
¿PODE UNHA SOCIEDADE COMO A ESPAÑOLA NON
xerar unha extrema dereita? ¿Se non aparece como tal, onde está lo-
go? Evidentemente no PP, por máis que este partido non sexa de ex-
trema dereita. Tanto Manuel Fraga coma os seus haxiógrafos consi-
deran como un dos grandes méritos do actual presidente da Xunta
“integrar á extrema dereita no sistema democrático”. Sen dúbida que
é unha análise correcta. Pero esa extrema dereita segue operando den-
tro do PP e ponse en evidencia despois de cada maioría absoluta. As
súas decisións van dirixidas en boa medida contra os discrepantes in-
ternos: os nacionalistas e todos aqueles que representan algún tipo de
poder autónomo dentro dunha nacionalidade, por exemplo o poder
bancario. Para a familia ideolóxica máis extremista do Partido Popu-
lar (que está conseguindo que se impoñan as súas teses) Xavier Ar-
zallus e Emilio Ibarra son encadrábeis no mesmo obxectivo. Trátase
de frear as ideas, pero tamén as posibilidades de financiación propia
dunha autonomía. “Hai que obrigar ao lehendakari a que veña a pe-
dir créditos á Castellana”, exclámase en Génova en ton autoritario.
Non hai reparo en promulgar leis ad hoc. Unha lei para ilegalizar Ba-
tasuna. Unha lei para cambiar o presidente da Caixa de Catalunya
(idea recoñecida por un membro da executiva do PP). Unha lei (me-
cenazgo) para que o Banco Pastor poda ser absorbido (Rodrigo Rato
falou da necesidade de concentración bancaria). ALei de Calidade do
Ensino que sirva para marxinar aos emigrantes impoñéndolle o cato-
licismo. A Lei de Humanidades. A de Reforma Universitaria... Leis
que conculcan a propia constitución na que se envolven.♦
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Pepe Carreiro

O BNG
anuncia

unha ‘nova
política’

(Páx. 8)

1 ,75 euros (2,75 con Bule Bule)

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

Bule-Bule,
periódico para
saber e enredar
A Nosa Terra edita unha nova
publicación, á venda con este
número, realizada por Pepe Ca-
rreiro e dedicada á xente máis
nova. O novo Bule-bule conta-
rá cun gran número de intere-
santes seccións, a toda cor, con
humor, información e lugares
para participar. Un produto pa-
ra rapaces e rapazas que lle qui-
tarán das mans os seus pais.♦

Maioría sobrada de
Docampo
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O adeus
do Guerreiro

(páx. 7)

Resposta
a López Veiga

(páx. 11)

Pérez Oia analiza a
economía mundial

(páx. 16 e 17)
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Por primeira vez celebráronse
uns comicios a rector dunha uni-
versidade galega regulados pola
Lei de Ordenación Universitaria,
que incorporou a elección de
rector por sufraxio universal di-
recto pero ponderado. Aínda que
na ponderación de votos entre os
dous candidatos a rector só hai
dunha diferencia de 2,62 puntos
porcentuais (51,31% a Domin-
gos Docampo fronte a 48,69%
para Xosé Toxo), a diferencia re-
al non foi tan estreita como qui-
xeron ver os medios de comuni-
cación, que unanimemente fixe-
ron campaña a prol de Xosé To-
xo. Para igualar a Docampo, a
Toxo faltoulle un 17% de votos
máis do sector que o apoiou: os
estudiantes.

Docampo gañou amplamente
en todos os sectores, agás entre
os estudiantes. A Lei de Ordena-
ción Universitaria privilexia a
uns colectivos fronte a outros
tanto na elección do rector como
na representación no claustro.
Así, os profesores funcionarios
doutores contan co 51% do voto
ponderado, os restantes docentes
e investigadores co 9%, os estu-
diantes co 30% e o persoal de ad-
ministración e servicios co 10%.
Estas porcentaxes non se corres-
ponden co número real de inte-
grantes que ten cada colectivo,
xa que dun censo total de 31.260
votantes, 29.045 son estudiantes.

Foron os estudiantes quen
permitiron que Xosé Toxo se
achegase a Domingos Docampo,
pero como o seu peso é só do
30% na ponderación de voto, é
necesario un apoio masivo a un
ou a outro candidato para conse-
guir desequilibrar a balanza. Foi
ese apoio masivo o que lle faltou
a Toxo. Este último conseguiu
un 53,60% dos sufraxios do
alumnado fronte ao 44,53% de
Docampo, pero para que a por-
centaxe de apoios a Toxo entre

este colectivo permitise a Toxo
igualar a Docampo en voto pon-
derado cumpría que chegase ao
58,26%, cinco puntos máis dos
que conseguiu e un 17% de su-
fraxios máis.

Sube a participación
do alumnado

Habitualmente a participación
do alumnado nas eleccións na
universidade viguesa está en tor-
no ao 10 e o 12%. Nesta ocasión,
votaron o 14,49% dos estudian-
tes. A suba na participación pro-
duciuse porque participaron ma-

sivamente os
alumnos de De-
reito e Informáti-
ca e Fisioterapia
en Pontevedra.
Nestes tres cen-
tros e en Ciencias
de Ourense foi
onde se deu un
apoio significati-
vo ao candidato
opositor. Xosé
Toxo, que non
pronunciou unha palabra en ga-
lego en toda a campaña, máis
que redactar un programa, for-
mulou promesas que lle deron

resultado. Com-
prometeuse a
construír unha
nova facultade de
Informática en
Ourense, apro-
veitou o descon-
tento que en De-
reito de Ourense
provocou a crea-
ción de Ciencias
Xurídicas en Vi-
go e beneficiouse

de que a Facultade de Ciencias
de Ourense era un vello feudo da
Plataforma da Universidade de
Vigo, organización do rector

desbancado por Docampo, Xosé
Antonio Rodríguez Vázquez, e
precursora de Nova Universida-
de. Sorprendeu, porén, o apoio
dado a Toxo por parte de Fisiote-
rapia en Pontevedra, un dos cen-
tros máis mimados da universi-
dade viguesa.

Por outra banda, é significati-
vo o resultado dos Comités
Abertos de Escola e Facultade,
que reduciron a súa presencia de
17 a 11 representantes. Quén
rendibilizou a loita contra a
LOU, preguntábanse. No colec-
tivo estudiantil, a maioría dos
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Para igualalo, a Toxo faltáronlle un 17% de votos do alumnado

Ampla vitoria de Domingos Docampo
na Universidade de Vigo

HORÁCIO VIXANDE – PAULA BERGANTIÑOS

Domingos Docampo resultou reelixido rector da Universidade de Vigo por 2,62 puntos de dife-
rencia sobre o seu rival, Xosé Toxo, unha vantaxe maior da que parece. Nas eleccións a claustro, a
representación reproduce estes resultados. Mentres, en Compostela as eleccións son o 21 de maio.

A Lei de Ordenación Universitaria afectou a estas eleccións e os estudiantes que apoiaban a Docampo chamaron á abstención para protestar pola LOU.            PA C O  VILABARR O S

As promesas

realizadas por Toxo

fixeron que

o alumnado se

decantase por el.



elixidos son independentes, uns
partidarios de Docampo, outros
proclives a Toxo. Con todo, e
aínda  que os CAEF si participa-
ron, o voto estudiantil a Docam-
po viuse limitado polo absten-
cionismo en protesta pola Lei de
Ordenación Universitaria, aínda
que tamén Docampo está en con-
tra desta norma.

Profesorado e claustro

Nos outros sectores, a partici-
pación foi moi elevada, como é
habitual. Entre os profesores
funcionarios doutores Docampo
conseguiu 322 votos fronte aos
269 de Toxo. O resultado entre o
restante profesorado foi de 300
para Docampo e 275 para Toxo e
entre o persoal de administración
e servicios, de 226 para Docam-
po e 207 para Toxo. Este último
gañou entre os estudiantes, ao
acadar 2.300 votos fronte aos
1.911 de Docampo.

Xosé Toxo conseguiu o apoio
maioritario no campus de Ouren-
se entre o profesorado funciona-
rio doutor e, sobre todo, o alum-
nado, pero nos outros dous sec-
tores a vantaxe foi para Docam-
po. En Pontevedra Toxo só
adiantou Docampo nos votos do
estudiantado.

Nas eleccións a Claustro, o
voto practicamente se correspon-

de cos resultados nos comicios
para elixir rector, aínda que entre
o persoal de administración e
servicios, o grupo opositor da
Docampo, CU-
PAS, conseguiu
os 25 represen-
tantes deste sec-
tor. Entre os
alumnos, os 75
representantes
que lle corres-
pondían repartí-
ronse ao 50% en-
tre os que apoian
a Alternativa
Universitaria e os
de Nova Univer-
sidade. Os docen-
tes, sen embargo,
decantáronse por
Docampo con 90 representantes
fronte a 60 de Toxo.

Razóns da victoria

Nestes comicios, só a candidatu-
ra de Domingos Docampo, Al-
ternativa Universitaria, podía al-
zarse coa victoria, por iso gañou.
A de Docampo era unha lista de
continuidade. Practicamente to-
do o seu equipo repetía e o pro-
grama estaba deseñado para con-
cluír o que el mesmo comezara:
o debuxo definitivo das titula-
cións da Universidade e a estruc-
turación dos seus campus. O rec-
tor conseguiu uns resultados no

seu primeiro mandado que no
ofrecían moita discusión e a opo-
sición ao seu labor non estaba
organizada.

Xosé Toxo e a
súa candidatura
de Nova Univer-
sidade era en rea-
lidade unha lista
montada ás pre-
sas, despois de
que Abel Caba-
llero rexeitase en-
cabezar a oposi-
ción a Domingos
Docampo. Al-
gunhas fontes
próximas a Caba-
llero indicaron
que este tería dei-
xado que Toxo lle

fixese as beiras para soar no
PSOE vigués ante a inminente
elección de candidato á alcaldía
de Vigo. O ex ministro non pre-
vía que se lle adiantase Ventura
Pérez Mariño.

Proba de que Toxo se presen-
taba sen ambicionar o triunfo foi
que a súa candidatura ao Claus-
tro prometía que na elaboración
dos novos estatutos da Universi-
dade ía obrigarse ao rector
concorrer nunhas novas elec-
cións, coincidindo coas que se
teñen que celebrar para renovar
o Claustro dentro de un ano, can-
do se remate a elaboración dos
novos estatutos.♦
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Vén da páxina anterior

Na Universidade de Santiago a
conta atrás para as eleccións a
reitor comezou o luns 6 de maio
coa apertura oficial da campaña.
O novo modelo de elección, por
sufraxio universal ponderado,
está a marcar o seu desenvolve-
mento e os dous candidatos, os
catedráticos Senén Barro e Xosé
Manuel Sabucedo, protagonizan
unha apretada axenda de actos
cos que tratan de dar a coñecer o
seu programa entre estudantado,
profesorado e PAS, nos campus
de Lugo como o de Santiago. As
súas propostas poden coñercer-
se de primeira man nas páxinas
web dos candidatos, ás que se
pode acceder desde o enderezo
electrónico www.usc.es.

Ata o momento o estudan-
tado independentista xa puxo
en funcionamento unha campa-
ña en prol da abstención con
propaganda que parodia o pro-
ceso. Utilizan a imaxe dun por-
co como aspirante a reitor e o
texto é unha agresiva carica-
turización dos folletos electo-
rais dos candidatos. A organi-
zación maioritaria até agora no
Claustro, os CAF, manteñen o
suspense mentres non se entre-
vistan con Barro e Sabucedo
sen que descarten pedir tamén
a abstención ao estudantado.
Para Iria Aboi, estudante de Fi-
loloxía e membro do Consello
Nacional desta organización, a
alta abstención do alumnado
que sempre rexistan as elec-
cións na universidade débese a
que esta institución “nunca po-
tenciou a súa participación e
sempre que o fixo foi alentando
plataformas de estudantes ama-
relas que desprestixian os pro-
cesos”, explica.

Esta alta abstención do
alumnado, que tamén se deu nas
eleccións na Universidade de
Vigo, é un dos supostos que tra-
ta de evitar o catedrático de Psi-
coloxía Social, Xosé María Sa-
bucedo, que manexa como un
dos pontos fortes da súa campa-
ña a proposta “un estudante, un
ordenador”. Non é que vaia re-
galar un ordenador a cada uni-
versitario pero comprométese a
chegar a acordos con entidades
comerciais e bancarias para ad-
quisición en condicións venta-
xosas de equipos informáticos.
Para motivar a este sector a que
acuda ás urnas, Sabucedo tamén
propón a creación dun Consello
de Estudiantes e outras medidas
atractivas como a posta en mar-
cha dunha radio e tv universita-
rias, ampliar as prazas de resi-
dencia (para cubrir o 10% da
matrícula en seis anos) ou pular
por un política máis ambiciosa
en materia de bolsas. A súa pá-
xina web ofrece a posibilidade
de descargar o programa e coñe-
celo de primeira man, facerlle
perguntas, colaborar coa cam-
paña ou entrar en contacto coa
súa equipa. Sabucedo, que foi
decano da Faculdade de Psico-
loxía e membro do Consello So-

cial da USC, compite nestas
eleccións a rector porque consi-
dera que esta institución “debe
ser máis plural, menos burocrá-
tica, máis aberta e totalmente
consciente do seu papel na so-
ciedade galega”. Di que a sua
equipa “quere ser un reflexo do
programa” e refírese a “plurali-
dade, transparencia e creativida-
de” como dos “alicerces” do seu
proxecto de xestión. 

O profesor Lourenzo Fernán-
dez Prieto, membro da candida-
tura de Xosé Manuel Sabucedo,
comenta que no estudantado po-
de existir unha “certa sensación
de frustración despois de tomar
máis conciencia sobre o inxusto
do sistema através das mobiliza-
cións contra a LOU”. Pero el
mantén que “non semella que o
método de elección sexa mellor
ou peor para este sector”. Advir-
te que a abstención en Vigo foi
“sensibelmente” menor a media
estatal e neste sentido apunta a
posibilidade de que se tivera mo-
bilizado alumnado de Ourense
“vinculado ao mundo do PP e en
contra do candidato progresista
que nós apoiamos, Domingo Do-
campo. Nós tememos que na
Universidade de Santiago acon-
teza o mesmo”, engade. Neste
sentido láiase de que os únicos
estudantes que fan campaña por
algún candidato “son os que
apoiaron a Villanueva e que van
pedir o voto para Barro”. Ao
tempo amósase optimista a res-
pecto da decantación do profeso-
rado e do PAS por Sabucedo.

As propostas de Senén Ba-
rro,  catedrático de Computa-
ción e Intelixencia Artificial ta-
mén se poden consultar en in-
ternet e en moitos casos son
coincidentes coas de Sabucedo.
Por exemplo, a súa equipa, ta-
mén se compromete a impulsar
o asociacionismo estudiantil, a
“afirmar o galego como lingua
de uso da USC” ou a ampliar as
prazas de residencias. Pero se-
mella que non lle concede tanta
importancia aos votos do estu-
dantado e do PAS. Para atopar
as propostas dirixidas estes sec-
tores teñen, hai que bucear ate o
quinto capítulo do programa,
no que lles adica sendos aparta-
dos. Barro é director do Depar-
tamento de Electrónica e Com-
putación da USC desde 1993,
membro do Claustro desde
1994 e membro da Xunta de
Goberno desde 1996 e repre-
senta a continuidade respecto
de Darío Villanueva. Dado o
descontento xerado pola xes-
tión de Villanueva, a súa candi-
datura non renuncia a apresen-
tarse coa declaración de inten-
cións de “liderar un novo pro-
xecto que xira arredor da cali-
dade, da modernidade, da inte-
lixencia e do diálogo”. Senen
Barro di que aspira “a unha no-
va etapa de goberno da USC na
que os problemas sempre teñan
no diálogo a súa vía principal
de solución”. ♦

As eleccións celébranse o 21 de maio

Barro e Sabucedo
na carreira
polo reitorado de Santiago

¿Como valora os resultados?
Conseguimos unha maioría

moi sólida que se porá máis de
manifesto cando se publiquen
os resultados definitivos ás elec-
cións ao claustro. E, se compa-
ramos co sistema anterior, ta-
mén é unha maioría sólida.

Sen embargo, houbo gran-
des bolsas de votos para Toxo.

Produciuse un voto de casti-
go que se concentrou en tres
centros de Ourense e Ponteve-
dra, pero é un voto de protesta e
representa un perigo buscar
alianzas nesas condicións. Sen
embargo en Vigo, que é o cam-
pus de referencia na Universida-
de, gañamos en todos os secto-
res, tamén entre os estudiantes.

¿A qué atribúe que os me-

dios de comunicación fixesen
campaña a prol de Toxo?

Non creo que fose así. Os
xornais querían que houbese
combate electoral e deron co-
bertura aos dous candidatos sen
primar a ningún deles. Ade-
mais, déronlle moita importan-
cia a estas eleccións e iso é bo
para a Universidade.

¿A que se debe o descon-
tento que se percibiu nos cam-
pus de Ourense e Pontevedra?

Hai que diferenciar entre a
existencia de problemas e a per-
cepción de que hai problemas.
Aquí hai un problema de percep-
ción, pero desde o punto de vista
do investimento non hai favoritis-
mo. É máis, o crecemento das in-
fraestructuras nos campus de Ou-

rense e Pontevedra foi do 60% e
no de Vigo do 30%. As percep-
cións negativas combátense con
máis diálogo e aproximación e
creo que a creación do vicerrecto-
rado do campus de Ourense pa-
liará a falta de comunicación.

Durante a campaña Toxo
indicou que modelo del era o
dunha universidade de cali-
dade fronte á frivolidade dun
campus de Vigo convertido
nun centro comercial.

As urnas falaron e no cam-
pus de Vigo unha maioría moi
ampla do persoal docente e in-
vestigador mostrou o seu apoio
á miña candidatura, iso signifi-
ca que considera que o meu
programa contén un modelo de
universidade de calidade.♦

Domingos Docampo
‘Gañamos en todos os sectores
agás entre os estudiantes e en Vigo arrasamos’

O programa

de Docampo

pretendía

a consolidación

das titulacións e

dos campus.

PA C O  VILABARR O S



Oque aconteceu é sobor de todo a caída
electoral de Jospin e a feble actuación
de Chirac. Este debe ser o noso ponto

de partida, porque o éxito de Le Pen é sim-
plesmente unha consecuencia.

¿Diremos (‘sismo’, ‘vergoña’, etc.) que
este acontecimento é asombroso? Imprevis-
to, si, mais non fóra de lugar. Le Pen ten si-
do un profesional nas eleccións máis impor-
tantes durante vinte anos, e gañou agora non
máis votos do que é normal en el.

Aqueles que están esnaquizados polo
asombro, temor e bágoas deberían conside-
rar o seguinte: a política parlamentar é unha
maneira de concibir a política na que a unha
cuarta parte da xente parécelle tan normal
votar a Le Pen como a calquer outro. Sen
dúbida, isto é porque Le Pen, en moitos as-
pectos, é homoxéneo aos outros e non dife-
rente. A verdade é que Le Pen é un home im-
portante na política parlamentar francesa. O
que é novo é que conseguíu meterse na se-
gunda volta da elección presidencial. É a
partires deste ponto só que as causas deben
ser examinadas. 

En primeirísimo lugar, os partidos: O
RPR, o PS, a coalición de esquerdas, Chirac
e Jospin. ¿Todos eles deben ser perdonados?
¿Todos eles deben ser esquecidos? ¿Debe-
mos acudir á sua manifestación, de súpeto
limpos e lavados polo éxito do vello vichis-
ta, do vello racista, do vello antisemita?

No que respecta a nós, enfrontados ao en-
vilecimento das conciencias, a os perniciosos
efectos do medo, comunitarismo e cobardía,
sabemos que en política hai só unha cousa
que facer: manter os principios.

¿A que chamamos un ‘principio políti-
co’? A que, naqueles pontos considerados
fundamentais da situación que se fixo para o
pobo, algunhas máximas son mantidas, até á
fin, e sen fallo. A que desas máximas unha
norma para o pensamento e para a acción or-
ganizada é feita de xeito inflexíbel. A que,
sobre as súas bases, a batalla é declarada, no
senso de que un proceso colectivo decide
cambiar a situación.

Naturalmente cumpre dicir que non hai
ningún sinal dun rexo mantemento dos prin-
cipios en ningún dos componentes da coali-
ción de esquerdas, xa non digamos do RPR.

O que temos visto perante quince anos é
que a ausencia de principios prepara o terreo
para o envilecimento das conciencias, e que
Le Pen simplesmente recolle, o que, no seo
do marco oficial de eleccións e parlamenta-
rismo, foi invariabelmente sementado. Vexa-
mos uns poucos e precisos exemplos.

Con Mitterand, Mauroy e Fabius, coa
complicidade do Partido comunista francés,
houbo un esforzo concertado para destruír
toda referencia política á palabra obreiro. A

palabra inmigrante abertamente substituiu á
de obreiro. Tense dito que Le Pen “plantea
problemas reais”. Toda declaración dos
obreiros, toda consideración das fábricas fo-
ron rexeitadas, e a opinión da moderna bur-
guesía convertiuse no alfa e omega da total
confusión dos discursos políticos.

Bérégovoy liberalizou o sistema finan-
ceiro máis que ningún dos seus predecesores
da dereita. Jospin privatizou máis empresas
que Juppé. Todos eles esnaquizaron o sector
público. Todos eles modernizaron a toda má-
quina. Ningún deles se preocupou no máis
mínimo das vidas da xente, incluso menos
das súas posíbeis ideas. Deste xeito é un pou-
co de parvos laiarse e chorar polo retorno do
caxato “populista”.

¿Cando vos preocupastes, queridos go-
bernantes desconcertados, polo pobo, e o seu
espiñazo, os obreiros? A esta indiferencia
burguesa, a este culto das finanzas camufla-
das de modernización, opoñamos o princi-

pio: ningunha política moderna progresista
sen unha referencia repensada e reformulada
á figura do obreiro. É precisamente porque
eles liquidaron esta figura que o PCF acaba
de desaparecer. A tarefa inmediata é a rein-
vención da figura do obreiro.

Hai centos de milleiros de xentes de ori-
xe extranxeira en Francia, que traballan e
viven aquí; a grande maioría deles son
obreiros. Con Mitterrand, Mauroy, Fabius,
Rocard, Bérégovoy, Balladur, Chirac, Juppé
e Jospin, co beneplácito de toda a coalición
da esquerda, a cuestión da regularización
polo Estado destes obreiros convertiuse
nunha cuestión de seguridade e policía. Fa-
louse de “inmigrantes clandestinos”. Téñen-
se creado campos de internamento. O derei-
to de asilo reduciuse a case nada. O reagru-
pamento familiar limitouse severamente. A
lei Chevènement foi aprobada, lei que de-
creta que para que alguén reciba un simple
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A iniciativa de La
Voz de G a licia a prol
da litera tura ga lega
coa súa Biblioteca
120 vese agora
acompañada polo
novo suplemento Faro
da cultura , oito
páxinas que sa irán
todas as quintas
feiras, completamente
en ga lego. Ha i que
grantularse de que La
Voz e Faro se va ian
dando conta de que o
ga lego é o moderno.
C astelán fa la e
escribe ca lquera , a ta
Diz Guedes.

Os que andan
amolados son os do
Corte Inglés. A cada
pouco sae un político
ou un responsábel de
Interior e exclama:
“ETA está preparando
outro Hipercor”. A
pa labra convertiuse en
sinónimo de ma tanza .
C ando se inaugura un
novo Hipercor nunha
cidade parece que o
que se anuncia é un
a tentado terrorista .
Para colmo o fisca l do
caso N evenka ven de
afirmar que o da
concelleira de
Ponferrada non era
nada , que ela podía
deixar o concello e
que o problema de
verdade é o das
ca ixeiras dos
Hipercor que teñen
que deixarse tocar o
cu, porque do seu
sa lario depende unha
familia . ¡Va ia faena!
Co que se esforzan os
do Corte Inglés en dar
boa imaxe e en
gardar as apariencias.

O alcalde da
Coruña gosta de
argumentar que o
topónimo ga lego é
propio de cando se
fa la ga lego e o de La
Coruña cando se fa la
castelán. O  Director

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

¿Que facer? ¿Que pensar?
ALAIN BADIOU - SYLVAIN LAZARUS - NATACHA MICHEL

Non hai política sen principios e en Francia temos vis-
to perante quince anos que a ausencia de principios
prepara o terreo para o envilecimento das conciencias.

Cartas

O BNG
á dereita
Como simple cidadán, en abso-
luto indiferente á res publica, e
como votante nas últimas elec-
cións do Bloque, coido que un
cambio tan brusco, radical e sú-
peto como o efectuado por Bei-
ras con respecto a Fraga, mere-
ce de por si unha explicación
pública, debates internos á mar-
xe. Fraga segue sendo un fas-
cista, por moito que o voten...
non estou de acordo en que está
lexitimado polos votos que re-
cebe: ¿É que só se queren votos
e a calquer prezo? Iso parece
indicar, a simple vista.

Por outra banda, ou antes se
fixo mal e/ou agora... ¡Ou en ám-
bolos dous casos!. Tanto atacar a
Fraga, personalizando demasia-
do e esquencendo o esencial, o
que representa politicamente e o
que está facendo o PP, non era

correcto. Mudar, da noite para a
mañá, lexitimándoo, como un
demócrata que non é, cunha po-
lítica de destrución do sector pú-
blico (Ggaliza é a CCAA máis
tacaña de todo o Estado español)
e o seu pasado... parécenme de-
masiado fortes como para asumi-
los, sen máis, só porque era un
erro, de estratexia, ou o que fora.
Se Fraga agora é demócrata, non
me interesa o cambio do BNG: é
o único ditador da vella escola
que queda na vella Europa e,
¡agora convértese en demócrata!
Todo por unha presada de votos.
Non penso pasar por ahí: teño
boa memoria, lembro cousas que
pasaron cando era Ministro, aló
por 1976, por exemplo Vitoria,
NMontejurra...

Non me interesan os votos
conseguidos dese xeito: a forma,
o como, é fundamental... Con-
fúndense co fin e son unha mes-
ma cousa. Ademais, indica cou-
sas moi significativas sobre o
momento en que se teña máis

Poder, que se vai ser a calquer
prezo apaga e fóra. Canto máis
cerca se está, máis se dereitiza
(todos), como dicía Haro Tec-
glen hai ben pouco, “vólvense de
dereitas”. Clarísimo e, antes de
chegar, tamén. Abondan exem-
plos. Tiñan razón os anarquistas
do século XIX.

Por iso a política social, ou
sexa a cara de esquerdas, é cada
día máis invisíbel no BNG. E o
seu modelo de desenvolvemen-
to, de sociedade, seméllase
máis ao dos demais partidos
convencionais.♦

XOSÉ GARCÍA CORTIJO
(FERROL)

Política
familiar
Así que, unha vez que Corina
Porro se pregunta porque ela

non pode coidar a súa nai e, sen
embargo, a súa nai, si que puido
coidar a súa avoa, parecde inte-
resante especular un pouco acer-
ca destas cousas da vida que non
só lle ocorren a Corina senón
que son demasiado frecuentes
nestes días. tamén, de paso, pa-
rece interesante ver que lle pode
ofrecer a política á nosa conse-
lleira de Asuntos Sociais. Non
creo que isto sexa xustificación
para subir o prezo das prazas de
residencia para a terceira idade.

A verdade, así un pouco por
arriba, é que vexo a nosa conse-
lleira como o rapaz mariñeiro
que non acaba de ver o tamaño
do barco e non sabe que vela
soltar. Pode acabar por perderse
no mar cos asuntos sociais, mais
este tipo de preguntas en voz al-
ta honran a conselleira porque,
como este, pódenlle chegar
máis ecos sociais.

Algunhas das políticas de
cuarta xeración que a Corina
Porro lle tocará implantar, como

Continúa na páxina seguinte
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anaco de papel dándolle o dereito a vir e ir
libremente, son necesarias “probas” ofi-
ciais, completamente imposíbeis de encon-
trar, de dez anos (¡dez anos!) de estancia
continuada no territorio francés. ¿E logo
queixámonos do éxito da Fronte Nacional?
¿Por que non comezar por non participar na
súa política? O que se precisa que se opoña
a todo iso son aqueles principios que xurdi-
ron das xuntanzas dos colectivos dos obrei-
ros sen papeis (sans-papiers) dos albergues
(foyers) e da Organización política [N.do
T.: É a dirixida polos asinantes deste arti-
go]: os que viven e traballan aquí son de
aquí. Albergues dos obreiros, adiante. A re-
gularización sen condicións de todos os
obreiros sen papeis. 

¿Quen causou a queda de Juppé? ¿Quen
trouxo a Jospin ao poder? Por unha banda,
foron aqueles que partillaron no grande
movemento en folga de decembro de 1995,
e por outra banda, a decidida acción dos
obreiros sen-papeis da igrexa de San Ber-
nardo combinado coa intervención (Ouh,
¡por fin!) de intelectuais contra as leis Pas-
qua. Mais a solución parlamentar destes
movimentos é sempre ilusoria. Jospin care-
ce de principios. El non regularizou os sen-
papeis. Non máis do que tomou en conside-
ración aquela imprecisa mais poderosa con-
signa ou eslogan “xuntos”, que arrastrou a
milleiros de persoas ás ruas en 1995. ¿Con-
servou o sector público? ¿Arranxou a situa-
ción das escolas? ¿Devolveu as cidades ás
masas de aqueles que tentan vivir nelas,
mediante a reindustrialización e a reurbani-
zación dos chamados “suburbios”? Non,
non o fixo. Todo o que fixo foi aprobar a lei
das 35 horas, unha lei que se comprobou
moi útil para o tempo de lecer dos executi-
vos e directores de empresas, mais que con-
clúe co sometimento dos obreiros á boa
vontade, á “flexíbel” vontade dos patróns,
desorganiza as súas vidas e moi frecuente-
mente rebaixa os seus salarios reais. E el
cantou tamén a serenata da seguridade,
exactamente como todos os outros candida-
tos oficiais. O que ten que oporse a isto son
os principios: a cidade para todos. Un rapaz
= un estudante. Horas transparentes e está-
beis de traballo. Un debe poder vivir digna-
mente do seu salario.

Todos os sucesivos gobernos desde Mit-
terand apoiaron sen fallar aos Estados Uni-
dos nas súas crueis aventuras imperiais,
que se teñen volto cada vez máis brutais: a
guerra contra Irak, a guerra contra Serbia e
a guerra contra Afghanistán. Nós demanda-
mos: ¿hai un mínimo principio de xustiza
internacional e de independencia nacional?
Estamos encantados de ver tal proliferación

de destemidos defensores da li-
berdade dispostos contra o vello
vichista. Sen embargo, apreciarí-
amolo de verdade se eles exten-
desen a súa preocupación a un
espacio lixeiramente máis am-
plo.

É ben pouco coerente erguer
o estandarte da revolta do espíri-
to contra Le Pen, se ese mesmo
espírito aproba sen dubidalo a
guerra de Bush (tan reacciona-
rio, en todos os temas, como a
Fronte Nacional) ou a de Sharon
(tan brutal na súa guerra colonial
como o paracaidista, Le Pen, o
foi na súa en Alxeria). ¿Debe-
mos pensar que estas delicadas e
deliciosas liberdades están ben
para os nosos países (excepto
para os sen-papeis, naturalmen-
te), mais que no resto do mundo
é aceptábel a lei militar? Contra
isto, proclamemos estes princi-
pios: independencia completa
respecto das aventuras de Esta-
dos Unidos. Disolución da
OTAN. Simpatía alerta polo ac-
tual proceso político en Chiapas.
Unha terra e un Estado para os
palestinos. 

Non hai ningún misterio: sen
respeto por algús principios, sen
grandes batallas políticas organizadas en to-
tal independencia arredor destes principios,
a vida política é siniestra e o envilecimento

continuo. A abxección nunca
está moi lonxe. Simplesmente
é un pouco máis palpábel ho-
xe. A súa vinculación ao siste-
ma electoral e ao parlamenta-
rismo fíxose cada vez máis
evidente.

Nós cremos que ningún
principio político realmente
democrático pode porse en
marcha dun xeito coerente por
ningún partido ou grupo parla-
mentar. Estes principios demo-
cráticos determinan a nosa ac-
ción en completa independen-
cia; isto é política sen partido.
É o que nós chamamos facer
política desde o pobo, e non
desde posicións de poder.

Darlle forza a tal tipo de po-
lítica, nos tempos difíceis que
se abren diante de nós –abertos
por Chirac e Jospin–, é o único
medio durábel e eficaz para
comprometerse contra o peor.
Os choromiqueos, os “estou
avergoñado”, o “que te fodan
Le Pen”, o trémolo republica-
no, son todos completamente
inúteis. A grande cuestión é
darlle vida, ideas, acción e or-
ganización a unha política
enteiramente diferente. ¿Posí-

bel? Non hai problema. Decontado.♦

Tradución de L. MARTUL T.
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Xera l de Política
Lingüística , Xesús
Paulo G onz á lez
Moreiras lembroulle
ha i pouco que
ninguén traduce os
apelidos. Ten ra zón,
porque senón a
Francisco Vá zquez
habería que chamarlle
Francisco Velasco
que é o apelido que
lle correspondería por
equiva lencia na lingua
de Cervantes, perdón
C iervantes.  

O xuíz-estrela
Ba ltasar G arzón
sostén que a ETA se
financia coa
recadación das
Herriko-tabernas, o
que resulta tan
inxenuo como pensar
que a Igrexa se
financia co que
recolle nos cepillos.
Agora , gracias a
G escartera , xa
sabemos que bispos,
como o de Va lladolid ,
invisten en bolsa , o
que resulta moito má is
rea lista . 

Por certo que unha
asociación variopinta
pediu a concesión do
nobel da pa z para
G arzón. De
conseguilo podería
compartilo con
Kissinger, que o
recibiu por asinar a
pa z co Vietnam. O
daquela secretario de
Estado
norteamericano
mandara bombardear
as presas vietnamitas,
provocando a
destrucción da
metade do pa ís
asiá tico e unha
morta ldade de
xenocida , cando xa
estaban a piques de
asinarse os acordos
de París. Tamén o
compartiría con
Sharon do que moitas
veces se esquece que
é un xeneral, como
Barak, como case
todos os líderes
israelitas. Un premio
a lgo deva luado, en
fin.♦

¿Conservou
Jospin o sector

público?
¿Arranxou a
situación das

escolas?
¿Devolveu as

cidades ás
masas de

aqueles que
tentan vivir

nelas, mediante
a reindustriali-

zación e a
reurbanización
dos chamados
“suburbios”?

Xosé Lois

Vén da páxina anterior

Correo electrónico: info@anosaterra.com

por exemplo as unidades de día,
si son moi importantes pero non
resolverán un problema funda-
mental: a regulación do dereito
a familia das persoas maiores.

A nai da conselleira posibel-
mente tivo a opción de elixir a fa-
milia de convivencia na súa etapa
de postxubilación pero as políti-
cas actuais tenden a conducir á
seguinte situación aberrante: “A
xente maior formará colectivos
para poñer un spot na TV no que
se vexan eles con subtítulos que
dirán ‘non nons deixes sós, non
nos aparques nas residencias. Nós
non fixemos iso cos nosos avós.”

Non lle queda máis remedio a
Corina que pegarlle un repaso á
Constitución e necesariamente
debe chegar á seguinte conclu-
sión. “É certo que debemos regu-
lar o dereito a familia do menor,
artigo 39, pero hai que facer o
mesmo cos maiores, artigo 50.”♦

XERMÁN PRIETO
(PORTONOVO)

Accidentes
no fogar
O fogar facíame esquecer to-
dos problemas e angustias da
sociedade actual. Un día que
presaxiaba tormenta, estaba só
na casa e a miña nai déuselle
por fregar o chan do salón,
apagándome o televisor. Era
unha boa película que xa non
podería ver rematar. Non pasa

nada. Estaba acostumado, pois
o que máis me gustaba, dende
neno, era ler argumentos das
películas nas revistas semanais
e prensa diaria.

Púxenme a xogar co cade-
lo, apurando a andaina das
agullas do reloxo, antes de ir a
unha xuntanza da asociación
de veciños. O cadelo gustaba
de xogar conmigo porque o
deixaba pelexar co gato e ade-
máis miraba na mesta pelaxe,
matando ás pulgas, que tanto

dano facían ao pobre animal.
Apetecíame un pouco de cho-
colate almendrado que había
na cociña. Abrín un pequeno
caixón, onde acostumbaba a
poñelo mamá. Metín a man
dentro, sin mirar, e piqueime
coa punta dun coitelo no dedo.
O sangre empezou a sair.
Asusteime..., chamei pola ma-
má. Auga osixenada, cotón,
gasas... As primeiras curas e
logo o centro de saúde.

Encontrabame ven na casa.
Non quería crer nos accidentes
domésticos. Era unha parbada,
pero comprobei, na miña propia
carne, que as estatísticas eran
certas. ¿Ou nón? Uns 115 acci-
dentes domésticos por minuto
prodúcense no país. Cheguei á
conclusión, ese día, de que eran
116. Eu tamén debería contar
nunha sociedade que gosta das
estadísticas.♦

XOSÉ MANUEL PENA
(RIBEIRA)

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.



Gómez de la
Serna vivía coa
súa muller e
dous manequíns
A Sonia Núñez sorprendeuna
o descubrimento de que o es-
critor Ramón Gómez de la Ser-
na vivía coa súa muller e dous
manequíns. Núñez e autora,
con Lucía Etxebarría, da obra
En brazos de la mujer fetiche.
As escritoras destacaron que “a
sociedade actual ríxese por un
patrón fetichista agora máis
que nunca”. Sobre o tema es-
collido para o seu libro sinala-
ron que “só existía un ensaio
académico, incomprensíbel, e
outro ensaio que trata ao lector
como subnormal” (Faro de Vi-
go, 3 de maio). ♦

Antes ETA
financiaba
a HB, agora
parece que é
ao revés
Xosé Luis Barreiro Rivas
pon en dúbida (La Voz de Ga-
licia, 2 de maio) o acerto da
operación contra as Herriko
Tabernas. “Hai catro ou cinco
anos –afirma o profesor e ex-
vicepresidente da Xunta– as
hipóteses do Ministerio do In-
terior definían a ETA como a
clave financieira de todo o en-
tramado abertzale, e daban
por suposto que os cartos dos
secuestros e extorsións dos
pistoleiros engrasaba con xe-
nerosidade a redacción de
Egin, as campañas electorais
de Herri Batasuna, a publici-
dade e o aparato organizativo
das Xestoras pro Amnistía, a
gasolina da kale borroka e o
viño de misa do bispo Setién.
Agora, en cambio, explícanse
as cousas ao revés: Batasuna
financia a ETA, e o diñeiro
que antes salía de grandes se-
cuestros e extorsións, pagadas
en Francia e recibidas por un
sofisticado aparato financiei-
ro, recaudase agora nas He-
rriko Tabernas, e rexístrase
nas súas caixas, antes de pasar
ao aparato militar de ETA.
Entre ambos supostos, en
esencia moi distintos, non
media ningún cambio percep-
tíbel, ningún dato coñecido
nin ningunha sentencia firme,

e todo apunta a que, máis que
ter atopado o filón que abaste-
ce as bombas e as pistolas, en-
contramos o sistema de darlle
voltas á noria en canto agar-
damos un milagre que non se
vai producir”.♦

As ONG
fan máis mal
que ben
José Mª Caballero, misionei-
ro en Serra Leona, non ten moi
boa opinión das ONGs. “Ao
chegar a Serra Leona, ao
principio non había case nin-
gunha, pero de pronto o país
púxose de moda (..). Fixeron
máis mal que ben; concentrá-
ronse na capital, facendo pe-
quenas incursións no resto do
país, que é onde están os pro-
blemas. Crearon unha burbulla
artificial en Freetown, alugan-
do casas de luxo, coches e res-
taurantes. Xurdiron como fun-

gos. Instauraron un estilo de
vida que estableceu as diferen-
cias coa poboación real. Un se-
rraleonés que estudiase vai co-
brar unhas 25 mil pesetas de
soldo ao mes, en canto que o
seu superior, un branco vai co-
brar polo mesmo traballo un
millón de pesetas. As ONGs
son unha carreira como outra
calquera. Xente que vai subin-
do chanzos, que é moi compe-
titiva; diche: non comparto da-
tos contigo porque se che digo
o que está a pasar en tal sitio
vas ir e quitarme o traballo. Es-
tamos a ese nivel. E, de súpeto,
ocorre o das Torres Xemelgas
o 11 de setembro, e Serra Leo-
na, deixa de ser o país de mo-
da; o país de moda pasa a ser
Afganistán. E alí se foi moita
xente. E moitísimo diñeiro que
estaba a chegar a Serra Leona
xa non chega (...). Xente que
traballaba alí deixouno á meta-
de e foise: cobran moito máis
en Afganistán (...) En xeral, as
ONG é unha boa maneira de
ter traballo e de quedar ben na
sociedade” (El País semanal, 5
de maio).♦

Os ollos
de Domínguez
Adolfo Domínguez non foi
moi lonxe para encontrar mo-
delo para a publicidade da súa
nova liña “U”. O lector pode
observar que os ollos da muller
da imaxe gardan un enorme
parecido cos del mesmo. Non é
de estrañar porque se trata de
Adriana Domínguez, filla do
modisto e empresario, que ade-
mais desta aparición como mo-
delo trata de consolidar a súa
carreira como actriz. Por certo
que a liña “U”, alude a “uni-
versitario”, o público xoven e
de certo poder adquisitivo ao
que trata de chegar agora o ou-
rensán. Domínguez que se está
recuperando da súa crise, ta-
mén opina sobre o momento
que vive a moda galega: “Te-
mos produto, diseño e conta-
mos cunha administración que
vela polos nosos intereses” (La
Voz de Galicia, 2 de maio).♦

Pachi Vázquez xa é o novo co-
ordinador do PSdeG-PSOE en
Ourense. Substitúe no posto a
Pablo López Vidal, no que al-
gúns interpretan como o reco-
ñecemento explícito por parte
de Emilio Pérez Touriño de
erros recentes, xa que foi el
quen, logo de abandonar o pos-
to Gonzalo Iglesias Sueiro,
apostou hai pouco polo xa des-
tituído responsábel provincial
dos socialistas ourensáns. 

Foran moitas as críticas que
recibira a designación de López
Vidal porque carecía de expe-
riencia (era concelleiro en Bar-
badás) e de apoios. Deixárono só
ante o perigo, personificado nas
dúas correntes principais, as li-
deradas por Antonio Troitiño e
Manuel Salgueiro. Ámbolos
dous –inimigos declarados– con-
trolaban a militancia e contaban
con todas as posibilidades de ga-
ñar cantas primarias se lles puxe-
ran por diante. 

López Vidal non puido coa
desorde provocada pola ruptura
do pacto de conveniencia entre
Troitiño e Salgueiro para inte-
grar a candidatura socialista ao
Concello de Ourense. Pérez
Touriño decidiu daquela disol-
ver a agrupación local (coa
conseguinte suspensión de mi-
litancia de todos os seus mem-
bros) e iniciar a refundación.
Para iso constitúe unha comi-
sión xestora que preside un
“histórico” do socialismo gale-
go: Antonio Rodríguez. Criti-
cado pola súa falta de traballo
político e por manter boas rela-
cións co presidente do PP e da
Deputación, Xosé Luís Baltar
(un fillo de Rodríguez traballa
na institución), coa súa chega-
da o partido entrou nunha pará-
lise manifesta. Moitos signifi-
cados ex militantes cren que o

proceso de altas se atrasa deli-
beradamente co fin de deixar
todo ben atado desde a direc-
ción do partido de cara ás mu-
nicipais. Xa ninguén cre que
poida haber primarias en Ou-
rense e ninguén sabe –agás
Touriño– quen pode ser o can-
didato do PsdeG á capital da
provincia. Si saben todos que
será designado “a dedo”. 

Nesta paisaxe lunar deberá
desenvolver o seu labor Pachi
Vázquez. Alcalde de O Carba-
lliño desde 1995 (nesta lexisla-
tura con maioría absoluta),
apoiou a Miguel Cortizo na loi-
ta pola secretaría xeral do Ps-
deG ante Touriño e rexeitou a
oferta de encabezar a candidatu-
ra ao Congreso. En principio,
contará co apoio dalgúns alcal-
des e deputados provinciais,
precisamente todo do que care-
ceu López Vidal (agora deputa-
do autonómico). 

Para rematar a semana, Xa-
bier Casares abandonou o seu
escano no Parlamento de Gali-
za para dedicarse en exclusiva
á medicina. Curioso furor vo-
cacional aparecido subitamen-
te. Foi un abandono anunciado
a penas dous meses despois das
eleccións. Casares foi tamén
unha imposición de Pérez Tou-
riño criticada polas bases so-
cialistas. E foi tamén quen reti-
rou a denuncia contra a cons-
trución da área comercial
UCOSA en terreo público, ou-
tra decisión moi contestada que
asumiu persoalmente o propio
Touriño. 

Non parece que, nestas cir-
cunstancias, idas e vindas, o má-
ximo responsábel dos socialistas
galegos teña moi claro o modelo
de partido que quere deseñar.
Tampouco que sexa alleo a tan
evidente barafunda.♦

A crise do PSOE
ourensán 
ABELARDO VÁZQUEZ PITA

A crise dos socialistas en Ourense entra nunha
nova fase co nomeamento de Pachi Vázquez.
Emílio Pérez Touriño segue sen desvelar que cara
ten para encabezar a lista municipal de Ourense.

Ou r ense

Sonia Núñez e Lucía Etxebarría.
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José María Caballero.

MOBIRAMOS
Empresa de mobiliario e decoración

procura empregados/as,
con e sen experiencia.

Entrevista o luns 13 e martes 14 de maio
de 2002, de 13 a 20 horas, na rúa

Magallanes 4 de
VIGO.

Teléfono 00 351 252 299 500
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anuncio
da empresa
familiar.



A.N.T.
A súa páxina aínda pode visi-
tarse en internet pero desde o
pasado sábado 4 de maio Es-
querda de Galicia (EdeG) xa
é historia. A disolución for-
malizouse nunha asamblea en
Santiago, cando se cumpren
seis meses da perda de repre-
sentación no Parlamento.

As eleccións autónomicas foron
o implacábel termómetro que
diagnosticou a falta de apoio so-
cial ao proxecto político lidera-
do por Anxo Guerreiro. Os
5.000 votos acadados non foron
dabondo para acadar presenza
no Parlamento. Como tampouco
serviron hai catro anos para fre-
ar, cunha candidatura conxunta,
o descalabro electoral do PSOE.
Desta volta o protagonista socia-
lista, Emilio Pérez Touriño, non
quixo compartir liderazgos, e
Geluco e o seu compañeiro, Xo-
sé Manuel Pazos –responsábeis
de apresentar dúas mil iniciati-
vas na Cámara galega– tiveron
que despedirse do seu escano.

A “derrota sen paliativos” le-
vaba a Anxo Guerreiro a anunciar
a súa dimisión tres días despois
dos comicios. Daquela diversas
voces internas pedían unha pro-
funda reflexión sobre o papel po-
lítico e o espacio da propia orga-
nización e había quen apuntaba
que o camiño máis lóxico era a
disolución. Con esta asemblea
EdeG –que se definía estatutaria-
mente como “forza política gale-
ga, democrática e de esquerdas”
cunha perspectiva “socialista, de-
mocrática e republicana e de ple-
no autogoberno para Galiza”–
aprobaba por unanimidade unha
decisión que xa adiantaba o seu
Consello Nacional un mes antes.

Desde este encontro Anxo
Guerreiro animou aos militantes
“a que continúen exercendo o
seu compromiso político naque-
las instancias políticas e sociais
que mellor se axusten ás ideas,
valores e obxectivos que con
tanta xenerosidade souberon
propiciar e defender’’.  Tamén
destacou o quefacer dos que
confluiron en EdeG desde “o
eurocomunismo do PCG ou do
nacionalismo de EG e que tra-
ballaron polo Estatuto de Auto-
nomía e a reconciliación demo-
crática” sen deixar de apuntar
que quedou polo camiño o ob-
xectivo de “avanzar na unidade
da esquerda plural’’ na Galiza.
De calquer xeito Guerreiro re-
coñece que os resultados das au-
tonómicas foron un “veredito”.

No acto participaron repre-
sentantes do PP, BNG e PSOE e
léronse adhesións de Antoni
Gutiérrez de Iniciativa per Ca-
taluña, o histórico dirixente do
PSUC, Santiago Carrillo e de
Cristina Almeida. Guerreiro ta-
mén invitou a participar a “títu-
lo persoal’’ ao eurodiputado do
BNG Camilo Nogueira, con
quen coincidiu na primera le-
xislatura galega no grupo mixto
e protagonizou a alianza a prin-
cipios dos 90 entre EU e UG.♦
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mass media
FRANCISCO CARBALLO

Tiven o sosego de
comparar os titulares de
prensa e os da radio e da

TV respeito da X Asamblea
do BNG. Exercicio de humor
mais que de crítica. Os dous
xornais de máis atención en
díxitos ao tema foron O
Correo Galego e La Voz. A
emisora máis enfática a Ser.
As máis tímidas a RG e a
TVG. Outros/as máis ao
pairo. Nin un gol.

¿A quen se debe tal
desfase entre os columnistas
e reporteiros e a realidade?
A que uns e outros
descoñecen o fondo real do
que é e quere ser o BNG.
Uns por animadversión a
unha alternativa
nacionalista, democrática e
de futuro; outros por
denigrar a persoas que lle
son antipáticas e antagónicas
aos seus mitos. Os dous
porque canto sucede ten que
estar en sintonía co
convencional, coa
globalización esta: de non
ser así, é algo “absurdo”.

Unha X Asemblea sen
divisións ideolóxicas, nin
estratéxicas. Houbo unha
dura e longa polémica sobre a
nominación da dirección.
Houbo diferencias
xeneracionais; houbo
fidelidades personais e
valoracións diferentes das
persoas apresentadas para a
Executiva. Que tal debate se
realice desde as bases é o
correcto no BNG, pero
inusitado nos partidos
convencionais. Porque o
BNG é a criación dun país
que o necesita para
gobernarse desde un mercado
regulado, desde un poder
político cotnralado pola
sociedade. Entendamos
dunha vez que Galiza é unha
encrucillada onde se decide;
que o BNG é a organización
asemblearia na que o control
ten que ser dos membros non
de pactos entre correntes
organizadas (partidos).

O maior descoido da
dirección do BNG desde
1982 foi confiar en exceso
aos partidos ingresados na
cúpula a representación, sen
anotar que a maioría do BNG
estaba formada por membros
“beeneguistas” e os partidos
fundadores eran cada día
máis residuais. A principal
causa da alineación política,
di Tasio Genro, alcalde de
Porto Alegre, é a “separación
radical entre os delegantes e
os delegados”. A votación ao
Consello Nacional do 28 de
abril rachou ese perigo de
alienación.

A columnistas e
reporteiros diríalles que a
análise da realidade pide sair
dos gabinetes e auscultar os
axentes sociais sen
anteolleiras. Conseguer
informacións polo postigo e
de persoas delirantes –que hai
en todas as estacións de
autobuses– só conduce á
desinformación ao servicio
do amo.♦

Disólvese a formación liderada por Anxo Guerreiro 

Adeus Esquerda de Galicia 

A . N .T.

A revolta de Compostela no final
do franquismo contaba con orga-
nizadores coma Anxo Geluco
Guerreiro, intérprete da consigna
de París (París era por antonoma-
sia o buró político do PCE) de le-
vantar unha oposición de traba-
lladores e estudantes cara a folga
xeral revolucionaira. Edificio
ben máis doado de armar na pri-
meira parte da proposición que
na segunda porque o movemento
de CCOO foi un dos grandes lo-
gros dos comunistas contra Fran-
co mentres dinamitar o SEU (o
sindicato obrigatorio da Falange
na universidade) levou algo máis
tempo, coa  colaboración de for-
zas diferentes ate facer de Com-
postela o centro de resistencia
que fora no 67.

Geluco é un militante clave
nesta trela. Cambiou a carreira
de Químicas polo Partido, foi de-
tido e torturado e pasou un ano
na cadea. Unha guerra contra a

Dictadura e un debate no interior
do partido para armonizar a críti-
ca contra o capitalismo coa von-
tade de transformalo no plano es-
tricto da democracia. A batalla de
Alxer é a outra liña de discusión,
despois de asumir o PC francés a
posición imperialista, con conse-
cuencias que chegan ate o desas-
tre de Bernard Hue hai dez dias.
Era preciso contender politica-
mente co nacionalismo. Carrillo
importou ao PCE a idea de com-
promiso co poder burgués para a
construcción democrática e no
68 fundábase en París o PCG que
Guerreiro presidiría no 79. Na
realidade, o PCG nunca actuou
con independencia de Madrid.
Ainda que o militante de Xerma-
de (1945) se manifestará na dé-
cada dos 90 pola autodetermina-
ción, a súa ballesta parlamentar
apunta sempre ao BNG, ao que
acusará de connivencia coa de-
reita. Polo demais coincidirá ple-

namente cos nacionalistas nas
súas diatribas contra o PP.

O trunfo do PSOE e a aco-
modación de Carrillo á nova si-
tuación, vai deixar a Guerreiro
nun partido sen os comunistas
ferroláns e os cadros históricos
de CCOO. No 94 Guerreiro
preséntase con Esquerda Gale-
ga e en setembro de 1997 anun-
cia unha oliveira co PSOE, EU,
Os Verdes e o Partido Humanis-
ta para o que o secretario xeral
do PCE Julio Anguita reclama
sanción asamblearia. Guerreiro
non cedeu, fixo campaña con
Pazo Vázquez e foi sustituido
por Manuel Pena Rei na secre-
taria do PCG. A acta de deputa-
do en Compostela sería a penas
a súa cédula de xubilación. Nos
diarios da derradeira lexislatura
pode singularizarse a penas a
defensa do tecido productivo do
país, descalabrado pola integra-
ción na UE.♦

Guerreiro, da folga xeral
revolucionaria a Paco Vázquez

GUSTAVO LUCA

Anxo Guerreiro.



A. EIRÉ
“Non só imos falar do país, se-
nón dos cidadáns”. Esta frase
de Anxo Quintana, o coordi-
nador da executiva do BNG,
pode resumir a nova etapa
que pretende comezar a fron-
te nacionalista. O lema é ex-
presivo: “coa xente de Galiza”.

Ao Bloque Nacionalista Galego
criticábanlle que a súa política
estivese exclusivizada pola de-
fensa de Galiza como nación. Es-
ta defensa da colectividade era
percibida ás veces por algún sec-
tor social como un deixar de lado
os problemas individuais dos ci-
dadáns. Agora, o BNG “non quer
ter só alternativas para o país, se-
nón tamén para cada un dos cida-
dáns”, afirma Anxo Quintana.
Este será o eixo da nova etapa
política dos nacionalistas despois
da movida X Asemblea celebrada
a pasada semana. O que non quer
dicer, segundo Quintana, que se
abandone a defensa da identidade
colectiva, “pois precisamente o
nacionalismo está sustentado na
defensa dos intereses e dos derei-
tos de cada un dos cidadáns”.

O BNG afírmase disposto
non só a elaborar unha alternati-
va para cada un dos problemas,
senón a emitir unha opinión que
chegue á cidadanía sobre cada
aspecto que sexa de interés ou
preocupe socialmente. Neste
senso hai que incribir a presencia
do seu Portavoz Nacional, Xosé
M. Beiras, nunha rolda de prensa
opinando sobre as eleccións
francesas e o fenómeno Le Pen.

Felipe González
coincidiu con Beiras

“Nun contexto de difuminación
dos perfís partidarios e de todo
debate ideolóxíco no panorama
político francés, segundo Beiras,
o portavoz nacionalista aprovei-
tou para criticar a actual política
do PSdG-PSOE, acusando a Pé-
rez Touriño de falta de proxecto.
A crítica, que levantou un remui-
ño político importante, foi seme-
llante á que realizou Felipe Gon-
zález ao día seguinte en presen-
cia de Rodríguez Zapatero na
presentación do libro El Relevo,
unha crónica dos cambios do
PSOE despois da dimisión de Jo-

aquín Almunia, do xornalista Ló-
pez de Alba. O ex presidente di-
xo que non estaba claro que o
novo lider socialista contase cun
proxecto político propio.

O BNG mudou na última
Asemblea a política a respecto
do PSdG-PSOE. Os nacionalis-
tas consideran agora que a estra-
texia común que propiciaban foi
despreciada polos socialistas. É
a razón que expoñen para diri-
xirse neste momento á socieda-
de cunha proposta de alternativa
política na que o PSOE non con-

ta. Tanto porque Pérez Touriño
rexeitou esa estratexia, como
porque o BNG intenta acentuar a
diferencia, marcando un perfil
propio. ¿Pasa o PSdG-PSOE a
ser enemigo? Non. Segundo o
aprobado na Asemblea só “ad-
versario político”. ¿Existen po-
sibibilidades de acordos entre
ambos partidos? Sí, pero despois
das municipais: “acordos pro-
gramáticos para propiciar a go-
bernabilidade nos concellos ba-
seados na lealtade”, segundo os
textos aprobados.

A organización interna

A reorganización interna e outra
das prioridades emanadas da X
Asemblea do BNG. “Está todo por
facer, a Executiva é un organismo
novo”, afirma Anxo Quintana. O
seu coordinador afirma que agora
trátase de ultimar a organización
interna dotando a cada secretaría
dun staff de colaboradores.

Unha das primeiras decisións
tomadas polo novo organismo foi a
de programar roldas de contactos
coa militancia, “non só para infor-
mala das nosas iniciativas, senón
para escoitar as súas propostas”,
afirma Anxo Quintana. Neste sen-
so, os nacionalistas teñen progra-
madas Asembleas comarcais en ca-
da unha das zonas nas que estarán
presentes membros da Executiva.

Unha das prioridades deste or-
ganismo é preparar as eleccións
municipais cun Plano Estratéxico
de Implantación, para poder pre-
sentar candidaturas en todos os
concellos e “conseguir o compro-
miso co proxecto do BNG daque-
les que nos apoian nas eleccións
onde non temos presencia insitu-
cional”, relata Quintana. A outra
será consolidar as actuais alcaldí-
as, millorando a presencia institu-
cional a través dunha máis intensa
relación coa cidadanía.♦
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Garrido
XOSÉ MANUEL SARILLE

Apareceu hai doce
anos, cunha longa
trenza que lle chega-

ba até a metade do lombo;
semellaba un mariñeiro de
Saint Malo disposto a enro-
larse de corsario pola
causa. Viña para faláremos
de poñer unha demanda
xudicial polo mal uso muni-
cipal do nome da Coruña.
Nós sabíamos que era un
dos mellores advogados de
Galiza; buscárono Neves
Amado e Lois Cambeiro
despois de que outros dous
gabinetes fracasaran á hora
de enfocar o contencioso. A
causa de Guillermo era a
que defendía A Mesa. Todos
buscábamos a meta
galeguista da normalización
lingüística e a afirmación
cívica fronte á soberbia
estulta do alcalde. Creo que
á hora de coller o caso tivo
para el tanta importancia a
conducta hostil de Francis-
co Vázquez  cos valores de-
mocráticos como a legalida-
de toponímica. 

Naquela época algúns
nacionalistas sen moitas ga-
ñas escribiran que o caso
non merecía a pena, ¡só se
discutía por unha letra!;
non entendían nada e opina-
ban que era mellor deixar o
nome en Coruña, sen artigo.
O presidente da Real Acade-
mia Galega alégrase agora
de que o Tribunal Constitu-
cional fallase en favor do to-
pónimo A Coruña, pero
tamén se lamenta de que as
cousas non se resolvesen
doutro xeito. A queixa é
razoábel, só que hai que
darlla, ben claro está, a
quen desobedeceu inxustifi-
cadamente ás leis, aos tribu-
nais e á vontade cidadá. 

Garrido gañou ante
todas as instancias. Antes da
última sentenza, Vázquez
contratou a García de Ente-
rría co diñeiro de todos os
coruñeses. O advogado veu
á cidade, cantou victoria e
regresou. E acabou de Gar-
cía de Enterrado, porque
perdeu. Na Faculdade de
Dereito hai profesoras aten-
tas que desde hai uns anos
xa, explican este proceso co-
mo tema, porque se conside-
ra exemplar. E Guillermo
non quere falar de nada dis-
to... nestes tempos en que to-
do é apariencia, en que todo
é artificio e traza, como
dixera don Quixote. Deberí-
an darlle unha medalla
desas que reparten todo por
ahí. Ou facerlle unha home-
naxe. Eu recoméndolles un-
ha festa apache, porque ti,
Guillermo Garrido Collazo,
aínda que te fagas o serio e
o maior, serás sempre un
apache, con viseira de anar-
quista catalán. E con
corazón de armenio. Ou de
galego. Ese corazón que te
converte en indíxena en cal-
quer parte. Que por algo es
xenro dun brigadista
internacional.♦♦

A primeira resposta da Conse-
llería foi que os afectados están
a ser atendidos correctamente
nos centros de saúde conven-
cionais. Estes días, e dúas ma-
nifestacións máis tarde, anun-
ciou novas medidas, pero sem-
pre no seo do Sergas.

As mobilizacións convoca-
das para os días 17 e 25 de abril
pola plataforma do amianto xa
deron os primeiros resultados,
aínda que non sexan os desexa-
dos. O comité conformado polos
sindicatos CIG UGT e CCOO
traballa para que a Consellería
de Sanidade cree na cidade unha
unidade especializada no trata-
mento da asbestose. E é que son
máis de 700 -segundo os propios

sindicatos- os empregados dos
estaleiros ferroláns afectados por
esta enfermidade derivada da ex-
posición continuada ás fibras do
amianto.

Lonxe de crear a devandita
unidade, a Consellería de Sanida-

de avoga por reforzar o servicio
de neumoloxía do complexo hos-
pitalario Arquitecto Marcide, que
funcionará tamén en horario de
tarde. Non haberá -alomenos po-
lo de agora- centro específico, e
esta área do Marcide contará cun

novo especialista que colabore na
revisión de todos os traballadores
que ao longo da súa vida estive-
ron expostos ao amianto.

Como era de agardar, os sin-
dicatos non están satisfeitos con
esta solución, aínda que recoñe-
cen os avances promovidos por
Sanidade. De todos os xeitos
continuarán demandando a crea-
ción dun centro de atención es-
pecializado que non chega, se-
gundo afirman, por meras deci-
sións políticas destinadas a des-
botar as iniciativas da oposición.
Tendo isto en conta non deberia-
mos esquecer que a creación da
unidade foi proposta no Parla-
mento Galego polo BNG e o
PSOE. E refugada polo PP.♦

A asbestose, no SERGAS

MARTINA F. BAÑOBRE

As pasadas semanas, a comisión do amianto inte-
grada pola CIG, UGT e CCOO solicitaba á Con-
sellería de Sanidade a creación en Ferrol dunha
unidade específica para o tratamento da asbestose.

Fe r ro l

A Mesa Nacional de Esquerda
Nacionalista decidiu na súa últi-
ma reunión pospoñer calquer ti-
po de expulsión ata que celebren
a súa Asemblea Nacional, pre-
vista para o próximo outono.
Mentres tanto, seguirán en fun-
cións as mesmas persoas nos ór-
ganos de dirección partidarios.
Tamén agardará EN á celebra-
ción da Asemblea para nomear
ao seu representante no Conse-
llo nacional do BNG. Estas son
as decisións oficiais, máis alá
das “interpretacións indivi-
duais” que podan realizar os
membros máis ou menos cuali-
ficados da dirección partidaria a

respecto da condición actual de
Xosé M. Beiras e os distintos
membros da dirección que o
respaldaron ignorando as deci-
sións da organización, segundo
se recolle na acta da reunión. A
próxima Asemblea deberá deci-
dir se EN “vai obedecer a fideli-
dades persoais ou se aposta por
crear un verdadeiro partido”.
Mentres tanto, diversos militan-
tes, sobre todo vinculados ao
mundo intelectual, decidiron
darse de baixa da organización.

No PNG, pola súa banda,
consideran que volta o acoso
contra esta organización para de-
bilitar ao BNG. Algún medio de

comunicación publicou que un
grupo está a recoller sinaturas
contra os actuais dirixentes, a fin
de censurarlle o seu papel dentro
da frente. O responsábel de orga-
nización do PNG-PG, Alberte R.
Brenlla, declarou a A Nosa Terra
descoñecer se estas persoas son
ou non militantes do partido, co-
mo ocorreu noutras ocasións. “O
medio que publicou a nova non
os identifica. Nós non imos per-
der o tempo. Temos claro que
imos seguir traballando pola
unidade do nacionalismo dentro
do BNG. O que vai discutir a
Executiva proximamente é o
xeito de facelo mellor”.♦

Campaña de presión sobre o PNG

EN nomeará representante
no Consello Nacional despois da súa Asemblea

‘Coa xente de Galiza’, lema co que pretende comezar unha nova etapa

O BNG pon aos cidadáns á altura do país

Anxo Quintana, novo coordinador da Executiva.                                  XA N  C ARBALLA



¿Que se sinte cando unha nena
como a súa, Amara, está instala-
da no galego e muda de idioma
ao comezar a ser escolarizada?

Unha sensación de rabia, pero
tamén de incomprensión e des-
concerto. De non saber moi ben
onde estás situado, se estás ou
non na Galiza. Sintes, ademais,
que a nena tamén sufre, que ten
aínda un maior desconcerto ca tí.
Iso é o que máis che doe. Pasada
esta primeira fase, sitúaste nunha
etapa de máis relaxación que
mesmo te pode levar á desidia
ante a incapacidade na que te ato-
pas para facer mudar as cousas.
Asúmelo como inevitábel, tragas
a xenreira e case te conciencias
que, durante unha etapa, a nena
fale exclusivamente en castelán.

Afirman algúns pais que,
pasada esa etapa, os nenos vol-
tan a falar galego.

Iso din. Pero nas cidades e vilas
grandes o contorno non axuda
absolutamente nada a esa recupe-
ración. É importante falar galego
na casa, pero o entorno social
tamén é determinante. Pero, en cal-
quer caso, iso é coma un mal
menor. Semella como se tivésemos
que asumir que ata os oito, nove ou
dez anos, os nenos non volten falar
galego. Resignarse tamén a que,
logo, falen galego cos pais, pero
non o falen cos amigos. Por moito
que o queiran facer creer, esa non é
unha situación normal. Négome a
ter que aceptar que este é o país
que hai e que non nos queda outra
que apandar con esta situación.

Claro, o problema non é só
persoal, senón social.

Ten os dous ángulos. O proble-
ma é individual cando o sufres
como persoa, como pai ou coma
nai. Daquela é cando nos decata-
mos da importancia que ten non só
para os nosos fillos e fillas senón
para o país en conxunto. Mentres
non pasas por esa situación, impór-
tache, pero non te preocupas. Non
existe outro eido a nivel da norma-
lización necesaria tan importante
coma este. Estamos xogándonos o
futuro da língua, que vinculo ao
futuro do país como identidade.
Ademais, estámoslle a facer un
fraco favor aos nosos nenos e nenas
porque lles estamos negando a toda
unha xeneración o seu idioma. Iso é
algo moi grave. A Administración
debía tomar medidas.

O problema social

Pero os avós, tíos, primos,
etc, que, sendo galegos falan-
tes, cos rapaces empregan o
español a cotío...

A parte social é básica, come-
zando polo entorno familiar. Xa
non existe aquel rexeitamento do
galego como hai anos. Estaba
pior visto pero falábase máis.

Hai moita xente que afirma
estar concienciada polo pro-
blema do idioma e fálalle aos
fillos en español.

É unha situación que se debe
tensionar. Por eso é preciso
explicar cal é a situación real do
galego. Non podemos pensar que
xa está todo conseguido cunha
lexislación onde se recoñece a
cooficialidade. É preciso rematar
coa laxitude de moitos ante este

problema. A xente debe de
concienciarse de cal é a situación
real e do que está a facer perso-
nalmente para que a situación
mude. É preciso que todos poña-
mos algo máis da nosa parte.

¿Que é o que os leva a consti-
tuir unha asociación como Nais e
Pais polo ensino en Galego?

A necesidade de asociarse
xurde cando ves que, individual-
mente, estás dando cabezazos
contra as paredes e daste conta
que hai outras persoas que están
na mesma situación ca ti. Esa
realidade persoal e colectiva
semellante levounos a actuar aso-
ciados porque sempre se consi-
guen millores resultados. Non só
na resolución de situacións parti-
culares, afectivas, da casa ou da
escola, senón á hora de reivindi-
car e solicitar actuacións concre-
tas dos concellos, da Xunta, das
escolas. E tamén á hora de
denunciar situacións anómalas e
incumprimentos lexislativos.

A supervivencia

Fálase de que, de seguir esta
situación, o galego pode desa-
parecer en 30 anos entre os
máis novos. ¿Non son algo
catastrofistas estas previsións
despois de séculos de asoballa-
mento e pervivencia?

Pretendemos dar un discurso
en positivo. Os avances existen no
que é consideración social, lexis-
lación, respaldo institucional, pre-
sencia na escola, medios de
comunicación públicos e algúns
privados... Todo iso está moi ben,

pero a realidade no seu conxunto
é penosa. Só hai que ollar para as
actividades que realizan diara-
mente os nenos e comprobar a
presencia do galego en cada unha
desas actividades: parque infantil
cinema, no videoclube ao coller
unha película, quiosque...

Non chega con que o galego
quede na escola, nalgúns redutos
rurais ou se use de xeito ritual.
Nas cidades o galego xa é língua
minoritaria, sobre todo entre
rapaces e rapazas.

Se se conseguise que os
galegofalantes lle trasmitisen
esa lingua aos seus fillos xa
teríamos posto un chanzo
importante para evitar esa
progresiva perda de falantes.

Necesítase un traballo de
concienciación principalmente
desde as institucións, sobre todo
desde a Xunta e concellos. O pro-
blema está en que non sabemos
valorar o que significa o galego
como idioma propio. Se non se
valora axeitadamente, non se trans-
mite tampouco a súa importancia á
sociedade ou a mensaxe non se fai
creíbel. Non só é un problema per-
soal, cultural ou de identidade,
senón de fondo contido económi-
co. O galego é importante econó-
micamente. Trátase de ter unha lin-
gua máis, non algo de menos. O
galego non só serve para ser nós
mesmos, senón para relacionarnos
cunha boa parte do mundo.
Ademais, a ninguén lle cabe na
cabeza que aprender o galego sig-
nifica excluir ou non aprender o
castelán. Hai que procurar que os
pais e as nais cambien o xeito de

pensar a respeito do uso da nosa
língua: deben de darse conta que
estamos en moitas millores condi-
cións que os que teñen un só idio-
ma. Témolo a maiores.

Pero, claro, se un pai ou unha
nai colle os diarios e non olla por
ningún lado o galego, se no dial as
emisoras emiten a case totalidade
en español, se a grande maioría
das televisións fan o mesmo... qué
van pensar da utilidade do galego.
¿Como convencelos? Sobre todo
se temos en conta os traumas que
a moitos lle supuxo de pequenos
ser galegofalantes. Este é un pro-
blema que, por exemplo, non
teñen os cataláns.

O que reclaman

¿Que é concretamente o que
reclaman vostedes?

O dereito a que os nenos e as
nenas galegos se podan desen-
volver con normalidade en lin-
gua galega. Isto significa incidir
en todos os ámbitos sociais que
afectan á infancia: educación,
actividades sociais, medios de
comunicación, xogos...

Á vista da situación, hai uns
anos apareceu unha discusión
sobre a idoneidade ou non de
que existisen clases discrimina-
das para que os galegofalantes
pudesen recibir nos primeiros
anos o ensino no seu idioma.

A miña nena vai a unha escola
pública no centro de Vigo. Na súa
aula, só os pais de tres persoas
máis teñen disposición, de pala-
bra, para que se lle dean as clases
en galego. Desde que está na esco-
la, a miña nena non fala galego. Os
outros nenos tampouco falan máis
galego. AAmara fala en castelán e
os outros nada de galego. A Lei de
Normalización Lingüística e o
decreto que regula o galego no
ensino sostén taxativamente que
todos os alumnos deben ter a
mesma competencia nas dúas lín-
guas ao remate de cada etapa.

O problema de facer escolas
de galegofalantes segregadas
véxoo actualmente positivo, aínda
que antes o percibía doutro xeito.
Pensaba que a segregación levaría
aos demais rapaces a que nunca
falasen galego. A realidade é que
eles seguen falando o mesmo cas-
telán e os poucos galegofalantes
perden totalmente o galego. É pre-
ciso salvagardar os dereitos dos
que queren desenvolver a súa edu-
cación en galego, sen que iso sig-
nifique abandonar ao resto da
povoación. O galego, no resto,
debería seguir exactamente igual,
pero cumprindo a lexislación.

Desde a Consellería de
Educación fálase dun novo
plano de normalización lin-
gúistica. ¿Que proposta reali-
zaria vostede?

Sobre todo realizar unha análi-
se seria de cal é a situacióna actual
do galego. Analisar os progresos e
retrocesos do modelo de normali-
zación implantado hai 20 anos...
Facendo unha diagnose adecuada
o demais é moi fácil. Só é preciso
invertir a presencia actual que
demostran todos os estudos: unha
situación desastrosa.

A actuación na escola ten que
ser decisiva, aplicando a lexisla-
ción, cuns obxectivos claros pro-
gramados no tempo. Que a presen-
cia non sexa testemuñal, mesmo
en ámbitos españolfalantes. Un
apoio institucional decidido pola
criación de materiais, de consulta,
informativos, de xogos...♦

Nº 1.033 ● Do 9 ao 15 de maio de 2002 ● Ano XXV

Eduardo García Parada

‘Estáselle negando o galego
a toda unha xeneración’

XAN CARBALLA

“Por un dereito elemental a aprender en galego”. Baixo este lema celebrarase a xa tradicional manifestación
do 17 de Maio en defensa do idioma. Este ano a reivindicación centrase nos máis novos. “Estáselle negan-
do o seu idioma a toda unha xeneración”, afirma Eduardo García Parada, coordinador de Nais e Pais polo
Ensino en Galego.  Nesta entrevista analisa a situación desde o ponto de vista de pai e desde o lado social.
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Os prezos do chan e as cargas
das vivendas de protección ofi-
cial en Navia disparan o prezo
dun piso de 84 metros cadrados a
20 ou 21 millóns de pesetas. Por

esta razón, a cooperativa de vi-
vendas da CIG en Navia anun-
ciou que non concorrerá ao con-
curso de parcelas que se celebra-
rá proximamente.

A parcela á que ía concorrer a
CIG tiña 3.000 metros cadrados e
un prezo de 3.300 euros (550 mi-
llóns de pesetas). Deste xeito, aos
2,8 millóns de pesetas de custe do
solo por vivenda hai que sumarlle
unha entrada previa á hipoteca, o
que obrigaría aos cooperativistas
a aportar en dous anos seis mi-
llóns de pesetas e logo a facerse
cargo dunha hipoteca.

Ademais, no concurso do
Instituto Galego da Vivenda e o
Solo obrígase a construír 6.000
metros cadrados de oficinas e
locais comerciais, o que incre-
menta as cargas que terán que
soportar os cooperativistas, xa
que a excesiva oferta destes lo-
cais e a baixa demanda na ac-
tualidade impedirá a súa venda
nos primeiros anos. Mesmo
cando Caixanova trabou con-
tacto coa CIG para financiar un
eventual proxecto, a entidade
bancaria recoñeceu que a obri-
ga de construír tantas oficinas e
locais comerciais lastra calque-
ra proxecto.

O concello de Vigo non se
pronunciou sobre os prezos das
parcelas porque só participou no
proxecto para tramitar o planea-
mento urbanístico, xa que foi a
Xunta a que xestionou todo o
PAU de Navia.

Falsas cooperativas

Un portavoz da cooperativa da
CIG tamén denunciou a presen-

cia de numerosas falsas coope-
rativas, isto é, empresas priva-
das de promoción de vivendas
que captan clientela á base de
incorporala a proxectos que só
formalmente son cooperativas.
Algunha delas ata empregou
simboloxía da Xunta para as sú-
as actividades.

“O Instituto Galego da Vi-
venda e o Solo debería reservar
solo a un prezo razoábel para
verdadeiras cooperativas so-
ciais”, indicou o portavoz da co-
operativa da CIG, que tamén
lembrou que noutras ocasións as
cooperativas de vivendas da Fe-
deración de Veciños ou dos sin-
dicatos conseguiron chan muni-
cipal a bo prezo.

Outro aspecto que critica a
CIG é que as parcelas que saí-
ron a concurso obrigan a contar
con 192 cooperativistas, unha
cantidade moi elevada que al-
gunhas cooperativas non conse-
guen alcanzar.

Aínda que a CIG botouse
atrás, outras cooperativas conti-
núan co proxecto, como a da Fe-
deración de Asociacións de Veci-
ños de Vigo, que considera que
hai marxe para a construcción
destas vivendas. En todo caso, a
decisión dos cooperativistas da
CIG pon de manifesto o fracaso
da política de vivenda da Xunta
en canto un gran número de tra-
balladores e traballadoras teñen
vedado o acceso á propiedade
dunha vivenda digna.♦
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‘Que veinte años no
es nada...”, reza a
letra dun coñeci-

do tango arxentino. Si que o
son, vaia se o son!, na
diacronia do idioma de noso,
do galego, tan desasistido de
protección legal e institucio-
nal, tan traído e levado nun-
ha retórica oficial sentimen-
taloide e cínica, a cada paso
máis distante e distinta das
solucións que a progresiva
normalización de usos da
língua requere. Sabemos que
entre a utopia e a retórica hai
un camiño posíbel e transitá-
bel: o cumprimento da lexis-
lación que di favorecer o uso
do galego nos ámbitos públi-
cos; a utilización intelixente
e continuada da megafonia
institucional para
familiarizar a xente coa
necesidade e a naturalidade
do uso do galego para
calquer función, con calquer
interlocutor, en calquer
lugar; o cumprimento das
disposicións autonómicas
(Decreto 247/1995 para o
ensino, por exemplo) e mais
da “Carta Europea das
Línguas Rexionais e Minori-
tárias”, aprobada e ratificada
polo Estado español e que,
desde logo, na Galiza non se
cumpre, ofendendo asi a
aplicación de direitos huma-
nos básicos, como o de
aprender no próprio idioma.
Sobrelevamos vinte anos de
ilegalidade, desprezo
político e preparativos dun
velório, iso si, que di chorar
moito a finada, colmada de
medallas, condecoracións,
relíquias e enterro de luxo,
con moita pompa e moitos
oficiantes. Na nosa mao está
impedi-lo: reclamando que
os poderes públicos ingresen
no território da legalidade e
respeiten aquilo de que
comen; activando nós, povo
galego, esa naturalidade de
uso, na prática oral e na
escrita, que ainda tanto lle
falta ao galego;
desclasificando-o dunha vez
dos ghetttos ou das gaiolas
de luxo en que o queren
encerrar... Se a minoria
consciente que existiu, e
existe, segue axindo a prol
deste obxectivo, o galego
revirará a sua actual
tendéncia negativa. Se esa
minoria adormecer, o camiño
ficará explanado para aquel
enterro de que falabamos.
Impidamo-lo. ¿Galego, para
que? Galego, para aqui. Para
todas e todos nós, para o no-
so território e a nosa socieda-
de, para o hoxe, non para un
pasado glorioso nen para un
futuro incerto, que debemos,
no presente, construir  e do
que debemos garantir a sua
mellora. O normal non é, lin-
güisticamente, o que hoxe
nos retrata. O normal é o que
viven os habitantes de
Madrid, Salamanca, Cuenca
ou Sevilla. Nen menos nen
máis ca eles... Outra
“riqueza” compensatória é
suicida.♦

Denuncia ante a Xunta o excesivo prezo do chan

A CIG renuncia á súa cooperativa de vivendas
no PAU de Navia de Vigo

SUSO SANMARTIN

H.V.
A cooperativa de vivendas da CIG renunciou a presentar unha ofer-
ta para construír un edificio dentro Plan de Actuación Urbanística
de Navia, en Vigo, por considerar moi elevado o prezo do chan. A
cooperativa considera que a Xunta é responsábel desta situación.

Fascículos 22, 23 e 24 xa en
quiosques e librerías

O UTRA ENTREG A DE

Unha Historia da Arte Galega feita
desde Galicia como centro desde o
que interrogar, ollar cómo
realizamos na arte o que somos e
cómo os períodos históricos
dependen das dinámicas internas

do propio país. Existe unha arte
galega na que está depositada a
nosa memoria histórica e social, a
nosa identidade, a nosa
interpretación do devir, a nosa
concepción do sagrado, etc.

A NOSA TERRA



Está en xogo o proxecto da amplia-
ción do porto, ameaza o conselleiro
de Asunto Marítimos aos que non
están dacordo cos novos recheos.
¿Pero por que falar de ampliación
cando é posíbel discutir de optimi-
zación de recursos e de superficie
portuaria dispoñíbel? AAutoridade
Portuaria quer ampliar a liña de
atraque, o calado e a superficie de
armacenaxe. Coa invasión proxec-
tada na beiramar pérdense de feito
metros lineais de atraque e a super-
ficie de armacén pódese mellorar
mediante a optimización de recur-
sos existentes. Agás no envío e re-
cepción de granito, para o resto da
mercadorías existen solucións que
non nos levan a novos recheos. Por
exemplo o estacionamento de auto-
mobeis en altura que xa existe nos
portos máis operativos do conti-
nente. A Memoria Anual del Puer-
to de Vigo do 2000 declara que non
son precisos novos aterros senón
unha administración máis eficiente
do espacio portuario.

Non se pode manter a ría en es-
tado virxe, asegura o Conselleiro.
De crer nas palabras do responsábel
de Asuntos Marítimos poderiamos
pensar que o mar de Vigo consér-
vase coma en tempos dos Cancio-
neiros e que os que se opoñen a
converter máis lámina de auga en
terra non queren que se cuartee a
estampa prístina das lombas de area
que namoraran aos xograres. O
propio López Veiga asegura nun
comentario anterior: “Comprendo
que os cidadáns de Vigo garden un
mal recordo de recheos previos,
nalgún caso por innecesarios e,
noutros casos, por realización defi-
ciente, como pasou co recheo de

Bouzas que causara notábeis estra-
gos ao medio mariño. O recheo do
Areal, vaise facer ben”.  ¿Cal é lo-
go a medida de calidade do novo e
importante recheo que nos ofrece o
Conselleiro? ¿Menor dano ao eco-
sistema ou menor impacto en urba-
nismo e paisaxismo? Se admite, co-
mo é evidente, que a beiramar pa-
deceu sucesivos aterros para a sal-
ga, a pesca de fresco e conxelado, o
embarque de emigrantes, as con-
servas, o granito e os automóbeis
¿que vai caracterizar a nova actua-
ción contra as anteriores? ¿Ou non
é certo que algunhas apropiacións
do mar de hai vinte anos vense ho-
xe coma unha desfeita? ¿Tratarase
máis ben de facer un ciclópeo re-
cheo no Areal para disfrazalo máis
tarde de paseo marítimo, como pa-
sara no recheo de bouzas? 

Non é certo que Vigo viva da
súa Ría senón da industria e dos
servizos. O Conselleiro de Pesca
corta con esta arriscada afirmación
a vella porfía entre a pesca e os que
quererían mellor que a industria
expulsase aos derradeiros pescado-
res. Mais se analizamos a econo-
mía de Vigo e a súa área veremos
que a industria ten un enorme peso
sobre todo en madeira, téxtil, pedra
e automoción pero tamén hai que
dicir que a máis importante destas
industrias, que é a da automoción,
ten resoltas as suas necesidades de
translado de mercadorías coa opti-
mización. Citroen e Suardiaz están
en conversas para estacionar co-
ches en altura en Bouzas e, ao tem-
po, a Autoridade Portuaria cons-
true novos peiraos de carga móbil
(roll on-roll off) para atraque de
buques de maior eslora e calado.

Ao tempo, hai estudos que proban
que os beneficios de Citroen son
superados pola asociación de me-
xilloeiros Opemar entre Vigo, Pon-
tevedra e Arousa. Citroen non é
contodo puramente local senón
que afecta a unha extensa área. A
riqueza da Opemar fica aqui nun
100% mentres que Citroen é de
matriz francesa. Vigo vive da súa
ría porque se nos atemos ás novas
agrupacións sectoriais, tan mal tra-
ducidas como clúster (voz inglesa
que ven do claustro latino) nas rías
teríamos que integrar aos que vi-
ven dos moluscos, a  hostelería e o
turismo estacional. Outro sector
importante estaría formado por es-
taleiros de recreo, carpinteiros de
ribeira e asistencia á navegación
deportiva. Hoxe, a escola pública
de vela do Mar de Vigo está nun
lugar insalubre e porfía por un es-
pacio ao sol con outros usos indus-
triais e de servicios. Ben instalada,

coma as sobranceira escolas de ve-
la da beira do Rosellón, podería ser
un activo de enorme interese.

Vigo deixou de ser o principal
porto pesqueiro en pesca desem-
barcada. No conxunto do Estado
xa foi superado en peixe conxelado
polos portos canarios. Cando o
Conselleiro argumenta a ineludíbel
necesidade de seguir cementando o
mar interior, non cita esta realidade.
AAutoridade Portuaria de Vigo ta-
mén a silencia. A verdade é que o
porto de Vigo está dominado coma
na baixa Restauración por enxeñei-
ros e non desenvolveu unha rede de
xestión comercial eficiente. Como
ben se ve a preocupación nodal de
enxeñeiros e proxectistas é a de
manter un volume de obra que xus-
tifique  gañar espacio ao mar. Ou-
tros portos con menor importancia
estratéxica e orzamentos máis bai-
xos, atraen máis tránsito porque es-
tán mellor xestionados.

O Mar de Vigo, é un espacio
común a todos os concellos situa-
dos na sua beira. ¿Pode a Autori-
dade Portuaria usar o conxunto da
Ría en función de intereses inme-
diatos? O Parlamento de Galicia
ten sobre a mesa a creación por lei
da Área Metropolitana de Vigo e
este territorio concíbese coma úni-
co espacio económico. Na Ría con-
viven máis de 400.000 persoas e
ningún dos concellos da beiramar
pode actuar sobre o litoral sen levar
conta dos intereses das localidade
que forman este privilexiado entor-
no. Arcade e Moaña, por exemplo,
dependen máis da pesca ca Vigo.
Cando o conselleiro de Pesca anun-
cia que este recheo vai ter todas as
bendicións dende o punto de vista
ecolóxico, non fai outra cousa que
reinventar a corrupción de facer es-
tudos de impacto ambiental como
se cada obra a construir non produ-
cise reaccións acumuladas e en ca-
dea sobre o mar interior. O espacio
cobizado para aterrar, o Pozo da
Ría no Areal de Vigo, é só unha
dársena, un seo ou bacía, pero está
dentro dunha ría, nun mar interior
onde a bioloxía ten un delicado
equilibrio. Se unha bolboreta asetea
na selva amazónica reparte polen
de xeito que o seu remexer chega a
China. ¿Como atreverse a afirmar
que a obra proxectada é só un re-
cheo de 360.000 metros cadrados?
A Ría é un mar interior e non a mar
océana. Un biólogo sabe que os
criadeiros do marisco non se poden
sobrepescar nin alterar. Estudos es-
pecíficos do Centro Superior de In-
vestigaciones Científicas configu-
ran as Rías Baixas como espazos
de riqueza biolóxica irrepetíbel.

O mar xa era unha vía de co-
mercio básica antes da globaliza-
ción. O encargado de Asuntos Ma-
rítimos parece descubrilo despois
dos acordos do AMI e da OMIC.
Para que este sistema de comercio
sexa menos prexudicial para o me-
dio ambiente será preciso evitar as
barbaridades que se teñen cometi-
do pola terra. Por terra pódese
transportar por vías de menor im-
pacto que as autovías que teñen un
alto costo para o entorno. A comu-
nicación e o comercio por mar non
deben actuar no futuro sobre o me-
dio coa irracionalidade das comu-
nicacións terrestres. Para o século
XXI o sistema de transporte é o
tren e no mar debemos aplicar po-
líticas correctoras de impacto co-
mo xa se fai cos barcos de doble
casco ou as medidas de seguimen-
to das mercadorias perigosas.

O recheo que defende o Conse-
lleiro non é un polígono industrial

encuberto. É, en todo caso, un po-
lígono industrial explícito. De feito,
en todos os estudos encargados (o
da Fundación Provigo entre outros)
fálase dun espazo de intercambio
intermodal. Se non vai ser de uso
residencial, nin zona verde ou dota-
cional, o porto é unha superficie in-
dustrial na que se producen inter-
cambios. O porto limita dunha par-
te cunha superficie inalienábel e
polo tanto non construíbel, que é o
mar (como se fose unha zona ver-
de) e pola outra cun entorno urbano
co que ten que manter permeabili-
dade. Todas as decisións de gober-
no sobre este espacio deben evitar
que se consolide unha barreira en-
tre a urbe e o porto.

A tendencia significativa vai
cara a construción de buques de
máis calado e eslora. Precisamen-
te polo seu grande tamaño farán as
mínimas recaladas, segundo prevé
o Lloyd. O custe de atraque destes
barcos será tan alto que os armado-
res idealizan para eles portos espe-
cializados, situados en áreas cor-
ciais e industriais críticas e ligados
con liñas subsidiarias (finger) aten-
didas por unidades de carga regu-
lar. Para os portos relacionados con
áreas de baixo tecido industrial, o
segredo do éxito está na elección
da medida. No continente, hai ben
de grandes portos en decadencia
que hoxe serven para a recreación
estética. Como lembra Spiro Kos-
tof, son escenarios heroicos e tris-
tes erguidos en nome do progreso.
“Despois de douscentos anos lém-
brannos a perda dunha forma de
vida e a terra e o mar estragados”.

O conselleiro cita Rotterdam
como exemplo de cidade que sa-
crificou a beiramar ao porto. Pero
todos os que coñecemos Rotter-
dam sabemos que esta cidade con-
taba cun porto interior na beira do
rio Maas e que este sistema urba-
no de peiraos non ten nada a ver co
Europoort na costa do Mar do
Norte. Precisamente porque o uso
industrial da beiramar contrariaba
os intereses da cidade e creaba un
problema de contaminación graví-
simo, tomouse a decisión de deslo-
car o porto a mar aberto. López
Veiga asegura que ninguén en Ho-
landa critica as obras marítimas.
Precisamente para evitar as obras e
o traxín do tránsito, Rotterdam re-
servou o antergo porto para usos
tradicionais que sobrancean no
museo marítimo. A recuperación
urbanística da beiramar mereceu
centos de traballos e non ten, xa
que logo, nen un só valado, como
se cita, por exemplo, na excelente
Guia da Moderna Arquitectura
Holandesa de Paul Groenendijk e
Piet Vollaard, editada polo selo
editorial Uitgeverij de Rotterdam. 

Por fin damos cabo á idea do
crecemento sen limites dos anos
sesenta e setenta, e a ciencia e a
técnica permítennos dende unha
óptica culta non volver cometer os
erros do pasado, estamos obriga-
dos a non correr cara a solucións
erradas. É a cultura deste tempo a
que nos permite conxugar desen-
volvemento con respecto pola na-
tureza. Mentres unha cidade in-
dustrial como Xixón ven de recu-
perar os areais de Poniente e o Ar-
beyal, privatizadas hai cen anos
polas fábricas, a Xunta quer que o
Mar de Vigo entregue a usos in-
dustriais unha boa ración do seu
perfil interior. ¿Quen se atrevería a
dar máis valor ás páxinas de Ferrín
ou Giuseppe Tavani sobre o mar
dos cancioneiros que ao lucro de
aterrar a ría irrepetíbel?♦
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Resposta a López Veiga
ao fio dun recheo xigante

GUSTAVO LUCA

Máis de un millón de metros do mar de Vigo xa non serán mar nunca máis, no caso de que se
realice o plano de recheos que defenden a Autoridade Portuaria e a Xunta. O Conselleiro de Pes-
ca e Asuntos Marítimos, Henrique López Veiga, defende esta nova invasión do mar en nome do
crecemento, a competencia económica e o futuro e maniféstase a prol do máis polémico dos ate-
rros, o da beiramar urbana do Areal de Vigo. Este criterio non é coherente coa defensa que co-
mo biólogo ven facendo o actual Conselleiro do ecosistema costeiro galego para non termos que
depender por completo de caladoiros alleos. A opinión de López Veiga non é compartida po-
los concellos de Vigo e Redondela e por unha parte importante da poboación da Ría, repre-
sentada por trinta e cinco asociación veciñais. Biólogos de Investigación Mariñas e do Insti-
tuto Español advirten que Vigo é un porto comercial pero tamén paisaxe e turismo e activida-
de pesqueira. As opinións do Conselleiro aparecen aquí confrontadas con criterios distintos
que proceden nalgún caso de documentos mesma Autoridade Portuaria que asegura defender.

Unha postal de 1900 describe o seu do areal coma a bahia de Vigo. Na primeira década do século XX a terra avanzou 400 metros
sobre o mar en nome do progreso. O novo recheo fará desaparecer case por completo a lámina de auga que aparece na vella foto-
grafía. (Colección de Juan Martínez Herrera publicada no libro A Memoria de Vigo, Edicións Xerais)

O conselleiro de Pesca H. López Veiga.



“A nosa posición de partida e ra-
dicalmente discrepante coa maio-
ría dos plantexamentos do borra-
dor da lei. Non é o noso modelo
educativo e hai cuestións que
afectan ás competencias e que
para nós son insalvábeis”, expli-
cou Jordi Martí Galbís, vocal na
Comisión de Educación do Con-
greso. A estratexia de CIU é a de
tratar de dialogar co Goberno
central “ao máximo” para modi-
ficar o texto e convertilo nun pro-
xecto legal asumíbel, pero si isto
non acontece votarán en contra.
A oposición dos nacionalistas ca-
taláns non só sería simbólica xa
que implicaría –igual que vai
acontecer coa Lei de Formación
Profesional– a apresentación dun
recurso de inconstitucionalidade
por parte da Generalitat. O parla-
mentario di que de fallar as nego-
ciacións bilaterais buscarán cam-
bios na súa tramitación no Con-

greso pero advirte que o proceso
“está empezando mal”.

“É unha evidencia que esta lei
non nace do diálogo previo, ado-
lece do consenso básico. Un tema
destas características merecería
un Pacto de Estado”, mantivo.
Jordi Martí Galbís comentou que
comparten a preocupación por
mellorar o sistema educativo e re-
ducir o fracaso escolar pero de-
fendeu que antes de aprobar unha
nova reforma é preciso avaliar os
resultados da LOXSE, algo que o
PP non fixo. “Detrás de cada  ini-
ciativa lexislativa está un modelo
ideolóxico moi claro, centralista e
conservador”, indicou. 

Para o deputado do BNG no
Congreso, Francisco Rodríguez,
sería un erro intentar interpretar
a lei só desde un prisma pedagó-
xico e educativo. “En primeiro
lugar o PP fixouse un obxectivo
político, que é o que vertebra to-

da a súa política, reafirmar a uni-
dade de España e, neste caso,
evitar modelos de ensino na-
cionais”, afirmou. Segundo man-
tén, o Goberno central “utiliza de
xeito perverso e consciente un
certo descontento e fustración”
para sacar adiante un modelo
“que non vai solucionar os pro-
blemas reais do sistema educati-
vo”. Ao seu ver este modelo ten
“unha intencionalidade social re-
gresiva, que vai provocar unha
segregación do estudantado
maior que a actual” e tamén res-
ponde a uns postulados recentra-
lizadores. Rodríguez engadiu
que o elemento vertebrador da
Lei, da que até agora só se coñe-
ce o borrador, será o de anular as
competencias autonómicas e non
a búsqueda dunha maior calida-
de, denominación que se utiliza,
ao entender tamén da CIG, de
maneira “enganosa e perversa”. 

Rodríguez destacou o papel
uniformizador que desempeñarán,
por exemplo, o Instituto Superior
de Formación do Profesorado con
competencias para todo o Estado
–malia tratarse dunha competen-
cia que lle corresponde á Xunta–,
o certificado de homologación pa-

ra os docentes –tamén de carácter
estatal– ou a revitalización da Al-
ta Inspección encargada de fiscali-
zar o ensino e que entre outras
cuestións velará polos dereitos
lingüísticos do español e porque
os planos, programas, libros de
textos... se adecúen aos mínimos
establecidos polo Ministerio. “É
decir péchase un sistema que até o
de agora deixaba certas marxes de
manobra ás comunidades autóno-
mas e que agora ademais de refor-
zar os mecanismos de españoliza-
ción vai estar ferreamente contro-
lado polo Goberno central”, enga-
diu Rodríguez. 

Jordi Martí Galbís tamén cri-
ticou que o Goberno central trate
de facer crer que a calidade é si-
nónimo de control examinador.
Dixo que a súa formación tam-
pouco estaba dacordo co estable-
cemento dunha proba dobre para
o acceso á universidade ou con
segregar aos alunos desde os 12
ou 14 anos con itinerarios ríxi-
dos e prefixados por lei. “Sería
mellor que a especialización vi-
ñera apartir dos 16 ou 18 anos e
que cada centro escolar puidera
definir os seus itinerarios para
poder atender á diversidade”.♦
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Na Acea de Olga debe mandar
Olga, que debeu morrer destas
alturas no caso de que o topóni-
mo se refira a ela e non a un ana-
co de terra sementada, pero o ba-
rrio quedou convertido nunha
herdanza caracteristicamente ga-
lega: minifundio a falta de enten-
dérense entre os propietarios. Na
lea andan o PP, o PSOE, o BNG,
o IGVS, a asociación veciñal O
Carballo, a xunta de compensa-
ción, o TSXG, un par de promo-
tores de centros comerciais, os
construtores e Santa Bárbara
bendita. Agora empeza a enxer-

garse luz do outro lado do túnel.
Confiemos en que non sexa un
mercadorías sen condutor. 

Refírome a que o tribunal ga-
lego que máis ordena ordenou

que se contabilizaran voados, en-
trantes e gálibos de cubertas can-
do se cadren as contas da edifica-
bilidade. Implica isto que se terá
que ir máis a modo co ladrillo e a

mesturadora de cemento. A sen-
tencia afecta tamén a un extenso
solar na avenida de Magoi, que
debe destinarse a obxectivos do-
centes. O TSXG dá razón ao Car-

ballo nas súas esixencias. 
Se o de ralentizar os encofra-

dos na zona será dificultoso pola
cantidade de proxectos, licencias
e obras enceitadas, o do solar de
Magoi vai resultar de pista ameri-
cana de considerarmos que os pla-
nos dese lugar admiten o uso es-
colar, pero tamén o administrativo
e o comercial. Conta asemade con
dúas licencias de actividade e un-
ha de obras para unha dotación
comercial. Todo iso ficou suspen-
dido á espera de que se resolva un
litixio sobre a súa adxudicación. 

Preitos teñas e os gañes, Olga.♦

¿Olga manda na Acea? 
JAUREGUIZAR

A urbanización da Acea de Olga parece o conto de nunca acabar,
co intervencións cruzadas de partidos, tribunais e asociacións.

Lugo

Profesores, pedagogos, orientadores e psicólogos critican o borrador 

CIU tamén rexeitará a Lei de Calidade se
non se reforma ‘substancialmente’

Prenden
a tres
membros
da AMI
nun mes

A.N.T.
En pouco máis de tres sema-
nas a policía prendeu en San-
tiago a tres militantes da AMI.
Cada un deles tivo que decla-
rar no xulgado despois de pa-
sar a noite incomunicado na
comisaría e sen saber que de-
lito se lle imputaba. Os deti-
dos negan as acusacións e
manteñen que se trata dunha
campaña para atemorizar o
movimento independentista.

Ao primeiro detido, Vítor
Lourenço, agardábao un dispo-
sitivo policial na rúa de San Pe-
dro despois de sair dunha xunta
da AMI. Está acusado de sabo-
taxe a unha entidade bancaria
durante a Cimeira de ministros
de Xustiza e Interior que se ce-
lebrou en febreiro en Santiago.
Unha semana despois, a policía
detiña na rúa a Júlio Saiáns e
catro días máis tarde ao seu
compañeiro Ugio Camanho,
como responsabeis de roubar
unha bandeira española. 

As tres detencións foron
contestadas pola AMI con pro-
paganda e manifestacións nos
días seguintes.  “Non é casual
que se produzan en semanas
consecutivas e tan separadas
no tempo dos feitos que se nos
imputan –di Ugio Camanho,
membro da Mesa Permanente
e do Consello Nacional desta
organización independentista.
Trátase dun ataque deliberado
e ben planificado para amedo-
ñar a militancia da AMI e ao
conxunto do independentismo,
pero non nos van parar. Inten-
tan buscar calquer excusa para
forzar as tres detencións, pero
as probas son falsas e ningún
dos tres participou nesas ac-
cións”.  Os tres pertencen á
Mesa Permanente da AMI. 

Camanho denuncia ade-
mais que non se lles informou
do delito polo que eran retidos
ata o día seguinte e que tam-
pouco se lles permitiu facer un-
ha chamada a avogados ou fa-
miliares. Mantén que tanto a
súa detención como a de Saiáns
foron ilegais porque só están
acusados de falta leve e non dun
delito, como si é o caso do seu
compañeiro. Vítor Lourenço
enfréntase a unha condena de
ata catro anos de prisión, unha
multa de 6.000 euros e unha in-
demnización á entidade banca-
ria de 24.000 euros.♦

P. BERGANTIÑOS
Se o PP non cambia “substancialmente” o contido do borrador da
Lei de Calidade CIU votará en contra da norma. Explicouno o seu
parlamentario no Congreso, Jordi Martí Galbís, que participou
co deputado do BNG, Francisco Rodríguez, nunha mesa redonda
que se celebrou no marco das xornadas de debate sobre este pro-
xecto de reforma da ensinanza que organizaron a CIG e a AS-PG.

Jordi Martí Galbís (CiU), Alberte Ansede (AS-PG), e Francisco Rodríguez (BNG), durante a mesa redonda celebrado no marco das xornadas.                                        A . PA N AR O
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A Mesa pola Normalización Lin-
güística considera importante que
o Conselleiro de Educación, Cel-
so Currás anúnciase que vai pór
en marcha un proceso que condu-
za á elaboración dun Plano de
Normalización, “agardando que o
anuncio non fique e nada”. Tamén
demanda do conselleiro, que fixo
un chamamento á participación de
todos desde estas páxinas, “que se
elabore unha proposta de traballo
e se faga unha convocatoria ampla
na que se inclúan todas as organi-
zacións e entidades que traballan
no ámbito da normalización lin-
güística para comezar un proceso
de debate serio”.

A Consellería de Educación
afirma, pola súa banda, que se es-
tán a fixar as bases do Plano de
Normalización e que a convoca-
toria ás distintas organizacións
para participar se fará “atendendo
a un calendario e á planificación”.

AMesa está a organizar un En-
contro Nacional sobre a Lingua
que terá lugar o próximo 25 de
Maio en Compostela. Como pro-
ceso previo do debate enviou un
documento aos seus socios e a un-
has 400 organizacións para que lle
fixesen chegar as súas propostas.

No citado documento, fanse
unhas interrogantes previas que
deberían ser contestadas antes de
planificar as futuras accións nor-
malizadoras.

A primeira é se se debe de in-
sistir nunha liña de denuncia do

que a administración “non fai”,
ou se, polo contrario, existen po-
sibilidades de “centrar os nosos
esforzos na propia actividade,
actuando na práctica coma unha
especie de administración nor-
malizadora paralela”.

Tamén se pergunta este docu-
mento se se debe de actuar
prioritariamente en ámbitos ata
hoxe descoñecidos, ou, polo
contrario, “insistir e reforzar
aqueles en que houbo avanzos,
por tímidos que fosen”. A respei-
to das campañas inquírense se o
mellor método é realizar moitas
de baixo custe e obxectivos limi-
tados ou “concentrar recursos
nun número máis reducido de
actividades”. Así mesmo, está no
debate o incidir en ámbitos con-
cretos polo seu valor simbólico
ou exemplarizante ou priorizar
os que teñen efecto multiplica-
dor. Por último, debaterán como
aproveitar as relacións con Por-
tugal para avanzar na tarefa nor-
malizadora.

Nove iniciativas

A deputada do BNG, Pilar Gar-
cía Negro apresentou no Parla-
mento nove iniciativas sobre
normalización lingüistica. Nun-
ha delas demanda que se cumpra
o acordado na III Lexislatura a
respeito da asignación de axudas
e subvencións, demandando das
empresas e entidades que respe-

ten a toponimia, que realicen a
publicidade en galego e que a
etiquetaxe tamén apareza no no-
so idioma.

As outras iniciativas refíren-
se ao galego na Xustiza (o seu
cumplimento), o uso do galego
nas deputacións (só Ourense o
usa prioritariamente en Internet);
que vai facer a Xunta para que
Francisco Vázquez acepte a le-
galidade a respeito do topónimo
de A Coruña e as previsións para
que os nenos dos emigrantes ga-
legos podan estudar o noso idio-

ma en Andorra. Nunha proposi-
ción non de lei trata do incum-
primento lexislativo no uso do
galego por parte da administra-
ción. Cita noutra proposta o caso
da Revista Gallega de Empleo
(Consellaría da Muller) escrita
totalmente en español e por pro-
fesionais de fóra. Tamén dña
conta dos avatares dunha parella
de Lugo que solicitou o Libro de
Familia en galego, sen consegui-
lo e sen que lle fisexen caso ás
súas demandas legais nin no Re-
xisto Civil de Lugo nin o xuiz.♦
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Cada vez
máis
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

Nunca andei, nin siquera
no soño, polas altura e
polas valigotas da nosa

xeografía que ventan e beben
do Cantábrico. Nesta última fin
de semana foi. De As Pontes a
Ortigueira. Estrada rota, para
que non se pense que as obras
públicas son cousa de días e de
meses. Anchura e monte longo.
Viaxo a cabalo do ZX, que nun-
ca arriou a montura. Vou de es-
curo na tarde, pola néboa. A
compañeira dime que no monte
que anuncian Do Caxado hai
poutas de xigante, que se lles
mira á beira da estrada. Coroa-
mos o alto da montaña e de aló,
do mar, chega un ventiño que
varre a mera. Podemos ver xa
as armaduras: son individuos do
parque eólico galego verital que
está chegando a eito, un parque
macrolóxico de aspas e
remuiños silandeiros, caladiños,
indefensos, sós. ¿Contra quen
berrar os medos? Zunen,
déixanse mexar a pé de base,
como seica neles fan o xabaril e
o raposo. Mesmo os cabalos e
as vacas e os becerros se
acostuman. Non sei o boi, que
xa non existe. Só veterinario.
Pois de probeta somos xa todos
un pouco, de laboratorio
cómplice. Non quedan moitos
brazos a medir as distancias do
respeto. Alguén máis que pare o
carro das desmesuras. Alguén
que non asine o manifesto da
conquista. ¡Que pasada cos
cristos negociados! Confeso que
teño medo ás torres, aos xigan-
tes, ás alturas naturais e aínda a
aquelas que a mau do home,
sendo excelso, labrou pra a me-
moria: nunca estarei só dentro
das catedrais que temos no país,
nin nas de fóra; é acaso unha
impresión de cando o colo da
nai, no ventre aquel do outono
do 46, re-parto da posguerra.
Velaí o valor engadido desta
miña denuncia de arestora: teño
moito medo ás aspas luminosas
do Caxado, do Barbanza, de
Cerdedo, do Careón, do
Candán, do Faro e do Farelo...
de máis, de todas; aínda que es-
tas últimas son xermolos, apun-
tes, gharabatos de papel, ¡pero
deixa que xa e logho! Pois éme
igual. Non quero nin amo este
espectáculo horríbel, que asub-
ñia e pasma ao lonxe, este exér-
cito de burócratas comandados
na larga e curta distancia de nos
ir afacendo á sub-misión de ofi-
cio. ¡De algho hai que morrer,
meu amigho, a ver se colles a
depre profunda e che dá o
torzón dos miserables, si!

Corro, fuxo cara ao mar
de Ortegal: ventas da terra sa-
grada que bebe sen fin.
Tamén aquí están as mudas
tarabelas, que acabarán
varrendo en Teixido a maxia e
a forza milagreira do ciumen-
to e humilde Santo André.

E ti, amábel lector, berra-
rás acaso contra miña: ¿E do
grande falo que afuma a
Terra das Antas e dos Castros
desde As Pontes, da grande
peste de Tafisa e Ence, na túa
Pontevedra da escrita, non
falas, non dis nada, que? Pois
tamén, amigho, tamén.♦

García Negro demanda que se cumpran os acordos sobre axudas

A Mesa considera importante
que o Conselleiro anuncie a elaboración
dun Plano de Normalización Lingüística

A.N.T.
Semella que fose o típico sarampelo de maio producido pola
celebración da Festa das Letras. Pero seica non. Afírmase
que existe unha coincidencia entre administración e aso-
ciacións de que é hora de darlle un novo pulo a normaliza-
ción lingüística. Un primeiro paso, sen dúbida importante.

Imaxe da mobilización a prol do galego do Día das Letras de 2001 en Compostela.                                                                                                                      A . PA N AR O



X.C.
O goberno arxentino
ven de anunciar que,
dentro da política de
restricción do gasto pú-
blico, vai pechar consu-
lados e legacións diplo-
máticas en todo o mun-
do. O único consulado
aberto en Galiza está en
Vigo, e o anuncio do pe-
che ten provocado a
convocatoria de mobili-
zacións de galegos re-
tornados e arxentinos.

Nin Cuba nos peores mo-
mentos da súa crise eco-
nómica, pechou a súa le-
gación consular no país.
A intensísima relación da
emigración con estes
dous países sorpréndese
agora coa decisión do go-
berno de Duhalde, de pe-
char a representación ar-
xentina, que se non hai
trasacordo despois da vi-
sita do presidente da re-
pública platense a Ma-
drid, o vindeiro día 15, pechará
unha representación que levaba
118 anos aberta.

Para o Conselleiro da Emi-
gración, Aurelio Miras Portu-
gal, “hai que respectar a deci-
sión de soberania tomada en

Bos Aires, porque tratan de
conter o gasto público. Gosta-
ríanos que se fixese unha ex-
cepción co caso galego e apro-
veitando a relación directa que
temos co presidente Duhalde
trataremos de que se interese

pola súa especial sensibilidade
co problema”.

Nas Cortes o deputado do
BNG Guillerme Vázquez xa
apresentou unha pregunta parla-
mentaria na que inquire polas
xestións do goberno central ante

Arxentina para evitar este pe-
che, que obriga aos interesados
a tramitar toda a burocracia na
embaixada en Madrid ou no
consulado de Barcelona, e per-
gunta tamén pola previsión do
goberno de Aznar sobre os con-

tinxentes de inmigrantes
arxentinos previstos para
2002 e 2003 e cantos de-
les chegarían a Galiza.

Mobilizacións

Segundo o coordinador
da CIG-Emigración,
Lois Pérez Leira, poden
ser 50.000 as persoas
afectadas por esta mu-
danza e argumenta que
parte dos gastos ordina-
rios da representación
diplomática poden auto-
financiarse a medio das
taxas que se cobran nas
tramitacións.

O actual consul, José
Monroy, visitou ao pre-
sidente da Xunta para
informalo, e ten delara-
do que a precariedade
dos últimos meses obri-
gouno a facer fronte do
seu peto aos gastos ordi-
narios. Todas as institu-
cións da cidade recla-
man unha solución de

última hora que evite o peche,
pero namentres ese trasacordo
se poda producir, xa se convo-
caron careloadas e unha con-
centración diante do consulado,
ademais de realizarse unha re-
collida de firmas.♦

Sorpréndemonos os galegos cando –nor-
malmente fóra do país– nos informan de
que o verbo esmagar non existe en espa-
ñol. Tan afeitos estamos a oílo e emprega-
lo no “castelán de Galiza” que non dubi-
daríamos da súa existencia naquela lingua. 

E mais é certo: esmagar, ‘premer, pi-
sar, machucar’, é un verbo que só existe
en galegoportugués.

Sobre a súa orixe hai unha certa dis-
crepancia entre os etimoloxistas, aínda
que no fondo hai bastante coincidencia.
En xeral sostense que procede dunha pa-
labra xermánica, magan, ‘ter forza, ser
forte’, que deu lugar a un verbo do latín
serodio co prefixo privativo ex: *exma-
gare, ‘privar de forza’, chegaría por unha
evolución do seu significado ao que te-
mos hoxe en galegoportugués. Estraña-
mente, non parecen conservarse con esta
acepción derivados nas outras linguas ro-

mánicas. Joan Coromines discrepa algo
desta hipótese sobre a orixe e fai derivar
a palabra doutro xermanismo (gótico ou
suevo), magan, que ten numerosos des-
cendentes e parentes en linguas anglosa-
xonas, xermánicas e nórdicas, básica-
mente co significado de ‘estómago’ ou
de ‘papo das aves’. De aí viría a palabra
galega maga ‘tripa da sardiña ou do pei-
xe’ e Sarmiento xa informaba de que es-
magar é “tirar a maga do peixe”. A difi-
cultade desta hipótese é que ningunha
lingua románica, nin siquera o portu-

gués, parece conservar a maga ou magas
que temos en galego (para sermos exac-
tos nunha zona da beiramar). Ademais,
existe constancia moi anterior a Sar-
miento, da palabra co significado de ‘pi-
sar, premer, oprimir, machucar’

Onde si parece haber acordo é nou-
tros derivados de *exmagare como des-
maiar/desmaiarse. Neste caso hai nu-
merosos descendentes e variantes en
distintas linguas románicas (galegopor-
tugués, español, catalán...) linguas nas
que se introduciu a partir do francés an-

tigo co significado de ‘perder forza,
perder as forzas, perder os sentidos’. En
galego, concretamente, hai numerosas
variantes: desmaiar(se), esmaiar(se),
esmaír(se), esmaiolar(se), amaiar(se),
amaiolar(se), etc.

Eu diría que as dúas hipóteses sobre a
orixe de esmagar son complementarias
xa que parece doado pensar na primaria
atribución ás tripas e vísceras do corpo
de seren o lugar onde reside e se produce
a forza. De feito, hai expresións de abon-
do en distintas linguas que a mostran.
Relacionada con esta idea está tamén a
locución facer magas (que nas Rías Bai-
xas pronunciamos con seseo e con ghea-
da) para expresar triunfo esmagador, de-
mostración total de forza.

E, para evidencia total, atopámonos
con que en portugués un sinónimo de tri-
pas é... força.♦

Esmagar
HENRIQUE HARGUINDEY
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A.N.T.
Veñen de inaugurarse os locais
definitivos e a emisión estábel da
Radio Municipal de Redondela.
Cunha programación de 15 horas
diarias, emite coa frecuencia
94.9 para toda a vila, o Morrazo
e o nordeste de Vigo.

Cos novos estudios nos anti-
gos locais da biblioteca na Casa da
Cultura, a Radio Municipal de Re-
dondela bota a andar definitiva-
mente e faino con dous profesio-
nais da información que cubrirán
unha emisión de 15 horas diarias.
Ata o momento e desde o pasado
mes de xuño de 2001, a radio mu-
nicipal emitía en probas desde un-
has instalacións provisorias que

eran insuficientes, polo que foi re-
comendábel o traslado da emisora.

A nova programación está
composta por informativos que
elabora a propia redacción da ra-
dio municipal, magazines e cola-
boracións externas, sobre todo
de entidades e asociacións de
ámbito municipal que desexen
contar con espacios propios na
emisora. “Estes colectivos só te-
ñen que presentar unha proposta
de programa sen outro requisito
que o de empregar o galego, que
é a lingua exclusiva deste medio
de comunicación”, dixo Carlos
Pazos, concelleiro e presidente
do Consello de Administración
da sociedade limitada de capital

integramente municipal que po-
súe a emisora.

A participación será unha das
notas dominantes deste medio de
comunicación. “Non só a través
dos programas que realicen as
asociacións e as entidades locais
de todo tipo, senón que tamén se
emitirán as opinións dos veciños
que chamen á emisora porque
este é un medio de comunicación
que quer relacionar ao concello e
os veciños por activa e por pasi-
va, con información e con parti-
cipación. Por suposto, tamén es-
tá garantido o pluralismo políti-
co, todos os partidos poderán fa-
cer os pronunciamentos que de-
sexen e a súa opinión estará pre-

sente nas informacións que se
emitan”, aclarou Carlos Pazos.

O Consello de Administración
da Radio Municipal de Redondela
está composto por dez persoas: o
presidente, un vocal por cada grupo
da corporación (PP, PSOE e BNG)
e seis persoas independentes esco-
llidas polo pleno municipal.

Orzamento e publicidade

“Temos un orzamento anual limi-
tado, dez millóns de pesetas que
transfire o Concello, polo que os
programas que se fagan en réxime
de colaboración teñen que ter en
conta dispoñibilidade económica;
de todos xeitos, agora imos incor-

porar publicidade para incremen-
tar a nosa capacidade financeira”,
informou Carlos Pazos.

Este medio de comunicación
emite para todo o concello e o
seu sinal tamén chega a Morrazo
e a boa parte de Vigo, sobre todo
ao nordeste. “Contamos con au-
torización do Ministerio de Fo-
mento, algo que non acontece
con moitas das radios municipais
que están en funcionamento, aín-
da que é moi simples conseguir a
licencia, xa que todos os conce-
llos teñen dereito a contar cunha
emisora propia, só hai que cum-
prir unha serie de condicións téc-
nicas que non son demasiado
complexas”, engadiu Pazos.♦

Emitía en probas desde xuño de 2001

Inaugurada a radio municipal de Redondela

Leva 118 anos aberto en Vigo

O único consulado de Arxentina pechará por falta de cartos

Arxentinos residentes na Galiza apuran os trámites burocráticos ante o peche inminente do consulado.                                      PA C O  VILABARR O S



Teresa Cociña traballaba desde
1985 no Xulgado de Paz de Xove
e once anos despois pasa a con-
vertirse en persoal laboral do con-
cello como auxiliar administrati-
va. Cando no ano 2000 o Conce-
llo convoca unha praza da súa ca-
tegoría profesional, Teresa Cociña
decide presentarse para asegurar o
seu futuro laboral pero a decisión
non gustou ao alcalde de Xove
que mesmo chegou a esixirlle que
non se presentase porque a praza
non sería para ela. Mesmo así, Te-
resa Cociña participa no concurso
e, pese aos seus méritos laborais, a
praza recae noutra persoa polo
que ela decide presentar un con-
tencioso-administrativo contra o
resultado do concurso. A raíz des-
ta situación, o equipo de goberno
de Xesús López ábrelle un expe-
diente coa acusación de “falta moi
grave” por substración de docu-
mentación sobre a súa vida labo-
ral pola que é sancionada con tres
meses sen emprego nen soldo. 

Ao non ter resposta do Con-
cello ás súas reclamacións, Tere-
sa Cociña iniciou accións xudi-
ciais obtendo xa en setembro do
2001 a primeira sentencia favorá-
bel que xulga improcedente a

sanción. O equipo de goberno ac-
cede entón a readmitir á traballa-
dora pero o seu destino era ben
distinto ao de atención ao público
que ata entón ocupaba. Encargá-
baselle o manexo da fotocopia-
dora ao tempo que recibía unha
notificación oficial na que, entre
outras cousas, era advertida de
que tiña “terminantemente proi-
bido entrar nas oficinas xerais”. 

Acoso moral

Ao non atender de novo ás súas
reclamacións pola degradación no
seu posto de traballo, Teresa Coci-
ña recurriu máis unha vez ao Tri-
bunal Social que dictou unha nova
sentencia na que acusa ao goberno
municipal de persecución e acoso
moral á traballadora e impón unha
compensación de doce euros dia-
rios por “danos morais notorios,
como son o menoscabo da súa
formación e profesión e o da súa
dignidade persoal”. 

Pese ás repetidas sentencias, o
alcalde de Xove segue sen restituír
á traballadora ao seu posto laboral.
Neste momento ocúpase de rexis-
trar ás entradas e saídas de docu-
mentos nunha mesa colocada ao pé

da conserxería. “Estou a sofrir un-
ha clara persecución laboral que
me está a producir moitos perxui-
zos persoais. Quero traballar de
forma digna. Levo desde o ano
1985 na administración e non podo
soportar unha degradación do meu
traballo como esta. Rexistro entra-
das e saídas cando o movimento é,
como moito, de doce documentos
diarios e hai días como os sábados
que ás veces non se presenta nen
sequera un papel para o rexistro”,
explica Teresa Cociña. “Só pido
que se acate a sentencia e volver á
miña situación laboral” sinala a
traballadora que de novo volveu a
recurrir á vía xudicial para que se
lle esixa ao grupo de goberno cum-
prir os mandatos legais. 

O alcalde de Xove, Xesús Ló-
pez González, e o seu grupo de
goberno do PP tivo que responder
tamén en pleno á persecución la-
boral de Teresa Cociña. Os dous
grupos da oposición, BNG e
PSOE, esixíronlle que acatase ás
sentencias xudiciais e restituíse á
traballadora ao posto que lle co-
rresponde. “Estamos diante dun
caso de clara manía persecutoria
por parte do alcalde e do seu gru-
po de goberno que se negan a aca-
tar as sentencias. O alcalde de-
mostra un comportamento déspo-
ta e dictatorial. Estanse gastando
os cartos dos viciños en xuízos
por esta actitude persistente do PP.
Esiximos por iso a urxente restitu-
ción de Teresa Cociña no seu pos-
to laboral”, defende Xosé Duran,
concelleiro do BNG en Xove.♦

Nº 1.033 ● Do 9 ao 15 de maio de 2002 ● Ano XXV

Xesús López (PP) négase a acatar
as sentencias a favor de Teresa Cociña

Unha traballadora denuncia
presións do alcalde de Xove

A.N.T.
Teresa Cociña só pide que se acate unha sentencia dictada
polo Tribunal Social n. 1 de Lugo e sexa restituída no seu
posto laboral. Esta traballadora do Concello de Xove ven su-
frindo unha persecución laboral desde que no ano 2000 de-
cidiu presentarse ao concurso dunha praza de auxiliar ad-
ministrativa. O alcalde Xesús López González desoe as or-
des xudiciais e relega á traballadora a un posto no rexistro. 
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O Medio Mariño, A Vide e o
Viño, Ecoloxía

A Minaria, Os Rios, Recursos
Mariños, 

A Agricultura, A Evolución da
Vida, 

A Casa, O Medio Terrestre, 
O Corpo Humano, 

As Máquinas e os Inventos, 
As Paisaxes Galegas...

Desenchufa a televisión
XOHÁN VILA

Parece unha manifiestación de nostálxicos chegados en bus de toda
Francia con algunhas medallas no peito e protexidos por unha banda
de rapados, como si dunha protesta dun centro de retirados se tratase.
Le Pen vai dentro dun coche negro, con cristais afumados, á espera de
depositar as súas frores diante do monumento a Xoana de Arco. 

As manifestacións do primeiro de maio en París deixan as cues-
tións laborais a unha beira e convírtense nun referendo previo aás
eleccións presidenciais. Primeira vitoria para Chirac que tampouco é
para él, senón para a república da democracia e a solidaridade. 

Da outra banda do Sena, unha riada de xentes camiña xunta con
gaullistas, socialistas, troskistas, comunistas e verdes cara á praza da
Bastilla, a carón de xóvenes estudantes e cidadáns sen clara adscrip-
ción política. Son eles os que se teñen dado conta a tempo das falsas
mensaxes e das consecuencias de ollar e non participar. “Desenchu-
fa a televisión, olla a realidade” din os xóvenes trinta e catro anos
despois, como se a máquina do tempo nos voltase de novo o 68. 

O que ten ocurrido é que os consumidores da realidade virtual
decátanse logo de que as únecas dúas mensaxes da campaña, inse-
guridade e inmovilismo político, non son realmente súas, senón dos
grandes mass-media. Le Monde fai unha rápida enquisa entre todos
os responsábeis de informativos da televisión e deixa ao descuberto
os autores, conscente ou inconscentemente, da campaña. 

Nas rúas de Paris non se sinte a máis mínima inseguridade, a
xente senta relaxada no metro a ler un libro, as rúas estan limpas e
os edificios sen unha soia pintada. 

É a televisión quen recoñece o pouco televisiva que é a demo-
cracia consolidada. Son eles quen afirman que un reality ten máis
audiencia ata o punto que non se teñan dado debates políticos na pan-
talla para aclarar si existían ou non diferencias políticas. Moitas cou-
sas van cambear en Francia a partires de agora, porque son os cida-
dáns os que culpan os media de ter sido manipulados e a privatiza-
ción ten moito que ver. 

Falo con xente e quédame grabada a conversa cun mozo de cor.
Admite que cambeará o seu voto, que el é nado en Francia aínda que
fillo de emigrantes, que el vota pola democracia e por Europa, pero que
as cousas non estaban ben. Cando lle digo que olle a rúa queda per-
plexo e dí que en Paris non, pero fora… todos votaron polo reality, pe-
ro decataronse a tempo de que o que non querían, a corrupción (Chi-
rac) sigue á fronte e a violencia, dentro dunha visión global, era falsa. 

O coqueteo de Francia co fascismo acabouse, pero ainda non
a remodelación das forzas que dirixen o Estado. Demasiados
franceses votaron coas pinzas no narís, Jospin quedou fóra por
uns cantos votos e Hollande di que é unha especulación falar da
dimisión de Chirac no caso de que a esquerda gañe agora as le-
xislativas. O que si creo é que as cousas non acabaron. En pouco
tempo a televisión actuará doutro xeito, os franceses pedirán pro-
gramas e xa se verá.♦
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¿Como ve a economía mun-
dial? ¿Pódese falar dun antes e
un despois do 11 de Setembro? 

A imaxe que proxectan os me-
dia é moi confusa. Dunha parte di-
se que as perspectivas de expan-
sión son a cada peores, sobre todo
en Europa e Xapón, dous impor-
tantes elementos da triada mun-
dial. Véxanse os sucesivos e a ca-
da máis pesimistas diagnósticos da
Comisión Europea, da primavera
de 2001 e 2002 e, nesta semana, do
ECOFIN (reunión de ministros de
finanzas da UE) e como contrastan
co prognóstico do FMI de 19 de
abril que presupón unha recupera-
ción nos Estados Unidos e un cre-
cemento do PIB de 2.3 este ano e
unha aceleración para o vindeiro
de 3,4%. O que si parece claro, é
que as sucesivas análises do estado
do enfermo, isto é, da economía
mundial, son a cada menos opti-
mistas.  Con todo, os médicos ofi-
ciais decretan a cada con máis apa-
rente convicción que a recupera-
ción está máis próxima na medida
en que son maiores os síntomas
negativos. Un optimismo oficial
de rigor ven dictado dende os Es-
tados Unidos. Isto é o que Krug-
man chama optimismo maníaco.
Persoalmente coincido co moi
conservador Financial Times can-
do nos dicía, o 2
de Febreiro pasa-
do, que a situación
económica mun-
dial era incerta e
preocupante. Os
economistas mar-
xistas  veñen sina-
lando a existencia
dunha crise estru-
tural do sistema
que comezara hai
case tres décadas,
pero as opinións
de Brenner, Du-
menil, Husson e,
mesmo do non
marxista Aglietta,
non son de recibo
nos medios de co-
municación...

Canto ás con-
secuencias do 11-
S, é evidente que
foran sobre todo
políticas e as eco-
nómicas foran
esaxeradas por
motivos tamén
políticos. O aten-
tado das Torres
Xemelgas  fo i
magnificado de
seguida coma unha ameaza para a
economía mundial. Pero Estados
Unidos xa atravesaba unha fase
recesiva e o Goberno non sabía
con que políticas afrontar a situa-
ción. A opción que propicia o 11-
S é dobre: se fracasaban as medi-
das contra a recesión, a continui-
dade da crise podía achacarse á
intervención exterior; se daban re-
sultado, atribuiríanse o éxito das
políticas seguidas. O terremoto de
Kobe producira no Xapón unhas
perdas moi superiores as do de-
rrube das Torres Xemelgas pero
que a penas incidiran no Produto
Interno Bruto. A economía norte-
americana experimentou unha
contracción no primeiro trimestre
do 2001 e a seguir empezou a cre-
cer e agora sabemos que no pri-
meiro trimestre de 2002 aumen-
tou un 5,8%. ¿Que significa isto?
Ou ben o diagnóstico de que en-
traran nunha fase de recesión era

prematuro, ou ben que a recupera-
ción foi moi rápida. A reafirma-
ción da hexemonía política e mili-
tar permitiu lanzar un keynesia-
nismo de guerra, con aumento dos
gastos militares en corenta e tres
mil millóns de dólares. Ben La-
den, no caso de que realmente fo-
se o responsábel do atentado, deu-
lle a Bush a oportunidade de levar
a cabo a política de keynesiamis-
mo militar no interior, e de expan-
sión e clientelismo bélico cara o
exterior. O 11 de Setembro foi un-
ha epifanía porque deixou que se
manifestasen tendencias implíci-
tas no mandato de Bush. 

¿Como poden os gastos da
guerra contra Afganistán bene-
ficiar á economía dos Estados
Unidos?

Non son os relativamente pe-
quenos gastos da guerra contra
Afganistán os que benefician aos
Estados Unidos. Lembremos que
Alemaña e Xapón, que xa esta-
ban a financiar o déficit por con-
ta corrente da balanza de pagos
dos Estados Unidos, tiveran que
pagar unha parte importante da
factura da Guerra do Golfo. O
meirande beneficio dun Estado
de guerra mundial é que activa a
exportación de armamento a todo
o mundo, o que pode atenuar o

déficit da balanza
comercial. Dou-
tra parte, unha se-
rie de industrias
estratéxicas rece-
ben un pulo ex-
traordinario des-
pois do 11-S. 

¿Que indus-
trias? 

O Partido Re-
publicano ten uns
intereses petrolí-
feros enormes. O
risco de que o pe-
tróleo poida non
fluír cara aos Esta-
dos Unidos, per-
m i t i u  a  B u s h
anunciar perfora-
cións no Ártico, o
que vai contra os
compromiso eco-
lóxicos contraídos
por Norteamérica.
Unha actitude que
foi denunciada no
The New York Ti-
mes por Krugman.
Violábanse así os
compromisos de
conservación dos
polos pero o sec-

tor petrolífero beneficiábase. O pe-
tróleo, no que teñen grandes inte-
reses os Bush texanos, e as armas,
son os grandes beneficiados do 11-
S. É algo que suxire un desquite
histórico anti-keynesiano, dos Es-
tados do Sul contra o Norte.  O go-
berno Bush quer estimular a eco-
nomía sen política distributiva e
así, o 1% máis rico da poboación
recadou o 25% do aumento do PIB
entre 1995 e 1999 en Norteaméri-
ca. Ao tempo marcaron unha con-
tradicción entre seguridade e liber-
dade para recortaren as liberdades.
A seguridade é un vector ideolóxi-
co internacional: sempre que se fa-
la moito de seguridade é para coar-
tar as liberdades. Le Pen-Bush po-
den neste sentido levar a cabo un-
ha mesma loita. 

¿Daquela pensa que a alza
da economía americana debida
ás tecnoloxías da información
está esgotada?

A crise actual derruba moitos
mitos, dende o da globalización
que favorece a economía mundial
no seu conxunto, ate o mito da no-
va economía. No tocante a nova

economía podemos pór o exemplo
dun recente traballo na conserva-
dora American Economic Review
(revista de economía norteameri-
cana). Nela, Dale W. Jorgenson

proba que a contribución das tec-
noloxías da información ao crece-
mento económico, que se acelera-
ra moito entre 1995 e 1999, impli-
ca só un 29% do aumento do PIB.

Xosé Fernando Pérez Oia

‘A recesión podería volver agravarse
no segundo semestre deste ano’

G. LUCA

A estimulación da economía a partir dos gastos militares despois do 11-S, pro-
ducirá un alto déficit na balanza de pagos norteamericana, como pasara na
guerra do Vietnam. Se desinchou o globo das novas tecnoloxías, será imposí-
bel manter un déficit comercial de máis de dous mil millóns de Euros diarios,
como ten Estados Unidos. Xosé Fernando Pérez Oia, economista e experto da
ONU sobre políticas de ciencia e tecnoloxía, aborda nesta entrevista algúns
cambios da situación económica do mundo despois da Guerra de Afganistán.

‘Algúns pesimistas,

non chegamos a

comprender a

cuadratura do circo

de manter un

endebedamento

externo crecente e

unha remuneración

que incite aos

acredores

estranxeiros a

concederen créditos

cando, ao mesmo

tempo, inténtase

manter os tipos de

xuro moi baixos” 
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As axudas agrarias
da UE en España

MANUEL CAO

Nas relacións orzamentarias entre a Unión Europea e España
destacan pola súa contía os recursos recibidos como subven-
cións aos produtos agrícolas. Para o ano 2000, o Estado espa-
ñol recibía 3.395 millóns de euros que representaba o 12,76%
do total asignado a subvencións. Tendo en conta que a apor-
tación de España ao orzamento comunitario representaba
6.446 millóns de euros, os retornos en materia de subvencións
representaban o 52,6% dos aportes. En xeral, a economía es-
pañola estáse beneficiando da  PAC en cantidades importan-
tes tendo en conta, ademais, que o destino das axudas favore-
ce a uns produtos que terían grandes dificultades para subsis-
tir en condicións de competencia e a unhas zonas que teñen
uns niveis de desenvolvemento socioeconómico relativamen-
te baixos. Mais, entre os deseños e obxectivos proclamados
pola PAC e a implementación efectiva das medidas concretas
aparecen problemas relevantes.

Segundo os datos disponíbeis, resulta que os terrate-
nentes extremeños, andaluces e casteláns son os grandes
beneficiarios das axudas directas recibidas da PAC. Para o
total de fondos, Galiza recibe o 2,9% das axudas mentras
Andalucía recibe o 28,7%, Castilla-La Mancha o 11,3% e
Extremadura o 7,8%.  En 1999, dos 887.000 perceptores de
axudas directas da PAC en España, o 3,5% do total recibe o
40% das axudas situación que se clarifica, aínda máis, con
outro dato:  o 0,6% dos perceptores reciben o 20% do total
das axudas. É dicir, as axudas da UE van dirixidas princi-
palmente ás areas agrícolas da Meseta castelán, Andalucía
e Extremadura e benefician aos grandes propietarios terri-
toriais tradicionais, aos novos ricos e ás sociedades mer-
cantís que investiron en terras con expectativas de capturar
as rentas recibidas da PAC. 

A reforma da PAC de 1992, alentada por aqueles que só
desexaban reducir as aportacións financeiras a un modelo
insostíbel pola acumulación de excedentes, concretouse en
axudas directas asociadas a factores mensurábeis tales co-
mo as cabezas de gando, o número de árbores ou a cantida-
de de hectáreas con dereito a axuda. Esto foise completan-
do coa implantación de incentivos á retirada da produción
e de parcelas de cultivo para reducir a oferta o que conle-
vou un beneficio específico para o propietario de terras ab-
sentista e improdutivo. Apareceu, así, unha perversión no
aparente obxectivo redistributivo da PAC dado que as axu-
das beneficiaban ás explotacións máis grandes e menos
produtivas tendo en conta, ademais, que os recursos proce-
dían directamente dos impostos pagados polos contribuín-
tes europeos –sobre todo, por aqueles que máis aportan ao
orzamento comunitario.

Neste contexto é onde aparece o debate sobre a chamada
modulación no reparto das axudas ás explotacións agrarias e
que parece unha volta ao pasado no discurso político e social
pois non representa outra cousa que a reforma agraria sempre
pendente na España seca. A estrutura da propiedade territorial
nestas zonas a penas se modificou ao longo dos anos e se ben
o proceso de industrialización e urbanización acontecido a
partir da década dos 60 reduciu a importancia económica e
social do sector agrario español a entrada na CEE e os fondos
recibidos da PAC revitalizaron, nalgunha medida, o valor
duns recursos doutro xeito ermos e totalmente improdutivos.
Neste sentido, hai que valorar a capacidade de presión dos
grandes propietarios territoriais que foron capaces de facer
valer as súas posición na definición da PAC e “explotar” a ou-
tras CCAA e pequenos propietarios sen a penas oposición.
Como grupo de intereses a actuación dos terratenientes pode
calificarse como maxistral dado que conseguiron a maior par-
te das axudas facéndose pasar por pobres representantes de
CCAA subdesenvolvidas.♦

‘Resulta que os terratenentes
extremeños, andaluces e casteláns son
os grandes beneficiarios das axudas

directas recibidas da PAC”

Máis do 70% do incremento do
PIB dos Estados Unidos deuse en
produtos e sectores non relaciona-
dos coas tecnoloxías da informa-
ción. Aqui, a revista Sistema publi-
cou un artigo de Vicenç Navarro
que tamén contestaba negativa-
mente a pregunta sobre a impor-
tancia preponderante da 

Nova Economía. A nova eco-
nomía non pode compararse en
importancia coa que chegou da
chegada do ferrocarril ou do telé-
fono pero, por riba do que repre-
senta, alimentou a burbulla espe-
culativa. O crecemento disparata-
do do Indice Nasdaq e a súa caí-
da, xa no 2000, acontece polo tan-
to, ben antes de Setembro do
2001. A industria da información
produciu unha serie de investi-
mentos moi concentrados e en
moi poucos sectores. Pero o máis
importante é que a onda especula-
tiva veu de fóra dos Estados Uni-
dos. Como Claude Serfati explica
no seu libro A Mundialización Ar-
mada, a recuperación da Bolsa
norteamericana na segunda déca-
da dos 90 debeuse case  exclusi-
vamente á entrada de capital es-
tranxeiro nos sectores da informá-
tica e das tecnoloxías da comuni-
cación e da información.

¿Cal é a explicación?
Abriuse camiño a idea de que

estes sectores eran de grande por-
vir, o que desacamelou moitos ín-
dices da Bolsa e creou un fenóme-
no parecido ao coñecido dos tuli-
páns na Holanda (o crecemento
irracional dos valores dos bulbos
de tulipán). A balanza de pagos por
conta corrente dos Estados Unidos,
que era moi deficitaria, cubriuse
cunhas entradas de capital especu-
lativo que procedían sobre todo da
UE e do Xapón. Esta especulación

alimentou o mito e a realidade da
Nova Economía en Norteamérica.
Hoxe sabemos que o famoso mila-
gre norteamericano da productivi-
dade concentrouse en moi poucos
sectores, relacionados coa econo-
mía da comunicación. Existe unha
nova economía da información e
da comunicación pero, en contra
do que se dixera nun comezo, non
se espallou como mancha de aceite
a toda a economía senón que se li-
mitou a algúns sectores. Xaponeses
e europeos estiveron inflando un
globo que levou ao chamado we-
alth effect, un efecto riqueza que fi-
xo medrar artificialmente os niveis
de consumo ate varrer todos os ín-
dices históricos nos Estados Uni-
dos. Compre preguntar ate que lí-
mite pode seguir aumentando o
consumo cando as economías do-
mésticas norteamericanas están
fortemente endebedadas.

¿Cal seria logo a súa previ-
sión? 

O Gobernador da Reserva Fe-
deral, Alex Greenspan, anuncia
que pode saírse da recesión porque
o ciclo das existencias está inverti-
do e todas as empresas acumulan

existencias en previsión dunha de-
manda que vai remontar de conta-
do. É curioso que isto se diga des-
pois de anos de cantar as virtudes
do novo método de producción
just in time (baseado no mante-
mento dun baixo nivel de existen-
cias).  A prescrición obrigatoria é o
optimismo. Tanto o Fondo Mone-
tario Internacional como o Banco
Central Europeo propóñennos un
porvir radiante: a recuperación se-
rá rápida, en Europa haberá ralen-
tización no 2002 pero xa no 2003
medraremos máis rapidamente. 

Pero os últimos indicativos
dos Estados Unidos sinalan o
contrario.

As cifras da economía nortea-
mericana sinalan que o diagnósti-
co optimista era cando menos
prematuro. O paro, por exemplo,
está xa nun 6% da poboación ac-
tiva e só a metade do moi cacare-
xado aumento das existencias que
provocara o crecemento de 5,8%
no primeiro trimestre deste ano é
debido a unha auténtica demanda
final. Nin a Bolsa nin o Senado
acaban de crer as previsións de
Greenspan. A Bolsa, porque non
ten un ascenso claro e o Senado,
como explica The New York Ti-
mes do 8 de Marzo, porque pro-
moveu unha Lei para superar a re-
cesión, que amplía lixeiramente a
cobertura do paro aínda que esti-
mula moito os investimentos in-
dustriais. Se verdadeiramente
confiaran no señor Greenspan,
non seguirían medicándose contra
a recesión. Persoalmente coido
que en ningún caso a suposta me-
lloría da economía americana se
vai reflectir no emprego nin nun-
ha melloría salarial e a recesión
podería volver agravarse no se-
gundo semestre deste ano.♦

¿Como pode a UE e outros pa-
íses industriais financiar apa-
rentemente aos Estados Uni-
dos cando son adversarios
nunha guerra comercial?

Norteamérica acusa aos de-
mais de crony capitalism, capita-
lismo de corrupción, de practicar
un capitalismo de compadreo. Pe-
ro eles mesmos fan libre comer-
cio ate onde lles interesa. O vello
acordo de superconductores con
Xapón foi o primeiro exemplo
pero, nestes momentos Estados
Unidos quer potenciar a industria
bélica e do aceiro, e impón uns
aranceis que por extensión con-
culcan todos os compromisos
contraídos na Organización Mun-
dial do Comercio. Mesmo Blair,
aliado incondicional de Bush,
considérao inaceptábel. Mentres
durou a expansión económica a
nivel mundial, que un países fi-
nanciaran a outros era doado pero
agora que Xapón entra en rece-
sión e cando a economía Alema-
na a penas vai medrar e aumenta
o paro, parece imposíbel que esta
tendencia continúe. ¿Que suce-
de? Que hai moitas contradic-
cións na política económica nor-
teamericana. Por unha parte, Nor-
teamérica segue unha política de
Dólar forte, o que dificulta as ex-

portacións; doutra, a UE teme
que o Dólar se deteriore tanto que
inicie unha política coma a da
Depresión dos 30, a de beggar my
neighbour, mendigar ao veciño,
aumentar a actividade nos Esta-
dos Unidos a costa de aumentar
as exportacións. Pero os países
aos que estarían dirixidas esas ex-
portacións están en recesión. 

¿Que outras contradic-
cións lle parecen de importan-
cia na política económica nor-
teamericana? 

A estimulación da economía
baseada nos gastos militares
produce un alto déficit na balan-
za de pagos. Así pasou na gue-
rra do Vietnam: o déficit na con-
ta corrente dos Estados unidos
aumentou enormemente a partir
da guerra. Sen o globo das no-
vas tecnoloxías será difícil man-
ter un déficit comercial moi
grande. Nembargantes a traveso
da OTAN e da súa ampliación e,
case por unha presión coactiva,
será posíbel que Norteamérica
force a outros países a compra-
ren armas. Cando xa non existe
o perigo do bloque soviético
mal se poden vender sistemas
balísticos defensivos á UE, pero
iso presupón un nivel de racio-
nalidade que non existe na reali-

dade. O perigo do colosal défi-
cit externo da conta corrente
dos Estados Unidos foi salienta-
do tanto polo FMI como polo
The Economist de Londres e foi
recusado polo ministro de fi-
nanzas de Bush , Paul O´Neill,
de modo dogmático. O déficit
acadou xa unha proporción do
4% do PIB no ano 2001 e pén-
sase que aumentará no 2002 e
2003, impulsado polo aumento
do gasto militar. Hoxe en día al-
gúns pesimistas coma Krugman
ou coma min, non chegamos a
comprender a cuadratura do cir-
co de manter un endebedamen-
to externo crecente e unha re-
muneración que incite aos acre-
dores estranxeiros a concederen
créditos cando, ao mesmo tem-
po, inténtase manter os tipos de
xuro moi baixos. Se para acadar
novos aumentos nas importa-
cións de capital, os tipos de xu-
ro teñen que aumentar, isto con-
levaria a un endurecemento da
política monetaria de resultados
claramente deflacionistas. Un
milagre só seria posíbel se xur-
dira unha nova burbulla especu-
lativa coma a reflectida no Índi-
ce Nasdaq, pero, polo de hoxe,
non vemos ningún sector que
poda xogar ese rol.♦

‘O Xapón en recesión e Alemaña con paro
non van financiar o déficit norteamericano’

‘Existe unha nova

economía da

información e da

comunicación pero,

en contra do que se

dixera nun comezo,

non se espallou

como mancha de

aceite a toda a

economía”



Nº 1.010 ● Do 26 de

A ministra de Educación Pilar
del Castillo aceptou sen reservas
todas as demandas da Conferen-
cia Episcopal e do Vaticano para
fortalecer a materia de relixión
nas escolas. Non en van, o anun-
cio da reforma deste estudo che-
ga logo de que a ministra se en-
trevistase primeiro cun enviado
do Papa, Jean-Louis Tauran e
despois co presidente dos bispos
españois, Antonio Rouco Varela.
Xustamente, foi a Igrexa Católi-
ca a primeira en felicitar o go-
berno por esta decisión que su-
pón, na práctica, o retorno do
ensino dos dogmas apostólicos
ás aulas.

Para Del Castillo é funda-
mental garantir o estudo da reli-
xión, “porque hai unha demanda
social. A meirande parte dos
alumnos xa estudan esta materia
actualmente”, explicou. Pero a
ministra ten preparada tamén un-
ha materia alternativa “para
aqueles que non sexan crentes”.
Esta estaría composta por mate-
riais sobre civismo e valores de-
mocráticos, unha decisión consi-
derada errada pola oposición.

Escola multicultural

A voceira de Educación do
PSOE, Carme Chacón, acusou
a Del Castillo de tratar os non
crentes como marxinados e
considerou un grande erro pri-
var dun estudo cívico a todos
os alumnos. “A democracia
non pode ser substituto de nin-
gunha outra cousa. Se ten que
existir unha materia deste tipo,
ten que ser para todos os estu-
dantes”.

Desde Izquierda Unida, a
crítica foi maior e propúxose un

cambio de óptica. A forza es-
querdista avoga por crear unha
materia chamada ‘Fenomenolo-
xía do feito relixioso’ que sirva
de recipiente onde entre a histo-
ria das relixións, os diversos
puntos de vista de achegarse á
divindade e a relación entre os
valores morais das relixións e a
convivencia e a tolerancia entre
culturas. “Hai que evitar crear
guetos nas escolas entre alum-
nos de diversas confesións. A
escola debe unir baixo o respec-
to mutuo e o recoñecemento da
diferencia”, explicaron fontes
deste partido. 

As asociacións de pais quei-
xáronse da cesión da política
educativa á xerarquía católica
tamén nos contidos. “Haberá
que volver recordar que o Esta-
do español é aconfesional e non
ten que concederlle ningún pri-
vilexio a ningunha crenza.
Abonda con que sexa beneficia-
da no reparto dos cartos públi-
cos”, afirmou un comunicado
dunha destas asociacións. Va-
rios sindicatos estudantís tamén
se queixaron destas mudanzas e

reclamaron que no tempo adi-
cado á relixión, os alumnos poi-
dan aprender cousas relaciona-

das coa sanidade, a sexualidade
ou a convivencia cos demais en
paz e democracia.♦
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Cando se dean as circunstancias
adecuadas Ibarretxe fará unha
consulta popular no ámbito da
Comunidade Autónoma Vasca so-
bre a autodeterminación. Non se
trata dun referéndum, e polo tanto
no terá carácter vinculante, senón
que o que pretende é recoller a ad-
hesión da cidadanía para abrir un
proceso soberanista. Sen embar-
go, cada vez que se fala de algo
que toque tanxencialmente ao di-
reito de autodeterminación, xur-
den varias perguntas, como por
exemplo, ¿cal é o momento ade-
cuado para facer esa consulta?,
¿que partidos a apoiarían? ou ¿co-
mo reaccionaria o Goberno espa-
ñol, que xa ten amiazado nalgun-
ha ocasión con “adoptar as medi-
das oportunas para impedila”?.

Ibarretxe conta co respaldo
de 600.000 votos, recabados hai
agora un ano, e entre as súas pro-
mesas electorais estaba unha

consulta popular mediante a cal
os cidadáns  bascos deberían
afirmar a súa opinión sobre se os
bascos teñen direito á autodeter-
minación. O lehendakari prome-
teu facela “cando se dean as con-
dicións adecuadas”. ¿Cal sería
esa coxuntura? Obviamente, a
ausencia de violencia. Pero visto
o visto nos últimos días, ETA es-
tá máis perto dun novo Hipercor
que dunha tregua, tal e como
afirmou o conselleiro Balza. Po-
lo tanto, o principal requisito non

se dá neste momento.
O Partido Popular, a través

de Rajoy, Iturgaiz ou o Delegado
do Goberno,  Enrique Villar,
amiazou ao Goberno basco con
adoitar as medidas adecuadas
para impedir esa consulta, da
que, polo que podemos saber,
non tería dúas únicas respostas.
Serían varias opcións matizadas
a esta posíbel pergunta: “Cre
vostede que o pobo basco ten di-
reito a decidir o que queira ser
nun futuro”. Preguntar iso, para

Iturgaiz é “desobediencia civil e
política, ante a cal os xuíces terí-
an que actuar”. Ese inquérito es-
taría dirixido aos cidadáns de
Bizkaia, Gipuzkoa e Araba. Ou-
tra incógnita é como acollería
ese paso adiante unha Batasuna
ilegalizada, e desarborada por un
Garzón que segue empeñado en
abrir dilixencias contra todos, e
non pechar ningunha;  sempre,
por falla de probas.

Pero poñámonos no caso de
que, a pesar de todos os obstácu-

los, isto se levase adiante e fose
maioritariamente respaldada. ¿E
despois que? Parece claro que a
autodeterminación estaria máis
perto que nunca. Ainda que logo,
¿como se podería sumar a Nava-
rra e a Iparralde a esa decisión co-
lectiva dos bascos?. Cun Aznar
máis obcecado que nunca, e cun
Chirac oposto a criar un Departa-
mento basco na Franza, de xeito
similar á autonomía corsa, todo
serían cambadelas para o na-
cionalismo basco. De novo faría
falla o apoio dos votantes, un
apoio que pode ser aínda máis
amplo nas próximas eleccións
municipais, sobre todo, depois do
apoio de todos os partidos, menos
os de sempre, PP e Batasuna, á
Declaración de EUDEL, a asem-
blea de municipios bascos, sobre
a pluralidade política e contra a
violencia. De novo, Ibarretxe, un
paso por diante dos demais.♦

A consulta de Ibarretxe
DANI ÁLVAREZ

O lehendakari volveu a ratificar no Parlamento a sua intención
de facer unha consulta sobre o direito de autodeterminación

Bi lbao

O PCE(r)
denuncia
represión
política das
súas ideas

A.N.T.
O Partido Comunista de Es-
paña reconstituído (PCE(r))
denunciou publicamente a
persecución política que so-
fre actualmente, “por orde
directa dos gobernos espa-
ñol e francés”. Actualmente,
sete membros deste partido
permanecen en cárceres ga-
los sen que se saiba, segun-
do os seus avogados, cal é a
causa pola que están proce-
sados e as datas do seu xuí-
zo. Para este partido, o xuíz
Jean-Louis Bruguière, en-
cargado do caso, manipulou
o sumario para considerar os
membros do partido como
terroristas do Grapo.

O PCE(r) considera que,
á parte dos dous detidos que
si recoñeceron pertenceren
ao Grapo, estanse vulneran-
do os dereitos básicos destes
presos, illados en cadeas
lonxe do seu país e sen posi-
bilidade de elevar unha de-
fensa en condicións dignas.
“Reclamamos a liberdade
do secretario xeral do noso
partido, Manuel Pérez ‘Ca-
marada Arenas’ e dos outros
seis compañeiros porque
son vítimas dunha atitude
represiva inxustificada por
parte do goberno Aznar, coa
colaboración da Administra-
ción de París”, recolle So-
lidariedade, o voceiro desta
organización. Actualmente,
fican no cárcere os coñeci-
dos como “sete de París”: os
militantes do Grapo Victoria
Gómez e Fernando Silva
Sande e os membros do
PCE(r) José Antonio Peña,
José Luis Elipe, Rosario
Llobregat, Isabel Llaquet e
o propio Manuel Pérez, ‘Ca-
marada Arenas.♦♦

A ministra Pilar del Castillo quere ‘fortalecer’ a materia de relixión

O Vaticano toma
o mando da reforma do ensino

A ministra de Educación Pilar del Castillo.

C.L.
A ministra de Educación, Pilar del Castillo, anunciou que o seu
departamento estuda incluír o ensino de relixión desde os seis
anos e creará unha alternativa para os alumnos non crentes, se-
guindo o vello modelo que imperaba antes da Loxse. Pais, profe-
sores e oposición xa demandaron a marcha atrás deste proxecto.

O anuncio por parte de Educa-
ción de que se fará cargo do fi-
nanciamento do ciclo de prees-
colar (entre os 3 e os 6 anos) al-
porizou os sindicatos do ensino
ao consideraren que o plano
previsto beneficia moitísimo os
centros privados e supón un pa-
so decidido cara á privatización
do sistema escolar. Para a CIG-
Ensino, o feito de que o prees-

colar siga a ser voluntario su-
pón que, na práctica, non haxa
investimentos nos colexios pú-
blicos para recibir estes alum-
nos senón que “se premia os
colexios privados con esta bol-
sa de estudantes”.

Segundo a CIG, a intencio-
nalidade última desta reforma é
desviar alumnos cara aos centros
concertados (dos que o 80 por

cento dependen de instancias re-
lixiosas) para incluílos desde o
principio da súa escolarización
no sistema privado. “É un forte
golpe para o ensino público por-
que os pais que queren incluír os
seus fillos na rede pública, son
discriminados xa que os priva-
dos teñen mellores servicios, pa-
gados por todos nós”, afirma
Andrés Fernández, da CIG.♦

O preescolar beneficiará os colexios privados



Francia optou por darse os para-
béns diante do espello para es-
conxurar o maleficio da grande
vergoña da primeira volta. Mais
en realidade as eleccións presi-
dencias de 2002 agochan unha
eiva conxénita que pode lastrar
os próximos sete anos de lexisla-
tura. O 16 de xuño poderase va-
lorar perfectamente cal é o es-
pectro electoral da república, fó-
ra do obrigado cara ou cruz dun-
ha segunda volta con só dous
candidatos.

O propio Chirac é consciente
de que o seu apoio real só é su-
perior nun par de puntos porcen-
tuais ao de Le Pen. Os seus res-
tantes votos son emprestados e
esa responsabilidade pesa moito
sobre o presidente reelecto. A
mobilización social logrou que
sexa o líder máis votado nunca
nunha segunda volta das presi-
denciais da V República France-
sa pero é esa mesma repulsa po-
lo seu adversario a que o conver-
te no necesario responsábel de
levar adiante as reformas preci-
sas para que nunca máis a ultra-
dereita ameace o sistema demo-
crático no país que segue presu-
mindo do lema ‘Liberdade,
Igualdade e Fraternidade’

Mais é certo que a dereita ne-
ogaullista só é culpábel na parce-
la que lle toca. A esquerda fran-
cesa necesita graves mudanzas e
un aggionarmento que a achegue
novamente á sociedade. O enloi-
tado Lionel Jospin abandonou a
presidencia do consello de mi-

nistros acuciado non só polo des-
crédito dos votantes socialistas
senón contaxiado da crise da so-
cialdemocracia europea, que
apostou fortemente na ruleta do
neoliberalismo e a ‘terceira vía’
do laborismo británico.

O caldo do fascismo

O agora vencido Le Pen sabe que
a súa derrota é a mellor vitoria
nunca soñada por el ata agora.
Colocou sobre el todas as aten-
cións do mundo e converteuse
nunha bicha odiada por todos os
demócratas. Mais seguiu man-
tendo o seu caudal de votos
(4.805.352) e incluso o aumentou
en 53.542 sufraxios o pasado do-
mingo, 5 de maio. Para os obser-
vadores políticos, esta fidelidade
do sufraxio a Le Pen non é a
constatación dun sentimento fas-
cista cultivado no corpo electoral
durante décadas. Segundo os es-
tudos sociolóxicos, é a propia po-
lítica dos partidos tradicionais e o
reflexo da sociedade nos medios
o que provoca o medo, o mellor
caldo no que coce o fascismo.

Primeiro foi acusado Mitte-
rrand de conceder tempo extra
nos noticieiros a Le Pen para da-
nar a dereita moderada. Pero foi
durante o goberno Chirac cando
se sacudiron esaxeradamente nos
medios os dous grandes perigos
do século XXI que a dereita ex-
cita para atenazar as sociedades
desenvolvidas en Europa: o paro
e a inseguridade cidadá.

Le Pen soubo aproveitar todo
o seu vello discurso xenófobo e
reseso para acomodalo ao medo
ao estranxeiro. Entrementres a
esquerda renunciaba a loitar polo
estado do benestar para todos e
permitía as bolsas de marxinali-
dade nos suburbios, moitos vo-
tantes tradicionais do comunis-
mo caían na trampa da ultrade-
reita: o noxo dos pobres polos
aínda máis pobres.

En troques, para os partidos
de esquerda, desde os seus moi
dispares puntos de vista, chegou
o momento de cambiar o sistema

político. Especialmente os mo-
vementos integrantes da xera-
ción da antimundialización (o
grupo Attac naceu en Francia) e
os intelectuais que asisten á eclo-
sión do antifascismo nas rúas, é
o momento de cambiar a repúbli-
ca (facer a VI) e dotala de meca-
nismos que impidan a fractura
social do país.

As eleccións lexislativas non
só darán a coñecer o nome do
novo primeiro ministro francés e
resolverán o dilema sobre a crise
dos socialistas. Tamén está en
xogo para o país atopar un mo-

delo que resolva os problemas
reais dos seus cidadáns e non os
agoche nunha “maioría de emer-
xencia” que incluso tivo detrac-
tores. O galego Ignacio Ramo-
net, director de Le Monde Diplo-
matique, queixouse publicamen-
te da falta de rigor dos medios
respecto ás eleccións. “O único
que debe salvagardarse sempre é
o principio profesional dos xor-
nalistas e o seu compromiso coa
democracia. Iso non se consegue
facendo propaganda contra Le
Pen”, explicou Ramonet nun fo-
ro dixital en www.elpais.es.♦♦
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Funcionou á perfección o xogo das fideli-
dades, pero os problemas están lonxe de
rematar simplemente por evitar que Le
Pen asuma a presidencia francesa. Mobi-
lizouse o electorado galo, certamente,
cunha significativa redución da absten-
ción en oito puntos na segunda volta e
aguilloado polas numerosas manifesta-
cións que percorreron o país; os votantes
de Lutte Ouvrière, a única forza de es-
querda que se desmarcou da votación ple-
biscitaria, tamén deixou oir a súa voz do-
brando o número de votos nulos e en
branco. Pero Chirac multiplicou por cinco
o seu número de sufraxios, confirmando o
obediente seguimento da consigna lanza-
da por toda a dereita republicana e a es-
querda. Todo un récord difícil de igualar. 

Tampouco Le Pen quedou tan mal.
En primeiro lugar, foi quen de conservar
o nivel de apoio da primeira volta. Fa-
cendo as gracias de quen acusou a Arlet-
te Laguiller de estalinista, pese á presión
“soviética” do tout la France medrou
mesmo co auxilio do seu rival Mégret,
do Mouvement National Républicain,
que lle sumou o 2,34% obtido o 21 de
abril. Os números son case exactos.

¿Trunfo da democracia? A vitoria de
Chirac non deixa de ser unha vitoria tris-
te. Todos nos alegramos, naturalmente, da

contundente derrota de Le Pen, e quixera-
mos máis diferencia a favor do gañador,
pero convertir a Chirac no salvador de
Francia e dos valores
republicanos e demo-
cráticos resulta exce-
sivamente provocador
a pouco que lembre-
mos a multitude de
escándalos nos que
está involucrado.
¿Non resulta acaso un
tanto devaluador e de-
sesperante para quen
profese unhas míni-
mas conviccións cida-
dáns ter que apostar
por un candidato bai-
xo sospeita como san-
to remedio a todos os males? Probabel-
mente, a escasa decencia democrática de
individuos como Chirac inflúe tamén no
descrédito do propio sistema ante a atóni-
ta mirada de quen pode experimentar dun

día para outro unha mutación tan sorpren-
dente: de vilán a heroe. Na súa primeira
comparecencia ante os medios, o Presi-

dente electo asegurou
que comprendera a
mensaxe do electora-
do galo. Tanto como
non dicir nada. Nas
rúas de París non po-
día haber ese entu-
siasmo de quen cele-
bra unha difícil vito-
ria.

Poida que en xu-
ño, nas lexislativas,
se produza a tan
agardada volta á nor-
malidade, pero pro-
babelmente de xeito

inesperado alguén atopou unha baza ex-
celente, unha extrema dereita electoral-
mente importante (Le Pen é hoxe a se-
gunda forza de Francia) pero longamente
insuficiente para acceder ao poder, a fin

de alentar unha simplificación brutal do
mapa político. Unha resposta extrema, en
fin, ante o auxe dos extremismos que po-
de alterar e desnaturalizar un debate de-
mocrático que, pola contra, non pode pa-
sar por alto as causas de tan grave desen-
contro e que nos deberían levar á urxen-
cia de recuperar o terreo do social para o
centro do debate político e mesmo a va-
lorar, no caso francés, a conveniencia de
reformar a institución presidencial, debi-
litándoa deliberadamente para estimular
a profundización democrática. ¿Sería es-
ta a mensaxe que di entender Chirac?

Con sesgos particulares, o fenómeno
francés está presente en varios países eu-
ropeos, tanto comunitarios (vimolo ta-
mén recentemente no Reino Unido aínda
que a un nivel infinitamente menor) co-
mo non (de Chequia a Rusia), e supón
sen dúbida un gran desafío para todos,
pero en primeiro lugar para unhas forzas
de esquerda que no vello continente na-
vegan aínda no desconcerto da posguerra
fría e que necesitan recompoñer o seu
movemento sobre ideas e valores, máis
alá das siglas e das vías de cada quen. ♦

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

(IGADI), www.igadi.org

Unha democracia devaluada
XULIO RÍOS

Aquí fór a

Partidos de esquerda e intelectuais franceses defenden a VI República

Chirac, obrigado a asumir o papel de
‘presidente por eliminación’

‘Probabelmente de xeito
inesperado alguén atopou
unha baza excelente, a fin

de alentar unha
simplificación brutal do

mapa político”

CÉSAR LORENZO GIL
A pesar de que a vitoria de Jacques Chirac na segunda volta
das presidencias francesas era case segura, o mundo enteiro
respirou aliviado logo do rotundo “non” ao neofascista Jean-
Marie Le Pen. Mais agora o presidente ten que prepararse pa-
ra as lexislativas co peso de ser presidente “por eliminación”.

Jacques Chirac é consciente de que o neugallismo ten nas eleccións lexislativas de xuño o seu grande exame.



Para moitos holandeses, conside-
rar a Pim Fortuyn o líder dunha
ultradereita perfumada e culta era
un apelativo esaxerado. Certo é
que o candidato
mantiña posturas
“politicamente in-
correctas” sobre
temas tan cruciais
como a emigra-
ción e o respecto á
cultura musulma-
na mais o seu dis-
curso encaixa me-
llor cos desexos
personalistas de
poder e a oportuni-
dade de captar a
preocupación das
rúas que cunha tra-
dición neofascista
ao uso de Le Pen, en Francia.

Fortuyn, sempre impecábel
con traxes italianos confecciona-
dos a medida e o cranio pelado e
brunido, conseguiu engaiolar o
35 por cento dos electores de
Rotterdam, a segunda cidade de
Holanda e o porto comercial
máis grande de Europa. Con ese
gaño armou unha candidatura
para as lexislativas, sen adscri-
cións partidarias pero cunhas ex-
celentes perspectivas de voto. Os
seus discursos televisados eran
éxitos de audiencia e moitos ho-
landeses víanse reflectidos no
seu ideario. “Eu, que vivo aquí,
vexo que este home di e quere
facer o que eu falo na casa”, ase-
gura Federico Ávila, emigrante
galego nos Países Baixos.

Co seu asasinato, suposta-

mente a mans dun ecoloxista ra-
dical, a sociedade holandesa fa-
lou en voz alta da ruptura do
modelo de convivencia máis

avanzado de Eu-
ropa, por mor da
desidia dos parti-
dos tradicionais
e unha reacción
das clases me-
dias á artificial
ameaza da “in-
vasión árabe”.
Non en van, os
holandeses só
sufriran a violen-
cia dun grupo ar-
mado que recla-
maba a indepen-
dencia das Illas
Molucas (Indo-

nesia), na década de 1980.

A salvación innecesaria

A sociedade neerlandesa reaccio-
nou ao unísono contra este asasi-
nato e a figura de Fortuyn alcan-
zou maior peso na prensa inter-
nacional. Rapidamente se levan-
taron voces que vencellaron o
partido holandés con grupos ul-
tras de Austria, Dinamarca, Sue-
cia ou as repúblicas do Báltico.
Como elos, o rexeitamento á
emigración e a defensa dos valo-
res tradicionais europeos.

Pero o presumíbel sucesor de
Fortuyn no seu partido, o cabo-
verdiano João Varela, negou cal-
quera relación entre as súas ide-
as e as desta “Internacional Ne-
gra”. Para Varela, o seu compro-

miso democrático é intocábel e
quere “defender os holandeses”
da ameaza dunha invasión islá-
mica que desintegraría o modelo
de tolerancia do seu país.

Así o describe Federico Ávi-
la, quen considera reprobábel a
demonización do seu ideario.
“Non é racista nin extremista, é
unha persoa realista, culta, infor-
mada e naturalmente holandesa,
que ve perigar a convivencia fu-
tura do seu país e, como intelec-

tual comprometido”, explica o
galego, “decidiu poñer as bases
que terminen coa anarquía das
mafias, a inseguridade e a isla-
mización”.  

Pola contra, os datos socioló-
xicos dos Países Baixos son moi
positivos. A día de hoxe hai unha
importante presencia de estran-
xeiros pero os niveis de toleran-
cia e equilibrio entre as diversas
culturas a penas crearon marxi-
nalidade polo momento.♦
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55, St. Mark’s Road

Ucraína
CÉSAR VARELA

Veño de pasar unha
tempadiña nun curso da
Universidade “Mohila”

de Nikolaiev unha cidade do
sul de Ucraína, nas beiras do
Mar Negro. Precisamente esta-
ba alí no tempo das recentes
eleccións das que ANT (nº
1.028 ) fai unha pequena rese-
ña. A miña impresión desde fó-
ra coincide coa opinión expre-
sada neste xornal: O gañador
Iushchenko, era o candidato no
que votou a mocidade universi-
taria que eu coñecín apampada
co ocidentalismo. A min
pareceume un “cara lavada”
deses que fan unha campaña
no máis puro estilo americano:
Aparecía na TV coas hipócritas
entradas nas igrexas persignán-
dose e aínda usando a coñecida
teima de coller nenos no colo
(¡deixen os nenos en paz cos
seus xogos e non os misturen
coas súas miserias políticas!).

O candidato do PC, Pieter
Simonenko, cunha presencia
que trascendía nobreza e
patriotismo, ficou en segundo
lugar, polo que dicían algúns
estudantes cos que falei, só o
votaban os máis vellos.
Entendo que o votou un
amplo sector da poboación
que está arrepiada diante da
dureza do capitalismo “puro
e duro” que lle ven enrriba e
bota en falta a asistencia
social do réxime anterior.

Tamén tiven a oportunida-
de de visitar Odessa e tomar
fotografias da famosa
escalinata por onde cae o
carriño do neno na fita de
Eiseinstein “O acoirazado Po-
temtkin”; a xente nova de alí
(que non coñece a película)
non entende por que os de fóra
lle damos tanta importancia a
aquelas escalinatas.

Velaí unhas pinceladas
das nosas impresións: Xente
cariñosa e hospitaleira son
estes eslavónicos en certo
xeito semellantes aos latinos. 

Fan un caldo semellante ao
noso, o “borsh”, ao que lle bo-
tan moita remolacha e unha
crema amarga en lugar do no-
so unto. Aqueles cosacos
comen o touciño (ao que cha-
man “salo”) branco, crú e en
lascas, pero se fose
“entrefrebado”, sábelle millor
(¡como a nós!).

Non se entende a suscep-
tibilidade que teñen cara Ru-
sia (que lles vén de outorgar
unha independencia sen vio-
lencia ningunha).

A grafía que usan para a
súa lingua difire nalgunhas le-
tras da grafía rusa. Os gramáti-
cos de alí son igualiño que os
nosos: saben moito da orixe do
idioma pero son pitoños para o
futuro. Kiev é unha marabillo-
sa cidade, chea de igrexas orto-
doxas. O culto é moi cargado
na liturxia e a sensación que
dan os curas é de feudalismo:
a xente beixándolle a man
esquerda mentras eles
bendicen á xentiña coa outra. 

As cidades teñen unha dis-
tribución farta e armoniosa,
nótase que no seu deseño non
entraron as miserias especulati-
vas que coñecemos tan ben.♦

As eleccións do 15 de maio producirán un cambio de goberno posibelmente 

O asasinato de Pim Fortuyn
racha o mito do ‘consenso holandés’

A.N.T.
Os dous atentados suicidas que
asolaron os pasados 7 e 8 de
maio Israel provocaron unha
nova reacción do exército he-
breo. O primeiro ministro, Ariel
Sharon, podería ordenar a reo-
cupación de Cisxordania e un
ataque sobre Gaza. Tamén peri-
ga a propia vida do presidente
palestino, Iasir Arafat. 

A Autoridade Nacional Pa-
lestina evacuou o pasado mérco-
res as súas oficinas de Ramala en
previsión dun novo asedio contra
Iasir Arafat. Ao tempo, o presi-
dente palestino foi moi duro coa
atitude dos extremistas islámi-
cos, xusto no momento no que a
situación do rais é ben delicada.
“Arestora, os suicidas son o me-
llor aliado de Sharon. Permíten-
lle pintar os palestinos como te-
rroristas e danlle lexitimidade

para esixir a miña cabeza”. 
A primeira explosión produ-

ciuse nun salón de xogos de
Rishon Le Zion e matou 16 per-
soas. A seguinte, na mañá do
pasado mércores, frustrouse po-
la actuación policial, que feriu e
detivo o suicida cando preten-
día entrar nun autobús, en Hai-
fa. Mentres se evaporaba o fu-
me do primeiro atentado, Ariel
Sharon, de visita en Washing-
ton, anunciou duras represalias.

Sharon ordenou ao seu exér-
cito investigar a orixe dos suici-
das e xa se contempla a posibi-
lidade de que os carros blinda-
dos entren de novo en Cisxor-
dania. Ao peche desta edición,
parecía case seguro que os heli-
cópteros hebreos atacarían al-
gúns emprazamentos árabes en
Gaza, o único territorio palesti-
no que non sufriu durante a

operación ‘Muro defensivo’
Os atentados envalentona-

ron o rufo Sharon, que rectifi-
cou publicamente as palabras
do presidente dos EE UU, Ge-
orge Bush, corrixíndoo cando
falaba de facer a paz con Arafat
e avanzar na creación dun esta-
do palestino. A rolda de prensa
conxunta foi unha especie de
intercambio de voces xordas,
outra entrega da vella escena do
policía bo e o policía malo. Non
en balde, Sharon volve a Tel
Aviv co compromiso de Bush
de parar en seco a investigación
en Ienin e o envío do director da
CIA, George Tenet, para obri-
gar a Arafat a reformar a súa
propia policía autónoma.

Perdas millonarias

Entretanto, os palestinos se-

guen demandando a atención
mundial sobre a súa precaria si-
tuación. As Nacións Unidas ci-
fraron en 400 millóns de dóla-
res as perdas materiais produci-
das en Cisxordania durante a
ocupación. Ademais, este mes-
mo organismo considerou que
se perderon documentos e
adiantos de traballos institucio-
nais dun valor incalculábel nas
sedes políticas palestinas.

Está previsto que as Na-
cións Unidas, en colaboración
co Banco Mundial e outras ins-
tancias, publiquen un informe
sobre as necesidades económi-
cas para reconstruír o país antes
do 15 de maio. Os primeiros
adiantos falan de que os EE UU
e a UE estarían dispostos a
aprobar axudas de 1,5 millóns
de dólares aproximadamente.
Pero Europa esixirá antes un
compromiso de Israel para ase-
gurar o seu investimento, unha
medida que impida a destru-
ción das infraestruturas paga-
das polos Quince, como suce-
deu nos últimos meses de ofen-
siva hebrea.♦♦

Iasir Arafat
‘Os suicidas son o mellor aliado de Sharon’

O falecido Pim Fortuyn.

A.N.T.
A morte a tiros do candidato populista ao goberno holandés,
Pim Fortuyn, fixo tambalear a tradición pacífica, tolerante e
democrática dos Países Baixos. O asasinato elevou á tona da
sociedade a crise do denominado “consenso perpetuo” e a se-
paración entre os políticos tradicionais e as demandas cidadás.

‘Este home di

e quere facer

o que eu falo

na casa”

Federico Ávila,

emigrante galego

nos Países Baixos
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Letras para todo o ano
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Carolina Otero
Marga do Val

COLECCIÓN MULLERES

A lingua secreta
Xesús González Gómez

COLECCIÓN FROITA DO TEMPO

Cartafol do Barbanza
Antón Riveiro Coello
COLECCIÓN AS VIAXES
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o
Sa
rm

ie
nt
o

Martín Sarmiento
Francisco Carballo
COLECCIÓN ESENCIAS

Sarmiento
Pepe Carreiro

COLECCIÓN
PROTAGONISTAS DA HISTORIA

Os Ilustrados
F. Carballo
Pepe Carreiro
COLECCIÓN A NOSA
HISTORIA INFANTIL

Enrique Barreiro.
Cineasta e inventor
Carlos Aurelio López Piñeiro
COLECCIÓN CAMPUS

Francisco Carballo
Santiago Prol - Xan Carballa
COLECCIÓN PRENSA E CRIACIÓN



Os últimos anos do Valencia fo-
ron excepcionais. Cando ades-
traba o conxunto o arxentino
Héctor Cúper, disputaron conse-
cutivamente dúas finais da Copa
de Europa e perdéronas. Durante
a etapa do actual técnico do Inter
de Milán, o Valencia medrou
moito en canto a patrimonio fut-
bolístico. Afianzou a súa cantei-
ra, da que saíron Angulo ou Al-
belda e conseguiu impoñer defi-
nitivamente un estilo de xogo
pouco espectacular alén da alta
velocidade dos seus contragol-
pes pero moi efectivo. Nos tem-
pos da éxtase polas megaestrelas
mundiais, a directiva valencia-
nista fixouse nos vellos vetera-
nos (Djukic, Carboni) e captou
para si o mellor doutras prazas
con menos posibilidades econó-
micas (De los Santos, Rufete).

Con todos estes materiais e un
adestrador novo e cauto, Rafa Be-
nítez, o Valencia tivo unha tempa-
da irregular pero moi efectiva en
canto a porcentaxe de puntos re-
cadados. A liga foi moi dura con
todos os equipos e o ritmo de alta
competición dúas noites por se-
mana doeu nas pernas e nas men-
tes dos favoritos ao título. Hai
que lembrar que durante moitas
xornadas, a diferencia entre o lí-
der da competición e o oitavo non
superaba os catro puntos.

Os puntos gardados durante
as malas épocas foron vitais ago-
ra para obter o premio do título.
Liberados da presión europea lo-
go da súa eliminación, curiosa-
mente, a mans do Inter, fluíu o
mellor fútbol do equipo. Despun-
tou un incríbel Baraja e reclama-
ron o seu lugar na historia segun-
dóns de sempre como Kily ou
Pellegrino. Os rivais non tiñan
folgos para seguiren na poxa.

O triunfo do Valencia demos-
trou que o centenario pódelle sa-
ír caro ao Madrid, que ten que
xogar todo á carta da final euro-
pea de Glasgow se quere que al-
guén se lembre do ano da chega-
da triunfal de Zidane. Tamén ser-
viu para desmitificar as indivi-
dualidades. Igual que fixo o Dé-

por en 2000, o Valencia 2002 non
ten figuras (permitiuse vender a
maior que tiña, Mendieta, que
agora coce as nádegas no banco

do Lazio) pero si unha idea de
fútbol. Xa o dixo Irureta hai dous
anos: para gañar unha liga neste
tempo, hai que mirar máis para o
videomarcador e o cronómetro
que para as filigranas dos futbo-
listas. Seguramente ninguén lem-
brará os partidos do Valencia
campión, pero a festa da mascle-
tá atrasada a maio perdurará du-
rante varias xeracións.♦
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As xogadas chave no título do Valencia

A segunda úlcera
no centenario do Madrid

Os medios de comunicación sonche cousa
ben pavera se os ollas desde fóra coma se
fosen ourizos cachos. Semellan andar ao
pairo, navegando nas vagas dos acontece-
mentos que sacoden a sociedade tan cam-
pantes coma se descansasen nos nenúfares
floridos dalgunha poza de parque vilego.
Tan quedos e tranquilos eles mentres, ao
seu carón, os coches nos atascos roxen e es-
trondan coma endemoniados na súa relleira
que nin sequera meten medo.

Pero os medios de comunicación non
só aboian na merda da sociedade. Non só
se substentan do seu esterco máis putre-
facto (as noticias mellores son as máis
malas), senón que eles teñen un papel
primordial á hora de conformar esa opi-
nión pública (equiparándoa a opinión pu-
blicada) como mantedores dun sistema
(tamén de comportamentos e de valores)
e válvula de escape que permite a saída
controlada das convulsións e contradi-
cións internas.

Se seguimos as noticias do fútbol, que
acadan case un cuarto de espacio/tempo
dos medios de grande incidencia social,

poderemos ollar esta normal/anomalía con
toda claridade. Estes dias tócalles alarmar-
se (ser non é para menos) coa violencia
nos campos de fútbol. Outras veces a
quenda ocúpaa a violencia de xénero, a
violencia dos mozos, a violencia nos cole-
xios ou a violencia nas rúas pola noite co
do famoso botellón. Violencia a esgalla
para entoumiñar a sociedade.

Fano coa inocencia propia da lelez in-
teresada. Semellan o Rozafentos, un po-
pular da miña parroquia que descrubriu
un día o que podía facer co mecheiro:
plantar lume. Xuntaba montóns de leña,
de palla ou de herba seca e, ala, ¡unha fo-
gueira! Todo ía ben en canto as muxicas
non chegaban a un palleiro, a unha pallei-
ra ou prendían no monte. Daquelas o Pe-
piño Rozafentos, poñíase a chorar os sete
chorares e a apagar o lume coma un tolo
mentres miañaba dorido, chegando algun-
has veces a queimarse.

Os medios de comunicación levan anos
atizando no lume do fútbol. Non é só que
a violencia no deporte se converta nunha
demostración de descontento controlada,

asumíbel polo sistema. Non é unicamente
unha valvula de escape en día, hora e lugar
prefixado e vixiado. Forma parte tamén do
negocio xornalístico. Eles son os que rega-
lan os mecheiros. Os que xuntan a estopa
e os que avisan de que hai lume como par-
te de nogocio.

Certamente que a violencia acada novos
xeitos e formas nos campos de fútbol. A
singularidade destes días é a violencia con-
tra os propios xogadores. A televisión fixo
máis interactivo o espectáculo e os xornais
e as radios, sen gardar as mínimas formas
informativas, toman partido por un equipo,
pídenlles aos espectadores que fagan o
mesmo, dinlles que son esenciais para ga-
ñar... Así o cren e así o interiorizan. Eles
poñen todo da súa parte, comezando por
pagaren as entradas. Os xogadores fál lan-
l les porque, moitas veces, non son profe-
sionais e chega a fustración e o desquite de
quen non sabe separar a realidade do espec-
táculo: E non saben porque nos medios non
existe esa separación, senón unha identifi-
cación total: a Liga de Fútbol convertida en
realidade social.♦
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A Liga de Fútbol convertida en realidade social
PUCHEIRO

CÉSAR LORENZO GIL
O Valencia gañou a Liga 2001-2002 ao esprint. Noutro deses campio-
natos igualados que son comúns nos últimos anos, o equipo laranxa
conseguiu realizar o seu mellor fútbol cando os seus adversarios
andaban dóendose das feridas da tempada. A fazaña é maior por-
que este título tiña xa o pouso das pegadas do Madrid centenario.

Xogadores e
directivos
ofrecéronlle
o título de liga
á Virxe do
Desamparados.

Igual que fixo

o Dépor en 2000,

o Valencia

non ten figuras,

permitiuse vender

a maior que tiña,

Mendieta, pero si

unha idea de fútbol.



Arthur Miller,
Príncipe de Asturias
O dramaturgo estadounidense Arthur
Miller convertiuse no terceiro gañador
de fala non española do Premio Príncipe
de Asturias, despois de Günter Grass e
Doris Lessing. O xurado destacou de
Miller que “con independencia do espíri-
tu e notábel sentido crítico, logrou trans-
mitir desde a escea as inquedanzas, os
conflictos e as aspiracións da sociedade
actual”. Autor de A morte dun viaxante
ou As bruxas de Salem, o teatro de Mi-
ller é crítico coa sociedade americana.♦

Mostra GZ
O venres 10 inaugúrase na galería Sarga-
delos de Compostela a exposición da
Proposta Galiza, comisariada por Martin-
ho Montero Santalha, autor asimesmo
dun estudio sobre o topónimo do país. Na
mostra participan distintos artistas gale-
gos. A mostra permanecerá aberta ao lo-
go dun mes e, nese tempo, organizaran-
se distintos coloquios sobre arquitectu-
ra e urbanismo, música e artes plásticas.♦

Circo
en Compostela
A sala NASA celebra a Semana do
Circo en Compostela, unha iniciativa
de artistas escénicos e plásticos que
reivindican o que eles chaman unha
“disciplina artística que está a vivir
unha grande revolución neste sécu-
lo” Vídeos de actuacións circenses,
unha festa do circo que reúne a ma-
labares, acróbatas, clowns e músicos
e un curso de clown terán lugar do
dos días 8 ao 11 de maio. Durante maio
e xuño unha serie de novos artistas
participarán da instalación Circlow.♦

protagonista indiscutíbel da
semana ten un nome: Sar-
miento. Durante os próxi-
mos días por todo o país ce-

lebraranse actos que comemorarán ao
sabio ao que este ano se lle adica o Día
das Letras Galegas, o próximo 17 de
Maio. Moitas son as maneiras de come-

morar ao freire, unha delas asistir a pro-
xección da curtametraxe animada en
plastilina sobre a súa figura “A Escola
das Areas”. A cultura está de festa e pa-
ra participar será tamén boa opción acu-
dir aos numerosos actos e exposicións
que se están a celebrar en Ourense no
programa “20 Anos do Carrabouxo”.♦
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Elvira Souto, coordinadora do colectivo
Proposta Galiza.
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Alfonso
Zulueta

Notario da
cultura



Vostede é unha das persoas
que mellor coñece por den-
tro o Consello da Cultura.
¿Que retos enfronta de cara
o futuro?

Somos un órgano inde-
pendente pero temos os fins
que están na lei, é dicir, o de-
senvolvemento de todo o re-
ferente á cultura galega e de-
bemos responder a iso. A cul-
tura galega ten que ser enten-
dida nun sentido amplo, non

para pechala senón para ollar
o mundo. Temos que ter a no-
sa personalidade achantada
na terra pero desde aquí mirar
o que acontece fora e iso te-
mos que facelo desde unha
institución como é o Consello
da Cultura. Hai seccións que
rescatan figuras históricas co-
mo agora é o caso de Sar-
miento, cunha obra que vai
deslumar a toda España e que
demostrará que tamén aquí

había Ilustración ou como o
congreso que se vai facer so-
bre o Conde de Gondomar.
Hai que rescatar todas esas fi-
guras pero tamén mirar cara o
futuro e, neste sentido vense
de facer un alarde científico
nas xornadas sobre Xenética
e Historia. Estamos dándolle
así á cultura galega proxec-
ción e dignidade. 

O Consello está definido
como un órgano consultivo o

que o converte nun observa-
torio cultural. 

Preparamos informes espe-
cíficos cando nolos pide o Par-
lamento ou a Xunta pero nós
tamén temos iniciativas e po-
demos propoñer á Administra-
ción determinadas perspectivas
ou aspectos particulares. Na
cultura estanse dando pasos
importantes, por exemplo o
portal na rede no que somos.
Estes pasos teñen a súa fecun-
didade no eido cultural e espe-
ro que tamén no económico. 

Desde o Consello téñense
remitido á Xunta informes
críticos coa situación da nor-
malización lingüística. 

Intentamos facer estudios
profundos e esa é a perspecti-
va que ofrecemos. Un dos re-
tos que temos é a plena pose-
sión da lingua polos galegos e
aínda estamos lonxe desa si-
tuación. Hai pasos adiante pe-
ro tamén retrocesos. Como
notario, fixen escrituras en
galego cando era moi compli-
cado, había que facelas a do-
bre columna e todo eran atran-
cos. Compre crear unha es-
tructura para asegurar a ex-
pansión do galego de maneira
atractiva, nunca con enfronta-
mentos senón desde a nosa
personalidade. A lingua é un-
ha mostra da nosa riqueza. 

A Xunta anuncia un novo
plano de normalización lin-
güística ¿Terá o consello al-
gunha participación nel?

Estará atento e dirá as súas
perspectivas. Supoño que tere-
mos coñecemento dese plan e
poderemos facer aportacións
porque nese tema o Consello
ten a especialistas moi compe-
tentes. As decisións que se to-
men non son nosas pero nós si
temos responsabilidade no te-
ma. 

¿Debe cumprir o papel de
mediador entre o mundo da
cultura e a Consellería?

Realmente o Consello está
máis en contacto coa realidade
cultural, polo que ten máis po-
sibilidades de coñecemento.
Iso permítelle ademais desen-
volver un labor de investiga-
ción sobre a cultura. Recolle-
mos a memoria nos catro ar-
quivos que hai abertos pero ta-
mén queremos defender un
proxecto de futuro. 

¿Como valora que os sec-
tores implicados no libro soli-
citen a creación dunha sec-
ción específica?

Contamos con seccións,

arquivos e comisións técnicas
que son de carácter excepcio-
nal para determinados temas.
Temos neste momento unha
comisión técnica de literatura
e está en proxecto á creación
dunha sección. A partir desta
situación estudiaranse as posi-
bilidades que existen, por
exemplo, crear unha comisión
técnica específica do libro
dentro da sección de literatura.
Haberá que estudialo pero
sempre é positivo recibir pro-
postas, que nos cheguen as
preocupacións que existen.
Estar na presidencia do Con-
sello supón un compromiso e
unha responsabilidade. A cul-
tura abarca moitos eidos, a
ciencia e a tecnoloxía entre
eles e temos que estar en dis-
posición de responder a todas
as demandas. A estructura coa
que contamos permitiranos
afrontar todos os retos así co-
mo estimular distintas iniciati-
vas en favor da cultura galega. 

Outra das demandas é a
creación dun museo da emi-
gración. 

Estanse estudiando as po-
sibilidades de levalo a cabo. A
apertura dun museo da emi-
gración é fundamental e é un-
ha iniciativa que o Consello
pode estimular. Hai moitos
proxectos que exceden as no-
sas posibilidades pero pode-
mos ser unha plataforma des-
de a que xurdan, por exemplo,
a Escola de Arte Dramático.
Podemos tamén presentar pro-
blemas para que a Administra-
ción os resolva. 

¿Será a súa unha presi-
dencia de continuidade a res-
pecto da de Carlos Casares?

Cada presidente deixa a
súa pegada pero o Consello
non é unha estructura presi-
dencialista. Existen proxectos
abertos que van continuar.
Con Carlos Casares tiven un-
ha moi forte relación. Unha
vez á semana iamos xuntos de
Vigo a Compostela e conver-
sabamos todo o tempo, coñe-
zo a idea que el tiña do Con-
sello e seguiremos con inicia-
tivas que el empezou. 

¿Cal é entón a pegada
persoal que quere deixar?

Que cumpra os fins para os
que foi creado de defensa e de-
senvolvemento da cultura gale-
ga. A min sedúceme especial-
mente nestes momentos o pro-
xecto de Sarmiento pero hai
que estar sempre atento aos no-
vos retos.♦
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Alfonso Zulueta
‘O Consello está máis en contacto
coa realidade cultural que a Xunta’

CARME VIDAL

Despois de ser vicepresidente con Xosé Filgueira Valverde e Carlos Casares,
o notario Alfonso Zulueta de Haz ven de converterse no cuarto presidente do
Consello da Cultura Galega. Presidente do Consello Social da Universida-
de de Vigo, vicepresidente da Fundación Penzol, presidente da Editorial
SEPT e conselleiro de Galaxia, Alfonso Zulueta afronta con ilusión o que
considera un novo reto na súa traxectoria. Para o novo presidente, un dos
labores fundamentais do Consello é promover e difundir a cultura galega.

Vostede é presidente e fun-
dador da editorial SEPT
que ten na galeguización da
igrexa un dos obxectivos. 

Estamos loitando nese te-
ma desde hai moito tempo. No
Consello fixemos unha enqui-
sa sobre a reacción dos cida-
dáns ante o galego como lin-
gua litúrxica. En SEPT publi-
camos a Biblia en galego e vi-
mos como esvaraba ante os
grandes cenáculos de premios
galegos cando ten o nacional

de traducción. Un país que non
teña na súa lingua as obras
máis importantes da literatura
non acada o prestixio necesa-
rio. Á traducción dunha obra
tan importante desde o punto
de vista cultural como é a Bi-
blia non se lle deu a importan-
cia que merecía. Ás veces po-
de ser ignorancia pero tamén
fundamentalismo e iso preocú-
pame. Non se trata só da igre-
xa senón tamén dun campo
cultural social que é integrista. 

¿Que barreira existe na
igrexa para a normalización? 

Compre chegar ao con-
vencimento de que imos con-
quistando fronteiras pero
imos contra unha rutina de
moito tempo, un desprezo á
lingua dos fieis. Proxima-
mente presentaremos a ter-
ceira edición da Biblia e van
asistir o bispo oficial e o emé-
rito de Vigo. Iso xa é un com-
promiso pola súa parte. Hai
obstáculos pero tamén se nece-

sita persistencia e constancia. 
Na súa traxectoria destaca

a fundación nos anos sesenta
do Ateneo de Pontevedra.
¿Como lembra esa experien-
cia cultural na dictadura?

Foi unha época importante
da miña vida, de grande dina-
mismo cultural mesmo en
tempos moi difíciles. O de
Pontevedra era o único Ateneo
de España e fíxose nunhas
condicións de independencia
do poder, cunha programación

propia que nós mesmos elabo-
rabamos. Recibimos unha no-
tificación na que se nos obri-
gaba a pedir permiso para fa-
cer actos públicos pero nós
respondimos que toda a pro-
gramación era só para socios e
así nos librabamos de ter que
dar conta dos actos. Fixemos
grandes ciclos de conferencias
e mesmo estreamos O adefe-
sio de Alberti. A xente fervía e
todas as actividades estaban
ateigadas de público.♦

‘Á publicación en galego da Biblia non se lle deu o valor que merecía’
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Corenta e sete títulos e cin-
cuenta anos de poesía contidos
nos dous volumes da Obra Po-
ética Completa (Espiral Maior)
de Manuel María mereceron o
recoñecemento do premio de
Creación Literaria nun fallo no
que se destacou a calidade lite-
raria e o compromiso da poesía
do escritor de Outeiro de Rei.
Un xurado composto por Ra-
món Lourenzo, Xosé Manuel
Villanueva, Isabel Soto, Juan
Soto, Xosé Mª Paz, Dolores Vi-
lavedra e Luís Alonso Girgado
valorou a obra do primeiro po-
eta novo que publica en galego
despois do levantamento mili-
tar porque nela atopa “un am-
plo abano temático, estético,
que vai desde a tradición paisa-
xística enraizada na nosa lírica
ata o lirismo existencial e aínda
a poesía de compromiso social
e político”. 

Non pudo asistir á celebra-
ción por estar en París o pintor
e escultor pontevedrés Leopol-
do Nóvoa pero nel recaeu a
mención das Ciencias e as Ar-
tes “pola coherencia da súa tra-
xectoria artística, a transgre-
sión da súa obra, e pola súa tra-

xectoria internacional”. Nóvoa
(Salcedo, Pontevedra 1919) é
un dos nomes máis celebrados
da arte galega. Desde 1965 re-
side en París pero pasa longas
tempadas na súa casa de Ar-
menteira. Desde moi novo
marchou de Galiza, ao desertar
do exército franquista e dirixir-
se a Montevideo. Entre os seus
primeiros debuxos atópanse os
elaborados para a revista Gali-
cia emigrante de Luís Seoane
que están no inicio dunha lon-
ga traxectoria dun artista que
crea os seus valores plásticos
no traballo coa materia, o espa-
cio e a luz. Exemplos da súa
obra pública son a Canteira de
Santa Margarida da Coruña ou
o Crómlech de Compostela. 

Vintecinco aniversario

Os Premios da Crítica, funda-
dos no ano 1978, chegan ao seu
vintecinco aniversario valoran-
do tamén no apartado de Ini-
ciativas Culturais ás aldeas de
Rubias e Meaus e aos conce-
llos Baltar e Calvos de Randín
que compoñen o Couto Mixto
pola recuperación da súa me-

moria histórica e cultural. En
canto á investigación, o galar-
dón foi concedido á obra Esco-
lantes e escolas de ferrado, do
profesor da Universidade da
Coruña, Narciso de Gabriel
que xa fora recoñecido recente-
mente co premio Losada Dié-
guez á investigación. O xurado
do apartado de Ensaio e Pensa-
mento entendeu que a obra que
merecía o galardón era o estu-
dio de Olivia Rodríguez titula-
do Estética e teoría da cultura
en Vicente Risco por ser o máis
completos dos publicados so-
bre a vida intelectual do escri-
tor da xeración Nós. O gaiteiro
Henrique Otero foi o trunfador
no referente á música ao reco-
ñecérselle toda a súa vida adi-
cada á gaita coa que gravou va-

rios discos, tocou en distintas
agrupacións e mesmo loitou
pola dignificación do instru-
mento na introducción do seu
ensino no conservatorio. O
cantautor Suso Vaamonde me-
receu por parte do xurado unha
mención honorífica a título
póstumo ao recoñecer o seu la-
bor na música galega.  

O presidente da Academia
Galega, Xosé Ramón Barreiro
foi o encargado de pronunciar o
discurso que habitualmente se
adica ao título de Galego Egre-
xio. A figura de Carlos Casares
foi en repetidas ocasións citada
no acto e mesmo a intervención
musical do gaiteiro Carlos Nú-
ñez –que xa tocara en marzo no
seu enterro- foi adicada á me-
moria do escritor.♦

O desagravio
da Belle
PILAR PALLARÉS

Primeiro recoñecer que,
de entrada, a personaxe
non me interesava.

Demasiada proximidade qui-
zais, porque –non sei por que
via– con doze anos eu sabia,
cada vez que atravesava Val-
ga camiño de Vigo, que ali
nacera ela, Carolina, La Belle
Otéro. Moito máis fascinante
a Kiki de Montparnasse
tantas vezes fotografada por
Man Ray, o Paris louco e
cosmopolita de Djuna Barnes
e Jean Rhys e a “Shakespeare
and Company” que Klüver e
Martin evocan en El París de
Kiki 81900-1930), en
Tusquets.

Ou é que ao mellor a ima-
xe de Carolina Otero, sempre
enxergada desde a perspectiva
masculina –unha cocotte de
poucas luzes e duvidosas cua-
lidades artísticas que ascende
a deusa do amor, pura fantasia
patriarcal– estava necesitada
dunha ollada desde dentro,
non androcéntrica, como a da
Shari Benstock de Femmes de
la Rive Gauche (1900-1940),
estudo dado a prelo polas Édi-
tions des Femmes.

Agora sei que Carolina
foi amiga de mulleres artistas
que demabulan por este livro
e por aquel Paris, como
Natalie Barney ou Renée Vi-
vien. Recolle-o Marga do Val
na súa magnífica biografía,
editada por esta casa. Unha
biografia que é un acto de
amor e desagrávio. Fica vin-
gada Agustina, a nena pobre
como as ratas que pede
esmola e recolle piñas –como
ti, a case descoñecida avoa,
Dorinda Añón– e que con
dez anos é brutalmente viola-
da e decide morrer para
tornar ao mundo e domeá-lo.
Unha muller que destrui as
raizes para se parir a si mes-
ma cunha nova identidade: a
vítima fai-se femme fatale,
xoga cos homes, sexan
boémios ou reis, con máis
frialdade que cando se pon
diante da ruleta; a oprimida
social e economicamente do-
mina os salóns da alta socie-
dade; a rapaza galega inventa
exóticas orixes e escolle ser
filla de cigana andaluza e
grego para se metamorfosear
na Carmen de Mérimée e Bi-
zet, fantasia masculina e
europea.

Claro que é parcial a rebe-
lión da Bella Otero. Construi
a sua identidade con materiais
preparados polos poderosos.
Só o feminismo, a reivindica-
zón dos direitos das clases po-
pulares e o galeguismo
poderían ter libertado de
verdade a muller, a rapaza de
extraczón labrega, a galega. A
revolta de Carolina foi indivi-
dual e só lle permitiu cumprir
o papel de femme fatale que
disimula país e clase e só de
cando en vez rompe as regras
do xogo. Mais gañou a
partida, ao cabo. Venceu o seu
destino, ela, a desarmada e in-
defensa. Merci pola vinganza,
Marga, e polas migallas de
pan no prato.♦

As obras de Manuel María e
Leopoldo Nóvoa, Premios da Crítica
Nomean Galego Egrexio a Carlos Casares a título póstumo

A.N.T.
Pouco despois da morte de Carlos Casares, a Fundación
Premios da Crítica decidía outorgarlle o título de Galego
Egrexio do ano 2002. O sábado 4 de maio a familia do es-
critor recollía o galardón no acto que anualmente se celebra
en Vigo e que nesta edición tamén premiou a poesía de Ma-
nuel María, a traxectoria artística de Leopoldo Nóvoa, os
concellos do Couto Mixto, a música do gaiteiro Henrique Ote-
ro e as investigacións de Narciso de Gabriel e Olivia Rodríguez.

Manuel María e Leopoldo Nóvoa.



Título: Ficción.
Autor: Xoán Anleo.
Lugar: CGAC, Santiago.

Mirar, ver e vivir. A mostra “Fric-
ción” de Xoán Anleo está no
CGAC, viva, moi viva, para quen
a queira ver. Obra atrevida, suxe-
rente, interesante, chea de artificio
e de poesía e de banalidade. Unha
banalidade que ao autor –e á es-
pectadora– sérvelle para facer un-
ha agradábel crítica do mundo. Un
mundo no que vivimos, torpe, feo.
A poesía xorde nesta exposición
porque calquera de nós síntese in-
terpretado, conmovido, alegre. Su-
xiren as distintas pezas diferentes
estados de ánimo. Dende a felici-
dade ata a observación tonta da fe-
aldade e o absurdo. Hai unha cos-
movisión profunda, inquietante,
inqueda, dinámica. O movemento
percorre todos os momentos ou
partes, creando sensación de fanta-
sía. E hai humor e risa, sensación
grande de interese, impacto, inti-
midación, extrañamento. O artifi-
cial convive co natural, e todo re-
sulta como un conxunto bonito de
golpes, bofetadas. Xoán Anleo
deixa lecturas abertas, non constri-
ñe, non ata, deixa liberdade para
que pensemos, voemos. A moda
tamén está presente, o mundo do
deseño, dende unha óptica orixi-
nal, nova. Atrapando a nosa aten-
ción. E reaccionamos mirando e
non queremos ser como ese exe-
cutivo de corbata e camisa limpa,
con traballo, infeliz, incómodo na
súa vida e nos seus actos, o cal
aparece en imaxes, cine. Un home
horríbel que se corrompe a si mes-
mo tratando de ser perfecto e pro-
ducir. A nosa mirada asústase ante
ese personaxe que se nos mostra
na exposición e escapamos. Colo-
camos os auriculares e escoitamos
música electrónica, e gústanos esa
música, e queremos bailar. Bailar
como un acto de agonía e descan-
so e pracer. A música, como unha

rebeldía importante do mundo, ou
da xente contra o mundo. A músi-
ca electrónica, monótona, que nos
transporta a outros lugares e nos
fai un pouco máis felices mentres
a escoitamos e queremos bailar.
Hai tamén imaxes que nos fan re-
cordar a tradición, as aldeas, as ca-
sas vellas, e sentimos que o cora-
zón se nos inunda como nun cír-
culo. Círculo de vida e pasado e
paixón. Futuro, pasado e presente,
dándonos pan-
cadas, pegándo-
nos, sen doer,
porque o artista
quere. Quere
conmover e in-
teresarnos, e
consígueo. A ar-
te, como unha
fórmula máxica
para negar a
morte, última e
primeira premi-
sa sempre. O ar-
tista de Marín
mareanos coa
súa fantástica e
animista obra,
rómpenos e ábrenos os ollos cerra-
dos da timidez das nosas casas ce-
rradas. A súa obra é profunda, in-
tensa, está cargada de forza, e da-
nos ganas de mirar e ver e vivir.♦

LUPE GÓMEZ

Grupo: The Fleshtones.
Data: 1 de maio.
Lugar: Praia Club, A Coruña.

De como o grupo estadouni-
dense The Fleshtones asolla-
ron A Coruña, poucos poderán
dar conta. Porque apenas cen-
to cincuenta persoas deixaban
mediada a entrada no Praia
Club a noite do Día dos Tra-
balladores. Porque convocaba
máis parroquia o proverbial
Madrid-Barça que a veterana
banda ianqui, vintecinco anos
sobre as táboas. Porque a pos-
modernidade, sempre tan de-
sinformada, prefire a insubs-
tancialidade fabricada dos
Strokes aos riscos do verda-
deiro, do traballado, under-
ground neoiorquino represen-
tados nos Fleshtones. Quen
sabe por que.

Na pota do lendario Peter
Zaremba, cantante, harmoni-
cista e organista do grupo, co-
lleron os anacos do mellor ro-
canrol de todos os tempos.
Dende os ritmos primitivos
dos seus coetáneos e paisanos
Cramps ata o órgano Farfisa
escasamente afinado nos ecos
chicanos de Question Mark &
the Mysterians. Dende o soul
marca Stax metido en guita-

rras inzadas de fuzz ata a
sombra planadora dos míticos
Sonics. Mesmo unha parodia
aceda, afiada, do protoheavy
dos Led Zeppelin entrou na
inesquecíbel actuación hercu-
lina. Non houbo lugar no es-
cenario máis que para o canon
da orixinaria música moza: a
instantaneidade, o hedonismo,
a rebeldía sen causa ou con
causas por demais. A paixón.

Que o batería tocase a pi-
ñón fixo obviando redobres;
que o baixo non movese a man
dereita; que o guitarra nunca
mudase o acorde a tempo; que
Zaremba amosase unha idea
moi relativa do que é cantar a
ninguén importaba cando re-
matou o espectáculo. Viñan de
asasinar o ar sacro da estrela
roqueira –grande invento o ins-
trumento sen arame: pasaron
máis concerto entre o público
rendido que na tarimba clasista
da escena, dixeron adeus con
abrazos e bicos ao público, lite-
rais– de proclamaren a música
do pobo e para o pobo, música
pop. Amais, quen quixese vo-
ces ben entoadas, xa lle abon-
daba a academia perversa da
televisión estatal.♦

DANIEL SALGADO
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A favor do burro
“O asno, non é tan tonto como
se di a cotío; é intelixente, dó-
cil e atractivo”. Quen isto afir-
ma é Manuel Mandianes,
autor do libro O burro (Ir
Indo), un volume
cheo de
curiosida-
des como
a relación
do animal
coa litera-
tura ou as
artes plásti-
cas ou todo
o conxunto
de refráns e
ditos
populares criados arredor del.
Un libro publicado tamén coa
idea de reivindicar un animal
que está en perigo de
desaparición. Burros protago-
nistas de historias e tamén de
unha manchea de imaxes que
recolle o libro.♦

Para puntuar
ao xeito
Puntuar non é só colocar pun-
tos, comas ou puntos e comas.
Existen un amplo conxunto de
signos aos que, a cotío, non se
lle dá un uso axeitado. ¿Que é
da barra simple e dobre?, ¿co-
mo empregar as chaves?, ¿que
tipo de paréntese é a máis
axeitada?, ¿onde poño un cor-
chete? A todas estas cuestións
responde o libro de Camilo
Gómez Torres Orientacións
para o uso dos signos de pun-
tuación (Baía
Edicións),
un libro
para escri-
bir correc-
tamente e,
tamén, pa-
ra que os
textos se
podan ler
co sentido
axeitado.
Tamén con
puntos,
comas e puntos e comas
adecuadamente situados.♦

Poetas
de cinco linguas
nun só libro
Álex Susanna, Felipe Juaristi,
Pilar Pallarés, Luís García Mon-
tero e Fernando Pinto do
Amaral son os cinco poetas pro-
tagonistas do libro de Luciano
Rodríguez titulado Horizontes
Poéticos. A
condición
que os xunta
neste volume
é que os cin-
co son escri-
tores da
Península e
que cada un
deles é autor
nunha das cin-
co linguas dis-
tintas, catalán,
euskera,
galego, español e portugués. De
cada un deles, o autor recolle
unha entrevista e unha antoloxía
coa traducción dos poemas
seleccionados ao galego.♦

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. ATUADO NA BRAÑA.
Xabier Quiroga.
Xerais.

5. A LINGUA SECRETA.
Xesús González Gómez.
A Nosa Terra.

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. GUÍA DAS LINGUAS
DE EUROPA.

Xosé Henrique Costas.
Positivas.

Tabela das letras

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

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

Xoán Anleo
deixa
lecturas
abertas,
non
constriñe,
non ata,
deixa
liberdade
para que
pensemos,
voemos.

A conmoción
de Xoán Anleo

Música

C ARL O S SIVLAR

Isto é rocanrol...
ou así debería ser



Nº 1.033
Do 9 ao 15 de maio de 2002

Ano XXV

Título: O Guernica de Picasso. A fin dunha 
era española.
Autor: Eugenio F. Granell.
Edita: Ediciós do Castro.

A morte de Fernández Granell
frustrou unha mecénica sorpre-
sa argallada por Isaac Díaz Par-
do e a súas Ediciós do Castro.
Xunto á filla de Granell –Nata-
lia– mantiñan en segredo a pu-
blicación da súa exiliada tese de
doutoramento sobre o “Guerni-
ca”. A sorpresa era dobre pola
insistencia de Natalia Fernán-
dez en publicala en lingua gale-
ga e, deste xeito, agasallar o seu
pai cun libro que orixinariamen-
te fora publicado
en inglés. A mor-
te do artista o 21
de outubro de
2001 frustrou un
galano que agora
ao fin ve a luz
nunha moi coida-
da tradución de
María Luisa Por-
tela Yáñez.

O traballo de
Granell é froito
dunha investiga-
ción desenvolta
no exilio. A maior
parte dela reali-
zouna en Nova
York, onde levaba vivindo dez
anos, aínda que as súas estadí-
as na República Dominicana,
Guatemala e Puerto Rico ta-
mén lle serviron para enlear
datos e testemuños que engro-
sarían logo unha tese presenta-
da en 1967 baixo o título: So-
ciological perspectives of
Guernica.

O ensaio de Granell foi publi-
cado nese mesmo ano nunha edi-
tora de Michigan e mesmo mere-
ceu unha reedición correxida e
aumentada na mesma editora, a
UMI Research Press, en 1981.
Sen embargo, e malia a ampla re-
cepción acadada nos Estados
Unidos, o libro non mereceu a

atención de ningunha editorial
española quedando inédita para o
ámbito en lingua española. 

Na dificultade de pasar a
censura de Fraga Iribarne esta-
ría sen dúbida a orixe primeira
da súa ausencia obrigada dos
catálogos editoriais. O contido
e a redacción da tese de Granell
incidía nas crueldades do bando
vencedor da guerra civil e no
papel da igrexa, o exército e a
banca na extensión da barbarie.

A súa precisa formación
marxista permitiulle dotarse
dun aparato crítico do que non
estaba ausente toda a tradición

do obreirismo ibé-
rico. Coñecedor
dos teóricos anar-
quistas, das apor-
tacións marxistas
que se desenvol-
veron en Madrid e
Catalunya nos
anos trinta e da li-
teratura rexenera-
cionista española,
Granell artellou
unha tese com-
posta cal enorme
panfleto reinvin-
dicativo da loita
dos homes e mu-
lleres que como

el pelexaron pola liberdade
frente ao fascismo.

Poucos ensaios sobre unha
obra artística conteñen tal canti-
dade de referencias a autores
obreiristas e menos son as teses
que permiten converterse en
fontes documentais e teóricas a
figuras malditas. Víctor Serge,
Ricardo Mella ou Ángel Pesta-
ña adquiren para Granell a mes-
ma importancia que os hispanis-
tas británicos e americanos na
arte de comprender o Guernica.

Sen apostatar en ningún
momento do trotsquismo,  non
ten reparos en recorrer a auto-
res como Mary Low (para quen
Granell escribira o prólogo da
súa obra Red Spanish Notebook

inexplicabelmente desapareci-
do agora da súa recente edición
en español(1)), Juan Brea, Igna-
cio Iglesias ou G. Munis. Inse-
ridos todos eles nun devir histó-
rico e nun discurso social que
ten a súa orixe no mítico Revo-
lución en España de Karl Marx
e Frederich Engels.

Granell acabou facendo un-
ha tese sobre un cadro do que
xa falaba con André Bretón no

seu exilio dominicano. Manti-
ña co surrealista francés con-
versas sobre unha obra que aín-
da non chegara a ver pero que
xa se estaba a converter nun
icone da guerra civil española.
Aveciñado en Nova York e co
cadro temporalmente deposita-
do no MOMA, foi compondo
un mosaico crítico paralelo á
forza do Guernica. 

Son dúas as ideas fundamen-
tais de Granell. Na primeira de-
las enfía as loitas sociais cos
símbolos da obra de Picasso
imaxinada como unha represen-
tación herética,
á maneira de
tantos outros
lenzos relixio-
sos da rica tra-
dición artística
española que
tanto demostra
coñecer.

Do plano
pictórico do
Guernica pen-
dura a cruzada
sagrada que as forzas reaccio-
narias converteron en caos. A
través da guerra aberta polo al-
zamento insurxente, o capita-
lismo moderno aparece con
brusquedade, rompendo –co-
mo demostra Granell– o marco
arcaico sobre o cal descansa-
ban os equilibrios. Caos apoca-
líptico no que, insiste Granell,
o mito da epifanía cristiá per-
deu todo o seu valor sagrado ao
quedar subvertido polo mito
profano da corrida. Na imaxe
metafórica dun campesiño-tou-
reiro morto cunha flor na man

quere ver as mesmas mans da
moza campesiña que Maruxa
Mallo pintara na Sorpresa del
trigo seis anos antes, adiantán-
dose ao propio Guernica. 

Na interpretación da obra
de Picasso a tradición española
da tauromaquia xoga para Gra-
nell un papel decisivo e demo-
ledor que leva a imaxinar o
Guernica como a representa-
ción dun funeral, épico e míti-
co á vez, no que se enterra toda
unha era española. 

De feito a segunda parte da
tese graneliana configúrase co-
mo o máis importante ensaio
que un autor galego teña escri-
to nunca sobre a relación do
home e a sociedade co touro
bravo. Granell elabora un dis-
curso sorpresivo desde o que
tenta atopar compoñentes an-
tiautoritarias na corrida moder-
na. Unha aportación discutíbel
mais orixinal, sobre todo se
pensamos o estado no que se
atopaba o ensaio artístico á al-
tura de 1967, coa figura de Va-
leriano Bozal practicamente
despuntando e críticos como
Moreno Galván con problemas
coa policía franquista.

Para rematar, unha pregun-
ta, ¿alguén se lembra de como
eran as teses de historia da arte
na Universidade de Santiago
de Compostela á altura dos se-
senta, e coetáneas, pois, da que
Granell presentou en Nova
York? Mellor non lembralo.♦

X. ENRIQUE ACUÑA

(1) Mary Low, Cuaderno rojo de
Barcelona. Alikornio, Barcelona, 2001. 

O Guernica segundo Granell
Eugenio F. Granell diante do seu cadro Elexía por Andrés Nin, 1993.                                                                    M . ARRIBAS

Granell
artellou
unha tese
composta
cal enorme
panfleto
reivindica-
tivo



A.N.T.
Aos seus 92 anos Ernesto Sá-
bato conservaba a ilusión de
vir a Galiza, e máis en con-
creto a Santiago, antes de que
chegase “o grande silencio”
como metafóricamente deno-
mina a morte. Os premios
Rosalía de Castro que outor-
ga anualmente o Pen Clube
galego, a un autor de cada
unha das línguas peninsula-
res coa excepción da propia,
déronlle a oportunidade de
cumprir o seu desexo. 

O xoves dous de maio, o autor
de Sobre heroes y tumbas reci-
bía o galardón no apartado de
castelán, ao tempo que Ricard
Salvat faciase merecedor do de
catalán e o poeta Felipe Juaris-
ti do de euskera. A brasileira
Nélida Piñón recibía o dedica-
do á língua portuguesa, pero
non podendo estar presente no
acto, delegou a recollida no
rector compostelán e estudioso
da literatura Darío Villanueva. 

Sábato ceou logo cun amplo
e representativo número de auto-
res galegos que lle mostraron o
calor e a solidariedade para coa
súa obra e a súa persoa. O célebre
escritor arxentino non se quedou
corto nos agradecementos e mos-
troulles aos autores galegos a súa
“admiración pola heroica loita
que durante anos sostiveran por
manter a vixencia da súa fermosa
lingua e da súa cultura, tantas ve-
ces menosprezada por intereses
políticos, sociais e culturais”.

Fiel ás raíces e universal

Sábato mostrou tamén a “mágoa
de que grandes escritores como
Valle Inclán, e outros galegos
posteriores, e aínda contemporá-
neos, non seguisen a ruta de Ro-
salía de Castro que, sendo fiel ás
súas raices e á lingua dos seus
ancestros, soubo crear unha obra
de resonancia universal”. 

O autor de El Tunel enfati-
zou aínda sobre Rosalía que
“sen esquecer a súa orixe, sen
silenciar a súa língua, cunha ex-
presión tan única, singular e in-
dividual, a súa poesía revela un-
ha verdade que trascende a súa
patria campesiña para nomear,
así, as tristezas e esperanzas de
todos os homes e mulleres, por
lonxanos que estivesen”. 

As palabras de Sábato foron
escoitadas con grande emoción
pola muller que o acompaña nos
últimos 25 anos, Elvira Gonzá-
lez Fraga, tamén escritora e neta
de galegos (por parte de nai de
Betanzos e de pai do Grove). 

Para Sábato “o desprezo
dos galegos provén daqueles
arrogantes casteláns que os
cualificaban de homes e mulle-
res inferiores, ignorando, segu-
ramente, que o rei Afonso o Sa-
bio, castelán dos bos, no século
XIII compoñía os seus poemas
máis tenros en galaico, xa que o
idioma dos casteláns era máis
apropiado para a guerra que pa-
ra as escuras rexións da alma”.

O autor do influinte infor-

me contra a ditadura arxentina
que leva o seu nome declarou
tamén que “a ética do escritor
estaba por riba de calquer ma-
nifestación artística”.

Ao día seguinte, Sábato im-
partiu unha conferencia e cum-
priu o seu desexo de ver o mar
e visitar as rías (un personaxe
de Sobre heroes y tumbas, de

orixe galega, confesa esta año-
ranza). O mantedor dos actos,
Xesús Alonso Montero e o pre-
sidente do Pen, Luis González
Tosar, testumuñaron a acollida
que Sábato tivo tamén entre a
xente que o paraba na rúa e que
fixo que se demorase máis de
unha hora e media asinando
exemplares das súas obras.♦
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Vida Sana
Información para la
acción ciudadana

Primavera de 2002.

Coincidindo coa inauguración
da Semana Internacional de
Agricultura Alternativa
de Barcelo-
na, Bio
Cultura, es-
te número
recolle
varias repor-
taxes sobre a
labranza
ecolóxica. O
tema de por-
tada é a con-
taminación da
agua, polo que se dan recomen-
dacións para o seu consumo.
Dáse conta da experiencia bio-
lóxica en Catalunya. Hai
recomendacións para acabar
dun xeito ecoloxicamente
correcto coas formigas.♦

Inzar
Nº 26. Abril de 2002. Prezo 3 euros.

Xesús Veiga repara no novo
modelo político que ensaia o
BNG logo da súa Asemblea da
Coruña. Suso de Toro critica a
atitude da Academia da Lingua
respecto á normalización
lingüística.
Xulio Ríos
pescuda na
esencia da
guerra contra
Afganistán.
Ao xeito de
mesa
redonda, dis-
tintas voces
do movemen-
to anti LOU
pronúncianse sobre os efectos
desta lexislación. Xan Cendán
explica as chaves da
experiencia de orzamentos par-
ticipativos en Porto Alegre.
Francisco Graña analiza o esta-
do actual dos movementos aso-
ciativos e de voluntarios.♦

O Correo
da UNESCO

Xaneiro de 2002. Prezo 3,31 euros.
Dirixe: René Lefort.
Edita: Organización para a Educación, a 
Cultura e a Ciencia.

Esta publicación, co seu tradi-
cional formato, desaparece lo-
go de 44 anos de vida. Neste
número repásase a historia
deste voceiro. Inclúense
artigos históricos de senlleiros
nomes da literatura, a filosofía
e a ciencia. Voces tales
como
Aldous
Huxley,
André Mal-
raux,
Bertrand
Russell, Al-
bert
Einstein, Jor-
ge Amado,
Dimitri Shos-
takovitch ou
Claude Lévi-Strauss
testemuñaron a súa opinión so-
bre as liberdades, a cultura e
os avances científicos, entre
outros asuntos.♦

P R E S E N T A C I Ó N
EN

V I G O
DE

“CAROLINA OTERO”
DE MARGA DO VAL

EDICIÓNS A NOSA TERRA

COLECCIÓN MULLERES

XOVES, 16 DE MAIO ÁS 20 H. NA LIBRERÍA ANDEL

COA INTERVENCIÓN DE

MARGA DO VAL, 
CARME ADÁN E

ROBERTO CORDOVANI.

Sábato láiase de que Valle-Inclán
non escribise en galego
Recibiu o premio Rosalía que concede o Pen Clube

Outro dos galardonados polo
Pen Clube foi o poeta vasco
Felipe Juaristi quen, ademais
de ter unhas palabras de lem-
branza para a autora galega
que lle dá nome ao premio,
quixo resaltar a figura do
bardo vasco Lizardi “a quen
considero un dos mellores lí-
ricos que deu o século pasa-
do, non só a nós os vascos,
senón tamén a iso que se
chama literatura universal”. 

Juaristi sinalou que facía
esta mención porque Lizardi
“é un poeta ultimamente de-
ostado, minusvalorado e
despreciado, porque, ade-
mais de ter sido nacionalista
–deputado nas Cortes, algo
que moitos críticos non lle
perdoan–, escribiu sobre pa-
xaros, árbores e sobre a na-
tureza cambiante”. “Chamá-
ronlle –lembrou Juaristi–
petit poéte, porque tocaba
supostamente os pequenos
temas da poesía”. 

A continuación engadiu
que “como Rosalía, como
Machado, grandes poetas
tamén, Lizardi deixou a súa
pegada, deixou un camiño
recoñecido, a través do cal a

poesía vasca acadou metas
nunca antes imaxinadas”.

O catalán Ricard Salvat,
pola súa parte homenaxeou
as figuras de Rosalía e Ja-
cint Verdaguer. Sobre a au-
tora de Follas Novas dixo
que “era capaz de producir
unha emoción que encontra
en moi poucos dos demais
poetas”. Salvat lamentouse
ademais de que tras os anos
transcurridos de democracia
non se conseguise aínda
“que as literaturas do Estado
español se estudien da ma-
neira adecuada”.♦

Lizardi, discriminado
por tocar temas
demasiado pequenos

Felipe Juaristi.

De esquerda a dereita, Isaac Díaz Pardo, Elvira González, Manuel Rivas, Luís González Tosar, Ernesto Sábato, Felipe Juaristi, Ri-
cart Salvat, Helena Villar e Darío Villanueva.



Vostede forma parte do que
se chamou grupo galego en
Londres. 

Formouse arredor de 1970,
nun tempo de moitas manifesta-
cións e co tema político en pri-
meira plana. Daquela comezá-
base a falar de onde poñer a Ga-
liza e a primeira época foi, en
especial, para lembrar as rela-
cións con Portugal. Faciamos
un boletín que desde Londres
chegaba aos mestres da Galiza.
Na primeira etapa estaba Carlos
Durán, Xavier Toubes, Fernan-
do Pérez e mais eu. A segunda
etapa foi un momento xa máis
claramente político no que nos
reuniamos para debater os te-
mas que logo se enviaban por
correo ao país. Sempre se man-
tivo un ton crítico coa situación. 

Estudia Pedagoxía e mar-
cha a Londres. 

Ía cunha filla de seis meses e
atopeime unha sociedade en ple-
na reacción antifeminista no sen-
tido de que se entendía que a mu-
ller tiña que estar na casa, coi-
dando dos fillos. Non puden tra-
ballar ata moito tempo despois.
Polo 1977 ou 1978 descubrin as
miñas dúas vocacións case ao
tempo. En 1977 escribín o meu
primeiro libro, Cartas a Rosalía,
que se publicou anos despois, e
no ano seguinte matriculeime na
facultade de Estudos Astrolóxi-
cos. Foron as miñas dedicacións,
a astroloxía, escribir e pensar. 

¿Como comeza o seu inte-
rese pola astroloxía que logo
daría tamén nun libro?

Sempre me interesou. Des-
de nena andaba buscando nos
xornais e nas revistas todo o
que había. Vin un anuncio da
facultade e deume a arroutada.
Pensei que era algo breve e ato-
peime cuns estudios intensísi-

mos que precisaban unha adi-
cación forte. Logo pasou a for-
mar parte da miña vida. Sem-
pre digo que para min a músi-
ca, a astroloxía e a traducción
son a mesma cousa: a beleza de
tres sistemas de interpretación.
Tiña xa corenta anos cando

descubrín esas dúas vocacións. 
¿Exerceu de astróloga?
Non, só en determinado

momento fixen algunhas prác-
ticas concretas. Sempre se di
que cada astrólogo atrae un ti-
po de persoas e a min víñanme
con problemas de vocación e

de profisión. Coido que a astro-
loxía pode axudar no sentido
de que é como un compás, o
que encontras nunha carta as-
tral non é determinista pero fai
indicacións, vese o potencial
que existe. Coido que a astrolo-
xía é unha ciencia e unha arte
que se perdeu. Ata o século
XVII había unha cátedra de as-
troloxía en Salamanca porque
era unha ciencia moi respetada. 

Tempo tamén no que co-
meza a escribir, arredor da
figura de Rosalía, a quen vos-
tede vía feminista. 

Cando escribín Cartas a Ro-
salía, estaba moi mal interpreta-
da e a min iso irritoume sempre.
En Rosalía vía unha muller que
era feminista xa polo feito de
escribir e vexo na súa poesía e
na súa prosa unha rebeldía in-
mensa, paréceme a máis femi-
nista de todas as escritoras do
seu tempo. En cambio, víase ne-
la a imaxe da muller submisa.
Co tempo esa imaxe non mudou
tanto como era de esperar. Eu
entrei no galeguismo da man de
Rosalía que é unha maneira dis-
tinta de entrar pola vía de Caste-
lao a quen, habitualmente, se lle
dá máis importancia. A miña te-
oría sairá no libro Dentro e fóra
que son as experiencias compa-
radas de vivir en Galiza e o ex-
terior pero coido que a miña loi-
ta actual é contra o sistema pa-
triarcal que é o verdadeiro ini-
migo do que os homes tamén
son víctimas. Para min o siste-
ma patriarcal é a raíz do autori-
tarismo de todo xénero e o seu
xermolo está na familia, que é o
que ten que cambiar radical-
mente. 

Carme Blanco situouna
no feminismo da diferencia.
A súa posición no feminismo

semella espiritualista.
Parte do sistema é facer un-

ha división entre os valores ce-
rebrais, intelectuais, da cabeza,
os que pesan no mundo, e logo
os do corazón, as emocións e os
sentimentos que son valores
desprazados pero que inflúen
moito na familia. Esas emo-
cións que eu chamo “corruptas”
son as que imperan na familia
patriarcal e a nai é o instrumen-
to fundamental do sistema por-
que é quen inculca eses valores.
A nai patriarcal educa e entrega
os fillos ao sistema. É posíbel
que en termos xerais sexa certa
esa definición porque en min o
espiritual pesa moito. Non sei se
eses valores se imprimen na li-
teratura pero sería bo que así fo-
se. Para o meu gusto o ideal se-
ría que emerxese unha literatura
distinta porque hai uns valores
que están sen desenvolver. 

¿Defende un feminismo
de base cristiá?

Sería distinto se non tivese
un fondo xudeocristiá. Parte da
miña teoría xurde dunha inter-
pretación liberadora do cristia-
nismo. Acabo de publicar un ar-
tigo no que elaboro unha inter-
pretación do Xénese completa-
mente feminista. Todas as reli-
xións foron empregadas polo
sistema patriarcal e foron unha
maneira magnífica de inculcar
o sistema. Tanto ten que a fami-
lia sexa católica, musulmana ou
protestante porque os valores
patriarcais son os mesmos. 

¿Que papel cumpre a tra-
ducción de textos universais
nunha literatura como a nosa?

É importantísimo que os
textos cheguen en lingua propia
porque senón a formación é
allea a nós. Eu aprendín astro-
loxía noutra lingua e doume
conta de que non só son mono-
lingüe senón tamén que teño un
enfoque anglosaxón. A lingua
de formación é a que queda.
Cando fixen a miña primeira
traducción, que foron os contos
de Andersen, a miña intención
era a de probar e probarme que
o galego tiña recursos e riqueza
abondo para facelo. Coas fábu-
las de Esopo pasoume que as
lin en inglés e pensei o ben que
soarían en galego. Cando me
propuxeron Alicia dixen que
era imposíbel pero á noite soñei
con iso e vin pasar o coello fa-
lando galego.♦
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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.

Teresa Barro
‘A astroloxía é unha ciencia e unha arte que se perdeu’

CARME VIDAL

PA C O  VILABARR O S

Case corenta anos leva a escritora e traductora Te-
resa Barro vivindo en Londres. Publicaba hai vinte
o seu primeiro libro, Cartas a Rosalía ao que logo
engadiría ensaios de carácter feminista e un título
singular, a súa Introducción á astroloxía. Como

traductora, trasladou ao galego as fábulas de Eso-
po, os contos de Andersen ou a Alicia de Carroll.
Prepara agora probas de Dentro e fóra, un libro
no que, entre outras cousas, denunciará o sistema
patriarcal, para ela, a raíz de case todos os males.



O perfil do escritor Ramón Ca-
rredano é singular. O seu nome
aparece como escritor ao ser
gañador da primeira edición do
Certame de Relatos de Aventu-
ras convocado en Noia para
homenaxear a Avilés de Tara-
mancos  pero non é el un escri-
tor “novel”. Con cincuenta e un
anos cumpridos, o premio dálle
azos para continuar unha ca-
rreira que agora enceta como
resposta a moitos anos de apai-
xonada lectura. 

“Frai Samuel” está ambien-
tado na primeira metade do sé-
culo XIV cando se dan as loitas
pola mirra e desde Francia che-
ga a Compostela o bispo Be-
renguel de Landoira. A axilida-
de, os diálogos e mesmo o hu-
mor foron algunhas das carac-

terísticas que o xurado desta-
cou do relato. “O premio dame
alegría e ánimo para seguir tra-
ballando” sinala Carredano
xusto antes de informar de que
anda xa a voltas con dúas no-
velas entre as que vai interca-
lando novos relatos. 

O xénero de aventuras con-
tén algunhas das características
que Carredano busca na litera-
tura. “A unha novela pídolle
que me conte algo, que me en-
treteña e sexa amena. A calida-
de literaria son os efectos espe-
ciais. A historia é o que ten que
enganchar nun libro”. ¿De on-
de saca entón as historias?
“Eses son xa os segredos de co-
ciña. Poden aparecer en coren-
ta mil lugares, en anécdotas, li-
bros, cousas que acontecen... o

que si é certo é que teñen que
coller ao escritor traballando.
Gústame contar historias”, si-
nala este autor que confesa di-
vertirse cando escribe pero ao
que lle gustaría ver en breve
publicado un libro xa que para
el a literatura ten que ser tamén
para compartir.

O poeta Xosé Mª Álvarez
Cáccamo insinuou que a trama

de “Frei Samuel” ben podería
ser a base para o guión dunha
película. Salvador García Bo-
daño convidou a Carredano a
que se animase na escrita tea-
tral. Apuntaban os dous cara
outros campos que tamén inte-
resan a este polifacético escri-
tor. Afirma que de tanto que lle
gusta o teatro, as técnicas dra-
máticas quedaron impresas na

súa escrita, en especial, na
construcción de diálogos. Par-
ticipou na compañía Candea e
agora actúa coa Escola de Tea-
tro da Sociedade do Liceo. Xa
non pinta pero é solista nunha
compañía de zarzuela de Noia. 

A memoria de Avilés

Como premio recibiu unha es-
cultura de Alfonso Costa na
que sobre un canto rodado dú-
as columnas erguen unha esti-
lizada barca. A Ramón Carre-
dano seméllalle unha metáfo-
ra da propia vida de Avilés de
Taramancos, a quen el coñe-
ceu e con quen compartiu
conversas na súa Tasca Típi-
ca. Do poeta destaca Carreda-
no a súa profundidade, o amor
a terra e ao idioma e a pegada
inmensa que deixou a súa lon-
ga estancia en América. De
Antón, o da Tasca, lembra a
súa retranca, e a súa amábel
conversa. “Era dunha imaxi-
nación desbordante. El mes-
mo axudou a dar a imaxe da
súa vida como unha grande
aventura”, comenta.♦
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Ramón Carredano, gañador do premio Avilés de Taramancos

‘A historia é o importante,
a calidade son os efectos especiais’

C.V.
Vive en Noia e traballa nun banco. Escribe, é actor de teatro
afeccionado, canta nunha compañía de zarzuela e tamén era
dado a pintar. O seu nome é Ramón Carredano e é o gañador
do primeiro Certame de Relatos de Aventuras Antón Avilés de
Taramancos, convocado polo concello de Noia e organizado
pola revista Casa da Gramática. O seu relato “Frei Samuel”
conseguiu as palmas dun xurado composto por Ana Romaní,
García Bodaño, Xosé Mª Álvarez Cáccamo e Dolores Arxón. 

Ramón Carredano, á dereita, recibe a escultura realizada por Alfonso Costa.



Des que nos levantamos ata a
hora de ir para a cama, moitas
son as cousas que podemos fa-
cer para axudar a manter o pla-
neta en equilibrio e deixalo en
herdanza aos que han vir den-
tro de varios séculos. O pensa-
mento ecolóxico comeza a en-
trar polas fendas da mentalida-
de consumista e xa conta con
moitos produtos que fan igual
de fácil a vida moderna pero
sen os danos colaterais da
agresión ao medio ambiente.

A feira Vigonatura, que acolle
o recinto de Cotogrande, entre o
16 e o 19 de maio, presenta to-
das as novidades na industria
ecolóxica. Chema Rodríguez,
xerente da asociación encarga-
da desta instalación, considera
que se poden cualificar como
produtos ecolóxicos aqueles que
se axustan a tres requisitos bási-
cos. “Han ser conscientes do seu

efecto no medio ambiente, de-
ben repercutir o menos posíbel
na saúde humana e teñen que
ser xustos socialmente, é dicir,
feitos en condicións de traballo
dignas”, explica.

Mais o consumo ecolóxico
inscríbese nunha ideoloxía glo-
bal que considera como o máis
importante o respecto ao con-
torno. Isto tradúcese na cons-
tante busca de información pa-

ra coñecer que comportamen-
tos cotiáns poden ser prexudi-
ciais, non só para o ambiente
senón tamén para a propia sa-
úde. “Cando nos opoñemos
aos alimentos transxénicos,
non podemos xustificalo cun
dogma inescrutábel. En reali-
dade hai razóns lóxicas para
opoñerse”, defende Rodríguez.

En Vigonatura serán moitas
as experiencias e novidades
que se dean cita. A idea é con-
cenciar a sociedade de que é
posíbel cambiar a mentalidade
das grandes industrias a través
da demanda de produtos dife-
rentes e unha nova sensibilida-
de. “Se hai un 10 por cento de
usuarios de coches que deman-
dan motores ecolóxicos, as
grandes marcas estarán dispos-
tas a buscar substitutos para o
motor de petróleo”, afirma o xe-
rente da Asociación Vigonatura.

Casas biolóxicas

Unha das grandes novidades
desta mostra é a bioconstru-
ción. Trátase dun xeito diferen-
te de facer casas. Para a súa
localización e levantamento té-
ñense en conta as correntes
subterráneas, a incidencia do
sol. Para soerguer as paredes
utilízanse materiais pouco
agresivos e tinturas naturais.

Coa casa naturalmente
construída, tamén é posíbel
enchela de mobles ecolóxicos.
Na feira haberá varios exposi-
tores de cadeiras e mesas er-
gonómicas, que axudan a man-
ter as costas ou as pernas en
perfectas condicións durante
moito tempo.

Os armarios baleiros non
visten ben. Que mellor que ves-
tirse con algodón natural, sen
tintes sintéticos. E para os pés,
zapatos de materiais ecoló-
xicos, cunha descoñecida ca-
pacidade de adaptación ao pé.

Como non só de roupa vive
o home, en Vigonatura tamén
haberá obradoiros para apren-
der a cociñar ecoloxicamente e
moitos expositores de agricul-
tura biolóxica. “Este é un dos
sectores máis activos. Desde
hai 10 anos, a cifra de labregos

biolóxicos multiplicouse por
50”, subliña Rodríguez. Pode-
rase degustar nesta mostra vi-
ño ecolóxico ou algas perfecta-
mente preparadas e envasa-
das para o consumo diario.

Poucos intereses quedan
fóra das preocupacións ecoló-
xicas. Unha das estrelas da re-
volución natural é a planta da
aloe vera. Usada unicamente
en Ocidente durante moitos
anos con fins ornamentais,
agora é un dos compoñentes
máis caros para a cosmética
ecolóxica e incluso se usa pa-
ra fabricar remedios contra di-
versas doenzas.

Vigonatura 2002 compléta-
se con talleres de técnicas de
relaxación e exercicio, coma o
tai chi ou a presencia de di-
versos terapeutas naturais,
como masaxistas ou acupun-
tores, que ofrecerán alí mes-
mo os seus servicios. No
apartado de relatorios e con-
ferencias, haberá lugar para
informacións útiles sobre os
efectos nocivos do teléfono
móbil ou unha exposición de
paneis sobre os ciclos de vida
de diversos produtos de con-
sumo, inspirada nos contidos
da Enciclopedia Temática de
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Un dos paneis da exposición de A Nosa Terra. Á dereita, placas solares que producen enerxía limpa.

Comer, comprar
e durmir

‘ao natura l’
CÉSAR LORENZO GIL

Noutros tempos ser ecoloxista parecía simplemente
protestar contra a industria nuclear. Nada se sabía
dos xeitos de vivir cotiamente de acordo co equi-
librio natural. A feira Vigonatura presenta maneiras
prácticas de consumir respectando a natureza.

Os alimentos cultivados de xeito biolóxico serán
protagonistas de Vigonatura.

Abaixo, materiais confeccionados
con papel reciclado.



O novo Bule Bule sae á venda o
9 de maio e está dirixido pre-
ferentemente a rapaces de ata
once anos, aínda que seguro
que os maiores tamén se lanza-
rán a ler as súas páxinas con in-
terese. Unha das grandes novi-
dades do novo xornal é a cola-
boración dos nenos na redac-
ción do tema central de cada nú-
mero, a través dos traballos que
se realizarán en cento cincuenta
centros de ensino de Galicia.

O director gráfico desta pu-
blicación, Pepe Carreiro, en-
cheu o xornal de personaxes
que se encargan de guiar os
nenos polos contidos, ademais
das últimas aventuras de ‘Os
Bolechas’, que neste número
tamén ensinan os rapaces a fa-
cer pompas de xabrón.

De Carreiro tamén son os
personaxes de Noa e Nelson,
dous intrépidos reporteiros que
descobren cada mes os temas
máis importantes do número.
Outra tira cómica do autor é a
de ‘Pizzas Peperone’.

Unha das seccións que se-
guramente máis
ilusionará os lecto-
res e a dos truques
de maxia do Mago
Antón. En cada en-
trega, os rapaces
aprenderán algúns
dos moitos segredos
deste ilusionista e
ben que presumirán
diante dos amigos
dos seus achados.

Tamén hai espa-
cio para seccións so-
bre animais en extin-
ción e un coleccioná-
bel sobre a historia de
Galicia, baseado no
mesmo título que reali-
zou Pepe Carreiro para
Edicións A Nosa Terra.
Ademais, información
sobre educación vial,
novas tecnoloxías,
aprendizaxe de depor-
tes e ciencia.

Facer actuar os nenos

Logo da publicación do primei-
ro número, os editores de Bule
Bule xa planifican os seguintes.

Arestora búscase o xeito de
crear unha páxina electrónica
na que os rapaces lectores poi-
dan colocar as súas fotografías
e reflexións e que sirva de pla-

taforma constante de interac-
tuación cos pequenos.

A periodicidade do xornal
será mensual, cunha tirada de
15.000 exemplares ao prezo de
un euro. Unha das meirandes

preocupacións do equi-
po de redacción é con-
seguir que se involu-
cren no proxecto todos
aqueles colectivos re-
lacionados coa infan-
cia para mellorar os
contidos. “A idea é lo-
grar que o Bule Bule
sexa un material di-
dáctico atractivo que
se poida utilizar nas
aulas”, explicou Xo-
sé Fernández Puga,
editor do xornal.

O primeiro Bule
Bule xurdira nos
primeiros anos oi-
tenta como suple-
mento dentro de A
Nosa Terra, dirixi-
do por Fernando
Cuñarro. Daquela
a revista contaba
con catro páxinas

e pretendía ser soporte para os
traballos dos rapaces en todas
as disciplinas escolares. Na úl-
tima época, baixo o nome de
Bule Bule incluíase unha páxi-
na de información infantil no
propio xornal. ♦
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Cariñosas e
mamás
MARGA ROMERO

Mulleres de
sempre. Nada
muda e todo

aboia nas mensaxes que
xorden na prensa. Hai
uns meses un ministro se-
mellaba facer un fermoso
agasallo ás mamás, uns
poucos euros que haberí-
an de contribuír á
crianza dos fillos
menores de tres anos.
Cos posíbeis papás non
vai o asunto da
mantenza. Xa se sabe que
os fillos o que si teñen é
mamá e o ministro só ten
na cabeza mamás.

As mensaxes, ás veces,
aboian máis da conta. O
fiscal García Ancos é
apartado do xuízo do
“caso Nevenka” ,  o da
Concelleira  de Ponferra-
da que un día decidiu
non volver ser cariñosa
co alcalde e tivo que
sufrir acoso sexual, labo-
ral e moral. O fiscal trata
á testemuña como acusa-
da. Voltas de tornas, a
xulgada é Nevenka que
ao non  ser cariñosa non
pode reclamar nada, nin
siquera a dignidade, no
fondo a muller non ten
dereito a dicir que non,
cando un tempo atrás di-
xera que si. García Ancos
estaba da parte do Alcal-
de, do home ao que unha
muller lle dixo que non.
Ao fiscal non lle gustan
os xurados, esta vez, un
da rúa, foi quen berrou
para que o puxeran fóra.

Seis anos de cárcere,
catro de desterro e o
pagamento de 22.500 eu-
ros é a pena que lle
impuxo a Audiencia de
Pontevedra a un home de
65 anos por abusar
sexualmente dunha nena
de 10. El sempre se reco-
ñeceu autor dos feitos.
Un acordo entre as
distintas acusacións e a
defensa para evitar á me-
nor (re)vivir os feitos vio-
lentos fixo que a breve
vista oral fose a porta fe-
chada. Hai un informe
forense que salienta a
inexistencia de “raspadu-
ras” na vulva da nena,
polo que non está clara a
existencia de penetración.
Así e todo, o fiscal
indicou que había restos
de esperma do acusado
nas medias e no exterior
da vaxina. Nisto quedou
o que fora unha
acusación por violación.
Outra anterior por
abusos sexuais foi retira-
da por non estar clara.
Boten contas e saiban
que desde hai un ano a
esa nena de dez,  na aldea
e na escola, lle recordan
que está fodida.♦

GARRINCHA

UNHA VEZ SOÑEI QUE ESTABA NO
CASINO, GAÑANDO UN MONTE DE

CARTOS,
CUNHA MISS UNIVERSO EN CADA

BRAZO E UNHA BOTELLA DE
CHAMPAÑA...

...CANDO SE ME APARECEU DEUS,
TODO LUMINOSO EL...

¡QUERÍA FALAR CONMIGO!

O primeiro xornal para enredar
A.N.T.

Os máis pequenos tamén teñen dereito a ler o xornal sen se aburriren. O novo Bule
Bule, que edita A Nosa Terra, nace coa idea de informar os rapaces dun xeito diver-
tido e deixalos que se entreteñan con infinidade de historias, truques e reportaxes.

M M H

¿E
QUE LLE
DIXO?

¡E QUE SEI EU...!
COIDO QUE NON ESCOLLEU UN BO
MOMENTO PARA DARME CONVER-

SA...



Tratábase dun concurso de arqui-
tectura pero non había que presen-
tar planos. A Fundició Dúctil Beni-
to xunto co Barcelona Centre de
Disseny propuña unha serie de pre-
guntas sobre o futuro das cidades ás
que os concursantes tiñan que dar
resposta, entre elas, ¿como se ilu-
minarán os espacios?, ¿como sen-
tará a xente? Ou ¿como se taparán
os sumidoiros?. O traballo gañador
foi o presentado polos galegos Ruth
Varela e Carlos Lores titulado “No-
vas Cartografías” que propón solu-
cións para cada unha das cuestións
presentadas. A iluminación, por
exemplo, resólvese a través de bur-
bullas ao xeito de vagalumes. A in-
formación pasará da “vía dixital” á
biolóxica “cun mecanismo xenéti-
co de reproducción”. Os asentos
públicos “poderán ser de ar com-
primido envoltos nun tecido pleural
de alta resistencia e flexibilidade si-
milar á que constrúen algunhas ara-
ñas amazónicas”. Desaparecen os
residuos urbáns e o xogo e a cultu-
ra deixan de ser un luxo. Contra o
que pareza, as ideas non son ciencia
ficción, forman parte da concep-
ción de futuro que ten Ruth Varela.

A explicación da proposta
achégase por momentos á poe-
sía. “A nosa proposta acariña o
soño de que sexa posíbel crear
un modelo estructural novo,
moito máis sensíbel, complexo e
elaborado” que  sexa “integra-
dor” en connivencia coa nature-
za e poña freno á permanente de-
gradación. Fala así dun “novo

estado de cooperación”.
“Ao pensar no futuro hai que

entrar nunha estructura diferente.
Cuestionar mesmo o concepto de
cidade e saber o que se lle pode
pedir ao espacio. temos tecnolo-
xía, investigación e medios para
montar unha historia distinta e a

arquitectura ten que protexer e or-
dear o crecimento e regular o terri-
torio” defende a arquitecta. Para
explicar a súa concepción de ar-
quitectura bota man a cada pouco
de símiles orgánicos. É dicir, fron-
te á armonía urbanística de Allariz,
en Arteixo dáse unha “alteración

xenética, unha amorfidade”. ¿Por
que trata o territorio como un ser
vivo? “Porque é como un organis-
mo que está en constante crece-
mento e por iso hai que controlar o
seu desenvolvemento. É como se a
un corpo lle crece un peito ou un-
ha man de forma desmesurada. Co
territorio pasa igual e logo o que
teñen que facer os organismos é
ciruxía estética. Hai concellos que
non cumpren a normativa, que non
teñen plan de ordenación e o resul-
tado son amorfidades”. 

Rexenerar como un lagarto

¿Que é entón o que suxire como
solución? “Un estado de coopera-
ción entre o natural e o artificial,
unha volta atrás, un freado en con-
tra da aceleración do sistema de-
predador para comezar a rexenerar.
Temos mecanismos suficientes pa-
ra facelo. Un lagarto fabrica outro
rabo cando llo cortan e o territorio
ten que actuar de igual forma”. 

Do concepto amplio que
Ruth Varela ten da arquitectura
da conta a propia nómina de
obras por ela realizadas. Tanto
asina deseños de exposicións na
Fundación Luís Seoane, como
elabora obras en acuarela e co-
llage para a edición de libros,
crea logotipos ou asina fotografí-
as. “A arquitectura sempre bus-
cou referencias na vida, na arte,
se non actúa desta maneira mós-
trase agarrotada. A arte desvela a
realidade das cousas”, afirma. 

Elimina a artificial liña que se-
para arte e arquitectura pero tamén
bota abaixo o culto á personalida-
de que predomina nos últimos
tempos nos nomes das grandes
construccións públicas. “A arqui-
tectura está alonxada das persoas.
É unha fábrica de mitos pero non
se dá, pola contra, un culto á pro-
pia arquitectura. Hai que fabricar
unha cultura de base forte, que a
xente saiba o que ten ao seu arre-
dor. Os grandes arquitectos como
Gehry son un espectáculo de ma-
sas, moi parecido ao que acontece
cos campos de fútbol. Cando en-
tran no Guggenheim pensan que
se están integrando no mundo da
cultura cando, en realidade, estase
dando unha desintegración porque
participan dun fenómeno comer-
cial e non de formación na arte”. 

Pouco despois de recibir o
premio do concurso Cidades Fu-
turas, outro traballo de Ruth Va-
rela mereceu o recoñecemento
do Concurso de Proxectos de Ar-
quitectura en Pedra Natural. O
xurado do certame organizado
por “Elsevier Información Profe-
sional” e a “Federación Españo-
la de Pedra Natural” valorou o
proxecto “Ars Flavia” para a cre-
ación dun museo de arte contem-
poránea no espacio concreto da
entrada dunha ría. A figuración
dá idea duns corpos de pedra que
se funden na paisaxe e que seme-
llan antigos cultivos que se aden-
tran cara o mar, sen estridencias
coa paisaxe dominante da ría.♦
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As novas cartografías de Ruth Varela
CARME VIDAL

Co proxecto “Novas Cartografías” a arquitecta Ruth Varela ven de gañar en Barcelona o
Concurso de deseño Cidades Futuras. Outro traballo seu foi recoñecido no certame de
arquitectura en Pedra Natural. Artista, deseñadora, arquitecta, Ruth Varela entende o te-
rritorio como un grande organismo que quere harmónico, para fuxir da ciruxía estética. 

Maquetas do proxecto Novas Cartografías.

Ruth Varela.
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Entre os moitos logros dos xapo-
neses na industria dos videoxo-
gos, todos os xogadores deberían
admirar a bandeira do Sol Nacen-
te pola creación do xénero de loi-
ta. Seguramente nos celeiros de
ideas de Tokio non se forxou a
primeira idea sobre pelexas nos
tatamis virtuais pero está claro
que foron eles os que converteron
este tipo de entretemento nunha
auténtica lenda, cunha historia
ampla e chea de grandes achados.

Famosos foran os diversos
xogos de artes marciais de finais
dos anos 80 e primeiros 90, que
fixeron rebentar cantas máquinas
de recreativos se puxeran por
diante. O máis famoso daqueles
xogos de Sega na era de nace-
mento das videoconsolas foi o
Street Fighter. O argumento era
simple pero feraz. O xogador to-
maba a personalidade dun dos
loitadores dun torneo mundial no
que cada un deles debía repre-

sentar a esencia cultural do país
ao que pertencía. Eran ben sim-
páticos un enorme coloso medio
verde (ao xeito do Incríbel Hulk)
que representaba o Brasil e un to-
rero con máscara e luva de unllas
de ferro que puña no ring toda a
“bravura” española entre música
inequivocamente de Aguasca-
lientes ou Jalisco.

Deste xogo saíron todas as re-
gras dos xogos de loita que se-
guiron despois. As temáticas va-
riaron e a evolución das técnicas
gráficas traduciuse nunha maior
espectacularidade. A difusión das
videoconsolas domésticas balei-
rou os salóns recreativos e intro-
duciu mandos de control con seis
ou oito botóns que fixeron as de-
licias dos aprendices de Bruce
Lee ou Jean-Claude Van Damme.

A última experiencia

Unha das sagas máis consoli-

dadas entre os videoxogos de
loita é Virtua Fighter. Seguindo
unha fórmula simple e eficaz,
baseada na tradición oriental da
loita e na superposición eclécti-
ca de diferentes iconos do taoís-
mo, budismo e iconografía im-
perial xaponesa e da China, o
xogo volve propor unha volta
ao mundo para andar a sopapos.

A última entrega desta serie
é Virtua Fighter 4, para PlayS-
tation 2 . Sega adaptou todo o
mellor da historia do xénero e
incluíu algunhas novidades,
tanto no plano da xogabilidade
como da calidade gráfica.

Neste xogo cada pantalla es-
tá ateigada de detalles e o fondo
non está aí de adorno. Na loita
na China, por exemplo, o chan
está tapizado de follas secas.
Cando un loitador cae, as follas
revólvense cun realismo sor-
prendente. Simplificaron o sis-
tema de xogo (só tres botóns) e
nótanse moitísimo as texturas.

En canto ao sistema de xo-
go, a novidade máis interesante
é a posibilidade de adestrar un
loitador para convertelo no no-
so adversario. Teremos que
aprenderlle os golpes, as para-
das e os saltos. Qué bonito sen-
tirse mestre dun Karate Kid que

Historia virtual dos sopapos

Soños E l éct r icos Césa r Lor enzo

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

Chamado o “apóstolo de repos-
to”, Matías non pertencía ao gru-
po dos doce escollidos directa-
mente por Xesús, senón o máis
amplo e tan poucas veces citado
dos 72 siareiros do Mestre, un
grupo de persoas que o seguían a
cotío por iniciativa propia, con-
vencidos de que aquel era o tan
agardado Fillo de Deus.

C ando Xudas foi expul-
sado da Última Cea e
posteriormente se suici-

dou, Pedro sentiu a necesidade de
cumprir co requisito simbólico da
numeroloxía de acordo coas Sa-
gradas Escrituras, e daquela pro-
púxolle ao resto dos seus compa-
ñeiros buscar a un, entre aqueles
devotos siareiros, para substituír
ao Iscariote e desa maneira volver
ser os doce en que Xesús pensara
para formar o grupo dirixente, pe-
ro tamén porque o libro dos Sal-
mos di expresamente que outro
deberá ocupar o lugar do traidor.

As dúas premisas valen; a pa-
labra escrita ao ditado de Deus
non deixa lugar a dúbida, pero a
numeroloxía, tan aceptada na
cultura hebrea, redondea a pro-
posta da divinidade.

Doce, para os xudeos, er aun
número máxico e divino, algo así

como o símbolo do círculo da vi-
da pois doce son os signos do zo-
díaco, pero tamén son doce as
tribos de Israel, e para os douto-
res da Igrexa que logo bendici-
ron a proposta narrada nos Feitos
dos Apóstoles, doce tamén é o
produto das tres persoas da Tri-
nidade polas catro partes do
mundo. Logo, a decisión de Pe-
dro, de xuntar a doce homes en
consello antes de partir a predi-
car a doutrina polo mundo adian-
te, era acertada.

Postos a buscar non faltaban
candidatos entre os 72 partida-
rios do Mestre que coñecesen os
métodos, costumes e proxectos
dos xefes cristiáns. De feito, fa-
céndolle caso á numeroloxía,
calquera deles valía.

Estes 72 seguidores lém-
brannos os 72 chanzos
da escaleira que Xacobe

viu en soños, para poder subir a
carón do Pai; ou o número caba-
lístico de Iahvé, formado ao con-
verter as letras do seu nome en
número; ou os 72 atributos de
Deus que rodeaban o trono de
Salomón. Sen dúbida, calquera
dos 72 era digno de ocupar a va-
cante de Xudas.

Sen emabrgo só se necesitaba

a un. E así, cumprindo cos valo-
res numerolóxicos e a palabra di-
vina, os apóstoles reunidos, des-
pois de arduas discusións, deci-
diron presentar dous candidatos
finais: Matías e Xosé o Xusto.

Matías, estudioso das Sagra-
das Escrituras presentábase co-
mo o máis idóneo, sen embargo,
un home alcumado o Xusto, ten-
do en conta que un alcume é atri-
buto popular, e o del convertíase
en dignidade democrática, facía-
lles dubidar de quen era mellor
para formar parte da escollida
elite dirixente. E como ninguén
se poñía de acordo, decidiuse fa-
cer a escolla mediante un sorteo.

O s haxiógrafos non
acertan a definir o sis-
tema usado para botar

sortes, pois unha cousa de tan
grande importancia non se podía
deixar ao arbitrio dun xogo de
dados, que non inspiraba con-
fianza divina. Santo Dionisio in-
clínase por pensar que o devandi-
to sorteo, sendo como era compe-
tencia directa do Supremo, non
podía ser un xogo cara ou cruz,
senón que debeu de manifestarse
por un signo sobrenatural, unha
luz ou unha palabra adecuada-
mente interpretada polos apósto-

les que finalmente escolleron a
Matías, a quen lle encargaron
predicar e dirixir ao colectivo de
Xudea; convencendo á xente con
milagres e mostras de conduta
adecuadas coa súa prédica.

Cóntase que este virtuoso ho-
me non tardou en atraer as sim-
patías de moitos paisanos que
non dubidaban en aceptar o bau-
tismo, e ao mesmo tempo o odio
dos políticos, pola súa facilidade
para a mobilización de masas.

Daquela, o bo home mar-
chou a Macedonia, on-
de un endiañado axita-

dor, non contento co que dicía,
promoveu un motín contra el
que, por arte divina, desapareceu
da vista dos seus inimigos.

Pero un vez encontrado, non
houbo deus que o salvara, e levá-
rono a declarar diante dun xuíz,
onde protestou teimudamente
contra aqueles que non sabían
interpretar a súa doutrina.

A masa alporizada, dándose
por aludida, sacouno á rúa e co-
mezou a apedrealo, e arrastralo
pola cidade, ata que un verdugo,
con orde expresa do xuíz, puxo fin
ao seu martirio, sacándollo das
mans aos amotinados e cortándo-
lle a cabeza cunha machada.♦

Santo Matías, unha cuestión de números

Non me
toquen os...
direitos
LUÍSA VILLALTA

Máis ou menos equidis-
tante entre o “vinte e
cinco de avril,

sempre!” e o mercantilista
“día da nai”, pasou, un ano
máis, o primeiro de maio. E a
min ocórreseme que esta equi-
distancia resulta tan simbólica,
que nen feita a posta. O pano-
rama non pode ser máis
liberal. Os traballadores van,
miran, comparan, que se este
sindicato pon avogados, estou-
tro é o do parente, aquel pare-
ce que monta mellor os pitos-
tes e, como nos grandes arma-
céns, se non lle gosta, xa sabe.
Mais aquí tristemente non hai
nada para devolver, que haber
hai cada vez menos.  Os sindi-
catos, pola súa banda, convo-
can separadamente e botan
contas, que con tanta unidade
ninguén sabe a que aterse; lo-
go veñen as eleizóns e hai que
facer previsións.

O pior é que, postos a bo-
tar contas, o patrón tamén
bota as súas e esfrega as
mans. Coa diseminación de
manifestantes pode saír á rúa
como con máis espacio e
tranquilidade, lucindo Rolex
e BMW, signos de benestar
que, por demais, comparte co
horizonte desexado por
calquer traballador, aínda que
estexa limitado para este últi-
mo a meros elementos de
imaxinario colectivo. Porque
en democracia, xa se sabe,
todos podemos ter os
mesmos direitos, aínda que
polo visto, uns cheguen a ter
máis que outros, que sempre
houbo ricos e pobres. Mesmo
parece que nos nacesen no
banco ou estivesen á venda:
todo é facer acopio e
gardalos no frigorífico, por
se hai unha necesidade.

Pasaron os tempos en que
caía de caixón que os direitos
eran tais só por seren direitos
colectivos e que nesa
condición radicaba a súa úni-
ca garantía. Pasaron tamén os
tempos  dos “progres de mer-
da”: aqueles moi de
esquerdas ao falar e tanto ou
máis de direitas ao actuar. Fe-
lizmente pasaron, mais quen
nolos dese agora, cando sabe-
mos que foi este tipo de
esquerda quen lle aprendeu á
xente a ser de direitas e a dar
por norma de conduta social
a lei da rúa que os nenos apli-
can á pachanga fuboleira,
aquilo de “a pelota é miña e
ti non xogas”. E hai que ver
agora, cos recortes
económicos e ampliacións
dos despidos que mesmo
ameazan ao sacrosanto
funcionariado, como sai cada-
quén á defensa de cadanseu
direito, faltaría máis. E aínda
pode evolucionar a cousa,
que aí acarón, como quen di,
está Le Pen dicendo ás claras
onde leva este camiño.♦



Vilagarcía, leda de navíos, can-
touna Aquilino, nuns dias nos
que a súa discípula de castelán,
Mariví Villaverde, xa non mora-
ba na Area Longa. Pois transcu-
rrira xa o horríbel segundo tem-
po da súa novela, Tres tiempos y
la esperanza; namentras a vida
nela non era nada leda, aínda que
houbese atracados no peirao na-
víos... alemáns e italiáns.

O seu pai, don Elpidio,
deixara de ser alcal-
de, ao empezar o bie-

nio negro da República. Come-
zaron entón alí a facerse falan-
xistas algúns señoritingos. Ao
principio, a tal fenómeno políti-
co non lle diron importancia:
“Iso do falanxismo –opinaban na
casa de Mariví– é somentes unha
carnavalada”.

Pero a antroidada foi, triste-
mente, a maiores. Tanto que o
17 de marzo de 1934, foi creada
en Vilagarcía a Sección galega
da Falange Española”. Reuní-
ronse nun teatro –recorda Mari-
ví Villaverde no seu libro– dele-
gacións de toda a rexión, e a es-
tas dirixiulle a palabra o seu xe-
fe nacional, José Antonio Primo
de Rivera. Finalizado o acto,
sairon en manifestación calleje-
ra co brazo en alto. O meu pai,
que se encontrou con ela, be-
rroulles desafíante:

“—¡Viva la República!
“O xefe nacional encolléuse

despectivamente de ombros”
Mais, os mozos que o acom-

pañaban, dispoñíanse a agredir a
Elpidio Villaverde, cando este
foi rescatado das mans falanxis-
tas polas súas irmás, que sairan
detrás dil, da casa da súa nai.

■ O SEGUNDO TEMPO DA NO-
VELA. Sete meses despois esta-
lou a Revolución de outubro, a
dos mineiros asturianos. E, ao
volver do colexio Mariví, encon-
trou a casa trastornada: “Aca-
baban de deter ao seu pai, por su-
posta complicidade cos sucesos
ocurridos. Detivérono a il e a
cinco persoas máis do pobo, cou-
sa que, asegún se soupo despois,
estaban facendo en todas partes”.

Saiu o ex-alcalde do cárcere

feito o héroe da República, en
Vilagarcía. De aí que nas elec-
cións de febreiro do 36, nas que
triunfou o centro popular, fose
elexido don Elpidio deputado
pola circunscripción pontevedre-
sa. Cinco meses máis tarde, ao
regresar á súa vila, tras asistir ao
Congreso, coido que a derradeira
vez para a entrega do Estatuto de
Galicia, alporizouno a noticia do
Alzamento en Marruecos. “Ou-
tra cuartelada máis”, comentou
sen moita convicción, pois temía
que a sublevación se extendera a
toda España.

Falou telefonicamente co
gobernador civil de Pon-
tevedra, advertíndolle, en

van, que non se fiara dos mandos
castrenses. Ao repetir a chama-
da, xa estaba ao aparato o gober-
nador militar. Entón Villaverde
ordeou ao encargado da súa fá-
brica que preparara un barco pa-
ra sair o mar. “Estarei na ría na-
mentras non se defina a situa-
ción”, avisou, salvouse dise xei-
to, pois ao definirse a situación,
colleu rumbo a Portugal, e desde
alí logrou irse a Francia. E logo
exiliaríase na Arxentina, onde foi
membro do Consello de Galicia,
constituido polos nosos deputa-
dos e que Castelao presidía.

■ O AMIGO DE CALVO SOTE-
LO. Quedábanme esos momen-
tos, que Stefan Zweig chamaría
estelares, na vida de Elpidio vi-
llaverde, sen ter cabida no prece-
dente exemplo. Por iso pensei
que poderían dar paso ao reconto
dos alcaldes de Vilagarcía de
Arousa que quedaron fichados
no meu miolo adolescente. Posto
que ademais de Gómez Paratcha
e de Villaverde Rey, exemplari-
zados anteriormente, pola súa re-
levancia, que excedéu a da súa
dimensión local, debería tratar
tamén de D. Valentín Briones, o
derradeiro alcalde da República;
aínda que pola brevedade de seu
mandato, non deixou ningunha
pegada no meu caletre.

Nen embargantes, os sucesi-
vos alcaldes da dereita que tivo
Vilagarcía durante moitos anos,
alternando ao principio cos que

foron, noutros períodos, deputa-
dos republicanos, si que me dan
materia para casi encher esta pá-
xina, partindo das miñas pueriles
lembranzas.

Pois a miña infancia transcu-
rreu durante os “sete anos sin
ley” da Ditadura de Primo de Ri-
vera, que na antiga –ou máis ben
medieval– Area Longa rexiu
municipalmente don Enrique
Lafuente. Un elegante e meli-
fluo solteirón, que contaba nises
anos con moito poder, por ser un
dos máis influintes amigos de
José Calvo Sotelo, ministro de
Facenda no governo do Marqués
de Estella. Tanto que cando este
creou o Monopolio de Petróleos,
Calvo nomeóu delegado da
CAMPSA na provincia ponteve-
dresa a seu leal amigo Lafuente,
sen que deixara de ser alcalde de
Villagarcía.

■ BACALLAU OU GASOLINA.
Acórdome moi ben, porque veu
a Galicia para organizar a fla-
mante empresa pública o princi-
pal axudante de Calvo Sotelo,
abogado do Estado coma el, An-
drés Amado, o que máis tarde se-
ría, á súa vez, ministro de Facen-
da de Franco mentres durou a
guerra. Andrés Amado era con-
tra-parente de meu avó Elisardo,
e chegou ao seu hotel-balneario
de Caldas de Reis, para que o
asesorara respecto os postos que
distribuían o petróleo na provin-
cia e dos postos humáns que alí
crearían. 

Penso que foi entón can-
do soupen, por oílo a
meu avó, o caso de que

Primo de Rivera, Calvo e Ama-
do estiveran dándolle voltas ao
dilema de que produto haberían
de monopolizar. O xeneral Pri-
mo de Rivera inclinábase polo
bacallau, que se consumía en-
tonces en millóns de toneladas,
aao ser o alimento dos probes,
pola súa baratura naquil tempo.
Mais os facendistas galegos
convenceron ao ditador xereza-
no de que tiña millor porvir o
consumo da gasolina, dado que
habería cada vez mais automó-
biles nas estradas.

■ O XERENTE DE SIMEÓN.
Se non recordo mal, o primeiro
tenente daquel alcalde Lafuen-
te, da Ditadura do Marqués de
Estella, foi D. Jacobo Rey Da-
viña, un dos dous xerentes da
Casa Simeón en Vilagarcía. O
outro era un señor Fuentes, pa-
rente moi preto de Gómez Pa-
ratcha, curiosamente. Ser xe-
rente dos almacéns de Simeón
García significaba, na primeira
metade do século XX, unha
preminencia no estamento da
burguesía galega, nas cidades
que contaban cun tal establece-
mento mercantil de raíz came-
rana. Vilagarcía, sen ser aínda
cidade, foi a primeira localida-
de, onde a famosa Casa Sime-
ón, parida en Santiago, estable-
ceu a súa primeira sucursal. 

Serviu tal filial de singu-
lar escola para os no-
vos dependentes, aos

que se lle entregaba, de entrada,
unha basoira e un plumeiro, coa
obriga de que tiveran inmacula-
do o seu posto de traballo. Pa-
saron por semellante academia
tanto o propio neto do fundador
Juan Saenz-Diez, máis tarde
propietario de La Noche, coma
Carlos Maside; quen axiña se
liberou da basoira, para trocarse
no artista máis culto do país.
Tras ser discípulo, seguramen-
te, na arte de vender lenzo e
non sei se alpargatas, de don Ja-
cobo.

Rey Daviñas quedou na miña
memoria visual, coma un señor
baixiño, rexo e ríxido, dotado
dunha autoridade natural, carac-
terística do tipo físico e anímico
que Ánxelo Novo denominou
Clemenceau; polo nome do Ti-
gre que salvou a Francia na I
Guerra Mundial. Se ben o poder
de D. Jacobo foi somentes mer-
cantil e local; rexindo ao mesmo
tempo os armacéns de Simeón e
o Concello de Vilagarcía. Pri-
meiro, en canto a este, se non
erro, no interregno republicano
do bienio negro. E máis dispois,
durante casi toda a tiranía de
Franco. Sen deixar nunca de ser
monárquico alfonsino, nin vestir
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Anacos de Borobó

Luís Celeiro
‘Fiz Vergara
é dos grandes
da poesía’

A.N.T.
O xurado do premio Anxel
Fole escolleu o seu traballo
sobre Fiz Vergara Vilari-
ño, de quen era amigo. 

Somos do mesmo conce-
llo e de parroquias próximas e
no bacharelato estivemos es-
tudando nunha academia de
Sarria por libre. Titúlase Fiz
Vergara Vilariño, o poeta de
Santalla de Louzara e é un tra-
ballo claramente xornalístico. 

¿Por que o define como
xornalístico?

Porque inclúe todos os
xéneros do xornalismo, des-
de a crónica á crítica, a repor-
taxe e a entrevista. Recolle,
por exemplo, unha entrevista
dunhas vinte páxinas con Fiz
que fixen na súa casa. Coido
que é a parte máis bonita, é
unha conversa atípica. 

Vostede tivo acceso a
obra que non está publicada. 

É o caso da súa novela
Tintín Palmeiro que non pu-
blicou porque estaba dando
retoques. Coido que se trata
dunha boa peza literaria aín-
da que el destaca como ex-
traordinario poeta. 

¿Analiza a súa obra?
Ten unha parte de intro-

ducción cando se coñeceron
Fiz e Fole. Inclúe ademais
unha descrición de Louzara e
unha cronoloxía titulada
“Corenta e cinco anos labran-
do a terra con regos de tinta”.
Fago tamén unha crítica de
cada un dos seus libros poéti-
cos, desde o primeiro e inédi-
to En carne viva ata Animal
sen fel, publicado xa despois
de morto. Analízase tamén a
súa obra dramática, entre ela
As pulgas nunca dormen, que
aínda foi representada o pa-
sado 23 de abril  pola aso-
ciación Maiía Leva, na que
está a miña filla. 

¿A obra de Fiz está su-
ficientemente recoñecida?

Coido que é un home re-
coñecido, valorado entre os
grandes poetas da literatura
contemporánea aínda que non
sexa coñecido abondo. O fei-
to de que se lle adique o pre-
mio Anxel Fole é proba diso. 

Non se lle sabía da súa
faceta de poeta pero acaba
de gañar tamén o premio
de Begonte. 

Non me adico á poesía
pero a ese premio presentei
catro sonetos e gañei. Estaban
adicados a Fiz Vergara e pre-
senteime porque el gañara ese
premio en trece ocasións.♦

O exemplo de D. Jacobo Rey Daviña
Antigo barrio do Castro en Vilagarcía.



O BarO Barcoco
■ ACTOS

A CULTURA DO VIÑO
I congreso peninsular que se
celebrará, do 10 ao 12 de
maio no Mosteiro de Xagoa-
za. A inscripción costa 12 eu-
ros, parados e estudantes 6. 

■ EXPOSICIÓNS

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

BoirBoiroo
■ TEATRO

ESPANTOSO
O venres 10, da man de
Mohicania na Casa da
Cultura. E o mércores 15
Tanxarina Títeres porá en
escena O demo Rapatú.

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.

■ EXPOSICIÓNS

MARTÍN SARMIENTO
Na sala municipal A. Domín-
guez Búa ata o 13 de maio,
guiada por un especilista.

■ TEATRO

KNOCK OU O TRIUNDO
DA MEDICIÑA
Representación a cargo do
grupo de teatro do Colexio

E. Pondal, o domingo 12 ás
20:30 na Casa da Cultura.

BurBurelaela
■ MÚSICA

ALBERTO BUNDI &
TURMAANGOLOGALAICA
Os ritmos afro-galegos, cun-
has letras que combinan a de-
nuncia da situación que está a
sofrer Angola co optimismo e
as ganas de vivir como forma
de resistencia, ante a traxedia
do seu pobo, chegarán á vila o
sábado 18 na Festa Marosa.

CaldasCaldas
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Ata o domingo 19, o Audito-
rio Municipal vai acoller es-
ta mostra fotográfica subma-
riña sobre o ecosistema ma-
riño do noso país. A través
de 50 imaxes pretende amo-
sar a beleza e a diversidade
zoolóxica que encerra o mar.

CangasCangas
■ TEATRO

CITEAMOR
AA.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
venres ás 22:30. O 10 de
maio a compañía Simalvei-
ra da A.C. de Meiro (Bueu)
porá en escena Noites de
Lixo. O 24 de maio o grupo
Casa da Bola (Cangas) es-
cenificará A palabra das
voces. O prezo da entrada é
de 3 euros, mais a venda an-
ticipada farase a 2.

CarballoCarballo
■ TEATRO

OS VELLOS NON
DEBEN DE NAMORARSE
Vai ser representada o ven-
res 10 polo Teatro do Mor-
cego na Casa da Cultura.

CariñoCariño
■ TEATRO

CONTOS
PARA TODO O ANO
Da man de Teatro Burati-
ni o venres 10 no Auditorio
Municipal.

CeeCee
■ TEATRO

OS VELLOS NON
DEBEN DE NAMORARSE
Representación do Teatro
do Morcego o domingo 12
na Casa da Cultura.

CervoCervo
■ EXPOSICIÓNS

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

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

HIPERVENTILACIÓN
Práctica desta sinxela técnica
respiratoria que favorece o de-
safogo de tensións emocionais
e físicas e a relaxación, este
xoves 9 ás 18:30 no Centro
Social Autoxestionado Mil Lú-
as (Beiramar 36). Recomen-
dase levar algo sobre o que
deitarse e con que se tapar.

COÑECEMENTO
CIENTÍFICO
Grupo de traballo aberto
para a comprensión, crítica
e o reapropiamento dun dis-
curso científico non destru-
tivo, o sábado 11 ás 18 h.
no C.S. Mil Lúas.

■ CINEMA

CGAI
Este xoves 9 ás 20:15, Ho-
menaxe a José Ernesto Dí-
az-Noriega, coloquio coa
participación de Miguel
Castelo, Carlos Fdez. San-
tander e Eduardo Galán, a
continuación proxección de
El cine amateur (J.E. Díaz-
Noriega, 1965) con entrada
gratuíta. O venres 10 proxec-
tarase Les galeneurs et la
glaneuse (Agnès Varda,
2000). O sábado 11, dentro
de Produción Galega, pode-
remos ollar Xinetes na tor-
menta (Ricardo Llovo,
2001 e Inútil (Paco Rañal,
2001) con entrada gratuíta. O
martes 14, dentro do ciclo
adicado a Jonh Ford, Paz en
la tierra (1934); e o mérco-
res 15 Steamboat “round
the bend” (1935). Todas as
sesións son ás 20:15 non sen-
do o sábado que é ás 18:30 h.

■ CONFERENCIAS

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

CHIAPAS, A DIGNIDADE
DA DESOBEDIENCIA
Con Rosa Gómez-Reino
Varela, pertencente á Comi-
sión Internacional de Obser-
vación dos Direitos Huma-
nos 02, esta conferencia ten-
tará mostrar a situación ac-
tual de México e máis con-
cretamente en Chiapas, ade-
mais de denunciar a constan-
te violación dos direitos hu-
manos dos pobos indíxenas
por parte do Estado. O sába-
do 11 ás 20 h. no C.S. Mil
Lúas (Beiramar 36).

AGRICULTURA
ECOLÓXICA
e medio ambiente, a cargo
de Bibiana Galvis, tecnó-
loga en explotacións agro-
pecuarias, o mércores 15 ás
21 h. no C.S. Mil Lúas.

■ EXPOSICIÓNS

ISABEL PINTADO
O Pavillón de Estudantes

de Elviña acolle esta mostra
de pintura ata o 31 de maio.

ALEJANDRO CARRO
Pictórica na galería Arte
Imagen ata o venres 17.

LEONARDO VIDAL
Os seus óleos poden ser
ollados na galería Coarte
ata o 31 deste mes.

NOEMI OTAMENDI
Mosta fotográfica na gale-
ría Bomob ata o sábado 18.

Mª JOSE DOMINGO
Licenciada en Belas Artes,
valenciá e con residencia na
Coruña, a galería Arte Ima-
gen organiza unha mostra da
súa pintura, ata o 6 de xuño,
no hotel Meliá-Mª Pita.

JESÚS RISUEÑO
Presenta unha mostra, bai-

xo o título Pinturas e Gra-
vados, ata o domingo 12 na
A.C. Alexandre Bóveda.

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

CONSULADO DO MAR
A obra gráfica da súa bi-
blioteca exponse no Pazo
Municipal ata o 12 de maio.

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

■ LEITURAS

POESÍA CONTRA
A REPRESIÓN
O venres 10 ás 21 h. celebrara-
se o segundo festival deste ci-
clo, no Centro Social Mil Luas
(Beira Mar 36, entrada por Ja-
vier Fonte) en solidariedade
con Armando Ribadulha, con-
denado ao pagamento dunha
multa de 6.551 euros ou o
equivalente en prisión, ano e
medio. Acusado e declarado
culpábel de desordes e atenta-
do, Armando fora detido en
1998 nunha manifestación
contra a empacadora de Vila-

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

Co título ‘Arte e palabra pola
paz’, a Fundación Araguaney
acolle na súa sala de exposicións
de Compostela unha mostra de
arte doada por pintores  e colec-
cionistas galegos. Tamén se pu-

blica un volume que recolle as
opinións de diferentes voces con-
tra a invasión israelita en Palesti-
na. Co diñeiro das vendas axuda-
rase á poboación palestina. Entre
o 15 e o 30 de maio.♦♦

ArArte comprte comprometida con Palestinaometida con Palestina
O O TTrinquerinque
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☞ A GUERRA DE
HART. A chegada dun

oficial a un campo de prisio-
neiros na Segunda Guerra
Mundial coincide co ingreso
de dous oficiais negros, apa-
rentes vítimas da discrimina-
ción racial. Drama carcerario.

☞ 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 durante a Segunda
Guerra Mundial, unha escocesa
alístase no servicio de intelixen-
cia e traballa para a resistencia
francesa. Boa pero moi formal.

☞ OS TENENBAUMS.
Sucesión de bromas co-

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

☞ O CUARTO DO PÁ-
NICO. Ante a chegada

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

☞ A VINGANZA DO
CONDE DE MONTE-

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

☞ FALSA IDENTIDA-
DE. Un neno mentireiro

compulsivo descubre por azar

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

☞ MONSTERS BALL.
A viúva dun negro con-

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

☞ FALE CON ELA. Pe-
dro Almodóvar presenta

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

☞ A MÁQUINA DO
TEMPO. Tras a morte

da súa noiva, un científico in-
venta unha máquina do tempo
para cambiar o acontecido.
Cando o fai, a moza morre por
outra causa, por iso emprende
unha viaxe cara o futuro á pro-

cura de respostas, pero só ato-
pa 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 sá-
dico paranoico é enviado

desde Londres a Almería na
procura dun ladrón retirado pa-
ra que faga un último traballo
en Gran Bretaña. O ladrón non
quere, pero teme ao matón.

☞ GOSFORD PARK.
Con motivo dunha cacería

de faisán, Sir e Lady McCordle
(M. Gambon e K. Scott Tho-
mas) reúnen na súa mansión os
seus parentes cos seus respecti-
vos criados. Retrato coral costu-
mista da Inglaterra profunda dos
anos 30, con trasfondo de home-
naxe a Agatha Christie. Dirixe
Robert Altman

☞ ATANDO CABOS.
Na compaña da filla e da

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

CarCarteleirateleira

A banda galega de neometal, personaliza-
da cun toque de gótico e un chisco de psi-
codelia, tocará o venres 10 na sala Zona
Sur de NOIA, acompañados de Kertuler; e
o sabado 11 no pub Baranda do BARCO.♦

CormorantCormorant

Lay it on the line, o novo traballo des-
ta formación, pon de manifesto unha
singular metamorfose. Nados ao am-
paro do underground, o vangardismo
e o son dos noventa, agora encadran-
se en formas moito máis asequíbeis e

maduras. O rock americano e o pop
tradicional rematan sendo a súa ma-
neira de expresió. Este xoves 9 darán
un concerto na sala Mardi Grass da
CORUÑA ás 22 h; e o venres 10 actua-
rán na Iguana de VIGO, ás 0:30.♦

Australian BlondeAustralian Blonde

Baixo a dirección de Heribert Beis-
sel, a orquestra interpretará obras de
Listz, Mendelsson e Wagner, acompa-
ñada ao violín por Cristina Angeles-
cu, este xoves 9 no Pazo da Cultura
de PONTEVEDRA; e o venres 10 no

C.C. Caixanova de VIGO. Fundada en
1971 a Filharmónica de Frankfurt
(Oder) é, hoxendía, unha das mellores
orquestras alemanas, e vai seguir nes-
ta ocasión as indicacións dun dos di-
rectores máis sólidos do momento.♦

StaatsorStaatsorcherstercherster FrankfurFrankfurt Odert Oder
Música para os poetas é un recital
a cargo de Xoán Rubia que se vai
desenvolver o venres 10 no Audi-
torio Municipal de QUIROGA; o
luns 13 ás 20 h. no Centro de Estu-

dios de Caixa Galicia da CORUÑA;
o martes 14 ás 20:30 no Auditorio
Cívico Municipal de ARTEIXO; e o
xoves 16 ás 20:30 no Padroado

Galiza en catrGaliza en catro temposo tempos

A Coruña, Santiago e Vigo poderán escoitar os rockeiros americanos
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boa. Participarán neste festival
poético Iolanda Castaño,
Emma Pedreira, Pedro Cas-
teleiro, Mario Herrero e
Abel Mendes Buxeiro.

FESTIVAL MOZART
Comeza o domingo 12 no Pa-
zo da Ópera ás 20 h. con Pri-
ma la musica poi le parole,
divertimento teatrale nun acto
(1971), música de Antonio
Salieri e libreto de Giambat-
tista Casti, que será interpre-
tada por Carlos López, José
Julián Frontal, Silvia Tro
Santafé e a Orquestra Sinfó-
nica de Galicia dirixida por
Víctor Pablo. A continuación
Der Schauspieldirektor,
Komödie mit musik nun acto
(1786), música de W.A. Mo-
zart e libreto de Gottlieb
Stephanie, interpretada por
Ingrid Kaiserfeld, Annick
Massis, José Ferrero e Car-
los López, coa Orquestra
Sinfónica de Galicia baixo a
dirección de Víctor Pablo.
Máis información e tarifas en
www.festivalmozart.com, ou
no telf. 902 434 443.

ROCK MARIÑO
Festival no que ten cabida  o
rock, pop, folc e que dá a
oportunidade a novos artis-
tas de facer actuacións en di-
recto. Este xoves 9 actuará
Mr Dixie Jazz Band, no
Forum Celticum ás 22:30. O
xoves 16 é a quenda de Ja-
cobo Paz, que presenta o seu
primeiro traballo en solitario
Buscando pistas, no mesmo
local, á mesma hora. Entrada
de balde con invitación.

CANTAUTORES
MAN A MAN
Actuación acústica de varios
interpretes locais este xoves
9 ás 21 h., no Centro Social
Mil Lúas (Beiramar 36).

MARDIGRÁS
A sala ten estas actuacións
programadas para os vindei-
ros días: este xoves 9 dará un

concerto Strawberry Hard-
core; o venres 10 será El
Chivi quen poña no escena-
rio a súa música; o sábado
11 actuarán The Kambotes;
o martes 14 farano B-Movie
Rats; o xoves 16 Kaskarra-
bias e o venres 17 The
handsome family.

PEDRO E O LOBO
Concerto didáctico que ofre-
ce a Fundación Barrié na
súa sede o sábado 11 ás 17 h.
e o domingo 12 ás 12:30, a
cargo da compañía teatral
Etcétera. Entrada de balde.

SINFÓNICA DE GALICIA
O venres 10 a partir das
20:30, baixo a dirección de
Emilio Aragón e Víctor Pa-
blo dará un concerto acom-
pañada polos Nenos Canto-
res e o Coro da Sinfónica de
Galicia, dirixidos por J.
Compan e J.L. Vázquez,
darán un concerto no Pazo da
Ópera, e no que interpretarán
obras de Poulenc, Montes,
Orff, entre outros. E o domin-
go 12 ás 20:30 a Orquestra
de Cámara da Sinfónica de
Galicia, dirixida Massimo
Spadano dará un concerto
no Círculo das Artes.

CullerCulleredoedo
■ TEATRO

SUPERMÁIS!!!
Talía Teatro representaráa
o venres 10 no Edificio de
Servizos Múltiples.

CurCurtistis
■ EXPOSICIÓNS

DEBÚXAME UN CONTO
Mostra de ilustracións de
contos ata o domingo 19 no
IES Curtis.

FerrFerrolol
■ CINEMA

PIJAMA PARA DOS
Dentro do ciclo de Cine Co-
media proxectarase esta fita
o luns 13 ás 20 h. no Ateneo.

■ EXPOSICIÓNS

SEIS ANOS DE REVOLTA
Durante este mes os locais da
Fundaçom Artábria serven
de trinque para mostrar un
resumo das actividades deste
grupo, A Revolta, de lecer e
recuperación das festas tradi-
cionais: maios, antroido, lu-
mieiras, magostos, samain...

ROQUE FANEGO
Ata o mércores 15 de maio,

o Ateneo acollerá esta mos-
tra 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.

■ TEATRO

FRIDON SPEAK
O Sábado 11 ás 22 h. esta-
rán na Fundaçom Artábria
para apresentar Dueto mu-
sicopsicosehortera, obra di-
rixida por J.L. Prieto Roca
e con Pepepablo Patinho e
Leandro Lamas enriba das
táboas. Trátase dun espectá-
culo humorístico sobre un
dúo de músicos que gaña a
vida como pode actuando a
diario en cafés-concertos.
Entrada de balde.

PERVERTIMENTO
Polo Teatro do Atlántico
este xoves 9 e venres 10 no
Auditorio Municipal.

LalínLalín
■ TEATRO

SEXISMUNDA
Por Sarabela Teatro o
mércores 15 no Auditorio
Municipal.

LeirLeiroo
■ CINEMA

MICROCOSMOS
Cine social o venres 10 no
CEIP Emilia Pardo Bazán
ás 15 h.

LugoLugo
■ CONFERENCIAS

MES DA LINGUA
A Asociación Cultural Baixo
Minho organiza estas xornadas
de análise e debate que finali-
zarán o xoves 16 co Concerto
pola Lingua na praza da Soi-
dade a partir das 22 h. Dentro
das II xornadas sobre o galego
no ensino, este xoves 9 desen-
volverase o tema O Galego no
Ensino Universitário, onde in-
tervirán Óscar Antón Pérez
(CAF), Mar Pérez Frá (Pro-
fesora de Socioloxía Rural da
Escola Politécnica Superior),
Xusto Fernández Río (Servi-
zo de normalización lingüística
da USC) e Manuel Bermú-
dez (A Trabe). A terceira xor-
nada ocuparase da Situación
do Galego na Raia Leste, o sá-
bado 11, na que falarán Xabier
Lago Mestre (Fala Ceive - O
Bierzo), Antonio Ron (Mesa
pola Defensa do Galego en As-
turias), Felipe Lubián (Alcal-
de de Lubián - As Portelas) e
Carlos Xesús Varela Aenlle
(colaborador da Mesa prá De-
fensa del Galego de Asturias).
Acuarta xornada tratará o tema
Cantar en Galego no século
XXI, o martes 14, e na que fa-
larán Blanca Villares Naveira
e Antón X. Díaz Gómez (am-
bos da Asociación de Músicos
en Lingua Galega). Ás 20:30
no Local Social de Baixo Min-
ho, Ramón Montenegro 12 -
baixo. Máis información
http://www.25j.org/altomin-
ho/local.htm. 

SERGIO SAUCA
O xornalista vai dar unha
charla, dentro do ciclo Pe-
riodismo s. XXI, este xoves
9 no Círculo das Artes.

EXCRAVITUDE INFANTIL
Vicente Romero falará so-
bre este tema este xoves 9
na Aula Sociocultural de
Caixa Galicia ás 20 h.

■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As obras da edición do ano
2001 do prestixioso premio de
fotografía de natureza están ex-
postas na sala da Deputación
Provincial ata o 21 de xuño.

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.

■ MÚSICA

PEPÍN TRÉ
Espectaculo de música e hu-
mor para a noite deste xoves
9 no Clavicémbalo. O sába-
do 11 noite de hip-hop a car-
go da banda viguesa Jazz-
tastilo, Dj Tres de Madrid,
e Pack Eterno Indeleble do
Porriño. O mércores 15
Llangres levará ao local a
música folc asturiana, cun
repertorio composto por te-
mas propios, maiormente.

QUEMPALLOU
Ruxe Ruxe, Gaiteiros Alto
Minho e Os estoupa Cal-
deiros. Estas catro bandas
galegas van dar un concerto
o vindeiro xoves 16 na pza.
de Santa María a partir das
22 h. Máis información en
www.25j.org/altominho ou
no telf. 606 707 466.

MonforMonfortete
■ EXPOSICIÓNS

TODOS OS DIREITOS
HUMANOS
Amnistía Internacional or-
ganiza esta mostra, coa que
pretende dar a coñecer o seu
traballo, e que poderá ser olla-
da ata o venres 17 na sala de
exposicións de Caixa Galicia.

■ TEATRO

REXURDIMENTO,
COPLAS DE CEGO
Nove Dous subirá ás tábo-
as, o martes 14, da Casa da
Cultura con esta obra.

MurMurosos
■ EXPOSICIÓNS

ECOLATAS
Ata o mércores 15 na sala de
exposicións de Caixa Gali-
cia vai estar esta mostra di-
rixida, sobre todo a crianzas,
coa que se pretenden crear
conciencia ecolóxica.

■ TEATRO

BINOMIO DE NEWTON
Obra que Teatro do Adro
representará este xoves 9 e
venres 10 no Centro Cultu-
ral e Xuvenil. O domingo 12
e luns 13 Talía Teatro fará
o propio con Supermáis!!!,
e o mércores 15, mercede
aos Monicreques de Kukas
poderemos ollar Anxélica
no umbral do ceo.

OurOurenseense
■ CINEMA

A ILLA DO CARANGUEXO
Proxección de animación
para escolares no Principal
este xoves 9.

O LIBRO DA SELVA
Proxectarase o mércores 15
ás 19 h. na Aula Sociocul-
tural de Caixa Galicia.

■ CONFERENCIAS

O CARRABOUXO
Representantes dos distin-
tos sectores sociais e cul-
turais do país, na compaña
de Xosé Lois, creador do
Carrabouxo, repasarán o
significado da vida e tra-
ballo deste autor nos últi-
mos 20 anos, desde a apa-
rición do seu coñecido
personaxe. O venres 10 a
partir das 20:30 h. no café-
cultural Auriense.

MEDICACIÓN
HIPOLIPEMIANTE
Charla do ciclo Escola de
Pacientes que se vai cele-
brar este xoves 9 ás 17 h. no
Centro de Maiores de Cai-
xa Galicia.

■ EXPOSICIÓNS

SULA REPANI
Alén do Mar titula a súa
mostra de óleos que pode-
remos contemplar na gale-
ría Visol ata o 31 de maio.

JOAQUÍN BALSA
Podemos ollar súas obras
no Museo Municipal bai-
xo o título Absoluta emer-
gencia.

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

■ LEITURAS

RECITAL
O mércores 15 ás 22 h. no
café cultural Auriense vaise
celebrar este recital poéti-
co, acompañado dunha se-
sión de música galega.

■ MÚSICA

BOIKOT + LA TAPADERA
Dobre concerto na noite do
venres 10 a partir das 21 h. no
Rock Club. E o vindeiro xo-
ves 16 Mooney Suzuky dará
un concerto á mesma hora.

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Dirixida por Antoni Ros
Marbá e coa mezzo sopra-
no Sara Fulgoni, o tenor
Francesc Garrigosa e o
barítono William Shimell,
interpretarán O burgués
xentilhome (Op. 60) e Pul-
cinella (ballet completo) de
Stravinski o venres 10 ás 20
h. no Principal.

■ TEATRO

CANDIDÓ PAZÓ
Este xoves 9 ás 23 h. sesión
de contacontos no café cul-
tural Auriense.

PoioPoio
■ CONFERENCIAS

SARMIENTO NA
CULTURA GALEGA
Co gallo do Día das Letras
Galegas, o venres 17 ás 18
h. na Confraría de Pesca-
dores de Raxó. Neste mes-
mo acto faráse entrega dos
premios do X Concurso Li-
terario Xaime Illa Couto.

PontearPonteareaseas
■ EXPOSICIÓNS

AITOR G. YÁÑEZ
Mostra de pintura, ata o
mércores 15, no Castelo do
Sobroso.

LAXEIRO
Retrospectiva das obras re-
alizadas entre o ano 1930 e
1980, ata o 3 de xuño, no
Pazo da Música.

■ MÚSICA

INSTRUMENTOS DE
CORDA
Os alumnos do Conserva-
torio Municipal dan un
concerto o martes 14 ás 20
h. no auditório R. Soutullo.

■ TEATRO

PAMPULLOS E
SARAMAJOS
Grupo teatral de Areas que
representará A estanqueira,
o sábado 11 ás 21 h, no au-
ditorio R. Soutullo.

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.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

A ILLA DO CARANGUEXO
O martes 14 e mércores 15
no teatro Principal proxec-
taráse esta fita de animación
para os máis pequenos.

AS BELAS DURMINTES
Fita galega que vai proxec-
tar o Cine Clube o mércores
15 no Espazo para a Arte de
Caja Madrid.

■ EXPOSICIÓNS

MAGRI
Este venres 10 ás 20 horas
inaugúrase a súa mostra, ti-
tulada ¿Te gusta abuela?,
no Espacio para a Arte de
Caja Madrid, onde estará
ata o 26 de maio.

RAFAEL ÚBEDA
A mostra adicada á súa obra
vai estar na sala de Caixanova
“Gagos de Mendoza”, da Pra-
za San Xosé ata o 1 de xuño.

PROVISIÓN DE
DESVELOS E VIXILIAS
Ata o 23 de maio esta mos-
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fagades
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antes dos
Luns.
Pódese
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Vigo; por
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222 405,
por Fax
986 223
101ou co-
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electrónico
info@ano-
saterra.com

Acompañía acrobática de China porá
en escena o seu espectáculo BI: dous
mundos, dúas miradas o domingo
12 no Auditorio de Galiza de SAN-
TIAGO; o martes 14 no Pazo Paco
Paz de OURENSE; o xoves 16 no
A.M. Gustavo Freire de LUGO; e o
sábado 18 e domingo 19 no C.C. Cai-
xanova de VIGO. Durante milleiros

de anos, Oriente e Ocidente desen-
volveron a súa creatividade de xeito
parello, agora, en Comediants o espí-
rito lúdico, a música, a ironía, o vir-
tuosismo circense e acrobático únen-
se para crear un proxecto artístico co-
mún. Dúas culturas e dúas ideas do
mundo con gran potencial artístico
nesta produción de mestizaxe.♦

ComediantsComediants

Organizadas polo IGAEM. En NA-
RÓN, no Auditorio Municipal, o
venres 10 ás 20:30 Dobre Xiro po-
rá en escena De meniñas... e so-
ños..., e o sábado 11 ás 20 h. Nats
Nus farao con Ful. En SANTIAGO
serán no Salon Teatro ás 21 h., e o
venres 10 actuará Nats Nus con
Ful; o sábado 11 Druida Danza
porá en escena Lúa Amarga; o ven-
res 17 a Cía. Mariantonia Oliver

co espectáculo Bobot e o sábado 18
Teatro La Arena, Bellas Artes. E
en SAN SADURNIÑO as actuacións
serán no Centro Sociocultural, o sá-
bado 11 Dobre Xiro porá en escena
De meniñas... e soños..., o domingo
12 Nats Nus farao con Ful, o sába-
do 18 a Cía. Mariantonia Oliver
co espectáculo Bobot, e o domingo
19 Druida Danza porá en escena
Lúa Amarga.♦

Mostras de DanzaMostras de Danza

El Chivi
estará na

Mardi Gras
da CORUÑA
o venres 10.



Nº 1.010 ● Do 26 de

tra fotográfica poderá ser
ollada no Pazo da Cultura.

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

LEOPOLDO NÓVOA
As súas obras nos fondos
da colección Caixa Galicia
van ser expostas ata o 25 de
maio no Café Moderno.

RAMÓN CAAMAÑO
Ata o 12 de maio a sala de
exposicións de Caixanova
da pza. San Xosé acollerá
esta mostra composta por fo-
tografías tomadas nos anos
20 e 30, completa descrip-
ción da vida  nesa época.

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.

■ TEATRO

ROMANCE DE
MICOMICÓN EADHELALA
Dirixidas a escolares, Cai-
xanova organiza esta esce-
nificación o venres 10. 

SantiagoSantiago
■ ACTOS 

FESTA DO CIRCO
O venres 10 e sábado 11 ás
23 h. desenvolveráse esta ac-
tividade na Nasa, na que se
conxugará a espectacularida-
de do circo e o cabaré, noc-
turno e cretino. Dous ámbe-
tos escénicos que están a pa-
sar por un momento de reno-
vación, loitando polo respec-
to do público, liberándose
dos prexuizos nos que o mal
entendido “teatro intelec-
tual” os ten sumido. Ademais
a sala conta coa colaboración
de xoves artistas plásticos.

■ CINEMA

NUBES PASAXEIRAS
Fita finesa, de 1996, do di-
rector Aki Kaurismäki que
o cine-clube Compostela
proxectará no auditorio da
Faculdade de Xonalismo o
martes 14 ás 19 e 22 horas.
Tamén se proxectará o corto
holandés Choiva de Joris
Ivens. Socios e universita-
rios 1,5 euros, non socios 3.

■ DANZA

2 SOLOS
No teatro Galán este xoves
9, venres 10 e sábado 11.
Manuelita, ¿adonde vas?
será o primeiro da man de
Constanza Brncic e Victo-
ria Szpunberg (Barcelona),
que parte da idea de desa-
rraigamento e da despedida
para contar a viaxe ao exilio
dunha muller. O segundo se-
rá A jirones, por Andrés
Corchero e Rosa Muñoz
(Barcelona), que explica a
necesidade de buscar lonxe a
resposta aos nosos anceios.

■ FESTAS

DA ASCENSIÓN
Entre as distintas actividades
das Festas da Ascensión des-
tacamos os concertos de An-
tonio Orozco, La Cabra
Mecánica, Circodelia, Aus-

tralian Blonde, Miranda
Warning ou Álex Ubago.

■ EXPOSICIÓNS 

ARTE E PALABRA
POLA PAZ
Recolle a obra donada por ar-
tistas e coleccionistas galegos,
así como a publicación que re-
úne a opinión de persoeiros da
cultura sobre a situación de Pa-
lestina. Os fondos serán desti-
nados á Cruz Vermella e á Me-
dia Lúa Vermella en beneficio
do pobo palestino. Na Funda-
ción Araguaney ata o 30 de
maio. Máis información en
www.fundacionpalestina.com.

DAGR/DAG/DIA
Ata o 31 de maio a sala de ex-

posicións de Caixa Galicia
vai acoller este proxecto de 12
mozos artistas escandinavos.

JULIO GALÁN CARVAJAL
As obras galardonadas na V
edición deste premio de arqui-
tectura van estar expostas sede
oficial do COAG, a Casa da
Conga (Pza.da Quintana).

ARTE CONTEMPORÁNEA
GALEGA
O Auditorio de Galiza é o
lugar onde Caixanova ex-
pón unha escolma da súa
colección, ata o 28 de xullo.

ANGLADA CAMARASA
O Concello, a Universidade
e a Fundación La Caixa pa-
trocinan esta mostra de pin-
tura titulada Desde a distan-
cia e que estará no Colexio
de Fonseca ata o 30 de xuño.

AUGA: NATUREZA E
ARQUITECTURA
Mostra fotográfica de Luís-
Hixinio Flores que podere-
mos contemplar no Museo
do Pobo Galego 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.

ACISLO 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.

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

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.

AS ALGAS
NA NOSA VIDA
O Museo Luís Iglesias da uni-
versidade compostelá ten un-
ha mostra, na Igrexa da Uni-
versidade, sobre este tema.

J. NAVARRO BALDEWEG
O CGAC organiza esta mos-
tra retrospectiva que poderá
visitarse ata o 16 de xuño.
Unha selección de 21 pinturas
que pretende trazar un perco-
rrido pola plástica do artista
desde 1963 ata 1999. A expo-
sición tamén inclue 60 pezas,
desde os anos setenta ata a ac-
tualidade, e nas que experi-
menta cos conceptos de equi-
librio, tensión, gravidade ou
luz, ademais dunha obra 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 litera-

rias. As súas elegantes ins-
talacións con platos, vasos e
cuncas caracterízanse polo
seu grande poder visual e
están acompañadas por un
texto narrativo que as iden-
tifica, tentando cuestionar a
veracidade da historia.

XOÁN ANLEO
A mostra do artista nado en
Marín podémola ollar no
CGAC ata o 30 de xuño. A
principios dos 80 escolle os
recursos multimedia –instala-
ción, fotoinstalación...– como
medio de expresión para
constituir un modelo con cer-
ta conciencia social e abordar
conceptos en consonancia co
presente. A súa obra móvese
arredor dos conceptos de xo-
go e ambigüidade, empregan-
do imaxes da vida cotiá su-
perpoñéndolle mensaxes en-
tre descriptivas e irónicas.

ANA PILLADO
A nosa compañeira inaugu-
ra unha exposición de pin-
tura na galería Citania onde
a poderemos contemplar
ata o 15 de maio.

GRANELL: RETRATOS E
AUTORRETRATOS
Mostra na Fundación Gra-
nell, ata o 27 de maio, na
que se poden observar obras
onde o artista se retratou a si
mesmo e a outros persona-
xes, moitos deles amigos,
entre eles Serrano Poncela,
Vela Zanetti, Federico Gar-
cía Lorca, Duchamp, Juan
Ramón Jiménez...

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. Ata
o 27 de maio.

■ MÚSICA

REAL FILHARMONÍA
DE GALICIA
Este xoves 9 no Auditorio
de Galicia ofrecerá un con-
certo baixo a dirección de
Antoni Ros Marbà e
acompañada da soprano

Sarah Fulgoni, o tenor
Francesc Garrigosa e o
baixo William Shimell no
que interpretarán obras de
Strauss e Stravinski.

O JARBANZO NEGRO
O grupo galego vai presentar
o seu último traballo Busca-
vidas, fusión de estilos tan
diferentes como a rumba ca-
talana e o punk, o klezmer ou
a música de fanfarrias coa
tradicional galega, mambos
con gaita e zanfona... o mar-
tes 14 ás 22 h. na Nasa.

GALICIA 5 ESTREJAZZ
O martes 14 ás 22:30 horas
no Dado Dadá, concerto e
repichoca.

■ TEATRO

CAPERUCITOLOXÍA
O sábado 11 a partir das
22:30, Os Contracontos
representarán esta obra no
Dado Dadá. Este mesmo
local serve para a posta en
escena de Cada uno en su
cuerpo, o mércores 15 ás
22:30, por Teatro Baratto.

JIÑOL
Trompicallo levará o seu
espectáculo de luvas o luns
13 ás 10:30 e 12 h. á sala
Sant - Yago.

SoberSober
■ MÚSICA

DEZA BRASS
Esta formación dará un
concerto o sábado 11 ás
20:30 na Casa da Cultura.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

LAZCANO
“Todo pintor pinta a súa rea-
lidade, logo está o que vé,
non o que mira. Se o pintor é
capaz de extraelo da inme-
diatez visíbel é que é un artis-
ta que é o que pasa con J.M.
Lazcano”. Verbas de Leopol-
do Nóvoa sobre este artista
con mostra na sala Trisquel
& Medulio ata o 25 de maio.

INTERNACIONAL DE COMPOSICIÓN
AUDITORIO DE GALIZA
I edición deste premio de caracter bie-
nal, ao que poderán optar todos os com-
positores, calquera que sexa a súa na-
cionalidade que presenten unha soa obra
inédita que deberá adaptarse ao seguinte
orgánico orquestral: 2.2.2.2 - 2.2.0.0 -
timbal - cordas, aínda que poderá estar
aumentada como máximo en 5 instru-
mentistas extras. Non poderán utilizarse
medios electroacústicos, solistas nin co-
ro. A composición terá unha duración
mínima de 10 minutos. A dotación do
premio será de 12.000 euros en carácter
único e indivisíbel. O Auditorio de Ga-
licia poderá estrear e producir a obra
premiada nun prazo de 18 meses, inter-
pretada pola Real Filharmonía de Gali-
za. Da partitura presentaranse 3 exem-
plares, nos que só aparecerá o título da
obra e/ou lema  que utilizará o composi-
tor. Á parte, en sobre pecho co lema e/ou
título da obra escritos, especificaranse a
identidade e dados persoais do autor. O
material enviarase ao Auditorio de Gali-
za, Avda. Burgo das Nacións s/n 15705
Santiago de Compostela. O prazo de
presentación de orixinais rematará o 31
de outubro de 2002. 

AUDITORIO DE GALICIA
PARA XOVES ARTISTAS
Poderán participar, nesta II edición, todos
os artistas nados ou residentes na Galiza,
menores de 40 anos o 31 de decembro de
2002, cunha soa obra realizada con cal-
quer tipo de técnica ou soporte (pintura,
escultura, fotografía, instalación...), de-
bendo ser inéditas, non ter sido presenta-
das en ningun concurso, nin expostas en
ningun caso. As medidas non poderán ser
inferiores aos 80 cm. nin superiores aos

250 cm. por calquera dos seus lados. As
esculturas non poderán exceder os 100
kg. de peso. Os artistas deberán enviar,
antes do 14 de setembro de 2002, fotoco-
pia do DNI, declaración de residencia (se
figura no DNI lugar de nacimento fóra da
Galiza), fotografía persoal, enderezo e te-
lefonos de contacto, fotografías da obra
apresentada, ficha técnica completa, cu-
rriculo ou dossier artístico con fotografías
doutras obras, valoración económica da
obra a efectos de seguro, só deben enviar
a obra acompañando a documentación en
caso de que se trate dun vídeo. Unha vez
recibida a documentación o xurado fará
unha preselección e o Auditorio de Gali-
cia porase en contacto cos seleccionados
para que remitan as obras no prazo que se
lles indique. O 1º premio está dotado con
6.000 euros; haberá catro accesits de
1.200 euros cada un, e outro, dependendo
da votación dos asistentes á mostra, coa
misma cantidade. Máis información nos
teléfonos: 981 574 153 / 981 552 290; co-
rreo electrónico exposicions@auditorio-
degalicia.org. Envío da documentación:
Auditorio de Galicia, Avda. do Burgo das
Nacións, s/n 15705 Santiago de Compos-
tela. www.auditoriodegaliza.org.

PRISMAS CASA DAS CIENCIAS
Á DIVULGACIÓN
Na XV convocatoria deste premio da
Casa das Ciencias da Coruña, concede-
ranse os “Prismas de Bronce” aos mello-
res traballos de divulgación científica
nas modalidades de multimedia, libros
editados, textos inéditos e artigos xorna-
lísticos. Os Prismas entregaranse no
transcurso dun acto que terá lugar o sá-
bado 16 de novembro de 2002. Os traba-
llos presentados versarán sobre calquera
tema en relación ás ciencias físicas e na-

turais, tanto nos seus aspectos xerais co-
mo en calquera das súas ramas ou apli-
cacións prácticas, incluindo biografías
de científicos e historia da ciencia, que
contribúan á mellor comprensión das
ideas actitudes e procesos científicos.
Cada traballo irá acompañado dunha fi-
cha de participación debidamente cuber-
ta e asinada. Serán enviados a: Casa das
Ciencias, Parque de Santa Margarita s/n
15005 A Coruña. Prisma a traballos
multimedia, dotado co Prisma de Bronce
e 6.000 euros; poderán optar a el os au-
tores de programas informáticos, páxi-
nas electrónicas e documentais AV cuxos
contidos se refiran aos temas antes refe-
ridos; o prazo de presentación finaliza o
31 de agosto de 2002. Prisma de textos
inéditos: dotado co Prisma de Bronce e
6.000 euros, ao mellor texto orixinal e
inédito de divulgación científica; o prazo
remata, tamén, o 31 de agosto. Prisma de
libros editados: ao mellor libro de divul-
gación científica editado no Estado no
ano 2001; o premio consistirá no Prisma
de Bronce e o prazo remata o 22 de xuño
de 2002. Prisma a artigos xornalísticos:
ao mellor artigo de divulgación científi-
ca publicado no ano 2001, que se outor-
gará ao autor e consistirá nun Prisma de
Bronce e 6.000 euros; o prazo remata o
31 de agosto. Para coñecer en profundi-
dade as bases específicas e a forma de
presentación das obras a concurso póde-
se solicitar máis información no telf 981
189 846 / fax: 981 277 777, internet:
www.casaciencias.org; correo electróni-
co: premios@casaciencias.org.

MANUEL LUEIRO REY
X edición do premio de novela curta que
convoca Sotelo Blanco Edicións e o
Concello de Ogrobe, dotado con 3.000

euros. Poderá concorrer ao premio cal-
quera persoa, que presente os seus tex-
tos en lingua galega, na normativa ofi-
cial. Os textos deben ser inéditos e ori-
xinais e ter unha extensión mínima de
60 e máxima de 120, tamaño DIN A4,
de 1.800 matrices cada páxina aproxi-
madamente. De cada texto presentaran-
se 5 copias, antes do 15 de agosto de
2002, remitíndoas a: X Premio Manuel
Lueiro Rey, Concello de Ogrobe – Pza.
do Corgo s/n 36980 Ogrobe (Ponteve-
dra). Cos orixinais, que irán precedidos
polo título e lema escollidos polo autor,
axuntarase un sobre pecho, no que figu-
ren por fóra o lema e o título, que conte-
ña o nome completo, enderezo, teléfono
do autor asi como o título do libro, e no
que se indique o nome do certame.

SÓLIDO - LÍQUIDO - GASOSO
Curso de iluminación e espazo que
ofrece o teatro Galán e que vai ser im-
partido por Baltasar Patiño do 13 ao
17 de maio de 17 h. a 21 h. “O espazo
baleiro”, esta frase, título du libro de
Peter Brook, xustificou sistemática-
mente unha serie de atrocidades na
posta en escena. Moitas producións te-
atrais, amparándose nunha limitación
de medios, utilizan, consciente ou in-
conscientemente, o condenado espazo
baleiro para encher o escenario de tras-
tes atopados nunha tenda de vello. “O
espacio baleiro”. Ben... ¿pero baleiro
de que? Polo tan cacarexado “espazo
baleiro” Patiño entende o espacialmen-
te esencial, “a xusta medida” da que
falaban os arquitectos exipcios, un
mundo onde os obxectos e elementos
escénicos poidan chegar ou sexan nal-
gun momento personaxes ou figuras
dun espectáculo.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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Os santiagueses Marcos Coll e
Adrián Costa forman este dúo,
cunha música na que se ven todo
tipo de influencias, sendo o blues
negro a principal, con numerosas
referencias ao jazz, ragtime e

gospel. O venres 10 estarán no
Club Clavicémbalo de LUGO; o
sábado 11 ás 21 h. na sala Nash-
ville de VIGO; e o domingo 12 es-
tarán na sala Dado Dadá de SAN-
TIAGO ás 22:30 h.♦

Los Reyes del KOLos Reyes del KO

O Jarbanzo
Nejro toca o

martes 14
na sala

Nasa de
SANTIAGO.
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VValdoviñoaldoviño
■ MÚSICA

ROQUEMENTROQUE
Usando instrumentación tra-
dicional, á que engaden per-
cusións étnicas e  voces, cre-
an un estilo propio, que po-
deremos coñecer o domingo
12 no concerto que van dar
no local social A Frouxeira,
a partir das 20 h.

VVigoigo
■ ACTOS

ILUSTRACIÓN INFANTIL
Taller a cargo da ilustradora
madrileña Violeta Monre-
al a partir do libro Días de
perros y gatos, de Anaya, o
venres 10 ás 18:30 h. na li-
brería Libros para soñar
(Triunfo 1). Neste mesmo
lugar podemos ollar a expo-
sición A caixa do tesouro
da ilustradora María Lires.

■ CINEMA

GOUTTES D’EAU SUR
PIERRES BRÛLANTES
Fita de F. Ozon que se vai
proxectar o venres 10 ás 20:30
en colaboración coa Alianza
Francesa no C.C. Caixanova.

■ EXPOSICIÓNS

SARA IGLESIAS
Pegadas do ciscamento chá-
malle á súa mostra de pintura
que podemos ollar na galería
Visual Labora ata o 29 de
maio. Licenciada en Belas Ar-
tes por Pontevedra, bríndanos
unha obra chea de vitalidade,
cor e enerxía, personaxes e es-
pacios tan reais coma irreais,
cunha pincelada inocente,
agarimosa e xoguetona.

A MAXIA DA
SINGULARIDADE
Ata o 31 de maio podere-
mos ollar unha mostra de
obxectos singulares no mu-
seo da Fundación Liste.

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 na Casa das Artes.

XEOMETRÍAS DA
DESORDE
Mostra organizada polo
COAG na súa sala de expo-
sicións, 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
A Casa da Xuventude aco-
llerá Volúmenes V, ata o 16
deste mes, mostra de pintu-
ra e escultura do Colectivo
de Pintores.

L’ORÉAL DE ARTE
CONTEMPORÁNEA
A Fundación Laxeiro acolle-
rá, ata o 19 de maio, a mos-
tra da selección de obras que
reuniu ao longo das 17 edi-
cións este premio de pintura.
Entre os artistas encóntranse
algúns galegos como Salva-
dor Cidrás, Almudena
Fernández Fariña, Vicente
Blanco, José Manuel Cal-
zada e Antonio Murado.

CARTOGRAFÍA DA
BATALLA DE RANDE
Mito e realidade. A galería
Sargadelos é o lugar onde po-
deremos coñecer esta mostra.

ALBERTO DATAS
Mostra antolóxica deste ar-
tista galego, que pertence ao
equipo dos que saben que
todo se pode situar entre os
límites do lenzo; continua-
dor das leccións dos gran-
des romanticos, dos  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.

■ LEITURAS

O SOL DO VERÁN
A novela póstuma de Car-
los Casares será presenta-
da este xoves 9 a partir das
20 h. no cine Fraga.

MANUEL MANDIANES
É o autor do libro O burro,
que será presentado, este xo-

ves 9 ás 20 horas na Casa do
Libro, polo Presidente da
Asociación dos Burros Fari-
ñeiros, Xacobe Pérez Paz, o
xornalista Xosé Hermida, o
pintor Antón Pulido, o editor
Bieito Ledo, e o propio autor.

■ MÚSICA

FOGGY MENTAL
BREAKDOWN
Dan un concerto o sábado
11 na Iguana Club.

FILHARMÓNICA DE
UCRANIA
O teatro-sala de concertos do
C.C. Caixanova serviralle de
escenario para o seu concer-
to o mércores 15 ás 20:30.

■ TEATRO

ROMANCE DE
MICOMICÓN AADHELALA
Esta obra para escolares vai
ser cenificada este xoves 9
no C.C. Caixanova.

OS PAPALAGUI
Da man de Teatro do Aquí
será representada o sábado
11 e domingo 12 no C.C.
Caixanova.

O SEÑOR BADANAS
Esta obra de Carlos Arni-
ches vai ser escenificada,
baixo a dirección de Fran-
cisco Vidal, o sábado 11 ás
20:30 no C.C. Caixanova.

MOSTRA UNIVERSITARIA
Esta mostra internacional
de teatro vai ter lugar entre
o luns 13 e o xoves 16 no
C.C. Caixanova, ás 20:30.

VVilaboailaboa
■ MÚSICA

PELICA DE CAN
O Alboio, anexo ao Raíña Lu-
pa, e a A.C. Madia Leva orga-
nizan este concerto o sábado
11 a partir das 24 h. no Alboio
(Santo Adrián de Cobres).

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

O PAÍS DA COMEDIA
Nordesía Produccións po-
ráa en escena o venres 10
na Casa da Cultura.

VVilalbailalba
■ EXPOSICIÓNS

CARTELISMO COMERCIAL
As obras producidas entre
1870 e 1960 no Estado es-
pañol están expostas na sa-
la de exposicións do Audi-
torio Municipal.

■ TEATRO

OS ESPECTROS
O CDG representará a obra do
noruegués Henrik Ibsen, di-
rixida por Rui Madeira, coa
coprodución da Companhia
de Teatro de Braga o venres
10 e sábado 11. O psicolóxico,
o ideolóxico e o social convi-
ven neste drama sobre a opre-
sión e a hipocresía da socieda-
de burguesa como inimiga da
alegría de vivir.

VViveiriveiroo
■ TEATRO

XAN TRAPALLAS
Os Monicreques de Ku-
kas farán todo o posíbel por
divertinos este xoves 9 no
teatro Pastor Díaz.

MadridMadrid
■ EXPOSICIÓNS

XURXO LOBATO
As miradas celtas, mostra fo-
tográfica que pretende ache-
garnos ao espírito do Festival
Celta de Ortigueira e obser-
var a evolución e crecimento,
desde a súa creación en 1978.
Na galería Sargadelos (Zur-
bano 46) ata o 31 de maio.

■ MÚSICA

RUXE-RUXE
Os composteláns, cun direc-
to que non pasa desapercibi-
do, tocarán este xoves 9 e o
venres 10 no Irish Rover
Pub (r/ Ourense).

ROQUEMENTROQUE
Instrumentación tradicional-
con percusións étnicas e vo-
ces. O xoves 16 na Casa de
Galiza, a partir das 20 h.♦

■ Música clásica para vodas dife-
rentes. Grupos de Cámara e Voz.
Telf. 981 507 925 - 636 270 817.

■ Mozo de 27 anos ofrece cordial e
sincera correspondencia con muller
entre 20 e 35 anos e que sinta afecto
pola literatura, cinema, natureza e os
bos momentos da vida en amizade e
compañía. Non o vexas tan difícil e aní-
mate: busca en ti mesma, acende a túa
alma e escribe a Xohán a arxirio21@ya-
hoo.es. Aquí tes un amigo que desexa
poder descubrirte e recibir o mellor de ti.

■ O Colectivo Gai Milhomes da Co-
ruña informa que o seu novo local
está en Linares Rivas 49, 3º e que
atenden de 18:30 a 20:30 h. todos os
días, para calquer problema ou para o
servizo de empréstimo da biblioteca e
videoteca. Telf. 981 242 599 ou o mó-
bil 686 307 543 as 24 horas.

■ O próximo 17 de maio o Movimento
Defesa da Língua porá na rúa un no-
vo proxecto: En Movimento, Revista
de Língua e Cultura. Entrevistas, cola-
boracións, música, arte, teatro, lingua,
normalización de base, astronomía, via-
xes, cantigas populares para crianzas...

■ Esquerda Nacionalista-Mocidade ten
unha camisola de cor negra estampa-
da coa versión patriótica da lingua
dos Rolling por 6 euros (tallas M, XL e
XXL). Tamén bandeiras da patria por
7,21 euros. Máis información en enmo-
cidade@hotmail. com ou nos telf. 646
794 726 - 626 892 484.

■ 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.

■ 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 so-
lidariedade económica de todas as
pessoas e organizaçons comprometi-
das com os direitos e liberdades fun-
damentais, à vez que denunciamos
este novo processo repressivo contra
o independentismo. Conta de solida-
riedade em Caixagalicia 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 Bibliote-
ca Virtual Galega en www.bvg.udc.es.♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

CGT DE VIGO
http://usuarios.lycos.es/durruti

Páxina electrónica da sección local de
Vigo da Confederación Xeral do Traba-
llo. Inclúe información interna para afi-
liados e simpatizantes, boletíns para os
seus integrantes e noticias puntuais sobre
o movemento obreiro. Interesante.♦
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A escola de música O Ciprés, os
Amigos do Mosteiro de Samos, e as
A.C. Val de Láncara Liaraza do
Íncio, Peleriños, Meigas e Trasgos,
Ergueitos, Monte Oribio, Arcas, La
Unión, Donicela, A Muiñeira e Tei-
xo programan unha serie de activi-
dades co gallo do Día das Letras.
O venres 17, en SAMOS, haberá un-
ha conferencia sobre Martín Sar-
miento a cargo de Pedro de la Por-
tilla, ás 11:30; e actuacións folclo-
ricas, ás 13 h. no Mosteiro de Sa-
mos. Ese mesmo día, en SARRIA,
haberá actuacións folclóricas na
Praza da Vila a partir das 17 h; me-
sa redonda sobre literatura popular
con Valentín Arias, Avelino Pou-

sa Antelo, Bernardino Graña,
Antonio Reigosa e Xosé Miranda
ás 19:30 na Casa da Cultura. O sá-
bado 18 en SARRIA haberá repre-
sentacións teatrais a partir das 17 h.
na Praza da Vila; bailes folclóricos,
neste mesmo lugar, a partir das 16;
na Casa da Cultura, a partir das 20
h. presentación do libro gañador de
premio de poesía Fiz Vergara, coa
presenza do autor, Xesus Pereiras,
Miguel A. Fernán Vello, Emilio
X. Ínsua e Marica Campo; e ás
21:30 cea de confraternidade de to-
das as asociacións participantes
nons xardins de La Unión. E o do-
mingo 19 ás 12 h. en LÁNCARA,
conferencia de Basilio Losada.♦

As letras en Sarria e SamosAs letras en Sarria e Samos

Fran
Herbello
participa na
mostra
fotográfica
Imaxes
Maiores que
podemos
ollar na
Aula Socio-
cultural de
Caixa
Galicia en
VIGO.
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Cuba era no fin do século XIX un
fervedoiro de galegos, que ían á
illa por múltiples motivos: a fame
na Terra, a promoción da emigra-
ción polo goberno de Madrid para
“branquear” á poboación cubana
que se rebelaba nas loitas que le-
varían á independencia e, máis
adiante, riadas de galegos adoles-
centes instalábanse no Caribe en-
viados polos pais que preferían
aos fillos alén do mar, antes que
envialos á matanza colonial do
Rif. Nese caldo de cultivo naceron
perto dun cento de periódicos e re-
vistas, sociedades mutuas que pa-
garon o erguemento de ducias de
escolas en Galiza e agrupacións
de todo tipo que mantiñan acesa a
memoria do país abandoado.

Un tipógrafo nacido no Fe-
rrol en 1864, e emigrado de neno
a Cuba, Xosé Fontenla Leal, foi
o grande debelador dalgunhas
das iniciativas principais que se
levaron adiante para criar os
símbolos que uniron os galegos
por xeneracións até hoxendia.
Aló naceron a bandeira, o himno
e a Academia, e nestes dous últi-
mos casos foi Fontenla o levedo
principal e o que uniu as vonta-
des poéticas e musicais de
Eduardo Pondal e Pascual Veiga.

Un debate que aínda se escoita
ás veces arredor do himno galego é
o de non ter a combatividade dou-
tras pezas nacionais. Acaso sexa a
brilantez dos versos pondalianos o
que lle permita saír indemne duran-
te estes anos. Houbera intentos an-
tes, e mesmo despois, de crear un
himno para o país. Neira lembra as
diversas tentantivas, como un tra-

ballo do tandem Alfredo Brañas-
Luis Taibo, que finalizaba “Cantai
galegos, o Himno xigante, / Dos
pobos libres, dos pobos grandes; /
Cantai, galegos, a idea santa / Da
independencia da nosa Patria”.

Fontenla chegou a intentar
outro tandem poético-musical de
enorme relevo, o composto por
Curros Enríquez e  Castro Chané
pero daquela estaban distancia-
dos. Foi por entón que se dirixiu
a Pondal e a Pascual Veiga. Este
último  mandoulle aviso postal o
23 de Xuño de 1906, cedendo os
dereitos de autor da partitura ao
Centro Galego da Habana.

Aínda mantería máis corres-
pondencia Fontenla Leal con
Pondal, a quen o poema parecía-
lle moi longo para un himno, un-
ha idea que retrucaba o tipógrafo
ferrolán, “as razóns que vostede
alega de que as letras dos himnos
teñen que ser curtas, son de gran-
de peso, pero fíxese que a Marse-
llesa e outros cantos de diferentes
nacións teñen a letra moi longa”.
Na mesma carta remata pedíndo-
lle que lle remese o manuscrito de
Os Pinos para “gardalo como un-
ha reliquia xunto á partitura ma-
nuscrita de Pascual Veiga”

O momento da estrea coincide
co esplendor do Centro Galego cu-
bano, que viña de inaugurar o pala-
cio que aínda hoxe permanece en
pé, e axiña o himno comezou a ex-
tenderse e popularizarse por Amé-
rica e por Galiza, da man das so-
ciedades galegas e das Irmandades
da Fala. Na Galiza territorial co-
mezou a tocarse e cantarse aos
poucos anos e fíxose habitual nas

grandes concentracións políticas.
Estivo prohibida a súa interpreta-
ción durante o periodo ditatorial de
Primo de Rivera, rexurdiu na Re-
pública e cantábano os comba-
tentes galegos, e segundo conta
Neira os guerrilleiros antifranquis-
tas cantábano no monte nas súas
reunións, pero semelláballes pouco
combativo. Baixo o franquismo o
canto estaba proscrito e a aprendi-
zaxe  era parte da formación que se
recibía nas xuntanzas clandestinas.
Nos anos previos á autonomía de
1981, chegou a revivir a polémica

de trocar o himno, e durante uns
meses falouse do “¡En pé!” de Ra-
món Cabanillas que viña de grabar
Xoan Pardo. O asunto morreu só e
o Himno acadou rango oficial coa
aprobación das leis de símbolos,
incluíndo as primeiras catro estro-
fas do poema “Os Pinos”.  Hai
poucos anos o profesor Manuel Fe-
rreiro estudou a fondo os escritos
de Pondal e descubriu que o verso
“confín dos verdes castros e vale-
roso chan”, debía transcribirse se-
gundo Pondal deixou, “confín dos
verdes castros e valeroso clan”.♦

Nº 1.033
Do 9 ao
15 de maio
de 2002 Axente acostuma a

pensar que os seño-
res de traxe caro e

despacho con secretaria son
individuos preparados, xen-
te superior que ten liña di-
recta coa sabiduría que aos

demais, moito máis torpes,
nos está vedada. Pero ás ve-
ces xurden síntomas de que
non sempre é así. O fiscal
do caso Nevenka demostrou
dúas cousas: primeira, que
non se entera de nada ao di-

cirlle á concelleira agredida
que ela non estaba obrigada
a permanecer no posto; se-
gunda, que a súa ignorancia
(a do fiscal) non lle impide
mostrarse prepotente en pú-
blico. ¡Que bruto!♦
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Da
alporización
á pasividade
XOSÉ RAMÓN POUSA

Os estudiantes das
universidades de
Vigo e Santiago

viven estos días bastante
de costas ao proceso
electoral xurdido da apli-
cación da controvertida
Lei Orgánica Universita-
ria (LOU), o novo marco
legal imposto polo Parti-
do Popular contra o crite-
rio unánime de toda a co-
munidade universitaria,
dende os rectores aos es-
tudiantes de base, pasan-
do polo personal de ad-
ministración e servicios.
Unha lei que nin sequera
deixou indiferente á pro-
pia sociedade que perce-
biu no contido deste pro-
xecto unha amenaza con-
tra o sistema universita-
rio público, o único que
temos os galegos.

Chama poderosamen-
te a atención que en me-
nos de seis meses a co-
lectividade estudiantil
pasará da alporización ao
conformismo máis abso-
luto, deica o ponto de que
organizacións de ampla
traxectoria no movemen-
to estudiantil tiren a toa-
lla e non atopen elemen-
tos que reclamen a súa
implicación nun proceso
que, mediante a elabora-
ción dos estatutos da res-
pectiva universidade, vai
ser capaz de imprimir un
sesgo definitivo á polé-
mica lei conservadora.

Unha de dúas. Ou as
distintas candidaturas
están anos luz dos inte-
reses da comunidade es-
tudiantil e carecen do
máis mínimo atractivo,
como semella, ou o pro-
ceso no que estamos im-
plicados é tan demole-
dor para a comunidade
universitaria que os sec-
tores tradicionalmente
máis activos renuncian
incluso a participar es-
quecendo que da absten-
ción de hoxe virán ma-
ñan novas amenazas pa-
ra a dinamización dun
sector público do que,
especialmente no caso
de Galiza, depende o de-
senrolo económico, so-
cial e político do país.
Un sistema público en
caida libre se non se
abren a tempo os para-
caidas da financiación,
do sentido común e da
responsabilidade. Son
parte implicada neste
proxecto electoral e non
quero utilizar as páxinas
de A Nosa Terra para pe-
dir o voto para o candi-
dato ao que acompaño
nesta xeira. Confórmo-
me soamente con animar
dende estas páxinas á
participación dos estu-
diantes máis conscentes,
porque sen eles non se
pode falar propiamente
de Universidade.♦
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Neira Vilas lembra a orixe dos símbolos galegos na emigración

Desde A Habana chegou o himno
XAN CARBALLA

Pondal escribiu a letra e Pascual Veiga fíxolle a música. O 20 de De-
cembro de 1907 soaba a peza no Teatro Nacional do Centro Galego,
ante un público posto en pé e coa presencia dun Manuel Curros En-
ríquez venerado. Era a primeira vez que se interpretaba o Himno Ga-
lego e desde alí comezou a popularizarse. Xosé Neira Vilas lémbrao no
seu recente libro Crónicas Galegas (rolda terceira) editado polo Castro.

Visión de Colmeiro sobre a lírica de Eduardo Pondal, autor da letra do himno galego.




