
O DEREITO DE AUTODETERMINACIÓN VOLVE ESTAR DE MODA.
O Goberno británico úsao como elemento fundamental nas nego-
ciacións co Goberno español para atopar unha saída ao problema de
Xibraltar. Os ingleses arelan sacarse esa rocha de enriba da súa po-
lítica, pero atópanse coa negativa dos llanitos. Por iso lle piden a Az-
nar que faga todo o posíbel por gañarse a “simpatía” dos xibraltare-
ños. O dereito de autodeterminación recoñecido pola UE, alcumado
como terceiromundista, volve ao primeiro plano da política interna-
cional despois de ser usado polas potencias europeas nos Balcáns e
na antiga URSS. Aznar conseguiría o soño dourado de Franco che-
gando a un acordo con Inglaterra sobre a “devolución do Peñón”. Só
tería que recoñecerlles aos xibraltareños o dereito a decidir. ¡Todo
resolto! O primeiro acordo era adiar anos e anos a consulta mentres
se compartía a soberanía. O problema para os partidos españois (PP
e PSOE) é como recoñecen o dereito de autodeterminación para Xi-
braltar e non para Galiza, Euskadi e Catalunya. Pujol xa apuntou que
a anexión de Catalunya foi posterior á da colonia británica. Herrero
de Miñón, un dos redactores da constitución, ex portavoz do PP no
Congreso, considera o dereito de autodeterminación como a “fór-
mula para  lograr a integración voluntaria” de Euskadi no Estado es-
pañol. Defendeuno no parlamento de Gasteiz, pero aos medios de
comunicación españois non lles pareceu importante.♦
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Esta Antoloxía preparada por
Henrique Monteagudo, na que os
textos de Sarmiento aparecen
verquidos ó galego, tenta contribuír
e dar a coñecer a importancia
da figura de Martín Sarmiento
no eido dos estudios filolóxicos.

Martín Sarmiento
Sobre a lingua galega. Antoloxía

A
. P

A
N

A
R

O

As
ilegalidades
de Diz
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Sendo alcalde de Tui, Diz Gue-
des asinara, o 5 de Maio de 1989,
licencia para o promotor Antonio
Castro Peña edificar dous sotos e
dúas plantas sobre a finca do Ca-
sino Vello que limitaba coas rúas
Rosa Bahamonde e Foxo, no
centro da cidade. Estas obras le-
váronse a cabo sen autorización
da Dirección Xeral de Patrimo-
nio, preceptiva no recinto BIC,
que corresponde ao  comprendi-
do dentro do perímetro do ba-
luarte do século XVII, e non fo-
ron sometidas a control arqueo-
lóxico aínda que posteriores es-
cavacións probaron a riqueza
prehistórica da zona. Sobre o so-
lar en construcción apareceu a
denominación de Edificio Cen-
tro nun cartel asinado pola cons-
tructora Tu Discóbolo S.L, de
Castro Peña, amigo de Diz Gue-
des. As dúas plantas autorizadas
no decreto ilegal, foron converti-
das en catro ao sumar os cons-
tructores un andar máis e un
aproveitamento baixo cuberta.

Para as obras do edificio, a
Alcaldía permitira a segregación
de 2.250 metros cadrados da Fin-
ca do Casino co que comezaba a
parcelación de feito desta área
do centro protexido, con probá-
bel provisión de pavimentación e
servizos a conta do Concello. 

Encetado o queixo do centro
de Tui protexido pola Lei de Pa-
trimonio da Xunta, o constructor
Fernando Otero Vilariño, conce-
lleiro de Urbanismo de Tomiño,
emprendeu coa inmobiliaria
Marvil unha nova obra no núme-
ro 11 da rúa de Martínez Padín.
Este edificio puido levarse adian-

te gracias a unha nova licencia do
Concello sobre a área urbana
protexida, a indulxencia da Di-
rección de Patrimonio da Xunta e
a permuta dos solares propiedade
de Xosé Diz González, pai de
Xan Miguel Diz Guedes, por pi-
sos. No baixo deste edificio están
as oficinas de Marvil.

Marvil urbanizou a seguir ou-
tros solares de Diz Gonzalez na
rúa do Foxo, tamén con desprezo
completo da Lei de Patrimonio,
no que chamou Edificio Kiwi. Na
liquidación do imposto de plus-

valía do Concello de Tui de oito
de Marzo pasado, aparecen con-
signados pagos de Diz González
por estes solares entregados en
permuta por pisos e locais. 

Con idéntico desprezo da
Lei, a mesma inmobiliaria cons-
truiu despois a casa do número 6
da rúa do Foxo, residencia actual
da familia Diz Guedes.

Sen control arqueolóxico

A rehabilitación do edificio do
número 25 da rúa da Corredoura

(Calvo Sotelo no nomenclator)
comezou no 99. No cartel de obra
figuraba outravolta o nome de
Diz González como propietario e
o de Marvil como constructor.
Persoas que traballaron na inten-
dencia desta obra aseguran que
no soto aparecera un importante
xacemento arqueolóxico que foi
reservado de contado á vista dos
viandantes mediante a provisión
dun valado de táboas. Coas obras
en marcha, o 7 de Abril de 1999,
a Comisión Territorial de Patri-
monio Histórico da Xunta resol-

veu “deixar sen efecto o control
arqueolóxico das obras do solar
de Calvo Sotelo 25”. Previamen-
te, o 27 de Xaneiro do mesmo
ano, a Comisión de Patrimonio
concedeu un “permiso para adi-
ción de soto e trasteiro” nas mes-
mas obras. Como se sabe, está
estrictamente prohibido  o au-
mento de volume  en áreas de
protección historica. O director
Xeral de Patrimonio Cultural da
Xunta, Angel Sicart Giménez,
non contestou a unha pregunta da
redacción de A Nosa Terra sobre
a razón pola que o seu departa-
mento decidira eximir da Lei de
Patrimonio ás obras da familia de
Diz Guedes. O actual conselleiro
de Política Agroalimentaria era
naquela altura Delegado do Go-
verno Central na Galiza.

Como informou A Nosa Terra
no número 1032 (2 de Maio pasa-
do), nas obras en marcha no solar
do Casino Vello de Tui, a carón do
número 25 da Corredoura, apare-
ceron tres tumbas e dous asenta-
mentos nunha secuencia histórica
que cubre toda a época romana. A
noticia publicada nestas páxinas
de que a área de interese arqueo-
lóxico sobarda o solar do Casino e
entra no edificio da familia Diz
Guedes, provocou unha airada
resposta do Conselleiro  de Politi-
ca Agroalimentaria, que calificou
a información de frívola e falta de
rigor. Nunha puntualización soli-
citada por A Nosa Terra, o Conse-
lleiro da Xunta precisou que as
obras de Calvo Sotelo 25 non fo-
ran realizadas pola compañia mer-
cantil Dizgue S.L. na que partici-
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Seis edificios nos que participa a familia do Conselleiro desafían
a declaración de Ben de Interese Cultural 

Diz Guedes vulnera a Lei de Patrimonio
Histórico en Tui

GUSTAVO LUCA

O ex-alcalde de Tui e actual conselleiro de Política Agroalimentaria Xoán M. Diz Guedes ten parti-
cipación probada, a traveso da sociedade familiar, en seis edificios que violan a protección histórica
do casco de Tui como Ben de Interese Cultural (BIC), para o que o Parlamento e o Congreso solici-
taron por unanimidade a declaración de Patrimonio da Humanidade. O conselleiro reclamou a A No-
sa Terra unha inmediata rectificación da información sobre a compañía mercantil Dizgue S.L, ofre-
cida no nº 1.032, pero quen debe explicar o seu papel no urbanismo ilegal de Tui é el mesmo.

As obras nas que participa a familia de Diz Guedes macizaron parte do casco protexido. Á esquerda o Edificio Centro, construido con
licéncia de Diz Guedes cando era alcalde; á dereita, o Edificio Kiwi no que a familia do Conselleiro permutou solares por pisos e locais.



pan Jose Diz González e os seus
catro fillos. Na realidade esta
compañía constituiuse o 15 de se-
tembro do ano 2000 coa aporta-
ción das nove fincas do patrimo-
nio familiar, como se explica na
inscripción 130 do libro 204 do
Rexistro da Propiedade de Tui. O
Conselleiro Diz Guedes asegura
que Dizgue S.L. “adquiriu a 1ª, 2ª,
3ª e 4ª planta (do edificio de Co-
rredoura 25) unha vez rehabilita-
do (o subliñado é do autor da pun-
tualización), pero é certo que el
formaba parte da sociedade fami-
liar que levou adiante as obras e
tripou un solar protexido pola Lei
de Patrimonio.

Ainda outro edificio cons-
truído por Marvil para Dizgue
S.L., nun solar da sociedade fa-
miliar e suxeito a protección de
patrimonio coma os anteriores, é
obxecto dunha pregunta do Xul-
gado Número 2 de Tui de Pri-
meira Instancia e Instrucción di-
rixida á arquitecta da delegación
de Cultura de Pontevedra. O
Xulgado (ver ANT de 2 de Maio
pasado) quer saber por que razón
a compañía mercantil de Diz
Guedes está exenta da Ley de
Patrimonio no caso desta casa en
construcción no recanto das ruas
do Foxo e de Rosa Bahamonde,
coñecida como Edifício Baha-
monde. Nun plano,  remitido por
Patrimonio ao Xulgado como
proba para as dilixencias penais
1030/2001 por presunta prevari-
cación urbanística, a casa de Diz-
gue SL está excluída da delimita-
ción do Conxunto Histórico. Pe-
ro a Lei é inequívoca: o Conxun-
to Histórico de Tui, delimitado
en 1967 a partir dun informe de
Chamoso Lamas e Pons Sorolla,
abrangue a cidade enteira, pro-
tección que confirma a declara-
ción de Ben de Interese Cultural,
que se vai producir en 1985.

A especulación quer abrir un-
ha porta a novas licéncias dentro
da zona de respeito e en 1994 for-
za un Plano Xeral, defendido polo
PP, que desagrega unha parte do
BIC. Con todo, a Dirección Xeral
de Património recusou toda altera-
ción de edificabilidade asi como a
construcción de novo volume so-
bre solares valeiros. En 1995, Pa-
trimónio aproba a declaración de
Tui como Ben de Interese Cultu-
ral de Galicia, coa mesma delimi-
tación establecida en 1967.

O 30 de Setembro do ano
2000, quince dias despois de re-
xistrar a cpmpañia mercantil
Dizgue S.L., o ainda conselleiro
de Relacións Institucionais Xan
Miguel Diz Guedes referiase en
Tui á sua cidade natal coma pri-
meiro enclave socio-político e
cultural da beira Sul e reclamaba
que o precioso tesouro urbán de
Tui e Valença tivesen por direito
próprio e vocación universal o
recoñecemento de Património da
Humanidade. 

No dia de exaltación de Tui
como cidade patrimonial co-
mentárase a denúncia contra o
Edificio Beira do Miño, outra
obra ilegal á beira do Camiño
Portugués de Santiago, na rúa
Martinez Padín. Outra obra con-
tra o patrimonio cidadá con pro-
teccións histíorica, a da rúa do
Foxo número 9 era propiedade
de Antonio Feliciano Fernández
Rocha, alcalde da cidade que
asistia á beira de Diz Guedes ao
acto de promoción universal da
urbe irrepetíbel.♦
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Vén da páxina anterior

O Conselleiro esixe rectificación nunha carta de 3 de maio.
Noutra comunicación de 20 de maio recoñece a existencia da
compañía mercantil familiar Dizgue SL e asegura que o edi-
ficio do número 25 da Corredoura de Tui non foi construido

pola súa familia senón comprado despois de rehabilitado.
Dizgue SL pagou de a pouco o imposto de plusvalía do Con-
cello de Tui por esta propiedade e as obras tiñan un cartel na
que aparecía como propietario o pai de Diz Guedes.♦♦

CASCO BEN DE INTERESE CULTURAL

Edificio Beira do Miño

Calvo Sotelo 25

Edificio Casino Vello

Edificio Kiwi

Edificio Centro

Edificio Bahamonde

Martínez Padín 11

Edificio Foxo 6



Se a xenté soubera a verdade
a guerra remataría axiña; 
pero non saben e non deben saber”

(Lloyd George, premier británico, 1915)

Unha das leccions máis importantes que
podemos tirar da derrota do golpe de
estado en Venezuela, foi, sen dúbida, o

descubrimento da auténtica cara dos medios
de comunicación dominantes. A pretendida
independencia dos chamados xornalistas-es-
trela (Gabilondo, del Olmo), a autoafirmada
neutralidade dos informativos televisivos ou
as tantas veces autoproclamada obxectividade
dos medios escritos, veñen de recibir un duro
golpe na súa credibilidade. Un achegamento
riguroso sobre os seus contidos amosaría unha
información sesgada e manipuladora situada
na procura de atopar argumentos que xustifi-
casen o violentamento da normalidade consti-
tucional e do estado de dereito en Venezuela. 

A lectura das editoriais, das informacións
e das análises dos columnistas de xornais co-
mo “El Mundo” ou “El País” (por
citar só dous exemplos) ou a re-
visión dos informativos radiofó-
nicos ou televisivos, amosa ata
que punto os media representan
un poder manipulador do que
non deberíamos fiarnos se quere-
mos achegarnos, de forma critica
e reflexiva, aos acontecementos
que revelan as claves da nosa
contemporaneidade.

Para levar acabo a súa campa-
ña de falseamento da verdade, os
media partiron da utilización da
linguaxe de maneira equívoca e
pouco esclarecedora. A inmediata
identificación do ocurrido como
un golpe cívico-militar que pro-
vocaría a renuncia de Chávez
(que logo se demostrou falsa)
evitaba chamar as cousas polo
seu nome (golpe de estado) e ser-
vía para revelar en que lado da
barricada estaban os medios de
comunicación dominantes; mes-
mo unha vez restituida a legali-
dade seguirían insistindo en cha-
mar “presidente deposto” ao gol-
pista Pedro Carmona, mentres
que Chávez, presidente pola vontade popu-
lar, seguia a ser un  ex-golpista  mesiánico
que recuperaba o poder non pola presión do
pobo venezolano, senón  gracias á interven-
ción do exército (El País. 15/04)

Certamente, se para os chamados infor-
madores, Hugo Chávez sempre foi un paia-
so, un populista, un demagogo, un “caudi-
llo” (El País) ou un tolo ao que Gabriel Al-

biac, por exemplo, adicaballe a súa columna
de El Mundo (15/04) baixo o despiadado ti-
tulo de “A volta do chimpancé”, a figura de
Carmona, o golpista presidente da patronal,
semellaba para este mesmo xornal  a dun
“home nacido para o diálogo” : valente diá-
logo que consistiu en borrar  e violar a Cons-

titución, disolver a Asamblea Nacional, des-
tituir aos 20 xuices do Tribunal Supremo, ao
Fiscal Xeral, ao Valedor do Pobo, ao Conse-
llo Nacional Electoral, aos cargos electos en
votacións democráticas....

Certamente a prensa do Estado español (e
polo que parece o estado mesmo xa que o em-
baixador de Madrid foi xunto co de USA o
primeiro en establecer contacto cos subleva-

dos) non disimulou as súas simpatías polos
golpistas aos que nunca chamou con tal no-
me.  E así, mentres para os nosos medios os
manifestantes antichavistas eran  exemplos
de “resistencia civil” (El País) ou avangarda
da masiva “indignación popular” (El Mundo),
os que se manifestaban en apoio de Chávez e

defendían a legalidade democráti-
ca eran simplesmente “moitedu-
me” ou “manifestantes  desquicia-
dos” (El País).  Outros, máis bru-
tais, preferiron chamalos “turbas”
(presidente da  Conferencia Epis-
copal  de Venezuela)

Nestas semanas asistimos
(nunca deixou de estar presente) a
unha entolecida campaña de ocul-
tamento da realidade e da propaga-
ción compulsiva das manipula-
cións e os enganos. A verdade é
substituida pola farsa e a repetición
de noticias non contrastadas ou di-
rectamente falsas acabarán, unha
vez repetidas mil veces, créndose
como verdades (Goebbels) . 

Dirannos, xa o están facendo,
que Chávez é un xenocida que, ade-
mais de apoiar ás FARC (xa levan
tempo dicíndoo) e entrevistarse con
Sadam Hussein (para conspirar) ten
agachado nun apartamento de Saba-
na Grande ao mesmísimo Ben La-
den (tal como se comprobara, dirán,
nun video atopado pola CIA e emiti-
do pola CNN, iso si  con moi mala
calidade de imaxe). 

Cantas mentiras, cantas manipulacións,
cantos calificativos humillantes e calumniosos
adicados a un gobernante elixido democrática-
mente ao que se ridiculiza con crueldade e ao
que pronto se alcumará de ditador a pesar de
ter realizado sete consultas electorais e ter im-
pulsado unha constitución co apoio do 70% da
cidadanía venezolana. 
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Despois do “va ia
peña zo que lles
soltei” de A znar a
micrófono aberto, do
“manda huevos” de
Trillo, do “¿quen é ese
idiota?” de Fraga ,
agora tocoulle a
Raxoi esquecerse de
que o auditorio
estaba oíndo os seus
improperios e insultar
un xorna lista canario.
“Este é tonto do cu” ,
exclamou o
ministro. 

O Día das Letras
G a legas os armacéns
de El Corte Inglés
sacaron as mesas de
libros á  rúa .  Enriba
de cada andel
lembrábase o sentido
da da ta , pero o 95%
dos libros era en
castelán. Sería que
non se fixaron.

Jonathan C arba llo,
Jessica Día z , Iván
Rubido, Vanessa
Sa avedra . O s nomes
son a moda do
presente . Polo nome
pódese adiviñar a
década na que
naciches. O s
apelidos, en cambio,
son as ra ices, a
procedencia. Ha i
arxentinos retornados,
aos que non lles
conceden a
naciona lidade que se
apelidan Souto e
O lveira . 

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

Cartas

Parto nun
hospital de Lugo
Nos últimos tempos fálase nos
meios de comunicación do mal
funcionamento do servizo de xi-
necoloxía do Hospital Xeral de
Lugo, que no papel de novos
pais padecimos recentemente. 

Tendo información das con-
dicións de parto nese centro hos-
pitalario, iniciamos con moita an-
telación antes do noso parto unha
serie de contactos co xerente do
hospital, co SERGAS e co conse-
lleiro de sanidade, chegando
mesmo a ter unha entrevista co
xerente do hospital. Deses con-
tactos, ficou claro que: a) a xe-
rencia do hospital prefire méto-
dos de traballo anacrónicos alle-
os ás recomendacións da Organi-
zación Mundial da Saúde; b) a
xerencia do hospital xustifica es-
te proceder pola adecuación do
servizo aos meios do que dispón,
aínda que non se atreve –obvia-
mente– a nomear responsabeis da

falla de meios e c) o señor conse-
lleiro lávase as mans, deixando a
responsabilidade da deficiencia
da atención ao hospital. Ou sexa:
a atención é moi deficiente, pero
non hai responsábel diso. 

Cando dicimos “deficiente”,
non nos referimos á excelente la-
bor dos e das profisionais, médi-
cas, enfermeiros, auxiliares e de-
mais, dos que non podemos ter
crítica xa que fan o máximo que
poden tendo os meios mínimos.
Non, non. Cando falamos de de-
ficiencia, falamos de ter prazos de
espera de 4 meses para revisión
dunha cesárea; de masificación
brutal na planta de recén nadas; de
obstáculos múltiples á lactancia
materna; de falla de información
ao pai do neno cando non se lle
permite acompañar á súa compa-
ñeira (o normal); todo iso, sen fa-
lar do desprezo cara á anestesia
epidural (sic: “non é unha priori-
dade”), de esperas de 2 horas nos
pasillos de urxencias despois das
complicacións posparto, por que
“só hai un xinecólogo neste intre”.

E sen contar coas anécdotas que
alí contan as recén paridas, dignas
de encher un libro de humor negro
–a prol da natalidade que tanto
vende a Xunta de Galiza. 

Algo non funciona na sanida-
de pública, e menos se se trata de
xinecoloxia: tamén iso é discri-
minación da muller, ¿non si?♦

XAN POULIQUÉN
(LUGO)

Discriminación
sexual desde
o goberno
Neste mes de maio o Consello
Económico e Social (ECOSOC)
das Nacións Unidas en Nova York
rechazou por 29 votos en contra,
17 a favor e 7 abstencións a soli-
citude presentada por la ILGA
(International Lesbian and Gay
Association: unha federación
mundial de grupos locais e na-
cionais que loitan pola plena
igualdade de dereitos para lesbia-

nas, gais e transexuais no mundo,
e que está integrada por 400 orga-
nizacións pertencentes a 90 paí-
ses) para a súa acreditación como
ONG consultiva en materia de de-
reitos humanos para dito organis-
mo. España foi un dos países que
votou en contra. Nin máis nin me-
nos que o único país europeo que
votou en contra. A oposición á so-
licitude da ILGA estivo capitane-
ada por Exipto, de quen o seu go-
berno ten sido responsábel duran-
te o pasado ano de continuas vio-
lacións aos dereitos fundamentais
dos gais en forma de detencións
inxustificadas, tortura e cárcere.
Do mesmo modo, alomenos dous
tercios dos países votantes en con-
tra teñen leis que prohiben e pena-
lizan as relacións sexuais entre
persoas do mesmo sexo, e se ca-
racterizan por ser o paradigma
máis escuro e sinistro dos rexímes
políticos antidemocráticos, repre-
sivos, misóxinos e homófobos.
Algúns dos outros países cos que
se aliñou España no seu rexeita-
mento da proposta da ILGA son

Continúa na páxina seguinte

Prensa e golpe de estado
en Venezuela

CELSO X. LÓPEZ PAZOS

Chávez conservou o poder a pesar do golpe de estado transmitido ao mun-
do en directo. As 48 horas que tardou en recuperar a presidencia deixaron en
evidencia as complicidades e os consentimentos mediáticos aos golpistas.

A N A PILLAD O



Aínda que hai opinións para todos os gus-
tos, coido que a Asembleia Nacional do
BNG non deixou bo sabor de boca en

moita xente. Por razóns moi diversas, entre
elas, que fican moitos temas sen clarificar, mes-
mo estratéxicos, por exemplo: a Executiva xur-
de dun consenso para saír do paso, hai un inte-
rrogante importante sobre cal vai ser a persoa
(ou persoas) que sirva de imaxe pública á orga-
nización na década que se nos bota enriba, por
onde camiña e ate onde chega a política de
alianzas, etc. Sen dúbida esta asemblea estivo
moi condicionada polo debate mediático, en
clave persoal, así como pola perda de votos nas
autonómicas e as estratexias cara as vindeiras
eleicións municipais, nas que, segundo parece,
a nova Executiva xa está a traballar. 

Aínda sendo todo o dito certo, e ficando in-
terrogantes sobre cuestións importantes sen
clarificar por parte do nacionalismo frentista
(ou un anaco del), as decisións que se tomaron
nestes días a respeito da Lei de Partidos Políti-
cos e da convocatoria de Folga Xeral deben ser
valoradas como positivas e dentro da maior co-
erencia dunha forza de esquerda. Máxime can-
do se trata de decisións pouco doadas, neste
marco onde o PP coa colaboración dos meios

sataniza todo aquelo que se aparta da poten-
ciación do neoliberalismo e a globalización. 

Nunha roda de prensa, á que asistiron Paco
Rodríguez e Anxo Quintana, dixeron que pre-
sentarán unha emenda de devolución á totali-
dade do proxecto de Lei dos Partidos Políticos,
así como varias emendas parciais. Argumenta-
ron que as emendas van no senso de que a Lei
recolla con claridade que sexa o Código Penal
o que xulgue as condutas ilegalizábeis, así co-
mo que non se culpabilice aos partidos das
acións individuais dos seus militantes. Sobre a
folga xeral convocada pola CIG, CCOO e
UGT, para o vindeiro mes de xuño, Anxo
Quintana pediu ao PP que retire o proxecto de
reforma das prestacións por desemprego e, en-
gadiu, que o BNG “estará sempre do lado do
mundo do traballo”, en claro apoio á convoca-
toria, o que contrasta coa ambigüidade manti-
da pola organización frentista a respeito do pa-
ro do 15 de xuño do ano pasado (aínda que os
militantes apoiaron masivamente a protesta,
así como a maioría dos cargos institucionais). 

Son dúas boas noticias para os miles e mi-
les de nacionalistas que ven na frente unha al-
ternativa para mudar a situación política, eco-
nómica e social, e rematar coa dependencia e
colonización secular que padece Galiza. Mais
tamén para todas aquelas persoas preocupa-
das pola mingua das liberdades democráticas,
mesmo formais, por parte dun  executivo ca-
da vez máis centralista, autoritario, e unha
oposición que todo o engraxa. Unha boa no-
va, especialmente para aqueles que militamos
no eido sindical, xa que é unha demostración
práctica de que o nacionalismo frentista fai
das reivindicacións dos traballadores en pre-
cario ou parados, que van ser atinxidos por
estas novas medidas retrogradas, centro das
súas preocupacións, como dende o seu nace-
mento o fixo. Esperemos que deixe atrás re-
centes declaracións contraditorias, reunións
confusas e imaxes difíciles de aceptar dende
a clase obreira, os labregos e os estudantes,
bases de sempre do nacionalismo galego.
Nestas posturas coerentes e a prol da demo-
cracia compre teimar, divulgalas, facer parti-
cipar aos afectados e buscar alianza coas or-
ganizacións que os representan, xa que son o
único camiño, o único atallo, para acadar a
soberanía, a xustiza, un mundo solidario.♦
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Por certo: comezan
a molestar os
emigrantes retornados.
A prensa anima toda
esa ideoloxía
lepeniana : “que nos
quitan o traba llo”,
“que aumentou a
delincuencia”. O s
emigrantes retornados
debíanse quedar na
Arxentina , no
Urugua i, en
Venezuela . Aquí non
fan fa lta . Iso si, que
cada ca tro anos
manden o voto. Para
Fraga . 

Cando o PS O E fixo
as súas primeiras
primarias, moitos
medios de
comunicación
lanz aron un deba te
interesantísimo:
¿Deben facer
primarias tamén todos
os partidos? Agora
resulta que o propio
Partido Socia lista
esqueceu
practicamente o
asunto. Só en nove
cidades do Estado
haberá primarias e ,
en G a liz a , só en
Ferrol. Menos ma l que
o asunto das
primarias non se lle
ocorreu a A znar,
porque senón pon
primarias
obrigatorias para
todos e ao que non as
faga ilega líz ao por
inconstituciona l.

Hai dous anos
pedían que O teg i, o
lider de HB, fixese o
papel de G erry
Adams. Agora
ilega líz ano. Do que
se deriva que aquí
non ha i un G erry
Adams, nin poderá
habelo no futuro.♦

Dúas boas noticias
MANUEL MERA

O posicionamento do BNG sobre a lei de partidos ou a folga xeral
responderian á tradicional postura de esquerdas da frente nacionalista.

Xosé Lois

Certamente, se como  parece evidente,
a credibilidade dos media  ten recibido cos
sucesos de Venezuela un forte petardazo
no cerne mesmo da súa liña de flotación,
¿que lles tería impedido non mentir cando
a atención mundial se dirixia a outros lu-
gares? ¿Cantas foron as mentiras que nos
contaron sobre a guerra dos Balcáns?
¿Cantas mentiras sobre Bosnia, en Kosovo
ou no asedio de Saraxevo? ¿Tamén tere-
mos sido vítimas aquí das mentiras mediá-
ticas e das campañas de manipulación? E
desde o 11 de setembro, ¿que pasou real-
mente no atentado das Torres Xemelgas?
¿Foron os seus autores os que nos dixeron
que foran só 24 horas despois de que estas
se derrubaran? ¿O culpábel foi Ben La-
den? ¿Eran creíbeis as probas que presen-
tou o goberno británico sobre a súa partici-
pación? ¿Cantos as leron, cantos as deron
como certas sen maiores dúbidas? ¿Onde
están as reivindicacións feitas por Al-Qae-
da? ¿Existe realmente Al-Qaeda? ¿Que es-
ta a pasar no xuizo contra Milosevic? ¿Por
que se produciu desde hai meses un apa-
gón informativo sobre as súas sesións?
¿Por que non se di que no informe de máis
de 5.000 folios que sobre Srebrenica emi-
tiu o Instituto Holandés para a Documen-
tación de Crimes de Guerra (NIOD) que
provocou a caída do goberno daquel país
tamén se conclúe que “non se teñen atopa-
do evidencias da implicación das autorida-
des serbias nas masacres de Bosnia, así co-
mo a directa intervención de Radovan Ka-
radjic?”   Desde logo non estaría de máis
que pensásemos por nós mesmos.♦

Vén da páxina anterior

Correo electrónico: info@anosaterra.com

Irán e Sudán, onde se castigan con
pena de morte as relacións homo-
sexuais, ou Uganda, Qatar e Zim-
bawe, onde a homosexualidade
está tipificada como delito e as
mulleres carecen dos mínimos de-
reitos. A ILGA recibíu o apoio en
bloque dos países europeos, EE
UU Canadá e Australia. 

Ante esta bochornosa e infa-
mante actitude do goberno español
do PP, Legais, o Colectivo de les-
bianas e gais de Vigo quere mani-
festar que o voto contrario de Es-
paña fainos retroceder anos luz
nos valores democráticos que o PP
di defender. Ademais, que ao os-
tentar a presidencia da Unión eu-
ropea este voto en contra pon en
entredito os valores que a Unión
representa. Dende Legais denun-
ciamos unha vez máis o integris-
mo do PP en materia de dereitos
civís das minorías sexuais, e o seu
aliñamento cos sectores máis re-
trógrados do fundamentalismo ca-
tólico. Unha e outra vez queda de-
mostrado que a loita contra a ho-
mofobia é a loita polos dereitos ci-

vís e a democracia, unha loita que
nos implica a tod@s e contra a que
non cabe a neutralidade. Non que-
remos e avergóñanos a España ho-
mófoba e involucionista do PP.
Queremos liberdade e igualdade,
dereitos e democracia plena.♦

BEATRIZ SUÁREZ BRIONES
PRESIDENTA DE LEGAIS

O ministro Cascos,
os salmóns e
o río Ulla
Viu o ministro de Fomento ao
país dos mil ríos, a desfrutar da

pesca do rei do río no Ulla, polas
terras da Estrada e Vedra, esas
mesmas terras que ven atravesar
a autopista que unirá a capital
galega con Ourense e que tere-
mos que pagar os galegos, unha
parte agora por adiantado e o
resto diferida ao longo dos anos
a través da peaxe. Porque ese
mesmo ministro, só trouxo de-
baixo do brazo unha cana de pes-
car, pero non a carteira, que lle
quedou en Madrid. 

Viu o ministro a disfrutar dun
río en perigo de extinción pola
concesión a unha eléctrica que
empezou aló polos anos sesenta,
e que a Xunta quere rematar ago-
ra. Lástima que non viñera coa
boa nova de declarar o Ulla libre
de calquera novo encoro, para
desfrute súa e de todos os mor-
tais. Pero non, esto non é Astu-
rias a sua terra nai onde si que re-
chazaron a pretension da mesma
eléctrica de inzar os seus ríos de
formigón armado. 

Viu o ministro pescador a
pescar dous salmóns nun día, pe-

se a que as normas xerais de pes-
ca só permiten a pesca dun sal-
món por pescador e día. 

Viu o ministro e todo lle saiu
tan ben, que até FENOSA tivo o
detalle de non facerlle unha de-
sas aperturas bruscas do encoro
de Portodemouros, que o resto
de pescadores sofren a diario, e
que lle estragaria a xornada de
pesca. Como se houbese liña di-
recta entre a Administración e as
eléctricas. Simples coinciden-
cias, non sexamos mal pensados. 

Foise o ministro e levounos
os salmóns pero deixounos a
contaminación do Ulla proceden-
te dos afluentes Brandelos e La-
ña. Deixounos unha explotación
do encoro de Portodemouros
allea a calquera intento de com-
patibilizala cos outros usos do
río, mesmo saltándose a normati-
va existente. E deixounos tamén
esa grave ameaza de 6 novos en-
coros neste río, dous deles preci-
samente en tramo salmoneiro.♦

XAN LOUZAO RODRÍGUEZ
C. ANTIENCOROS DO ULLA

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.



O BBVA e o
nacionalismo
vasco
A información deste periódico
sobre os vínculos entre a inter-
vención do Estado contra o
BBVA e a estratexia de Aznar
contra o nacionalismo vasco
(Chantada contra Neguri,
ANT nº 1029, 11 ao 17 de
abril, e Aznar síntese ningune-
ado pola banca, nº 1030) apa-
rece agora refrendada por El
País (19 de maio) nunha am-
plia información titulada O
ocaso de Neguri. Fontes da
burguesía financeira vasca
pensan, segundo o rotativo ma-
drileño, que “todos os bancos
utilizan diñeiro negro pero que,
nesta ocasión, a xente de Fran-
cisco González [actual presi-
dente do banco] utilizou estas
irregularidades para facerse co
control”. As mesmas fontes ci-
tadas indican que “no PP había
xente verdadeiramente obse-
sionada coa idea, totalmente
falsa, de que Neguri non cola-
borou lealmente co partido, e
que, polo contrario, leva dema-
siado tempo contemporizando
co nacionalismo e pagando a
ETA. Estaban convencidos de

que como Pedro Luis Uriarte
e outros conselleiros son, ou
foron, nacionalistas, o banco
estaba en mans nacionalistas”.
Un dos apelidos ilustres de Bil-
bao, segundo o periódico, pre-
gúntase: “¿Por qué pensaban
que o Goberno de Madrid ia
permanecer inmutábel vendo
como o PNV, que segue vincu-
lado estratexicamente con
ETA, tiña un montón de xente
no consello e nas altas esferas
do banco? Eses fondos [refíre-
se as contas cifradas en parai-
sos fiscais], ¿non terían servido
igualmente para cubrir pólizas
antisecuestro e, na práctica, pa-
ra pagar a ETA?”.♦

Fraga,
o Bloque e
a inexactitude
dalgúns
titulares
O diario coruñés La Opinión
titula (16 de maio): “Beiras e
Touriño evitan reunirse para
intentar unha reconciliación”.
A información ven ilustrada
coa imaxe dun acto da Acade-

mia con Palmou e o secreta-
rio socialista a carón do asen-
to valeiro reservado a Beiras.
Ao final da información, o
xornal recoñece que Beiras,
Touriño e Fraga coincidiron
o mesmo día en Santiago
nunha exposición a prol de
Palestina, o que desminte o
sentido do titular.

O mesmo xornal (domin-
go, 19 de maio) titula en por-
tada a catro columnas: “Fra-
ga defende unha alianza mu-
nicipal entre Bloque e PP”. O
citado título remítenos á pá-
xina 27, onde podemos ler
outro titular xa máis matiza-
do: “Fraga, disposto a alcan-
zar algunha alianza munici-
pal co Bloque”. A continua-
ción, no inicio do texto pode-
mos ler: “O presidente da
Xunta, Manuel Fraga, asegu-
ra que ´unha alianza munici-
pal co BNG pódese presen-
tar`, aínda que ´non será a
fórmula máis común` e, en
todo caso, ocorrerá ´ocasio-
nalmente`”.

O periódico Faro de Vi-
go, tamén propiedade de
Prensa Ibérica, igual que La
Opinión, publica o mesmo
día a mesma entrevista, aín-
da que de forma máis com-
pleta e alí podemos ler a pre-
gunta do xornalista e a res-
posta do presidente: “Pre-
gunta: O Barómetro Político
da Universidade de Santiago
reflexa que os votantes do PP
rexeitan todo pacto co BNG.
Resposta: Pero a palabra
alianza nunca foi menciona-
da. Pódese ir de acordo con
determinadas decisións, un-
ha proposta parlamentar ou
determinadas reformas, pero
non quere dicir alianza. Oca-
sionalmente unha alianza
municipal co BNG pódese
presentar, pero non será a
fórmula máis común”. 

Como se pode observar,
La Opinión non parece dis-
posta a que a realidade lle de-
rrame un titular. Quizá se nota
demasiado o apuro por com-
petir con La Voz na propia ci-
dade da Coruña.♦

Chomsky éxito
de vendas,
gracias á xente
que non se fía
da prensa
O último libro do norteameri-
cano Noam Chomky, titulado
en español 11-S, vendeu xa
115.000 exemplares nos Esta-
dos Unidos e 25.000 no Estado
español, 20.000 deles en caste-
lán e 5.000 en catalán (El País,
20 de maio). O sorprendente e
que este número de vendas,
elevado para un autor moi crí-
tico coa política da primeira
potencia mundial, foi logrado
sen apenas reseñas de prensa.
Segundo The New York Times,
“os directores consideran a
Chomsky demasiado extremis-
ta como para merecer un co-
mentario”. O seu editor en Es-
tados Unidos, Greg Ruggiero,
comenta ao respecto que estes
directores esquecen que “a
xente necesita alternativas. En
tempos de guerra é cando se
confía menos na prensa”.♦

Un Nobel
de economía
critica o FMI
“Se Arxentina tivese seguido
ao pé da letra as instruccións
do FMI agora estaría nunha
situación moito máis dramá-
tica”. Isto é o que afirma o
premio Nobel de Economía
Joseph Stiglitz (El País, 20
de maio), quen, por afirma-
cións coma esta, é calificado
polo periódico de “nobel atí-
pico”. 

Stiglitz avisa, indirecta-
mente, sobre os perigos que
pode traer a eliminación da
peseta, por parte do euro:
“Os sistemas de paridade fi-
xa nunca funcionaron, é un-
ha das razóns polas que Tur-
quía saiu mellor parada [que
a Arxentina], porque pudo
xogar cos tipos de cambio e
mellorar as súas exporta-
cións”.

O Nobel de Economía ta-
mén opina que “o FMI sempre
foi moi hábil escurrindo o bul-
to e culpando aos demais dos
seus propios erros”.♦

Imaxes do diaño. As axencias de prensa distribuiron un vídeo no que
Ben Laden mostra unha man, ou máis ben unha gadoupa, que fai pensar en Lucifer.
¿Foron manipulados os perfìs dos dedos?
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Noam Chomsky.

Os concellos de Ribadavia e Carba-
lleda de Avia, ademais da empresa
Magefrigor, presentarán recursos
contra as bases de adxudicación e
contra a propia concesión do servi-
cio á empresa Carnes Viana. 

As irregularidades semellan
ser tan incontestábeis que ata os
secretarios municipais coinciden
en sinalar como tales a modifica-
ción da ordenanza de prezos pa-
ra beneficiar a Carnes de Viana e
a concesión sen licitación da cá-
mara de despece e frío, que ade-
mais ten un rexistro sanitario
independente ao do matadoiro. 

Ademais, o alcalde de Carba-
lleda de Avia -o ex socialista Luís
Milia, estuda a posibilidade de
presentar unha querela criminal
contra o presidente da Mancomu-
nidade e alcalde de Arnoia, Roxe-
lio Martínez, pola súa actuación na
concesión do matadoiro e na súa
implicación en supostas irregulari-
dades de xestión que lle atribúe
Milia desde antes de que se fixera

esta sospeitosa concesión. O ex se-
nador socialista denuncia que o al-
calde do PP e vicepresidente da
Deputación nunca quixo explicar
como é posíbel que, triplicando o
volume de matanzas nos últimos
tempos, o matadoiro seguise tendo
déficit. ¿Quizais para xustificar tan
singular privatización? 

A concesión concretouse o
pasado 9 de maio no decurso dun
pleno da Mancomunidade de
Concellos de O Ribeiro na que

Roxelio Martínez fixo alarde do
seu peculiar talante democrático.
Logo dunha primeira interven-
ción na que cada municipio de-
fendeu a súa posición, a adxudi-
cación foi decidida por trece vo-
tos a favor e tres en contra. Nun-
ha segunda quenda, Martínez
non tivo reparo en controlar, co
cronómetro na man, as protestas
da oposición, á que retou a reco-
rrer á Xustiza para denunciar as
ilegalidades que lle atribúen. 

Luís Milia e mailos sindica-
tos agrarios quéixanse do am-
biente escasamente democrático
dunha bisbarra na que gobernan
con firmeza o propio Martínez e
o alcalde de Beade, Senén Pousa,
quen cada ano ofrece misas na
memoria de Franco e José Anto-
nio na igrexa parroquial. Roxelio
Martínez é, xunto ao propio Pou-
sa, un dos responsábeis comar-
cais de Xóvenes Agricultores. No
municipio de Arnoia nada se mo-

ve sen o seu consentimento.
Mesmo os partidos da oposición
teñen serios problemas para ela-
borar as súas listas ou para de-
senvolver o seu labor democráti-
co ante as presións que reciben
nas súas actividades cotiás. 

Hai algúns meses, o xornal
electrónico A Contrafío desvelou
que o alcalde e máis un irmán seu
construíron unha adega (Nairoa)
que invade terreo público da estra-
da OU-402. Nada se sabe da inves-
tigación que segue a Consellería de
Política Territorial sobre o asunto,
pero a construción está rematada e
traballando con total normalidade. 

Así as cousas, non estraña a
ninguén o que vén de acontecer
co matadoiro da Mancomunida-
de de O Ribeiro. A presentación
de recursos e querelas contra a
aparentemente arbitraria deci-
sión do seu presidente supón,
alomenos, unha esperanzadora
ruptura coa rutina dominante na
bisbarra: a resignación.♦

Denuncian irregularidades na
adxudicación do matadoiro do Ribeiro

ABELARDO VÁZQUEZ PITA

A recente e polémica privatización do matadoiro comarcal de
O Ribeiro leva camiño de dilucidarse nos tribunais de xustiza.

Ou r ense



A.N.T.
“Que deixen as algaradas e as
protestas nas rúas se queren
diálogo”, demandaba o conse-
lleiro Pita Varela do BNG na
mesma sesión de investidura
na que Fraga Iribarne e Beiras
Torrado se citaban para un en-
contro. O discurrir das conver-
sas fixo que escampasen as crí-
ticas do conselleiro da Presi-
dencia. A pregunta era se ía
mudar, en correspondencia, a
política mobilizadora do BNG.

“Traballar na mobilización so-
cial en contacto directo cos sec-
tores afectados”. Esta foi unha
das conclusións da última
Asemblea do BNG, segundo o
seu responsábel de comunica-
ción Xavier Macias. Semella
así que os intentos do PP de
moderar a atitude reivindicativa
dos nacionalistas non deron re-
sultado. O cónclave nacionalis-
ta da Coruña concluiu ademais
que a relaxación do traballo so-
cial é unha das causas do seu
estancamento electoral. A exe-
cutiva do BNG está disposta a
porlle remedio á situación, pro-
piciando que “a oposición se fa-
ga tamén na rúa”.

Se o 17 de maio, o BNG non
só convocou senón que nutriu de
manifestantes a demanda dunha
escola en galego, oito días des-
pois, o próximo 25 de maio, a
protesta será contra a Lei de Ca-
lidade no ensino. Os nacionalis-
tas anunciaron que apoiarán es-
tas mobilizacións. Consideran
que esta lei, cualificada por eles
de “reaccionaria, centralizadora
e xerarquizadora”, invade “as
competencias autonómicas en
materia educativa”.

Os principais puntos desta
“invasión de competencias” se-
rían a creación dunha proba uni-
ficada para todo o Estado e o
traslado á Alta Inspección das
competencias que ata o momen-
to lle pertencían á Consellaría
de Educación: supervisión de li-
bros de texto ou verificación de
planos pedagóxicos.

Ademáis, de promulgarse
esta lei,  criaríase o Instituto Su-
perior de Formación, que sería o
encargado de establecer planos
de formación para o profesora-
do de todo o Estado e, tamén, a
evaluación deste colectivo atra-
vés dunha certificación homolo-
gada para todo o Estado.

Tamén se mostran contrarios
os nacionalistas á implantación
de intinerarios en terceiro e
cuarto da ESO ao considerar que
“os alumnos vense obrigados a
tomar decisións para as que non
están preparados, sen que teñen
posibilidade logo de emenda e
podan retroceder”. Tamén criti-
can que perda totalmente peso o
Claustro de profesores e as
APAS, que terían que delegar to-
do o poder no director, caro que
podería recair mesmo nunha
persoa allea ao centro.

A folga xeral

O que o BNG non apoia explícita-
mente, de momento, é a folga xe-
ral, ao considerar que a súa convo-
catoria é algo que lle “compete ao
mundo sindical”. Pero si entende
“o rechazo sindical á reforma do
desemprego e o cabreo dunha boa
parte da sociedade”. O BNG xulga
que as últimas cifras de desempre-
gados dadas a coñecer oficialmen-
te constitúen outro indicador máis
dunha situación social deteriorada.
O aumento dos prezos, a conxela-
ción salarial e a precariedade do
emprego, serían outros indicativos
da ineficacia do Goberno Aznar.
Indicadores que se agravan na Ga-
liza. Xosé M. Beiras criticou a in-
transixencia de Aznar á hora de
debatir cos interlocutores sociais,
afirmando que “a folga poderíase
evitar”,  se Aznar rectificase.

Pero sí existe unha diferencia
entre a política do BNG a respec-
to do PP desde a última Asemblea
(aínda non perfilada totalmente).
Agora, as críticas nacionalistas

céntranse, sobre todo, no Gober-
no Aznar. Consideran que el é o
principal resposábel dunha políti-
ca regresiva socialmente pero, so-
bre todo, no aspecto autonómico,
voltando ao espíritu franquista.
Neste senso parecen constatar di-
ferencias entre a postura de Fraga
e Aznar. Por outra banda, o feito
de que Fraga non vaia repetir co-
mo candidato, anima aos na-
cionalistas, que non conseguiron
acabar con el, como anunciara
Beiras no seu día, a non persona-
lizar agora as críticas no presiden-
te para centralas no PP. 

Esta postura non impide que o
propio Beiras critique ao Goberno
galego. A respecto da situación
social, demándalle que “exerza
como tal para baixar os niveis de
paro en lugar de caer en poses
eleitorais”. No BNG insisten en
que o diálogo debe ser un proce-
dimento normal entre oposición e
Goberno, pero que “non pode im-
pedir a confrontación de ideas e
proxectos e a lexítima protesta so-
cial”. O propio Beiras explicoulle

aos militantes, nas asembleas co-
marcais celebradas, que os seus
encontros con Fraga tiveron como
eixo único o de “acordar a diná-
mica e os grandes temas a discu-
tir”. Diálogo e propostas que
posteriormente deberán ser deba-
tidas “na cámara parlamentaria”.

O BNG prepara, polo demais,
un tríptico divulgativo para ex-
plicar a súa negativa ás reformas
do emprego propostas por Aznar.
Esta mesma semana reunirase ta-
mén cunha delegación da CIG. É
seguro que, entre outras cues-
tións, o tema da folga xeral esta-
rá sobre da mesa de reunións.  Na
última folga xeral (15 de xuño de
1991) militantes do BNG afilia-
dos á CIG criticaron o que consi-
deraban unha postura “morna”
por parte da súa organización á
hora de impulsar a protesta. Un
ano despois, unha nova folga vai
permitir ollar se mellorou a sinto-
nía entre as cúpulas política e sin-
dical, pero, tamén, ata que ponto
o diálogo con Fraga aguanta o
enfrontamento na rúa.♦
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(Xoan
de Novoa)
FRANCISCO CARBALLO

O21 de maio hai festa
de descobremento
en Sta. Helena. Fes-

ta grande nista illa de pose-
sión británica. Fora desco-
berto este paradisíaco
enclave oceánico por João
de Nova á volta da súa pri-
meira viaxe á India, 1502.

João de Nova é un dos
exemplos da perda de
memoria de nós os galegos,
sendo un dos catro máis im-
portantes navegantes das
“descobertas“ lusas do XV-
XVI: Vasco da Gama,
Cabral, João de Nova e
Ameida.

Dirixiu a III expedición
descobridora no 1501. Os
froitos foron considerabeis.
Navega costeando África:
nos días 13-15 de maio,
1501, descobre a illa de As-
censión. Dobra o Cabo de
Boa Esperanza e arriba á
“João de Nova Island” no
noroeste de Madagascar.
Tivo o honor de fixar un
“padrão” como primeiro
europeo na illa de Ceilán.
Recorreu a Malabar,
cargou gaños en
abundancia e voltou a
Lisboa e nes volta
descubriu Sta. Helena.

Participou nunha segun-
da viaxe e permaneceu na
India. Foi decisiva a súa ac-
ción na batalla de Diu,
1509, que deu a Portugal
unha efémera hexemonía
no Índico. Faleceu na India,
1509 ou 1510.

Datos estes que non
constan nin nas historias
hispanas, nin sequera nas
de Galiza. Pero máis: Xoán
de Novoa era da familia dos
Novoa de Maceda
(Ourense); un dos numero-
sos nobres que
abandonaron Galiza ante a
conquista dos Reis
Católicos. No 1480 está xa
camiño de Lisboa como
João de Nova. É alcaide da
fortaleza; xoga un papel
político co “Principe
perfecto” João II, e con don
Manuel.

Focar o momento histó-
rico da invasión dos Reis
Católicos, da fuxida de no-
bres a Portugal uns, outros
á conquista de Granada, é
resgatar un capítulo
necesario para
comprender o pasado aín-
da presente na
devaluación de tantos
aspectos da Galiza. Un his-
toriador novo, experto,
compenetrado coa
memoria do país e da súa
vila natal, Santiago Prol,
elaborou unha biografía
orixinal en todos os aspec-
tos; unha biografía de Xo-
an de Novoa: fascinio das
navegacións, surpresa do
descoñecido, ilusión dos
protagonistas, deseños de
naus e caravelas, unha no-
vidade historiográfica a
sair do prelo en seguida.♦♦

Apoia a manifestación contra a Lei de Calidade do Ensino e
‘comprende’ a convocatoria de folga xeral

O BNG impulsará a mobilización social malia o
diálogo co PP

Unha das primeiras interven-
cións da nova Executiva do
BNG tivo como obxectivo dei-
xar claro que “o PSOE non é un
enemigo para nós”. O secreta-
rio xeral dos socialistas gale-
gos, Pérez Touriño, aledouse
desta postura, despois das críti-
cas que Xosé M. Beiras lle adi-
cara pola súa “falta de lealda-
de”, e fíxolle un chamamento
ao voceiro nacionalista para
“evitar os enfrontamentos” en-
tre ambos partidos.

Touriño pídelle ademais a
Beiras que “exerza de verdadei-
ra oposición”, pois ata agora se-

ría o Partido Socialista o único
que cumpre este papel. O secre-
tario xeral do PSdG-PSOE afir-
mou a continuación que as críti-
cas de Beiras aos socialistas fo-
ron produto do nerviosismo que
padecen os nacionalistas desde
as últimas autonómicas.

Beiras limitouse a responder
a este respecto que a el non lle
vai dicir o PSOE como “imos fa-
cer a oposición”. O BNG consi-
dera que Touriño non é coerente
nas súas declaracións e que isto
é froito de que se encontra moi
incómodo na actual situación.
Os socialistas desexarían, segun-

do esta versión, un panorama
político no que eles tivesen a ex-
clusiva do diálogo coa Xunta. O
BNG aposta, polo demais, “por
realizar unha oposición eficaz
esquecéndose do PSOE”.

Completando o cadro polí-
tico, Manuel Fraga afirmou
nunha entrevista a Faro de Vigo
que en casos escepcionais o PP
podería gobernar en algún con-
cello aliado co BNG. A afirma-
ción foi interpretada en círculos
próximos ao PSOE como un
cambio rotundo de política e
unha mostra máis do entendi-
mento entre Fraga e Beiras.♦

PSdG-PSOE e BNG na procura da oposición

Mobilización durante a folga xeral do 15 de xuño de 2001.                                                                           DELMI ÁLVAREZ /  AP



“O meu contrato indica que o piso
tiña que estar concluído no último
trimestre de 2001 –explica Ernes-
to López Rei–, rematárono a finais
de xaneiro, pero aínda non mo en-
tregaron e as explicacións que dan
na inmobiliaria son moi vagas”.

O 2 de marzo de 1999, Ernes-
to asinou un precontrato e 22 letras
de 85.000 pesetas cada unha para
facerse co primeiro piso, porta B,
do número 39 da rúa Simón Bolí-
var. Avivenda, de carácter protexi-
do, ten unha superficie de 62 me-
tros e conta cunha liña de apoio
por parte da Administración.
“Tampouco é gran cousa, unha
subvención de 3.000 euros, un cré-
dito con interese fixo de algo máis
do cinco por cento e algún tipo de
rebaixa nos impostos á hora de es-
criturar –conta–. A cambio, teño
que subrogarme a hipoteca que pe-
sa sobre o piso, iso cando mo en-
treguen, que non sei cando será”.

Na situación de Ernesto están
outros 109 propietarios da segun-
da fase das vivendas protexidas
no polígono dos Rosais no bloque
formado polos números 62, 64 e
66 e 37, 39 e 41 das rúas Emilio
González López e Simón Bolívar,
respectivamente. O edificio está
construído por IRCO, do Grupo
de Angel Jove, unha empresa que
comparte con Fadesa o monopo-
lio inmobiliario coruñés e que
presume da súa boa relación co
clan de Francisco Vázquez.

“Nós si soportamos atraso na
entrega, pero os propietarios das
vivendas de promoción libre do
mesmo bloque, non, a eses, que
teñen cartos e pagan ben, xa lles
entregaron os seus pisos”, pro-
testa Ernesto.

Explicacións de IRCO

Na inmobiliaria IRCO explican

que “as vivendas libres dese blo-
que son só 15, a documentación
que precisan é máis simple que no
caso das vivendas protexidas, para
o funcionario que ten que exami-
nalas para certificar a habitabilida-
de é doado visitalas todas nun día
e, ademais, o atraso coincidiu co
traslado das oficinas municipais”.

Ademais, en IRCO ven “inten-
cionalidade política” na protesta
de Ernesto, algo ao que este con-
testa indicando que “díxenlles que
ía ir aos grupos municipais de opo-
sición a que defendesen os meus
dereitos, aínda non o fixen, pero a
miña intención é que me entre-
guen o piso, teñen que entender
que en democracia é lexítimo re-
clamar un dereito, ver intenciona-
lidade política é non recoñecer os
dereitos democráticos da xente”.

Por outra banda, en IRCO ase-
guran que “somos os primeiros in-
teresados en entregar os pisos por-
que nos custan as hipotecas”. Er-
nesto matiza que “o que pagan é
un crédito ponte, non as hipotecas,
que nos corresponden integramen-
te a nós, aínda que algún custe lles

ten, pero para unha grande empre-
sa como esa non supón o esforzo
que significa para alguén coma
min, ata estou seguro de que na al-
ta dirección de IRCO non sabían
deste problema ata agora”.

Neste atraso, Ernesto tamén
se queixa de falta de comunica-
ción. “En todos estes meses non
se dirixiron a min, sempre tiven
que ir preguntar, só cando man-
dei a nota á prensa chamáronme
para falar”, explica.

En todo caso, en IRCO anun-
ciaron que os papeis para certifi-
car a habitabilidade das vivendas
xa están case listos. Por coinci-
dencia ou pola presión de Ernes-
to, na inmobiliaria indicaron que
“a próxima semana poderíamos
comezar a entregar os pisos”.

“A min deixaranme para o fi-
nal, pero moralmente quedo re-
sarcido porque exercín un dereito
democrático como o de protestar,
desde logo non podía recorrer
aos tribunais porque xa é bastan-
te esforzo facer fronte á compra
dunha vivenda como para meter-
se en preitos”, explica Ernesto.♦
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Alimentamos en Lugo un com-
plexo de sermos atrasados que
tanto nos veu de fóra que remata-
mos por asumilo e interiorizalo.
Ese complexo empúrranos a par-
ticipar de todo canto se entende
que caracteriza unha cidade avan-
zada: para o ben e para o mal, pa-
ra o amor e para a enfermidade.
Converxeron dous aconteceres
que exemplifican o que comento:
o debate sobre o medre da delin-
cuencia en moitos grandes núcle-
os e que unha gavela de esmolei-
ros tomou posicións nos lugares
microeconomicamente estratéxi-
cos do mapa local. A prensa deu-
lles o seu merecido e máis, no que
atinxe ao espacio que se lles dedi-
cou a unhas persoas que pouco
máis fan que amolar –eficazmen-

te, hai que asumilo–, e a xunta lo-
cal de seguridade deixou pasar un

bo pedazo da súa última xuntanza
en aclarar que eran dúas familias

extensas e romanesas contra os
que pouco marxe quedaba máis
aló de lles subir os vidros eléctri-
cos do coche e a aumentar o vo-
lume da radio.

Os escritores de novela negra
téñeno complicado en Lugo;
mesmo os trapeiros do lumpen-
puterío, como Isidro Novo, do
que admiro fondamente a imaxi-
nación para quitar tanta roña lite-
raria e contala tan aqueladamente
de onde soamente hai nugalla do-
mingueira. José Antonio Labrada
Losada, o subdelegado do Go-
berno, debeu amosar unha varia-
da caste de xustificacións para
argumentar por qué o número de
delictos diarios na cidade supera-
ra os catro para pasar a cinco.
¿Onde está o meu somatén?♦

¿De que falamos
cando falamos de

delincuencia?
JAUREGUIZAR

Delincuencia ou necesidade? Unha ci-
dade pequena afronta problemas de
grande e ocupa realidade e literatura.

Lugo

Gas Natural
XOSÉ MANUEL SARILLE

As empresas privadas
mostraron sempre
indiferencia á hora

de incorporar a lingua gale-
ga ao seu traballo diario.
Os intentos, auspiciados so-
bre todo pola Asociación de
Funcionarios e a Mesa pola
Normalización Lingüística,
acadaron resultados moi
cativos. No seu día a
Fundación Galicia-
Empresa reunira a varios
pioneiros, mais apenas
lograran incorporar a
outros. A Mesa propuxera a
etiquetaxe en galego a
varias marcas comerciais e
presionara tamén á
Telefónica e ás caixas de
aforro. Pouco se
conseguira. Outros como
Unión Fenosa negáronse en
redondo a usar unha soa
palabra na nosa lingua.
Aínda non hai moito tempo
que a eléctrica imprimía
Arteijo, Ordenes e outros
topónimos deturpados. A
ollada para o idioma
proprio como se fose un có-
digo prehistórico e sen
competencia, segue viva nos
seus directivos.

Os socios da Mesa, den-
tro dunha campaña discon-
tínua e pouco informada,
enviaron cartas a Gas
Natural para que se
galeguizase a empresa. E
cando estamos dentro da
maior parálise que se vive
na normalización lingüísti-
ca desde hai moito tempo, o
director xeral comunica
que as facturas
imprimiranse en galego,
salvo que o cliente ordene o
contrario cunha chamada
telefónica gratuíta.
¡Impecábel a resposta! O
que sempre se lles pediu
aos servizos públicos. Pero
as organizacións de defensa
do idioma non reaccionou á
iniciativa e deixouse pasar
a oportunidade.

Hai que supoñer que en
Gas Galicia coñecen as
estratexias de penetración
comercial e que cando enví-
an esa carta a quince de
abril é porque agardan que
os galeguistas tomen nota  e
que os militantes da norma-
lización reaccionen e fagan
desa empresa o exemplo do
dezasete de maio. Mais con-
fóndense os estrategas. Non
coñecen o campo de
batalla. Os militantes da
Mesa estaban no Bierzo,
onde non eran necesarios
porque o recoñecemento do
galego exterior estaba xa
garantido por todo o alto. E
os divinos galeguistas excla-
maban os ouh Galicia que
acostuman exclamar por
estas datas.  

A crise no proceso de
normalización ten causas.
Entre elas está a crenza
posposmoderna, ou máis,
de que todos, tamén o PP,
temos moi boa vontade co
idioma. E tamén a falta de
rumo e o esmorecimento
das organizacións que
defenden o galego. É o caso
da Mesa.♦♦

Cento dez coruñeses víctimas dun atraso por culpa do concello e IRCO

‘O meu piso está construído hai meses
pero a inmobiliaria non mo entrega’

Ernesto López Rei ante o edificio no que está o piso que mercou. PA C O  VILABARR O S

H. VIXANDE
O 28 de xaneiro Ernesto López Rei visitou o seu piso rematado no po-
lígono dos Rosais da Coruña, pero desde entón está á espera de que llo
entreguen. Mentres, a inmobiliaria di que hai problemas de papeleo.



A celebración do Día das Le-
tras Galegas en Vilafranca pu-
xo en primeiro plano a situa-
ción do galego no Bierzo.

Para nós é moi importante
porque somos moitos os que
pensamos que aquí empeza unha
nova etapa reivindicativa e de re-
cuperación do galego. Nós como
Fala Ceibe xa levamos tres anos
celebrando esta data en Ponfe-
rrada, porque é onde temos o
centro organizativo, e isto é un
acicate de traballo todos os anos.

¿Cando se creou Fala Ceibe?
Naceu no ano 1998, e tivo

unha orixe moi curiosa. Un ano
antes o alumnado do Instituto
Álvaro de Mendaña de Ponferra-
da recolleu sinaturas para conse-
guir un profesor de galego e pre-
sentáronllas á Dirección Provin-
cial de Educación que llas rexei-
tou por un problema burocráti-
co. A partir deste acto é cando
un fato de mozos decidimos
agruparnos para facer a reivindi-
cación do galego, tanto no ensi-
no como no resto da vida, na
area lingüística do galego no
Bierzo e principalmente dirixir-
nos á mocedade que debe ter o
protagonismo principal.

Relacionámonos con organi-
zacións galegas porque temos
claro que a recuperación non se
pode facer sen os nosos irmáns.
Tempo atrás pensábase que era
perigoso para a nosa causa apa-
recer unidos ou coordenados con
grupos reivindicativos da Galiza
administrativa, pero nós como
Fala Ceibe rompemos esa diná-
mica e hoxe coido que está asu-
mido por todos.

¿Cal é a situación actual do
galego no Bierzo?

Os estudos sociolingüísticos
que se fan na Galiza están xa
contemplando a realidade do
Bierzo ocidental. Aquí hai un
gran descoñecemento sobre o
número real de falantes e para
facer eses estudos sociolóxicos
precisaríase do apoio e a direc-
ción das universidades galegas
xa que en Castela non hai inte-
rese por esta problemática.
Existe un estudo do profesor
Ruibal sobre o ensino do galego
na franxa exterior (Navia-Eo,
Portelas e Bierzo), que é do ano
1992, e dise alí que a peor situa-
ción estaba no Bierzo. O galego
está máis presente entre os ve-
draios e segundo baixa a edade

vaise perdendo. Aquel traballo
denunciaba a situación do ensi-
no e analisaba que na primaria
aínda habia alumnos galego fa-
lantes, pero na Secundaria era
irrisoria a cantidade de falantes.
Por iso pensamos que debemos
facer fincapé no ensino.

Actualmente hai unha pe-
quena conquista e o galego ten
un oco nos programas escola-
res da comarca.

En Cacabelos, Corullón e
Carucedo é onde se conseguiu
algo. Mediante un acordo entre
Xunta e Junta de Castilla-León,
de xullo de 2001, comezouse a
traballar na implantación do ga-
lego en centros de primaria des-
tas localidades, aínda que nós
criticamos que se fixo con moi-
to retraso porque se incorporou
en febreiro deste ano, coa meta-
de do curso xa camiñado. O pró-
ximo curso vaise impartir tamén
na Escola Oficial de Idiomas de
Ponferrada, e aínda que apenas
está publicitado xa hai 44 perso-
as preinscritas. Tamén se impar-
te galego para adultos na Veiga
do Valcarce e cara o próximo
curso estamos presionando para
que se poda impartir nos institu-

tos de secundaria de Cacabelos
e Ponferrada.

¿O galego impártese como
asignatura independente? ¿Po-
derá usarse como lingua vehi-
cular noutras materias?

Todo ten a súa trampa, por-
que nos centros educativos nos
que se está a dar galego faise
dentro da materia de Coñece-
mento do Medio. Nós reivindica-
mos que desde o próximo curso
se implante a materia como tal e
así queremos que se faga na Se-
cundaria para que sexa optativa
no segundo ciclo.

Os acordos Xunta-Junta
implántanse moi de vagar, con
voltas atrás e retrasos sorpren-
dentes. ¿Por que?

Cando se faga a historia des-
ta reivindicación haberá que fa-
lar de que pasaron dez anos des-
de que comezaron as conversas
entre a Xunta e a Junta. E mesmo
hai dous anos, cando estaba ma-
duro, houbo protestas de forzas
como UPL (Unión del Pueblo
Leonés), e retrasouse a sinatura
do acordo. A situación política
determina moito que se tomen
medidas normalizadoras porque
o PP tiña reticencias e UPL está

totalmente en contra.
¿E o Partido do Bierzo, que

posición ten respecto do galego?
Aínda que somos da orde de

40.000 falantes do galego no Bier-
zo, resultamos unha minoría den-
tro da provincia e da Comunidade.
Hai que buscar alianzas con forzas
favorábeis e o Partido do Bierzo
(PB) está reformulando o seu ide-
ario político e nesta nova etapa ten
unha posición decidida de apoio á
escolarización do galego.

¿Que implantación ten o PB?
Hai un ano pasaron unha

forte crise interna, porque o seu
líder histórico, Tarsicio Carba-
llo, tivo moitas críticas e mes-
mo o expulsaron. Baixaron
electoralmente pero segundo os
inquéritos que se coñecen están
en condicións de retomar o vó e
ser axiña a terceira forza políti-
ca despois de PSOE e PP, en
substitución da UPL. Os socia-
listas son hoxe a maioría no
Consello Comarcal do Bierzo
pese a que en cidades como
Ponferrada ou Vilafranca ten
maioría o PP.

¿E que pensa o PSOE no
Bierzo sobre o galego? Alcal-
des socialistas como o de Bal-
boa están claramente a favor.

Nós tivemos contactos con
eles e manifestan interese en
apoiar o galego. O ano pasado
no Consello Comarcal procla-
mouse que era lingua da comar-
ca e neste 2002 o Día das Letras
Galegas resaltárono como festa
de interese cultural. Pero o
PSOE ten dificuldades internas
porque dependen moito das
executivas de León e Valladolid
e, aínda que non se opoñen,
tampouco poñen o interese que
se lles debía esixir.

¿A reforma do Estatuto foi
decisiva á hora de decantar po-
sicións?

Aprobouse a finais do 1998
gracias á iniciativa do deputado
do BNG en Madrid, Francisco
Rodríguez. Daquela PP e PSOE
en Madrid modificaron o pro-
posto polo Bloque pero afinal
no texto queda recollida no arti-
go 4.2 a obriga da Junta de
“protexer e fomentar a língua
galega”

¿Ten presencia o galego nos
medios de comunicación do
Bierzo?

A maioría dos medios teñen
centro fóra do Bierzo ou capital
foráneo pero cada vez recollen
máis información sobre o gale-
go. Outro asunto é que admitan
que apareza o galego escrito, pe-
ro neste Día das Letras Galegas
houbo algunha emisión en gale-
go e vaise notando que hai máis
sensibilidade. Pero débese dicir
que no Bierzo séguense, e moi-
to, a radio e a televisión públicas
galegas.

¿Na rede tedes moita activi-
dade?

Nós como organización cun
importante compoñente xuvenil
coidamos que a rede é un meca-
nismo esencial para poñernos en
contacto. Participamos nun por-
tal galego (www.vieiros.com)
suministrando información so-
bre todo o que acontece no Bier-
zo e pensamos que era importan-
te participar no portal berciano
más visitado (www.bierzopor-
tal.com) e se hai un ano tiñamos
unha páxina integrada, agora, o
17 de maio, abriu a versión gale-
ga íntegra deste portal.♦
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Xabier Lago Mestre, presidente de Fala Ceibe

‘No Bierzo hai 40.000 galego falantes’

XAN CARBALLA

Son varias as organizacións que veñen actuando no camiño do recoñece-
mento do galego no Bierzo occidental. Á Escola de Gaitas de Vilafranca, que
ven de recibir o pedrón de Honra, sumouse hai tres anos un novo colectivo,
Fala Ceibe, que multiplica as súas accións reivindicativas e de divulgación.

A . N .T.



P.B.
Senén Barro será o novo rector
da Universidade de Santiago
despois de obter o 50,5% do
voto ponderado frente o 49,5%
que conseguiu o seu rival, Xosé
Manuel Sabucedo, nas elec-
cións celebradas o 21 de maio.
Este último sumou máis apoios
entre o estudantado, PAS e
profesorado non doutor e con-
tratado pero o voto maiorita-
rio do profesorado funcionario
doutor deulle a vitoria a Barro.

Para o catedrático Senén Barro fo-
ron determinantes os apoios que
recibiu do profesorado funcionario
doutor o 54,17% frente ao 45,83%
de Sabucedo, unha diferencia de
90 votos, dos que máis da metade
corresponden ao campus de Lugo.
O seu rival “independente”, Xosé
Manuel Sabucedo, conseguiu pola
contra o apoio maioritario do pro-
fesorado non doutor (60,32%),
persoal docente e investigador
(50%) estudantes de primeiro e se-
gundo ciclo (54%), de terceiro ci-
clo (52,38%) e PAS (54,05%). Es-
taban convocados 41.025 univer-
sitarios, pero só acudiron ás urnas
un 19%, é decir 7.796. Destes,
3.507 apoiaron a Sabucedo e
3.186 a Barro. A porcentaxe de
participación máis baixa (13%)
deuse entre o estudantado. A orga-
nización Ficus e Iesga apoiaban a
Barro, os CAF pediron o voto en
branco e Agir chamou a absten-
ción. Á vista dos resultados, o pro-
fesorado de Universidade Aberta,
que apoiou a Sabucedo, falou da
existencia dunha “fractura” entre a
comunidade universitaria e recla-
mou da nova equipa de goberno
un talante “aberto e receptivo” que
rompa coa línea “autoritaria, ce-
rrada e negativa que caracterizou a
etapa de Darío Villanueva”.

Coñécese o nome do próximo
rector pero queda por saber quen
van ser os 300 membros do Claus-
tro e o apoio que terá neste órgano
a equipa de Barro. Os resultados
provisionais das eleccións non se
coñecerán oficialmente ata o ven-
res 24 de maio pero algunhas can-

didaturas xa adiantan datos non de-
finitivos. Os Comités Abertos de
Faculdade (CAF), por exemplo,
obteñen representación en 5 das 9
faculdades nas que se apresentaron
en Santiago e en 3 das 5 nas que
concurrían en Lugo. En total suman
17 representantes (12 por Santiago
e 5 por Lugo) dos 69 estudantes de
1º e 2º ciclo que participarán no

Claustro. Unha representación si-
milar ou algo máis baixa poden
acadala Ficus (que di sumar entre
14 e 16 membros) e Iesga (que se
sitúa entre os 12 e os 14).

O éxito foi rotundo para a
candidatura nacionalista de A
Trabe na que seguirá a recaer o
70% da representación do Perso-
nal Administrativo e de Servizos

(PAS). Acadaron a máxima repre-
sentación á que podían aspirar, 15
dun total de 21 membros. Os 6
restantes foron para a Candidatu-
ra Unitaria do PAS con afiliados
de CCOO e UGT.  Antonio Pérez
Casas, da Trabe, amósase moi sa-
tisfeito polos resultados e polo ní-
vel de participación do PAS,
(68,55%). “Foi unha campaña

moi rica no debate de ideas e nós
valoramos moi positivamente a
implicación do PAS que volveu
por de manifesto que é un dos
sectores máis activos”, indica.

A campaña contra a LOU deu
os seus froitos máis significativos
entre o profesorado contratado.
Os docentes máis implicados nes-
te movemento apresentaron nes-
tas eleccións un total de 29 candi-
datos, 20 en Santiago como agru-
pamento electoral Mazarelos e 9
en Lugo en representación da Co-
ordinadora Anti LOU. Ao peche
desta edición só lles quedaba por
confirmar a elección dun dos can-
didatos, polo que xa teñen asegu-
rados 28 membros do total de 33
aos que ten dereito este sector. 

“Cunha participación moi al-
ta obtivemos un respaldo masivo
-explica un dos seus representan-
tes, Carlos Pérez. Sentímonos
discriminados e imos traballar na
elaboración dos novos Estatutos
para mellorar a LOU, sen con-
tentarnos co modelo da LRU”. O
profesorado contratado (docente
e investigador, a tempo parcial e
a tempo completo) malia repre-
sentar o 40% do persoal docente
só ten unha representación do
11% no Claustro. É decir 1 re-
presentante por cada 24 traballa-
dores, cando no caso do profeso-
rado funcionario doutor, que
ocupará o 51% dos asentos, a re-
lación é de 1 a 8.♦
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A falta dun ano para as vindeiras
eleccións municipais, semella
que ninguén quere perder tallada
do pastel da Alcaldía. Con ese
obxectivo, as diferentes forma-
cións políticas da cidade puxe-
ron xa a andar os seus mecanis-
mos para non quedar fóra das
opcións ao temón do Concello.

Como dicíamos días atrás, o
BNG e Independentes por Ferrol
(IF) teñen as cousas claras. Non
ocorre o mesmo co PP e o PSdeG,
que non acaban de definir quen
serán os seus candidatos. Por un-
ha banda, os populares pensan
que debe ser a executiva local
–non a provincial nin a rexional-
a que decida o aspirante á alcal-
día, apostando fundamentalmente
pola figura de Xoan Juncal.

Pero no PSdeG as cousas van

máis aló. E é que despois da pre-
sentación dunha única candida-
tura en Pontevedra, Ferrol será a

única cidade galega na que a for-
mación terá que recorrer a unhas
eleccións primarias.

As cartas xa están botadas.
Rematado o prazo de presenta-
ción de candidaturas serán Ama-

ble Dopico -secretario xeral do
partido na cidade e primer tenen-
te de Alcalde- e Fernando Blan-
co -edil de Deportes e da Zona
Rural- os que opten ao primeiro
posto nas listas. Ámbolos dous
contan alomenos co apoio do
20% dos afiliados ao partido na
cidade, requisito indispensábel
para concorrer a estas primarias.

Hai diferencias. Dopico, con
tres anos de experiencia no eido
político, conta co apoio da executi-
va local. Pola súa banda, Blanco
leva ás súas costas nada menos que
24 anos como concelleiro na cida-
de.  O que si queda patente é que
ámbolos dous candidatos apelan á
cohesión e á credibilidade como
claves para o éxito do seu partido
nas municipais de 2003. ¿Será este
o mellor xeito de conseguila?♦

¿Quen será o candidato a alcalde
do PSOE?

MARTINA F. BAÑOBRE

Se hai unhas semanas falabamos da falta de consenso nas filas do
PP con respecto aos vindeiros comicios municipais, agora che-
gou a quenda do PSdeG. Nas filas socialistas serán as primarias
as que decidan o candidato á alcaldía. E serán estas as únicas pri-
marias polas que terá que pasar a formación en toda Galicia.

Fe r ro l

A.N.T.
O vindeiro 11 de xuño terá lu-
gar a xornada de votacións para
a constitución do claustro da
Universidade da Coruña, que
terá como misión a elaboración
duns novos estatutos.

A data de presentación de
candidaturas vai do 23 ao 28 de
maio e a campaña terá lugar en-
tre o 5 e 10 de maio, de modo
que aínda non se coñece a iden-

tidade das persoas que concorre-
rán a este proceso. Tras as elec-
cións, o claustro terá que consti-
tuírse antes do 13 de xullo.

Os 2.5782 alumnos, 1.201
profesores e 664 traballadores
do persoal de administración e
servicios da Universidade da
Coruña elixirán un claustro for-
mado por trescentos integrantes
máis o rector, o secretario xeral
e o xerente. Aos profesores fun-

cionarios doutores correspón-
delle 153 postos no claustro,
aos restantes docentes 60 inte-
grantes, outros 60 aos estudian-
tes e 27 membros ao persoal de
administración e servicios.

O proceso electoral non in-
clúe a elección de rector por-
que o actual, Xosé Luís Mei-
lán Gil, foi designado recente-
mente e a conclusión do man-
dato do claustro elixido –nove

meses– coincidiría coa xubila-
ción de Meilán.

Dada a composición do
claustro e debido ao feito de
que está primada a presencia de
profesores, Meilán Gil podería
verse privado dos seus princi-
pais apoios, xa que estes figu-
ran fundamentalmente entre o
persoal de administración e ser-
vicios e o alumnado, é dicir, os
colectivos máis dependentes.♦

Sabucedo sumou máis apoios entre o estudantado, PAS e profesorado contratado

Senén Barro colle o relevo de Villanueva
como rector na Universidade de Santiago

O 11 de xuño eleccións ao Claustro coruñés

A participación estudantil foi baixa.                                                                                                                      A . PA N AR O



Desde hai algun tempo ninguén
sustitúe ao persoal de baixa. Ro-
sa, médica de nome suposto,
rompeu un brazo hai varios me-
ses. As súas citas foron parar á
outra consulta que só daba para
atender as urxencias. Rosa, co
brazo á estribeira, decidiu acu-
dir algunha vez ao despacho,
unha actitude que estrañaría aos
que acostuman á xeralizar a crí-
tica sobre os funcionarios. Pre-
cisamente a responsabilidade e
agarimo de médicos e enfermei-
ras é a que evita os conflitos
dentro do propio centro de saú-
de. Cada quen fai o que pode e
trata de sacar os problemas
adiante. “Pero non estamos nun
país do terceiro mundo”, co-
menta un home na sá de espera,
“aqui hai moitos médicos no pa-
ro”. A afirmación é tan certa que
desde hai algún tempo cunde a
preocupación entre o persoal sa-
nitario encargado habitualmente
de facer as sustitucións e que
nos últimos meses está vendo
como non os chaman, conforme
os que están traballando deben
realizar moitas veces o traballo
de dúas persoas. 

“O pior será no verán”

“O pior vai ser cando veñan as
vacacións de verao, afirma Rosa,
porque xa dixeron que non nos ía
sustituir ninguén”. 

Un médico olla o reloxio
mentres consulta e exclama:
“Vaia, está sendo a hora de sair
á porta, pero...”. Refírese á pro-
testa que hai fóra e dúbida en-
tre mostrarse solidario ou se-
guir coas consultas, porque le-
va unha hora de retraso e a co-
la aumenta. Decídese por se-
guir cos pacentes. A súa dispo-
sición e amabilidade evita as
crispacións e o colapso. 

Algo parecido ao que ve-
mos na rúa Cuba sucede nou-
tros centros de saúde de toda
Galiza. As cartas de reclama-
ción de enfermos e familiares
dirixidas á Consellaría come-
zan a amorearse, aínda que po-
lo de agora a única resposta é a
do silencio. No centro de saú-
de, alégranse ao saber que so-
mos xornalistas e din con lásti-
ma: “os outros non nos sacan
nada e xa levamos días con es-
ta protesta”.♦
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oposición nin
alternativa
MIGUEL BARROS

Esta lexislatura está a pre-
sentar unha eiva política
cada día máis evidente.

Unha das pezas
fundamentais do sistema non
funciona. Non existe a oposi-
ción política no Parlamento
de Galicia. Nada máis
escomenzar a lexislatura o
PSOE entra en contacto co
Presidente da Xunta que viña
de gañar unhas eleccións por
maioría absoluta, para
establecer un diálogo político
do que descoñecemos a súa
finalidade. Nada sabemos da
mesma, como non fose a de
acudir en axuda dun goberno
que para nada a precisaba. 

Por outra banda os
partidos da oposición escome-
zaron unha incomprensíbel re-
gueifa sobre o dubidoso título
de segunda forza, co lóxico
regodeo do Goberno. O presi-
dente aproveitou a disputa pa-
ra pór paz. O líder do BNG
entrevístase sorpresivamente
co Presidente e sucédense os
episodios versallescos entre
oposición e Goberno para de-
limitar a árdua cuestión de a
quen quere máis o Presidente. 

Nestes bailes de salón pa-
rece que as preferencias do lí-
der do PP decantáronse polo
líder do BNG e falouse da po-
sibilidade de facer pactos coa
forza nacionalista, ata non hai
moito, absolutamente demoni-
zada. No momento actual
agardamos ansiosos noticias
da próxima entrevista de Fra-
ga co lider do PsdeG para que
xa non nos falte nada. 

Tales movementos
tréennos aos electores sumidos
nun mar de dúbidas, porque xa
non sabemos se existe unha
oposición política no
Parlamento ou se pola contra é
o Goberno o encargado de
pastorear a oposición para que
non se enzarce en disputas que
magoen a boa imaxe política
de Galiza, asegún pensa o xefe
do executivo. Cousa triste é
ver a un país sen alternativa
democrática e dotado a
pesares de todo dun magnifico
Parlamento que serve para en-
saiar os lucidos valses da opo-
sición co Goberno. 

Algúns pensamos que a
saude política da nosa terrra
depende en boa medida da ca-
pacidade da oposición para
controlar eficazmente o
Goberno, por unha banda, e
conformar unha alternativa
creíbel ao mesmo, pola outra.
Pola contra, a inmadurez das
forzas encarregadas destas la-
bouras agasállannos co espec-
táculo de pular encirradamen-
te polos parabéns políticos do
Presidente en vez de procurar
con xeito un espacio de diálo-
go entre elas que faga posíbel
nun próximo futuro unha
alternativa viábel á hexemonía
abafante da dereita que pade-
cemos dende hai catro longas
lexislaturas. O demais, con to-
dos os respectos, é falar para a
feira.♦

Piden á Consellaría que substitúa ao persoal de baixa

Os médicos non poden enfermar

A.N.T.
“¿Qué oculta Sanidade?”, pre-
guntouse o deputado socialista
Francisco Cerviño ante a negati-
va da Consellaría a desglosar as
listas de espera de cada centro
asistencial galego.

O deputado lembrou que o 3

de decembro solicitara eses datos
por escrito. A Xunta negounos,
incumprindo todos os prazos es-
tablecidos no regulamento, polo
que Cerviño solicitou amparo do
presidente da Cámara, o que deu
lugar á comparecencia do pasada
martes 21, na que o representante

do PSdG-PSOE puxo de manifes-
to as citadas interrogantes. 

O director xeral de Asistencia
Sanitaria do Sergas só admitiu
que para algunhas enfermidades
as esperas eran moi elevadas
globalmente en Galiza.

Cerviño lembrou que en 1996

presentara á Consellaría preguntas
parecidas, sen conseguir tampou-
co resposta, pero que a adminis-
tración prometera mellorar as súas
canles de información. O deputa-
do afirmou que a administración
autonómica podería estar inco-
rrindo mesmo nun delito penal.♦

O PSOE di que Sanidade oculta as listas de espera

Máis de setenta mil persoas están adscritas ao Centro de Saúde da rúa Cuba en Vigo. Doentes e persoal sanitario veñen protestando polas deficiencias nas instalacións. Na ima-
xe pódese observar un burato no teito xusto enriba do mostrador de información. Estes días están a ter lugar, tamén, diversas protestas pola non substitución do persoal de bai-
xa, o que ven provocando frecuentes colas.                                                                                                                                             Reportaxe Grá fica: PA C O  VILABARR O S

M.V.
Saen á porta a protestar durante un pedazo. É o personal
sanitario, médicos, enfermeiros e empregados, do centro de
saúde da rúa Cuba de Vigo. Tamén os acompañan algúns
dos pacentes. Dentro, o espectáculo aseméllase algo ao dun-
ha emerxencia. Sas de espera ateigadas, nenos nerviosos co-
mo feras acurraladas diante dos despachos das pediatras...



Manuel, con dez anos, vai ao co-
lexio en Caldelas de Tui e dí que
participa nesta manifestación
porque quer que os seus profe-
sores lle falen en galego. ¿Por
que? “¡Porque si!”, sentencia.
Pero como Manuel, a maioría
dos rapaces que teñen por lingua
habitual o galego non son esco-
larizados no seu idioma. “Aulas
na nosa lingua”,
piden tamén
Andrea e Noe-
lia de Ourense.
“Se estamos en
Galiza teremos
que falar gale-
go”, mantén a
primeira. Todos
eles portaron
pequenas pan-
cartas con le-
mas que reco-
llen algo máis
que un anceio,
o dereito a ser
escolarizados
na propia lin-
gua que recolle
a Carta Europea
de Linguas Mi-
n o r i t a r i a s
–subscrita polo
Goberno espa-
ñol–, a Declara-
ción Universal
de Dereitos
Lingüísticos, a
Lei de Normalización Lingüísti-
ca e o Decreto 247/95 de gale-
guización do ensino. 

Con esta manifestación, as
organizacións convocantes (A
Mesa, AS-PG, BNG, CAE,
CAF, CIG, Nova Escola Galega
e SLG) quixeron insistir no pa-
pel desgaleguizador que segue
a desempeñar o ensino. “O
alumnado chega á escola falan-
do galego en maior medida que
o fai durante a súa estadía esco-
lar e xa non digamos ao aban-
donar o sistema educativo”, ex-
plicou o escritor Bernardino
Graña desde o palco situado na
praza da Quintana. O novo pre-
sidente da Asociación de Escri-
tores en Lingua Galega foi o
encargado de ler o manifesto
común e lembrou todos os estu-
dos que confirman a “grave”
perda de galegofalantes. “Xusto
as nenas e nenos escolarizados
durante a vixencia da Lei de
Normalización Lingüística son
os únicos que non teñen como
lingua maioritaria de uso o ga-
lego”, dixo. 

Calquer que sexa o nível edu-
cativo, o incumprimento dos mí-
nimos da lexislación de uso do
galego por parte dos docentes
sobrepasa o 65%, uns mínimos
que aínda respetados na súa tota-
lidade non significarían máis

dun tercio das aulas en galego.
Pero a situación é especialmente
preocupante na Educación Infan-
til. Nos centros onde a lingua
predominante é o galego, somen-
te se imparten as aulas en galego
no 17%. “No resto a súa presen-
za é insignificante”, denunciaba
Graña. “O que queremos e que
se cumpra a lei e que os nosos fi-

llos teñan ga-
rantido o ensi-
no en língua
galega na etapa
de Educación
Infantil e no 1º
ciclo de Prima-
ria”, explica
Isabel, de San-
tiago, desde a
pancarta do Co-
lectivo de Nais
e Pais polo en-
sino en galego.
“ A miña nena
ten dous anos e
temo que che-
gue a casa de-
cindo rojo, pa-
to, pez, Quero
que a eduquen
en galego, que
se respete a súa
lingua, pero o
seu entorno vai
ser castelan-
falante”, co-
menta. 

“Ademais doutras moitas
cousas, paréceme terrorífico
que vaia deixar de falar galego
só pola escola”, di Sandra de
Brión, que leva a súa crianza
no colo. “Buscamos a sensibili-
zación da sociedade. Aínda que
a lingua ten mellor saude que
nunca en canto a leitores, escri-
tores ou no teatro... todos os in-
formes din que pode desapare-
cer. A min preocúpame non ter
unha escola á que levar a miña
filla para que lle dean as clases
en galego”, comenta María de
Vigo mentres empurra un carri-
ño. “Traballo no rural e nen se-
quer alí está garantinda a esco-
larización na lingua propia. Os
rapaces volven para a casa fa-
lando en castelán”, engade.

A choiva ameazou con amo-
lar a manifestación durante toda
a mañá e empezou a caer a chu-
zos ao chegar a Quintana. Os
máis atrevidos seguiron a actua-
ción de Migallas e a intervención
do escritor Bernardino Graña
desde a praza mentres outros
contribuían á protesta resgarda-
dos nos soportais. As organiza-
cións convocantes aproveitaron
esta data para exixir tamén a re-
dacción urxente dun Plano Xeral
de Normalización Lingüística,
no que participe activamente o
conxunto da sociedade.♦
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O centro
da terra,
aquí
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

Unha fotografía
fermosísima da
fortaleza da Torre de

Amarante ao abeiro do
Monte Farelo, faime
recoller a vella teima dos
nativos das terras da
Ulloa, de Melide e do Deza
por cadraren eles o espacio
máis perfecto e obxectivo
do centro xeográfico de
Galicia. É unha estampa
que eu lle pedín ao seu
autor, o mozo Hugo Arias,
das Pontes, que anunciara
aos catro ventos, na
certeza que da arte xorde a
maxia dos encontros, como
aquí, para a discusión dese
punto cernal das
equidistancias.

Todos os meus
informes, aínda o último,
do amigo Mingos Fuciños,
fan referncia a este punto
das ruínas da torre vella de
Amarante como centro
máis probábel. Quen diría
que deste vellos solar dos
Nogueiros, ou Noguerol,
ergueito acaso no século
XIII, de torre circular, que
coñeceu idas e voltas das
antigas casas nobiliarias,
emerxe arestora desde a
soidade e a ruína unha luz
de vagalume a nos
convocar ao estudio e á
concordia xeográfica.

Non é pois o centro o
Castelo de Pambre, señor
de todas as aves do
paraíso: invencíbel foi a
súa pedra aos Irmandiños
(hoxe en maus privadas,
coutada á vista). Todo
apunta que as xeometrías,
estando perto, se achegan
ao Monte Sunmio dos
romanos, a grande curota
de case mil metros, soa e
acordante, vixía das dez
légoas, testa alzada que se
mira (dicimos no Morrazo)
ao lonxe: Monterroso,
Antas de Ulla, Palas de
Rei, Melide, Arzúa, O Pino,
O Candán, o Val de
Camba. Agolada ao pé. Na
outra, a Torre de Amarante
(historia que foi). E o
conde, aló por Medinaceli.
¿E nós? Fica por aquí a
lenda do corredor dos
mouros, que atravesa o
Farelo, intacto aos ecos: un
galo foi e nunca chegou. Os
señores amos de arestora,
señoritos mercantís,
posuíron este solar de
armas con trece roeles de
azur, en campo de prata.
Acaso a Condesa de Fenosa
poida e saiba dar
explicación da saúde do
castelo. E se o tal Valedor
do noso patrimonio, que
seica por aí existe nos
papeis, quixer botar unha
mau..., antes de que as
feroces carrocetas e os
tráileres cheguen cos
guindastres do roubo e do
tralado, porque o Orgullo,
a Ciencia e a Furia, aquí xa
non hai.♦♦

Os máis novos encabezaron a manifestación do 17 de maio en
defensa dos seus dereitos lingüísticos 

‘Queremos aprender en galego’

Nicolás, de Cangas, (á esquerda) co seu amigo Denís di que o ensino ten que ser en ga-
lego “porque é a nosa lingua” e láise de que a maioría dos compañeiros de clase falen
en castelán.                                                            Reportaxe Grá fica: A N DRÉS PA N AR O

Manuel, con dez anos, vai ao colexio en
Caldelas de Tui e dí que participa nesta
manifestación porque quer que os seus
profesores lle falen en galego. ¿Por que?
“¡Porque si!”

P.B.
Falan galego pero cando chegan á escola teñen que cambiar de
lingua porque a súa está ausente. Moitas destas crianzas enca-
bezaron a manifestación convocada o 17 de maio en Santiago.
Máis de 3.000 persoas demandaron que se garanta o dereito
elemental a aprender en galego nun acto que cada ano pon o
acento na situación do idioma e na crítica á actuación da Xun-
ta pola falta dunha decidida política de normalización lingüística.

Cabeceira da manifestación á saída da Alameda compostelá.

“Aulas na nosa lingua”, piden tamén Andrea e Noelia de Ourense. “Se estamos en Ga-
liza teremos que falar galego”, mantén a primeira.



Os profesores ollan atentamente
para aos alumnos. Ningúns tiñan
gañas de sacalos do centro. Todos
coinciden en que é moito traballo
e moi pesado. Contalos varias ve-
ces, vixialos, motivalos, explicar-
lles que se está a facer e por que...

Desactivar a algún renarte que
sempre existe. Moitas veces cun-
ha ideloxia antigalega e fascista. 

—Eu nunca falarei galego
porque son español. Non coma
os meus pais que son uns paletos
galegos; el que só sabe beber...–

revirábase contra os profesores
un alumno en Pontevedra.

Porque os pequenos das cida-
des métense na festa: “A miña
boca provoca/ a miña boca non
se equivoca...”, mentres os máis
grandes van de autosuficientes.
Só os máis concienciados asu-
men plenamente a reivindica-
ción. Os demais, pasan. 

—Claro, está ben, pero isto
de cantar, de saltar, de correr é
para os pequenos”, —afirma un
destes rapaces desganados en
Lugo. Se a carreira fose compe-
tición. Se fosen eles sós sen os
“enanos”, pero compartir reivin-
dicación cos pequenos...

Que armen rebumbio os ou-
tros. Nós cumprimos. Iso sí. En
case todos os institutos e cole-
xios participantes se chega a un
acordo de que hoxe lles toca fa-
lar galego todo o día. Algunha
profesora déixao moi claro: “o
que non fale galego non recibe a
camiseta”. A camiseta do Corre-
língua, co seu lema é un agasallo
de Caixanova. Ante esta razón,
todos están de acordo.

Pero o problema non son os
rapaces. Senón os directores de
moitos colexios, a maioría dos
profesores. Ao final son as profe-
soras de galego, e algúns profe-
sores os que teñen que asumir a
campaña. Dá igual que seña
apoiada oficialmente. O caso é
non complicarse a vida. Esa rei-
vindicación do idioma non entra
dentro do seu soldo para a maio-
ría. Do único que entenden é de
trienios...

Pero todo o mal é comezar. E
non fai falta agardar á festa final. 

—Fala, non pares/ fala, non
cales —berran aos alumnos ao
cruzarse en Pontevedra cun gru-
po de estudantes falando en cas-
telán. “¡Son franceses!”, berra
un alumno. “Somos galegos co-
ma vós”, contesta unha profeso-
ra alporizada.  “Fala, non pares/
fala, non cales... a miña boca
provoca/a miña boca non se
equivoca...”. Agora son os gran-
des quen toman a iniciativa.
¿Qué vos creedes chulitos?, pre-
gúntanlles provocativos entre os
berros das consignas. “Falade
galego na rúa e na escola...”.♦
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¡Fala, non pares! foi o lema do Correlingua

Coa lingua fóra por Galiza

O cantante Xurxo Souto e Laura Pérez (CIG-Ensino) diríxense ás persoas que participaron no Correlingua de Vigo, o 16 de maio.                           Reportaxe Grá fica: XA N  C ARBALLA

POSONEJRO posonejro@yahoo.es

PUCHEIRO
“¡Fala, non pares!”, berra o cantante Xurxo Souto. É o comezo do
himno do Correlingua 2002. Os máis pequenos, rebuldairos e ga-
lupíns, principian a moverse e a saltar. Queren xolda, música.
Participan de xeito interactivo. Son persoas (síntense persoaxes)
dun universo comunicacional no que toda acción leva consigo un-
ha reacción: toda mensaxe agarda unha resposta. O principio da
comunicación universal levado en tempo e lugar (as principais vi-
las de Galiza durante os primeiros 15 días de maio) á práctica gra-
cias aos paiasos televisivos. (¡Hola don Pepiño, hola don Xosé...!).

Navegaba eu ese día por enci-
clopedias e diccionarios, guí-
as e publicacións científicas
galegas, tratando de identifi-
car axeitadamente unha ave, o
mergo, cando unha acertada
(e sen dúbida deliberada) fra-
se dos naturalistas Penas Pati-
ño e Pedreira López ao falaren dela me puxo so-
bre a pista: “...esta inmersión ou amergullamen-
to chega a durar dous minutos”

Efectivamente, mergo, amergullamento,
mergullo e o verbo mergullar ou mergullarse
forman parte da mesma familia léxica. De feito,
a denominación máis específicamente galego-
portuguesa dunha das especies de mergos máis
coñecida é mergullón.

O verbo latino mergere, co que está relaciona-
do o nome da ave nesa lingua (mergus), deixou un-
ha amplia familia de derivados en galego e no res-
to das falas románicas: emerxer, emerxencia (en
principio “acción de surxir” e despois, máis espe-
cíficamente,” dificultade ou perigo súbito”), in-
merxer, inmersión, submerxer, etc.

Reparemos en que á beira do cultismo sub-
merxer temos a evolución patrimonial somer-
xer/sumerxer. Este so ou su é a evolución galego-
portuguesa do sub latino que atopamos noutras
palabras (soterrar, sopé, socalco/sucalco, etc.)  en
canto que o sub se mantén nos cultismos (subte-
rráneo, subalimentado, subproducto, etc).

E isto lévanos a outro mer-
gullo: o solago, do que será doa-
do identificar a orixe despois do
que dixemos (so+lago é dicir
“debaixo do lago, debaixo da au-
ga”). O verbo solagar (ou sula-
gar, outra transcripción do o pe-
chado, e na forma normativa

asolagar) é sinónimo de mergullar, submerxer, e,
naturalmente, podemos empregalo tamén cun uso
reflexivo: darnos un solago ou darllo a alguén ou a
algo. Relacionado con solagar está alagar, outro si-
nónimo no que o único que varía é o prefixo.

Para entendermos cumpridamente a forma-
ción destas palabras non debemos pecharnos no
significado actual de lago como termo xeográfi-
co (“masa grande de auga rodeada de terra”) se-
nón decatarnos de que, xa dende o latín, signifi-
caba tamén calquera embalsamento de auga, es-
tanque, cisterna, cuba. Entenderemos, daquela,
que un lagar é unha pía para conter líquidos,
que no caso especializouse no líquido resultan-
te de pisar a uva.

Resulta evidente a relación entre lago e lagoa.
Desta última palabra deriva o adxectivo ou substan-
tivo lagoeiro, “que é característico da lagoa ou habi-
tante dela ou das súas beiras”. Non debemos, en to-
do caso, confundir o lagoeiro co legoeiro, denomi-
nación dun antigo oficio, o da persoa que coidaba
das estradas e camiños públicos. Este legoeiro pro-
cede de légoa/légua.♦

Mergullo
HENRIQUE HARGUINDEY



Despois de ter gañado o PP as
eleccións de 1996, houbo unha
manobra do Grupo Prisa coa fi-
nalidade de que se establecese
un Goberno de xestión. a inicia-
tiva non callou, polo que, nun se-
gundo intento, o mesmo grupo
apostou porque o presidente fose
outro popular distinto de Aznar.
Así aparece no libro Retrato de
Aznar, escrito polo sociologo
Amando de Miguel.

A explicación aparece na bo-
ca do hoxe presidente do Gober-
no central e, explicaría en boa
parte, a teima que Aznar e os
seus lle teñen ao Grupo Prisa,
considerado por eles como o bra-
zo propagandístico do filipismo.

Así, Aznar chegou á Moncloa
con dous obxetivos claras: a ne-
cesidade de montar un grupo me-
diático própio tan potente coma o
de Polanco e a necesidade de de-
bilitar como fose ao enemigo.

Telefónica foi a empresa es-
collida para cumplir a primeira
misión, pola grande liquidez
que posuía naqueles momentos.
Antena 3, Onda Cero e Vía Di-
gital, con El Mundo, ABC e a
COPE de co protagonistas, si-
tuábanse á altura empresarial de
Polanco. Comezaba a guerra
mediático/empresarial coas for-
zas bastante igualadas. Alvarez
Cascos fracasaba ao tratar de
impoñer unha única plataforma

dixital: a de Telefónica (Vía Di-
gital).

A guerra foise alongando no
tempo. Desde a Moncloa trataban
de que o Grupo Prisa abandonase
algunhas das súas posicións, ante
as perdas que lle viña producindo
Canal Satélite Digital. Pero Po-
lanco aguantaba, só perdía 5.000
millóns de pesetas cada ano na te-
levisión dixital mentres a súa
competidora sobrepasaba os
90.000 millóns en números nega-
tivos. Ningún dos grupos podían
soportar por máis tempo as per-
das das súas plataformas dixitais.
Pero Telefónica, despois dos re-
veses de Arxentina e de Terra-Ly-
cos e a baixa dos dividendos aos
accionistas tíña máis difícil de ex-
plicarlles aos centos de accionis-
tas a súa teimosía.

Tres intentos de fusión

Por tres veces tentaron a fusión e
por dúas pararon a operación
desde a Moncloa. Pero a situa-
ción de Telefónica no mercado
foi cambiando e o goberno cen-
tral xa non tiña máis previlexios
que outorgarlle en troques de
asumir as cuantiosas perdas. Ce-
sar Alierta decidiu mudar de po-
lítica e chegar a un acordo.

Consultou con Rodrigo Rato e
comunicoulle a decisión a Aznar.
Fíxoa pública nunha xogada mes-

tra o mesmo día que o Poder Xu-
dicial decidía reincorporar a Gó-
mez de Liaño á carreira xudicial.
Liaño, condenado por prevarica-
ción no seu cargo, fora o ariete da
xustiza para debilitar a  Polanco e
facerlle ver o poder de Aznar.

O abrazo entre Alierta e Po-

lanco convertiuse en ameaza pa-
ra unha parte do PP e para un
grupo de profesionais da comuni-
cación que sustentan a súa carrei-
ra na dualidade Prisa-Aznar. Por
unha parte, dentro do PP témese
que Rodrigo Rato autorizase a
operación a cambio de que Prisa

deixase de buscarlle as cóxegas
nos negocios familiares, posibili-
tántolle deste xeito a sucesión de
Aznar. Pola outra, os grupos me-
diáticos que acompañaban a Te-
lefónica, nomeadamente El Mun-
do, arrebolaron a bandeira da li-
berdade contra os monopolios in-
forativos. Fálase de que Pedro J.
Ramírez, director de El Mundo,
non só ten medo a que o despi-
dan, senón a que Polanco pacte
cos accionistas italiáns e se que-
de tamén con este xornal.

Os ex-presidente do Goberno
Alvarez Cascos, que á hora de
crear as plataformas dixitais
apostaba por un grupo único,
agora fala dos “monopolios infor-
mativos insufríbeis”. Os intentos
de que Telefónica lle vendese a
plataforma a RTL-Bertelsman ou
a Murdoch, eran defendidos por
estes sectores do patrioterismo
español como males menores an-
tes que un acordo con Polanco.
Son os que defenden o liberalis-
mo empresarial os que se opoñen
ao que os seus contrarios definen
como “lóxica empresarial”.

O monopolismo no mundo da
comunicación é un feito de gran-
de trascendencía, pero non son os
grandes grupos mediáticos com-
petindo entre si os que se van
asegurar a publicidade, afirman
os estudosos da comunicación. E
pregúntanse: ¿qué aportaron as
televisión privadas ao panorama
informativo? Existe un feito: as
televisións dixitais na vez de ser
unha máquina de gañar cartos
convertéronse nun negocio rui-
noso para algunhas empresas.♦
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Un negocio ruinoso sostido polas liortas de Aznar e Polanco

A fusión dixital lida en clave política

O pasado mes de Febreiro, publiquei un ar-
tigo que levaba como título “O novo IPC”.
Alí apontaba que o subterfuxio de calcular
o IPC tendo en conta as rebaixas de xanei-
ro, provocaría un rebote cando os prezos
do vestido e dos complementos recupesen
o seu coste habitual. Naquelas datas o go-
berno tirou foguetes ao anunciar que o IPC
de xaneiro, non só non crecera, senón que
se rebaixara nun 0,1%. Como ven suce-
dendo, o goberno apuntouse o éxito e au-
gurou o inicio dun descenso progresivo dos
prezos que nos situarían no nivel da infla-
ción da Unión Europea e que, con toda se-
guridade, se cumprirían as previsións do
executivo, contidas nos Presupostos Xerais
do Estado para o presente ano, previsións
que un ano despois de outro, os ministros
de economía, situan nun 2%. ¿Cal foi a re-
alidade? Esta á vista: esta cifra xa se supe-
rou nos catro primerios meses do ano, a in-
flación no mes de abril foi de 1,4% e a in-
teranual situase nun 3,6% moi por enriba
da media da Unión Europea.

¿Cales foron as causas deste fracaso?
O ministro de economía, facendo uso da
sua prodixiosa intelixencia, amplos coñe-
cementos e axilidade mental, xa nolo tiña
dito. A principal causa non é outra que a
codicia e a falta de responsabilidade so-
cial da clase traballadora, que presiona, de
forma incluso inhumana, á patronal, esi-
xindo salarios millonarios, salarios que,
consecuentemente, disparan os prezos,
poñendo en perigo a competividade das
nosas empresas e polo tanto a viabilidade

das mesmas, compromentendo incluso, a
estabilidade do país. Como causa comple-
mentaria, o señor ministro, exprimindo os
miolos, descubriu que a implantación do
euro, influiu negativa-
mente no IPC. O que
non nos dí o Sr. Rato é
porque causa  a súa
implantación non cau-
sou os mesmos efec-
tos nos demáis países
da euro zona.

Señor minsitro, se-
xa vostede máis serio.
Vostede sabe, mellor
ca min, que a falta de
competividade das no-
sas emrpesas, non é
debida a costes salariais excesivos, os sa-
larios en España, están por debaixo da me-
dia europe, mesmo se pode afirmar, que
comparativamente co coste da vida, son os
máis baixos de toda a Unión Europea. A
pouca competividade das nosas empresas,
ten como causa principal a baixa inversión
en tecnoloxía, non os costes salariais. As
empresas que fuxen do noso país, non se
instalan en ningún outro da Unión, os cos-
tes laborais son máis altos, fuxen cara pa-
íses do Este e Centroeuropa onde poden
seguir pagando salarios de miseria. O pro-
blema de produtividade é grave en toda a
Europa comunitaria. Estudos recentes de-
mostran que mentras en Europa a media
de produtividade está no 1,5% en España
está nun 1,3% e nos Estados Unidos nun

2,5%. Señor Minstro, vostede, os de derei-
tas, sempre dixeron que a demagoxia é
propia das esquerdas –é posíbel dise que
os extremos se tocan–, o continuo despra-

zamento cara a extre-
ma dereita do goberno
ao que pertence trai-
cionouno.

Señor Rato, hai
causas máis directas e
máis profundas que
explican o incremento
da inflación, e son da
súa responsabilidade.
Vostedes din que a
presión fiscal dimi-
nuiu e eu pergúntome,
se é así ¿como é posí-

bel que a recadación do Estado se incre-
mentara? O que sucede é que dan esta im-
presión facendo xogos malabares co IRPF,
ao mesmo tempo que soben os impsotos
indirectos e istos si que actúan sobre os
prezos.

■ MÁIS PARO. Hai máis alarmas que se
disparan. Desde principios do presente ano
o número de parados aumentou en casi
190.000 e por primeira vez en sete anos,
destruíronse 70.000 postos de traballo. A
resposta a este feito do goberno de Aznar é
anunciar un recorte nas prestacións aos pa-
rados. Quizais esta alarma non afecta aos
membros do goberno, pero sí á cidadanía.

Máis pontos de preocupación. O déficit
por conta corrente, que expresa o desequi-
librio entre importacións e exportacións,

entre entradas e saidas de capital, en abril
do 2002 sitúase en 1.712,5 millóns de eu-
ros, cun incremento do 115% sobre o mes-
mo mes do 2001. Tradicionalmente este
déficit cúbrese cos ingresos que veñen do
turismo, desgraciadamente este sector pa-
rece ser que tampouco está no seu mellor
momento. Segundo datos difundidos polos
medios de comunicación as reservas de
prazas hoteleiras nas costas mediterráneas,
descenderon nun 20%. En Baleares rebai-
xáronse os prezos a fin de intentar salvar a
temporada. Outra alarma que se dispara.

■ PROTECCIONISMO USA. Fixemos a
nosa atención no exterior. Aos problemas
implícitos por causa da entrada na Unión
Europea dos países do Este e Centroeuro-
pa, a nosa agricultura sufriu un novo gol-
pe co incremento do 68% das subvencións
aos agricultores dos Estados Unidos, sub-
vencións que afectarán aos cultivos de tri-
go, millo e cereais en xeral, así como ao
cultivo da soxa. Este feito fará que os pre-
zos se afundan e quedemos fóra de merca-
do. Máis unha vez os EUA,  como xa o fi-
xo aumentando os aranceis do aceiro, ac-
túa en sentido contrario do que predica, o
liberalismo económico, tomando medidas
proteccionistas que rompen o libre merca-
do. ¿Que sentido ten, diante destos feitos,
falar de globalización? ¿Que reacción es-
peran os americanos, dos países do tercei-
ro mundo cando o prezo das súas escasas
producións se derrube?♦

JORDI CLIVILLÉ é economista

B. LAXE
A absorción de Vía Digital por Sogecable provocou un auténtico te-
rremoto político-mediático. Aznar olla como se engurrumita o seu
imperio da comunicación criado por Telefónica mentres engorda a
súa bicha, o Grupo Prisa. Axexando detrás do pano, a sucesión do PP.

Alierta e Polanco danse a man tras o acordo.

Todas as as alarmas económicas en vermello
JORDI CLIVILLÉ

‘Desde comezos de ano
os parados aumentaron

en casi 190.000 e,
por primeira vez en sete

anos, destruíronse
70.000 postos”
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Fascículos 22, 23 e 24 xa en
quiosques e librerías

O UTRA ENTREG A DE
A NOSA TERRA

Letras para todo o ano
N O V I D A D E S   A  N O S A T E R R A

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

Enrique Barreiro.
Cineasta e inventor

Carlos A. López Piñeiro
COLECCIÓN CAMPUS

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 nova lei foi anunciada a primei-
ra hora da mañán da segunda fei-
ra para que a noticia poidese en-
trar nos informativos agrícolas da
televisión. Bush adoita a reunirse
sempre que pode cos donos de
granxas das principais áreas rurais
do país e gosta de dicir que eles
son “os verdadeiros americanos”. 

A nova axuda gubernamental
ascende a 180.000 millóns de dó-
lares, a entregar nos vindeiros
dez anos. Bush pensa que esta é a
cantidade necesaria para manter
a raia as importacións de produ-
tos alimentarios doutros países.

A medida anunciada ameaza
as negociacións sobre librecam-
bio, iniciadas o pasado ano en
Doha e que teñen previsto rema-
tar durante o 2003. A UE, Brasil,
Australia e Canadá falan de pre-
sentar unha queixa ante a Orga-
nización Mundial de Comercio.

Esta acción de Bush cae so-
bre o ambiente de tensión creado
polos aranceis impostos ás im-
portacións de aceiro que coloca-
ron a Washington e Bruxelas o
borde dunha guerra comercial. 

Beneficiará só
aos granxeiros máis ricos

As críticas á medida xurdiron de
contado. En primeiro lugar de
entre as propias filas conserva-
doras republicanas que piden
que non se atente contra a pureza
do libre mercado. Outros lem-
bran que dos 280 millóns de ha-
bitantes que ten o país só catro

millóns son agricultores, polo
que a medida dista de ser unha
“prioridade para a economía nor-
teamericana” como pretende fa-
cer crer o presidente.

Pero máis importante aínda é
que as axudas non serán reparti-
das entre todos os labregos. Os
dous tercios dos subsidios irán a
mans do 3% dos granxeiros máis
ricos. As pequenas explotacións
recibirán axudan moi reducidas.

En Latinoamérica, á cuxos
Estados Washington reclama
constantemente a apertura co-
mercial, a medida sentou moi
mal. Brasil asegurou xa que per-
derá mil millóns de dólares ao
ano en soxa e 500 en algodón, ao
ter que reducir necesariamente
as súas exportacións.

Razóns electorais

Alguns analistas xa identificaron
a nova lei coas necesidades elec-
torais dos republicanos. É o que
recoñeceu incluso un senador des-
ta tendencia, Richard Lugar: “a lei
creouse para o beneficio electoral
de varios deputados e senadores”.

En novembro haberá elec-
cións lexislativas e nos estados
agrarios do mediooeste están en
xogo varios escanos que poden
dar o control do congreso a repu-
blicanos ou a demócratas.

A América rural sempre tivo,
por outra parte, un peso impor-
tante na política. A metade do
Senado é elexido, por exemplo,
por só o 16% da poboación.♦
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A blindaxe proteccionista da agricultura custaralle 180.000 millóns de dólares

Bush eleva un 67% as subvencións ao campo
A.N.T.

O presidente George Bush asinou o pasado 13 de maio unha nova lei
de Agricultura que aumenta un 67% os subsidios aos labregos e gan-
deiros norteamericanos. A medida proteccionista foi tomada xa por
varios países latinoamericanos como un atentado ao libre comercio.

Stiglitz acusa
aos países
ricos de
proteccionistas

Joseph Stiglitz, premio Nobel
de Economía, afirmou a pasa-
da semana en Nova York que
o Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) “alentou nos pa-

íses en vías
de desenrro-
lo políticas
que foran xa
desbotadas
nos países
desenvolvi-
dos, por
e x e m p l o ,
privatizar as

pensións ou prohibir a protec-
ción de certos sectores, como
a agricultura, algo que os Es-
tados Unidos ou Europa con-
sideran normal”.

Stiglitz xulga que o FMI
“tampouco tivo en conta nin
as desigualdades no reparto
das riquezas que estaba xe-
rando, nin a inestabilidade
social das súas políticas”.♦
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H. VIXANDE
A campaña para as eleccións ás
Cámaras Agrarias, que se cele-
brarán o 26 de maio, pasou
inadvertida pola falta de recur-
sos das organizacións labregas
e pola situación de relegación
á que está sometido o campo.

Os quince días de campaña para
as eleccións ás Cámaras Agrarias
provinciais pasaron inadvertidos
entre a poboación. Malia consti-
tuíren un censo de 70.538 electo-
res, estes comicios non mereceron
a atención doutras entidades como
as Universidades de Compostela e
Vigo, con menor número de elec-
tores, que veñen de renovar os
seus órganos de dirección.

A excepción de Unións Agra-
rias, que colocou valados por to-
do o país, ata nos centros de ci-
dades como Vigo, a campaña
non foi visíbel. De todos xeitos,
tanto UUAA como o Sindicato
Labrego Galego se esforzaron
estender a campaña polo rural. 

A outra forza que concorre,
Xóvenes Agricultores, realizou
unha campaña case secreta, tra-
ballando a carón do Partido Po-
pular e preparando a xornada
electoral. Presumibelmente, Xó-
venes Agricultores está á procura
do voto daqueles que cotizan á
Seguridade Social agraria pero
só coa intención de contar nun
futuro cunha pensión, e do que
se dan casos ata en centros de ci-
dades como A Coruña. O outro
colectivo no punto de mira de
XXAA é o composto polas per-
soas que non teñen consciencia
de seren labregas por traballaren
o campo só co fin de obter pro-
ductos para consumo propio.

Ambos colectivos son moi
numerosos e a súa participación
pode ser determinante. “Sen pre-
sión estes grupos se absterían,
pero vai haber carrexo de votos”,
denunciou Miguel Méndez, do
Sindicato Labrego Galego. Sen
embargo, o sindicalista agrario
matizou “que si é interesante
mobilizar ao colectivo dos que
non se senten labregos, porque si
son labregos que aportan un sa-
lario á familia; o agro é o seu
traballo e teñen intereses que de-
fender, por iso importa que este
colectivo acuda a votar. Por ou-
tra banda, quen van optar con
máis liberdade son os labregos

que teñen a agricultura como ac-
tividade”.

Sen referencias

Outra cuestión é a falta de re-
ferencias nestes comicios rurais.
En 1978 producíronse as últimas
eleccións ás Cámaras Agrarias,

aínda que daquelas tratábase de
entes locais residuos do franquis-
mo, por iso para os sindicatos re-
sulta complicado atopar elemen-
tos nos que basear as súas campa-
ñas. “O proceso dentro de catro
anos será moito máis normal”, in-
dicou Miguel Méndez, do SLG.

Á marxe de que as Cámaras

Agrarias que se elixen agora son
de ámbito provincial, no últimos
24 anos cambiaron moitas cousas.
Hoxe o proceso electoral réxese
pola Lei Electoral e o sufraxio é
universal entre todos os cotizantes
á Seguridade Social Agraria. Sal-
vando as distancias, a semellanza
cunhas eleccións xerais é tal que

ata o voto por correo está regula-
do. O censo tamén mudou, non só
cualitativamente, senón tamén
cuantitativamente. O número de
inscritos na actualidade é de
70.538 electores, unha cantidade
moi baixa, o que dá idea da reduc-
ción que padeceu o sector agrario
nos últimos 25 anos.♦
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Unións Agrarias foi a única forza que puxo valados por todo o país.                                                                                                                                                 A . N .T.

Os comicios ás Cámaras Agrarias tan ignorados como o campo en xeral

Unhas eleccións clandestinas

Un feito crecente é o ninguneo
que os medios de comunicación
someten ao campo e á econo-
mía agraria. “Xornais como La
Voz de Galicia teñen unha páxi-
na diaria dedicada á informa-
ción marítima pero nunca hai
noticias sobre o agro, así cómo
van chamar a atención as elec-
cións ás Cámaras Agrarias”,
protesta Miguel Méndez, do
Sindicato Labrego Galego.

Méndez indica que os xor-

nais atenden a aqueles sectores
que “lles son economicamente
rendíbeis, é dicir, aqueles que
meten anuncios, e nós non te-
mos cartos para pagar, por
exemplo, propaganda electoral
nos medios durante esta campa-
ña, por iso eles non se fan eco”.

A consecuencia da falta de
interese económico hai desinte-
rese informativo e de aí o agro
pasa a non existir, porque, indica
Méndez, “todo o que non sae nos

medios non existe, o que provo-
ca o desprestixio do traballo
agrario, cando todos os sectores
sociais deberían ter opinión so-
bre o agro e o mundo rural, por-
que non só falamos de produc-
ción, senón tamén de alimenta-
ción ou de ocupación do rural”.

A xuízo deste sindicalista, a
ignorancia sobre o campo ten
que ver cunha “cultura da catás-
trofe; feitos como o das vacas
tolas non se presentan como un-

ha consecuencia da política
agroalimentaria que se leva, se-
nón que xorden de repente, sen
que haxa culpábeis”.

Aínda que os medios igno-
ran o campo, para Miguel Mén-
dez hai unha alternativa para
que o agro teña presencia na
prensa: “hai que xerar noticias
agrarias e iso correspóndelle á
Administración; sendo Pérez
Vidal conselleiro de Agricultura
facíase máis”.♦

O campo conta pouco nos medios de comunicación

A CIG tería desexado que a fol-
ga xeral se convocase despois
dun cumio sindical a nivel esta-
tal, pero ao final viuse obrigada
a aceitar “o protagonismo das

direccións de Madrid”, en pala-
bras do seu secretario xeral Xe-
sús Seixo. A satisfacción, con
todo, é notoria nesta central ao
ter arrastrado a CCOO a unha

mobilización que rexeitara o
ano pasado a nível galego. Da-
quela a central nacionalista con-
vocara unha folga xeral con
UGT e ambas centrais acabaran
acusando a CCOO de concha-
vamento cos populares. 

Os sindicatos cualifican o
paquete de medidas do PP de
“antisocial” e de “implicar un
recorte de dereitos que se ensa-
ña con aquelas persoas que

están en pior situación eco-
nómica”. Tamén interpretan que
a nova normativa que se preten-
de aplicar aos parados, obrigán-
doos a aceitar un traballo en po-
boacións distintas á de residen-
cia teñen pouca viabilidade
práctica (é dubidoso que a un
empresario lle interese un traba-
llador nesas condicións e contra
o seu desexo), pero representa
un intento serio de culpabilizar

os parados da sua propia situa-
ción ante a opinión pública.

Comeza agora a etapa das
asembleas nos centros de traba-
llo, das reunións con delegados
e da elaboración de carteis e
propaganda de man. O Goberno
terao máis fácil. O periódico ul-
traconservador La Razón cuali-
ficaba xa, na súa portada do 22
de maio, a folga convocada de
“política”.♦

Acusan ao PP de culpabilizar os parados e de ensañarse coas persoas en peor situación

A CIG convoca con UGT e CCOO a folga xeral do 20 de xuño
M.V.

A CIG chama á folga xeral o mesmo día que UGT e
CCOO. A central nacionalista mostrou con todo o seu des-
contento pola convocatoria unilateral das centrais esta-
tais. Hai concidencia entre as tres sen embargo á hora de cri-
ticar a política de emprego anunciada polos conservadores.



A.N.T.
Apoiada polo goberno do PP, o
PSOE e CiU, a nova Lei de par-
tidos políticos apróbase o xoves,
23 de maio, no Congreso. Cu-
riosamente, os cataláns votarán
a favor dunha emenda á totali-
dade do PNV para despois
apoiaren a posición antagónica
no debate final sobre a norma.

Despois de varios meses de de-
sacordo, o Parlamento acolle o
consenso entre os dous partidos
maioritarios no espectro electo-
ral español sobre unha nova lei
de partidos que posibilite a ilega-
lización de forzas políticas por
vías executivos e lexislativos.
Como aliado de última hora ac-
tuará CiU, que votará a favor da
norma a cambio do recoñece-
mento dunhas poucas emendas
propias.

Os analistas políticos cata-
láns xa coñecen a atitude dos na-
cionalistas cataláns neste tema
como “surf parlamentario”. A
formación que dirixe Jordi Pujol
pretende votar a favor da emen-
da á totalidade do PNV para des-
pois apoiar a postura contraria.
Pujol e o seu conseller en cap,
Artur Mas, xustificaron a súa de-
cisión en virtude da “responsabi-
lidade política”. O presidente da
Generalitat recordou os lazos
históricos e ideolóxicos co na-
cionalismo vasco. “Nós estamos
moi próximos ao PNV e conside-
ramos que o seu papel na pacifi-
cación de Euskadi é fundamen-
tal”, explicou Pujol. “Pero sabe-
mos que a lei vai saír adiante con
ou sen o noso apoio. Por iso que-
remos incluír reformas que lle ti-
ren os tintes antidemocráticos.”

Contra o pluralismo

O BNG manifestouse totalmen-
te en contra desta lei por consi-
derala que atenta contra a liber-
dade de voto e a pluralidade de-
mocrática, acoutando o espectro
político a prol das vontades
maioritarias de PP e PSOE. “A
partir de agora, xa non vai haber
igualdade de condicións á hora

de concorrer ás urnas. Os dous
partidos maioritarios pasan a ser
xuíz e parte do proceso demo-
crático porque poden decidir se
ilegalizan un partido que lles

moleste nun momento determi-
nado”, dixo o deputado na-
cionalista galego no Congreso
Carlos Aymerich.

Para Aymerich, o goberno de

Aznar falsea a realidade e utili-
za a demagoxia para xustificar a
lei polo feito concreto de ilega-
lizar Batasuna. “Nunca se fan
leis para corrixir un problema

concreto, pero aínda que fose
necesario iniciar un proceso, al-
go moi discutíbel neste momen-
to, o Código Penal recolle o xei-
to de facelo seguindo as pautas
xa existentes.”

O deputado do BNG critica
a política que están a desenvol-
ver o PSOE e CiU respecto ás
liñas de acción do goberno.
“Socialistas e cataláns están a
facer un mal negocio. Zapatero
non se decatou do que pasou en
Francia. Se a esquerda teima en
facer política de dereitas, os
electores van preferir os orixi-
nais que as copias”, aseverou.
“Pujol aínda coida que se lle
pode tirar o xenio ao dóberman
facéndolle aloumiños, pero a
dereita é insaciábel e nunca en-
contra límites se non se lle fai
fronte.”

Aymerich destaca a postura
contraria á lei na sociedade vas-
ca. “Máis da metade dos vascos
considera errado ilegalizar a
Batasuna, aínda que estean en
contra da ETA. Só hai que pen-
sar no caso irlandés. Se o go-
berno de Londres tivese ilegali-
zado o Sinn Féin en 1997, ¿es-
tariamos falando agora de pro-
ceso de paz?”♦
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É o eterno debate: vía policial ou
negociación política. A primeira
vía ten xa máis de 30 anos. Os
seus resultados: a perpetuación
do conflito, a morte de 900 per-
soas a maos de ETA, a guerra su-
xa por parte do Estado español, a
ilegalización de diversas organi-
zación políticas e sociais, peche
de meios de comunicación, a rea-
decuación das leis do Estado es-
pañol para facer frente ao terro-
rismo, a criminalización do na-
cionalismo en xeral como opción
política lexítima e outras moitas
que poderíamos seguir enume-
rando. Esta opción segue hoxe en
vigor, e fortificada desde que o
PP está na Moncloa. Os eixos da
sua xestión son a ‘’confianza no
Estado de Dereito, a cooperación
internacional, e a confianza nas
Forzas de Seguridade do Esta-
do’’. Nas últimas semanas esa es-
tratexia logrou importantes resul-

tados na Franza, ou coa desarti-
culación do Comando Madrid.
Pero hai moitos outros dos que se
debe cuestionar non só a súa
efectividade, senón tamén o seu
desenvolvemento.

Operativos feitos con noctur-
nidade e coa sempre ‘’casual’’
presencia de cámaras de televi-
sión. Semella que Garzón e o res-
to dos maxistrados da Audiencia
Nacional española queren que ao

tradicional séquito de Policia e
Garda Civil os acompañen cáma-
ras que logo, curiosamente, non
están presentes cando eses deti-
dos fican en liberdade sen cargos,
como sucedeu a semana pasada
coas seis persoas prendidas en
Gipuzkoa acusadas de colaborar
con ETA, e que agora están libres
e sen cargos. Deberiase reclamar
para eles o mesmo trato que can-
do son detidos.

Esa estratexia sérvelle a Az-
nar para recoller votos en Espa-
ña, pero cada día menos en Eus-
kadi. A desconfianza está instala-
da na cidadanía, máis se cabe,
cando a segunda opción, a nego-
ciación, non foi explorada nunca
de xeito fondo. Arxel e a tregua
derivada de Lizarra foron os dous
momentos nos que máis perto se
estivo de lograr a paz. A infideli-
dade e a desconfianza mútua

truncaron esas oportunidades.
A nova Lei de Partidos vai

deixar fóra da legalidade a Bata-
suna. Ao Egin pasoulle o mesmo,
e aínda hoxe non hai nada proba-
do. Jarrai pasou á historia hai tem-
po, Gestoras Pro Amnistia seguiu
o mesmo camiño. Segundo un in-
quérito encargado polo Goberno
basco, un 58% dos cidadáns de
Araba, Bizkaia e Gipuzkoa están
contra a ilegalización, e só un
16% a prol. Os malpensados coi-
damos que nun momento de retro-
ceso eleitoral e de desmontamen-
to do núcleo da esquerda abertza-
le, velaí o caso de Aralar, os pasos
que está a dar o PP servirán para
homoxeneizar de novo un mundo
que estaba máis debilitado ca nun-
ca (nunca Batasuna tivera tan
pouco apoio eleitoral). ¿Quizais é
que hai a alguén que lle interesa
que as cousas sigan como están,
sen parar esta sangría?♦

¿É posíbel acabar coa ETA
pola vía policial?

DANI ÁLVAREZ

No que vai de ano 83 persoas foron detidas pola súa presunta rela-
ción con ETA. As tres cuartas partes deles están xa en liberdade.

Bi lbao

O BNG critica a cataláns e socialistas por ‘entregárense’ á política do PP

CiU apoiará a Lei de partidos sen inimizarse co PNV

O coordenador xeral de Izquier-
da Unida (IU), Gaspar Llama-
zares, desvelou a existencia de
informes secretos dos servicios
de intelixencia que “desaconse-
llan a ilegalización de Batasu-
na” por non servir para a loita
antiterrorista. En declaracións a
Radio Euskadi, o líder de IU
esixiulle a José María Aznar
que explicase se el posuía infor-
mes favorábeis a poñer fóra da
lei o partido abertzale en bene-
ficio da paz. “O PP cansou de
dicir que os que nos opoñemos

á ilegalización estamos a favor
do terrorismo. Agora é o mo-
mento de que nos explique se
esta medida vai beneficiar a
erradicación da ETA, que é o
que realmente lle interesa á ci-
dadanía”, afirmou.

Llamazares destacou dos in-
formes aos que tivo acceso que
os responsábeis da loita antite-
rrorista temen que a clandesti-
nización do contorno de Bata-
suna dificulte a tarefa de pescu-
da dos supostos membros do
grupo armado. “Está claro que

pronto xurdirá unha enorme
confusión e criminalizarase aín-
da máis a esquerda abertzale.
Non haberá diferencias entre te-
rroristas, colaboradores e perso-
as que simplemente non conde-
nen a violencia.”

Para o coordinador da coali-
ción de esquerdas, Aznar resol-
ve os problemas do país me-
diante leis de excepción das que
non se renden contas sobre o
seu resultado. Para Llamazares,
é un erro darlle “o apoio a unha
desgastada Batasuna”, ao con-

vertela en “prexudicada deste
flagrante ataque á democracia”.

O portavoz parlamentario
de IU, Felipe Alcaraz, recoñe-
ceu que o voto negativo á lei
non será entendido por parte
da opinión pública, atrapada
na polarización entre a postura
gobernamental (identificada
coa democracia) e a de Batasu-
na (moi unida ao terrorismo).
Á parte do BNG e IU, tamén
está previsto que voten en con-
tra o PNV e o resto do Grupo
Mixto.♦♦

IU fala de informes dos servicios de intelixencia
contrarios á ilegalización

Jordi Pujol e Carlos Aymerich.



“Voume coa sensación de que
non arranxamos nada”, declarou
o presidente de Venezuela, Hugo
Chávez, ao remate da xuntanza
entre a UE e Latinoamérica. Era
un sentimento común a moitos
dos seus colegas chegados do
outro lado do Atlántico. 

O discurso de clausura do
presidente de quenda do Conse-
llo europeo, José María Aznar,
resultou oco e adubiado de exce-
siva retórica. Na práctica, nin os
países andinos dirixidos por Bra-
sil, nin o Caribe de Colombia e
Venezuela nin México e Centroa-
mérica obtiveron o obxectivo co
que chegaran a Madrid: asinar un
convenio de asociación coa UE,
especialmente enfocado nas ex-
portacións, gravadas por aranceis
e dificultades administrativas pa-
ra a súa distribución en Europa.

O presidente da Comisión
Europea, Romano Prodi, adver-
tiu de que arestora é imposíbel
modificar o estatuto das importa-
cións americanas e adiou o deba-
te ata o ano 2005 sen dar dema-
siadas explicacións. Esta muralla
infranqueábel nas negociacións
foi a metáfora perfecta dos pro-
blemas que sofre a economía
destes países para competir no
“teórico” mercado libre.

O presidente de Bolivia, Jor-
ge Quiroga, puxo o exemplo da

súa política contra a plantación
de coca como un “mal negocio”
ao non conseguir rendibilidade
para os cultivos de substitución.
“En catro anos conseguimos re-
ducir a nosa produción de planta
de coca nun 90 por cento, pero
agora non temos mercado para o
palmito ou o maracuxá”, expli-
cou. “Coa coca tiñamos mercado
asegurado. ¿De que nos valeu
cumprir as demandas da comuni-
dade internacional?”, preguntou-
se o político suramericano.

Tamén o presidente brasileiro
estivo máis contundente que nou-
tras ocasións pola súa inminente
marcha do cargo no outono. Para
Fernando Henrique Cardoso, La-
tinoamérica está sufrindo unha
endémica inxustiza. “Sufrimos o
acoso dos países desenvolvidos
para que reformemos a nosa ad-
ministración, a nosa economía, a
nosa sociedade. ¿Que recibimos a
cambio? Trabas para vender o
que fabricamos”, manifestou.
“Temos que seguir abrindo as
fronteiras para que os demais poi-
dan vender nos nosos países pero
a carne de alta calidade, a froita
ou o téxtil sofren o peso do prezo
engadido das alfándegas.”

Outro Foro Social

Madrid tamén foi sede entre o

17 e o 19 de maio do Foro So-
cial Trasatlántico, o cumio al-
ternativo que as organizacións
de esquerda e os grupos do mo-
vemento da antimundialización
promoveron con actos de so-
lidariedade, concertos, obra-
doiros e dúas multitudinarias
manifestacións. Na principal
destas, que correu polas rúas
madrileñas o pasado domingo,
día 19, ao redor de 50.000 per-
soas encheron de corido a cida-
de ao berro de “outro mundo é
posíbel”.

Nas manifestacións houbo
tempo para a reivindicación do
final do embargo sobre Cuba,
acusacións públicas contra o
goberno de Colombia por pa-
trocinar o terrorismo de estado
e mostras de apoio a Hugo Chá-
vez. As nais da Praza de Mayo
e os movementos obreiros lati-
noamericanos protestaron polo
abandono no que se atopa a Ar-
xentina e múltiples organiza-
cións denunciaron a privatiza-
ción dos servicios públicos, a
discriminación dos indíxenas
ou a destrución dos bosques
amazónicos.

Punto á parte require a con-
vención de organizacións labre-
gas de Vía Campesina. Volveuse
criticar o abandono das explota-
cións rurais extensivas e o poder
omnímodo das trasnacionais
agrarias, que realizan en Europa
e Latinoamérica cultivos trans-
xénicos e un mal uso do chan.

Nas mobilizacións, nas que
volveron participar partidos de
esquerda do Estado español, pro-

testouse tamén pola inxerencia
dos EE UU na política interna de
moitos países do seu contorno.
Citaron as esixencias do Progra-
ma Colombia ou os próximos
desembarcos de marines no Perú
en virtude dun pacto de seguri-
dade no Pacífico andino.

Debate interno

A resolución pacífica do cumio
non oculta un debate interno so-
segado entre varias correntes da
antimundialización sobre o futu-
ro dos movementos alternativos.
Para organizacións de talante
anarquista ou anticapitalista, os
foros sociais que se están desen-
volvendo en cada contracumio
responden a unha domesticación
dos grupos alternativos e a súa
preitesía a partidos convencio-
nais da esquerda. “Hai unha en-
trega dos nosos ideias antimun-
dializadores á socialdemocra-
cia”, expresaron membros dal-
gunhas destas correntes no xor-
nal electrónico www.lahaine.org.

Para outros grupos, como At-
tac, que defende a democratiza-
ción das institucións económicas
internacionais, o movemento al-
ternativo está conseguindo que
se coe polas fendas da política
convencional un ideario progre-
sista e de defensa dos cidadáns.
“Seguimos pensando que outro
mundo é posíbel  e necesario.
Todos os dirixentes do mundo
son conscientes de que estamos
aquí para fiscalizar as súas polí-
ticas”, explicaba un dos seus mi-
litantes tamén en La Haine.♦
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A redor de 50.000 persoas maniféstanse en Madrid a prol
dun cambio nas relacións internacionais

A UE seguirá vetando
a importación dos produtos latinoamericanos

As cifras de
estranxeiros
detidos foran
esaxeradas,
segundo
un estudo
policial

A.N.T.
Só o 28 por cento dos detidos
no Estado español (65.382
persoas) procedía doutros
países, dun total de 232.147
persoas que pasaron por co-
misaría durante o ano 2001.
Dos 161.000 delincuentes
que operan actualmente, ao
redor de 36.000 (o 22 por
cento) son estranxeiros. Así
se desprende dun estudo rea-
lizado polo Instituto de Estu-
dos de Seguridade e Policía,
dependente do Sindicato
Unificado da Policía (SUP),
o máis importante deste cor-
po de seguridade.

Estas cifras baten de
fronte coa estatística mane-
xada polo Ministerio do In-
terior, que consideraba que
o 40 por cento dos detidos
era estranxeiro. Segundo o
estudo, o goberno español
utiliza o tema da inmigra-
ción dun xeito erróneo e in-
teresado para defender unha
tese irreal. “Non é certo que
o aumento da inmigración
trouxese consigo máis de-
lincuencia”.

En realidade, para o se-
cretario xeral do SUP, José
Manuel Sánchez, durante
1999 e 2000, a poboación
estranxeira no estado au-
mentou nun 17 por cento e,
pola contra, a delincuencia
minguou nun 3 por cento
durante o mesmo período.
“Quíxose estigmatizar a in-
migración porque é unha
explicación doada e que vai
directamente ao medo ins-
tintivo da poboación”, ex-
plicou Sánchez.

Segundo o estudo poli-
cial, só se pode considerar
un 2,5 por cento do contin-
xente de inmigrantes que re-
siden no estado como
pertencente ao “traballo” de
delincuente. “Esta cifra é al-
ta porque entre os españois a
porcentaxe é do 0,3 por cen-
to, pero hai que peneirar a
cifra coa diferencia de derei-
tos e a potencial marxinali-
dade dos estranxeiros”, ad-
virte o informe.

O director do instituto
encargado do documento,
José Antonio Rodríguez,
esixe das autoridades políti-
cas responsabilidade para
non axitar percepcións fal-
sas que atrancan a integra-
ción dos inmigrantes. “Non
hai dereito a que uns cida-
dáns teñan que vivir baixo
sospeita por posuíren un pa-
saporte diferente, falaren
noutra lingua ou teren outra
cor de pel”, dixo.♦♦

C.L.
O Cumio da UE, América Latina e o Caribe rematou sen ningunha
conclusión práctica. Europa segue negando un acordo de asociación
cos países situados ao sur da fronteira entre México e os EE UU. En-
trementres, nas rúas oíuse outra vez a voz dos que pretenden mudar
a mundialización para solucionar os problemas reais da cidadanía.

Á esquerda, simpatizantes zapatistas na manifestación de Madrid. Á dereita, un barco de tea e cartón que simboliza a ‘viaxe sen rumbo’ de Colombia.



A táctica de buscar inimigos fóra
dos EE UU para calmar as aguas
bravas da política interior é vella.
Bill Clinton bombardeou unha fá-
brica de menciñas en Sudán para
desviar as cámaras do seu despa-
cho oval, no que aínda se sentía o
recendo da bolseira Monica Le-
winsky. Agora, George Bush ame-
aza con estender a aversión norte-
americana a Siria, Libia e Cuba
(xa estaban dentro do ‘eixo do
mal’ Corea do Norte, Irak e Irán).

Aínda que segue en espera o
ataque sobre Bagdad, as declara-
cións de Bush son as máis cosmé-
ticas do seu mandato. O presidente
escolleu tres nomes simbólicos no
reducido imaxinario do norteame-
ricano medio e tirou do baúl dos
recordos certos odios doutras déca-
das. Libia segue a ser para a Admi-
nistración republicana aquel país

impenetrábel, dirixido por un ilu-
minado amigo do terrorismo inter-
nacional. Nada debe saber calque-
ra espectador da Fox da moderni-
zación do país nestes anos e menos
aínda dos investimentos libios no
fútbol italiano, por exemplo.

Cuba é o clásico inimigo que
reverdece cando a situación o re-
quire. O ultimátum que lle lanzou
Bush a Fidel Castro sobre a liga-
zón entre democracia á salvadore-
ña e embargo simplemente quere
ser unha chiscadela de ollos á ul-
tradereita de orixe cubana que vi-
ve nos áticos de Miami. Ademais,
os republicanos temen que o Par-
tido Demócrata, aínda doído polo
calote de Florida, aproveite a visi-
ta recente do ex presidente Jimmy
Carter á illa caribeña para reanu-
dar o debate sobre a comenencia
de negociar co odiado veciño.

Siria é o regalo de Bush ao
sionismo con sede en Nova York.
Alén de apoiar tacitamente o xe-
nocidio de Ariel Sharon, Bush
precisa nomear estados inimigos
con maior entidade da que el
mesmo lle concede a Palestina.

Ben Laden na recámara

Amedida que se verifica que Geor-
ge Bush sabía dun plano para atacar
Nova York con avións civís poucos
días antes de alargar as vacacións
en Texas, as enquisas sobre popula-
ridade caeron de vez. Ningunha es-
cusa serviu para acender a mecha
da desconfianza e a internet está
máis poboada ca nunca de novos
indicios da complicidade, por omi-
sión, da CIAnos atentados do 11-S.

Para acabar co estado de dúbi-
da, o Pentágono atopou outravolta
o mellor antídoto contra a liberdade
de pensamento: o medo. Colin Po-
well, secretario de Estado, e o vice-
presidente Dick Cheney alertaron
novamente de que “algunha célula
dormente de Al-Qaeda” estaba a
preparar un atentado aínda maior ca

aqueles. Osama Ben Laden volveu
aparecer nunha escura gravación, a
primeira despois de varios meses
que a CNN permitiu emitir en Oci-
dente. Supostamente, o líder islá-
mico advertía de novos “sufrimen-
tos para os estadounidenses e britá-
nicos”.

O pasado 21 de maio, o gober-
no ordenaba vixiar a ponte de
Brooklyn, en Nova York e a tele-
visión alertaba dun posíbel atenta-
do contra a Estatua da Liberdade.
Outra vez máis, Washington reco-
rría aos elementos turísticos como
obxectivos militares. Algo así co-
mo supoñer que os terroristas só
poden atentar contra aqueles sím-
bolos que paparon nas salas de ci-
nema. Noutras ocasións, falárase
do outeiro de Hollywood e do ro-
chedo do Monte Rushmore (no
que están esculpidos os principais
presidentes). Nunha parodia tele-
visiva estadounidense, chegouse a
dicir que Al-Qaeda estaba a pen-
sar en atentar contra Springfield, a
ficticia cidade de debuxos anima-
dos, costeira e nuclear na que vi-
ven os Simpson.♦
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The
trainspotter
CÉSAR VARELA

Veñen de ser xulgados
en Grecia unha
ducia de cidadáns

británicos acusados de
espionaxe. Os devanditos
“britóns” practican un
deporte que consiste en
anotar e fotografar os
avións pousando e decolan-
do; son os chamados de
“planespotter”. Aquí o
tema foi utilizado pola
prensa antieuropea dicindo
con ritintín: “¡así é como
nos tratan os nosos amigos
da Comunidade!”.

Habería que imaxinar a
reacción da policía británi-
ca se surprende a un tipo
(mellor de turbante)
fotografando e rexistando
as entradas e saídas de
avións no aeroporto de He-
athrow, poñamos por caso.

Non obstante neste país
hai desde sempre unha
gran tolerancia para a
excentricidade. Velaí unha
delas: nas máis
importantes estacións
ferroviarias de Londres, e
na parte máis avanzada do
andén, están apostados uns
tipos, cuase sempre
vestidos con “anoraks”,
adicados ao hobby de
asexar á chegada das
locomotivas e rexistar o seu
número de serie. Son os
“trainspotter”.

Entre eles trocan dados
sobre os comboios e a súa
felicidade é contemplar a
chegada dunha locomotiva
que había tempo que non
aparecía. O máximo neste
deporte seica é cando se
chega a ter visto todas as
locomotivas inglesas hoxe
en funcionamento. 

Ao matinar sobre o pra-
cer que esta xente pode sen-
tir, pensamos no importante
que era nas nosas vilas a
chegada do coche de línea,
pero entendemos que alí a
cuestión estaba máis ben en
ver a xente que ía e viña ou
sexa o tráfego de pasaxeiros.

Supomos que para o
“trainspotter” a estética
debe estar na chegada mes-
ma do comboio coa súa liña
de deseño industrial funcio-
nando en toda a súa
plenitude de beleza técnica.
¿Que diría un psicoanalista
disto? ¿Il non será o tren
un símbolo fálico? ¿Serán
os “trainspotter” fillos de
nais autoritarias e estarán
carentes de cariño desde a
súa infancia? Non sei, pero
as miñas amizades inglesas
avísanme de que tamén hai
“buspotters”, ou sexa xente
que está nas estacións de
autobuses anotando os
números de serie dos veícu-
los que entran e saen. 

Por fin, no meu
diccionario Inglés-Español
considera unha segunda
acepción para a palabra
“trainspotter” que é:
“pelmazo” e “petardo”.

¡Cousas veredes!♦♦

O Pentágono amplía o ‘Eixo do mal’
e volve asustar a poboación co recordo do 11-S

Bush busca fóra
culpábeis para a súa crise interna

A.N.T.
O primeiro ministro da India, Atal
Behari Vajpayee, pediulles ás tro-
pas deste país destacadas nesta re-
xión litigada con Pakistán que es-
tean preparadas para a guerra. “Li-
braremos pronto a batalla decisiva
contra o integrismo islámico”, ad-
vertiu nun acalorado discurso.

Perto de un millón de soldados
foron mobilizados nos últimos dí-
as na India e prevese que se forta-
leza a fronteira indo-pakistaní (que
se estende por 2.000 quilómetros).
Ao tempo, a chancelería británica
ordenou a evacuación de todos os
cidadáns dese país da India e de

Pakistán nesta mesma semana.
As palabras do primeiro mi-

nistro indio enténdense tamén
como arenga aos soldados e á co-
lonia india que avoga por manter
este territorio baixo soberania in-
dia. Xustamente, estas declara-
cións fíxoas Vajpayee en Srina-
gar, capital da Caxemira india.

Vajpayee acusou o goberno
pakistaní de financiar as milicias
independentistas que atacan as
posicións indias na zona e esixiu
de Islamabad o final da violencia
contra as súas tropas. A India re-
coñece que bombardeou a parte
pakistaní de Caxemira nos últi-

mos días, provocando 17 mortos
e máis de 70 feridos.

Resposta de Musharraf

O ditador de Pakistán, Pervez
Musharraf, respondeu con mode-
ración ás palabras do seu homólo-
go indio. “Estou de acordo en que
cómpre evitar que Caxemira se
converta nun santuario do terroris-
mo”, pero recordou o “dereito á
autodeterminación que ten Caxe-
mira” para integrarse en Pakistán.

A visita de Vajpayee á Caxe-
mira foi contestada cunha folga
de 20 grupos separatistas islámi-

cos. Para estes partidos, a visita
do primeiro ministro indio é un-
ha provocación. Xustamente, no
transcurso da folga en Srinagar,
foi asasinado Abdul Ghani Lone,
un dos activistas máis modera-
dos do independentismo.

O territorio de Caxemira
despútano India e Pakistán des-
de 1947, data do esgazamento
deste último estado da gran In-
dia colonizada por Gran Breta-
ña. Ambos os países posúen ar-
mamento nuclear e a xustifica-
ción da loita contra o “terroris-
mo islámico” deu novos azos ás
reclamacións de Nova Delhi.♦♦

Caxemira, en estado prebélico

CÉSAR LORENZO GIL
Desequilibrado pola queda da súa popularidade e as inmi-
nentes eleccións no estado de Florida, o presidente dos EE
UU, George Bush ameaza a novos países, entre eles Cuba.
Para non perder a tensión interior, resgata imaxes do 11 de
setembro e advirte de que pronto volverá haber atentados.



Máis de 200.000 persoas feste-
xaron nas rúas, amparadas na
bandeira da estrela branca da
esperanza, a independencia de
Timor Leste, o estado máis no-
vo do mundo. Culminaba así un
longo proceso de loita pola
emancipación de Indonesia, que
cometeu na parte
oriental da illa de
Timor un dos xe-
nocid ios  máis
crueis do século
XX.

A cerimonia
de entrega de po-
deres contou cun-
ha nutrida repre-
sentación interna-
cional, na que
destacaron as pre-
sencias do secre-
tario xeral das
Nacións Unidas,
Kofi Annan, a
presidenta indo-
nesia, Megawati Sukarnoputri e
o presidente da república portu-
guesa, Jorge Sampaio. Annan
transferiu a soberanía (que esta-
ba en mans da comunidade inter-
nacional desde finais de 1999)
ao Parlamento de Timor Lorosae
e ao seu presidente Xanana
Gusmão.

Gusmão fixo o seu discurso
en tetun, a lingua propia do país,
que convive co portugués deixa-
do pola colonización lusa. Nel
defendeu a historia de Timor, o
alto prezo que tivo que pagar pa-
ra alcanzar a emancipación e as
esperanzas en que o futuro supo-
ña para o novo estado unha me-
llora considerábel da súa apura-
da situación.

Independencia na penuria

Xanana non vai ter un labor doa-
do. O seu mandato terá que ser-
vir para aliviar as penas do seu
pobo, sometido á pobreza total e
a un parcial abandono do seu
contorno, especialmente de Aus-

tralia, coa que
linda por mar ao
sur e que estivo
encargada da súa
administración
durante o protec-
torado das Na-
cións Unidas.

Arestora, en
Timor a renda
media é de me-
nos de 500 dóla-
res (máis de 543
euros) por persoa
e máis da metade
da poboación ten
que vivir con só
60 céntimos de

euro ao día. Ademais, a súa taxa
de mortaldade infantil é de 80
mortes por 1.000 nacementos.

Para conseguir paliar esta mi-
seria extrema, as Nacións Unidas
aseguraron axudas exteriores de
case 500 millóns de euros para
os próximos tres anos. Portugal,
gran protectora dos timorenses
en Europa, procurou da UE un
investimento próximo aos 150
millóns de euros en proxectos de
reconstrución e de fomento da
industria.

O gabinete de Gusmão xa de-
señou tres liñas básicas de actua-
ción para buscar fondos. O seu
proxecto máis importante será a
explotación de petróleo e gas na-
tural ao sur da illa, perto da cos-

ta australiana. Mediante acordos
co goberno de Camberra, os ti-
morenses poderían obter ata un
80 por cento dos beneficios da
extracción de combustíbel nesa
área marítima.

Outro aspecto que merece
unha reestruturación é a agricul-
tura. O café é un dos produtos
máis importantes do agro timo-
rense pero terá que crear un mer-
cado para poder vender este re-
curso, moi debilitado comercial-
mente nos últimos anos polo ex-
ceso de oferta.

No futuro, Timor Oriental
pretende ser receptora de turis-
tas. A súa pertenza ao grupo de
nacións lusófonas e o seu imi-
nente ingreso na Commonwealth
británica poderían servirlle de
excelente carta de presentación

para recibir viaxeiros de Europa
e os Estados Unidos de alto po-
der adquisitivo. Para conseguilo,
o goberno de Dili sabe que ten
que resolver os problemas de
marxinalidade e posibilitar o tra-
ballo conxunto de todos os habi-
tantes do país.

O final feliz dun xenocidio

Coa independencia de Timor fi-
naliza unha escura historia de re-
presión indonesia. En 1975, Por-
tugal abandona a súa colonia, e
poucas semanas despois, o exér-
cito indonesio –con apoio esta-
dounidense– invade o país. Ata
1982 perdura unha guerra á que
segue un xenocidio constante du-
rante 15 anos, no que faleceron
200.000 persoas (A poboación do

país é de 800.000 habitantes). 
Gusmão, como líder guerri-

lleiro, o intelectual José Ramos
Horta e o bispo de Dili, Carlos
Ximenes Belo, espallan a loita ti-
morense pola súa independencia
e alcanzan o compromiso inter-
nacional para garantir un re-
ferendum de autodeterminación
en agosto de 1999. Mais a vitoria
independentista nas urnas provo-
ca a resposta armada de milicias
proindonesias. Prodúcense cen-
tos de mortes ante o rostro im-
potente das Nacións Unidas.
Mercé ao berro de Portugal e ao
enfriamento das relacións entre
Xacarta e Washington, Australia
asume o mando dunha forza de
paz internacional e impón un
protectorado que agora remata,
con final feliz.♦
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Non é a economía o que máis preocupa en
Taiwán. No primeiro trimestre do corren-
te ano, o crecemento ascendeu a un 0,89
por cento, máis do 0,52 previsto, ata o
punto de que fontes gobernamentais rea-
xustaron cara arriba o seu prognóstico da
taxa de crecemento para o presente ano,
do 2,29 ao 2,55 por cento. A economía de
Taiwán, –asegura Lin Chuan, responsábel
de estatísticas e orzamento do Yuan exe-
cutivo (gabinete)– comezou a recuperar-
se, despois de sufrir unha recesión duran-
te tres trimestres consecutivos a partir do
segundo trimestre do ano pasado. Os da-
tos do Banco Mundial sinalan que a eco-
nomía dos tres tigres asiáticos (Hong
Kong, Taiwán e Singapur) contraeuse un
1,3 por cento como promedio en 2001,
despois de crecer un 8 por cento en 2000,
pero prevé que este ano medrarán un 2,4
por cento, e máis do 4 por cento en 2003.

Non é pois a saúde da economía o que
máis preocupa en Taipei actualmente, se-
nón o novo revés experimentado pola súa
diplomacia nese titánico esforzo por dar o
salto do mundo da economía real, no que
está excelentemente situado, ao da políti-
ca e da sociedade internacionais, onde
apenas existe como convidado de pedra.
As aspiracións a obter un mínimo recoñe-
cemento da solicitude de ingreso como
país observador na Organización Mundial
da Saúde, reunida en Xenebra na 55ª

Asemblea Mundial, foron rexeitadas am-
plamente. O veto continental, co apoio de
países como España, impediu a inclusión
da proposta na axen-
da. O mesmo mundo
é quen de celebrar o
nacemento de Timor
como estado 192 e
negar a existencia for-
mal dun país que ho-
xe se sitúa entre as
principais potencias
económicas e comer-
ciais do planeta.
Shuh-Min Wu, presi-
dente da Fundación
da Alianza Profesio-
nal Médica de Tai-
wán, recén chegado
de Xenebra, dicíame
en Taiwan que o con-
tencioso con China
continental non debería obstaculizar a co-
laboración en ámbitos elementais coma o
humanitario. Se foi doado o entendemen-
to no caso do ingreso na OMC, onde os

mesmos principios que aquí se esgrimen
como excusa insalváabel foron obviados
para non prexudicar o mundo do diñeiro,

¿por qué non imaxi-
nar fórmulas que pro-
curen un achegamen-
to aceptáabel para to-
dos en beneficio das
persoas? Taiwán re-
clama na OMS un
status similar ao de
Palestina, aínda que
Palestina nin é estado
de feito nin de derei-
to, senón, desgracia-
damente, a penas un
montón de escombro.

No fondo da po-
lémica está a estrate-
xia de China conti-
nental para a unifica-
ción, pero tamén ra-

zóns de oportunidade máis inmediatas.
No ecuador do seu mandato e cun mapa
político en extremo cambiante, o presi-
dente Chen Shuibian deberá afrontar este

ano varios retos electorais en xuño e de-
cembro, e Beijing carece do máis mínimo
interese por agasallalo cunha tímida nor-
malización de relacións. A recente pro-
posta de enviar á capital chinesa unha re-
presentación do gobernante PDP (Partido
Democrático Progresista) foi rexeitada
polos dirixentes de Zhonnanghai. A pesar
dos esforzos de moderación impulsados
por Chen a propósito da estratexia inde-
pendentista do seu movemento, cada día
menos explícita, en Beijing non existe
confianza nas súas palabras e, paradoxal-
mente, prefire entenderse cos seus vellos
inimigos do Kuomintang, hoxe en epoca
de vacas flacas e en franca retirada, acu-
ciado por escisións e desercións sen apa-
rente fin.

O caso do ingreso de Taiwán na OMS
é paradigmático das hipotecas da posición
chinesa a respecto da unificación, un em-
peño histórico difícilmente resistíbel por
Taipei pero que gañaría máis aliados e
comprensión na illa cunha actitude conti-
nental que estendera os pingües negocios
que realiza cos empresarios taiwaneses a
un ámbito político que atraería as novas xe-
racións de taiwaneses para a causa da cons-
trución dun gran país unido e próspero.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

A saúde de Taiwán
XULIO RÍOS

Aquí fór a

‘Non é a saúde da
economía o que preocupa

en Taipei senón dar o
salto ao mundo da política

e da sociedade
internacionais, no que
apenas existe como
convidado de pedra”

O goberno de Gusmão ten que enfrontar a peor situación económica de Asia

A estrela da esperanza brilla por fin en Timor Leste

A estrela branca da bandeira de Timor Leste quere representar a esperanza. Imaxe da celebración da independencia en Dili.

CÉSAR LORENZO GIL
Timor Leste alcanzou a súa independencia oficialmente o 20
de maio. O seu primeiro presidente, Xanana Gusmão, ten
que loitar contra graves problemas económicos e afortalar
unha república recoñecida con dor de enxivas por Indonesia.

O proxecto

máis importante

do novo goberno é

a explotación de

petróleo e gas

perto da costa sur.



CÉSAR LORENZO GIL
Ningún xornalista de Galicia
puido nunca contactar co aín-
da adestrador do Celta, Víctor
Fernández, a través do seu te-
léfono móbil persoal. Este pri-
vilexio só o tiveron os locutores
madrileños José Ramón de la
Morena e José María García. 

Logo de catro anos nos que o Cel-
ta andou pola cabeza da clasifica-
ción da man do aragonés Víctor
Fernández, coa súa marcha acaba
unha rutina de relación entre o
técnico e os medios de comunica-
ción e a afección que nunca foi
doada. Preocupado obsesivamen-
te pola súa propia imaxe pública e
incapaz de asumir os seus propios
erros, o personalismo que impuxo
no vestiario vigués arrastrou a di-
rectiva do presidente Horacio Gó-
mez a  actos que deslocen este úl-
timo período da historia do Celta.

Víctor Fernández sempre
considerou que a súa vida priva-
da era un cofre tan pechado que
non admitía nin a máis mínima
fenda. Esta clausura do seu tem-
po fóra dos campos de adestra-
mento foi total para a prensa ga-
lega. Entrevistalo era unha aven-
tura. Recordo un día no que con-
seguín unha conversa telefónica.
O secretario técnico do Celta,
Félix Carnero, deume o número
duns amigos seus e advertiume
de que, cando saltase o contesta-
dor automático, me identificase.
Así o fixen. Coma nun filme de

espías, Fernández púxose ao
aparello. “Só teño dez minutos”,
advertiume antes de empezar.

Este ritual seguramente se-
guírono outros moitos xornalis-
tas pero non lles fixo falta nunca
aos grandes medios de Madrid.
García, De la Morena ou o per-
soal de TVE sempre tiveron ac-
ceso directo ao seu celular.

No fondo desta teima está o
desexo de Fernández de chegar ao
Madrid e á selección española.
Por medio do seu representante,
conseguiu a finais da pasada cam-
paña a portada (no mesmo día) do
Marca e do As, onde se postulaba
para adestrador branco. Pero o
triunfo na Liga dos de Vicente del
Bosque frustrou o seu proxecto.
Naquel mesmo verán aseverou
que renovara co Celta porque
“non lle quedaba outro remedio”.

Vestiario dividido

Como adestrador de futbolistas,
Víctor Fernández sempre forta-
leceu o xogo das querencias e
xenreiras persoais. Sacrificou
sempre o equilibrio do plantel
en beneficio da xerarquía do
vestiario, na que había futbolis-
tas con dereito a réplica e outros
que debían calar se querían en-
trar nas convocatorias. Este ano
a súa vítima foi o lateral dereito
galego Paulo Coira. Só dispuxo
del por mor da lesión de Velasco
e retirouno do once cando che-
gou o arxentino Méndez, un

central duro que non sabe moito
de marcaxe na banda e menos de
subila nos contraataques.

Pero o arousán non estivo só
na lista negra de Fernández: o is-
raelita Revivo, o berciano Tomás
Hervás ou o mellor xogador da
historia do Celta, Mazinho, tamén
tiveron que facer as maletas. O ca-
so do brasileiro foi paradigmático
do peso do técnico na decisión da
directiva de Gómez. Nin unha ho-
menaxe nin un recordo para a
afección. O campión do mundo
marchou de Vigo pola porta tra-
seira, co seu pasado traizoado.

Os galegos nunca foron do

gusto do adestrador. Varios xoga-
dores do filial que se prepararon
co primeiro equipo, explicaron co-
mo eles tiñan que librar o vestiario
antes de que chegasen os maiores
e que nunca permitiu que convivi-
sen en igualdade de condicións co
resto do cadro de futbolistas.

O que si está demostrado é
que ser galego foi un impedimen-
to para xogar co Celta. Paulo
Couñago foi maltratado por Fer-
nández, que se burlou del colo-
cándoo no campo nos minutos fi-
nais e negándolle valor como fut-
bolista. Famosas foron as súas pa-
labras, diante dos xornalistas nun-

ha xuntanza de café. “Se Couña-
go fose realmente bo, xa algún
equipo tería pagado os 600 mi-
llóns de pesetas da súa cláusula
de rescisión”, afirmou días des-
pois de que o redondelán trouxe-
se o trofeo ao máximo goleador e
a medalla de campión do Mundial
Sub’20 de Nixeria, en 1999.

Nos seus catro anos no banco
galego non triunfou ningún ra-
paz da canteira céltica (este de-
mérito hai que atribuírllo tamén
a Horacio Gómez) e, o que é pe-
or, perdeuse a sensación de que
nos campos da Madroa poden
saír bos xogadores no futuro.♦
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O Club de Remo de Mecos,
Moaña, está a demostrar que
é o claro dominador da tem-
pada galega deste deporte na
modalidade de banco fixo. Lo-
go de vencer na categoría de
bateis, arrasou no Campiona-
to galego de traiñeiriñas o pa-
sado 19 de maio en Tirán, tan-
to na competición sénior como
na xuvenil. En adultos, Rianxo

foi segundo e Cabo de Cruz,
terceiro. Mecos deberá agora
demostrar que a súa suprema-
cía en Galicia se traslada ta-
mén ao conxunto do estado.
No porto de Meira celebrara-
se o próximo sábado, 25 de
maio o campionato español,
coa presencia dos mellores
equipos de traiñeiriñas de As-
turias, Cantabria e Euskadi.

As traiñeiriñas supoñen o

arranque da tempada de trai-
ñeiras, que se estende entre
xuño e setembro. Ademais do
Mecos, o Tirán, tamén de
Moaña, pretende volver bri-
llar, logo de grandes cambios
na súa estrutura. Hai que
prestarlles atención tamén
aos clubes do norte, especial-
mente o Cabo de Cruz, de
Oleiros, que promete unha
excelente campaña.♦♦

Mecos domina a tempada de remo

Acaba en Vigo o ciclo dun adestrador obsesionado pola súa propia imaxe

¿Quen ten o número de teléfono de Víctor Fernández?

PA C O  VILABARR O S

O ocaso
do fútbol
espectáculo
O técnico do Celta sempre se gabou de
que o seu era un fútbol de ataque, es-
pectacular, concibido para marcar go-
les, carente dese “instinto da especula-
ción” que sempre dixo rexeitar. Esta
máxima valeu para os dous primeiros
anos do seu mando. Difícil será esque-
cer o bo fútbol desenvolvido en Bir-
mingham ou ante o Liverpool.

Víctor Fernández tamén ten o méri-
to de facer un dos mellores partidos que

se recordan do Celta en Riazor, aínda
que a mala fortuna e a escasa puntería
impediron unha vitoria viguesa, na
tempada 1999-2000. Tamén hai que
lembrar bonitos partidos, durante este
período, en Barcelona ou no Bernabéu,
campos nos que o Celta sempre sacaba
ese xenio que lle permitía o lúcido sis-
tema de xogo do aragonés. Daquela,
Fernández conseguiu que o Celta fixe-
se o mellor fútbol de Europa.

Mais todo iso rematou hai dúas
tempadas. Canal Plus e a Cadena Ser
(en Madrid, porque en Vigo xa se ini-
mizara Fernández co director da ra-
dio, Eugenio Eiroa) seguían a falar de
fútbol vistoso, esquema prodixioso,
ataque sen descanso. Todo iso fora
certo en tempos, pero xa se perdera
aquel estilo. O Celta converteuse nun

equipo eficaz –especialmente este
ano, no que se marcaron 64 tantos–
pero conservador.

Diante da afección, en Balaídos,
os célticos comezaban a perder tempo
no minuto 10, se é que xa se ía gañan-
do e xa son famosos os berros de
Mostovoi a unha recollepelotas por
non afastar un balón no tempo de des-
conto. Víctor Fernández fixo famoso
o seu potente asubío para pedir que se
aguantase o balón nun córner contra-
rio e perdeu máis dunha vez a com-
postura ao ter que lle contestar a al-
gún xornalista que se atrevía a criticar
o seu sistema. Non obstante, os que
convivimos con el durante tanto tem-
po, estrañaremos as súas acertadas
análises futbolísticas, a súa sensatez e
a súa profesionalidade.♦

Os catro anos de Víctor
Fernández confirmaron as

grandes expectativas do Celta
pero crearon rutinas perniciosas



Danza
na pedra
A sétima edición do Festival Interna-
cional En Pé de Pedra celebrarase do
28 ao 30 de xuño. De novo a danza
volverá tomar as rúas e prazas com-
postelás baixo a organización da Sala
Galán. Hisako Horikawa, de Xapón,
Korzo Producties, da Haia, Matarile
Teatro, de Compostela, Provisional
Danza, de Madrid e B. Monteagu-
do, Ana B. Pérez e A. Martén, da
Coruña, son algunhas das compañí-
as que participan no En Pé de Pedra.♦

Concertos
clásicos en Lugo
Botou a andar o 16 de maio o Festi-
val de Música “Cidade de Lugo”,
encadrado na XXX Semana do Cor-
pus. As sopranos María José More-
no e María Espada, o pianista K.Mo-
retti, o dúo de violonchelo e guitarra
Velev-Abraldes e Jordi Savall son
algunhas das figuras que se poden
ver no festival, que remata o 5 de
xuño. Do Barroco ás formas con-
temporáneas, esta cita da música cul-
ta acada cheos na cidade da muralla.♦

Noia por Avilés
de Taramancos
Na vindeira reunión da Academia de-
cidirase quen será a figura homena-
xeada no vindeiro Día das Letras e en
Noia xa levan tempo en campaña po-
lo poeta Avilés de Taramancos. Xa
cumpridos os dez anos da morte, a fi-
gura de Avilés supera este requisito
establecido na homenaxe do 17 de
maio. O Liceo de Noia xa se dirixiu á
Academia para amosar o apoio dos
2.800 socios a que o autor dos Cantos
caucanos sexa a figura do 2003.♦

Agustina
Bessa-Luís repite
Aínda que moitos autores reclaman o
Camões para Agustina Bessa-Luís, te-
rá que conformarse con recibir por se-
gunda vez o Grande Premio de Ro-
mance e Novela da Associação Portu-
guesa de Escritores, que non é pouco.
A obra galardoada é O Princípio da
Incerteza-Jóia de Familia, que ven de
ser adaptada ao cinema por Manoel de
Oliveira e presentada en Cannes.
Bessa-Luís acadara o mesmo premio
en 1984 por Os Meninos de Ouro.♦
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noite entra no día 17 de maio e o mes conclúe
coa campaña para designar ao próximo homena-
xeado no Día das Letras Galegas. Noia e o Bar-

co de Valdeorras son dúas localidades que pulan para
que a designación recaia sobre Avilés de Taramancos e
Florencio Delgado Gurriarán, respectivamente. Diversos
colectivos xa se dirixiron á Academia para presentar as

súas solicitudes. Tamén unha semana despois da grande
data das letras e da fala, a Mesa pola Normalización Lin-
güística celebra o día 25 en Compostela o Encontro Na-
cional sobre a Lingua, co lema “Necesitamos un novo pu-
lo normalizador”. A semana deparou ademais unha mala
noticia. A morte o pasado domingo día 19 do asturiano Sil-
verio Cañada, o editor da Gran Enciclopedia Gallega.♦

A

Fernando Casás,
a natureza na sala de exposicións



XAN CARBALLA
O que hai moi poucos anos
era unha reivindicación pedi-
da por distintas organiza-
cións de normalización lin-
güística pasou neste 17 de
maio a ser parte do discurso
da Real Academia Galega: a
política lingüística ten que ter
máis peso no organigrama da
Xunta. Así o reivindicou Xosé
Ramón Barreiro en Ponteve-
dra, na sesión extraordinaria
do Dia das Letras Galegas.

O uso do galego no ensino, nas
empresas e nos medios de co-
municación centraron parte da
intervención pública do presi-
dente da Real Academia na se-
sión extraordinaria do Dia das
Letras Galegas celebrada no Te-
atro Principal de Pontevedra e
que tería continuación ao dia se-
guinte en Vilafranca do Bierzo.

Barreiro fixo lectura pública
das propostas que achegou á
Xunta o pasado 10 de Febreiro,
aínda que xa foran aprobadas na
sesión da RAG do 8 de Setembro
e ficaran á espera da celebración
das eleccións autonómicas e a
posta en marcha do novo gober-
no da Xunta.

As reclamacións académicas
teñen un forte calado político.
Partindo da análise dos case vin-
te anos de aplicación da Lei de
Normalización Lingüística, a
RAG considera que debe au-
mentarse o rango político do que
hoxe é a Dirección Xeral de Po-
lítica Lingüística, de maneira
que se convirta mesmamente
nunha vicepresidencia, de xeito
que aumente considerabelmente
o seu orzamento e, sobretodo,
que teña competencia sobre todo
o organigrama das Consellerías.

Axudas condicionadas

A RAG fixo súas as análises que
falan do descenso do uso do ga-
lego nos medios de comunica-
ción privados, apesar das axudas
multimillonarias realizadas nes-
tes anos: teríase pasado entre
1990 e 1998 dun testemuñal
4,23% a un 3,29%. Sería sobre as
empresas de comunicación e ta-
mén a outras que “publicitan,
venden e factura  en castelán o
que produciron en galego”, ás
que se debería dirixir unha políti-
ca que condicionase as subven-
cións e as axudas ao emprego
efectivo do galego. Segundo a
Academia debería esixirse a estas
empresas axudadas publicamen-
te que contratos, nóminas, rotula-
ción, etiquetado, publicidade e
facturación se realicen en galego.

Facíase eco desta maneira a
proposta académica de traballos
como o realizado polo Consello
da Cultura Galega sobre o uso
do galego na publicidade que
chegou á conclusión de que ha-
bía unha meirande receptivida-

de polos consumidores aos pro-
dutos que realizan a súa promo-
ción publicitaria en galego.

Tamén respecto ao ensino se
reclamou unha meirande aten-
ción e novas propostas ante unha
realidade sociolóxica que só con
enunciala advirte da situación:
“parece que entran nas aulas
máis galego falantes dos que sa-
en ao acabar o periodo escolar”.

A praza central de Vilafran-
ca de Bierzo acolleu o día 18
aos académicos –unha repre-

sentación máis reducida que a
víspera de Pontevedra–, que fi-
nalmente celebraron unha se-
sión académica na que intervi-
ron Díaz Fierros, que trazou
unha semblanza do perfil cien-
tífico de Sarmiento, e máis
Francisco Fernández Rei e
Méndez Ferrín, que aproveita-
ron para resaltar a importancia
dunha celebración nas terras
galego-falantes que non per-
tencen á Galiza administrativa.

Culminaba así unha xornada

que supón un definitivo recoñe-
cemento oficial da vinculación
lingüística e cultural con Galiza
do Bierzo occidental, As Porte-
las e  as Terras de Navia-Eo. Alí
estaban participando organiza-
cións como a Escola de Gaitas
de Vilafranca, a Mesa prá Defen-
sa del galego de Asturias ou Xei-
to Novo, que ao dia seguinte re-
cibirian en Padrón, xunto a Feli-
pe Lubián, o Pedrón de Honra,
ademais doutras organizacións
de máis recente fundación como

Fala Ceibe do Bierzo.
Precisamente estes días as

organizacións de defensa do
galego de Asturias criticaron
que a Vicerrectoría de Exten-
sión Universitaria da universi-
dade de Uviéu en colaboración
coa Academia de la Llingua
Asturiana, realicen tres cursos
de llingua asturiana no conce-
llo galego-falante de Ibias.

O Partido do Bierzo
a prol do galego

Fronte ás reticencias doutras
forzas políticas, o Partido do
Bierzo emitiu un comunicado
despois dos actos do Día das
Letras, que se prolongaron o 18
e o 19 en Vilafranca cun festival
poético-musical, no que anun-
cia a súa intención de “defender
nas institucións nas que esteña-
mos representados o uso do ga-
lego no Consello do Bierzo,
mancomunidades e Concellos”.

O PB anuncia a elaboración
da propaganda, redacción e lega-
lización dos estatutos do partido,
e a versión en galego da súa pá-
xina web; e a realización de pro-
paganda bilíngue nas candidatu-
ras municipais do Bierzo Oeste.

Na mesma dirección é es-
pecialmente singular que o
portal de internet www.Bierzo-
Portal.com decidise facer unha
versión completa en galego de
todos os seus contidos.♦
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A Academia reclama o rango de
vicepresidencia para Política Linguística
A presencia do galego no Bierzo recibe o amparo oficial

Francisco Fernández del Riego, escoita con atención ao seu sucesor na presidencia da RAG, Xosé Ramón Barreiro, en presencia de Manuel Fraga, durante a sesión académi-
ca celebrada en Pontevedra. Á dereita, o grupo da Escola de Gaitas de Vilafranca, que participou no acto de homenaxe ao poeta berciano Antonio Fernández Morales, no ce-
miterio de Cacabelos. Máis tarde, na Casa do Concello, apresentouse unha antoloxía da súa obra poética, en galego e castelán, na que interviron Henrique Costas, X.A. Bal-
boa de Paz, Antonio Pereira, Xosé Luís Méndez Ferrín e Anxo Angueira.

No Teatro de Vilafranca do Bierzo tivo lugar a segunda parte da sesión da RAG neste ano Sarmiento.
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C.V.
O romanceiro non tivo moita
sorte na literatura galega. Os
compendios da tradición lite-
raria popular atoparon cir-
cunstancias editoriais adver-
sas que se sumaban a unha
consideración xeral que cues-
tionaba a riqueza da tradición
romancística na lingua gale-
ga. O antropólogo Xosé Ra-
món Mariño Ferro e o estu-
dioso da literatura Carlos L.
Bernárdez editan Romanceiro
en Lingua Galega (Xerais), un
libro que quere recuperar a
riqueza da poesía popular pa-
ra a nosa historia literaria. 

O traballo de X. R. Mariño Ferro
e Carlos L. Bernárdez recolle os
corpus de romances elaborados
desde o século XIX ademais de
traballos inéditos como a colec-
ción de Hervella Courel e ofrece
nun volume o máis amplo catálo-
go de romances en lingua galega
coas distintas versións atopadas e
un estudio de cada unha das pe-
zas. “Interesábanos destacar que,
contra o que se pensaba, existe
un Corpus notábel e variado cun
grande interese literario”, sinala
Carlos L. Bernárdez que, sen ob-
viar as interferencias lingüísticas
que se detectan nestas composi-
cións tradicionais, mostra a exis-
tencia dun amplo número de ro-
mances en lingua galega. 

De cada unha das composi-
cións, os autores elaboran un es-
tudio desde distintas perspecti-
vas que van da simbólica, a lite-
raria ou mesmo a antropolóxica

configurando un singular mode-
lo de estudio inédito ate agora en
Galiza. “Nas literaturas peninsu-
lares existen análises e compila-
cións das que aquí careciamos.
O noso traballo estudia cada un
dos poemas e sitúaos con re-
ferencia á tradición panhispánica
e á baladística europea é tamén á
galego-portuguesa. Analizando a
historia dos traballos arredor dos
romances podemos concluír con
que houbo unha certa desgracia
na transmisión deses estudios”,
sinala o crítico literario. 

As últimas que cantan

Un dos obxectivos dos dous in-

vestigadores é “salientar que o
romance é parte da literatura ga-
lega. Trátase dunha tradición que
está incluída en literaturas como
a catalana, a portuguesa ou a es-
pañola pero na nosa non se lle
deu a relevancia que merecen. É
certo que había abundancia en
castelán pero tamén hai un volu-
me importante en galego”. 

En 1863 recóllense por pri-
meira vez por escrito gracias ao
traballo de López de la Vega, en-
cetando un camiño que logo
continuarían Manuel Valladares,
os irmáns de la Iglesia, Murguía,
Saco y Arce, Casto Sampedro,
Said Armesto, Hervella Courel,
Vicente Risco, Dorothe Schubart

ou Antón Santamarina pero, co-
mo os autores sinalan, a historia
editorial non lles ía ser propicia.
“En todos os pobos europeos
perdeuse moita tradición. Sen
embargo, Galiza é un territorio
privilexiado porque a cultura
agraria perdurou durante moito
tempo viva e fixo que se conser-
varan na tradición popular” afir-
ma Bernárdez, mentres anota
que a memoria oral continua vi-
va nas xeracións máis vellas, “na
súa fase final de transmisión
oral”. Papel primordial teñen as
mulleres como conservadoras
desa tradición cultural, “como
contadoras e cantadoras de ro-
mances e posibelmente tamén
como creadoras anónimas, la-
bregas, tecedeiras...”. 

“Ionde vai aquil romeiro/ ca-
miño de Compostela/ ios pés le-
va cheos de sangue/malpocado
pobre vello...”. Son versos dun
dos romances máis coñecidos
que relata a peregrinaxe de don
Gaiferos a Compostela que que
conta con versións recollidas
por Murguía, Santalices ou Said
Armesto. Interpretado polo pro-
pio Santalices e despois tamén
cantado por Amancio Prada, o
romance sigue a sorte doutras
composicións como “A lavan-
deira” que recentemente musi-
cou o gaiteiro Carlos Núñez. 

A principal sorpresa dos in-
vestigadores foi atoparse coa ri-
queza case descoñecida do mun-
do romancístico galego. A re-
compensa ao traballo sería que
se recoñecese o valor literario
do romanceiro na nosa lingua.♦

Fotos
RAMIRO FONTE

Opoeta Luis Muñoz, leal
amigo, tivo bo coidado
en escollelas ben. Son

as fotos de Luis Cernuda, ese
grande e verdadeiro poeta, ó
que eu lle teño manifestado
unha lealdade de lector de vin-
te e pico anos. É, como xa
teño escrito nunha destas
columnas, unha das fontes da
miña poesía. Debo dicir que a
súa dicción, a un tempo trans-
parente e amarga, nunca se bo-
rrou dos meus versos. Xa sei
que agora non é ningún mérito
atribuírse influencias cernudia-
nas. Fano, incluso, os homes
de poder. Son os paradoxos
dos grandes poetas solitarios.
Ninguén parece ter dereito a
escoller os seus lectores. Nin
sequera Cernuda, que soía en-
rabecharse con eles, e
arredalos dos seus poemas se
sospeitaba que eran hipócritas,
sen seren os seus semellantes. 

Todo autor acaba
construíndo arredor de si unha
lenda humana. A lenda de Cer-
nuda era, para moitos, unha
lenda negra. Un solitario, un
home difícil, unha persoa pro-
pensa a todo tipo de
susceptibilidades. O epistolario
entre Guillén e Salinas, o seu
profesor, preséntanolo así.
Algúns poemas do sevillano
parecen darlles a razón ós dous
poetas puros, cheos de ecuani-
midades. Pero velaí que a bio-
grafía fotográfica de Cernuda,
realizada con motivo da expo-
sición coa que se conmemora
o  seu centenario, preséntanos
un home de rostro diferente.
Luis Cernuda, xa o sabiamos
todos, era un dandy que imita-
ba na vestimenta os actores de
Holywood e, segundo a
anécdota, incluso era quen de
chorar por non ter diñeiro para
mercar unha camisa que vira
nun escaparate. En case todas
estas fotografía o seu rostro re-
presenta ser o dun amante da
vida ou, tamén podería dicirse,
o dun partidario da felicidade.
Dandy en épocas de traxedia,
gustáballe posar cos nenos ou,
en bañador, co seus amigos na
praia. Polas fotos, temos que
reconsiderar moitas cousas
arredor da lenda de Cernuda.
Se estaba desolocado, como
poeta, na chamada xeración do
27, era debido ó proxecto dun-
ha obra poeticamente pura e,
xa que logo, insubornable. 

Vendo as fotos do poeta
(nalgunha está co seu amigo o
galego Serafín Ferro, persona-
xe máis novelable aínda  có
sevillano) eu recordo a felici-
dade que tamén acompañou
ós poetas máis amargos. Sabi-
da é a anécdota da filla de Ro-
salía, dona Gala, cando ían vi-
sitala á súa coruñesa mesa ca-
miña. Dicíalles sempre ós ro-
salianos que a súa nai non fo-
ra unha muller triste, senón
unha muller moi alegre. Os
bos lectores de Rosalía
sospeitan que tiña razón.
Tamén os de Cernuda. Case
tódalas formas diversas do seu
rostro parecen dicirnos desde
os retratos: Crédeme. Tiven
unha vida fermosa.  O sorriso,
ese é o verdadeiro patrimonio
dos poetas amargos.♦

A poesía popular esquecida
Carlos L. Bernárdez e X. R. Mariño Ferro publican
Romanceiro en lingua galega

A literatura oral reverdecía moitas veces a carón do lume.



Título: Trece Badaladas.
Autor: Suso de Toro.
Edita: Xerais.

Poucas veces un lector pode
presentir con tanta xusteza o
mundo que encerra un libro co-
mo ante a capa da nova novela
de Suso de Toro editada por
Xerais. Primeiro o título, ó
meu ver magnífico, a cifra
mesma da intriga, da traxedia,
e ó seu pé o monstro medieval
que convoca o mundo do escu-
ro e do esotérico. Estas trece
badaladas retumban como un
signo que emite a terra a través
do ceo, son latexos cheos de
misterio pero tamén de trans-
cendencia, de espiritualidade.

Porque esta é una historia de
terror, un relato de misterio, un-
ha novela gótica, pero non só.
Aproveitando un molde xenéri-
co atractivo, moi próximo dos
gustos do cine actual, non en
van a adaptación cinematográfi-
ca da novela está xa en proceso
de rodaxe, Suso de Toro busca
tamén ofrecer unha reflexión
seria sobre o sentido transcen-
dente na sociedade contemporá-
nea. Así ó carón da liña máis na-
rrativa, ó carón do mero pracer
do suspense, atopamos unha
pescuda na vivencia relixiosa
no sentido máis amplo.

O paso da narración gótica á
novela de ideas dáse aquí con
naturalidade. De feito, o senti-
mento de terror, o abraio ante o
sobrenatural ten moito que ver
coa metafísica. Quen expresa o
seu medo aprende a coñecerse e
Celia, a protagonista de Trece
badaladas emprende, a través
dunha estructura de Requiem
que marca a división en capítu-
los (Introitus, Agnus Dei, Libera
me), unha viaxe iniciática cara ó
coñecemento e á salvación. Su-
so de Toro parte dun subxénero
do que retoma todos os elemen-
tos máis claramente recoñeci-
bles, a técnica do manuscrito
atopado (que neste caso, por
mor dos tempos, é un disquete
que Celia, a escritora protago-
nista, lle fai chegar a un autor
que se presenta como editor); a
presencia sobrenatural, a maldi-
ción, a violencia, os sacrificios
humanos, a atmosfera medieval
oprimente... para, nunha rara
finta, transcendelo buscando dar
resposta os interrogantes máis
profundos da sociedade actual. 

O argumento de Trece Ba-
daladas desenvólvese desde o
presente por personaxes que
herdan unha maldición do pa-
sado. Unha forza demoníaca
está a exercer o seu poder sobre
Xacobe, o director dunha pro-
ductora de cine. Celia presénta-
lle un guión onde el cre ver as
claves do que lle está aconte-
cer. A partir dese momento en-
frontarán xuntos o maléfico

nunha aventura cun final tráxi-
co e, ó tempo, esperanzado. 

O misterio
do Santiago medieval

A maldición váisenos desvelan-
do paseniñamente a través das
pescudas dos protagonistas e do
monólogo dun personaxe fantas-
mal, o Mestre Mateo, transfor-
mado aquí en Fausto, no anxo ca-
ído. Mágoa que no desenvolve-
mento da historia a relación entre
o meigo que desafía o poder do
apóstolo, o pauto demoníaco de
Mateo, e o sacrificio de meniños
no Pico Sagro
resulte un algo
forzada, confu-
sa, sen acabar
de ligar plena-
mente. Sexa
como for, todo
remite a Santia-
go. Santiago
como grande
sepulcro, como
cidade nacida
dunha necrópo-
le. A cidade co-
mo un labirin-
to, a súa histo-
ria profunda,
aparece nesta
novela como parte fundamental
da ficción. Así Trece Badaladas
engádese á longa nómina de no-
velas con Santiago como escena-
rio e como protagonista. Hai eru-
dición e historia, ás veces escora-
da cara a un certo didactismo
(que tal vez resulte moi útil ó lec-
tor de fóra de Galicia na súa edi-
ción en castelán) pero o que ofre-
ce maior rendemento literario é a
pescuda no potencial mítico da
cidade. Como di Celia: “Santiago
é mito, todo o que escribas sobre
a cidade é literatura. Só podes es-
cribir se te tiras a fondo por ese
camiño, pola literatura que nace
do mito”. Suso de toro tírase a
fondo e aproveita para a súa na-
rración gótica a suxestión da reli-
xión mistérica e do esoterismo
probablemente existente nun
centro espiritual do rango en que
o foi a  Compostela medieval. 

Á marxe da peripecia nesta
novela enfróntanse, como dixe-
mos, diversos camiños da espiri-
tualidade. A figura de Ramírez
sérvelle o autor para afondar na
vía máis ortodoxa, a dun católico
tipo. Como membro da confraría
do sepulcro, na que solicita entrar
o posuído Xacobe, este persona-
xe marxinal, atormentado e es-
cravizado polas sesións de diáli-
se, vai mesturando nun estupen-
do monólogo narrativo as súas
investigacións sobre o postulante
cos pensamentos sobre o mundo
actual e o papel da relixión. É es-
te un personaxe da xinea do Na-
no de Tic-Tac, unha voz grotesca
e esperpéntica que move a hilari-
dade pero tamén á reflexión. A

súa ollada tópica e inxenua, des-
cobre así a faciana máis obsoleta
do catolicismo, esa que rexeita
toda novidade introducida na so-
ciedade. É un home desnortado
que sabe que o seu mundo se de-
rruba e que, mesmo desde as sú-
as delirantes posturas conserva-
doras, amosa a realidade do bal-
deiro contemporáneo: “Confir-
mo o ruxe ruxe de que son unha
antigalla, un trasto doutro tempo
que non comprende cara onde
vai a nosa sociedade, ebria de
consumismo, que non respecta
cousa ningunha e que non practi-
ca a relixión. E precisamente por-
que non practica a relixión non
ten valores profundos”.

Revalorizar a literatura

Desde outra óptica completa-
mente distinta Celia, a través da
súa condición de escritora (que
semella actuar en certa medida
como o alter ego de Suso de To-
ro, poñendo no ámbito da fic-
ción as ideas que este defende
publicamente), presenta a arte, a
literatura, a música, como as ví-
as máis eficaces de revelación
do misterio, da dimensión trans-
cendente da existencia.

Trala defunción certificada da
novela, logo dun século XX mar-
cado pola reflexión sobre a lin-
guaxe, que no último extremo le-
va a imposibilidade mesma de di-

cir, lembremos a Beckett e a súa
poética do silencio, reivindicar
agora a literatura como forma de
verdadeiro coñecemento semella
algo antigo, estraño. Sen embargo
Suso de Toro amósase convenci-
do de que crer no poder universal,
intemporal, da literatura é a única
vía de saída nun panorama cultu-
ral esgotado e confuso. 

A literatura revalorízase así
en función da súa capacidade
para atinxir a intensidade, o ex-
traordinario, o misterio, unha
sorte de esencia fondamente co-
nectada coa vivencia relixiosa.

Unha ten a impresión de que
na cabeza de Suso de Toro convi-
ven dous autores, dúas poéticas.

Porque quen defende esta dimen-
sión máxica e transcendente co-
nectada co mito é tamén quen
asina novelas caracterizadas pola
fragmentación, a desintegración,
a deconstrucción, tan propias do
discurso da posmodernidade. Te-
ríamos así dúas liñas contradicto-
rias a de Caixón de Xastre, Pola-
roid, FM, Tic-Tac ou Círculo
fronte a mítica-épica de Land Ro-
ver, A Sombra Cazadora, Calza-
dos Lola ou Non Volvas. Unha
tendencia que afonda na escisión
da identidade contemporánea e
outra que reacciona buscando de
novo a religazón, o sentido.♦

REXINA VEGA
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Suso
de Toro
parte do
subxénero
gótico para,
nunha rara
finta, darlles
resposta
aos interro-
gantes máis
profundos
da socieda-
de actual.

Terror e metafísica
Suso de Toro, entre a novela gótica e
a novela de ideas

A reivindicación da literatura co-
mo palabra escrita portadora de
verdade e coñecemento convive
en Trece badaladas cunha histo-
ria trepidante onde se deixa ver
para ben e para mal, o guión ci-
nematográfico. E é que inicial-
mente esta historia naceu como
unha serie de televisión de trece
capítulos que logo foi adaptada ó
formato de longametraxe polo
propio Suso, Xabier Villaverde,
Curro Royo e Juan Vicente Po-
zuelo. Como apuntamos máis
enriba estes días, cadrando xusto
coa saída do libro,  a película es-
tase a rodar en Santiago, produ-
cida por Continental,  dirixida
por Xabier Villaverde e protago-
nizada por Juan Diego Botto,
Luís Tosar e Marta Etura.  Ade-
mais de poder asistir en directo á
rodaxe mediante a páxina web
http:/www.trececampanadas.co
m están previstas actividades, ó
meu xuízo dunha extraordinaria
importancia pedagóxica, sobre a
literatura levada ó cine cos alum-
nos dos institutos de Galicia. 

A adaptación cinematográfi-
ca de novelas galegas semella
unha tendencia moi recente que
aparece ligada, malia ser sen
dúbida unha boa noticia para a

divulgación da literatura e do
país, á posición consolidada en
Madrid de a penas dous autores:
Manolo Rivas con A lingua das
bolboretas e a aínda inédita, O
lapis do carpinteiro e Suso de
Toro que desembarca con cinco
novelas en proceso de produc-
ción: Trece badaladas, Non Vol-
vas, Conta Saldada, A Sombra
Cazadora e Calzados lola.

O cine actual parece precisar
cada vez máis a literatura como
fornecedora de historias. En Tre-
ce badaladas que presenta o
percorrido inverso ó habitual
(non é unha novela convertida
en guión, é un guión convertido
en novela), a liña de reflexión
metapoética de Celia ofrécenos
ideas suxestivas verbo da actual
relación entre estas dúas lingua-
xes creativas. “...desde que hai
cine, a novela ten un lector que
lle pide ao libro algo distinto
(...). O cine ten que satisfacer o
gusto común, mais a novela non
debe, debe satisfacer á xente de
bo gusto. E o bo gusto para esa
xente pide que non haxa senti-
mentos nin estremecementos,
pide frialdade e ironía,e a poder
ser un toque de cinismo. Pouca
acción e personaxes neutros. A

acción e as paixóns non son de
bo gusto”. O cine como territo-
rio da emoción irracional, e a
novela como ámbito dunha re-
flexión anémica. Porque, como
segue a dicir Celia “Na literatu-
ra xa non se escribe así, con pa-
rágrafos longos e ben enfiados
tratando de temas culturais e re-
flexións hard. Así falaban os
personaxes de antes das novelas
alemanas agora non existe o pu-
blico para ese tipo de literatura.
Se escribo hoxe o Doutor Faus-
to non ma publica ninguén”.

Trece Badaladas é unha no-
vela estraña porque quere solu-
cionar precisamente esta dis-
xuntiva. É unha novela arcaica,
un relato mítico e tráxico, e é
unha novela moderna cunha
seria reflexión sobre a contem-
poraneidade e un maxistral em-
prego do monólogo e a focali-
zación selectiva. É tamén unha
novela cinematográfica, cun
terror que beirea os tópicos de
serie B, e unha novela densa
cun importante pouso de alta
cultura. Unha encrucillada que
pretende dar resposta ó cami-
ños futuros da ficción literaria. 

Un libro entretido e profun-
do, a cuadratura do círculo.♦

Emoción e reflexión ou cine e literatura

Trece Badaladas é unha novela estraña porque quere solucionar a disxuntiva entre
cine e literatura.
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Título: Memoria para Xoana.
Autor: Marica Campo.
Edita: Espiral Maior.

Na narrativa dos últimos anos
asistimos a unha corrente re-
visionista que esmigalla o
tempo pasado. As tentativas
de recuperar a memoria cons-
titúen xa un número moi apre-
ciábel, demasiado como para
que non nos preguntemos se
non estarán anunciando algo
novo, quizá unha nova etapa,
na narrativa galega. Salseiros
de Francisco Calo, que co-
mentamos a semana pasada, e
Memoria para Xoana de Ma-
rica Campo que nos ocupa ho-
xe, comparten este afán revi-
sionista, aínda que desde dúas
estratexias di-
ferentes: a vi-
sión da socie-
dade desde os
seus elemen-
tos humanos,
no caso de
Calo e a vi-
sión do indí-
viduo como
producto da
evolución so-
cial, na obra
da autora do
Incio.

O libro de
Marica Cam-
po comeza por
Xoaniña, a nena que vai nacer.
A súa nai elabora un relatorio
memorístico que chega deica a
súa tataravoa e que constitúe o
pre-mundo de Xoaniña, porque
ela é o último chanzo desa ca-
dea, o último froito dunha ár-
bore na que Pepa a Toupa, cega
e deforme, é un substracto de
referencia obrigada. 

Nese premundo figuran
Pepa, Rosa, Carolina, Carme,
en orde descendente e deica
chegar á nai da rapaciña, co-
mo estructura troncal á que se
engaden (o señor de Mezur;
Xenxo, irmán de Carolina, Pe-
dro, avó de Xoaniña e os amo-

res da nai: François, Lalo e
Alexei) os representantes do
mundo masculino que habitan
unha historia onde a transmi-
sión matriarcal non remata
nas personaxes humanas se-
nón que, en virtude dun fondo
simbolismo que no final se
corporeíza no violín de Pepa,
chega á mesma terra, Galiza.
Porque aquel violín ao que o
moinante, acompañante de
Pepa, tiraba como podía as
notas que acompañaron a lim-
pa voz da tataravoa de Xoani-
ña, nada menos que se revela-
rá como un Stradivarius, evi-
denciando que o maior tesou-
ro, a meirande riqueza, con-
siste en conservar as raíces.
Velaí tamén o significado des-
ta Memoria para Xoana, unha
metáfora, un símbolo, un con-
vite a non esquecer as raíces,
que se superpón á visión fe-
mina da historia, compleman-
tándoa. 

Un convite contado, con
sentimento e elegancia, con
coñecemento e previsión, ao
longo dunha ducia de breves
capituliños, o conxunto dos
cales, na contracapa se define
como novela de maneira un
tanto xenerosa. 

Desde as súas 63 páxinas,
como mínimo habería que fa-
lar de novela breve, e ainda
así a xenerosidade antóllase
excesiva. Conto longo cádra-
lle algo mellor. Aínda que te-
ña estructura novelesca, o re-
mate é típico do conto e o nú-
mero de personaxes tampouco
é elevado (sobre todo se te-
mos en conta as dilatadas es-
quinas temporais) e, antes de
nada, non se expón unha evo-
lución sicolóxica. Formato
curioso, que conta con prece-
dentes adiantados ao seu tem-
po e que non deron callado se
cadra por iso mesmo, pero
que, botando unha ollada nas

literaturas occidentais, parece
volver emerxer ao lado das
brevidades. 

O mundo editorial e as po-
sibilidades de achar unha co-
mercialización non gravosa, te-

ñen moito que dicir para o éxi-
to desta fórmula que propor-
ciona unha alternativa ás ca-
rencias temporais.♦

XOSÉ M. EYRÉ

FFIICCCCIIÓÓNN
1. AS CHAMADAS PERDIDAS.
Manuel Rivas.
Xerais.

2. O SOL DO VERÁN.
Carlos Casares.
Galaxia.

3. TRECE BADALADAS.
Suso de Toro.
Xerais.

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

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

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

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

3. MARTÍN SARMIENTO
Francisco Carballo.
A Nosa Terra.

4. MARTÍN SARMIENTO
NA ILUSTRACIÓN

Xosé Luís Barreiro.
Bahía Edicións.

5. GRAMÁTICA
DA LINGUA GALEGA.

Rosario Álvarez - Xosé Xove.
Galaxia.

Tabela das letras

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

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

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.

Unha saga matriarcal
Marica Campo convida a conservar as raices

Marica
Campo
atesoura
sentimento
e elegancia
nunha obra
breve,
aínda que
con
estrutura
novelesca.

Marica Campo.                                                                              P. VILABARR O S



P. BERGANTIÑOS
Pizarra, prata, coiro, ma-
deira e até acibeche ou co-
ral son algúns dos materais
que o artesán André Navia
funde nos seus reloxios. Pe-
zas únicas que mostra no
restaurante Dezaseis de San-
tiago até mediados de Xuño.

Pendurados da pedra, os relo-
xios chaman a atención polos
materiais e o deseño co que o
seu autor viste as agullas. O
creador, André Navia, artesán
da prata, especializouse na súa
elaboración hai aproximada-
mente cinco anos. “Empecei a
traballar coa prata e o acibe-
che, pero había que buscar al-
go máis para poder vivir disto.
Non é doado competir coa
produción industrial e se que-
res entrar no mercado tes que
probar con cousas novas”, co-
menta.

A idea tivo éxito, prendeu
de boca en boca e agora píden-
llos por encargo. El quítalle
importancia. “Non penso que
haxa moita diferencia entre o
que fago eu e o traballo dun fe-

rreiro ou carpinteriro –comen-
ta. O que pasa é que a xente da-
lle máis valor a unha cousa que
a outra”. Di que unha das
maiores dificultades é a de
conseguir rematar a obra sen
que rompa.

No Dezaseis expón unha
selección de dezasete reloxios
con formas máis ou menos pu-
lidas e con prezos que van

desde os 50 aos 500 euros.
Predomina a pizarra e, nal-
guns casos, frente as posibili-
dades xeométricas, o traballo
creativo aproveita a esponta-
neidade da pedra. Tamén des-
tacan péndulos e motivos en
prata con pedras. “Nunha peza
do tamaño da palma da man
un pode pasar traballando ata
un mes”, explica.♦
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A Trabe de Ouro
Publicación galega de
pensamento crítico

Nº 49. Xaneiro-marzo de 2002. Prezo 10 e.
Dirixe: Xosé Luís Méndez Ferrín.
Edita: Sotelo Blanco.

O indio Aijaz Ahmad escribe
un artigo sobre a hinduidade e
os perigos do fascismo. “O
fascismo e a cultura nacional:
ler Gramsci nos días da
hindutva’. Anxo Angueira co-
menta o poema de Rosalía de
Castro ‘Miña santiña/Miña
santasa’. X.L. Méndez Ferrín
volve ao Divino Sainete de
Curros Enríquez. Uxía López
reseña o pulo da banda
deseñada en
Europa.
Manuel Ba-
rreiro fai
unha viaxe
ao IIº Foro
Social Mun-
dial de Porto
Alegre. José
Viale Moutin-
ho escribe un
relato,
Enquanto a noite alarga a es-
curidão.♦

Abrente
Nº 23. Xaneiro-marzo de 2002. Prezo 10 e.
Edita: Primeira Linha.

A redacción desta publicación
felicítase polo éxito das mobili-
zacións anticapitalistas durante
a xuntanza europea de
Compostela a mediados do pa-
sado mes de febreiro. André
Seoane re-
flexiona
sobre o re-
xurdimento
do naciona-
lismo espa-
ñol. Carlos
Morais
reflexiona
sobre a loita
de clases en
Galicia. Dáse
conta tamén
do IIIº Congreso de Primeira
Linha, que se cerrou cun apoio
ás teses comunistas,
actualizadas ao século XXI.♦

Raigame
Revista de arte, cultura
e tradicións populares

Nº 15. Maio de 2002.
Dirixen: Mariló & Xulio Fernández.
Edita: Deputación de Ourense.

Henrique Rabuñal, Henrique
Bande, Xosé Luís Barreiro,
Antón Costa e  Henrique
Monteagudo escriben un espe-
cial sobre o Padre Sarmiento,
co gallo do Día das Letras.
Helena González fai unha
semblanza
da imaxe
dos cregos
en Galicia
nos séculos
XVIII e
XIX, a
través das
cantigas po-
pulares. Clo-
dio González
recorda os
nomes e tipos
de aparellos de labranza.♦

O soldado
de Alfredo Conde
O vello protagonista de Memo-
ria do soldado, de Alfredo Con-
de, vai lembrando a súa vida
marcada pola participación dun-
ha guerra que dividiu o seu país

en dous bandos e pola
súa con-
dición
homose-
xual. O
autor de
Allariz
volta á
“novela
simbólica”
situando a
acción nos
terreos de
Oldn e máis

nos de Eol nunhas páxinas
caracterizadas polo
antibelicismo. A última novela
de Alfredo Conde está editada
por Sotelo Blanco.♦

Teatro telefónico
Esta é unha peza de teatro cun-
ha soa protagonista visíbel, un-
ha obra na que o ritmo ven
marcado por sete chamadas ao
telefono móbil desa muller. Ti-
túlase 39 veces chao, de
Miguel Sande, autor que gaña-
ra o premio Rafael Dieste en

1998 con
Ninguén
chorou
por nós e
que,con
esta nova
obra, que-
dou
finalista
na última
edición. A
comunica-
ción dos
sentimentos

a través doteléfono move unha
peza na que o amor vai deixan-
do de ser unha experiencia po-
síbel a medida que as
chamadas se van sucedendo.
Edita a Deputación da
Coruña.♦

Mitos das augas
Hai uns xenios acuáticos
femininos que se denominan
feiticeiras de Arbo e Melgaço e
que amedoñan aos que cruzan o
Miño cal sereas engaioladoras.
Xoán Xosé Teixeiro Rei publica
na editorial Toxosoutos Seres

galegos
das
augas.
Mitoloxía
compara-
da, onde
nos
presenta a
dezaseis
seres míti-
cos acuáti-
cos. O
autor, un
técnico de

medioambiente apaixonado da
mitoloxía, documenta a súa
existencia e establece unha
comparativa con outros citados
en lendas de diferentes partes
do mundo.♦

A . PA N AR O

André Navia, artesán do reloxio
Expón en Compostela dezasete pezas xenuinas

A.N.T.
Nunha única xornada pero cun
programa concentrado celébra-
se IFI, o I Encontro de arte So-
nora e Videocreación de Ponte-
vedra, unha proposta artellada
pola productora viguesa SIN-
SALaudio, o Colectivo Flexo e
a delegación de alumnos da Fa-
cultade de Belas Artes. O Festi-
val acolle ás máis novas pro-
postas musicais da man dun
amplo abano de creadores entre
os que se atopan Djs., Vjs., co-
lectivos de producción, músi-
cos e artistas plásticos. 

O día 23 de maio celébrase a
primeira edición dun festival que
se anuncia como foro de experi-
mentación que situará a Galiza á
pé doutros espazos de referencia
como son o Observatori de Va-
lencia, o Zeppelin de Barcelona
ou o Situaciones de Cuenca. Mú-
sica en directo con Imput Select,
Flexo, SINSALaudio, Minúscu-
lo, Adaline, LONGINA audio-
performer, NYDA ou Gudrun
Gut e Thomas Fehlmann, partici-
pación de credores de audio e ví-
deo como Ana López, Alexandre
Toucedo, Pablo López, ou Cova-
donga Pérez; audiocreacións a
cargo de Xoán Anleo, Flexo, Ig-
nacio García, Rubén Ramos ou
Carlos Nieto e talleres de audio-
creación a cargo de Chiu Longi-
na e David Chaves compoñen o
programa. 

IFI acolle así un feixe de
criadores de novas realidades
sonoras e visuais que teñen co-

mo punto de encontro as inves-
tigacións coas novas tecnoloxí-
as e a mestura de distintas dis-
ciplinas artísticas. A música
electrónica será pois a protago-

nista deste festival que se pe-
chará coa actuación do deiota
do colectivo Vigués SINSA-
Laudio e da sala Vademecwm,
Víktor Flores.♦

A última música electrónica
en Pontevedra
Celébrase o I Encontro de arte sonora e videocreación

Gudrum Gut é unha das participante no IFI.



¿Gosta da definición da súa
arte como “ecolóxica”?

Cando comecei en 1967 es-
taba de acordo pero logo fun
vendo que a ecoloxía era un ter-
mo empregado como calquera
outro e que se utilizaba igual
para vender zapatos que cami-
setas. O home como productor é
unha máquina equivocada, non
chegou a un punto de evolución
razonábel, sacáronlle a sensibi-
lidade. Xa ninguén mira o ceo
se non é para ver un satélite. A
miña ecoloxía vai por outra par-
te, máis relacionada coa ética. 

Pero a súa obra está moi
relacionada coa natureza. 

Nun determinado momento
doume conta de que todas as for-
mas están xa construidas, a tra-
vés da propia organicidade, do
sistema que se move no univer-
so, sol, lúa, calor, lume... todo is-
to é un sistema de transforma-
ción que xera formas que para
min son máis profundas que as
creadas pola racionalidade hu-
mana. A creación é inconsciente.
O consciente é exactamente
aquela situación que reduce a un
canon, pero iso non resolve na-
da. O que resolve é arriscar a al-
go que non coñeces, o descoñe-
cido está no inconsciente. 

¿A creación consiste en-
tón en buscar esas formas?

Eu teño un proxecto radical
que é mirar e nada máis. Fago a
obra coa mirada. A escultura
queda atrapada por algo que fica
gravado no inconsciente e iso é a
creación. Como se estivera núo.
Estamos tan contaminados que
cando vemos algo xa o facemos

a través dos códigos que crea-
mos anteriormente. Eu recollo
aquilo que está feito, de maneira
natural, a historia de miles e mi-
les de anos, as pedras que se des-
gastan, o río que corre... non vou
na busca de algo senón que me
preparo para ser collido, quero
que a natureza me atrape. Procu-
ro non producir nada porque pro-
ducir é un acto de violencia. 

A súa última obra é como
se chegase a un punto extremo
nese camiño. A natureza entra
na sala de exposicións cando,
por exemplo, nos 36 xustos da
Illa das esculturas introduce a
arte no medio das árbores. 

É como recoller. Se atendes a
todos os puntos que hai na natu-
reza volveríaste tolo. Toda esta
infinidade acaba incomodándote
porque é un abismo. Cos 36 xus-
tos intento traballar a pedra da
maneira máis sinxela, facer o me-
nos posíbel. Cando vas alí acabas
mirando todo pero non en espe-
cial os 36 xustos, como a ecoloxía
que non quere ser poder. O que
agora fago é crear unha outra na-
tureza que non sexa case percibi-
da, que non teña sensación de
prepotencia. Apetéceme fuxir do
mercado e por iso quero expoñer
cada vez menos. Agora non hai
demasiada diferencia entre un cir-
co e unha exposición de arte. To-
do se transformou por un sistema
mercantilista moi evolucionado. 

Ao falar con vostede é
obrigado remitirse a Brasil,
onde pasa boa parte da súa vi-
da e onde atopa os principais
referentes da súa creación. 

Alá fun como levado, sen

vontade, non sabía nin falar. Veño
con sete anos e quedo ata os nove

e logo regreso e cando volvo con
trinta doume conta de que estou a
repetir o que encontro aquí na na-
tureza, esas rocas erosionadas na
praia, eses campos verdes domes-
ticados. Traballo cos elementos
agresivos da natureza do Brasil
pero ao mesmo tempo estou bus-
cando o que deixara aquí. A natu-
reza alí é abismal, dunha magni-
tude tremenda, dominante. Nun-
ca é apacíbel, non é un paraíso,
está en competencia porque é vi-
da. Polas que se meten en polas,
un mundo labiríntico. Iso aapavó-
rame e lévame a abismos profun-
dos. Volvo en 1989 buscando o
meu paraíso perdido. Un paraíso
que non existe fora senón dentro
de cada quen. 

Con esa fascinación apare-
ce o sentimento de protección,
¿en que medida a súa obra se
converte nun alegato contra a
destrucción da natureza?

Automaticamente acábase
transformando mesmo contra a
miña vontade. Non quería que
se convertise nun sistema politi-
camente correcto porque prefiro
o misterio que pode haber detrás
dalgunhas obras que o discurso
evidente e panfletario. A Ama-
zonia foi bombardeada con na-
palm, o mesmo que fora empre-
gado no Vietnam, para construír
unha estrada. Iso levou a des-
truír tribos, núcleos pequenos de
habitantes, animais, microbios...
Eu involucreime politicamente
contra esa destrucción. 

Toma o nome dunha peque-
na tribo da rexión do Alto Xin-
gú, os agavotokieng, o nome
da súa última exposición. 

Achegueime a esas tribos
practicamente inexistentes por-
que eles non teñen pretensións.

Queren comer, vivir, procrear e
divertirse. Queren o presente. O
home branco distorsionou esa
realidade cando tivo necesidade
de gardar para empregar máis
adiante. Iso xera unha historia
relacionada co futuro. O home
branco nunca vive o presente
senón imaxina como vivirá o
futuro. Iso non é vivir senón
unha aberración. Os agavoto-
kieng son unha tribo de entre
vintecinco e trinta individuos
que o home branco non coñece. 

A madeira é o material
que prima en Agavotokieng,
onde se mostran as formas
caprichosas da natureza. 

Son madeiras case todas de
aquí, menos unha que ven de
Camerún. As forestas, malia se
diga que están protexidas, é
mentira, continúan os subornos.
Eu non domino as formas, son
elas as que me dominan. Algun-
ha madeira ven de cando abri-
ron unha estrada en Manzaneda,
estaban tirando moitísimos cas-
tiñeiros e non lle daban valor. 

Materiais de destrucción
que vostede converte en arte. 

Non teño tanta influencia.
Nin sei tampouco se o que fago é
arte. A obra é como unha droga,
algo que necesito para vivir como
o osíxeno pero non teño ningunha
pretensión. Non creo que sexa al-
go especial, é un traballo máis
aínda que teña un punto raro por-
que se constrúen cousas que en
principio non teñen función, aín-
da que sexan as que manteñen o
planeta vivo. O home expresa a
destrucción e eu, nese sentido,
son un contra-home. Son termita,
porque vou comendo a sociedade
sen que ela o perciba e remata ro-
ída por dentro.♦
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XA N  C ARBALLA

Fernando Casás
‘Non hai formas novas,
todas existen na natureza’

CARME VIDAL

Naceu en Nigrán (1946) pero de neno marchou para Brasil onde atopou unha natureza para a
que non aforra adxectivos. Pavorosa, abismal, agresiva, labiríntica. Desa materia está feita a súa
obra, esculturas logradas a través dun proceso criativo que ten na propia mirada o seu principal
eixo. Fernando Casás quere mirar espido para sorprenderse coa infinidade de formas que xa
existen. Non constrúe, non produce, mira e sorpréndese para ofrecer unha obra como a que mos-
tra agora na galería VGO de Vigo. Pezas en madeira que levan a natureza directamente á sala de
arte e que compoñen Agavotokieng, un nome que tira dunha tribo da rexión do Alto Xingú. 



H. VIXANDE
O 17 de maio estreouse a pe-
lícula O ataque dos clons, o
novo episodio da saga ini-
ciada hai 25 anos coa Guerra
das Galaxias. Esta entrega
retoma as teimas de George
Lucas, con historias lineais e
personaxes esquemáticas.

Durante dúas horas e cuarto
longas unha princesa cursilona
evoluciona por unha pantalla
galáctica a carón dun mozo
guapo pero tontorrón mentres o
sabio mestre desentraña unha
conspiración: o de sempre, só
que agora sabemos que nin a
vida de Anakin Skywalker nin a
de Obi-Wan corren perigo nas
súas peripecias espaciais. So-
brevirirán; porque na Guerra
das Galaxias, continúan vivos.

Cando George Lucas quixo
armar a cuadratura do círculo e
ampliar a saga nun plano tempo-
ral anterior, matou a intriga e
non atinou cun xeito de manter a
atención do público. Pero pouco
importa que aburra o novo epi-
sodio. Lucas sabe que encherá
as salas de cinema agora e den-
tro dun par de anos, cando pro-
duza a vindeira entrega. Porque
o que chama ao público na gue-
rra das galaxias non son os efec-
tos especiais tan ben consegui-
dos, nin o variado exotismo das
paisaxes, nin os samurais místi-
cos coas súas espadas láser, nin
a simpleza das historias con bos
e ruíns sen termo medio. 

O que leva aos espectadores
ás salas é o pasado. Un exército
de peter pans de trinta e tantos
anos resposta á chamada ao retor-
no á adolescencia e vai ao cinema

a lembrar ao ben intencionado
Luke Skywalker, á impoluta prin-
cesa Leia ou ao espelido Han So-
lo. Cando Lucas estreou A Gue-
rra das Galaxias hai 25 anos non
sabía que capturaba o corazón de
toda unha xeración que lle ía ser
fiel e da que ía tirar beneficio aín-
da que fose con trapalladas como
A ameaza pantasma ou este Ata-
que dos clons. De feito, ademais
da Guerra das Galaxias, só se
salva O imperio contraataca, o
segundo episodio da saga.

O verdadeiramente intere-
sante é cómo se vai perfilando o
universo político relixioso que
sostén a trama. Xa nun princi-
pio, debuxábase unha armadura

ideolóxica a cada máis concreta
na que se perciben moitos –non
todos– dos tics morais da socie-
dade americana contemporánea.
Parte da “misión histórica” que
asume o pobo americano apare-
ce contida na saga das galaxias.
O compromiso moral redentor
do novo guerreiro ianqui tamén
está presente noutros capítulos
da cultura popular, como o rock,
a banda deseñada ou a televi-
sión, só que na saga aparece un
chisco máis sistematizado.

Orientalismo e
democracia romana

A saga das galaxias é unha con-

fusa amalgama de principios
relixiosos orientalistas e de te-
orías políticas occidentais que
bebe o melting pot que é a cul-
tura norte-americana.

No sistema relixioso que
empapa a saga conviven sinto-
ísmo e budismo, aínda que sen-
llas ideoloxías sexan contradic-
torias. Como no manga –puro
sintoísmo xaponés–, os caba-
leiros Jedi son a expresión da
pureza física e ritual e estes úl-
timos, coma no sintoísmo, es-
tán moi vencellados ao sistema
político, do que son garantes. 

Non casa co sintoísmo a
categoría ética da que están
impregnados os Jedi, sistema

moral do que é allea a doutrina
nipona e que si está presente
no budismo e máis acusada-
mente no taoísmo, sistema fi-
losófico chinés de parcial ins-
piración budista.

É budista o teimudo misti-
cismo co que se conducen a
maioría dos personaxes da pelí-
cula e especialmente os Jedi e
os seus aprendices, como ta-
mén o é a procura da felicidade
a través da superación da ad-
versidade e da dor e a presencia
do conflicto co mal, coa parte
escura da forza, pero non desde
o punto de vista cristián, porque
iso obrigaría a recoñecer a exis-
tencia dun deus todopoderoso.

Hai taoísmo na ética cósmi-
ca dos Jedi, na súa recta moral
e no seu sentido da humildade
no exercicio do seu labor e isto
é precisamente o máis contra-
dictorio co papel de samurais
dos cabaleiros Jedi.

O sistema político da saga
inspírase na democracia roma-
na. O senado republicano de
Roma non só está presente po-
la forma de participación senón
tamén polo elitismo dos repre-
sentantes do pobo. E, ao igual
que alí, é o militarismo o que
corrompe a república e a trans-
forma no imperio, aínda que
neste caso o militarismo é unha
necesidade fronte ameazas ex-
ternas, non unha forma de ex-
pansionismo, aínda que esta se-
xa a súa consecuencia.

Se hai que ver algún episo-
dio das galaxias non é pola súa
calidade cinematográfica senón
polo futuro que se nos ofrece e
pola concepción do mundo que
posúen quen están a dirixilo.♦
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O aprendiz de Jedi e a princesa, unha relación non apta para diabéticos.

A. ESTÉVEZ
Patricia Ferreira estreou a súa se-
gunda película como directora,
O alquimista impaciente, adap-
tación da novela homónima de
Lorenzo Silva, gañadora do pre-
mio Nadal 2000. Coa produc-
ción de Continental, a película
protagonizada por Ingrid Rubio
e Roberto Enríquez, conta coa
participación de actores galegos.
A implicación da empresa coru-
ñesa posibilitou a exhibición en
galego durante a primeira sema-
na de presencia nos cines.

Do feito de que un asasino
poda morrer catro meses antes
que a súa víctima versa o argu-
mento de O alquimista impa-
ciente. A historia non é doada de
levar á pantalla xa que se trata
dunha trama complexa cunha
morea de personaxes. Entre eses
rostros, os nomes galegos pre-
dominan aínda que en papeis
nin sequera considerados secun-
darios. María Bouzas, Carlos
Blanco, Santi Prego, Evaristo

Calvo, etc., aparecen na panta-
lla. Os papeis principais son pa-
ra Ingrid Rubio e Roberto Enrí-
quez –rescatado das teleseries–,
que encarnan a unha moderna
parella da Garda Civil, Adriana
Ozores, o arxentino Miguel An-
gel Solá e o galego Chete Lera.

Patricia Ferreira, filla de

emigrantes galegos en Madrid
e curtida como realizadora de
TVE, respectou completamen-
te o fío argumental e a narra-
ción escrita por Lorenzo Silva.
A novela galardoada co Nadal
ten como primeira escena a ha-
bitación dun motel de estrada
cun morto na cama ao que al-

guén deixou entalado no cu un
obxecto voluminoso. Ferreira
escolle a escena para arrancar
e non evita mostrala explicita-
mente. A directora tende á
crueza visual, que queda amo-
sada neste O alquimista impa-
ciente con mortos sodomi-
zados e laboratorios forenses
en plena faena.

O espectador vai descubrin-
do “o lado máis salvaxe” do
morto, na apariencia un feliz pai
e esposo, empregado como en-
xeñeiro dunha central nuclear
en Guadalajara, pero cunha co-
biza que o levará ata a cama do
motel de estrada. A película é a
historia da paciente investiga-
ción dos dous gardas civís –este
corpo de seguridade aparece
completamente adaptado ao sé-
culo XXI- e a impaciencia dun
enxeñeiro que, como algúns al-
quimistas da Idade Media, non
aturou o longo proceso que le-
vaba o chumbo a converterse en
ouro. Enerxía nuclear, construc-

tores sen escrúpulos e prostitu-
ción de luxo mestúrase nunha
película que Ferreira resolve
ben, sen deixar que o especta-
dor se perda e que nos leva ine-
vitabelmente ao cine negro.

Actores e directora estive-
ron o mércores 15 de maio en
Compostela presentado o filme,
a segunda colaboración de Fe-
rreira coa productora da Coruña
Continental, despois de Sei
quen es. Tanto a TVG como a
TVE participan na película, do
que se espera acade alomenos
unha acollida semellante á da
primeira, que ademais das salas
comerciais visitou unha morea
de festivais. Admiradora do ci-
ne de Pilar Miró, Patricia Fe-
rreira aposta por tramas que de-
buxan o lado descoñecido do in-
dividuo, a súa vea máis desco-
ñecida pero máis determinante.
Como Silva fixo na novela,
consegue un relato, senón frío,
si libre de prexuízos sobre as
conductas dos protagonistas.♦

Patricia Ferreira leva ao cine a novela O alquimista impaciente
Producida por Continental, estreouse en galego

Novidades cinematográficas

Cando a saga nos ataca
G. Lucas cumpre a ameaza de estrear o novo episodio da Guerra das Galaxias

Roberto Enríquez e Ingrid Rubio interpretan á parella da Garda Civil.



Son un grupo musical e un
grupo de amigos tamén. Xa
van perto de dez anos desde
que Nacho, músico da Coru-
ña, decidiu marchar por Euro-
pa adiante e coñeceu a dous
rapaces extremeños, Uli e Ko-
ko, cos que tocaba polas rú-
as, organizaba actividades
culturais e traballaba no cir-
co. En Frankfurt coñeceron a
Tania. “Eles xa levaban un par
de anos tocando en plan
acústico. Cando comezou en-
trar xente nova chegou a am-
plificación ao grupo”, explica
a integrante alemana. O jar-
banzo completaríase con
Viascón, durante anos batería
de Os Diplomáticos de Monte
Alto, e, nos últimos tempos,
co gaiteiro Xan Xove, que for-
mara parte de Os Papaquei-
xos. “El aínda reside na Coru-
ña, pero seguramente non
tardará moito en animarse ao
traslado”, bromea Tania.

Porque os jarbanzos viven
en Barcelona, cidade á que
chegaron hai dous anos. Ti-
ñan xa nas costas quilóme-
tros e quilómetros. Rusia, Po-
lonia, Eslovaquia; xa con  gui-
tarras eléctricas a Alemania,
Holanda e ata Sarajevo. Des-
pois, en 1997, pasarrúas e
concertos lévanos a Escocia,

Irlanda e Croacia. O ano 1998
foi o da Feira das Mentiras en
Compostela, que montou Ma-
nu Chao, e no que eles parti-
ciparon. Tamén foi o intre no
que comezaron a traballar so-
bre o que sería o seu primeiro
disco, Terra without grenzen.
Un disco raro, segundo nos
explica Tania, que só foi edita-
do en Suíza, e do cal, sen em-
bargo, se venderon tres millei-
ros de exemplares. A maior
parte, os propios jarbanzos
durante as súas actuacións.

Pero volvamos á chegada
a Barcelona –cidade na que
tamén reside Manu Chao, do
que son veciños–. Levaban
xa dous anos integrados no
circo-teatro Kran, de Suíza,
no que traballaban e vivían.
Tania describe a experiencia
con entusiasmo. Nacho rati-
fícaa. “Vivir no circo non é
estar de carallada todo o

tempo; é un traballo duro.
Iso si, estamos nunha forma
física espléndida”, din. Mala-
baristas, paiasos, músicos...
Os membros de O Jarbanzo
Negro convertéronse en tra-
balladores do espectáculo.
“O Kran enmárcase dentro
do que se chama novo circo,
que é unha concepción que
o achega ao teatro e á danza.
Nós compoñíamos música e
tamén preparamos dúas
montaxes propias. Nalgun-
has, os elementos circenses
camúflanse como se non
existiran. Por exemplo, as
mazas para os malabares po-
dían ser barras  de pan, que
adquirían un novo simbolis-
mo”, explícanos Nacho.

A Viladecans, en Barcelo-
na, chegou o circo Kran no ve-
rán de 2002. Despois de ter
montadas as grúas e arrumba-
dos os animais, o espectáculo

non puido levarse a cabo pola
morte de máis de vinte rapaci-
ños desa localidade nun acci-
dente en Soria. Aquelo foi un
varapao para o circo, pero O
Jarbanzo Negro decidiu que-
dar por estas terras e comezar
a cismar no que seria o disco
Buscavidas, que edita o selo
Desobediencia, e que veñen
de presentar na Guarda, Com-
postela, Carral e Burela. 

Aínda que o concerto
máis esperado por eles era o
que se celebrou o domingo
19 de maio no praia club da
Coruña. Xuntáronse alí con
Xurxo Souto, Sofía de Laba-
ñou e outros amigos gale-
gos. Tamén As Garotas, un
dúo de mulleres de Porto do
Son e Carnota que viven en
Barcelona e fan unha mestu-
ra de poesía e rap. “É que
Barcelona é unha cidade ga-
lega, onde estamos moi a

gusto”, afirma Nacho. No pa-
sado mes de xaneiro tocaron
xunto a  Manu Chao a favor
dos veciños de La Ribera,
que se manifestaban contra
a especulación urbanística
neste barrio barcelonés.

Para eles, a música non
ten porque ser complexa. É
unha mestura de estilos e
idiomas que pretende facer
bailar e que os fai lembrar
moitas das experiencias vivi-
das. Esta é a filosofía do seu
disco Buscavidas, onde se
pode escoitar galego e inglés
por igual, como se poden oír
as guitarras eléctricas e a
suavidade do acordeón. A to-
dos lles gustaría que o grupo
se consolidase de tal xeito
que puideran montar un es-
pectáculo de música e circo.
Estes días de presentación
do disco son máis relaxados
que a vida da caravana.
“Nunha xira de rock sempre
hai máis carallada, máis tem-
po para a diversión”, di Na-
cho, que desexa que ambas
cousas, rock e teatro, rock e
malabares, rock e danza fo-
sen da man. “O jarbanzo non
é simplemente un grupo mu-
sical, esa non é a nosa inten-
ción. Formamos xa un colec-
tivo cultural”.♦♦Nº 1.035 ● Do 23 ao 29 de maio de 2002 ● Ano XXV

JARBANZOS, ROCK E CIRCO
ARANTXA ESTÉVEZ

Viviron no circo e a súa música reflexa esa experiencia de vida. O Jarbanzo Negro é un grupo for-
mado por tres galegos, dous extremeños e unha alemana. O seu segundo disco titúlase Buscavidas.



En Redondela están fachendo-
sos do seu festival de títeres,
que vai camiño de converterse
nun referente para o norte da
península. Comezaba a tercei-
ra edición deste festival o luns
20, aínda que o enraizamento
deste tipo de teatro na vila ven
de moi atrás. Quizais esa rela-
ción entre Redondela e os títe-
res teña un so culpábel na
compañía Tanxarina, fundada
en 1983 e que leva utilizado
nos seus espectáculo técnicas
diferentes como o guiñol, os fí-
os ou a combinación de mario-
netas e actores. Ao seu frente
está Eduardo Rodríguez Cun-
ha, máis coñecido como “Ta-
tán”, e loxicamente el está ta-
mén detrás da organización
deste festival.

Antes de arrancar esta
terceira edición, o colectivo
de asociacións culturais Erre-
querre presentábao no conce-
llo e subía aos pequenos nun
globo aerostático. Están satis-
feitos dos apoios institucio-
nais acadados que posibilitan
que boa parte das actuacións
teñan entrada de balde. Ta-
mén queren que este festival
que leva nome do artista re-
dondelán falecido Juanjo
Amoedo, sexa un punto de
encontro para os titiriteiros
de todo o mundo.

E abofé que hai variedade
en Redondela, algo que sor-
prendería a todo aquel que
considere que aquí do que se
trata é de mover bonecos cuns
fíos. Por exemplo, assombras
semellan tomar vida e ache-
garse ao público no espectá-
culo dos italianos Teatro Gio-
co Vita. Para os peruanos Hu-
go e Inés o corpo humano ten
unhas capacidades expresivas
ilimitadas; coas súas mans,
cos xeonllos ou co rostro po-
den dar vida a un extenso
elenco de personaxes. No caso
dos madrileños Roman y CIA,
os seus títeres xa se teñen con-
vertido en estrelas da publici-
dade e mascotas de fútbol. E
para os chineses Yeung Fai as
artes marciais e as tolerías có-

micas non teñen segredos á
hora de mover aos seus mone-
cos de luvas. Mentres que o
esloveno Antón Anderle pode
presumir duha colección de
marionetas únicas no mundo,
algunhas delas de viaxe en
Redondela.

Monicreques de Kukas

Un programa que representa

a morea de tendencias no tea-
tro de títeres por todo o mun-
do, segundo explican na orga-
nización. Este é un mundo
cheo de fantasía pero tamén
de traballo e profesionalida-
de. Entre as compañías convi-
dadas, están os monicreques
de Kukas, levantados por
Marcelino de Santiago “Ku-
kas” e Isabel Rei no ano 1979.
Desde aquela, xa van trinta

montaxes teatrais co ánimo
de amosar canta creatividade
pode concentrase no mundo
dos titiriteiros. Ata o día 26
en Redondela os escolares po-
la mañá e os adultos na tardi-
ña poden disfrutar deste
mundo no que os desgracia-
dos, os que non paran de reci-
bir golpes na vida, teñen o
seu momento de doce vingan-
za sobre os malvados.♦♦
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Novos
Cronistas
das Indias:
Avilés de
Taramancos.
MARGA ROMERO

Xa van alá dez anos. A
luz do cronista perco-
rre o Cauca e chega a

nós. Obra viva (1992) que nos
abre os ollos e nos (re)crea
un mundo desde as fazañas
de Sebastián de Ocampo ou
de  Román de Noia, de Vasco
Mariño de Oliveira, de
Antón de Noia, de Basilio Vi-
lariño e de Xohán González
Montenegro descubridor do
caucho e do petroleo. Cronis-
ta de tempos novos rescata a
historia non contada, de Ga-
liza e das Indias. Desde o
xornal Barbanza fai a defen-
sa de América, “pranto e
xenreira por un país
florido“, patria súa bañada
por tres mares, habitada po-
lo xaguar e polas flores azuis
do guaiacán. Avisa o cronista
coa historia das minas de es-
meralda de Chivor, Cosquez
e Somondoco. Nova Crónica
das Indias (1989) crianza cos
bolos do pote e contos á bei-
ra do lume. Lonxe barcos na
altura de Fisterra, perto o
wolfrán e o cabalo do Mare-
lo que aterra. O navegante
crea os narradores e os tem-
pos, un  só espacio, as Indias.
Pedro de Añasco, can
esfameado e escravo de Gai-
tana, de carne de guanába-
na, de anón e chirimoia. Ne-
reo o indio que axuda ao
colonizador. E diante dos
ollos do que chegou de tan
lonxe para amar á nova
terra, está o Olga, o barco
do Andrucho, anaco da
infancia. O narrador
presenta a vivencia de
personaxes que lle sairon ao
camiño de home errante,
fabulador.  Desexo para
Avilés unha rosa branca
fermosa e permanente, a
que el pon en homenaxe de
Elcano Didelnik, o home
que percorre o continente
representando a todos os li-
bros do mundo. E o
viaxeiro un día regresa e é
Ulises Fingal que atopa a
Terra Nai en mans de
convidados que arromban a
casa. Avilés defende a casa,
Presidente da Asociación de
Escritores en Lingua
Galega, Concelleiro en Noia.
Loita e sementa. Cantos
Caucanos nova ritualidade
que chega da saudade da
súa outra patria sempre vio-
lada. Elexia de Popaián.
Anovando o discurso litera-
rio galego, Avilés que nos
abre os ollos, que nos deixa
a súa Última fuxida a Harar,
crónica de derrotas e
singraduras, de liberdade.
Avilés para celebrarmos o
próximo 17 de maio.♦♦

GARRINCHA

PADRE, QUERO
CHEGAR A DEUS

Q U E R O  C H E GA R
A SER DEUS...

SER PRESIDENTE...
¿ENTENDE?

RECE MOITO, AXUDE AOS
POBRES, AME AO SEÑOR

SOBRE TODAS AS COUSAS,
LEVE UNHA VIDA DE

VIRTUDE E DE...
NON... NON...
NON... NON...

Redondela,
unha vila titiriteira

A. ESTÉVEZ

Durante unha semana ao ano os títeres conviven porta con porta cos veciños de Redon-
dela. Chegan á vila para contarlles historias, facelos rir e dar a coñecer a arte que teñen.

Compañías de todo o mundo chegaron a un festival que remata o domingo 26. Na fotografía, a función escolar de Pizzicatto Títeres
da Arxentina.                                                                                                                                                       P. VILABARR O S
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Sanxenxo, 1928. Unha foto que hoxe se ve como inocente, pero que no seu día fixo
acreedoras ás cinco mozas dunha bronca, probabelmente, pola súa actitiude de mirar
á cámara cos pés en alto.

El Industrial - Tapia. Bueu, 1928.

Bueu, 1928.

O ARQUIVO
M A S S Ó

M.V.
Dentro dos Encontros da Imagem que se celebran este mes
de maio na cidade portuguesa de Braga , e que teñen a súa
sé no Mosteiro de Tibaes, é posíbel contemplar unha mostra
do excelente arquivo Xosé Mª Massó que no seu día pude-
mos coñecer xa en G aliza mercede o labor do Centro de
Estudios Fotográficos. Deste arquivo forman parte os traba-
llos realizados nos anos vinte por Xosé Mª Massó, pero ta-
mén hai series fotográficas enteiras, sobre todo da fábrica
de conservas familiar, realizadas por profesionais como Pa-
checo, Sarabia , O caña ou Barreiro, a través do encargo.
Algo de moito interese é poder contemplar (en video) as fi-
tas que o irmán de Xosé Mª, G aspar Massó, rodou ao tem-
po que o seu irmán fotografaba , o que proporciona unha

imaxe surreal dos mesmos escenarios. O  arquivo en si reúne
series moi valiosas con temáticas diferentes: o lecer da cla-
se alta , a belle epoque na praia , con referencias claras ao
culto ao corpo, propio da época , e tamén anovadores en-
cadres (picados, contrapicados, composicións xeométri-
cas...); en segundo lugar a fotografía industrial sobre o mun-
do da pesca e o seu proceso de transformación, en parti-
cular as imaxes obtidas nas fábricas familiares de Bueu, so-
bre todo, e C angas; tamén teñen importancia as fotos etno-
gráficas, boa ilustración hoxe da sociedade da época , así
como as imaxes familiares realizadas no transcurso de dife-
rentes viaxes. En todos os casos é visíbel que Xosé Mª esta -
ba ao tanto das tendencias gráficas imperantes naqueles
anos nos paises máis avanzados do mundo.♦

Bueu, 1928. 

Rapaces. Beluso, 1929. Venda de peixe. Anos vinte. Bueu.

Bote polbeiro, 1950.Botes polbeiros a vela mística, 1950.Palangre, 1950.Fábrica nova de Cangas, 1941.
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Un dos xéneros que máis se de-
senvolveron nos últimos anos foi
o dos deportes de risco. Se anti-
gamente, soamente había fútbol,
baloncesto, golf, motociclismo e
tenis nas pantallas das consolas,
coa revolución gráfica dos novos
procesadores e tarxetas, os crea-
dores de videoxogos puideron si-
mular carreiras de motos náuti-
cas, descensos de esquí e incluso
aventuras en monopatín.

É este deporte, moi vincula-
do coa mocidade urbana, e que
creou unha particular cultura no
vestir e no falar, o que logrou un
título de grande interese na ter-
ceira fase desta saga. Tony
Hawk Pro Skater 3 ten versións
para Playstation, Nintendo Ga-
mecube e Gameboy Advance. O
xogo, desenvolvido por Vica-
rious Visions e editado por Acti-

vision 02, supón a consolidación
dun modo moi realista e espec-
tacular de tratar o monopatín.

Todo o videoxogo está moi
coidado, desde os fondos gráfi-
cos ata os movementos dos pa-
tinadores. Formulado como un
título xubiloso e cheo de filigra-
nas técnicas para os afecciona-
dos a este deporte, a música e as

introducións conservan o espí-
rito xuvenil e recordan aquelas
míticas máquinas recreativas.

Surfeando sobre rodas

Tony Hawk é fiel ao estilo de vi-
da que arrodea o mundo do mo-
nopatín e os halfs ou pistas con
forma de semicírculo nas que os
patinadores demostran o seu
potencial. O xogador debe es-
coller entre trece personaxes
que teñen características dife-
rentes e renden dun ou doutro
xeito en cada fase do xogo. Ta-
mén é posíbel crear un novo pa-
tinador, con características pro-
pias e incluso con roupa escolli-
da ao noso gusto.

En canto ás posibilidades de
xogo, o principal problema é
adaptarse aos mandos. Os move-

mentos son difíciles pero cunha
pouca práctica acábase por con-
trolar o patinador. Para logralo,
son varios os tipos de partida
que podemos escoller. Hai o mo-
do de carreira, con niveis que se
van facendo máis complicados
co tempo, patinaxe libre, unha
especie de paseo e de explora-
ción, persecución doutros pati-
nadores e fuxida. En todas as sú-
as versións hai posibilidade de
xogar con outros usuarios, inclu-
so é posíbel facelo a pantalla
partida nunha soa consola.

O Pro Skater 3 consegue re-
crear á perfección o ambiente
dos surfistas de asfalto, con es-
cenarios ben gozosos e oportu-
nidades de lucirse, como os raís
dos camiños de ferro. Xa está
dispoñíbel nas tendas a partir de
53,95 euros.♦

Os xefes do half

Soños E l éct r icos Césa r Lor enzo

Meu Santo, Miña Santiña                   f r ancisco a. Vi-

da l

A vida do papa Urbano I lémbra-
mos como o poder xudicial e o
lexislativo non sempre están de
acordo, por moito que os xuíces
opositen baixo a mirada dun
consello de ministros.

G obernaba, por aque-
les tempos, no pri-
meiro tercio do sécu-

lo terceiro, Severo Alexandre,
un emperador con fama de ho-
nesto fiel aos costumes e ás
leis, pero moi influenciado pola
súa nai, Xulia Mamea.

Non lle faltaron ao pobre em-
perador revoltas e intrigas, a pe-
sar de que o seu talante era o dun
home de concordia. Por naiseiro,
os distintos poderes do estado
non facían máis que poñer pe-
dras no seu camiño, tanto así que
o pobre acabou sendo vareado,
na compaña da mamá Xulia Ne-
mea, por un exército amotinado.

A nobre nai, educada por
Oríxenes, o sabio teólogfo con-
vertido ao cristianismo e exco-
mungado despois, influiu no fi-
llo para que os cristiáns puide-
sen celebrar os seus ritos e ex-
presarse libremente, sen medo a
ningún tipo de represalia, pero
a xustiza, e el, por moi empera-

dor que fose, non podía sacar
unha circular recomendándolle
aos xuíces que fixesen a vista
gorda cando lle levasen a algún
cristián acusado de atentar con-
tra o glorioso imperio. E menos
declarar a lexitimidade daquela
secta que predicaba consignas
contrarias á tradición e á lexis-
lación romana. Por iso mesmo,
o propio papa, Urbano I, bus-
cou refuxio nas covas extramu-
ros da cidade.

Fora por aquel tempo can-
do un xuíz chamado Al-
maxio prendera,  tortura-

ra e finalmente mandara excutar
a unha doncela chamada Cecilia
ou Icía (a santa patroa dos músi-
cos), precisamente por ser cris-
tiá. Pero o xuíz, convencido de
que a mártir era posuidora dunha
grande fortuna, á que, por lei, as
arcas imperiais tiñan dereito, foi
chamando a declarar a todos os
que en vida da finada tiveran al-
go que ver con ela. E todos, ab-
solutamente todos, confesaban
que, se nalgún lado estaba esa
fortuna, era repartida en forma
de esmolas entre os pobres.

—Pero a defunta non foi por
aí repartindo os seus cartos.

—Deixaríallos a algún testa-
menteiro cristián.

Almaxio pensou con lóxica
que, de saber algo do asunto, o
único que podía dar cadras era o
mandamais daquela colla, así
que sacou unha orde de “busca e
captura” expedida contra o papa.
E Urbano, pensando na nai do
emperador, deixouse levar diante
do funcionairo que o reclamaba.

U rbano foi interrogado
sobre as súas activida-
des, sobre iso que uns

chamaban conversión pero a
xustiza do imperio tiña por delic-
to, por incitar á sedición, por
propagar ideas contrarias á lei e
ao dereito romano e por negar os
valores tradicionais. O papa res-
pondeu a todo como mellor pui-
do, coa franqueza de quen se sa-
be protexido. Pero nisto chegou
o momento de falar dos cartos, e
aí aos dous lles proía.

O xuíz quería cobrar o que a
lei ordenbaba: a herdanza da reo;
e o papa reclamaba o dereito a re-
partir entre a súa xente o deixado
pola afiliada. Discutiron, porque
en asunto de cartos ata o máis
santo acaba discutindo, e Urbano
preguntoulle a Almaxio se o que

el quería era facer xustiza ou fa-
cerse rico a conta dunha conde-
nada. A Almaxio fervíalle o san-
gue ante tal falta de respeto; pero
o papa aínda rematou dándolle
unha resposta que o xuíz inter-
pretou como burla e desacato.

—A fortuna de Icía subiu con
ela ao ceo, en forma de esmolas
repartidas entre os nosos pobres.

O xuíz aínda non rematara
de escoitar tal burla e xa man-
dou aos seus verdugos castigas
de inmediato tan grande inso-
lencia, con látegos capaces de
desprender tiras de pel e de car-
ne, antes de mandalo a cadea,
onde o papa aínda tivo forza pa-
ra predicar aos seus carcereiros
e convencelos das virtudes da
cristiandade.

C olmado de irritación, o
xuíz, non só mandou
que o decapitasen a el,

senón a todos os que se deixaran
bautizar no escuro calabozo.

Claro que entre as lendas ha-
xiográficas e a historia docu-
mentada, con respeto a este pa-
pa, sucesor de san Calixto e súb-
dito do emperador Severom, hai
grandes discrepancias, pois men-
tres as primeiras aseguran que
morreu tal e como o contamos,
os segundos aseguran que finou
na súa cama de morte natural.

A verdade, se puido máis o
poder lexislativo ou o xudicial,
só Deus a sabe.♦

Santo Urbano, entre o poder
lexislativo e o xudicial

Esforzo e
motivación
LUÍSA VILLALTA

Xa temos aquí o que os
sociólogos chamarían
as dúas “ideas-forza”

da nova teoloxía educativa.
Esforzo e motivación. Non
soan mal nun mundo compe-
titivo e ideolóxicamente apá-
tico como o que vivemos.
Efectivamente, teñen ritmo:
esforzo e motivación. Dúas
pedras preciosas que
achamos, por esta orde (ao
revés non pegan), nos
documentos redentores da fu-
tura lei de calidade
educativa, futura cuase
presente por imparábel e
insensíbel rebolo
parlamentar.

E é que con tanto adianto
tecnolóxico, tanto ordenata e
calculadora, tanta comida
preparada, tanto botón máxi-
co de microondas, tanto
anuncio de paraísos praieiros,
diríase que estamos todo o
día sen pegar pau na auga.
Traballadores tocándose os
narices, parados que non
queren traballar dan moi mal
exemplo e así, claro, os
nosos vástagos xa non son o
que eran os de antes e non
dan aprendido que este mun-
do é un val de bágoas, que
nacemos para sofrer e que só
no miolo dos nosos
sofrimentos é que
encontramos a razón dos
mesmos: estar por fin capaci-
tados para superar a reválida
celestial.

Pero agora os fillos van
dar exemplo aos pais inaugu-
rando a nova cultura do
esforzo e a motivación. O ve-
llo sistema (seis anos)
comprensivo da ESO, que da-
ba por sentada a bondade na-
tural do ser humano e preten-
deu nivelar a desigualdade de
recursos económicos e cultu-
rais dos alunos con similar
desigualdade de recursos
entre centros públicos e
privados, ficou, non só obso-
leto, senón iluso. Os retoños
de ser humano, mau e vago
por natureza, están
necesitados dun novo sistema
que, a falta de vocabulario
non tremendista (tanta é a no-
vidade), vaise chamar de
oportunidades. Tampouco soa
mal. As trompas apocalípticas
xa teñen nova melodía. O
mau é que todo isto soa moi
parecido ao vello dogma de
“moitos son os chamados e
poucos os escollidos”, pero
máis carregado de charanga
tipo Exército de Salvación.
Claro que a rima que se opón
a comprensivo máis
harmoniosamente é distributi-
vo. Cuestión de música. Pero
tamén de propósito: o sistema
vale só para distribuír
finalmente os que se esforza-
ron e os que non en función
exclusiva dos resultados. Ben
está o que ben acaba. E aquí
paz e despois gloria.♦

O detalles do xogo Tony Hawk Proskater 3 teñen unha excelente calidade.



A miña sona de supervivinte, for-
talecida con istes exemplos, con-
vertiume hai xa tres ou catro
anos, nunha sorte de peliculeiro,
protagonista secundario dunhas
cantas cintas e videohistorias. Viu
primeiro a Trevonzos un equipo
de filmación, uns once de cine, e
sentáronse nun sillón, durante ca-
tro horas, pra que lembrara, sen
moverme, as circunstancias e per-
sonaxes de inicial peregrinación
rosaliana polas terras e fogares da
Nosa Señora da Saudade.

Ás poucas semáns chegou á
Casa da Fiada outro equipo cine-
matográfico, máis reducido, pra
apañar os meus recordos perso-
ais e intrasferíbeis de Castelao,
posto que falara con el, por de-
rradeira vez no Madrid vermello.
Maquillarónme moi ben, falei de
abondo, pra logo sair sete segun-
dos na película, catro menos que
na de Rosalía.

O mesmo me pasou al-
gunha vez máis coma
foi na que tivo de

marco a biblioteca de ferro neo-
gótico do Casino de Madrid;  pra
tratar con calma de don ramón
del Valle-Inclán: saín na pantalla
tres segundos e dúas décimas.

Veremos o que ocorre coa pe-
licula que aínda se está elaboran-
do en Vigo sobre a vida e obra de
Manuel Pesqueira, dentro dunha
sarta de filmes biográficos de ar-
tistas galegos. Pois pra ela esti-
ven, nun caluroso dia do pasado
verán, sudando a mares e dando
a cara mañá e tarde. ¡Nin que fo-
se eu o protagonista dela!... pos-
to que o meu entrañábel amigo
Pesqueira, xa morto, non o podía
ser. Mais, contaron comigo, pra
que o fose lembrando, miuda-
mente, nos lugares do seu lanta-
ño, onde viviu pintou, cazou...

■ PESQUEIRA E SEUS COETÁ-
NEOS. Coa compracencia da súa
dona Carmen Collazo, viuva
exemplar, arquetípica, que aínda
me considera o máis constante
amigo que queda do seu home.
Pra min sigue sendo Pesqueira o
artista da máxima orixinalidade;
porque ninguén coma el, ata ago-
ra, coa recedume da súa pintura,
afondou na ancestral, moura, rai-
game do país. Por iso escolleu
ela a Borobó, pra que narrara, ao
meu xeito, a insólita vida de Ma-
nuel Pesqueira. No espléndido
volume que a Fundación Pedro
Barrié de la Maza incluiu na Co-
lección Arqueolóxica e Artística
de Galicia do Museo de Ponteve-
dra, nunha edición ao coidado da
Universidade Internacional Me-
néndez Pelayo, A Coruña, 1988.

Tanta espléndidez e requisito
que nimbou o meu traballo, pro-
duciu o lóxico e explícito noxo
dun reputado crítico de arte e
doutro escritor moi brilante, que
sendo habituais louvadores da
pintura de Pesqueira, sentíronse
preteridos ante un vedraio xorna-
lista; cronista de todo, pero que
nunca foi crítico de nada, coma
eu sigo dicindo e sendo.

Menos mal que ao publicar-
se, sen a miña sinatura na pri-
meira tirada, a longa sembranza
que compuxen do grande artista

de Lantañón, o meu outro frater-
nal amigo, Blanco Tobío, opinou
que era o millor escrito que leva
meu, malia non comprender el a
pintura de Pesqueira. Se ben o
famoso xornalista de Lérez, que
tanto me apreciaba, sempre lle
parecía o último de Borobó o mi-
llor que escribira.

Sabino Torres ten composto
informaticamente, pra imprimir
de novo, aquela monografía que
titulei Pesqueira e os seus coetá-
neos, aínda que trocaron o epí-
grafe polo de Pesqueira y sus
contemporáneos; o que non é o
mesmo. Tíñao preparado Sabino
co obxecto de constituir un volu-
me xunto cos demais anacos que
escribín adrede dos outros artis-
tas coetáneos de semellante cate-
goría: Maside, Colmeiro, Laxei-
ro, Torres, Prego, a Minguillón...
E tamén se engadirán, supoño, os
que apareceron despois; se cadra,
ainda, o exemplo que hoxe poño.

A índa que pouco podo
engadir ás vintecinco
anchas páxinas, en do-

bre columna, que enchín cos
meus anacos, escritos anterior-
mente, arredor de Pesqueira e os
seus coetáneos. Empezando polo
que relato onde coñecín o rexo ar-
tista do Salnés, ao mesmo tempo
que a García Briones. Circunstan-
cia que xa anotei no exemplo dis-
te conspicuo arousán que puxen
aquí hai sete días. O que me dou
idea pra ensarillar o de Pesqueira,
proseguindo a técnica borobesca
do zarcelo das cereixas.

■ O DISCIPULO DE CASTE-
LAO. Aquela mañá en Vilagarcía
de Arousa, quedou cimentada
pra sempre a nosa forte amistade
que se consolidou cas frecuentes
visitas que o pintor do Salnés co-

mezou a facer a Santiago, onde
axiña exponría. Conforme o ía
tratando funme enterando dos
episodios máis azarosos da súa
vida, aínda que Pesqueira era re-
miso en contalos; pero, pouco a
pouco, en sucesivos encontros na
Noite, ou nas tascas onde xantá-
bamos satisfacía a miña sana cu-
riosidade, que aínda teño, pola
biografía dos artistas, tanto ou
máis que pola súa obra.

Soupen así que Manuel Pes-
queira era natural de Lantañón
(ainda que casaría e viviría logo
en Lantaño) aldea, con resonan-
cia valle-inclanesa, da freguesía
de Paradela, no concello de Meis.
Pertencía a unha acomodada fa-
milia labrega que permitéu ao ne-
no aprender as primeiras letras na
escola máis preta, e despois pos-
to que o rapaz era listo, que cur-
sara Maxisterio na Escola Nor-
mal de Pontevedra; recibindo ne-
la as inesquecíbeis leccións de
dibuxo dadas por Castelao.

Foron as lección que máis lle
interesaron, porque o xa mozo
era un artista innato. Dibuxaba
dende raparigo, cun farrapo de
tela en paredes e lousas; con tiza
nos taboeiros da escola; embo-
rronaba papeis, pizarras, con fi-
guras de animais casi sempre,
sobre todo cabalos. Ata que em-
pezou a pintar usando xa as ma-
terias que ía descubrindo na cul-
ta cidade de Teucro.

Tal temeprán paixón pola
arte que se fixo tanxíbel,
mercede ao maxistral in-

fluxo de Castelao –quen o orien-
taba nos seus derradeiros cursos
pontevedreses sobre o modo de
sentir, entender e pintar o paisa-

xe entrañábel– estivo a piques de
ser fatídica pra Pesqueira. Pois,
ao estalar o Movimento o xove
artista, afecto ao galeguismo, foi
perseguido na súa terra do Sal-
nés, e maltratado fisicamente en
Cambados; sen outra razón apa-
rente que a súa manifesta devo-
ción polo seu mestre, que xa
nunca máis a Guerra de España
lle permitiría volver a ver.

■ O ALFÉREZ PROVISIONAL.
Se ben a Manuel Pesqueira cóu-
polle librarse do holocausto, o
mesmo que outros moitos mozos
da vangarda política e artística,
fuxindo da terríbel retagarda
franquista e camuflándose no
frente da batalla.

Recurso que utilizou a imensa
minoría dos artistas e intelectuais
en edade militar que posterio-
mente serían os mais sonados en
Galiza, verbigracia, Celso Emilio
Ferreiro, Ramón Piñeiro, Fernán-
dez del Riego. Por iso, enrolouse
Pesqueira na Legión, e tras con-
currir a uns cursos de formación
acelerada da oficialidade puido
ampararse coa estrela de alférez
provisional; que o facía inviolá-
bel  na retagarda, aínda que non
invulnerábel en primeira liña...

Posto que alí, nas trincheiras
de Aragón, sucedeu a primeira
morte, non afortunadamente
consumada, de Pesqueira Salga-
do; que eu relataría, moitos anos
dispois e con moito detalle nuns
anacos aparecidos a raíz da se-
gunda e definitiva morte do pin-
tor; reproducida logo no tomo da
Fundación Barrié. Onde cabe ler
tal episodio bélico, no que o in-
telectual fado determinou que o
mozo artista galeguista trocado
en oficial de Franco, se enfrenta-
ra corpo a corpo, nun inesperado
combate nocturno dentro dunha
angosta trincheira, cuns soldados
rojos, que serían se cadra das sú-
as mesmas ideas. Foi unha es-
pantosa carnicería, nos que to-
dos, os de un e outro bando, cai-
ron naquela sorprendente acción.

C omo foi atopado o su-
posto caadáver de Pes-
queira e como logo re-

sucitou no Hospital de campaña
de Fraga, durante un bombardeo
aéreo, constitúe unha macabra e
espeluznante historia que xa non
queda sitio aquí pra contala. O
que non obsta pra que poida ser
un estupendo argumento pra unha
película de guerra e postguerra, na
que se narre cinematograficamen-
te a primeira morte e a segunda vi-
da daquil insólito comandante do
Corpo de Mutilados que ao mes-
mo tempo chegou a ser, pra min e
outros acérrimos pesqueiristas
composteláns, o pintor máis vital
e profundo que naceu e morreu no
noso país no século XX.

Pois ben, aínda o guión da
pelicula documental na que eu
aparezo, non se semella ren á dos
Soldados de Salamina, da que
agora tanto se fala, confío en que
a cinta viguesa desperte a aten-
ción dos ilustres carunchos das
nosas galerías e da crítica un tan-
to extraviada, respecto á incon-
fundíbel pintura de Manuel Pes-
queira Salgado.♦
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Xurxo Rei
‘A sala Iago
non vai pechar’

A.N.T.
Dun día para o outro a sa-
la compostelá Iago situase
ao borde do peche. ¿Como
acontece?

En realidade, había unha
orde de embargo por unha
débeda da empresa que tivo
sempre a licencia do cine Ia-
go. Pero este problema sería
salvábel. A empresa deu que-
bra, pero se podería amañar.
Polo de agora, non podemos
proxectar cinema aínda que
estamos negociando para re-
anudar as películas axiña. En
canto aos títeres e ao teatro
non estamos a pleno rende-
mento, pero como mínimo
hai tres ou catro función se-
manais e hai días que o Tea-
tro do Noroeste estivo repre-
sentando Feirantes.

Entón, a sala Iago non
pecha.

Coido que non pechará.
O que acontece é que os pro-
pietarios do edificio non ven
rendíbel a actividade cultural
que Titeres Cachirulo leva-
mos a cabo. Supoño que pen-
san que poden sacar máis
partido. En todo caso, hai un-
ha semana o goberno munici-
pal a través de Encarna Otero
recordoulles que alí non se
permitiría o establecemento
de calquera negocio xa que
está catalogado como un edi-
ficio destinado a servicios so-
ciais e culturais. En definiti-
va, que alí non se pode insta-
lar a sucursal dun banco. Nós
xa fixemos unha oferta de
compra e outra de aluguer, o
que falta é que se definan.

E aos Títeres Cachiru-
lo, a compañía residente
no Iago, ¿como lle afecta
esta situación?

Este mes de maio pasá-
molo na estrada, desde Na-
varra a Allariz. Todos os
anos é un tempo de moita ac-
tividade, tanto en Galicia co-
mo fóra. De todas maneiras,
eu conto con que todo se so-
lucione a curto prazo. É unha
mágoa que un edificio como
o do Iago estea infrautiliza-
do. Nós temos un proxecto
importante, que inclue un
centro de producción e for-
mación teatral de títeres.♦

O exemplo de Manuel Pesqueira Salgado

Maternidade, cadro bixestal de Pesqueira,
a quen vemos no círculo.



AllarizAllariz
■ ACTOS

FESTA DO BOI
A popular festa da vila alari-
cana vaise desenvolver entre
o sábado 25 e o 2 de xuño.

AA BañaBaña
■ EXPOSICIÓNS

DEBUXAME UN CONTO
Mostra de ilustracións que po-
deremos ollar ata o vindeiro 31
de maio no CPI San Vicente.

O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Ata o 15 de xuño a sala de
exposicións Caixanova vai
acoller esta mostra fotográ-
fica submariña sobre o eco-
sistema mariño do noso pa-
ís, que a través das suas 50
fotografías pretende amosar
a beleza e a diversidade zo-
olóxica que encerra o mar.

BetanzosBetanzos
■ TEATRO

A CONXURA DOS NECIOS
Obra que Sarabela teatro
vai poñer en escena o domin-
go 26 na Casa da Cultura.

BueuBueu
■ MÚSICA

TXUMA MURUGARREN
Cantautor urbano en clave
de rock que presentará,
acompañado polo seu gru-
po, o último traballo, He-
gazkinen arima / A alma
dos avións, o domingo 26
ás 21:30 h. na sala Aturuxo

BurBurelaela
■ MÚSICA

AVALON
O vindeiro xoves 30 van
dar un concerto no Audito-
rio Municipal.

CangasCangas
■ CONFERENCIAS

FRANCISCO CARBALLO
Este xoves 23 de maio o
historiador ofrecerá dúas
conferencias na vila: ás 17
h. falará sore A importancia

da alfabetización en gale-
go, na Escola de Adultos; e
ás 20 h., no colexio San Ro-
que, o tema a tratar será
Frei Martín Sarmiento.

■ EXPOSICIÓNS

PINTURA
As actividades que realiza a
A.C. A Cepa espállanse un
ano máis pola Casa da Cul-
tura na terceira edición da
súa Exposición de Prima-
vera. Nesta mostra partici-
pan máis de 20 artistas coas
súas obras, e poderemos
ollala ata o 30 de maio.

■ TEATRO

CITEAMOR
AA.C. A Cepa patrocinadora
do I Ciclo de Teatro Afeccio-
nado do Morrazo pretende
xuntar neste a todos os grupos
afeccionados da comarca. As
funcións serán no Auditorio
Municipal os venres ás 22:30.
O 24 de maio o grupo Casa
da Bola (Cangas) escenifica-
rá A palabra das voces. O 31
de maio a Asociación de
Mulleres de Moaña escenifi-
carán A casa de Bernarda
Alba. O prezo da entrada é de
3 euros, mais a venda antici-
pada farase a 2.
CarralCarral

■ ACTOS

CULTURA E O DEPORTE
Esta cea de caracter festivo,
aberta para aqueles que
queiran participar, vaise ce-
lebrar un ano máis o venres
24 ás 21 h. no restaurante A
Cumbre, por un prezo de 15
euros; ademais premiaranse
aquelas persoas, empresas e
entidades que durante o últi-
mo ano colaboraran na pro-
moción dos eidos culturais e
deportivos do municipio.

CastrCastro de Reio de Rei
■ EXPOSICIÓNS

BERNARDO TEJEDA
Menciña Vermella titúlase
esta mostra que podemos
ollar no Museo do Castro
de Viladonga.

CelanovaCelanova
■ EXPOSICIÓNS

AS IMAXES DE CASTELAO
Pretende dar a coñecer a fi-
gura do nacionalista nas súas
diferentes facetas, ata o do-
mingo 26, na sala de exposi-
cións do Antigo Cárcere.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

AUTOXESTIÓN DA SAÚDE
Presentación do proxecto Es-
cola de saúde 2002, da Aso-
ciación Sumendi con Pablo e
Toni, membros desta aso-
ciación. O venres 31 ás 19 h.
no C.S.A. Mil Lúas (Beira-
mar 36, entrada por J. Fonte).

■ CINEMA

CGAI
Continúa o ciclo adicado a
John Ford no que podere-
mos ver Four men and a
Prayer (1938) o xoves 23 ás
20:15. No ciclo Cine / Video
/ Dixital proxectarase A in-
glesa e o duque (Eric Roh-
mer, 2001), o venres 24 ás
20:15 e o sábado 25 ás
18:30. As fitas de Orson

Welles, Mister Arkadin e
Arkadin Rushes, ambas de
1945, proxectaranse o martes
28 ás 20:15; e o venres 31
proxectarase Otelo (1952),
ás 20:15. O mércores 29 cine
restaurado a partir das 20:15,
A bandeira negra (1956) de
Armando de Ossorio, e Ar-
mando de Ossorio (2001) de
Xosé Zapata. O vindeiro
xoves 30 presentarase o libro
Un cinema herido de José
Luis Castro de Paz, ás
20:15. www.cgai.org. 

■ CONFERENCIAS

ÉTICA E CULTURA DA
SOLIDARIDADE
Segundo ciclo que se vai de-
senvolver na sede da Funda-
ción Barrié, ás 20 h. e no
que participarán, o sábado
24, Jody Williams (Premio
Nobel da Paz, 1997) que fa-
lará dos Dereitos e respon-
sabilidades individuais ca-
ra o mundo que queremos.

EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
Coordinado por Mª Jesús
Freire Seoane, vaise de-
senvolver o vindeiro xoves
30 na sede da Fundación
Barrié. O obxectivo é ofre-
cer unha primeira explora-
ción dos cambios provoca-
dos pola LOU. 

CONVERSAS
NOUTRAS LINGUAS
Para as persoas interesadas
en practicar e aprender ou-
tros idiomas charlando, de
21 h. a 22 h. no C.S.A. Mil
Lúas (Beiramar 36, entrada

por J. Fonte). O mércores
29 Gabarit Parruski (ruso).

XORNADAS
SOBRE TRÁFICO
Organizadas pola Mesa da
Mobilidade no Centro Social
Autoxestionado Mil Lúas
(Beiramar 36), o xoves 23 e
venres 24. O xoves ás 19:45
vai haber unha mesa redonda
sobre A problemática social
do tráfico, na que intervirán
Jeanne Picard con Vítimas
da inseguridade vial ou “os
esquecidos”; Paloma Lon-
gueira Teijeiro con Os fun-
damentos do tráfico; seguida
por Á clase en bici, de Mi-
guel Anxo Romero López; a
xornada finaliza coa proxec-
ción do video Un día con co-
che por Diego Sánchez Cou-
so. O venres 24  á mesma ho-
ra tratarase o tema da Proble-
mática ambiental do tráfico
nunha mesa redonda da que
van formar parte: Xosé Lois
Martínez coa exposcición de
Por unha nova cultura urba-
na, Outro transporte urbano
é posíbel, da man de Xosé
Veiras García, seguido de
Manuel Soto Castiñeira que
falará sobre o Impacto am-
biental das infraestruturas
urbanas de Galiza; Luis M.
Pérez con Vía rápida do Mo-
rrazo: desfeita impune dun-
ha comarca, e finalizando
coa proxección do video A
seguridade no tráfico para as
bicicletas > Exemplo Holan-
da, por Tino Bandín e José
Antonio Folgueira.

■ EXPOSICIÓNS

MIGUEL CASTRO
Xove fotógrafo e deseñador
coruñés membro do colec-
tivo Ollo de Vidro, que ten
unha mostra, baixo o título
Outros Camiños, no local
da A.C. Alexandre Bóveda,
ata o 3 de xuño. 

IDENTIDADEQUILIBRIO
Mostra de fotografía artísti-
ca de Xacobe Meléndrez
Fassbender, que poderemos
coñecer ata o 31 de maio no
espazo para a cultura Ami-
gos dos Museos de Galiza
Portas Ártabras (Sinagoga

22), formada por 22 obras.
Mostra intimista na que
amosa animais en movimen-
to, troncos, paisaxes, cascos
de barcos... como metáforas
da vida cotiá, montadas so-
bre diferentes materiais e
con distintas técnicas.

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Ata o 31 de decembro a Ca-
sa das Ciencias vai acoller
esta mostra fotográfica sub-
mariña, sobre o ecosistema
mariño do noso país, que a
través das suas 50 fotogra-
fías pretende amosar a bele-
za e a diversidade zoolóxi-
ca que encerra o mar.

ISABEL PINTADO
O Pavillón de Estudantes
do Campus de Elviña acolle
esta mostra de pintura ata o
31 de maio.

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

Mª JOSÉ 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.

XÉNEROS E
TENDENCIAS NOS
ALBORES DO S. XXI
Mostra fotográfica que aco-
lle a sala de exposicións da
Fundación Caixa Galicia
ata o 25 de maio.

■ MÚSICA

MARDI GRASS
A sala ten estas actuacións
programadas para os vin-
deiros días: o venres 24 The
Yayhoos; e o sábado 25, o
grupo revelación de Tarra-
gona, pop de última xera-
ción, Coleccionistas. O
martes 28 dará un concerto
Fifi & The Mach III; o xo-
ves 30 Habeas Corpus; e o
venres 31 Cormorant.

ROCK MARIÑO
Festival no que teñen cabi-

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

Só falta que acompañe o tem-
po para o primeiro festival
Burgas Rock. Ten lugar no
complexo fluvial do Oira, en
Ourense, o venres 24 e sábado
25 de maio. A festa nocturna

alongarase xa que, despois dos
concertos de Big Soul, Maca-
co e Rosendo entre outros, co-
menza o baile cos DJs. Cha-
memos polo sol para un fin de
semana á beira do Miño.♦

Rock á beira do MiñoRock á beira do Miño
O O TTrinquerinque

N
º 

1.
03

5 
●

A
no

 X
X

V
 ●

D
o 

23
 a

o 
29

 d
e 

m
ai

o 
de

 2
00

2

☞ SESIÓN 9. Un grupo
de traballadores van a

un antigo manicomio para re-
alizar unha limpeza de mate-
riais tóxicos, pero cando están
alí comezan a remexer na his-
toria do psiquiátrico. Intriga.

☞ O ATAQUE OS
CLONS. Un aprendiz

de Jedi protexe a unha xove
senadora ameazada –que ilus-
tra ao público e ao rapaz sobre
os perigos do autoritarismo–
mentres o mestre Jedi trata de
esclarecer un complot da ban-
da escura da forza.

☞ O REI ESCORPIÓN.
Na antigüidade, ante

unha horda de guerreiros que
conquista o mundo gracias ás
visións dunha meiga, unha das
súas víctimas, case sen axuda,
decide plantarlle cara. Boa
iluminación.

☞ O QUINTO HOME.
Un policía protexe a un-

ha xuíz que leva un caso de co-
rrupción militar de grandes

magnitudes e á conta do que
morreron asasinados varios
combatentes na guerra do Gol-
fo. Intriga con pouca miga.

☞ 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 vam-
piro mutante é o princi-

pal depredador da súa especie
e o resto dos vampiros esque-
cen as súas diferencias para
darlle caza, aínda que xa con-
ta cun exército numeroso.
Macarrada.

☞ CHARLOTTE GRAY.
Para buscar ao seu noivo,

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

☞ OS TENENBAUMS.
Sucesión de bromas co-

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

☞ O CUARTO DO PÁ-
NICO. Ante a chegada

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

☞ A VINGANZA DO
CONDE DE MONTE-

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

☞ FALSA IDENTIDA-
DE. Un neno mentireiro

compulsivo descubre por azar
ao home da súa nai matando a

outro, pero ninguén fai caso á
súa denuncia, agás o seu pai.
Para entusiastas de Travolta.

☞ MONSTERS BALL.
A viúva dun negro con-

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

☞ FALE CON ELA. Pe-
dro Almodóvar presenta

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

☞ A MÁQUINA DO
TEMPO. Tras a morte da

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

☞ MOTHMAN. A últi-
ma profecía. Despois da

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

☞ MULHOLLAND
DRIVE. Unha inxenua

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

☞ LANTANA.Aprecarie-
dade na relación interna

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

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

CarCarteleirateleira

O cantautor
vasco, en

clave de
rock, Txuma
Murugarren

e o seu
grupo tocan

o sábado
25 no

Clavicémbalo
de LUGO e o
domingo 26

no Aturuxo
de BUEU.

Jody Williams.



da os distintos tipos de mú-
sica e que da a oportunida-
de a artistas novos de que
fagan actuacións en directo.
Este xoves 23 no Forum
Celticum ás 22:30, Vaga-
mundos. O próximo xoves
30 a banda Sígueme dará
un concerto no Fórum Cel-
ticum ás 22:30. Entrada de
balde con invitación.

IN ITINERE
O grupo interpreterá can-
cións de A campá Lúa e
historias de épocas medie-
vais, concerto didáctico, o
sábado 25 ás 17 h. e o do-
mingo 26 ás 12:30, na sede
da Fundación Barrié.

LA VACAZUL
Esta banda de rock contun-
dente, en directo, estará o
venres 31 no Campus Rock
ás 21 h.

FESTIVAL MOZART
O sábado 25 o tenor Raúl
Giménez e o pianista An-
drés Maspero ofrecerán un
recital ás 21 h. no teatro Ro-
salía de Castro. O vindeiro
xoves 30 ás 21 h. The
King’s Consort, baixo a di-
rección de Robert King, e
coa soprano Lynne Daw-
son interpretarán obras de
Mozart no teatro Rosalía de
Castro. Così fan tutte,
dramma giocoso en dos ac-
tos k 588 (1790) é a ópera
que, con música de W.A.
Mozart e libreto de Lorenzo
da Ponte, interpretarán a
Real Filharmonía de Gali-
za, o Coro da Sinfónica de
Galiza, e os solistas que
compoñen o reparto, baixo
a dirección musical de An-
toni Ros Marbá e a escéni-
ca de Sergio Vela, o venres
31 e o domingo 2 no Rosa-
lía de Castro. Máis infor-
mación e tarifas na páxina
www.festivalmozart.com,
ou no telefono 902 434 443.

■ TEATRO

FAMILY PROBLEM
Espectáculo de clown dun-
ha hora: os enredos dunha
nai e as súas cinco pelotas.
O venres 24  ás 21:30 no
C.S.A. Mil Lúas. E o sába-
do 25 Manolo Malabaran-
da vai realizar o seu espec-
táculo de malabares e
clown a partir das 21:30.

CullerCulleredoedo
■ EXPOSICIÓNS

ECOLATAS
Mostra didáctica que pre-
tende inculcar aos máis pe-
quenos a importancia do

respeto ao medio ambiente,
ata o 31 deste mes na aula
de cultura Juan Lambeye.

AA EstradaEstrada
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
Ata o 25 de xuño a sala de
exposicións de Caixanova
acollerá esta mostra com-
posta por fotografías toma-
das nos anos 20 e 30, com-
pleta descripción da vida do
pobo nesa época, quedando
reflectidas todo tipo de acti-
vidades laborais.

■ TEATRO

SEXISMUNDA
No teatro Principal, o ven-
res 24 Sarabela Teatro su-
birá ás taboas con esta obra.
E o venres 31 será Ollo-
moltranvía quen poña en
escena Policía.

FerrFerrolol
■ CONFERENCIAS

A OSTEOPOROSIS
A cargo de Mercedes Do-
val, este xoves 23 ás 20 h.
no Ateneo.

■ EXPOSICIÓNS

SGHN
A Sociedade Galega de
Historia Natural presenta
unha mostra de fotografía
que vai estar no Ateneo ata
o 20 de xuño.

FLORES PRENSADAS
Esta mostra, A arte das flo-
res prensadas, de Julia Ro-
dríguez Fernández, podé-
mola contemplar no Atene-
oata o venres 31 de maio.

JULIA RODRÍGUEZ
A arte das flores prensadas
é o título da mostra que a
artista presenta no Ateneo
ata o 31 deste mes.

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...

O GrO Groveove
■ EXPOSICIÓNS

ELPIDIO E
LUÍS VILLAVERDE
A galería Lembranza-Sarga-
delos acolle unha mostra so-
bre a vida destes dous ir-
máns. O primeiro (1887-
1956) foi un político gale-
guista, militante das Irman-
dades da Fala e da ORGA;
alcalde de Vilagarcia entre o
31 e o 36, non sendo no Bie-
nio Negro, no que foi perse-
guido e encarcerado; deputa-
do polo F. Popular; tamén foi
o fundador das Milicias Ga-
llegas no frente de Madrid;
continuou a súa infatigábel
militancia no exilio bonae-

rense onde morreu. O seu ir-
mán, Luís (1891-1967), diri-
xiu en Buenos Aires a edito-
rial Atlántica na década dos
50 e publicou, postumamen-
te, o libro Mariscos de Gali-
cia, do que poderemos ollar
os seus debuxos orixinais.
Ata o 20 de Xuño.

LugoLugo
■ CONFERENCIAS

FALANDO CON
AMÉRICA LATINA
Xornadas sobre Proxectos
Educativos que se están a de-
senvolver na E.U. de Maxis-
terio a partir das 17 h. e de li-
bre acceso. Este xoves 23
continuarán coa conferencia
A Cidade dos Muchachos e
as súas escolas en América,
da man do Padre Silva.

■ EXPOSICIÓNS

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
As obras da edición do ano
2001 do prestixioso premio
de fotografía de natureza
van ser expostas na sala da
Deputación Provincial ata
o 21 de xuño.

FALANDO CON
AMÉRICA LATINA
Con motivo da celebración
das Xornadas sobre Pro-
xectos Educativos en Ame-
rica Latina, os corredores
do 2º andar da E.U. de Ma-
xisterio van acoller, ata o
venres 24, mostras fotográ-
ficas: A cidade dos Mu-
chachos (Benposta), O Za-
patismo (Chiapas) e Voces
de Nicaragua (AXUNICA).

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

■ MÚSICA

OREKA TX
No marco do terceiro ciclo
de Tribos Ibéricas a forma-

ción de Euskadi actuará no
Auditorio Gustavo Freire
este xoves 23 ás 21 h.

BANDA
DE MARTÍN COES
Banda folc-rock galega que
tocará o venres 24 no Clavi-
cémbalo. O sábado 25 estará,
neste mesmo local, Txuma
Murugarren, rock vasco. O
venres 31 actuará o cantautor
arxentino Rafael Amor.

XXX
SEMANA DO CORPUS
Festival organizado polo
Concello, de entrada gratuíta
previa recollida de invita-
cións no Departamento de
Cultura. Comezou o xoves
16 e chegará ata o 5 de xuño.
O venres 24 no centro cultu-
ral Uxio Novoneyra ás 20:30,
será o concerto de música de
cámara a cargo do Dúo Ve-
lev-Abraldes (violonchelo e
guitarra, respectivamente)
que intepretarán obras de Vi-
valdi, Nin, Schubert e Gant-
tali. O luns 27 na igrexa de S.
Pedro ás 20:30, Alia Músi-
ca, dirixida por Miguel Sán-
chez, interpretando Unica
hispaniae e o canto espiri-
tual xudeo-español. O mér-
cores 29 no Círculo das Ar-
tes ás 20:30, Arias Teatrais
de Haendel e Vivaldi por
Mercedes Hernández, so-
prano; Resoney; e na direc-
ción Fernando Reyes.

■ TEATRO

CARLOS BLANCO
O actor ofrecerá o seu es-
pectáculo de humor, con-
tacontos... este xoves 23 no
Clavicémbalo.

LA PESTE:
CUESTIÓN DE ESTILO
Espectáculo creado a partir
do relato Notas sobre a pes-
te de Carles Bukowski,
nunha simbiose con Cues-
tión de estilos de José
Deus, montada en clave de
humor. O mércores 29 da
man de El vecino de al la-
do no Clavicémbalo.

OurOurenseense
■ ACTOS

20 ANOS
CO CARRABOUXO
Durante este mes de maio e
con motivo do vinte aniver-
sario da creación deste po-
pular personaxe de Xose
Lois, celebranse unha serie
de actos como homenaxe,
entre os que podemos atopar
exposicións, conferencias,

publicacións diversas, repre-
sentacións teatrais ou a inau-
guración da escultura de
bronce realizada polo escul-
tor César Lombera que se
instalará na parte superior do
parque San Lázaro. O venres
24 terá lugar De cea co Ca-
rrabouxo, homenaxe a Xosé
Lois, no restaurante Sanmi-
guel a partir das 21:30.

■ CINEMA

AMENCER
Fita de F.W. Murnau
(EUA, 1927) vai ser proxec-
tada este xoves 23 ás 20:30 e
23 h. no salón de actos da Bi-
blioteca Pública, organizado
polo cineclube Padre Feijóo.

ALITA,
ÁNGEL DE COMBATE
Fita que amosa un mundo
apocalíptico dominado po-
los Cyborg. Na sala de vi-
deo da Casa da Xuventude
ás 18 h organizado por Ava-
lon, este xoves 23.

O GATOPARDO
Este xoves 23 ás 19 h. pro-
xectarase esta fita na aula so-
ciocultural de Caixa Galicia.

■ EXPOSICIÓNS

JULIO ANTONIO
Ata o 16 de xuño a aula de
cultura de Caixanova aco-
llerá esta mostra.

SANTIAGO MAYO
Xove galego formado en
Madrid e París, proponnos
un percorrido pola súa abs-
tracción de suxerentes evo-
cacións paisaxísticas. Na
galería Marisa Marimón
ate o 15 de xuño. 

FALA GALEGO
CO CARRABOUXO
Sobre o personaxe de Xosé
Lois que nos invita a reflexio-
nar e actuar a prol da nosa lin-
gua. A partir dos debuxos or-
ganizaranse actividades crea-

tivas e lúdicas motivadoras
para fomentar a nosa fala.
Ademais ofertaranse diversos
materiais como unha unidade
didáctica e un adhesivo. Orga-
nizada pola A.X. Amencer, na
sede da asociación (pza. Don
Bosco 1) ata o 31 de maio.

HISTORIA DAS CC OO
Mostra fotográfica que po-
deremos ollar no salón de
actos da Casa da Xuventude.

O CARRABOUXO
E A UNIVERSIDADE
Mostra coas viñetas referi-
das ao ensino e á universida-
de, ata o xoves 30 na planta
baixa do edificio da Facul-
dade de Ciencias da Educa-
ción, campus das Lagoas.
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III edición coas seguintes actua-
cións: este xoves 23 Román e
Cia., Madrid, escenificarán Pae-
lla; o venres 24, Anima Sonho,
Brasil, ofrecerá o Ferreiro e o
Diaño; e no pub Solera os mexi-
canos Saltimbanqui con Contos
da tradición oral mexicana. O
sábado 25 Hugo e Inés, Perú, es-
cenificarán Contos pequenos; os
chineses Yeung Fai, Opera de
Beijing; e os arxentinos Teatro
Pizzicatto, no pub Solera, ofrece-
rán o seu espectáculo A todo tra-
po!!!. O Domingo 26 no Audito-
rio Xosé Figueroa os chineses
Yeung Fai volverán con Opera
de Beijing; os cataláns Trac
Trac, Hansel e Gretel; e os pe-
ruanos Hugo e Inés farano con
Contos pequenos. Na rúa tamén
haberá actuacións. O sábado 25
ás 13 h. na Alameda e ás 19:30 en
Chapela, os mexicanos Saltim-
banqui escenificarán Contos da
tradición oral mexicana; ás
19:30 na praza da Alfóndiga os
arxentinos El Vagón de Títeres
porán en escena Xan Panadeiro;
na praza da Constitución Plansjet

de Bélxica traerá o seu espectácu-
lo Os monecos e as súas danzas.
Ás 21 h. Salvatore Gatto de Ita-
lia levará á praza da Torre Pulcin-

nella 500 anos portate ben, e na
praza do Concello, á mesma hora
desde Eslovenia Antón Anderle
con O circo máis pequeno do

mundo. O domingo 25 comezará
na Alameda ás 13 h. coa escenifi-
cación do italiano Salvatore Gat-
to, Torre Pulcinnella 500 anos
portate ben, e á mesma hora na
praza do Concello do esloveno
Antón Anderle con O circo máis
pequeno do mundo. Continúa ás
19:30 cos belgas Plansjet e o es-
pectáculo Os monecos e as súas
andanzas na Alameda, Xan Pan-
dadeiro a cargo dos arxentinos El
vagón de Títeres na praza da Al-
fóndiga, e a actuación de Salva-
tore Gatto de Italia en Chapela
con Pulcinnella, 500 anos porta-
te ben. Remata o día e o festival
coas actuacións das 21 h., na pra-
za da Torre Saltimbanqui de Me-
xico co seu espectáculo Contos
da tradición oral mexicana, na
praza da Alfóndiga os arxentinos
El vagón de Títeres con Xan Pa-
nadeiro, o esloveno Antón An-
derle co espectáculo O circo
máis pequeno do mundo e a ac-
tuación dos belgas Plansjet, ás
22:30 na praza da Constitución
con Os monecos e as súas an-
danzas.♦

Festival Internacional de Festival Internacional de TíterTíteres de Redondelaes de Redondela

Obra de Paula Vogel coa que ob-
tuvo o Premio Pulitzer 1998 e coa
que quixo mostrar a súa opinión
sobre o abuso de menores. Non
desde un punto de vista morboso.
Se ben mostra as terríbeis conse-
cuencias destas accións, leva moi-
tas situacións ao terreo do humor,
con unha gran maestría, o que
constitúe o principal éxito da obra.
O mércores 29 vai ser representa-
da en PONTEVEDRA no Pazo da
Cultura; o xoves 30 no teatro
Principal de OURENSE; o venres

31 no C.C. Caixanova de VIGO; e
o domingo 2 de xuño no Auditorio
Gustavo Freire de LUGO.♦

Como aprComo aprendí a conducirendí a conducir

Os
Vagamundos

tocan no
Forum

Celticum da
CORUÑA

este xoves
23.

Espectáculo
de humor,

contacontos
e máis, este

xoves 23
con Carlos

Blanco,
á dereita,

no
Clavicémbalo

de LUGO.

Santiago Mayo expón na galería Marisa Marimón de OURENSE.

Sula Repani
continua cos
seus óleos
na galería
Visol de
OURENSE



20 ANOS
DE CARRABOUXO
Exposición cos orixinais
das viñetas publicadas pola
Región entre os anos 1995 e
2000. no C.C. da Deputa-
ción ata o 26 de maio.

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

■ MÚSICA

ROBERTO SOBRADO
O cantor porá música na
noite do venres 24 a partir
das 22 h. no café cultural
Auriense.

■ TEATRO

JUANJO RODICIO
Contacontos que vai actuar
o luns 27 ás 20:30 no café
cultural Auriense.

CARRABOUXO
SOMOS TODOS
Breves representacións tea-
trais dos seus deseños e in-
terpretación de baile tradi-
cional na honra de Xose
Lois. O venres 24 ás 20:30
organizado pola A.C. Foula
na súa sede (Canle, s/n).

PontearPonteareaseas
■ ACTOS

MES DAS LETRAS
A rede de bibliotecas muni-
cipais pon a andar esta acti-
vidade. Restan os seguintes
actos: Entrontro con Anto-
nio García Teijeiro o ven-
res 24 na Axencia Munici-
pal de Lectura de Xinzo ás
18 h. O martes 28, encontro
con Xose María Heras Va-
rela na Biblioteca Munic-
pal. O mércores 29 encon-
tro con Lois Fernández
Marcos, na Axencia Muni-
cipal de Lectura de Areas, ás
18:15. E durante os días 23
e 24 o auditorio R. Soutullo
acollerá a mostra didáctica
Frei Martin Sarmiento.

■ EXPOSICIÓNS

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

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
■ ACTOS

SALÓN DO LIBRO
Ata o domingo 26 as prazas
de Ourense e da Ferrería
convertiranse no lugar de
exposición e venda de mul-
titude de libros.

■ CINEMA

O HOME TRANQUILO
Fita de John Ford rodada
nos EUA en 1952, e que vai

ser proxectada polo Cineclu-
be o mércores 29 en sesións
de 19:50 e 22:15 no espazo
para a arte de Caja Madrid.

■ EXPOSICIÓNS

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

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

■ MÚSICA

O BARBEIRO
DE SEVILLA
A Ópera de Cámara de
Varsovia, é, sen lugar a dú-
bidas, a compañía máis co-
ñecida en todo o mundo
gracias á calidade e esfor-
zos perfeccionistas do seu
director Stefan Sutkowski.
Porá sobre o escenario a
obra de Rossini o xoves 23
no Pazo da Cultura.

■ TEATRO

ALTA COMEDIA
Teatro do Noroeste porá
en escena esta obra este xo-
ves 23 e venres 24 no teatro
Principal.

PorPorto do Sonto do Son
■ EXPOSICIÓNS

ALFONSO COSTA
Mostra das súas ilustra-
cións para o libro Seres Ga-
legos das Augas (Mitoloxía
comparada), de Xoán Xosé
Teijeiro Rey, ata o venres
31 no Centro de Interpreta-
ción do Castro de Baroña.

SantiagoSantiago
■ EXPOSICIÓNS 

ELMGREEN & DRAGSET
O CGAC mostra unha insta-
lación destes artistas Power-
less Structures. Fig 229 for-
mada por vinte maquetas de
espacios museísticos. Ven
sendo unha crítica á prolife-
ración destes espazos que re-
piten as mesmas caracterís-
ticas arquitectónicas. Elm-
green e Gragset viven en
Berlín e realizan conxunta-
mente performances e insta-
lacións, con fin social, que
reflicten, cun ton irónico, o
xeito no que os espacios so-
ciais definen a nosa conduta.

ARTE E PALABRA
POLA PAZ
Recolle a obra donada por ar-
tistas e coleccionistas gale-

gos, así como a publicación
que reúne a opinión de perso-
eiros da cultura sobre a situa-
ción de Palestina. Os fondos
serán destinados á Cruz Ver-
mella e á Media Lúa Vermella
en beneficio do pobo palesti-
no. Na Fundación Araguaney
ata o 30 de maio. Máis infor-
mación en www.fundacion-
palestina.com.

GRANELL E O TEATRO
Mostra realizada con fondos
da Fundación Granell, que é
onde a podemos contemplar,
e na que se poderá observar
como a fantasía do creador
está máis distendida.

DAGR/DAG/DIA
Ata o 31 deste mes a sala de
exposicións de Caixa Gali-
cia vai acoller esta mostra,
proxecto de 12 novos artis-
tas escandinavos.

JULIO GALÁN CARVAJAL
As obras galardonadas na V
edición deste premio de arqui-
tectura están expostas na 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 deste
artista é o que recolle a ga-
lería José Lorenzo nesta
mostra. Ata o 28 de maio.

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.

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

JUAN NAVARRO
BALDEWEG
O CGAC organiza esta
mostra retrospectiva que
poderá visitarse ata o 16 de
xuño. Conta cunha selec-
ción de 21 pinturas que pre-
tenden un percorrido pola
súa traxectória desde 1963
ata 1999. Ademais a expo-
sición incluirá un conxunto
de 60 pezas, concebidas po-
lo mesmo autor desde os
anos setenta ata a actualida-
de, e nas que experimenta
cos conceptos de equilibrio,
tensión, gravidade ou luz.
Tamén unha nova peza pro-
ducida para a ocasión.

JOSIAH MCELHENY
O CGAC presenta a máis ex-
haustiva revisión do traballo
deste artista en Europa. Ata
o 16 de xuño. O artista de
Boston é pouco común den-
tro do panorama actual: ex-
perto soplador de vidro, crea
obxectos inspirados na his-
toria da arte e en lendas his-
tóricas ou literarias. As súas
elegantes instalacións con
platos, vasos e cuncas de vi-
dro soplado caracterízanse
polo seu grande poder visual
e están acompañadas por un
texto narrativo que as identi-
fica, 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
recursos multimedia –insta-
lación, fotoinstalación...–
creando un modelo con cer-
ta conciencia social e preo-
cupado por abordar con-
ceptos en consonancia co
presente no que vivimos.
Móvese arredor do xogo e
ambigüidade, empregando
imaxes da vida cotiá ás que
lle superpón mensaxes en-
tre descriptivas e irónicas.

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

YOLANDA TABANERA
Baixo o título Náufragos,

peregrinos e outros humil-
des arquitectos a creadora
surrealista presenta unha
mostra da súa obra na sede
da Fundación Granell, Pa-
zo de Bendaña (pza. do
Toural). Ata o 27 de maio.

■ MÚSICA

GALIZA
CINCO ESTREJAZZ
No marco deste ciclo o
martes 28 no Dado Dadá a
partir das 22:30 haberá con-
certos e repichocas.

PALLAMALLADA
Concerto didáctico de folc
tradicional o venres 24 no
Auditorio de Galiza ás 10
h. e ás 12 h.

EMBRACE ME OCEAN
+ COILBOX
O venres 31 ás 22 h. a Nasa
vai acoller o concerto des-
tas duas bandas, a primeira
compostelá de metal, e a
segunda madrileña.

■ TEATRO

MULLERES
UVEGÁ teatro representará
esta obra, de Franca Rame
e Darío Fo, do 25 ao 31 de
maio na aula socio-cultural
de Caixa Galicia ás 21 h.
Está interpretada por Susa-
na Dans, Mara Sánchez e
Laura Ponte, sendo a tra-
dución, adaptación e direc-
ción de Vicente Montoto.

O PANADEIRO E
O DEMO
A compañía arxentina Da-
niel di Lorenzo pora en es-
cena esta obra clásica do te-
atro de títeres arxentino, de
Javier Villafañe, o luns 27 ás
10:30 e 12 h. no cine Yago.

A CONXURA DOS NECIOS
No teatro Principal este xo-
ves 23 Sarabela Teatro es-
cenificará esta obra. 

RATMAN E BOBYN
Todos coñecemos ao home
morcego e ao neno prodi-
xio; pero na constelación de
superheroes relocen outras
estrelas. Bacana proponnos
quitarlle as ás ao morcego e
quedarnos co fundamental:
a rata. Nacen así estes dous
novos ídolos de masas, os
superheroes da cloaca. Ata
o sábado 25 na sala Nasa.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

LAZCANO
“Todo pintor pinta a súa re-
alidade, logo está o que vé,
non o que mira. Se o pintor

GRÁFICA
XVIII edición dos cursos de verán da
Fundación Centro Internacional da Es-
tampa Contemporánea. Cursos prácti-
cos e teóricos sobre técnicas tradicio-
nais, así como novas tecnoloxías artísti-
cas e industriais aplicadas á estampa:
Gravado Calcográfico (1-12 de xullo),
Xilografía (1-12 de xullo), Serigrafía
(15-26 de xullo), Litografía (15-26 de
xullo), Técnicas Aditivas (2-10 de
agosto), Gravado Calcográfico (2-13
de setembro), Litografía (2-13 de se-
tembro), e Gravado Calcográfico. Mé-
todo Hayter (16-27 de setembro). O
alunado pode matricularse nos cursos
que desexe, sempre que non coincidan
nas datas. O importe da matrícula para
calquera taller é de 96’50 euros, e o res-
to do custo do curso farase efectivo ao
comezo deste. As solicitudes da matrí-
cula dirixiranse ao Centro Internacional
da Estampa Contemporánea, Rúa do
Castro 2 apart. de correos 55, 15300 Be-
tanzos, A Coruña, ata o 30 de xuño. O
número de conta para facer o ingreso da

matrícula, é o 2091.0018.76.3040023090
de Caixa Galicia; enviarase unha fotoco-
pia do resgardo coa solicitude.

COUSAS DO MERCADO
Organizado polo Servizo de Normali-
zación Lingüística do Concello de Vi-
go, Mercado do Progreso e coa colabo-
ración de Alternativa Vaivén (A.X.
Abertal), consiste nun concurso aberto
á participación de todas as persoas in-
teresadas, que ten como temática xeral
O Mercado. Establecense 3 modalida-
des de participación: banda deseñada,
relato curto e narración. Cada persoa
poderá presentar o número de obras
que queira, sen identificar e constando
o seu título na parte superior. Entrega-
rase dentro dun sobre pecho, co título
da obra no exterior, que se remitirá ao
Mercado do Progreso antes do xoves
30 de maio de 2002. Nun sobre pecho
enviaranse os dados persoais do autor
ou autora. As bases específicas para
cada modalidade son as seguintes: se
se trata de banda deseñada debe entre-

garse en formato DIN A4 ou A3, cun
mínimo de 2 e un máximo de 6 páxi-
nas, cos textos integramente en galego.
Para relato curto, deberán ser orixinais
escritos en galego, cunha extensión
máxima de 4 folios mecanografados a
dobre espazo. Para narrativa deben ser
tamén orixinais escritos en galego,
cunha extensión mínima de 5 folios
mecanografados a dobre espazo. Esta-
blecense dúas categorías cos seus res-
pectivos premios en cada modalidade.

CARLOS CASARES DE
MICRORRELATO
Convocado polo Liceo de Ourense, es-
tablécense nel dúas categorías: maiores
e menores de 25 anos. Ao certame po-
derán concorrer textos inéditos redixi-
dos en galego ou castelán cunha exten-
sión máxima de dous folios DIN A4,
mecanografados a duplo espazo por un-
ha soa cara. Os orixinais remitiranse
(antes do 31 de maio) por duplicado,
baixo plica e lema, á Secretaría do Li-
ceo de Ourense, rúa Valentín Lamas

Carvajal 5, 32005 Ourense. Establecese
un premio de 600 euros por categoría.
Máis información no telf. 988 222 584
ou elliceodeourense@infonegocio.com. 

HISTORIA MEDIEVAL DE GALIZA
Premio convocado pola editorial To-
xosoutos e a Fundación Comarcal
Noia, ao que poderán concorrer auto-
res de calquera nacionalidade que pre-
senten os orixinais escritos en língua
galega. Os textos deberán ser inéditos
cun mínimo de 150 folios a dobre es-
pacio. Valoraranse o rigor, a innova-
ción metodolóxica e o interese para a
sociedade. Presentaranse o orixinal e
cinco copias antes do 30 de setembro
en Editorial Toxosoutos, Cruceiro do
Rego, 2 - Obre 15217 Noia (A Coru-
ña). Con cada orixinal, que deberá ser
presentado baixo lema, xuntarase en
sobre pecho os dados do autor, así co-
mo o título da obra. Haberá un gaña-
dor que reciba 3.000 euros, e un fina-
lista que reciba 1.200; en ambos casos
as obras serán publicadas.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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O CDG vai representar esta obra,
do dramaturgo noruegués Henrik
Ibsen, baixo a dirección escénica
do luso Rui Madeira, coa copro-
dución da Companhia de Teatro
de Braga o sábado 25 e domingo
26 no C.C. Caixanova de VIGO; e

o xoves 30 e venres 31 no Audito-
rio Municipal de NARÓN. O psico-
lóxico, o ideolóxico e o social con-
viven neste drama sobre a opre-
sión e a hipocresía da sociedade
burguesa como inimiga da felici-
dade e a alegría de vivir.♦

Os EspectrOs Espectrosos

Auga,
natureza e

arquitectura
chámase a

mostra
fotográfica

de Luís-
Hixinio

Flores da
que

podemos
disfrutar no

Museo do
Pobo

Galego en
SANTIAGO.



é capaz de extraelo da in-
mediatez visíbel é que é un
artista que é o que pasa con
J.M. Lazcano”. Verbas de
Leopoldo Nóvoa sobre este
artista con mostra na sala
Trisquel & Medulio ata o
25 de maio.

VValdoviñoaldoviño
■ MÚSICA

HABANERAS
VII edición do festival de Fe-
rrolterra, o sábado 25 no par-
que Pardo Bazán, ás 20 h.

VVedraedra
■ MÚSICA

BLUES
Concerto en Kenyas, Sta.
Cruz de Ribadulla, o venres
24  ás 22:30.

VVerínerín
■ EXPOSICIÓNS

CAPRICHOS
Os gravados de Goya van
estar na Casa do Escudo
desde o mércores 29 ata o
30 de xuño.

VVigoigo
■ ACTOS

LETRAS GALEGAS
A Universidade organiza es-
te acto para conmemorar o
Día das Letras o luns 27 ás
20 h. no Paraninfo do Rec-
torado. Nel intervirán os es-
critores Gonzalo Navaza,
Anxo Angueira e Manuel
Forcadela. Ademais entre-
garanse os premios de Poe-
sía, Relato Curto, Traducion
e Teatro da Universidade
correspondentes a este ano.

■ CINEMA

O CASO PINOCHET
Proxección do documental
de Patricio Guzmán este
xoves 23 ás 20:30 no Audi-
torio do C.C. Caixanova.

FRIDA
Proxección da fita de Paul
Leduc o mércores 29 ás 20
h. no C.C. Caixanova den-
tro do ciclo de videoforum
de Alecrín.

■ CONFERENCIAS

ENCONTRO CON...
Nesta ocasión Alecrín orga-
nízao para o xoves 30 coa
tradutora Cristina Veiga
Novoa, ás 20 h. na súa sede.

■ EXPOSICIÓNS

CAMBIO DE SÉCULO
(1881-1925)
Os fondos do Museo Na-
cional Centro de Arte Reina
Sofía son expostos no C.C.
Caixanova ata o 22 de xu-
ño. Pretende difundir a
plástica do s. XX español.

Esta é a primeira dunha se-
rie e está composta por 26
pinturas e15 esculturas dos
29 artistas máis representa-
tivos de finais do s. XIX e
todo o s. XX.

MARÍA LIRES
Mostra de ilustracións do li-
bro A Caixa do Tesouro, na
librería Libros para Soñar
durante este mes de maio. 

SARA IGLESIAS
Pegadas do ciscamento chá-
malle á súa mostra de pintu-
ra que podemos ollar na ga-
lería Visual Labora ata o 29
de maio. Licenciada en Be-
las Artes por Pontevedra,
bríndanos unha obra chea
de vitalidade, cor e enerxía,
personaxes e espacios tan
reais coma irreais, cunha
pincelada inocente, agari-
mosa 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.

CARTOGRAFÍA DA
BATALLA DE RANDE
Mito e realidade. A galería
Sargadelos é o lugar onde
poderemos coñecer esta
mostra.

■ LEITURAS

A CAIXA DO TESOURO
Presentación do libro edita-
do por Kalandraka e en-
contro co seu autor Xosé A.
Neira Cruz, o venres 24 na
librería Libros para Soñar
(Triunfo 1).

HUELLAS Y SOMBRAS
A galería Sargadelos serve
para a presentación deste
libro de Ignacio Pérez-Jo-
fre, en Edicións do Castro
na súa colección Arte / Ar-
quitectura. Será este xoves
23 ás 20:30 coa presencia
de Juan Fernando de
Laiglesia e González de
Peredo.

■ MÚSICA

GIGOLO AUNTS +
LOMBARDI
O martes 28 dobre concerto
no Iguana Club ás 22 h. As
entradas están á venda por
12 euros.

ESCOLA MUNICIPAL
Ofrecerá un concerto o ven-
res 24 ás 19:30 no Audito-
rio do C.C. Caixanova.

■ XADREZ

PARTIDAS SIMULTÁNEAS
Co mestre internacional
Daniel Rivera Kuzawka,
este sábado 25 ás 10 da ma-
ñá na Asociación Máximo
Gorki. Aberta inscripción.

VVilaboailaboa
■ MÚSICA

ARAN
A formación folc toca o ven-
res 24 no Alboio (San Adrián)
cunha entrada de 3 euros. Or-
ganiza a A.C. Madia Leva.

OS CARUNCHOS
O venres 24 na Casa dos
Druidas (Acuña) concerto
deste grupo folc vigués.

VVilagarilagarcíacía
■ TEATRO

O NAVEGANTE
Chévere poráa en escena o
venres 24 e sábado 25 na Ca-
sa da Cultura da vila. E o
venres 31 Tres tristes trau-
mas da man de Talía Teatro.

BragaBraga
■ EXPOSICIÓNS

JEAN-BAPTISTE HUYNH
A súa mostra fotográfica

Nudes poderá ser ollada ata
o 31 de Xullo na galeria Má-
rio Sequeira. E nesta mesma
galería tamén poderemos
coñecer as obras de João
Penalva agrupada en Re-
cent Works ata o 12 de xullo.

EspinhoEspinho
■ MÚSICA

JAMES BROWN
No Casino desta vila o venres
24 vai actuar este que é coñe-
cido como o padriño do soul
e creador do funk e do rock.

MadridMadrid
■ EXPOSICIÓNS

MINGOS TEIXEIRA
Este artista vigués, de marca-
do carácter persoal e forma-
ción autodidacta, mostra as
súas pinturas, ata o 13 de xu-
ño na galería Orfila (Orfila 3).

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.

Na galería Sargadelos (Zur-
bano 46) ata o 31 de maio.♦

■ Véndese teléfono móbil Siemens
C-25. ¡Impecábel e para Movistar! In-
clúe adaptador para mecheiro de co-
che e funda. Prezo 54 euros (nego-
ciábeis). 982 501 086 (Xoan Carlos).

■ Alúgase apartamento a carón da
praia, completamente equipado para
catro persoas. Terraza, vista ao mar.
Telf. 981 761 144, 666 843 997.

■ Teño pensado abrir un pub e quero
pinchar tamén clásicos do rock galego,
como Os Resentidos, dos que son unha
seguidora. Todos os seus discos están
xa descatalogados e eu só teño os dous
últimos. Se alguén puider gravarme en
CD algún dos anteriores, agradeceríallo
moito. Por se é así: Ana Méndez, aptdo.
de correos 66 Ribadeo 27700, Obrigada!

■ Jovem trabalhador busca piso ou ca-
sa para compartilhar na cidade de Lugo.
Com ambiente tranquilo polo horário de
trabalho. Deixar condiçons do aluguer e
forma de contacto no seguinte endereço
electrónico: Peixeweb@mixmail.com.

■ Procuram-se pessoas responsá-
veis para adoptarem gatinh@s em
Vigo. Telf. 636 566 155.

■ 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. 

■ 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.

■ Búscase persoa para compartir
casa con moita luz, catro cuartos e
salón inmenso, detrás do Centro
Comercial 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.

■ 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
Moalde (Silleda), aproximadamente
a 30 km. de Santiago. Os interesados
poden contactar con Xosé Manoel no
657 667 498. 

■ Alúgase casa de campo en Meira
(Lugo). Recentemente restaurada,
tres cuartos dobres con baño e cale-
facción, 10.000 m2 de terreo. Fines de
semana ou temporada. Telf. 982 331
700 / 686 753 105 ás noites.

■ Véndese finca de 15.000 m2 plan-
tada con piñeiros en Lugo. Telf. 630
390 283 / 686 753 105.

■ Vendo piso novo en Sigüeiro (a 15
min. de Santiago), 3 cuartos, baño, aseo,
salón, cociña con mobles, garaxe e tras-
teiro. Boa calidade. Telf. 639 575 296.

■ O governo ten multado a Armando
Rivadulha, militante de Nós-UP, con
6.551 euros ou prisóm de um ano e
meio pola participaçom na luita contra a
empacotadora de lixo em Vila Boa em
1998. Fazemos un apelo á solidarie-
dade económica de todas as pessoas
e organizaçons comprometidas com os
direitos e liberdades fundamentais, à
vez que denunciamos este novo pro-
cesso repressivo contra o independen-
tismo. Conta de solidariedade em Cai-
xagalicia 2091-0395-21-3040001337.

■ 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.

■ Véndese Ford Mondeo 1.8, 16 vál-
vulas CLX, gasolina. LU-4802-O (ano
93). Con ar acondicionado, 4 portas e
165.000 Km, coa ITV pasada. Prezo:
2.200 euros (366.000 pta.). Chamar
ao telf. 982 176 589 ou 609 175 816.

■ Libroteca 21, catálogo de libros
de ocasión, especialidade en lingua e
literatura galegas, filoloxía e historia.
Inclúe tamén revistas e discos. Con-
súltanos en http://es.geocities.com/li-
broteca21/index.html♦

Anuncios de baldeAnuncios de balde

PANGALAICA
www.pangalaica.com

Guía de recursos galegos na rede na que
se ofrecen servicios de empresas, infor-
macións sobre o lecer e datos sobre a
economía, entre outros.♦

AA RedeRede
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SantanderSantander
OS INSTRUMENTOS DO PÓRTICO DA GLORIA
O Centro Galego acolle esta mostra, réplicas en madeira dos
instrumentos medievais do Pórtico da Gloria e reconstruidos
pola Fundación Barrié. Ata o 26 de maio.♦

Mingos
Teixeira
expón na
galería
Orfila de
MADRID.

Nudes é o
título da
mostra
fotográfica
de Jean-
Baptiste
Huynh que
podemos
ollar na
galería
Mário
Sequeira de
BRAGA.



Nº

CARME VIDAL
O galego escrito é de repente
máis vello. A aparición dun do-
cumento no que se asina un
pacto de non agresión entre
dous irmáns de Braga escrito
en romance adianta varias dé-
cadas a aparición do galego-
portugués como texto escrito.
O achádego débese ao profesor
da Universidade de Santiago,
José Antonio Souto que atopou
o pergamiño na Torre do Tom-
bo de Lisboa e fixo pública a
noticia nun encontro celebrado
esta semana en Braga, rexión
de orixe do escrito. 

Até agora os textos máis antigos
atopados en galego-portugués re-
mitíanse ao século XIII. Trátase
do testamento de Afonso II e a
noticia do Torto, de 1214 en can-
to a Portugal e un foro, probabel-
mente da zona do Barco, de 1244
en Galiza. O descubrimento de
José Antonio Souto remonta va-
rias décadas a aparición da nosa
lingua na escrita. Vinteúnha liñas
non deixan lugar a dúbidas de que
a lingua do texto non é o latín se-
nón a primeira impresión en per-
gamiño do galego-portugués.
Sorprende ademais que se tardase
tanto en descubrir un documento
de tal relevancia para a historia da
lingua, en especial ao estar depo-
sitado na Torre do Tombo, un ar-
quivo de referencia para investi-
gadores galegos e portugueses. 

Foi o 3 de decembro cando o
profesor José Antonio Souto topou
co pergamiño. Tres anos de traba-
llo na Torre do Tombo ían ter na-
quela xornada un dos seus princi-
pais resultados. Un pergamiño re-
collía o pacto de dous irmáns, Go-
mes e Ramiro Pais, que prometían
defenderse entre eles. “Está escrito

en galego portugués por varias ra-
zóns. A primeira é que para un
acordo deste tipo non existían mo-
delos e iso levou a que o escriba
empregase unha linguaxe próxima
a oralidade” comenta Souto. 

A proba da pel

O problema fundamental residía
en conseguir datar con precisión o
documento. A proba fundamental
viría dada polo texto escrito no re-
verso do pacto dos irmáns. Alí es-
tampárase a compra-venda dunhas
terras do monte de Cabreirós, un
negocio datado en 1175. ¿Por que
o acordo dos irmáns Pais é anterior
a ese ano? As razóns veñen dadas
polos estudios paleográficos e as

pescudas dos especialistas que se
moven neste ámbito case como
detectives na resolución dun caso.
Na Torre do Tombo só hai cinco
documentos escritos polas dúas
partes entre o século IX e o XII, un
pergamiño tiña independencia de
seu polo que é infrecuente que se
empregue cunha dobre función.
No caso da pel atopada por Souto
non queda lugar á dúbidas. Sem-
pre se empregaba en primeiro lu-
gar a parte da pel en contacto coa
carne, por ser máis propicia para a
escritura. Só en casos singulares e
sempre depois utilizaríase a parte
do pelo, lado onde neste caso está
o contrato de compra-venda. A cu-
riosa deducción sitúa pois anterior
a 1175 o pacto dos Pais. A dura-

ción de dous anos do acordo entre
os irmáns afonda aínda na hipóte-
se de que o acordo caducar e o
pergamiño –ben escaso e caro- re-
empregarse posteriormente para
un novo uso. O paleógrafo Anto-
nio Guerra –que Souto cita tamén
como aval do seu descubrimento-
, sen reparar na relevancia lingüís-
tica do pergamiño, sitúa na súa te-
se este pergamiño como exemplo
de peles escritas polos dous lados,
empregando de maneira primeira
e privilexiada a parte da carne. 

Souto apunta outras razóns que
afortalan a posición do documento
como o primeiro escrito en galego-
portugués. Os furados colocados
na pel para suxeitala ao soporte in-
dican tamén que a compra-venda é
posterior ao pacto, xa que son os
desa parte os que perduran. Tamén
hai datos históricos que sitúan o
texto no seu tempo. O principal,
que os irmáns Pais se comprome-
ten a apoiarse salvo contra o rei e
os seus fillos. A frase conduce di-
rectamente ao reinado de Afonso
Enriques que en 1170 tivo un acci-
dente e delegou nos seus descen-
dentes algúns dos seus poderes. 

José Antonio Souto fixo pú-
blico o seu descubrimento nas
Jornadas de Edição de Textos da
Universidade do Minho, en Bra-
ga. De seguido, en Portugal dis-
tintos especialistas aplaudiron a
aparición do documento, do que
tamén se fixeron eco os medios
de comunicación lusos. En Gali-
za, investigadores da Idade Me-
dia como Carlos Paulo Martínez
Pereiro cualificaron a achádega
de “extraordinaria”. O galego-
portugués é unha das linguas ro-
mánicas con textos máis serodios,
o encontro de José Antonio Souto
co pacto dos irmáns Pais gaña va-
rias décadas para a súa historia.♦

Nº 1.035
Do 23 ao 29
de maio
de 2002 ‘Quero máis a Rosa

que á miña fami-
lia”, comenta en-

tregada a dona dun bar. Rosa
é por suposto a de Eurovi-
sión. A mesma que recoñece
despois dun ensaio en Tallín,

capital de Estonia, sede este
ano do concurso: “Ides que-
dar da miña canción ata as
orellas”. Esa sinceridade, a
súa procedencia social bai-
xa, o seu pandeiro amábel e
nada anoréxico, provoca

adesións de amas de casa, da
rapazada. Rosa, coa súa boa
voz, cun número de desafi-
nes aceptábel, sabe que o seu
mito lembra o da cincenta,
raíña por un día. ¡Pois que
viva Rosa, que carafio!♦
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Badiou
sobre o
terrorismo
MANUEL CIDRÁS

Permítame o lector
recomendarlle que,
se non o fixo xa e

conserva o exemplar, re-
corte do Foro do pasado
número de ANT, para gar-
dar, o artigo de Alain Ba-
diou sobre “O uso propa-
gandístico dos termos te-
rrorismo e islam”. Como
esta é a cerna do discurso
político nos tempos cha-
mados do postcomunis-
mo, a relectura do artigo
de Badiou halle ser útil a
quen siga este consello.

Particularmente lúcida
é a análise da evolución
semántica do termo “te-
rrorismo”, que pasou de
expresar orixinariamente
unha forma particular de
exercicio do poder do Es-
tado (o Terror da Revolu-
ción Francesa, como esta-
do de excepción fronte ao
perigo contrarrevolucina-
rio) para chegar co tempo
a significar precisamente
o contrario: “Moito tempo
despois, de certo, ‘terro-
rista’ é a palabra pola que
os Estados definen todo
adversario violento, e/ou
armado, precisamente en
razón do seu carácter non
estatal”. As cursivas son
miñas, e cheas de inten-
ción, porque algo terei
que poñer da miña parte
na columna que suscribo.

Malia que o terror co-
mo instrumento político
nace dentro do Estado,
hoxe se sitúa por defini-
ción fóra del. Terrrorismo
e Estado  son termos que
se exclúen, e pretender
vencellalos, como cando
se fala de terrorismo de
Estado, é unha subversión
que se descalifica como
lexitimadora do terroris-
mo verdadeiro, quer dicir,
do de carácter non estatal.
Na liña divisoria entre o
“nós” e o “outro” non hai
lugar para o falso pecado
da equidistancia. Na trin-
cheira toda distancia está
en territorio inimigo.

O Estado é sempre o
tótem lexitimador que,
coa investidura do uni-
forme, é quen de conver-
ter en soldado ao asasino.
A diferencia entre o lícito
e o o abxecto xa non é
maís material, senon pu-
ramente formal. Non é
matar ou non matar, se-
non facelo dunha forma
“regular” ou “irregular”.
Dende un sofisticado ca-
za da Alianza Atlántica
ou cunha bomba adherida
ao corpo dun suicida.

Así definidos formal-
mente o Ben e o Mal non
ahi discusión nin crítica
posible, porque está fóra
de debate a superioridade
do Ben sobre o Mal, e a
obriga de combatelo.♦
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Santiago Prol
Xan Carballa

O texto é anterior a 1175

A aparición dun novo documento adianta o
nacemento do galego escrito corenta anos atrás

José A. Souto, profesor da Universidade de Santiago, é o descubridor do pergamiño. 
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