LUGO a partir
das 22 h; o venres 10 na sala Vip
de VILAGARCÍA ás 23 h; e o sába-
do 11 ás 21 h. na sala Nashville
de VIGO.♦

Los Reyes del KOLos Reyes del KO

O 17 e 18 de maio a Asociación de
Músicos en Lingua Galega, A Cara
Van e a concellería de Cultura orga-
nizan este festival interdisciplinar.
En dúas carpas desenvolveranrse,
sen interrupción, diversas activida-
des: música, títeres, teatro... para pú-
blico de todas as idades. A anima-
ción de títeres correrá por conta de A
Cara Van, colectivo que ofrecerá un
espectáculo concurso, marionetas de
fio, paiasos, funcións de teatro e títe-
res para crianzas e adultos, malaba-
res, maxia, pantomima, animación
de rúa, obradoiros... con arreglo ao
seguinte horario: o venres 17 ás 11 h.
animación de rúa; ás 13 títeres; de
16:30 a 18:30 títeres; e de 18:30 a
20:30 concerto de cantautores: Palo-

ma Suanzes e Martín Blanes; ás
20:30 títeres para adultos. O sábado
18 ás 11 h. animación de rúa; de
16:30 a 19:30 función especial con
títeres e música na que intervirán A
Cara Van, Marisol Manfurada e a
Toxeira. Pola súa banda AMELGA
aportará distintos estilos musicais
durante as dúas noites programadas:
o venres a partir das 22:30 Roque-
mentroque, Jarbanzo Negro, 5 ta-
legos e DJ Feel; e o sábado a partir
das 20 h. Cachimonia, Banda Mel-
gacha, Ruxe Ruxe, Zenzar, Non
Residentz, Dr Think e Lord Kei-
son. Cóntase, ademais, con zona de
acampada, barras... A entrada á car-
pa e zona de acampada será libre,
sendo o resto a prezos populares.♦

Festival de CarralFestival de Carral

SERRA DO CANDÁN
No Día Internacional das Montañas,
ADEGA organiza un roteiro por esta serra
pontevedresa para o sábado 4. Ao comezo
do percorrido, o escritor Xabier Quiroga
lerá un manifesto en defensa destes eco-
sistemas. O autobús para chegar ao Can-
dán sairá de Compostela ás 9:30 custando
3 euros, para os socios de ADEGA, e 5 pa-
ra quen non o sexa. Para anotarse hai que
chamar ao telf. 981 570 099. Hai que le-
var o xantar e roupa e calzado axeitado.♦

En rEn rotaota

Provisión
de desvelos
e vixilias
é o título
da mostra
fotográfica
que
podemos
ollar no
Pazo da
Cultura de
PONTEVEDRA

Sula Repani
mostra os
seus óleos
na galeria
Visol de
OURENSE.



nes, por Andrés Corchero
e Rosa Muñoz (Barcelona),
que explica a necesidade, ás
veces transitoria, ás veces
alterna, de buscar lonxe a
resposta aos nosos anceios,
o noso acougo espiritual...

■ EXPOSICIÓNS 

ANGLADA CAMARASA
O Concello, a Universidade
e a Fundación La Caixa pa-
trocinan esta mostra de pin-
tura titulada Desde a dis-
tancia e que estará no Cole-
xio de Fonseca desde o luns
6 de maio ata o 30 de xuño.

AUGA: NATUREZA E
ARQUITECTURA
Mostra fotográfica de Luís-
Hixinio Flores que podere-
mos contemplar no Museo
do Pobo Galego desde o sá-
bado 4 de maio ata o 8 de
xuño. A auga no seu estado
natural, como vía de comuni-
cación, como fonte de ener-
xía, a súa aplicación no mun-
do tradicional, a arquitectura
xenerada arredor dela...

ACISCLO NOVO
Esculturas e debuxos é o
que recolle a galería José
Lorenzo nesta mostra.

ACISCLO MANZANO
Na sala de arte do Correo
Galego poderemos ollar as
esculturas que o artista re-
colle nunha mostra titulada
Con Daniel en el Pórtico.

ESPI2
Fotografías de alunado da
Escola de Artes Mestre Ma-
teo, ata o venres 10 na mes-
ma Escola.

XOÁN BRIÓN
A Igrexa da Universidade
alberga a vídeo-instalación
deste artista, ata o 26 de
maio, dentro de Procesalia
02, Arte Contemporánea.

JAUME PLESA
As súas obras estarán na
galería SCQ ata o venres 3.

TUSI SANDOVAL
Presenta unha mostra de
pinturas baixo o título Ro-
tos que vai ser acollida pola
galería Paloma Pintos ata o
16 de maio.

ARTE CONTEMPORÁNEA
GALEGA
As obras da Colección Cai-
xanova van estar expostas
no Auditorio de Galicia
desde o venres 26 ata xuño.

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.

JUAN NAVARRO
BALDEWEG
O CGAC organiza esta
mostra retrospectiva que
poderá visitarse ata o 16 de
xuño. Conta cunha selec-
ción de 21 pinturas e pre-
tende trazar un percorrido
pola traxectória plástica do
artista desde 1963 ata 1999.
Ademais dos mencionados
lenzos, a exposición inclui-
rá un conxunto de 60 pezas,
concebidas polo mesmo au-
tor desde os anos setenta
ata a actualidade, e nas que
experimenta cos conceptos
de equilibrio, tensión, gra-
vidade ou luz. Tamén in-
cluirá unha nova peza pro-
ducida para a ocasión.

JOSIAH MCELHENY
O CGAC presenta a máis
exhaustiva revisión do tra-
ballo deste artista en Euro-
pa. Ata o 16 de xuño. O ar-
tista de Boston é pouco co-
mún dentro do panorama
actual: experto soplador de

vidro, crea obxectos inspi-
rados na historia da arte e
en lendas históricas ou lite-
rarias. As súas elegantes
instalacións con platos, va-
sos e cuncas de vidro so-
plado caracterízanse polo
seu grande poder visual e
están acompañadas por un
texto narrativo que as iden-
tifica, tentando, deste xei-
to, cuestionar a veracidade
da historia.

XOÁN ANLEO
A mostra do artista nado en
Marín podémola ollar no
CGAC. Xa a principios dos

80 escolle os recursos mul-
timedia –instalación, fo-
toinstalación...– como me-
dio de expresión para cons-
tituirse nun modelo con
certa conciencia social e
preocupado por abordar
conceptos en consonancia
co presente no que vivimos.
Así, a súa obra móvese
arredor dos conceptos de
xogo e ambigüidade, em-
pregando imaxes da vida
cotiá e superpoñendo a es-
tas mensaxes entre descrip-
tivos e irónicos. As súas es-
tadías na Suíza, Xapón, pe-
ro sobre todo os EUA, pu-

xerono en contacto coa cul-
tura popular, que Anleo
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.

EUGENIO GRANELL:
AUTORRETRATOS E
RETRATOS
Mostra na Fundación Gra-
nell, ata o 27 de maio, na
que se poden observar
obras onde o artista se re-
tratou a si mesmo e a outros
personaxes, moitos deles
amigos, entre eles Serrano
Poncela, Vela Zanetti, Fe-
derico García Lorca, Du-
champ, Juan Ramón Jimé-
nez 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.

■ MÚSICA

DISMAL + SUGARLESS
+ NDNO
Este xoves 2 ás 21:30 ho-
ras, triple concerto na sala
Nasa, que vai estar seguido
pola presentación do Festi-
mad en Galiza e do Festival
Cultura Quente.

KOZMIC MUFFIN
A banda coruñesa levará á
sala Nasa o venres 3 ás 22
h. e sábado 4 ás 23 h. a mú-
sica do seu disco Pretérito.

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
O xoves 2 no Auditorio de
Galiza ofrecerá un concer-
to, baixo a dirección de Ru-
dolph Barshai, e no que se
interpretará a Xostakovich e
a Dvoràk. O xoves 9, dirixi-
da por Antoni Ros Marbà
e coa soprano Sarah Fulgo-
ni, o tenor Francesc Garri-
gosa, e o baixo William
Shimell interpretarán obras
de Strauss e Stravinski.

O JAZZ
AO TEU ALCANCE
Concerto Didactico no Au-
ditorio de Galiza o venres 3
ás 10 h. e 12 h. no que par-
ticiparán Susana Carreras
(piano e voz), Joan Carles
Santamaría (guitarra e
voz), Pedro Barquero
(baixo e voz), Xavi Conill
(batería e voz) e Joan Ca-
sas (saxo).

A VOZ HUMANA
De Francis Poulenc, será
interpretada pola soprano
Carmen Guirriarán e
Borja Mariño ao piano o
martes 7 no Auditorio da
Universidade ás 21 h.

■ TEATRO

BAR DE LÁGRIMAS
Los Ulen van representar es-
ta obra o venres 3 e sábado 4
ás 21 h. no Salón Teatro.

IKÚ & ELEGGUA
Títeres Cascanueces (Cu-
ba) vai poñela en escena,
por medio da técnica de lu-
va e bocones, o luns 6 ás
10:30 e 12 h. para crianzas
de entre 7 e 12 anos na sala
de títeres Sant Yago.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

LAZCANO
“Todo pintor pinta a súa re-
alidade, logo está o que vé,
non o que mira. Se o pintor
é capaz de extraelo da in-
mediatez visíbel é que é un
artista que é o que pasa con
J.M. Lazcano”. Verbas de
Leopoldo Nóvoa sobre este
artista con mostra na sala
Trisquel & Medulio ata o
25 de maio.

XULIO VIÑAS
Miradas é o título baixo o
cal se presenta esta mostra
de fotografías ata o domin-
go 5 na Area Panorámica.

PEDRO DIZ ANTELO
Mostra de pintura ata o 5 de
maio na Area Panorámica.

VVerínerín
■ EXPOSICIÓNS

LAXEIRO
Mostra da súa obra do pe-
riodo comprendido entre
1930 e 1980, na Casa do
Escudo ata o 5 de maio.

VVigoigo
■ ACTIVIDADES

TORNEO DE XADREZ
AMIZADE
Da asociación Máximo Gor-
ki, chega á súa XXII edición
do 4 ao 12 de maio, a seis
roldas polo sistema suízo, 8
trofeos e galanos para todos
os participantes. Máis infor-
mación no tlf. 986 224 457.

■ CINEMA

ENTREVISTA
CO VAMPIRO
O xoves 2 proxectarase esta

IMPROVISACIÓN: CORPOS,
PROCESOS E TRAZOS
Curso de danza impartido por Constan-
za Brncic, do 6 ao 10 de maio, de 10:30
a 14:30 no teatro Galán de Santiago. Es-
tá centrado na improvisación como de-
senvolvemento e proceso que deixa un
trazo, unha textura, unha composición
no espazo. Este trazo é múltiple e infini-
to, aínda que ás veces tende a fixarse e a
estruturarse de tal xeito que pode crear
limitacións. Interésalle investigar a de-
sestruturación dos trazos propios, a po-
sibilidade de abrir o corpo e a concien-
cia a outras texturas e formas compositi-
vas. Para iso é preciso unha observación
e unha escoita do corpo en continuo
cambio e transformación. Maís informa-
ción no telf. 981 585 166.

EMBARCARTE
AA.C. Barcas do Miño, en colaboración
co Concello de Lugo, convocan este cer-
tame de arte contemporánea sobre a cul-
tura fluvial da Galiza e o Norte de Portu-
gal. Poderán participar todos os artistas
de Galiza e de Portugal de, como míni-
mo, 18 anos. Establécense 3 modalida-
des: pintura, escultura e fotografía. Cada
autor poderá presentar 1 obra, polo que
só participará nunha modalidade. Non
existe un premio de caracter económico e
a participación na exposición e inclusión
no catálogo da mesma establécense como

fin promocional do artista. A temática se-
rán os ríos e, en senso amplo, todo o que
comprende a cultura fluvial. A técnica e o
formato serán libres. A obra debe ser ori-
xinal. Debe enviarse un dossier que con-
teña o seguinte: fotografía a cor indican-
do a posición da obra, nome artístico,
breve currículo do autor, fotocopia DNI
ou carta de residencia, ficha técnica da
obra. Todo o anterior será remitido por
correo, antes do 15 de maio, ao  Aparta-
do nº 35 CP 27500 Chantada, Lugo. As
obras seleccionadas serán recollidas a do-
micilio por transporte. Como prazo máxi-
mo establécese o 31 de maio.

ESQUÍO
XXII edición do premio de poesía orga-
nizado pola Fundación Caixa Galicia e
a Sociedade de Cultura Valle Inclán de
Ferrol. Establécense 2 premios de 9.000
euros e cadanseu accésit de 1.500 para
traballos presentados en lingua galega e
española respectivamente. Poderán
concorrer a eles  poetas nacionais e es-
tranxeiros coa condición de que os ori-
xinais estean escritos nos idiomas cita-
dos. Cada premio ou accésit adxudicara-
se a un libro de poemas con tema libre e
extensión mínima de 500 versos. Os tra-
ballos presentaranse por cuatriplicado,
mecanografados a dous espazos e baixo
plica e poderán ser enviados por correo
certificado a: Fundación Caixa Galicia.

Unidade Departamental de Bolsas e Pre-
mios, Rúa Montero Ríos 7 15706 San-
tiago de Compostela, ou ser entregados
nas oficinas de Caixa Galicia. O prazo
remata o 31 de xullo de 2002.

JOHÁN CARBALLEIRA DE POESÍA
A VII edición deste certame de poesía,
convocado polo Concello de Bueu, está
suxeito ás seguintes bases: poderán
concorrer a el todas as persoas que pre-
senten os seus orixinais escritos en lin-
gua galega e que non tivesen gañado nin-
gunha convocatoria anterior. Os textos
terán que ser inéditos e a súa extensión
deberá superar o 400 versos. Presenta-
ranse 5 copias tamaño folio, mecanogra-
fadas a duplo espazo e asinadas con
pseudonimo ou lema. Xunto coas copias
achegarase sobre pecho cos dados do au-
tor ou da autora. As obras remitiranse á
Casa do Concello de Bueu: rúa Eduardo
Vicenti, s/n 36930 Bueu (Pontevedra),
facendo constar no exterior do sobre a
edición e nome do premio. O prazo re-
mata o 30 de setembro e o premio terá
unha dotación única de 1.500 euros.

ALFONSO IGLESIAS DE PINTURA
O Concello de Bueu, en colaboración
coa compañía de seguros Santa Lucía,
convoca a II edición deste certame para
nas súas dúas categorías A e B. Os con-
cursantes serán maiores de 18 anos, po-

derán participar cun máximo de 2 obras,
orixinais. A técnica e tema son libres, e
o tamaño mínimo é de 42 x 30, sendo o
máximo de 100 x 80. Os cadros deberán
presentarse enmarcados polo menos cun
listón de madeira ou montados sobre su-
perficie ríxida. As obras entregaranse no
Concello de Bueu (Departamento de
Cultura), ata o 8 de xuño de 2002. 

JOHÁN CARBALLEIRA
DE XORNALISMO
O Concello de Bueu e a A.C. Amigos de
Johán Carballeira convocan a I edición
deste premio, aberto a traballos enmar-
cados dentro de calquera xénero xorna-
lístico, publicados con sinatura ou pseu-
dónimo entre o 1 de xaneiro e o 31 de
outubro de 2002, en galego ou español.
A temática tamén é libre, máis deberá
gardar relación con calquera aspecto da
realidade, cultura, historia, economía ou
sociedade da Galiza. Aceptaranse como
máximo 2 traballos por autor, e presen-
taranse 1 orixinal e 5 copias da páxina
ou páxinas do periodico no que for pu-
blicada. Os traballos remititanse á Casa
do Concello, Eduardo Vicenti s/n 36930
Bueu (Pontevedra), nun sobre, onde se
indique por fóra o nome do certame no
exterior, e acompañados por plica no in-
terior cos dados do autor. O premio é de
3.000 euros e o prazo límite de recep-
ción pecha o 4 de novembro de 2002.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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O Colexio
de Fonseca,

en
SANTIAGO,
acolle unha

mostra de
Anglada

Camarasa a
partir do

luns 6.

Dismal,
á dereita,

Sugarless e
NDNO

oferecen un
concerto na

NASA de
SANTIAGO
este xoves

2, que
tamén

servirá para
presentar o

Festimad e o
Festival
Cultura
Quente.

Os
coruñeses
de Kozmic
Muffin,
á esquerda,
tocan este
venres 3 na
sala Nasa.



fita de Neil Jordan no café
Uf, organizado polo Colec-
tivo Nemo de Fantasía e
Ciencia Ficción.

■ EXPOSICIÓNS

IMAXES MAIORES
Sete xoves fotógrafos mós-
trannos a súa visión do
mundo dos vellos: Enrique
Lista, Zoraida Marqués,
Jorge Meis, Cristina Ro-
dríguez, Óscar Cela, An-
drea Costas e Fran Her-
bello. Na Aula Socio-cultu-
ral de Caixa Galicia.

MAGAR
Vigo: 40 anos en branco e
negro é o título da exposi-
ción do fotógrafo local Ma-
gar que se inaugura o ven-
res 3 na Casa das Artes.

XEOMETRÍAS
DA DESORDE
Mostra organizada polo
COAG na súa sala de expo-
sicións, a partir deste ven-
res 3 e ata o 16 de xuño, e
na que participan Alberto
Barreiro, Jens Lüstrae-
ten, Paula Mariño, Coca
Rivas, Diego S. Seixo, e
Laura Terré.

MARTÍN SARMIENTO
Sobre a súa vida e obra,
ata o 18 de maio, na Casa
das Artes.

SUSANA RODRÍGUEZ
Ata o 15 de maio as obras
deste artista van estar ex-
postas na galería Bomob.

MIRARTE
Ata o venres 3 Medicos sen
Fronteiras ten unha mostra
de fotografía, coa que pre-
tenden dar a coñecer o seu
funcionamento e traballo, na
Casa da Xuventude. A partir
do martes 7 e ata o 16  deste
mes, acollerá Volúmenes V,
mostra de pintura e escultura
do Colectivo de Pintores.

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.

L’ORÉAL DE ARTE
CONTEMPORÁNEA
A Fundación Laxeiro aco-
llerá, ata o 19 de maio, a

mostra da selección de
obras que reuniu ao longo
das 17 edicións este premio
de pintura. Entre os artistas
encóntranse algúns galegos
como Salvador Cidrás,
Almudena Fernández Fa-
riña, Vicente Blanco, José
Manuel Calzada e Anto-
nio 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
poderemos coñecer esta
mostra.

ALICE JONES
Esta inglesa nada en Liver-
pool e afincada na nosa te-
rra por motivos profisio-
nais, licenciada en arte polo
St. Mary`s University of
Wales, mostra as súas acua-
relas na sala de exposicións
do Clube Naútico ata este
xoves 2.

RUT MARTÍNEZ
Durante todo este mes po-
demos coñecer unha mostra
da súa obra no café Gretel
(pza. da Constitución). Pre-
senta unha serie de 9 grava-
dos, monotipos, feitos des-
de unha orientación expre-
sionista co único sentido de
agradar os sentidos, a tra-
vés de suxerentes recrea-
cións estéticas.

SOFIA AREAL
Esta artista portuguesa mos-
tra, baixo o título de Todos os
dias menos hoje, parte da súa
obra: teas ao acrílico e es-
malte e unha serie de dese-
ños en tinta chinesa e acuare-
la sobre papel, na galería Ad
Hoc. Nestas creacións conti-
nua na liña que veu desen-
volvendo nos últimos anos,
explorando formas simples
pero evocadoras aplicadas ao
soporte con xestos enérxicos,
cores intensas e vibrantes,
creando efectos espaciais e
ópticos desconcertantes e de
grande eficacia.

NELSON VILLALOBO
As súas pinturas e deseños
podemos ollalos na Casa
das Artes.

ALBERTO DATAS
Mostra antolóxica deste ar-
tista galego, que pertence ao
equipo dos que saben que
todo se pode situar entre os
límites da tea, do lenzo;
continuador das leccións
dos grandes romanticos,
dos que miraron a pintura
desde dentro, daqueles que
vocexaron unha linguaxe
expresionista e dos que ma-
nifestaron a súa ditadura ao
longo do século XX. Ata o
12 de maio na sala de expo-
sicións do C.C. Caixanova.

■ MÚSICA

CHAMBER OF SHRED
Grupo leonés de imponente
death que presentará o seu
MCD Epitome o venres 3.
Estarán acompañados do
grupo vigués Mydgard,
black metal, que aproveita-

rán para presentar a súa de-
mo Decay of Thy Gods,
ademais da actuación dun-
ha banda invitada.

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
Baixo a dirección de Ru-
dolph Barshai vai dar un
concerto o venres 3 ás
20:30 no C.C. Caixanova.

SIMPLE MINDS
Á venda as entradas do con-
certo que o grupo escocés
dará o 28 de maio no Pavi-
llón das Travesas para pre-
sentar o seu último traballo,
Cry, que contén doce novas
canción e co que queren ce-

lebrar os 25 anos enrriba
dos escenarios. Entradas en
LP, Discos Gong e La Co-
lumna a 18 euros, o día do
concerto costarán 21. 

■ TEATRO

O PAÍS DA COMEDIA
Obra que representará Nor-
desía Produccións o ven-
res 3 ás 22:30 no C.C. Cai-
xanova.

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

SEXISMUNDA
Será representada por Sa-
rabela Teatro o venres 3
na Casa da Cultura.

VViveiriveiroo
■ TEATRO

XAN TRAPALLAS
Os Monicreques de Kukas
farán todo o posíbel por di-
vertinos o xoves 9 no teatro
Pastor Díaz.

SantanderSantander
■ EXPOSICIÓNS

OS INSTRUMENTOS DO
PÓRTICO DA GLORIA
O Centro Galego acolle
esta mostra, escolma das
réplicas en madeira dos
instrumentos medievais
esculpidos polo Mestre
Mateo no Pórtico da Glo-
ria e reconstruidos pola
Fundación Barrié. Ata o
26 de maio.

BragaBraga
■ EXPOSICIÓNS

ALEX KATZ
A galería Mario Sequeira é
o escenario no que vai estar
presente esta mostra das sú-
as pinturas máis recentes
ata o 2 de maio.

PorPortoto
■ MÚSICA

FREUD`S BABY
No Auditório MAC Serral-
ves o sábado 4 de maio ás
22 h. con Thomas Meincke
& Move D. Thomas é músi-
co e nome proeminente da
nova xeneración de escrito-
res alemáns; Move D (Da-
vid Moufang) dirixe a edi-
tora de techno Source e é
membro do Conjoint, unha
das revelacións do novo
jazz electrónico. En Freud`s
Baby cuestionan as condi-
cións culturais da constru-
ción da identidade sexual,
para alén de toda a bioloxía,
aborda varias proxeccións
falocéntricas prexudiciais
da sexualidade e forxadora
da identidade sexual.

■ TEATRO

FAZER A FESTA
XXI Festival Internacional
de Teatro no Palácio de
Cristal e no Auditório da
Biblioteca Municipal Al-
meida Garret, ata o 12 de
maio, con Teatro do Mor-
cego, Teatro Regional da
Serra de Montemuro, Ka-
bong, Circolando, Teatro
ao Largo, Artistas Uni-
dos, Comuna, Teatro de
Pesquisa, GICC/Teatro
das Beiras, Teatro do No-
roeste e Teatro Art`Ima-
gem entre outros.♦

■ Preciso persoa para compartir pi-
so na Coruña. Perto da Praza de Pon-
tevedra, cuarto moi grande e luminoso,
ambiente tranquilo, 25.000 pta. ao mes.
Telf. 654 752 191, a partir das 16 h. 

■ Véndese teléfono móbil Siemens
C-25. ¡Impecábel e para Movistar! In-
clue adaptador para mecheiro de co-
che. Prezo 54 euros (negociábel). Xo-
án Carlos: 982 501 086. 

■ Porcos celtas: Véndense crias en
Carral (A Coruña). Chamar ao 981
671 060.

■ Urxe a venda dun apartamento en
Lérez (Pontevedra). 70 m2, con ou
sen mobles, 2 cuartos, 2 baños, salón
amplo, cociña amoblada con ten-
dedeiro e recibidor. Exterior. Garaxe e
trasteiro. Perguntar por Lidia ou Xosé
nos telf. 986 872 950 / 647 959 164.

■ Reintegrata: Colabora coa Assem-
bleia da Língua (A.L.) ingresando o teu
contributo de 60 euros na conta nº 2080-
0354-29-0000012820 (Caixanova) para
a realizaçom da Festa da Língua que se
celebrará em Compostela no próximo
17 de Maio de 2002. Por sua parte, a
A.L. copromete-se a devolver-che ese
dinheiro num praso nom superior a 15
dias. Caso a festa nom produzir um gan-
ho suficiente para autofinançar-se, pro-
cederá-se a realizar um prorrateio entre
todas as pessoas acreditantes à festa.
Para mais informaçons, ligar para o Vic-
tor Meirinho: 630 777 422.

■ 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 comprometidas 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.

■ Para coidar persoas maiores en
Santiago. Tamén con experienciea na
atención a enfermos de Alzheimer.
Telf. 646 736 595.

■ A nosa literatura a través da Biblio-
teca 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, filoloxía 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 Carno-
ta, temporada verán. A carón da
praia, completamente equipado para
4 persoas. Telf. 981 761 144, medio-
día e noite.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

CLUB DE AEROMODELISMO
LAVANCO
http://teleline.terra.es/personal/alavanco

Páxina electrónica do Club de Aeromo-
delismo Lavanco de Lugo, integrado por
42 socios. O sitio ofrece información so-
bre o seu campo de voo, fotos dos aero-
modelos do club e dun dos seus socios
veteranos, enlaces coas numerosas aso-
ciacións que hai no país dedicadas a esta
actividade e o programa de actividades.♦
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No marco do Cumio da Unión Eu-
ropea - América Latina e o Caribe,
van ter dous actos de solidariedade
con Cuba: o sábado 18 de maio, a
partir das 20 h. no Pavillón Munici-
pal de Coslada (Madrid), farase un
festival de benvida á delegación cu-
bana; o domingo 19, pola mañá,

manifestación en Madrid contra a
globalización neoliberal. Para asistir
a estes actos, a Plataforma Galega
de Solidariedade con Cuba organi-
za viaxes en autobús desde as prin-
cipais cidades galegas. Para infor-
marse hai que chamar ao telf. 981
610 526 ata o xoves 9 de maio.♦

Solidariedade con CubaSolidariedade con Cuba

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

J.M. Lazcano
mostra a
súa pintura
na galería
Trisquel e
Medulio de
TUI.

Este xoves 2
remata a
mostra de
Alex Katz
na galería
Mário
Sequeira
de BRAGA.



Morreu de cancro con 89 anos en
Madrid, a cidade vital, antifascista
e heroica da que se namorara du-
rante a Guerra e coa mantería unha
relación difícil nos últimos anos de
vida. Con Castelao e Ramón Suá-
rez Picallo organizara na cidade
cercada en 1936 as Milicias Popu-
lares Galegas, un batallón de vo-
luntarios formado por galegos da
sega e emigrantes dos servicios e a
construcción, algún deles das terras
de Valdeorras nas que nacera San-
tiago Álvarez. A cadencia arousán
de Castelao, os plurais do comunis-
ta valdeorrés, marcados pola termi-
nación ois da beira suloriental e o
poderoso caudal barítono do saden-
se Suárez Picallo prendían nos áni-
mos dos soldados que escoitaban
pola primeira vez falar na súa lin-
gua de opresión de clase e dos de-
reitos dos pobos. Tres oradores de
excepción unidos pola nación co-
mún durante o tempo da Guerra e
separados despois polo exilio. 

Dos tres, o único que regresará
en vida será Santiago Álvarez. Che-
ga clandestinamente a Barcelona en
xullo de 1945 despois de vivir en
Franza, na República Dominicana e
en Cuba coa súa cabeza a prezo co-
mo membro do buró político do
PCE e comisario do V Regimiento.

Unha das responsabilidades do
axente é o enlace coa Guerrilla de
Galicia, como relatará na súa Me-
moria da Guerrilla publicada en
1991 (Edicións Xerais) no que da a

coñecer os documentos internos do
PCE sobre a resistencia armada. 

O partido decidira en 1948 reti-
rar o seu apoio a Guerrilla pero
neste como nalgúns outros aparta-
dos da política comunista, o disci-
plinado e críptico dirixente mantén
o seu criterio. “Hai que lembrar -
escrebe- que na Galiza houbera un-
ha denodada e cruenta loita de gue-
rrillas despois da Guerra; que a res-
ponsabilidade política polos terri-
bles enfrontamentos recae por
completo no franquismo e nas súas
forzas represivas e que temos unha
débeda de honra cos guerrilleiros e
coa longa serie de anos de cadea,
desterro, perseguizón e miseria que
padeceron”. Santiago Álvarez con-
firma esta opinión ao tratar de Ma-
nuel Ponte, Gómez Gaioso, Anto-
nio Seoane, O Corchos, Moncho,
Vilaboia e Manuel Zapico pero ao
referirse a Benigno Andrade Fou-
cellas as súas palabras son termi-
nantes: “O Foucellas é un heroe de
realidade e de lenda pero, en todo
caso, e en primeiro lugar é un he-
roe”.

Vidas de santos

No mesmo ano 1945, Santiago
Álvarez cae nas mans da policía
franquista e é torturado e condena-
do a morte. Líbrase do pelotón nun
momento no que as relacións exte-
riores da Ditadura a penas existen e
a campaña para liberalo a el e ao

seu camarada Sebastián Zapirain
arrecia en México, Franza e Nova
York, promovida polo PCE e os
exiliados galegos. Pasará oito anos
na cadea. O devezo de Santiago
Álvarez pola lectura convértese
para el nunha tortura engadida ao
prohibirlle todo impreso na cela.
“O meu degoiro pola lectura era
tan grande que pasados dous anos
conseguín dos carcereiros un único
libro: un tomo completo de vidas
de santos. Así foi como me conver-
tín no máis documentado especia-
lista no martiroloxio de todo o mo-
vemento comunista internacional”.

Longos anos de alxemas, tor-
turas e miserias non desarmaron
a retranca labrega de Santiago
Álvarez nin a súa disposición pa-
ra arrodear con ollo irónico e pa-
so lento todas as confrontacións
internas. No seu Miserias e
Grandezas do PCE, Gregorio
Morán defíneo coma un aparat-
chik modélico que nunca relea
un acordo da dirección.

Do seu segundo exilio en París
regresa despois da morte de Fran-

co e o ministerio do Interior de
Fraga méteo na cadea durante
dous meses. O manifesto do Parti-
do Comunista de Galicia (PCG)
aparecera pouco antes coa súa le-
tra recoñecíbel dentro do comité
central aínda no exilio francés. Un
partido autonomista que nunca
chegou a desenvolver independen-
cia teórica ou funcional co PCE
pero que xogou un papel protago-
nista na constitución do goberno
de Santiago e nas manifestacións a
prol dun Estatuto histórico.

Legalizado o PCE, Santiago
Álvarez tivera un clamoroso reci-
bimento  na estación de tren de
Vigo. Os camaradas subírano no
tren en Redondela (viaxara dende
Madrid por estrada) para remedar
a entrada de Lenín na Estación de
Finlandia no 17. As ilusionadas
previsións electorais do PCG
frustráronse dende as primeiras
lexislativas e Álvarez regresaría
no prazo dun ano a Madrid.

En 1998, comunistas e naciona-
listas ofreceran a Santiago Álvarez
unha homenaxe en Compostela.♦

Nº 1.032
Do 2 ao
8 de maio
de 2002 Un tolo asesina a un

grupo de deputados
en Zug (Suíza); outro

mata a varios concelleiros
en Nanterre, perto de París;
un home estrela unha avio-
neta contra o rañaceos, pro-

piedade dunha potente em-
presa de Milán, en protesta
contra un prestamista que o
acababa de arruinar; por úl-
timo, un demente acaba coa
vida de varios profesores en
Alemaña. Lembraba días

atrás Haro Tecglen que can-
do el vivía en Tánxer produ-
cíanse moitos asesinatos
que eran atribuidos a tolos.
Un amigo comentoulle: “to-
los sí, pero sempre matan
tendeiros xudeos”.♦
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Aire fresco
FRAN ALONSO

N a súa dinámica,
os partidos polí-
ticos (como os

sindicatos e outras orga-
nizacións) precisan en-
tradas regulares de aire
fresco. Precísano para
renovarse, para vivir. E,
sobre todo, para sentir.
Porque un partido que
non sente é un partido
frío, xordo, ríxido, es-
tancado, con tendencia
ao autismo. Os partidos
precisan que os vellos lí-
deres, que xa cumpriron
un papel importante,
vaian deixando paso a
persoas ilusionadas e
con proxectos, que as
suplan, inxertándolle na
organización a súa for-
za, a súa capacidade re-
vitalizadora. Nos parti-
dos políticos, nos sindi-
catos, a permanencia
prologanda das persoas
nos órganos de direc-
ción, así como a profe-
sionalización política,
conleva unha corrupción
da praxe, das ideas, do
funcionamento interno,
o seu estancamento. So-
bre todo, porque quen se
entrega en exclusiva á
acción política, ao cabo
dos anos, perde con
moita facilidade o con-
tacto coa realidade, de-
saparécelle o cordón
umbilical que o une á
sociedade, e o peso das
políticas internas poden
nesas persoas moito
máis que o peso das de-
mandas que veñen do
exterior. E iso, ademais
de posibilitar un discur-
so doutrinario e aferrado
ao dogma, crea un dobre
drama que se plasma no
partido ao que se entre-
gan pero tamén nas súas
propias persoas, xa que
conleva unha perigosa
dependencia, ás veces
mesmo económica. 

Por ese motivo, o só-
lido apoio dos afiliados,
que posibilitou a entrada
dos independentes no
Consello Nacional do
BNG paréceme unha no-
ticia magnífica, que me-
llora considerabelmente
a candidatura de consen-
so que Xosé Manuel
Beiras, sacrificando os
seus, se esforzou en fa-
cer. Eles abriron unha
nova xanela e a través
dela pasará todo o aire
fresco que a súa ilusión
garda, por enriba de co-
tas redutoras e de intere-
ses partidarios que mes-
mo poden superpoñerse
ás ideas. A súa entrada
no Consello Nacional
significa un futuro máis
pragmático e un paso
adiante para que o partido
lle sorría, sincera e desin-
teresadamente, á socieda-
de. Porque, en definitiva,
do que se trata  non é de
vencer pequenas batallas
senón de integrar a toda a
sociedade no proxecto do
nacionalismo. ♦
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Morre Santiago Álvarez, o dirixente do PCE que fundara
as Milicias Galegas no 36 con Castelao e Suárez Picallo

Un comunista cara á estación de Vigo
GUSTAVO LUCA

Santiago Álvarez é un dos galegos creadores do Partido Comunista Es-
pañol que regresa sempre á súa orixe labrega, ao recordo de mocidade
dunha Galiza empobrecida e en revolta agrarista. O outro é Henrique
Líster que comparte con el a dirección do V Regimiento na defensa de
Madrid e na Batalla do Ebro, durante a guerra do 36. No final da
Ditadura, Santiago Álvarez fundou o Partido Comunista de Galicia
e foi cabeza de lista da formación por Pontevedra nas primeiras le-
xislativas. Álvarez identificábase no cartaz electoral coma labrego.

Santiago Álvarez recebera unha homenaxe en Compostela en 1998. No teatro Principal
aparece a carón de Manuel Pena Rei.




