
ESTAR CONTRA DETERMINADAS POLÍTICAS DA UE
non é estar contra Europa. O nacionalismo non soubo explicar
axeitadamente a súa posición e unha boa parte dos galegos aínda
perciben a defensa dos nosos intereses fronte á UE coma un non
a Europa. Con todo, as críticas nacionalistas corrobóranse pro-
posta tras proposta da Comisión Europea. O comisario Fischler
ven de darlles a razón, unha vez máis, ao apresentar a súa refor-
ma pesqueira:  “Galiza non pode ter pesca, pois para iso recibe
as axudas por ser Obxetivo I” . Nin pesca, nin leite, nin carne, nin
estelairos... Axudas comunitarias en troques de desmantelar os
sectores produtivos. A desculpa é a conservación dos recursos
pesqueiros. Pero a Comisión Europea pretende manter a discri-
minación no acceso aos mares comunitarios, consagrando os pri-
vilexios dos países do norte nas capturas atribuídas e prexudi-
cando gravemente os países do sur. Para a UE, a Política Común
de Pesca non ten máis de común que os mercados, singularmen-
te o da Península Ibérica, reservando os mares comunitarios pa-
ra os intereses das multinacionais alimentarias. Pero Fischler so-
amente propón. Quen dispón é Aznar. El oficiará como desman-
telador doutro trozo de flota. ♦
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Pepe Carreiro

Indignación
unánime ante
o novo intento

de desmantelar
a pesca

(Páx. 17)

1,75 Euros

Nun lugar chamado guerra é unha
novela sobre a amizade, pero tamén
unha descarnada mostra de cómo
viven na actualidade millóns de
rapaces e rapazas víctimas da guerra
e dos éxodos masivos.

IV Premio Abril de Narrativa para a Mocidade

Jordi Sierra i Frabra
Nun lugar chamado guerra

Costa Morata:
‘A seguridade das
nucleares segue
sendo igual á de

hai 25 anos’
(Páx. 9)

Dúas candidaturas
compiten por dirixir

a Mesa 
(Páx. 15)

Eurovisión:
España votou a Letonia

(Páx. 31)

PA C O  VILABARR O S

O rural xa non
é feudo do PP

ELECCIÓNS ÁS CÁMARAS AGRARIAS



“A partir de agora, todo é distin-
to”, proclamaba ao coñecer os
resultados o secretario xeral de
Unión Agrarias, Roberto Gar-
cía. “O noso esforzo serviu para
vencer a unha estructura do po-
der como é o PP”, afirmaba o
sindicalista.

Unións Agrarias e o Sindica-
to Labrego Galego conseguiron
deter a Xovenes Agricultores nas
eleccións a Cámaras Agrarias
provinciais do 26 de maio, o que
significou a primeira victoria
progresista no rural desde a tran-
sición democrática.

Durante toda a xornada elec-
toral os alcaldes e intermediarios
do PP mobilizáronse para conse-
guir votos para Xóvenes Agri-
cultores pero no reconto descu-
briuse que onde había estructura
e traballo de Unións Agrarias ou
do Sindicato Labrego Galego,
XXAA quedaba relegado.

Xunto coa minoría maiorita-
ria acadada por XXAA
(47,91%), Unións Agrarias foi a
organización que máis sorpren-
deu ao conseguir o 27,05% dos
votos escrutados. Non se contaba
con que UUAA superase o 20%
do voto e a proeza foi posíbel
gracias á súa estructura e organi-
zación e, en casos puntuais como
en toda a circunscrición de Lugo,
o feito de estar gobernando o
PSOE nalgúns concellos.

Contra o agardado, o Sindi-
cato Labrego Galego quedou re-
legado ao terceiro posto, pero a
porcentaxe alcanzada, o 25,04%,
pon de manifesto a existencia
dun sindicalismo agrario con tres
pés. Aínda que conseguiu 800
votos menos que UUAA, o SLG
tivo bos resultados alí onde ten
estructura organizativa e realiza
traballo sindical.

Na noite electoral, o secre-
tario xeral de Unións Agrarias,
Roberto García, sentenciaba:
“XXAA empregou o aparello
político do Partido Popular e o
auxilio institucional dos alcal-
des e da Xunta e conseguimos
gañarlles”. 

Na mesma dirección expre-

sábase Miguel Méndez, un dos
dirixentes do SLG, quen afirma-
ba que “Xóvenes Agricultores
enfrontou estas eleccións esque-
cendo que eran uns comicios
sindicais e tratando de facer un-
ha transposición cunhas elec-
cións políticas. Eles contaban
con obter o 60% dos votos, xa
que o PP é hexemónico no rural,
pero non foi así”.

Naturalmente, en Xóvenes
Agricultores non comparten es-
tas opinións. O seu xefe de pren-
sa, Miguel Boo, antes de rematar
a xornada electoral agoiraba un

desastre que atribuía “a unha
carta enviada por Unións Agra-
rias ao censo no que indicaba
que nós apoiáramos a supresión
da Seguridade Social agraria;
por desgracia non puidemos dar
resposta nos medios de comuni-
cación porque non prestaron
atención á campaña”. Con todo,
foi esta organización a que, con
diferencia, máis espacio ocupou
na prensa, tanto é así que Rober-
to García, de UUAA, anunciaba
ás once da noite do 26 de maio
que “a Radio Galega chamou ho-
xe por primeira vez en cinco

anos e seis meses, mentres que
falou moito con Xóvenes Agri-
cultores durante a campaña”.

A reacción de Xóvenes Agri-
cultores foi a de proclamarse
vencedor e, ao tempo, denunciar
o pacto entre Unións Agrarias e
SLG que os deixaría fóra da pre-
sidencia das cámaras da Coruña
e Lugo, ademais da de Ponteve-
dra, onde UUAA foi a forza
máis votada. O secretario xeral
de XXAA, Xoán Pérez Mira-
montes tildaba de “fraude elec-
toral total e absoluto” o anuncia-
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Unións Agrarias e Sindicato Labrego Galego suman o 52,09% dos sufraxios
nas eleccións a Cámaras Agrarias

O campo vota progresista
HORÁCIO VIXANDE

Xóvenes Agricultores non conseguiu facerse coa maioría absoluta dos votos nas eleccións a
Cámaras Agrarias provinciais que se celebraron o 26 de maio, o que abriu as portas a un pac-
to entre Unións Agrarias e o Sindicato Labrego Galego. No rural é a hora dos progresistas.

A secretaria xeral do Sindicato Labrego Galego, Lidia Senra, no momento de votar en Bertamiráns, Ames.                                                                                A N DRÉS PA N AR O

‘XXAA empregou

o aparello político

do Partido Popular

e o auxilio

institucional dos

alcaldes e da Xunta

e conseguimos

gañarlles”

Roberto García, UUAA



do pacto entre UUAA e SLG,
varias firmas vencelladas ao PP
pechaban filas en torno a Xóve-
nes Agricultores desde o Correo
Galego e mesmo o portavoz de
Agricultura do PP no Parlamen-
to, Roberto Castro, celebraba a
victoria de XXAA.

Alarma no PP

Ademais da reacción de Xóve-
nes Agricultores, a alarma saltou
no PP. Os resultados non teñen
por qué ter reproducción política
nas eleccións municipais do vin-
deiro ano, pero poñen de mani-
festo que as opcións progresistas
presentan posibilidades no rural
se van acompañadas de estructu-
ra organizativa e traballo social.

Os resultados poñen en cues-
tión o consolidado que en apa-
rencia está o PP en amplas zonas
do país. O caso do Deza é un
exemplo senlleiro. Só na comar-

ca de Xosé Cuíña
UUAA tivo cin-
cocentos votos
máis que XXAA.
En Lugo aconte-
ceu outro tanto
entre o Sindicato
Labrego Galego e
Xóvenes Agricul-
tores. Esta última
organización su-
cumbiu fronte ao
SLG en boa parte
dos concellos nos
que o campo está
máis moderniza-
do e as súas ex-
plotacións contan cunha media
de idade inferior entre os seus
traballadores.

Doutra banda están os resul-
tados de Xóvenes Agricultores,
que foron avultados precisa-
mente na provincia na que o
agro está menos desenvolvido:
Ourense. Nas eleccións á Cá-
mara Agraria de Ourense gañou

en 25 de 27 me-
sas e foi perder
precisamente na
máis importante
de todas, é dicir,
en Xinzo da Li-
mia, onde obtivo
144 votos fronte
a 168 do Sindi-
c a t o  L a b r e g o
Galego.

A pesar da
p r e o c u p a c i ó n
polos resultados
no seo do PP, as
forzas políticas
da oposición pre-

feriron centrar as súas valora-
cións no aspecto sindical. Así,
Emilio López, do BNG, sinalou
que os resultados en Lugo son
“moi interesantes”, polo apoio
que conseguiu o SLG e Ismael
Rego, do PSdeG-PSOE, esti-
mou que os agricultores “pedi-
ron á Xunta que cambie a súa
política agraria”.

Pacto polas presidencias

Tanto Unións Agrarias como o
Sindicato Labrego Galego mostra-
ron a súa disposición a que as Cá-
maras da Coruña Lugo e Ponteve-
dra estean presididas polo cabeza
da lista progresista máis votada.
Deste xeito, o secretario xeral de
Unións Agrarias, Roberto García,
presidiría a Cámara da Coruña (12
XXAA, 7 UUAA e 6 SLG); o ca-
beza de lista do SLG en Lugo, Xo-
sé Antón Ledo situaríase á fronte
da Cámara desa provincia (12
XXAA, 8 SLG e 5 UUAA) e o
sindicalista de UUAA, Román
Santalla sería o presidente da Cá-
mara de Pontevedra, onde Unións
Agrarias non precisaría o voto do
SLG, xa que é a forza máis votada
(11 UUAA, 10 XXAA e 4 SLG).
Para Xóvenes Agricultores queda-
ría a Cámara de Ourense, onde ob-
tivo 15 representantes (outros 5
para o SLG e 5 máis para UUAA).
Nesta provincia o presidente da

Cámara sería Carlos Gómez.
O desacordo de XXAA ante a

posibilidade de quedar só coa
Cámara Agraria de Ourense ta-
mén tivo eco noutros sectores.
Círculos próximos ao PP lembra-
ron que en Castela León o presi-
dente das Cámaras é o cabeza de
lista máis votado e que de darse
esa circunstancia Xóvenes Agri-
cultores presidiría as Cámaras da
Coruña, Lugo e Ourense.

De todos xeitos, os outros dous
sindicatos lembraron que nese caso
Cámaras presididas por Xóvenes
Agricultores ían estar pronuncián-
dose constantemente contra o PP,
“algo que non interesaría a
XXAA”. Abundando nesta cues-
tión, Roberto García, de UUAA,
indicou que “Xóvenes Agricultores
vai seguir sen facer sindicalismo
porque se o fai ten que enfrontarse
ao PP, que foi o partido que se mo-
bilizou para permitirlle estes resul-
tados, sen o PP, XXAA tería conse-
guido o 10% dos votos”.♦
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Vén da páxina anterior

Xóvenes

Agricultores

sucumbiu fronte a

Unións Agrarias e o

Sindicato Labrego

Galego nas zonas

nas que o agro é

máis dinámico

Avance
progresista nas
denominacións
de orixe e en
Terneira Galega
Xóvenes Agricultores recuou na
súa presencia nas eleccións para a
renovación de catro denominacións
de orixe e en Terneira Galega, que
coincidiron coas celebradas para
constituír as Cámaras Agrarias.

Terneira Galega, a Denomi-
nación de Orixe de Valdeorras e,
sobre todo, a da Ribeira Sacra fo-
ron as entidades nas que XXAA
rexistrou un descenso maior. Na
Ribeira Sacra Xóvenes Agricul-
tores obtivo dous representantes
fronte aos oito conseguidos pola
Candidatura de Viticultores e
Adegueiros Profesionais da Ri-
beira Sacra, de carácter progre-
sista. En Valdeorras, XXAA que-
dou igualado en número de re-
presentantes, catro, coa Unión de
Cooperativas de Valdeorras. En
Terneira Galega, na lista de gan-
derías, Xóvenes Agricultores e
Sindicato Labrego Galego obti-
veron dous representantes cada
un e quedou fóra UUAA, aínda
que os votos a esta organización
indican que no cómputo xeral os
sufraxios progresistas foron moi
superiores aos de XXAA, 1.673
fronte a 1.280 destes últimos.

Tanto na Denominación de
Orixe de Monterrei como na do
Ribeiro, XXAA quedou por dian-
te de UUAA e SLG nas listas nas
que competían, aínda que as dife-
rencias foron bastante estreitas.

A composición dos órganos
rectores de Terneira Galega e das
denominación de orixe é moi com-
plexa e para elixir os representan-
tes existen varias listas. En Ternei-
ra Galega hai cinco: ganderías, ce-
badeiros, matadoiros de menos de
cincocentas cabezas, matadoiros
de máis de cincocentas cabezas e
salas de despece. As listas máis nu-
merosas son as gandeiros e ceba-
deiros. É nelas nas que concorren
as organizacións sindicais, xa que
as restantes listas son empresariais.
Algo semellante acontece coas de-
nominacións de orixe vitivinícolas,
nas que hai listas de viticultores,
adegueiros e cooperativas.♦

A secretaria xeral do Sindica-
to Labrego Galego, Lidia Sen-
ra, valorou positivamente os
resultados. “Un de cada catro
labregos e labregas votou polo
SLG”, afirmou e indicou que
“a pesar das inxerencias dos
alcaldes a prol de Xóvenes
Agricultores, unha organiza-
ción que representa ás empre-
sas, conseguimos que non ob-
tivese a maioría absoluta en
tres provincias, o que impide a
posibilidade de que as Cáma-
ras se convertan en órganos
contra os intereses dos labre-
gos”.

A sindicalista nacionalista
tamén celebrou que “a partir
de agora o conselleiro de Polí-
tica Agroalimentaria non vai
poder dicir que os sindicatos
non representamos a ninguén.
Agora contamos cun aval para
participar nas conversas coa
Administración e as empresas,
que é para o que en realidade
serviron as eleccións a este
consello consultivo que son as
Cámaras Agrarias”.

Á marxe das descualifica-
cións vertidas
polo secretario
xeral de XXAA,
Xoán Pérez Mi-
ramontes, ante
o pacto entre
U U A A e  o
SLG, Xóvenes
Agr i cu l to re s ,
por boca do seu
xefe de prensa
valorou positi-
vamente os re-
sultados. “Ga-
ñamos as elec-
cións por maio-
ría absoluta nas
Cámaras de Lu-
go e Ourense e
por maioría re-
lativa na Coru-
ña”, proclama-
ba Miguel Boo ás dez da noite
da xornada de votacións. De
todos xeitos, horas despois os
resultados definitivos quitaban
a XXAA un representante en
Lugo. Independentemente des-

ta pequena corrección, o secre-
tario xeral, Xoán Pérez Mira-
montes lembraba que o seu
sindicato conseguiu 18.956
votos, fronte aos 10.703 de

Unións Agra-
rias e os 9.906
do  S ind ica to
Labrego Gale-
go, “conseguin-
do 9.000 votos
máis que o noso
inmediato se-
guidor”.

N o  q u e
coincidiron as
tres forzas foi
en reclamar da
Xun ta  ma io r
implicación no
proceso para fa-
cilitar a partici-
pación, aínda
que nesta cues-
t ión  puxeron
m á i s  é n f a s e
U U A A e  o

SLG. A líder desta forza, Lidia
Senra, lembrou que “investi-
mos máis tempo explicando
en qué consistía o proceso que
en dar a coñecer o noso pro-
grama”.♦

Satisfacción de UUAA e SLG e desencanto de XXAA

Xóvenes Agricultores centralizou a recolleita de datos no seu local de Compostela. A . N .T.

Roberto García, futuro presidente da Cámara da Coruña, durante o reconto electoral
na sede de Unións Agrarias.                                                                           A . N .T.

‘A partir de agora

o conselleiro

de Política

Agroalimentaria

non vai poder dicir

que os sindicatos

non representamos

a ninguén”

Lidia Senra, SLG



Achéganse tempos de cambio na Mesa.
No mes de xuño haberá unha asemblea
extraordinaria de socios e socias da que

sairá unha nova Comisión Permanente para a
organización. Aínda que por motivos persoais
levo xa un tempo de baixa, será nesa mesma
asemblea onde se faga efectiva a miña saída do
órgano directivo da Mesa, despois de case do-
ce anos de traballo activo na organización, os
cinco últimos como Presidenta. Será tamén na
asemblea onde faremos análise e balanzo da
xestión destes últimos anos, o que leva inevi-
tabelmente a voltar a vista atrás para revisar o
camiño andado. Cando eu asumía a Presiden-
cia da Mesa, hai case cinco anos, pretendíamos
manter unha liña de continuidade a respecto do
traballo de dinamización social do uso do ga-
lego e de denuncia dos incumprimentos da le-
xislación e das agresións aos nosos direitos lin-
güísticos, abrindo novas liñas de actuación se
cadra menos lucidas que as notas de prensa pe-
ro tamén necesarias. Tamén queríamos refor-
zar internamente a organización: algúns dos
obxectivos conseguíronse (saneamento econó-
mico e busca de vías alternativas de financia-
mento, incorporación de novas persoas para
ámbitos e funcións concretas, contratación
dunha nova traballadora para poder acometer a
posta en marcha de novas vías de traballo, etc.)
e outros seguen pendentes (por exemplo, o for-
talecemento do traballo da Mesa nas distintas
comarcas do país). Houbo nestes anos cambios
notábeis na sociedade e na recepción pública
do discurso da lingua: constatamos a dificulta-
de na capacidade de mobilización, da que falan
tamén moitas outras organizacións de distinto
tipo, así como a dificultade para facer chegar o
noso discurso a través duns medios de comu-
nicación moi atados polas subvencións, nos
que a denuncia e a reivindicación lingüística
teñen escasa cabida, salvo para o anecdotario,
o que fai cada vez máis difícil vencer o impe-
rante discurso oficial da ausencia de conflito e
dunha suposta pax lingüística. Precísase, é evi-
dente, un novo pulo normalizador, novas per-
soas, novas estratexias e, sobre todo, precisa-
mos sumar, nunha nova maneira de traballar,
máis coordinada e dialogada entre todas as
persoas e organizacións preocupadas polo fu-
turo da lingua. Ese era, de feito, un dos obxec-
tivos do Encontro Nacional sobre a Língua que
A Mesa convocou o pasado 25 de maio en
Compostela, do que pretendíamos que saíse
non unha fórmula máxica mais si unha nova
dinámica de actuación, que mudase os vellos
enfrontamentos e deixase paso a novas perso-
as comprometidas en darlle un novo pulo ao
traballo a prol da lingua. 

Eu ben quixera que a miña saída da Mesa
e ese proceso de cambio que se estaba a xestar
puidera facerse coa naturalidade e tranquilida-
de que estas cousas precisan. Mais non é posí-
bel. A Mesa está a atravesar nestes momentos
unha situación de conflito que provocou que
esta semana a actual Comisión Permanente da
organización, tras convocar a Asemblea Xeral
Extraordinaria do próximo 15 de xuño,
apresentase diante dos socios e socias a súa de-

misión. O pasado 6 de Maio, Xosé Manuel Sa-
rille, ex-presidente da Mesa, entregaba no lo-
cal da organización un escrito asinado por 40
socios e socias no que demandaban a interven-
ción da Comisión de Garantías da Mesa para
conseguir a celebración dunha asemblea de so-
cios na primeira quincena do mes de xuño. Era
un paso máis dunha iniciativa da que xa tive-
ramos coñecemento uns días antes a través de
Carlos Manuel Callón Torres, ex-coordinador
da sección de mocidade da Mesa, que nos fi-
xera chegar esa mesma demanda, para a que
íamos tentar buscar unha solución dialogada
(de feito, tiñamos fixada unha reunión para fa-
lar do tema), cando decidiron darlle ao asunto
a consideración de conflito que supón solicitar
a intervención da Comisión de Garantías. Fi-
nalmente, e para evitar máis enfrontamentos,
decidimos aceitar a recomendación desta Co-
misión e convocar a Asemblea Xeral Extraor-
dinaria o próximo 15 de xuño. É certo que in-
cumprimos, tal e como denuncian, o artigo
15.1 dos estatutos da organización, que esta-
blece que se debe convocar unha Asemblea

Xeral Ordinaria nos tres primeiros meses do
ano. Mais non é menos certo que ese artigo
nunca se cumpriu nos 16 anos de vida da or-
ganización: as asembleas sempre se convoca-
ron cada dous anos ou dous anos e medio (ago-
ra mesmo estamos a un ano e medio da última
celebrada), mesmo cando algúns dos que ago-
ra denuncian o feito (e tamén os membros da
Comisión de Garantías) formaban parte de an-
teriores directivas da Mesa. Curioso paradoxo
que nos reafirma na idea de que esta denuncia
non é máis que unha escusa formal para forzar
a convocatoria dunha asemblea na que apre-
sentar unha candidatura para poder dirixir a or-
ganización, un “asalto” que xa intentara Xosé
Manuel Sarille sen éxito hai un par de anos.

A única diferencia entre o “delito” que nós
cometemos este ano e a situación semellante
dos quince anos anteriores é que agora apre-
sentan un escrito no que corenta socios e so-
cias demandan a convocatoria da Asemblea
porque, e cito literalmente, “existe nestes mo-
mentos un grupo de persoas disposto a enca-
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O comandante do
buque escola Juan Se-
bastián Elcano, a traca -
do a pasada semana
en Vigo convidou a un-
ha recepción e aconse-
llou vestimenta: C ivís,
señoras de coctel,
caba leiros con traxe
escuro. M ilitares, actos
de especia l relevancia
sen luvas. Estes deta -
lles sempre tiveron
importancia no exérci-
to, pero sobre todo
agora que xa non ha i
ba ta llas nava is.
Acabará como a mari-
ña boliviana , pa ís que
non ten mar, pero si
varias ducias de
a lmirantes.

O alcalde de
Pontevedra volveu
pedir o traslado da
Celulosa na
inauguración do
Simposio Internaciona l,
Investigación,
Pa toloxía e Sostibilida -
de do Euca lipto. Un
arreguizo percorreu a
sa la . Ramón Tamames
que dedicara a
conferencia inaugura l
ao éxito da fábrica mi-
rou para os zapatos.

O Vaticano vén de
recoñecer que a Pista
Búlgara era fa lsa , que
Bulgaria non tivo nada
que ver co a tentado su-
frido polo Sumo Pontífi-
ce. Tendo en conta que
a Igrexa tardou 500
anos en recoñecer que
se equivocara ao
condenar á fogueira a
G a lileo, o da pista búl-
gara pode cua lificarse
de rectificación
ultrarrápida . ¿ O u será
que como o socia lismo
xa caeu, agora convén
reconciliarse co
pa ís?

Bush visitou Europa ,
pero ha i tensión na a t-
mosfera . A  UE está en-

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

‘Salvar’ ou renovar A Mesa
CONCHA COSTAS

A Mesa de Normalización Lingüística vive un momento de cam-
bio cunha asamblea o vindeiro 15 de xuño. Renovarse é a alterna-
tiva frente á endogamia ou calquera caste de patrimonialización.

Cartas

A política a traves da
participación
Ultimamente, estan a medrar as
posicións de extrema dereita.
Sendo moi difícil de analizar o
porqué se produce este corre-
mento de votos, moitos deles de
traballadores, atrévome a facer
algunha consideración.

As organizacións políticas
cada vez son máis pechadas, for-
zando sempre a participación
dos cidadáns a través dos votos
para ter máis representación, ten-
do a responsabilidade de tomar
as decisións cada vez menos per-
soas, e en vez de o poder político
ser un instrumento para cambiar
a sociedade, a base de partici-
pación dos cidadáns, é en si mes-

mo un fin para controlar e facer
camiñar a sociedade cara as pro-
postas dos partidos políticos,
non através do convencemento
senón da imposición.

Tamén temos que ver que os
bancos, as multinacionais e as
grandes empresas cada vez ga-
ñan máis cartos e que estes cada
vez están en mans de menos per-
soas: os ricos son máis ricos e os
pobres máis pobres.

Os políticos falan de parla-
mentos a uns niveis que a xente
do pobo cada vez os entende me-
nos. O que si entende a xente é
que os salarios cada vez chegan a
menos, os contratos de traballo
son cada vez máis precarios, as
xornadas cada vez máis longas, a
estabilidade laboral menos está-
bel, etc. Daquela ¿como se lle po-

de pedir ás clases populares a par-
ticipación nas eleccións coas pro-
mesas de máis calidade de vida,
máis traballo, maiores salarios,
menos impostos, etc, se a finais de
mes os cartos que se levan para a
casa cada vez chegan para menos?

As persoas que se dediquen á
política teñen que poñer os pés no
chan e ter moi en conta a opinión
da cidadanía sobre todo a traves
das organizacións sociais (aso-
ciacións de veciños, culturais,
medio ambiente...) a través dos
concellos, sempre facendo políti-
ca dende abaixo. Cando se fale no
parlamento a cidadanía ten que
entender do que fala porque esa é
a maneira de facer política dende
o Povo e para o Povo.♦

XOSE M. RIVERA GARCÍA
(AS PONTES)

Carta ao
profesorado galego
Eu, que son ben pensado, deduzo
que a estas alturas todo o profeso-
rado galego xa ten lido o articula-
do da futura Lei de Calidade que a
Ministra española Pilar del Casti-
llo ven de apresentar. Pola miña
parte estou entusiasmado. Primei-
ro por aforrar-nos a tod@s @s
membros da comunidade educati-
va (pais/nais, profesorado e aluna-
do) e a tod@s @s axentes sociais
(organizacións sindicais, MRP’S
...) a tarefa de pensar. Ela soa, en
connivencia coa patronal dos cen-
tros privados e coa CONCAPA,
foi capaz de elaborar a devandita
Lei que a tod@s nós nos vai re-
solver os nosos problemas. Por fin

Continúa na páxina seguinte
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bezar un proxecto de renovación na organiza-
ción”. Se “renovar” a organización significa
que volva a estar xestionada por varios “ex”
directivos, entre eles un ex-presidente que di-
rixiu A Mesa durante 11 dos seus 16 anos de
vida, daquela é que este grupo de socios e
mais eu temos unha concepción moi distinta
do que significa “renovar”. Como xa dixen,
cando hai case 5 anos eu asumín a presidencia
da Mesa, un dos meus obxectivos de carácter
organizativo foi a incorporación de xente no-
va: de feito, das dez persoas que actualmente
formamos parte da Comisión Permanente da
Mesa, oito incorporáronse a ela nos últimos
catro anos. Só dúas persoas, o actual vice-pre-
sidente e eu mesma, levamos nos órganos de
dirección máis de catro anos, e ningún de nós
ía nin vai ir na candidatura que un dos novos
membros da actual Permanente, Emilio Ínsua,
xunto con outros compañeiros e compañeiras,
apresentará na próxima asemblea. Pero imos
apoialos, porque nós si cremos que as organi-
zacións necesitan renovarse, necesitan incor-
porar xente nova, non viciada en vellos con-
flitos e con enerxías frescas para levar adiante
unha tarefa comprometida e ilusionante, mais
complexa e pouco gratificante, como é a de
traballar hoxe pola normalización da lingua.

Xosé Manuel Sarille comezou xa a campa-
ña electoral do seu retorno á Mesa (xunto con
Carlos Manuel Callón Torres), cal heroe in-
combustíbel que retorna para “salvar” a (súa)
organización. Tanto o seu artigo da semana pa-
sada en A Nosa Terra (arremetendo non xa con-
tra a nosa xestión senón, o que é máis grave,
contra a propia organización) como  as súas in-
tervencións no Encontro Nacional sobre a Lín-
gua que se celebrou en Compostela o pasado
sábado son unha boa proba. Eu non pretendo
nin moito menos eludir ou non recoñecer as crí-
ticas que se lle poidan facer á xestión da recén
demitida Comisión Permanente da Mesa, que
eu presidía. Tampouco pretendo, moitísimo
menos aínda, descualificar ou non recoñecer o
traballo intenso que realizaron Xosé Manuel
Sarille e outros compañeiros e compañeiras de
anteriores directivas da Mesa. Mais é certo que
as organizacións necesitan renovarse e os que
somos “ex” temos que entender que cadaquén
ten o seu momento e a súa etapa, que hai moi-
tas frontes nas que traballar e que, lonxe de cal-
quera endogamia ou intención patrimonializa-
dora, é imprescindíbel demostrar que na Mesa
hai recambio, porque o hai, que hai moita xen-
te que non fica indiferente ante a situación da
lingua e ten proxectos para tentar mudala. Non
facelo así supón inevitabelmente retroceder.

En calquera caso, porque a organización
non nos pertence a ningún de nós por moito
que a xestionásemos durante un tempo, o
próximo 15 de xuño serán os socios e socias
da Mesa os que voten para decidir sobre o
seu futuro. Eu, xa como simple socia, apos-
tarei pola verdadeira renovación.♦

CONCHA COSTAS é Presidenta en funcións da Mesa
pola Normalización Lingüística
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fadada polo arancel
do 30% que os
Estados Unidos lles pu-
xeron ás importacións
de aceiro. Un
portavoz da Comisión
Europea dixo: “ N ós
poderiamos aplicar ta -
mén aranceis do 15
ou 16% a  15 produtos
norteamericanos fabri-
cados en zonas de Es-
tados Unidos que son
graneiros de votos pa -
ra Bush” . Iso é o que
se chama unha
indirecta.

Non todo o mundo
entende de fútbol. A í
están senón as
respostas de Javier
Loz ano, un dos
técnicos da selección.
C ando lle preguntan
como se ana liz a un
equipo responde que
ha i que mirar “como
defende ou como
a taca; como a taca po-
siciona lmente ante
defensas ordenadas ou
desordenadas; como
actúa nun a taque rápi-
do ante defensas
desordenadas, en tran-
sicións, en superiorida-
de numérica ou
posiciona l; como a taca
desde o punto de vista
da posición. . .” . Tamén
exp lica de que tra tan
os adestramentos: “fa -
lamos de repregues,
coberturas, rombos, li-
ñas defensivas” .
Despois de Loz ano , o
filósofo Bad iou
seme lla unha
pescadeira.♦

Adescoberta do professor José António
Souto, o pacto entre os irmaos Rami-
ro e Gomes Pais, feito numha data an-

terior a 1175, constitui um acontecimento im-
portante, umha grande notícia para todas
quantas pessoas se identificam e comunicam
na nossa Língua própria. A imprensa de todo
o mundo divulgou nestes dias a circunstância
feliz que deu lugar ao achado: um pergamin-
ho que foi utilizado duas vezes; muitos olhos
devem tê-lo visto, e devem ter pensado:
Amágoa que nom tenha data; até que final-
mente chegou às maos de quem soubo des-
cobrir que a dataçom pode ser feita por meios
indirectos e ser igualmente certeira.

O documento é importante porque revela
que o Galego se escreveu antes em Portugal
que na Galiza, da mesma maneira que o Por-
tuguês se falou antes na Galiza que na cidade
que havia de ser capital definitiva de Portu-
gal. O texto foi escrito no Norte de Portugal,
num território que fizo parte da Galiza histó-
rica, derivada da Gallaecia, província romana
que se estendia do Mar Cantábrico até ao rio
Mondego, e comprendia, portanto, todo o te-
rritório de Entre-Douro-e-Minho. É um do-
cumento galego e português, escrito no Rei-
no de Portugal, no território da Galiza portu-
guesa, em Língua Galega, assim chamada na
Galiza, mas conhecida e reconhecida univer-
salmente sob a denominaçom de Portuguesa.

O texto está escrito em Português, ou Ga-
lego-português, ou Galego; a questom dos
nomes gera muitas confusons, mas nom pode
ocultar a realidade: que algumhas línguas

tenhem vários nomes, que justificados e co-
rrectos, mas que nom devem ser elementos
de ruptura. Para os hispano-americanos de-
nominar “espanhol” ao castelhano nom deixa
de ser umha homenagem à colonizaçom es-
panhola; o nome de Castelhano é menos anti-
pático, evoca apenas o território em que nas-
ceu a língua; nom esqueçamos que aos anda-
luzes também lhes foi imposto o Castelhano,
como aos hispano-americanos.

Temos que distinguir língua histórica e
língua política. O Galego-português é umha
única língua histórica, e a variante brasilei-
ra faz parte dela, mas referindo-nos à língua
no sentido político dir-se-ia sem dúvida que
o Galego, o Português e o Brasileiro som
três línguas diferentes. Também o Castelha-
no de Espanha e o de Panamá som línguas
politicamente diferentes, e até tenhem dife-
rente alfabeto: no de Panamá conserva-se a
letra ch, que em Espanha se considera ac-
tualmente como um grupo de duas letras.

Igual que o Castelhano, a nossa língua
tem dous nomes: um, Galego, evoca o es-
paço em que se formou, em que nasceu, que
é a Galiza histórica, a Gallaecia, que se es-
tende do mar Cantábrico ao rio Mondego,
que chega, portanto, até Coimbra; o outro
nome, Português, evoca o Reino que moder-
nizou e civilizou  o idioma na Renascença e
o difundiu nos cinco continentes. Os Brasi-
leiros, que nom som portugueses, falam Por-
tuguês; os portugueses, que nom som gale-
gos, falam Galego. Todos falamos a mesma
língua histórica Galego-portuguesa.♦

Xosé Lois

Vén da páxina anterior O Português da Galiza,
o Galego de Portugal

JÚLIO DIEGUES GONZALES

Correo electrónico: info@anosaterra.com

imos conseguir un sistema educa-
tivo onde poña a cada quen no seu
sítio, é dicir, o que vale vale e o
que non... ¡Que máis dá! Que non
nos molesten. Nós só traballamos
con “cráneos previlexiados”, que
diria Valle-Inclán. Ao fin e ao ca-
bo este mundo é e  debe ser asi: o
máis forte resiste e o débil (ou me-
nos dotado academicamente neste
caso) aparcámolo e punto. Que se
busque a vida. Ademais, ¿non
amosa interese a nosa Ministra
pola educación d@s rapaces/as do
noso país cando amplia os concer-
tos educativos á educación infan-
til (3-6 anos)? Isto di ben ás claras
que non quere que ninguén quede
sen escolarizar nese tramo educa-
tivo e aínda por riba, sen gastaren
un peso as famílias, cumpre unha
dobre función: axuda a uns em-

presarios en plena crise e dalle
aos/as  nos@s fill@s unha educa-
ción complementária nos valores
católicos que de iren a Centros pú-
blicos non receberian. E que dicer
da “Prueba General de Bachillera-
to”. Como debe ser. ¿Acaso se po-
de un fiar dun/dunha alun@ que,
despois de ter feita e aprobada a
Primaria, a Secundaria e o Bacha-
relato queira ter o devandito títu-

lo? En absoluto. Papá Estado, que
para iso está, ten que volvelos
examinar para ratificar o traballo
feito por uns/unhas profisionais
que a saber que lle contan aos/as
alun@s. Podería seguir cantando
as excelencias que esta futura Lei
ten (recoñecimento académico
dunha asignatura tan importante e
fundamental como é a Relixión,
valoración como se merece desa
caste que son os Catedráticos, eli-
minación coma órganos de gover-
no deses niños de perturbadores
da paz democrática que son os
Claustros e os Consellos Escola-
res, ...), pero que creo que xa
abonda. Gracias Pilar del Caudillo
(perdón Del Castillo). Un mestre
agradecido.♦

ALBERTO PEREIRA SUÁREZ
(PONTEVEDRA)

Segundo acordo do Consello de Administración de 20 de
abril de 2002, convócase aos accionistas de PROMOCIÓNS

CULTURAIS GALEGAS S.A., con domicilio en Vigo, rúa
do Príncipe 22, á Xunta Xeral Ordinaria que se celebrará na ci-
tada sede social o día 14 de xuño ás 17 horas en primeira con-
vocatoria e o día 15 de xuño á mesma hora en segunda e defi-
nitiva, baixo a seguinte

ORDE DO DÍA
1.– Informe de xestión, examen e aprobación, no seu caso,
do balance, conta de resultados e memoria de xestión do
exercicio 2001.
2.– Renovación estatutaria dos cargos societarios.
3.– Rogos e perguntas.

En Vigo, a 20 de abril de 2002
O Conselleiro-Delegado

XOSÉ FERNÁNDEZ PUGA

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.



Xa antes das últimas eleccións
autonómicas comezaran a circu-
lar críticas contra Rodríguez Pe-
ña e a súa laboura como conce-
lleiro ourensán. As críticas pro-
cedían da propia militancia e po-
ñían en cuestión a súa idoneida-
de para os cargos que ostentaba.
Por primeira vez falábase de so-
licitar a súa dimisión.

Fontes da dirección do PNG
afirmaban que todo formaba par-
te dunha estratexia apoiada polo
PP pero, sobre todo, polo PSOE,
que tiña a Peña no punto de mira
desde que decidiu entrar no BNG,
e recordaban as presións sobre o
partido para que non se integrase
na fronte nacionalista, así como o
papel de antigos dirixentes como
Pablo González Mariñas.

Tras a X Asemblea do BNG,
as críticas arreciaron e comeza-
ron a facerse públicas. O movi-
mento de oposición tentou orga-
nizarse. Varios dos seus mem-
bros entregaron unha circular á
militancia para exixir a expul-
sión do secretario nacional de or-
ganización, Xosé Carlos Morell,
a dimisión de Rodríguez Peña e
de todo o comité nacional “pola
inutilidade manifesta demostra-
da á que conduciron o PNG-PG
dentro do BNG”, e a convocato-
ria dun congreso extraordinario.

Nunha “nota de prensa para a
militancia”, este sector afirmaba
que “tal como aparecía reflectido
en diversos medios de comunica-
ción, despois da Asemblea do
BNG houbo feridas que quedaron
abertas, se non no seo da organi-
zación, si no seo dalguns partidos
que a integran”. Tamén se sostiña
que “o partido non está sufi-
cientemente representado no
BNG, tratándose do único que
non conta con representación na
Permanente”. Culpaban desta si-
tuación a Rodríguez Peña e de-
nuncian a “falta de democracia
interna que está a vivir o partido”.

“Campaña orquestada”

Esta falta de democracia viría da-
da pola “supresión inxustificada
de organos democráticamente
electos e pola non convocatoria do
consello, nin do comité nacional.
A carta foi asinada por oito perso-
as, entre elas Miguel Anxo Bastos

(presidente da Comisión de Con-
flitos), Rubén Garrido (secretario
xeral das Mocidades Galeguistas)
e Ismael Blanco Casais (membro
do Consello Nacional).

Estas tres persoas convocaron
unha rolda de prensa o 28 de
maio en Compostela para dar a
coñecer a súa postura que, afir-
maron, “representa a do 80% da
militancia”. Nesta comparecen-
cia pública, ademáis de reafir-
marse nas súas peticións, non
descartaron “crear unha nova for-
mación política”, se non son ca-
paces de lograr cambios no PNG.

O 17 de maio a executiva do
PNG decidira abrirlle expedente
de expulsión a catro militantes
críticos, feito que os discrepantes
consideran como un “autentico
golpe de Estado”.

Rodríguez Peña, pola súa
parte, réstalle toda importancia a
esta “campaña orquestada”. Sos-
tén que máis do 80% dos asinan-
tes da carta non están afiliados
ao PNG, que no partido non
existen as chamadas Mocidades
Galeguistas e que tanto os expe-
dentes abertos como as tomas de
decisión interna son totalmente
democráticos.

O deputado nacionalista afirma
que alguns dos instigadores da
campaña son xente recentemente
afiliada, alguns procedentes de UG,
e que se encontran despistados, tan-
to dentro do PNG como do BNG.
“Non quero facerlles perder a ilu-
sión, pero deberían integrarse nou-
tras opcións que defendan a LOU,
a globalización, os bombardeos de
Afganistán ou posturas contrarias
ao nacionalismo representado polo
BNG”,  declara Rodríguez Peña
para zanxar a cuestión.♦

Patxi Vázquez
(PSOE): ‘son
un xabarín’
“Non sei como me teñen vo-
tado, coa de estupideces que
levo dito e feito”, declara
Patxi Vázquez, secretario
xeral do PSOE na provincia
de Ourense, na entrevista
que con el publica La Voz de
Galicia (19 de maio), na súa
edición local. Ante a pregun-
ta de por qué se meteu en
política responde: “Metinme
por vaidade, sen dúbida.
Porque, en política ¿quen es-
tá?: o vaidoso. O político é
un coctel de vaidade e socia-
bilidade”. Tampouco cre nas
distancias entre esquerda e
dereita: “A fronteira está
moi difusa. Non estamos no
36. Ese é un concepto abso-
lutamente simplista”. 

A súa experiencia polí-
tica –é alcalde do Carballi-
ño– lévao a afirmar: “agora
si que sei. Coñezo a máqui-
na e só teño que amarrarme
ao mastro se hai oleaxe”.
“Como el mesmo declara:
“Eu acostumo a dicir o que
penso. E á cara. Sonche un
xabarín”.♦

Camacho:
‘A prensa
necesita
polémica’
José Antonio Camacho, se-
leccionador español de fút-
bol, analizou a atitude dos
medios de comunicación a
pasada semana, ante o mi-
crófono de José Ramón de
la Morena (Cadea Ser): “A
prensa non ven aquí a apoiar
a selección, senón a vender
periódicos. Xa mo dixeran
os directores de medios nun-
ha reunión que tivemos des-
pois da Eurocopa: non te-
mos nada contra ti, pero es-
tamos obrigados a publicar
polémicas, senón báixanos a
audiencia”. El Páis (27 de
maio) recolle outras declara-

cións do seleccionador no
mesmo sentido: “O proble-
ma da prensa é que lle gusta
a polémica e na concentra-
ción coreana hai unha tran-
quilidade pasmosa. Quere-
des noticias e non as hai e
ese é o voso problema”.♦

El País apoiou
os golpistas
venezolanos,
segundo un
periódico
belga
O xornal belga La libre Belgi-
que (sexta feira, 24 maio) de-
dica un artigo a analizar o
frustrado golpe venezolano e
a implicación no mesmo dos
medios de comunicación. O
comentarista, Jorge Maga-
sich, pregúntase “¿como as
radios, televisións e xornais
puideron lexitimar un golpe
de Estado de extrema dereita
que intentaba botar abaixo un
goberno lexítimo?”.

Despois de lembrar que
as orixes do golpe hai que
procuralas, máis que nos
erros de Chávez, no seu pro-
xecto de reforma agraria, de
todos modos bastante mode-
rado, o autor lembra que o
día do golpe uns misteriosos
francotiradores comezaron a

disparar contra dúas mani-
festacións, unha progober-
namental e outra contraria,
causando a maioría das mor-
tes entre os partidarios de
Chávez, pero de contado as
televisións comezaron a di-
cir que o goberno provocara
unha matanza, o que lles ser-
viu de estribo aos golpistas
para lanzárense á acción. 

Magasich pregúntase co-
mo pudo pasar desapercibi-
do que esta estratexia de ma-
nipulación fose seguida an-
tes noutros golpes de Estado
latinoamericanos e como de-
mócratas europeos puderon
lanzarse a apoiar a golpistas
de extrema dereita. 

La libre Belgique sinala
que as manipulacións me-
diáticas das televisións cara-
queñas o día do golpe, “pe-
zas esenciais” da intentona,
foron apoiadas “ao día se-
guinte por varios medios eu-
ropeos, entre eles o diario
español El País”.

Hai que lembrar, aínda
que iso non o di o xornal
belga, que Felipe González
é amigo persoal de Carlos
Andrés Pérez, expresidente
de Venezuela acusado de
corrupción, e de Cisneros,
un dos maiores empresarios
do país caribeño, dono de
Telcel (a empresa telefóni-
ca) e da representación de
Coca-Cola entre outros ne-
gocios. Carlos Andrés Pé-
rez, como Cisneros, figuran
entre os apoios máis nomea-
dos dos golpistas.♦

José Antonio Camacho, seleccionador español de fútbol.
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UN LIBRO DISTINTO: Por delicto de amor - J. Estévez L.

“O peor son as duascentas primeiras páxinas... Logo un sente unha satisfacción e unha placidez sospeitosas... Compensa”.
Un lector amigo. Ten 267 páxinas.

O SUPOSTO ASASINATO DUNHA MUSA POR AMOR NON CORRESPONDIDO. TAMÉN, A TRANSICIÓN CARA
O INCERTO DUN RESISTENTE DO ÚLTIMO FRANQUISMO. ¡AQUELES ANOS 70...

Editorial Scio. Telf.: 982 284 399. Prza. de Sto. Domingo 3, galerías Villamor, 27001. Lugo.

Proximamente: “Buena nueva del desastre” de Leopoldo M. Panero, prólogo de Pere Gimferrer.

Críticos do PNG piden a
dimisión de Rodríguez Peña 

A.N.T.
“Golpe de estado interno”, así cualifican militantes do
PNG-PG a xestión de Xosé Henrique Rodríguez Peña á
fronte da organización. “Intento de liquidar o partido”,
contestan desde unha dirección que minimiza as protestas.

Xosé Henrique Rodríguez Peña.



Con esta mobilización a Plata-
forma amosou o seu rexeita-
mento ao Documento de Bases
para a Lei de Calidade publica-
do polo Ministerio de Educa-
ción, por considerar que supón
unha “involución” no sistema
educativo e que non dá resposta
aos seus problemas reais. Ao re-
mate da manifestación, coa pra-
za das Praterías chea de xente,
Suso de Toro encargouse de ler
o manifesto no que se recollen
as principais críticas.

“O goberno do PP, desde
que acadou maioría absoluta
–explicou o escritor– impón a
modificación do sistema educa-
tivo sen ningún tipo de debate,
nin diálogo”. Non parece razoá-
bel, manteñen os convocantes,
que se impulse unha lei, que
modifica a LOXSE, sen ter rea-
lizado previamente unha avalia-
ción dos resultados da mesma.
Sinalan que o Ministerio de
Educación utiliza o fracaso es-
colar como causa necesaria da
reforma para introducir medi-
das que aumentarán a segrega-
ción do alumnado.

Entre o catálogo de críticas
destacan tamén a de que a Lei
pretende instaurar un modelo
educativo que non respecta as
competencias das comunidades

autónomas e que en lugar de co-
rrexir os fracasos da LOXSE,
pon en cuestión os aspectos
“máis positivos da mesma, co-
mo a comprensividade e a con-
cepción do ensino como un pro-
ceso de aprendizaxe integral. A
lei –engaden– deseña un ensino
selectivo con diferentes itinera-
rios. Haberá tamén centros de
diferente categoría segundo os
itinerarios que impartan”. 

Advirte a Plataforma que o
Goberno vai potenciar o ensino
privado con máis subvencións,
coa introdución das notas como
criterios de matriculación e a
especialización en determina-
dos currículos. Ademais, “o
Consello Escolar e o Claustro
deixan de ser órganos de gober-
no e pasan a ser consultivos. Os
órganos de goberno (Dirección,

Xefatura de Estudios, Secreta-
ría) son só os unipersoais e non
serán elexidos  nin polo Conse-
llo Escolar nin polo Claustro”,
di o manifesto. Outras das ra-
zóns que provo-
can o seu rexei-
tamento son que
non incorpora a
escolarización
obrigatoria a par-
tir dos tres anos e
que o estudanta-
do vai ter que su-
perar unha nova
Proba Xeral de
Bacharelato para
obter a titulación
académica e para
acceder á Uni-
versidade ou a
ciclos formativos
de grao superior.
Tampouco apa-
rece, lembran os
convocantes, “ningunha re-
ferencia á financiación que re-
sulta necesaria para que calquer
reforma cumpra os seus obxec-
tivos”.

Os colectivos que integran
esta Plataforma Galega pola
Defensa do Ensino Público son
as ANPAs de Ferrol, o Morra-
zo, Ourense e Vigo, AS-PG,

Escola Viva, No-
va Escola Gale-
ga, CAF, CAE,
Sindicato de Es-
tudiantes, CIG,
CCOO, STEG e
UGT.  Á mani-
festación tamén
se sumou un nu-
trido grupo de
dirixentes e car-
gos públicos do
BNG, así como
o deputado do
P s d e G - P S O E ,
Mández Romeu
e o secretario de
educación, Car-
los Pajares. An-
tes de que come-

zara a protesta, na Alameda, o
secretario xeral da CIG-Ensi-
no, Anxo Louzao, explicaba
que de non mudar a Lei, a cen-
tral sindical nacionalista vai
propor ás outras organizacións
sindicais a convocatoria dunha
folga xeral no sistema educati-
vo para o primeiro trimestre de
curso que ven. “Este non é
máis que inicio unitario dunha
serie de manifestacións contra
este proxecto –comentou. Ta-
mén é unha chamada á Conse-
llería de Educación para que
tome partido na medida en que
con esta Lei se están invadindo
competencias autonómicas”.♦

Nº 1.036 ● Do 30 de maio ao 5 de xuño de 2002 ● Ano XXV

A volta da
oligarquía
FRANCISCO CARBALLO

ALOU e a proposta
lei de calidade do
ensino son as dúas

gadañas para destruir a
democracia nos recintos
máis sensíbeis da
sociedade, na
universidade e a escola.

Son dúas leis
paralelas. Canto aos
alumnos busca a
discriminación: hai que
evitar polos medios
oscuros das calificacións
que os rapaces
procedentes de sectores
laborais accedan ao
poder. Hai que
reorientalos ao traballo
mecánico. Dos 14 aos 16
anos os adolescentes son
presa de indecisións;
pechalos para sempre en
vieiros choídos é unha
tráxica mascarada.

Mais o ollo do furacán
oligárquico está na
selección e no control do
profesorado. Primeiro
coa esixencia “política”
de habilitación pra
docencia. Logo coa
supervisión dupla: da
dirección e da inspección.

Dirección e
inspección, seleccionadas
baixo paraugas
profesional enmascarado.
Senllas, direccións e
inspeccións, alleas á
realidade de cada centro;
descoñecedoras da
realidade dos mestres,
dos alumnos e do
ambiente. A inspección ao
servicio do Goberno
central; a dirección da
burocracia. As dúas moi
protexidas
económicamente,
alonxadas dos claustros:
oligarquía.

Mais non é só o
espazo escolar onde se
libra a batalla do cambio
de democracia incipiente
en oligarquía. Hai todo
un proceso de selección
no PP e nos escalafóns do
funcionariado para
establecer nos cumios aos
“fillos” dos mandos do
franquismo. Coméntase
nas “camarillas” da
Corte o envío á Mancha e
a Galiza dos herdeiros de
Adolfo Suárez e de Pío
Cabanillas. De broma e
de veras, os fillos,
sobriños e netos da
“nomenclatura
franquista” presiden,
ostentan direccións
políticas, de empresas
privatizadas e de
gobernos. A “transmisión
a estilo monárquico”. Un
efecto da “realeza
exemplarizante”. Faltaba
que enviasen ás
Delegacións aos
herdeiros da rama
colateral descendente de
Afonso XIII.♦♦

A Plataforma pola Defensa do  Ensino Público celebrou en
Santiago a primeira manifestación pola retirada do proxecto 

Unha folga contra a Lei de Calidade pode
protagonizar o inicio do próximo curso

Algunhas das críticas 
■ Non resolve o fracaso escolar.
■ Segrega ao alumnado en función das capacidades.
■ Instaura un modelo educativo unitario e uniformizador.
■ Potencia a ensinanza privada.
■ Establece un funcionamento dos centros antidemocrático. 
■ Inclúe unha nova reválida.
■ Descoñécese cal vai ser o seu financiamento. 
■ Falta un debate previo e avaliación da LOXSE

A. PANARO

P.B.
O sábado 25 de maio Santiago acolleu a primeira manifesta-
ción contra a Lei de Calidade que convoca a Plataforma pola
Defensa do Ensino Público. Despois do verán a campaña de
oposición á “contra-reforma” do PP podería coller un novo
pulo coa convocatoria dunha folga xeral no sistema educativo.

A Lei pretende

instaurar un

modelo educativo

que non respecta

as competencias

das comunidades

autónomas .



A proposición de lei do BNG tiña
como obxecto concederlle os mes-
mos dereitos ás parellas homese-
xuais e heterosexuais, tanto matri-
moniais como de feito. “Non aspi-
ramos a institucionalizar as unións
libres de parellas senón outorgar-
lles a mesma igualdade xurídica,
para evitar a continuidade dunha
discriminación que se sustenta en
dogmatismos éticos, relixiosos e
xurídicos que están sendo supera-
dos pola realidade social”, expli-
cou Pilar Garcia Negro. A deputa-
da do BNG defendeu a “extrema
importancia cotiá e práctica” que
tería esta lei como mecanismo pa-
ra superar problemas relativos a
adopcións, herdanzas, protección
social, permisos laborais e funcio-
nariais, entre outros.

Durante a súa intervención,
Garcia Negro lembrou a resolu-
ción do Parlamento Europeo do
ano 1994 na que se reitera a con-
vicción de que todos os cidadáns
deben recibir o mesmo trato
independentemente da súa orien-
tación sexual e na que se pede
aos Estado membros que supri-
man todas as disposicións legais
discriminatorias. Cambios nesta
dirección xa fixeron noutras co-
munidades autónomas e sen em-
bargo “en Galiza -indicaba a de-

putada- nin sequer existe un re-
xistro de parellas de feito”.  

Pero ao entender do PP, que
expuxo a súa postura por boca
do deputado Rodríguez Corcoba,
o Parlamento non ten competen-
cias para lexislar nestas materia.
Tamén mantivo que esta lei vul-
neraría o dereito á intimidade
das persoas e que imporía conse-
cuencias xurídicas a parellas que
“optan por estar á marxe da lei”. 

O PSOE abstívose, segundo a
súa deputada Margarita Pérez He-
rraiz, porque considera que o BNG
perde o tempo ao “duplicar” esta
iniciativa e apresentala tanto no
Parlamento e como Congreso dos
Deputados. De seguido criticou a
Xunta por abandonar e despreciar
as posibilidades do Estatuto e
anunciou que o seu grupo ía apre-
sentar tamén na Cámara galega un-
ha proposición de lei coa mesma
intención “pero axustada as nosas
competencias”. Pérez Herraiz ci-
frou en 280.000 as persoas que te-
ñen mermados os seus dereitos po-
la súa tendencia afectivo sexual.

No turno de réplica, Garcia
Negro insistiu en que outras co-
munidades autónomas goberna-
das polo PSOE e polo PP teñen
aprobados cambios lexislativos
nesta dirección. É o caso de Ma-

drid, Asturias, Valencia, Extre-
madura, Andalucía, Navarra,
Castilla la Mancha, Baleares,
Aragón ou Cataluña. “Telegra-
fien a Ruíz Gallardón (presiden-
te da Comunidade de Madrid po-
lo PP) e díganlle que retire a lei
porque pode naufragar na incos-
titucionalidade”, dixo a deputa-

da. A representante do BNG ini-
ciara a defensa desta lei lem-
brando que o Parlamento galego
esta facultado para  producir le-
xislación sobre a que ten compe-
tencias pero tamén para propor
iniciativas que afectan a lexisla-
ción estatal e que teñen que via-
xar ao Congreso.♦

Nº 1.036 ● Do 30 de maio ao 5 de xuño de 2002 ● Ano XXV ¿É Camilo
un aspirante?
XOSÉ M. SARILLE

Ao cardeal Rouco Va-
rela preguntáronlle
unha vez se arelaba

ser papa e el respostou que
calquer católico pode selo.
Sen ser vaticanista nen
nada parecido, Camilo No-
gueira dixo o mesmo estes
días a respeito da sucesión
que se aveciña no Bloque
Nacionalista Galego.
Comentou Camilo que An-
xo Quintana desempeña o
papel de coordenador, sen
que iso lle dea preferencia
para suceder a Beiras como
candidato á presidencia da
Xunta. Formalmente é así,
pero a ninguén se lle escapa
que o cargo que exerce
Quintana é froito dun acor-
do para facilitar unha tran-
sición sen traumas e
afianzar definitivamente a
fronte. Isto á marxe de que
o senador dea a talla para
suceder a Beiras, que aínda
está por ver. 

Camilo lembra aos
pilotos acrobáticos que se
exiben nos desfiles. Cando
ninguén o agarda sobrevoa
a tribuna, dentro ou fóra
do programa, dá un pase
efémero, ou dous, e mostra
que segue en forma para
as proezas e esváese
novamente por entre as né-
boas de Estrasburgo. 

A diferencia entre Rou-
co e Nogueira consiste en
que o primeiro fai declara-
cións moi circunstanciais,
que non afectan á
consistencia da Igrexa. Ca-
milo perdeu esas
preocupacións e volve á
carga sen darlle importan-
cia ás repercusións negati-
vas de tanta crónica rosa
sobre a vida interna da
fronte. 

Algo parece fallar
ademais na proverbial axi-
lidade do vello dirixente,
porque continua dividindo
ao BNG en resistencialistas
e renovadores dispostos a
abrirse á sociedade. Co de
abrirse á sociedade elabora
un eufemismo, cría un
adorno que de entrada só
parece servir para abando-
nar principios e
homologarse cos partidos
informes que derivan cara
ao centro. Enténdese que
dixese iso hai un tempo,
cando case todos vían
apropiado renunciar a cer-
tos fins para dirixirse ao
conxunto dos electores.
Hoxe debería aceptar que
disolver o discurso non nos
leva a ningures. O trunfo
de Le Pen e a derrota dos
socialistas franceses, caren-
tes de mensaxe, é un bo
motivo para reflexionar so-
bre os principios. E sobre a
unidade interna tamén. Os
tempos para falar de suce-
sións son os períodos asem-
blearios; facelo fóra deles
enfraquece ás
organizacións e desvirtúa
as mensaxes comúns.♦♦

Vota en contra dunha proposición de lei do BNG que incluia as
modificacións necesarias para acadar a igualdade xurídica

O PP galego négase a recoñecerlle os dereitos
dos matrimonios ás únións de feito
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PAGAMENTO DOMICILIADO

PAGAMENTO CON CARGO AO MEU CARTÓN DE CRÉDITO

P.B. 
Cos votos en contra do PP e a abstención do PSOE o Parlamento re-
xeitou o martes 28 a aprobación dunha proposición de lei do BNG que
tiña como obxecto recoñecerlle ás unións de feito os mesmos dereitos
que teñen os matrimonios. Contemplaba todas modificacións de leis
necesarias para evitar discriminacións e de ter obtido o apoio do gru-
po maioritario debatiríase no Congreso co aval da Cámara galega.

A deputada do BNG, Mª Pilar García Negro, defendeu a “extrema importancia cotiá e
práctica” que tería esta lei.                                                                     A . PA N AR O



Bush relanza as nucleares no
2001. O eco é máis forte aqui
que noutros socios da UE.

Anímase a volta aos anos 70 a
partir da chegada ao poder de
Bush e máis aínda dende a apari-
ción do seu programa enerxético.
Un programa que prepararon Bush
e o seu equipo pero persoalmente
el porque en todas as súas campa-
ñas eleitorais viveu do diñeiro de
Kenneth Leigh, presidente de En-
ron. Así que ali aparece unha in-
tervención descarada e directa de
Enron. Nun ambiente a cada máis
dereitista e conservador en Europa
e en concreto en España e na co-
misaria Loyola del Palacio asi que
os ámbitos de refrexo conservador
máis caracterizados son moi espe-
cíficos: a opinión industrial espa-
ñola e a opinión da comisaria de
Enerxia e Transportes.

Porén, non se pode falar de
crise de enerxia.

Aquí non pode falarse de cri-
se de enerxía porque segue ha-
bendo unha potencia de reserva
importante. O peor momento foi
o de Decembro pasado daquela
grande nevada no Nordés da pe-
nínsula con aqueles grandes apa-
góns en Catalunya e Aragón, a
potencia máxima requirida fora
de 35.000 megavatios cando a
potencia instalada é de 55.000.
Tamén é certo que o sector eléc-
trico industrial sempre quere mar-
cha, investimentos, actividade e
sente aínda coma un aldraxe a
conxelación de cinco centrais do
ano 83. En Loyola del Palacio
xúntanse dous aspectos: ignoran-
cia crasa do problema nuclear e
da evolución en España e Europa
e impotencia porque en tanto Co-
misaria de Enerxía e transporte
non é quen de ordenar ningún dos
dous sectores. Non da controlado
o transporte en Europa que é so-
bre todo por estrada e que fai im-
posíbel que a UE cumpra coas co-
tas de emisión de gas invernadoi-
ro porque o sector do transporte é
moito máis poderoso ca ela. Da-
quela para cobrer a súa frustra-
ción ocórreselle dicer que é preci-
sa a enerxía nuclear para substi-
tuir emisións o que podería facer-
se co tempo e con centrais de tipo
convencional, térmicas se acaso.
Loyola del Palacio non sabe ren
nin de historia nin de tecnoloxía.

Vistas as reaccións que
aqui están a darse á proposi-
ción de Bush, poderiamos dicir
que contra Franco desnuclea-
rizábamos mellor.

Sen dúbida. Coa politica de
enerxía pasa como coa políticas so-

cial e laboral. Ora, se estamos peor
que hai vintecinco anos será cousa
de dicilo e teremos que   explicar
por que fomos perdendo direitos
sociolaborais con alegría democrá-
tica, xa dende o goberno do PSOE.
Todas grandes mobilización e os
grandes bloqueos de proxectos nu-
cleares tiveran lugar en vida do
Dictador. As últimas grandes ma-
nifestación foran na primavera do
75 no val do Cinca e no val do Es-
la, para os dous derradeiros pro-
xectos que viran a luz. Despois veu
o plano enerxético de xaneiro do
75 e a seguir o de UCD. Continua-
ron con algunhas autorizacións pe-
ro ningunha delas chegou a ser re-
alidade. Incluindo a de Xove, que
tivera autorización previa en agos-
to do 76 pero ahí ficou todo. Todo
este esforzo fixérase coa Dictadu-

ra; iso é certo. Os políticos do PP
ignoran esa parte importante do
que pasou porque cada rexión tive-
ra o seu problema nuclear e a res-
posta foi homoxénea. Isto non o
sabe Loyola del Palacio nin o mi-
nistro Rato e de sabelo coidan que
aquilo fora unha leria da rapazada.

Dentro da UE está a cam-
biar o mapa nuclear.

En materia nuclear houbera
unha regresión en todos os países
da UE. A excepción pode ser Fran-
cia onde converteron en centrais
case todos os proxectos. Italia tiña
tres centrais nos tempos nos que
España tiña tres e agora xa non
ten. Suecia fixera un referendo o
25 de marzo de 1980, a resultas do
impacto que producira o accidente
de Harrisburg, para pechar as súas
oito centrais e de todas as opcións

venceu a de acabar antes do 2010
con todos os reactores. Estano
cumprindo. Alemaña tamén resol-
veu ir pechando as 19 plantas que
ten, que lle dan un 30% da  ener-
xía eléctrica producida. En Abril
pasado, Bélxica comprometeuse a
pechar as súas sete centrais. Son
exemplos europeos próximos.
Non podemos dicir que sexan
ineptos en política enerxética. Na
Comisión Europea xa empezan a
estar molestos coas opinións pro-
nucleares de Loyola del Palacio,
que xa parecen unha teima persoal
da comisaria de enerxía.

Neste 25 anos sucedeu todo
o que avisara no seu libro so-
bre os riscos das nucleares.

Convertíronse en realidade to-
das as probabilidades que cualifi-
caran de remotísimas para trans-
mitir seguridade. Antes que saíra
Nuclearizar España, no ano 1975,
xa recollera un incidente moi pre-
ocupante na central de Windscale
onde houbera un lume nos cabos
da sala de control con parada de
emerxencia. Despois en marzo de
1979 aconteceu o da Illa das Tres
Millas en Harrisburg (Pennsilva-
ria, Estados Unidos) no que sen
haber escape radiactivo ao exte-
rior, comezara a fusión do núcleo e
tiveran que pechar a central. Des-
pois veu o de Chernobil o 26 de
abril de 1986 no que se cumpriron
todas as que avisaban os libros so-
bre o accidente catastrófico con
200.000 mortos en tres meses
máis todos os danos materiais e
humanos que se foron producindo
en anos sucesivos e o que seguirá
habendo. Centenares de miles de
quilómetros cadrados ficaron con-
taminados. Eis o caso de Bielorru-
sia que ten máis dun 50% da po-
boación afectada; aínda está a po-
boación de Ucraina e a atmósfera
dos países nórdicos cara onde foi
avanzando a radiactividade. Está
demonstrado que a seguridade
nunca é nin pode ser absoluta. 

As eléctricas descualificaban
á oposición ate que contamos coa
súa opinión: a do primeiro técni-
co de nucleares que se pasaba.

Custoume o abandono do meu
traballo. Deixei de ser técnico
porque para conseguir esa liberda-
de había que desligarse. Como
creo na circularidade dos clásicos
máis que na liña recta, regresei a
miña profesión como docente e
agora ensino telecomunicación e
medio ambiente. A arrogancia do
sector industrial é estructural.
Agora funciona coa mesma ousa-
día en relación cos problemas dos
campos eléctricos no campo das
comunicacións. Todo se repite,
case exactamente. O sector eléc-
trico era daquela a meniña dos
ollos do réxime político e nunca
tivera un problema de opinión pú-
blica, non xa de mobilización e
menos de técnicos ou científicos
que dixesen que estaban a mentir
ou facer un exercicio de indigni-
dade científica ou tecnolóxica re-
cusando todos os escrúpulos ou
problemas que cumpría formular. 

A industria asegura que os
avances técnicos de 25 anos fan
as nucleares completamente
seguras. 

Non é certo. Non houbera ab-
solutamente ningún avance técnico
nas nucleares. Non se constata. No
limiar de Nuclearizar España digo
que as grandes esperanzas da ener-
xía nuclear son mentira, sen máis.
Andamos marcha atrás. No tempo
en que se editou o libro había seis
reactores rápidos, rexeneradores de

plutonio, os fast breeders, nos paí-
ses máis avanzados. Algúns eran
xa semi-comerciais coma o Fénix
francés de 250 megavatios. Foilles
tan ben con el que se lanzaron ao
Super-Fénix de 1.200 megavatios.
Ao ano de funcionar tivera que es-
tar dous anos parado e despois co-
mezou a ter tantos problemas que o
Goberno francés decidira a parada
e o desmantelamento. Iso foi todo
o máis lonxe que chegou a tecno-
loxía do fast-breeder. No resto do
mundo foron pechando todos. O
único que agora hai son pequenas
plantas rexeneradoras de plutonio
pero moi conectadas coa arma ató-
mica. Pero os reactores de Clint Ri-
ver nos Estados Unidos, Dounray
en Inglaterra, Sevchenko na ex-
Unión Soviética, están parados.
Non se fala deles. A grande espe-
ranza nuclear que era a fusión, non
ten ningunha clase de problema de
avance tecnolóxica senón de sim-
ple tomadura de pelo. Con 25 anos
de historia xa podemos ter pers-
pectiva. No ano 1975 dicíase que
habería centrais nucleares de fu-
sión en 1985; no ano 85, dixérase
que para o 2000 chegariamos alo-
menos plantas piloto; agora mes-
mo dise que para o 2050. Os pra-
zos dilatáronse porque todo é unha
ficción. A fusión nuclear é tan dis-
paratada e tan absurda, dende o
punto de vista enerxético e físico,
que o que a comunidade científica
internacional (que son empregados
da industria) está a facer connosco
é unha  burla. Ese reactor europeo
que o goberno español quer insta-
lar se cadra en Vandellós, é unha
perda de tempo e de diñeiro. 

¿Se non houbo progreso
técnico, por que razón relan-
zan os Estados Unidos a ener-
xía nuclear?

Dende Reagan, o caso nortea-
mericano é patolóxico, universal e
especial: non nos serve aplicar co-
ordenadas de política interna-
cional convencional. En Nortea-
mérica houbera avilecimento da
política interior e exterior e che-
gou ao seu clímax con este presi-
dente ao que os diarios rusos cha-
man primario, ignorante e arro-
gante. Todo ven da desaparición
da URSS que foi un traballo de
Thatcher, Reagan e Xan Paulo II
con toda esa estratexia de romper
o elo feble que era Polonia. A se-
guir cae a segunda potencia hexe-
mónica a situación é moi diferente
da II Guerra Mundial. Todo levou
a un empeoramento xeral. A caída
a URSS foi unha traxedia estraté-
xica planetaria dende o punto de
vista do equilibrio necesario. Ta-
mén se di que países pobres non
poden prescindir das nucleares que
alemáns ou suecos si poden pe-
char, pero isto é unha falacia abso-
luta. India e Paquistán Non necesi-
tan para nada  as nucleares senón
para faceren a bomba, que xa te-
ñen. Nin o Norte o precisa o que
pasa é que non asume que non hai
solución tecnolóxica, enerxética e
ecolóxica se non se reducen os
consumos. O límite de crecemento
é unha idea dos anos setenta que se
quer esquecer. Agora empresarios
e políticos volven ao discurso do
crecemento: aseguran que o crece-
mento non é un problema ambien-
tal e inverten os termos cando din
que só co crecemento poderán re-
solverse os problemas ambientais.
Convivimos cunha clase dirixente
que non quer saber nada do pasado
nin da filosofía ecolóxica da reduc-
ción dos consumos. E o enerxético
o primeiro.♦
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Pedro Costa Morata, autor de Nuclearizar España

‘En 25 anos non se rexistrou
absolutamente ningún avance

técnico nas nucleares’
GUSTAVO LUCA

En novembro de 1974 o enxeñeiro Pedro Costa Morata, o catedrático de Química de Santiago, Fran-
cisco Bermejo e o profesor de Estrutura Económica, Ramom López Suevos avisaban nunha mesa re-
donda en Viveiro o que significaba a ameaza da central nuclear de Xove. Dous anos despois, Costa
publicaba Nuclearizar España, un manual básico para a crítica da nuclearización con aviso de riscos
de catástrofe que non tardaron en ser traxedias reais. Costa Morata reedita agora Nuclearizar Es-
paña (Troya Editorial 91-3819677) cun limiar que se titula Vintecinco anos non son nada. A reapari-
ción do libro coincide co anuncio (23 de Maio) de que Fraga está disposto a Nuclearizar Galiza.

XA N  C ARBALLA



Na Universidade de Vigo a parti-
cipación foi lixeiramente supe-
rior á de Santiago, o 14,49%
frente ao 13,4%. Na primeira, os
CAEF, Comités Abertos de Es-
cola e Faculdade, perden 5 re-
presentantes e pasan de 17 a 12
claustrais, do total de 75 aos que
teñen dereito os estudiantes. O
84% que resta repártese entre
asociacións e candidaturas de
centro. O resultado máis positivo
nesta universidade obtéñeno na
Escola de Peritos única que in-
crementa os apoios e pasa de non
ter representación a obter 2
claustrais. A estes súmanse 3 da
Facultade de Industriais, 1 en
Minas, 1 en Telecomunicacións
e 3 en Económicas e Empresa-
riais. Os CAEF quedan con 2
claustrais polo campus de Ou-
rense e sen representación no de
Pontevedra. 

Os datos provisionais dos es-
tudantes de 1º e 2º ciclo da Uni-
versidade de Santiago danlle a
victoria con 19 claustrais a FI-
CUS, Federación Intercentros
da Universidade de Santiago,
afín ao Rectorado. Os CAF, Co-
mités Abertos de Faculdade,
quedarían con 17 representantes,
12 por Santiago e 5 por Lugo. As
dúas asociacións maioritarias
dispútanse un claustral na Facul-
tade de Veterinaria en Lugo que
pode darlle á organización na-
cionalista o representante que

necesita para empatar con FI-
CUS. Pero esta federación tamén
anuncia a adscrición ás súas si-
glas de “independentes”. De
confirmarse estes datos os CAF
ficarían no segundo lugar cunha
porcentaxe de representación (o
26%) similar á que obtiveron hai
dous anos (o 25%). Os Comités
recollen os mellores resultados
en Lugo onde incrementan a súa
representación do 34% ao 40%.
Iso permítelles manter a porcen-
taxe no global da Universidade,
malia perder 3 puntos por San-
tiago ao acadar o 18%. No cam-
pus que liderou as protestas con-
tra a LOU, os CAF presentában-
se en 9 das 17 faculdades e esco-
las que o integran e foron os
máis votados en Filoloxía, His-
toria e Dereito.

Frente aos CAFe dándolle un

apoio maioritario ao novo Rec-
tor, Senén Barro, situaríanse os
18 de Ficus, 8 de Iesga, 3 de Gi-
me, e 5 independentes (algúns xa

manifestaron a súa intención de
adscribirse como FICUS). A
maiores, Agir obtería 1 (presen-
tábase nunha ducia de faculta-

des), 2 o Movimento Asamblea-
rio Reivindicativo Estudiantil,  3
a Asemblea de Bioloxía e 3 In-
submisión ao Claustro.♦

Nº 1.036 ● Do 30 de maio ao 5 de xuño de 2002 ● Ano XXV

O monte San Pedro foi mercado ao
ministerio de Defensa por 115 mi-
llóns de pesetas e convertido nun
parque de 205.000 metros cadra-
dor. Para chegar ata alí hai unha
cómoda estrada e un bo aparca-
mento, recentemento ampliado.
¿Como chegar ao monte san Pedro
desde o Paseo Marítimo, superan-
do os 50 metros de desnivel? Para
solucionar este “gravísimo” pro-
blema o concello de ACoruña con-
vocou un concurso de ideas e
presentáronse nove proxectos para
chegar á cima desde monte; así en
1997 o alcalde Vázquez falaba dun
funicular, enmarcando esta iniciati-
va no proxecto de convertir A Co-
ruña nunha referencia “diferente a
calquer urbe”. Pouco despois lan-
zaba a idea dun teleférico que uni-
ría os 400 metros que separaran O
Portiño do monte San Pedro. Falá-
base tamén, daquela, da constru-
ción dun parque de atraccións, un
auditorio para 15.000 persoas, re-
cinto para a práctica da escalada e
un picadeiro con clases de equita-
ción; e para facer fronte ao forte
vento da zona, tamén tiña Vázquez
a solución en agosto de 1999: ins-

talación de cortaventos de cristal
para “facer da Casa de Campo co-
ruñesa unha zona non só para visi-
tar, senón para estar”.

Entre os proxectos presenta-
dos, unha oferta consiste nunha
cabina esférica que se deslizaría
sobre dous raíles fixados na can-
teira (2,75 millóns de euros). Un
ascensor circularía ao longo de
140 metros a través dun arco que
alcanzaría unha altura de 77 me-
tros, cun presuposto de 4,42 mi-
llóns. Outro proxecto con catro
ascensores tería unha altura de

140 metros e estaría unido á cima
cunha escaleira de 90 metros (5,5
millóns). Outra proposta oculta
parte do ascensor mediante un tú-
nel, que se excavaría na rocha da
canteira, aparecendo novamente
a partir dos 25 metros (2,25 mi-
llóns). Unha torre de 654 metros
tería unha pasarela para acceder
ao parque, tamén con cómodas
esclaeiras mecánicas (2,42 mi-
llóns). Temos tamén a oferta de
escleiras mecánicas pola ladeira
do monte a través de cinco tra-
mos (3,12 millóns de euros)

Parece ser que se unha per-
soa está no cumio do monte non
ten boa vista porque, para ven-
der estes elevadores, a propa-
ganda do goberno municipal di
que desde o ascensor acristala-
do teremos unha excelente vista
panorámica da cidade.

A pregunta é obvia: ¿Por que
en vez de facer ascensores ou es-
caleiras mecánicas non superamos
o pequeno desnivel, en menos de
cinco minutos, a través de 200 me-
tros de cómodos sendeiros con
suaves pendentes? Sen dúbida se-

ría boa solución, moi económica e
que, ademais, respectaría o entor-
no; pero esta alternativa está total-
mente desbotada porque o gober-
no Vázquez quere facer unha cou-
sa singular, cun investimento de
máis de 2,4 millóns de euros.

Non é esta a primeira agresión
proxectada contra o espacio natu-
ral que rodea o monte San Pedro.
Está prevista a ampliación do pa-
seo marítimo ata O Portiño, que
foi calificada por ADEGA como
un atentado paisaxístico. Hai xa
tres anos apostaban a organización
ecoloxista e o grupo municipal do
BNG pola construción dun paseo
peonal e un carril bici, sen estrada.
ADEGApublicou unha guía subli-
ñando o gran valor da zona para
uso didáctico e recreativo, apro-
veitando a existencia dos cantís,
illas de San Pedro, restos dunha
praia do Cuaternario, etc; a estrada
proxectada “remataría destruíndo
totalmente este espacio, que debe-
ría destinarse ao disfrute e lecer de
todos os cidadáns”. En definitiva,
nin estrada, nin teleférico, nin as-
censor, nin funicular: o monte San
Pedro para pasear.♦

Ideas para subir ao monte
San Pedro

MANUEL MONGE

O goberno municipal quer gastar uns millóns de euros
para subir ao monte San Pedro cando podería facer uns
camiños que superasen en cinco minutos a pé o desnivel.

A Cor uña

Os CAF baixan na Universidade de Vigo e mantéñense na de Santiago 

O movemento anti-LOU apenas altera
o apoio  electoral ás organizacións estudiantís

P.B.
A multitudinaria campaña contra a LOU nas universidades ga-
legas deixou indiferente a minguada participación dos estu-
diantes nas respectivas eleccións dos seus representantes ao
Claustro. Ningunha organización estudiantil semella ter renda-
bilizado as protestas no momento de competir pola súa presen-
za neste órgano. A falta de que se celebren eleccións na da Co-
ruña, a organización nacionalista CAF perde representación en to-
dos os campus da Universidade de Vigo, mantense no de Santiago
e só consegue aumentar a porcentaxe de representación en Lugo.

Xosé Emilio Vicente, membro
do Consello Nacional dos CAF
e responsábel do Campus de
Santiago sinala que “como
sempre a participación non é
moi elevada pola falta de in-
formación e tamén porque po-
de haber algo de descrédito do
sistema”. 

“A universidade -engade -
non é democrática nen lle ga-

rante ao estudantado mecanis-
mos de representación e inter-
locución. Por riba, a elección  a
Rector, cun sistema practica-
mente feudal, é o primeiro sín-
toma da LOU “. Ao seu ver
“hai que valorar positivamente
que a voz crítica dos estudantes
vaia estar presente no Claustro.
Desde os CAF o que intenta-
mos explicar foi que a nosa

candidatura está aberta a todo o
estudantado que se mobilizou
contra LOU”. 

Xosé Emilio Vicente nega
que en Santiago FICUS puide-
ra ter rendabilizado o move-
mento anti-LOU. “É unha aso-
ciación contra a que é moi di-
fícil loitar porque depende do
poder. Son axentes do Rectora-
do que só aparecen nas elec-

cións e que están amplamente
subsidiados. No anterior
Claustro produciuse unha esci-
sión interna por parte dun gru-
po que denunciaba que FICUS
era unha asociación amarela e
que eles non soportaban o con-
trol do Rectorado. Na Xunta
de Goberno pediron man dura
cos represaliados polas mani-
festacións”, comenta.♦

‘Hai falta de información e descrédito do sistema’

Unha das imaxinativas protestas estudantís do movimento anti-LOU.                                                                PA C O  VILABARR O S
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H.V.
Tras a construcción dun muro
de contención e do peche da fin-
ca de Xosé Barreiro Hermelo é
imposíbel o acceso á Praia dos
Alemáns en Cangas. O concello
tería que habilitar un camiño,
pero mentres non o fai Barreiro
goza da praia para si só.

Un dos socios de Frigoríficos do
Morrazo, Xosé Barreiro Herme-
lo, adquiriu unha finca a carón da
Praias dos Alemáns en Coiro,
Cangas, e coas autorizacións co-
rrespondentes realizou un peche e
un muro de contención que agora
impiden o paso para as persoas
que desexan acceder ao areal.

Barreiro Hermelo mercou un-
ha extensa finca que había que
atravesar para chegar ata a praia,
aínda que sobre o solar non pesa-
ba legalmente ningunha servidu-
me de paso, de modo que ao
construír o peche con permiso
municipal non vulnerou os derei-
tos de ninguén. Do mesmo xeito,
ergueu un muro de contención a
carón dos marcos que delimitan o
espacio marítimo e habilitou un
paso entre o muro e o peche da
finca, aínda que non conecta co-
as propiedades limítrofes. A con-
secuencia é que non se pode ac-
ceder á praia, cando a Lei de
Costas establece que debe existir
este acceso para permitir que
acudan os bañistas pero tamén
para que se poda aproveitarse o
dominio marítimo-terrestre me-
diante actividades como o maris-
queo a pé ou a recolleita de algas.

Para facilitar o acceso, a Admi-
nistración debería habilitar un ca-
miño litoral sobre as fincas colin-
dantes e de feito hai un acordo ple-
nario do concello de Cangas para

construír ese paso, pero se desco-
ñece cándo se executará a obra e
témese que se demore máis aló do
verán. Mentres, Xosé Barreiro
Hermelo é a única persoa que pode
acceder á praia, aínda que é certo
que na baixamar, con certo risco,
unha persoa adulta pode saltar po-
las rochas e chegar ata o areal.

Protestas veciñais

A Praias dos Alemáns, situada a
carón da de Rodeira, moi próxi-
ma ao centro de Cangas, é lugar
habitual de práctica de nudismo,
os seus usuarios critican a priva-
tización que supón a interven-
ción de Barreiro e temen que es-
ta situación se incremente coa

solicitude ante Costas dun per-
miso para instalar un pantalán
para embarcacións deportivas.

O inicio das obras do muro
de contención na finca de Xosé
Barreiro Hermelo provocou
protestas veciñais, sobre todo
porque coincidiu cun momento
de bo tempo. A veciñanza ta-
mén lembrou que o ano anterior
un accidente na mesma praia
obrigara a empregar un helicóp-
tero e unha balsa de Protección
Civil porque non era posíbel o
acceso por terra.

Tras as protestas e unha cam-
paña veciñal de recolleita de si-
naturas, o BNG levou ao pleno
municipal unha proposición para
habilitar un acceso á praia. A

corporación aprobou por unani-
midade a proposta dos naciona-
listas, pero executar a obra é al-
go que corresponde á alcaldía
–en mans do Partido Popular.

De todos xeitos, o PP criticou
algunhas das protestas dicindo que
non viñan das persoas máis lexiti-
madas para realizalas. A carón da
obra de Barreiro, outro propietario
ergueu hai anos outro muro –este
de peche da súa propiedade– que
impide o acceso ás praias dos Ra-
tos e do Canabal. A continuación
desa propiedade tamén impide o
acceso ao litoral un cocedeiro do
que é dono o presidente de Natura
Céltica, que foi un dos inductores
da campaña contra o socio de Fri-
goríficos do Morrazo.♦
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Círculo
XESÚS VEIGA BUXÁN

Aexpectativa
suscitada ante os
resultados dos

procesos eleitorais ás
Cámaras Agrarias e aos
orgaos de goberno das
Universidades galegas
ten unha explicación
coñecida: estamos ante
dous dos cenarios nos
que se rexistraron,
durante os últimos
trinta anos, procesos de
movilización e
organización que
propiciaron cambios no
comportamento político
deses sectores sociais e
no funcionamento das
institucións presentes
nos devanditos cenários.

Anotemos unha
consideración deja vu:
non hai correspondencia
entre a pedagoxía
transformadora
desenvolvida polas
organizacións sindicais e
universitarias
concorrentes aos
comicios e o volume dos
apoios eleitorais
recebidos. A vinculación
co poder político e
académico resulta máis
recompensada que a
contribución realizada á
existencia duns niveis
básicos de liberdade e
benestar neses ámbitos
sociais. Semellante
causalidade adequire
unha relevancia especial
nunha institución –a
Universidade– que
debería destacar pola
súa condición de
laboratorio fornecedor
de elites críticas co
poder estabelecido e
disponíbeis para
encarnar proxectos de
cambio social.

Resultados coma
estes tenden a
mergullarnos no
tradicional razonamento
circular: sen un goberno
alternativo nas
institucións autonómicas
non resulta verosímil
mudar, no corto prazo, a
hexemonía do PP no
tecido asociativo e con
semellante dominio non
hai garantías suficientes
para conformar un
electorado que propicie
o cambio
gubernamental na
vindeira cita electoral. É
sabido que para cortar
este singular nó
gordiano non hai
receitas orixinais. Existe,
porén, unha condición
imprescindíbel: coñecer
a realidade tal cal é.
Analisar estes resultados
sen preconceitos para
discutir, despois, as
posíbeis estratexias para
ese cambio que tanto se
resiste.♦♦

Só se accede desde unha finca dun propietario de Frigoríficos do Morrazo

Privatizada a Praia dos Alemáns en Cangas

Aínda que ten todos os parabén legais, a consecuencia da obra é que só Xosé Barreiro Hermelo pode facer uso da praia. P. VILABARR OS



Cinco menos cuarto. Víctor che-
ga ao hospital desde Ponteareas,
onde a ambulancia o recolleu ás
catro. Hoxe tivo sorte e a ambu-
lancia non deu unha volta por Vin-
cios, só parou en Atios e Sangui-
ñeda, no concello de Mos. Fixo
pouco máis de trinta quilómetros,
pero non é nada comparado con
outras ocasións nas que vai por un-
ha estrada estreitiña e chea de cur-
vas a buscar a outro rapaz de Vin-
cios. Entón chega pola noite a ca-
sa mareado e con ganas de vomi-
tar. Victor padece dunha distrofia
muscular que o ten en cadeira de
rodas desde hai seis anos. Necesi-
ta a rehabilitación dúas veces á se-
mana. Sabe que por media hora
perderá toda a tarde. Veu na ambu-
lancia con Sara, unha nena de Mos
con parálise cerebral, e Pili, cunha
enfermidade parecida a del.

Seis da tarde. Deitado no col-
chón inchábel Víctor disfruta da
auga morna da sala de hidroterapia
mentres se queixa que perdeu de
ver a teleserie. Alzan o seu corpo
cun arnés e, con moito coidado,
vísteno entre dúas ATS e a súa nai,
Begoña Laso. “Isto non é como
unha rotura dunha perna. Estes ne-
nos precisan dun coidado especial
e teñen unha lóxica dependencia,
neste caso, da nai”, cóntanos. As
seis e cuarto acabouse o baño e
Víctor sae disparado na súa cadei-
ra de rodas eléctrica. “¿A que hora
nos imos?”. É a pregunta de sem-
pre e a nai non sabe que responder.

Sete e cuarto. Seguimos sen-

tadas no recibidor da sala de reha-
bilitación. Mentres os nenos xo-
gan coas cadeiras eléctricas, as
nais contan o que alegan en Am-
bulancias do Atlántico cando se
queixan. “Eles din que non poden
facer nada, que é cousa do Sergas,
que ten o convenio con eles, co-

ordinar mellor os horarios”, sina-
lan. Tal é o descontrol horario que
son moitos os pacientes que per-
den a rehabilitación porque cando
chegan ao hospital xa lle pasou a
hora. “A min fóronme buscar un-
ha vez a casa ás tres e pico e dí-
xenlle que tiñamos que comer e
que ¿como ía estar eu en Vigo ás
catro se teño a rehabilitación ás
seis menos cuarto?”, comenta Be-
goña, que traballa como asistente
domiciliaria, polas mañás, claro.
As súas queixas coinciden coa
mobilización das empresas de
ambulancias na provincia de Pon-

tevedra polo deficiente acordo
que manteñen co Sergas.

Oito da tarde. Hai un anaco
que xa estamos na rúa fumando un
cigarro para matar o tempo. A ca-
da conductor de ambulancia que
entra, Begoña pregúntalle “¿A
quen ves a buscar?”. Aínda non é a
deles. Semella que estamos nunha
poxa. Víctor empeza a poñerse in-
quedo. Nas ambulancias non hai
cintos para as cadeiras de rodas, ás
veces van ata oito persoas cando
hai seis prazas e tanto a nai de Víc-
tor como a de Sara lembran de ir
cunha muller embarazada nunha
angarella. Teñen asimilado que
pola media hora de rehabilitación
necesaria para os seus fillos, deben
perder toda a tarde. Á nena acaba
de darlle un ataque de ansiedade e
marchan para as Urxencias, están
alí á beira. “Van dous ataques este
ano, sempre aquí”.

Oito e media: ¡Por fin! O
conductor da ambulancia di que
ven a buscar a Víctor. “Menos
mal, en decembro houbo un día
que nos tiveron aquí ata as nove e
media. Sínteste impotente. Paso a
vida discutindo”, di Begoña. Hai
ambulancias que non están adap-
tadas para as cadeiras eléctricas e,
entón, o chofer ao recoller o neno
indica que debe levar a cadeira
normal. É un suplicio para as nais
que entenden que a eléctrica mu-
dou para mellor a súa vida e a dos
seus fillos. Víctor xa está instala-
do na ambulancia. Aínda pasan
quince minutos antes de marchar
porque hai que ir por Sara a Ur-
xencias. Ao final, ela debe que-
dar. Terá que esperar pola próxi-
ma ambulancia. Víctor alucina
porque, por unha vez, van soa-
mente el e a súa nai no vehículo e
porque chegará a Ponteareas a
unha boa hora para cear.♦

Fedenta
podredume
PERFECTO CONDE

Ninguén que se prece
ve telebasura nin cal-
quera outra expresión

do televisionismo
papamosquitos que nos inva-
de. Iso é o que di tododiós
por aquí. ¿A que intelectual
lle ouviron confesar que está
colgado do Gran Cuñado,
Tardes coa Tía Manela, Ope-
ración Desfeita ou
Supereucalipto? A ninguén.
Todos pasan a vida lendo en-
saística de Jean Paul Sartre,
novelas de Joyce e biografías
de Picasso ou de Einstein.
No peor dos casos, algún ad-
mite que ten folleado
algunha vez aproximacións
sociolóxicas á penetración
abraiante do fenómeno de
Betty la fea. Da igual que fa-
lemos de Galicia, de
Catalunya, de Euskadi, da
metrópole castelá, de
Andalucía ou de Canarias.

O caso é que logo a reali-
dade empéñase en demostrar
o contrario. Dende unha pun-
ta a outra da península ibéri-
ca, non hai medio de
comunicación que non teña
na súa nómina a un destes
intelectuais orgánicos ou me-
diopensionistas encargados
de analizar os eventos conse-
tuedinarios que acontecen na
rúa. Que se Rosa de España
ten voz de Aretha e croa
coma unha rá, que
Bustamante encarna a
revolución pendente do
cagondiola, que Nuria Fergó
manda a tomar por saco a
“todo el mundo”..., sen
esquecer aos que lle dan trela
a outros temas tanto o máis
transcendentes como poden
ser os gramos de cocaína que
esnifa calquera peideira da
jet ou os centímetros de
sexualidade orgánica dos que
carece este ou aquel
representante do Kamasutra
nacional, famoso pola última
edición da súa obra completa
ou pola achega que ten feito
á ciencia.

E, mentres tanto, aviados.
Aznar coa súa reforma labo-
ral, Fraga coa teima de
“chernobilizarnos”, Bush fa-
cendo o remember de
McCarthy, Sharon ou de Hi-
tler e na cociña chega a
graxa ata o poleiro. ¿Onde
están os Fanon que falen dos
novos condenados da terra,
ela mesma condenada polos
abusadores? Non ignoro que
andan por aí Saramago, Váz-
quez Montalbán, Chomsky,
Galeano, Ramonet e algún
outro. ¿Chégannos? Precisa-
ríamos de alguén máis que
nos acordara, para que cada
un de nós puidera ser un pas-
món peón con opinión, dicin-
do a verdade núa pola rúa.

Aviados, repito, coas tele-
visións públicas que ignoran
o mundo tal cal é, as
privadas que fan o paripé e o
resto pensando que tanto lles
dá. O mundo, por volver a
Celso Emilio Ferreiro, está
lonxe de prender o lume co
que se poda queimar a
“fedenta podredume”.♦
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Para media hora de rehabilitación
os nenos e as súas nais perden toda a tarde

Unha tarde á espera da ambulancia
A. ESTÉVEZ

Hai nenos que dependen dunha ambulancia. Dun transporte
que os leve e os traia para tratar no hospital doenzas tan
graves como a parálise cerebral ou a dexeneración muscu-
lar. Eles e as súas nais perden horas esperando pola ambu-
lancia. Acompañámolos na sala de rehabilitación do Hospital
Xeral de Vigo. Unha tarde de espera dá para moita conversa.

PA C O  VILABARR O S



Para os portavoces da empresa é un
“decisión lóxica”, que non realiza-

ran antes por problemas de adapta-
ción informática, toda vez que os

seus procesos se realizan desde a
empresa matriz, Gas Natural, con
sedes en Madrid e Barcelona.

“A nosa política é mellorar e á
xente góstalle recibir a informa-
ción no seu idioma principal. Que-
ríamos empezar antes pero agora
foi o momento. A reacción da xen-
te é boa, e non recibimos peticións
de cambio ao castelán, e sí felici-

tacións públicas que agradece-
mos”. A web de Gas Natural ofe-
rece a opción de castellano, inglés
e catalán, e non se desbota que no
futuro tamén poda usar o galego.

A decisión da empresa ener-
xética pasou en parte desapercibi-
da no Día das Letras Galegas, pe-
ro  o feito de que se realice unha
discriminación positiva cara o ga-

lego, amosa que o idioma é perci-
bido por algunhas empresas co-
mo un elemento a ter en conta nas
súas políticas de comunicación, o
que xa se ven reclamando desde
moitos organismos e coincide con
estudos como o do Consello da
Cultura Galega, que detectaba
maior confianza cara os produtos
que se publicitaban en galego.♦

Posiblemente, a maioría das persoas con
querencia pola lingua  nos temos pregun-
tado algunha vez por qué dous fenóme-
nos que en galego diverxen da pronun-
ciación “normativa” padecen distinta
consideración social. Falamos, claro está,
da gheada e mais do seseo. Aínda que as
dúas son (ou foron) consideradas “inco-
rrectas”, o seseo non recibiu a orballeira
de invectivas, insultos e agresións que re-
cibiu a gheada: “defecto de la gente idio-
ta”,”vicio de la gente inculta”,”signo de
rusticidad e incultura”, e outros “agari-
mos”. E moitos escritores galegos utiliza-
ron nalgunha medida o seseo na súa obra
sen acolleren para nada nela a gheada.

É doado pensar que nesta distinta valo-
ración está implícito o feito de a gheada re-
sultar inexplicable (porque se trata dun
fénomeno exclusivamente galego) en canto

que o seseo ten unha forte implantación den-
tro do español (Andalucía, Canarias, Améri-
ca), e das outras linguas peninsulares, e era
a pronunciación do que para moitos consti-
tuía o espello do galego culto: o portugués.

Co tempo as cousas mudaron bastan-
te. Os sectores informados manteñen un-
ha actitude respeitosa cara a esas pro-
nuncias e a normativa actual distingue a
práctica escrita, para a que establece un-
ha única grafía, e a falada, para a que dei-
xa libre opción. É o criterio lóxico, coin-

cidinte co doutras linguas.
Con todo, a nivel social, o vello pre-

xuízo segue pesando moito.
Por iso, chama a atención que deter-

minadas palabras con gheada se teñan
espallado dende hai relativamente pouco
polo territorio galego e se implantaran
(mesmo a un nivel expresivo-coloquial)
en español-falantes.

É o caso de ghicho/ghicha. ghichar, ghi-
par, ghunar ou ghiña, palabras que aparecen
sen gheada en áreas de Galiza que non teñen

esta pronunciación e máis en portugués.
O adxectivo guicho/ghicho (“vivo, vi-

zoso, desperto, guapo, arrichado” ou “te-
so, levantado, puntiagudo”) e o verbo gui-
char/ghichar (“axexar”) puideron ser os
que orixinaron o substantivo ghicho/ghi-
cha (familiarmente “home/muller”), sem-
pre con gheada e ao parecer espallado
dende as Rías Baixas. Tamén significan
“axexar” os verbos guipar/ghipar e gu-
nar/ghunar (en calão portugués gunar é
“topar ou reconhecer alguém”). E gui-
ña/ghiña é en galego “porquería”.

Resulta curioso e irónico que persoas
que fuxen do seu idioma como do demo,
empreguen –sen sabelo– estas palabras
auténticamente galegas.

A inculta, ignorante, bruta e rústica
gheada toma a venganza por ela e pola
nosa lingua.♦

Ghicho
HENRIQUE HARGUINDEY
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Gas Galicia considera
unha obriga usar o galego cos seus clientes

X.C.
Dúas manifestacións en domin-
gos consecutivos centrarán os
actos reivindicativos do Dia
Mundial do Medio Ambiente.
Tanto en Ferrol como en Ponte-
vedra as convocatorias contan
co apoio de partidos, sindicatos
e por suposto organización
ecoloxistas que corren co peso
da convocatoria. O día 2 a cita
é ás 12 h. na praza da Consti-
tución de Ferrol. O 9 de xuño se-
rá en Pontevedra a xa tradicio-
nal marcha contra  Celulosas.

“En defensa da terra, dos ríos e
das rías” é o chamado que se fai
en Ferrol. O manifesto da convo-
catoria  urxe completar o sanea-
mento das rías, desenvolver unha
estratexia integrada de xestión
do litoral e pede a prohibición
nas ríos de actividades perigosas
ou de grande impacto incompatí-
beis coa súa conservación e uso
sostíbel. En canto á auga  de-
féndese a promoción do aforro
no consumo e a mellora da cali-
dade e rexéitanse tanto o Plano
Hidrolóxico estatal como o Pla-
no Hidrolóxico Galiza-Costa.

Ademais das críticas o mani-
festo que será lido ao final da
manifestación reivindica un Pla-
no de Aforro e Eficiencia Ener-
xética e un Plano de Fomento da
Enerxía Solar, así como as revi-
sións dos vixentes Plano Eólico
e Plano Hidroeléctrico Galiza-
Costa. Tamén se propón que as
políticas urbanísticas aboguen

pola promoción do transporte
público urbano e interurbano pa-
ra reducir a dependéncia do au-
tomóbil privado.

Rosario reivindicativo

Ao ser unha manifestación
anual a manifestación de Ferrol
recolle unha manchea de reivin-
dicacións, renovadas e penden-
tes. Así se recolle que Galiza
está á cola en materia de pro-
tección de espacios naturais de

maior interese. Pídese a elabo-
ración de Planos de Xestión pa-
ra eses espacios  e evitar a exe-
cución neles de proxectos de
canteiras, presas, recheos ou
parques eólicos. Segundo a
Xunta, na década pasada houbo

94.000 lumes que queimaron
250.000 hectáreas, boa parte
delas nos mellores espacios na-
turais.

O manifesto tamén se refire á
veterana reivindicación da redu-
ción, reutilización e reciclaxe de
resíduos, denunciando que para
SOGAMA a opción preferencial
siga a ser a incineración. Tamén
se critica a queima de aceites
usados nas cerámicas de Lendo
(Laracha) e Vilalonga (Sanxen-
xo) e de pneumáticos na cemen-
teira de Oural (Sarria).

Enerxía nuclear

A manifestación de Ferrol re-
férese á promoción de enerxías
limpas pero moi posibelmente a
recén levantada polémica sobre
e enerxía nuclear volva a porse
en primeiro plano. Cando se
cumpren 25 anos da primeira
Marcha Anti-Nuclear de Xove, a
comisaria europea Loyola de
Palacio abriu o camiño para a
suspensión da vixente moratoria
nuclear, á que decontado se
apuntou o presidente da Xunta,
Manuel Fraga, que mesmo ad-
mitiu que, de cumprirse o que el
considera garantías dabondo,
Galiza podería entrar nun pro-
xecto de instalación atómica.

A reacción en Asturias xa se
fixo patente, coincidindo coa
presencia do presidente galego
nos xurados do principe de Astu-
rias, e o primeiro test das respos-
tas que pode xerar no noso país
serán as manifestacións destes

A.N.T.
Desde o mes de Abril a empresa Gas Galicia ven remitíndolle aos
seus clientes unha circular nas que anuncia que o galego será o
idioma preferencial no seu trato cos clientes do país. Daquela, to-
da a documentación da empresa, comunicacións, facturas, etc irá
sempre en galego agás que o usuario prefira o castelán, cambio
para o que a empresa facilita un teléfono de atención gratuíta.

Manifestacións en Ferrol e Pontevedra os domingos 2 e 9 de Xuño

A defensa da terra, dos ríos e as rías
centran o Día Mundial do Medio Ambiente

En Ferrol pedirán que os espacios naturais sexan protexidos adecuadamente. Na foto situación actual das Médulas, espacio consi-
derado Patrimonio da Humanidade, que non se libra de agresións como a canteira do construtor Martínez Núñez.      XA N  C ARBALLA



P.B.
É necesario un “gran pacto so-
cial” pola lingua  para acadar
un novo empuxe normaliza-
dor. Esta é unha das conclu-
sións que xurdiron do Encon-
tro Nacional sobre a Língua
que covocou o sábado 25 en
Santiago A Mesa pola Norma-
lización Linguística. Os “colec-
tivos interesados” tratarán de
elaborar un novo Plano Xeral
de Normalización Lingüística.

Polo encontro, que se celebrou
na Facultade de Filoloxía, pasa-
ron máis dun cento persoas que
podían participar tanto a título in-
dividual como en calidade de
membros de asociacións com-
prometidas coa defensa da lin-
gua. A xornada permitiu o inter-
cambio de análises e propostas
entre membros de colectivos tan
dispares como a CIG, O Colecti-
vo da Nais e Pais polo Ensino en
Galego, o MDL, o Departamento
de Lingua Galega da Universida-
de de Santiago, o BNG, as Cibe-
rirmandades, a Coordenadora de
Equipas de Normalización Lín-
güística do Salnés, a Fundaçom
Artábria, a Assembleia da Lín-
gua, AGAL a Agrupación Cultu-
ral O GALO, Bienio Irmandiño
ou a Asociación de Escritores en
Lingua Galega, entre outros. 

Os obxectivos da convoca-
toria eran os de tratar de anali-
zar a situación do idioma, des-
pois de dúas décadas de vixen-
cia do Estatuto de Autonomía e
da Lei de Normalización Lin-
güística, e avaliar a política lin-
güística que seguiron neste perí-
odo as distintas Administra-
cións. A iniciativa tamén xur-
diu, segundo o seu coordenador,
Emilio Insua, da necesidade de
crear un ponto de encontro para
o “intercambio de opinións en-
tre todos os colectivos” preocu-

pados pola lingua e deseñar
“colectivamente as liñas mes-
tras, os métodos, as iniciativas e
as orientacións que deberían se-
guirse nun futuro inmediato”. 

Conclusións

Ao seu remate, representantes
da Mesa asumiron a responsabi-
lidade de elaborar o relatorio de
conclusións tiradas do debate
entre os participantes. Entre elas
postúlase “a conformación dun
gran pacto social pola lingua
que sume a maior cantidade de
persoas, entidades e colectivos
de todo o tipo na tarefa normali-

zadora e a dote dun novo pulo”.
O documento recolle ao tempo
“a necesidade de elaborar entre
os colectivos interesados no in-
mediato futuro un Plano Xeral
de Normalización Lingüística
con medidas, prazos, medios e
ferramentas de avaliación”.

Tamén se conclúe a necesida-
de de que exista unha maior co-
ordinación entre as organizacións
comprometidas coa defensa da
lingua, “de retomar o traballo e
de aumentar a tensión normaliza-
dora, combinando verificación e
apresentaión de alternativas”.
Esíxese “respeto aos dereitos lin-
güísticos dos galegos falantes en

todos os ámbitos” e “o cesamen-
to da marxinación e persecución
inquisitorial das tendencias do
luso -reintegracionismo”.

A petición dos membros dal-
gúns dos colectivos reintegracio-
nistas presentes, no prego reafír-
mase a “substancial unidade que
existe entre o galego e o portu-
gués”. A necesidade de intensifi-
car as relacións con Portugal e
esixir como primeira medida a
recepción de medios de comuni-
cación lusos en territorio galego
falante, é outra das extratexias
que se recollen. Por outra banda,
dise que é preciso intensificar os
esforzos normalizadores en áreas

decisivas como o ensino, a igre-
xa, os medios de comunicación,
o lecer,  deportes ou internet.
“Neste sentido estudirase -enga-
den- a posibilidade de impulsar
unha iniciativa lexislativa popu-
lar dirixida ao ámbito do ensino”.

A especial natureza desta xun-
tanza fai que o apoio a estas ini-
ciativas non sexa asumido necesa-
riamente por parte dos colectivos e
persoas presentes. De calquer xei-
to, desde a Mesa valorábase como
positiva esta posta en común para,
desde os puntos de acordo míni-
mos que nutren as conclusións,
unificar esforzos e avanzar na ac-
ción normalizadora.♦
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M.V.
Os socios da Mesa pola Norma-
lización Lingüística deberán op-
tar entre dúas candidaturas para
dirixir a organización, a primei-
ra encabezada por Emilio Insua
e a segunda por Carlos Callón.
A votación terá lugar na asem-
blea que con toda probabilidade
se celebrará o próximo 15 de
xuño en Santiago.

Un clima de crispación
–non desexado por ningunha
das dúas partes, segundo as
propias declaracións– precede
sen embargo este debate. A lis-
ta máis votada será a que se fa-
ga cargo da próxima Perma-
nente da organización.

A retirada de Concha Cos-
tas, actual presidenta, anunciada
xa por ela mesma —ver páxinas
de opinión deste mesmo perió-
dico— non impide que varios

membros da actual directiva se
presenten á reelección. Emilio
Insua, vocal actual, encabezará
esta lista. Na mesma irá acom-
pañado por Eduardo García Pa-
rada, Hector López, Conchi Co-
chón e Mª Xosé Rial, tamén
membros da Permanente actual,
aos que se engadirán, entre os
nomes xa confirmados, Xavier
Camba e Mª Xesús Moreira.

Na lista competidora, Car-
los Callón, antigo portavoz da
sección de mocidade da Mesa,
estará acompañado, entre ou-
tras persoas, por Xosé M. Sa-
rille, que presidiu durante on-
ce anos este colectivo norma-
lizador, dos dazanove que ten
de existencia, Francisco Gon-
zález Lousada, responsábel da
Mesa na comarca coruñesa e
Dores Sánchez Alegre, traballa-
dora no servizo de Normaliza-

ción da Deputación da Coruña. 

Acordes e desacordos

Todos os membros da Mesa, sen
embargo, parecen coincidir en
que a Xunta conseguiu dar apa-
riencia ante a sociedade de que
non existe conflito sobre o idio-
ma, polo cal sería necesario im-
pulsar de novo a loita polo gale-
go, así como a renovación do
debate coas institucións e a
mentalización da sociedade so-
bre os seus dereitos lingüísticos.

A pax lingüística viría des-
mentida, segundo os portavoces
da Mesa, polos propios inquéri-
tos oficiais que sitúan a posi-
ción do galego mesmo pior que
hai vinte anos. A causa deste ba-
lance negativo estaría na falta
de vontade política da Xunta
por normalizar o idioma. Emilio

Insua explica que “cos cartos
gastados en normalización e os
maos resultados obtidos, de tra-
tarse dunha empresa, terían di-
mitido xa todos os seus xesto-
res”.

As diferencias parecen estar
na estratexia a levar adiante pa-
ra conseguir ese “pulo normali-
zador”. Emilio Insua sitúa a
prioridade no diálogo entre to-
dos os colectivos interesados na
língua, para evitar a descoorde-
nación actual e a realización de
campañas illadas. Entre estes
colectivos sitúa a AGAL, IL-
GA, Ciber Irmandades da Fala,
Departamentos de Filoloxía das
Universidades, Redes Escarlata,
Assemblea da Língua, Bienio
Irmandiño, etc.

Carlos Callón cre ter detec-
tado, pola súa parte, un certo es-
morecemento da Mesa nos últi-

mos tempos, así como unha per-
da de actividade das distintas
agrupacións comarcais. Tamén
apunta a necesidade de recupe-
rar a capacidade de resposta ás
agresións da Xunta.

Callón privilexia os contac-
tos coa sociedade a través das
organizacións sociais exis-
tentes: sindicatos, partidos, etc.,
ao tempo que reclama unha re-
formulación das equipas de co-
ordenación lingüística dos cen-
tros de ensino “que hoxe esco-
raron cara un papel de animado-
res culturais, esquecéndose de
concienciar ao alumnado dos
seus dereitos lingüísticos”. Xul-
ga tamén importante afortalar a
Plataforma pola Galeguización,
promovida polo alumnado de
ensino medio e incrementar a
presencia social, evitando a gru-
puscalización.♦

Déronse cita no encontro convocado pola Mesa en Santiago

Organizacións comprometidas coa lingua coinciden
en postular un ‘gran pacto social pola normalización’

Dúas candidaturas dispútanse a dirección da Mesa

Heitor López de Castro, Emilio Ínsua e Maruxa Guitián.                                                                                                                                                       A . PA N AR O



RAMÓN MACEIRAS
As centrais sindicais afinan o
dispositivo da folga xeral do 20
de xuño. O próximo día tres de
xuño UGT, CCOO e CIG apre-
sentarán ante a Delegación de
Goberno da Coruña o docu-
mento de convocatoria no que
se expresan as razóns que le-
van ao movimento sindical ga-
lego a convocar a folga. A par-
tir desa data precipitaranse os
acontecementos que agoiran un
paro de grandes dimensións.

A coordenación sindical en Galiza
está engrasada. CIG, CCOO e
UGT conformaron xa distintas co-
misións de traballo conxunto que
preparan propaganda, comunica-
ción, asembleas, mobilizacións e
todo o zafarrancho de combate
previo á folga do 20 de xuño.

As diferencias sindicais deixá-
ronse de lado en vista da “prepo-
tencia” do goberno de Aznar. A
aprobación da reforma das presta-
cións por desemprego por Decre-
to reflicte, segundo os sindicatos,
ademais da “política regresiva en
materia laboral, tamén unha acti-
tude autoritaria que trata co maior
dos desprezos ao movemento
obreiro e ao Parlamento”. Co “de-
cretazo” do Consello de Ministros
a Lei entrou en vigor o luns 27 de
maio. As modificacións que no úl-
timo momento inseriu o Goberno
no proxecto son, en opinión das
centrais, “mínimas” e manteñen
“o fundamental e máis retrogrado
do texto xa coñecido”.

Os representantes sindicais
xulgan que un tema de tanta
transcendencia que foi contesta-
do por todas as centrais, a meta-
de das comunidades autónomas,
e practicamente todos os demais
partidos políticos, non pode ser
aprobado por Decreto. Deste xei-
to tachado de “antidemocrático e
prepotente” refugariase calquer
debate, posíbel modificación do
texto ou, como solicitan os sindi-
catos, a retirada do proxecto.

Sobre algúns dos efeitos ne-
gativos que causa o Decreto,
aprobado polo Consello de Mi-
nistros, o secretario xeral da
CIG, Suso Seixo, sinala que se
trata dun “paquete antisocial que
implica un recorte de direitos,

que se ensaña con aquelas perso-
as que están en pior situación,
acosando aos parados para qui-
tarlles a prestación por desem-
prego se non aceitan ofertas de
traballo que poden resultar in-
dignas, precarias e insuficientes
para a subsistencia familiar”. A
reforma que intenta o PP supri-
me tamén a protección asisten-
cial aos traballadores do campo e
endurece os requisitos de acceso
ao subsidio de desemprego para
os emigrantes retornados.

Seixo cuestionou ademais o
feito de que a reforma afecte ta-
mén ás persoas que teñen empre-
go, porque lles recortará direitos
económicos cando queden sen
traballo ao suprimiren os chama-
dos salarios de tramitación, mo-
difica a regulación dos traballa-
dores fixos discontinuos para
privalos do direito ás prestacións
por desemprego e desvía cara
aos empresarios porcentaxes dos
subsidios ao traballador.

Descalificación dos parados

A aprobación por parte do Gober-
no central da reforma das presta-
cións por desemprego a través
dun decreto non é unha decisión
que axude á paz social, máxime
cando vai acompañada de decla-
racións nas que se descalifica aos
sindicatos e aos parados, mesmo
facendo de todos eles persoas que
viven a costas do Estado.

O goberno do Partido Popu-
lar pasou en escasos meses do
consenso á imposición de medi-

das amplamente contestadas, co-
mo é o caso da LOU ou da Lei de
Calidade no Ensino, sen que o
Executivo cedera un chisco, nen
sequera nas formas. 

A esquerda, tanto a máis radi-
cal como a máis moderada, a
estatal e a nacionalista, ficaron ai-
lladas falando de consenso e de
boas maneiras, mentres un Aznar
que se despide do Goberno viraba
á direita e impoñía sen contem-
placións un programa que moitos
coinciden en calificar de centrali-
zador, elitista e autoritario.

Fontes da central nacionalista
CIG consideran que o discurso da
esquerda e do sindicalismo favorá-
beis aos pactos, e moi especialmen-
te a súa practica dos últimos anos,
debilitaron ideolóxicamente ás cla-
ses meias e a unha parte dos traba-
lladores coa pretensión de que pola
vía do diálogo se podía avanzar na
construción dunha sociedade do
benestar, onde ficaban marxinados
só sectores moi estreitos da clase
obreira e dun mundo rural en trans-
formación (desmantelado), aos que
se podía compensar con axudas pú-
blicas. Na práctica, a loita social e
laboral tería ficado na última déca-
da –e segundo esta análise– reduci-
da a estes actores discriminados po-
la globalización e as políticas neoli-
berais. O resultado, en opinión da
CIG, é que esa minoría abrangue
hoxe a máis do 50% dos asalaria-
dos galegos que están en precario, a
un 60% das familias que non afo-
rran durante o ano e a un 23% das
persoas que están por debaixo da li-
ña de pobreza.♦
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O estado da Unión
Europea

MANUEL CAO

A punto xa de rematar o semestre no que España exerceu a
Presidencia rotatoria da UE o balance de situación para Euro-
pa non é optimista. O liderazgo de Aznar está nas antípodas
do que sería un líder e un político europeísta sendo, pola con-
tra, un modelo do que está a ameazar o progreso de Europa
como conxunto institucional, social e político. En efecto, a
UE está inmersa nun período de euroescepticismo no que
emerxen as tendencias centrífugas materializadas no desen-
tendemento sobre os proxectos, deseños e políticas comunita-
rias; na preferencia por un discurso centrado nos  Estados ou
entes subestatais que a compoñen e, sobre todo, na toma de
decisións e posta en marcha de políticas que ningunean ou
deslexitiman de facto ás institucións comunitarias. 

Existen causas próximas asociadas aos ciclos electorais
dos principais Estados como Francia ou Alemania ou á situa-
ción de incerteza da conxuntura económica e social. Pero ta-
mén existen razóns de fondo que operan a medio ou longo
prazo e que dificultan o avance das políticas europeístas.
Enumeremos algunhas.

1.- O peso da historia. A inercia institucional, a influencia
dos grupos de intereses dominantes no seo dos Estados e o
peso das burocracias estatais son as principais rémoras para
as políticas europeístas dado que se configuran como os posí-
beis perdedores dun novo marco institucional que dote de
maior poder ás institucións comunitarias e aos seus órganos
de goberno. Non é casualidade que os políticos elexidos po-
los Estados para representar as súas preferencias na Conven-
ción tiveran, en xeral, un perfil máis estatalista que europeís-
ta. Hai exemplos curiosos que ilustran o escaso avance de Eu-
ropa nas mentalidades e nos medios de comunicación. No
problema das contas do BBVA en Jersey a penas se fixo re-
ferencia a importancia central que terían as normas e a ins-
trumentación de políticas comunitarias (inspección bancaria,
tribunais de xusticia). Nos medios de comunicación españois
non se produciron cambios nas seccións informativas nen na
estructura duns xornais que siguen considerando os proble-
mas e as políticas dos países europeos como “Internacional”.

2.- A asimetría entre a globalización económica e os niveis
de representación política. As políticas de asignación de recur-
sos privados realízase nun contexto de libertade de mercados
para os capitais, mercancías e persoas mentras que os referen-
tes políticos operan en mercados e submercados nos que se in-
tercambian e relacionan estructuras de oferta e de demanda con
claves e características moi específicas e contraditorias coas
propias do sistema económico global. A obtención e asignación
de recursos para a implementación das políticas públicas ope-
rativas nos sistemas de representación e lexitimación multini-
vel (Concellos, CCAA, Estado, UE) converte ao enfoque esta-
tal no predominante como mercado político no que operan e se
ven representados os axentes políticos, económicos e sociais
das microsociedades que integran a Unión Europea.

3.-  A desaparición das restriccións político-institucionais
de carácter global. O paso á historia da políticas de bloques
políticos, económicos e militares enfrontados pero equilibra-
dos configura un mundo hexemonizado por EEUU no que xa
non se observan límites para ningún Estado membro da UE.
A estrutura de incentivos empeza a ser desfavorábel ou neu-
tral cara unha política europeísta e rexurden, en troques, os
vellos proxectos das elites agachadas nos aparatos estatais
prestas a reeditar “glorias” pasadas. Aínda que o proxecto de
Aznar de recuperación de Gibraltar sexa máis propaganda
que outra cousa sí ven a revelar a eficacia simbólica e electo-
ral dun discurso patrioteiro e neoimperial que pode ser recu-
perado con maior perigo en países importantes da UE.♦

No problema das contas do BBVA a penas se fixo referencia á importancia
central que terían as normas e a instrumentación de políticas comunitarias.

Consideran que o PP deu unha viraxe á dereita

Os sindicatos preparan a folga
contra o ‘decretazo’

A lingua secreta
XESÚS GONZÁLEZ GÓMEZ

N O V I D A D E

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

Colección Froita do Tempo



A. EIRÉ
Alarma, indignación e unidade.
Con estas tres palabras poden
definirse as reaccións na Galiza
ante a proposta de Fischler de
reforma pesqueira da UE. Par-
tidos, sindicatos, empresarios e
institucións mostran o seu re-
xeite unánime. O 11 de xuño
un Consello presidido por Az-
nar terá a derradeira palabra.

“Dinnos practicamente que temos
que desguazar a frota enteira”. As
palabras son do Conselleiro Hen-
rique López Veiga no Parlamento
galego. Dan idea de por sí do ma-
zazo que supuxo a proposta de re-
forma pesqueira lanzada por Bru-
xelas. O comisario de Pesca,
Franz Fischler, explicou publica-
mente as súas intencións despois
de semanas de ruxe-ruxes e de fil-
tracións. Pero a última palabra te-
raa o Consello, presidido por José
María Aznar, que se reunirá o 11
de xuño. Del depende que estas
medidas se aproben ou non. Os
estados teñen o dereito de veto.

Galiza, en todo caso, xa reac-
cionou como poucas veces o ten
feito: con unidade. A Xunta, acep-
tou, a instancias do BNG, a nece-
sidade de construir un grupo de
traballo cos tres grupos parlamen-
tarios para evitar o fundimento do
sector. O mesmo conselleiro Ló-
pez Veiga, moi crítico,  aventurou
que aínda se pode actuar a favor de
Galiza articulando unha proposta
conxunta dirixida ao Goberno cen-
tral e ao Parlamento europeo.

O 7 de maio, o Congreso xa
aprobara, por unanimidade, unha
moción contra toda reforma da
política pesqueira da UE que
“non supoña a plena integración
da frota española”. O deputado
nacionalista Guillerme Vázquez,
autor da proposta, recorda agora
que o “Goberno Aznar debería
de obrar en consecuencia”.

O alcalde de Vigo, Lois Pérez
Castrillo, propón “unha resposta
contundente da cidade para frear
a reforma pesqueira proposta por
Bruxelas”. A Confederación de
Empresarios de Galiza considera
que a proposta presentada pola
UE supón “un grave atentado pa-
ra os intereses de Galiza, que po-
de limitar seriamente o seu de-

senvolvimento futuro”. A CEG
pídelle firmeza ás institucións
para defender os nosos dereitos.

Nin caso a Galiza

O representante de CIG en mate-
ria de pesca, Xavier Aboi, afir-
mou que se esta proposta vai
adiante traerá consigo “graves
problemas sociais e econó-
micos”. Aboi sostén que “Galiza
ten cumpridas ata de agora todas
as exixencias da UE, pero nunca
lle fan caso as súas propostas”.

En semellantes termos se ex-
presa o Xerente da Cooperativa
de Armadores de Vigo, Suárez
Llanos. Considera que as refor-
mas que propón  Fischler “bene-

fician os que menos respectaron
a política pesqueira, como dane-
ses e escoceses, baseándose nas
posturas dos euroescépticos”.

Para todos, algo está claro:
agora queda frear a reforma pro-
posta no Parlamento Europeo e
no Consello de Ministros. Cami-
lo Nogueira propúxolles a todos
os parlamentarios galegos en
Bruxelas unha acción conxunta,
agardando que os 64 deputados
do Estado español adopten a
mesma posición que se aprobou
no Congreso. Pero, ao final de
todo, Aznar e o seu Goberno te-
ñen a última palabra de se vai
adiante ou non o que se conside-
ra a penúltima acometida contra
a nosa pesca.♦
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Faláballes na miña comunica-
ción anterior de dignificar a acti-
vidade laboral no sector extracti-
vo. Se cadra por iso se hoxe lles
falo da pesca ilegal, non regula-
da e non comunicada pensarán
que unha cousa non ten que ver
coa outra. Sinto levarlles a con-
traria. Teñen moito que ver e vou
intentar demostralo. 

Xeralmente os pesqueiros
que practican este tipo de pesca
irresponsábel arboran o pavillón
dalgún país dos que non asinaron
as convencións internacionais en
materia de pesca, que non res-
pectan as normas de conserva-
ción e control de ningunha orga-
nización rexional de pesca e que
non respectan, nin tan sequera os
dereitos dos traballadores no que
se refire a garantías salariais, se-
guros de desemprego, acciden-
tes, pensións e outros dereitos
considerados básicos a nivel da
Comunidade Europea. 

Permítanme que non sexa tan
alarmista como os xornalistas
que están facendo correr ríos de
tinta anunciando os desastres
dunha reforma da Política Co-
mún de Pesca. Estou certo que
non a leron na súa totalidade,
pois o texto definitivo ten a ex-
tensión e a complexidade sufi-
ciente para que se impoña unha
lectura analítica e non un funcio-
nar por consignas. 

Permítanme que pense en po-
sitivo. En primeiro lugar o que
presentou o Comisario Fischler o
28 de maio non é “a reforma”,
senón a “proposta de reforma” e
polo tanto non é o produto final.
Como de seguro saben a Comi-
sión Europea ten en virtude dos
tratados a “iniciativa lexislativa”,
é dicir é a Comisión a que pro-
pón, pero non se enganen, son os
Estados Membros por mediación
dos seus Ministros (no Consello
de Ministros da Unión) e dos
seus parlamentarios (no Parla-
mento Europeo), os que teñen a
última palabra. Permítanme que
insista neste concepto, Bruxelas
non decide absolutamente nada.
Propón unha serie de leises e son
os Estados membros os que de-
ciden. O noso incluído. 

Pois ben, volvendo ao rego
da pesca ilegal, dicirlles que ese
denostado paquete de medidas
que é, insisto, “a proposta de re-
forma”, inclúe unha orientación
clara sobre que facer coa pesca

ilegal, non-regulada e non comu-
nicada. Fálase dun Plan de ac-
ción (que proporá a Comisión e
que decidirán os Estados mem-
bros, como sem-
pre) que contem-
ple entre outras
alternativas: 

-Endurecer e
completar a regu-
lamentación in-
ternacional na
materia co obxec-
tivo de eliminar o
uso de bandeiras
de conveniencia e
a práctica de de-
sembarcar tanto
en portos comu-
nitarios como
non comunitarios
sen un control
apropiado. 

–Propor a ela-
boración dunha
normativa internacional que de-
fina a noción de “interese xenui-
no” do estado de bandeira cos

seus barcos de pesca (e non
aconteza como agora que hai
barcos de capital europeo pes-
cando baixo bandeira de países

que prestan o seu
rexistro de bu-
ques para aban-
deirar barcos que
pescan sen con-
trol e sen respec-
to ás normas in-
ternacionais). 

–Propor a ela-
boración dunha
normativa inter-
nacional para res-
ponsabilizar aos
Estados que reci-
ben as capturas
deses barcos para
que os controlen,
rexistren a proce-
decencia e impor-
tancia das captu-
ras e aseguren o

respecto ás medidas de conser-
vación e xestión dos recursos
adoptadas nos foros interna-

cionais. 
–Modificar o marco de con-

trol das actividades de pesca fóra
das augas comunitarias e nos
portos da Comunidade para facer
fronte a este problema específico. 

Estas son propostas en positi-
vo para abordar un problema que
resulta particularmente vergon-
zoso para o noso país. ¿Como
podemos permitir que os nosos
mariñeiros embarquen en buques
que non respectan as conven-
cións internacionais, nin en ma-
teria de conservación dos recur-
sos pesqueiros nin en materia de
garantías para os traballadores
que van a bordo, que non están
sometidos a ningún tipo de revi-
sión e que nin teñen condicións
hixiénicas nin de seguridade a
bordo, que son auténticos “bar-
cos piratas” na medida en que
acceden a recursos sen respectar
as reglas de xogo, que expolian,
rouban e actúan contra toda a
normativa vixente? 

Pídolles, na fin que reflexio-
nen en positivo, que sexan críti-
cos e autónomos pero que antes
de emitir un xuízo, antes de le-
varse as máns a cabeza en actitu-
de tráxica, antes de crer unha soa
palabra do que lles digan os polí-
ticos de turno, analizen as pro-
postas e reflexionen no xeito en
que poden melloralas se fose ne-
cesario, que de seguro que o é.♦

Retos actuais da xestión
de pesquería (II)

XAVIER QUEIPO

Pesca

‘Bruxelas
non decide

absolutamente
nada.

Propón unha serie
de leises e son

os Estados
membros

os que deciden.
O noso incluído. 

‘Practicamente temos que despezar a flota enteira’, afirma o conselleiro López Veiga

Alarma e unidade na Galiza
ante o intento de liquidación do sector pesqueiro

Galiza terá que desguazar 600
dos seus millores e máis gran-
des barcos pesqueiros se se
aproba a proposta lanzada pola
UE. Perderá 4.000 empregos di-
rectos (mil por ano até o 2.006).

Seguiremos consumindo o
mesmo peixe (46 kilogramos por
persoa/ano) pero serán outras fro-
tas as que cubrirán a demanda.
Favorécese así aos paises do nor-
te de Europa que pasarán a abas-
tecer o noso mercado, xunto con
Chile e Marrocos. As que gañan
son tamén as grandes multina-
cionais da comercialización.

Aos armadores non só se lles
suprimen as primas estipuladas pa-

ra a renovación de buques, algo
que se considera ilegal por estar
asinadas ata o ano 2006), senón
que se primará o desguace. As
axudas todas irán destinadas a
achatarrar os barcos, sen que se
contemplen apoios para os mari-
ñeiros que queden no desemprego.

O comisario Fischler xustifi-
cou a medida afirmando que Gali-
za, que leva perdidos 20.000 pos-
tos de traballo no sector nos últi-
mos 20 anos, non se pode conside-
rar “rexión altamente dependente
da pesca ao ser Rexión de Obxeti-
vo I para as axudas comunitarias”.

Por outra parte, esta reforma
proposta pola UE seguiralle im-

pedindo a Galiza pescar de xeito
igualitario aos outros paises co-
munitarios. O 1 de xaneiro do
2003 concluirá o periodo transito-
rio que nos impedía pescar no
Mar do Norte e no Báltico, pero
seguirá vixente o chamado “prin-
cipio de estabilidade relativa” que
discrimina a nosa frota. Con este
tratado, asinado e 1986, Dinamar-
ca, por exemplo, ten dereito ao
16% das capturas nos mares co-
munitarios, mentres que o Estado
español só pode pescar o 6%. Es-
tes estados néganse a que se su-
prima este principio malia a que o
seu prazo de vigor xa conclúe.

A Comisión Europea, por

outra parte, pretende pór en mar-
cha uns Consellos Consultivos
Rexionais que tenderán a racio-
nalizar a Política Común de Pes-
ca en beneficio de paises do Mar
do Norte, próximos aos princi-
pais caladoiros comunitarios.

É relevante que á hora de re-
dactar esta noticia o Goberno Az-
nar non se teña aínda pronunciado
sobre a proposta comunitaria, tan-
to polo que afecta ao Estado espa-
ñol como por ostentar a presiden-
cia da UE neste semestre. Periodo
que, por outra banda, non serviu
para mudar esta política europea,
segundo denuncia Carme Gallego
do PSdG-PSOE.♦

Non poderemos pescar, pero si consumir o mesmo peixe

Henrique López Veiga.



A semana pasada, o Pleno do Congreso
dos Deputados aprovou a toma en consi-
deración do Proxecto de Lei Orgánica de
Partidos Políticos, apresentada polo Go-
verno co apoio do PSOE. Un proxecto de
lei que rompe co consenso que merecera,
na sua aprovación e durante toda a sua vi-
xéncia, a sua antecesora de 1978 e que, do
ponto de vista do BNG, constitue non só
un despropósito xurídico, mas tamén un
grave erro político, tal e como se xustifica
na emenda de totalidade apresentada con-
tra o mencionado proxecto.

Do ponto de vista técnico, estamos
diante dunha norma sancionadora que,
sen embargo, non conta con nengunha das
garantias que oferece o Direito Penal, nen
material nen procesualmente. Un texto in-
zado de conceitos xurídicos indetermina-
dos e de presuncións na definición das
condutas e actividades que poden levar á
disolución dunha formación política e que
prevé –en infración do princípio constitu-
cional de xuíz natural e de proibición de
xurisdicións especiais– que sexa unha sa-
la ad hoc do Tribunal Supremo a que de-
cida cando aplicar tan grave sanción. Un-
ha regulación da lexitimación para iniciar
este procedimento – maioria simples do
Congreso ou do Senado, Governo e Fiscal
Xeral do Estado– que, na prática blinda a
uns (PP e PSOE ) ao tempo que condea ás
demais forzas políticas, a todas elas, a
contar coa ameaza permanente dun proce-
so de ilegalización incoado, precisamente,
polos seus adversários políticos e polos
seus competidores eleitorais. Detendo-
nos un momento na definición das activi-
dades que, segundo o artigo 9 do proxec-
to, poden daren lugar á disolución dun
partido, pode-se aprezar non só que o tex-
to non diferéncia adecuadamente entre ac-
tividades e obxectivos do partido, senón
que mesmo fai responsábel a este –nunha
clara conculcación do princípio de culpa-
bilidade– das actuacións realizadas por
calquera dos seus militantes. Non é por
pensarmos mal mas, acaso non promoven
estas previsións práticas como a infiltra-
ción de provocadores que podan desenca-
dear a ilegalización de organizacións e
partidos perfeitamente pacíficos?

Xa que logo, este proxecto conculca al-
gúns dos valores constitucionais que di de-
fender (pluralismo político, liberdade ideo-
lóxica) e parte dunha visión dogmática e

excluínte da actual Constitución española,
por máis que o próprio presidente do TC
español –o ínclito Jiménez de Parga– xa se
apresara, mesmo antes de coñecer o texto,
a confirmar a sua cons-
titucionalidade. Como
se ve, tampouco a divi-
sión de poderes goza
de boa saúde no Esta-
do español.

Do ponto de vista
político cabe pergun-
tar-se, en primeiro lu-
gar, polas verdadeiras
intencións que subxa-
cen tras do texto. Se o
único obxectivo do
proxecto fose, como se
ten dito, a ilegaliza-
ción de Batasuna en
canto que colaborado-
ra de ETA, por que
non utilizar a via, pre-
vista no vixente Códi-
go Penal e provada con éxito –outra cousa
son as valoracións que, do ponto de vista
da oportunidade política, merezan tais de-
cisións– nesta mesma lexislatura con ou-

tras organizacións como Jarrai ou Haika?
Na miña ideia, se tal posibilidade existe e
o Governo, conscientemente, non a quixo
empregar, o proxecto de lei de partidos só

pode responder a al-
gunha das duas se-
guintes caracteriza-
cións:

Ou se trata dun
atallo e, como o pró-
prio Aznar dixera
nunha época en que
non contaba con
maioria absoluta, os
atallos adoitan ser os
camiños mais longos.

Ou ben, o que se
tenciona, máis que
combater o terroris-
mo é, por muito que
digan os defensores
do proxecto, pros-
creber ideias, impor
unha adesión acrítica

e incondicional ao modelo de Estado e á
orde social que o PP está a impor.

E en calquera destes dous casos, trata-
se dun mal negócio. Mal negócio para a

convalecente democrácia española. Pero
sobre todo mal negócio para os que, des-
de a esquerda española teiman en xogar
no campo delimitado pola direita, coa
axenda política da direita e, ao fin, co dis-
curso da direita. E non será por falta de
escarmento:  se o pacto antiterrorista non
lle impediu ao PP seguir a utilizar o te-
rrorismo como arma política, o pacto po-
la Xustiza abriu á porta a maiorias con-
servadoras e españolistas no TC, no Con-
sello Xeral do Poder Xudicial e no Tribu-
nal Supremo. Xusto, por se non abondase
co anterior, cando as licións que veñen de
Europa, para os que as queiran escoitar,
parecen aconsellar a dirección contrária.
E non só porque os sectores sensíbeis a
estes discursos, afinal, sempre van prefe-
rir o orixinal (a direita-direita ou mesmo
a ultradireita) ás fotocopias máis ou me-
nos fieis, senón tamén porque quen así
actúe abdica da que é, neste momento, a
principal tarefa da esquerda: criar
consciéncia no povo, explicar que o au-
toritarismo nunca é a solución e que, en
fin, os problemas complexos non poden
ter solucións simples.

En todo caso, alá eles. No BNG se-
guimos a pensar que, en política, hai un-
ha fronteira primordial: a que separa aos
que apoian o terrorismo de calquer cas-
te dos que, como nós, sempre o deosta-
mos e combatemos. Mas tamén estamos
convencido de que, xunto a esta, na po-
lítica europeia se vai adiviñando, cada
vez con maior nitidez, unha outra liña
divisória: desta banda, os que seguimos
comprometidos coa democrácia e coas
liberdades; da outra, os que están á es-
pera de calquer excusa, real ou inventa-
da, para liquidá-las.

E estas duas fronteiras marcan, con to-
da clareza, as duas grandes ameazas á de-
mocrácia: dun lado, sen dúbida, o terroris-
mo. Do outro, a sua utilización como xus-
tificación de solucións autoritarias e re-
presivas para caisquer problemas sociais. 

Este é, ao meu ver,  o momento e a
conxuntura política na que nos atopamos.
Estas son as razón polas que o BNG se
opón a un proxecto de lei que, lonxe de
defender a democrácia, ameaza mesmo
con destruí-la.♦

CARLOS AYMERICH é deputado do BNG
no Congreso
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Ameazas á democracia e lei de partidos
CARLOS AYMERICH

A Lei de Partidos impón un marco de arbitrariedade na que todas as
formacións, agás PP e PSOE, poden ser obxecto de ilegalización.

‘Hai duas grandes
ameazas á democrácia:

dun lado o terrorismo. Do
outro, a sua utilización
como xustificación de
solucións autoritarias e
represivas para caisquer

problemas sociais”

No rebumbio da folga xeral
anunciada, do plante da posición
no Parlamento pola dexenera-
ción das sesións de contro ao
Goberno, do enfrontamento do
Presidente e o Ministro de Xusti-
za coa Sección da Sala do Penal
do Tribunal Supremo  a conta do
arquivo da querela interposta po-
la fiscalía conta Arnaldo Otegi
por berrar “¡Gora ETA!” nun mi-
tin en San Juan de Luz e que os
maxistrados califican de “delito
de opinión” mentras o goberno e
os seus voceiros non albergan
dúbida de que é “exaltación do
terrorismo”, e un longo etcétera,
Madrid e o seu “curraliño políti-
co” non ten acougo. Pero o pro-
metido é débeda de xeito que hai
que falar dun tema candente e
crucial como é a Lei de Calidade
do Ensino. Hai moitas vertentes
para a analise, pero as dúas que
máis me interesan son as que le-
van a Monseñor Rouco, presi-
dente da Conferencia Episcopal,
a respirar aliviado e a manifestar

que, despois de doce anos agar-
dando, por fin a asignatura de re-
lixión estará no lugar que lle co-
rresponde e que agacha que o se-
tenta e cinco por cento do inves-
timento prevista irá para os cen-
tros concertados, é dicir, para o
ensino privado. Dato que acaba-
mos de coñecer gracias ás contas
que botou o xornal “El País” hai
uns días. Pois non hai máis que
falar. Poderemos discutir encol
dos itinerarios, que se proba de
reválida si ou non, etc, opcións
sempre discutíbeis porque “nos

países do entorno” hai sistemas
moi parellos. Pero o miolo do
asunto é nidio: un PP con maio-
ría absoluta non podía deixar pa-
sar a ocasión de resolver dunha
vez por todas o anceio dos bis-
pos polo que levan clamando
Asemblea tras Asemblea amea-
zando co inferno aos políticos
que non lexislaran dese xeito.
Lóxicamente Aznar non quere ir
ao inferno. De momento, como
xa lles dixen hai meses, prefire
pasar por Bruxelas e presidir un-
ha tempada o goberno europeo

tras o novo deseño que saia de
Sevilla, e despois, xa veremos.
Así que, como sinala a oposi-
ción, pasándose polas “tombas
etruscas” –como dicía Vittorio
Gassman naquela película ines-
quencíbel– unha sentencia do
Supremo, os rapaces que non
queiran relixión católica recibi-
rán clases de “valores cívicos e
democráticos”, dos que, polo
visto, os “relixiosos” teñen abon-
do e non os necesitan. É posíbel
que istos últimos estuden histo-
ria das relixións que debería ser

a asignatura obrigatoria para to-
dos nun Estado aconfesional.
Pero non é o caso. O mesmo
que, diante da anorexia de recur-
sos do ensino público, que é a
fonte da maioría dos problemas
de falta de atención a casos de
rapaces de difícil integración, a
solución que a dereita  adoita
consiste en subvencionar ao en-
sino privado para que sexa gra-
tuíto o tramo de 0 a 6 anos. Non
hai que ser sabios para entender
que esa interesante proposta po-
den e deben financiala os pode-
res municipais, como xa o fan
nalgúns casos en España. A ver-
dadeira encrucillada a resolver
está no ensino secundario. E aí
non vai haber máis cartos e, po-
la contra, haberá “centros espe-
cializados nalgunhas mate-
rias”... ¿Qué apostamos a que
serán sempre os concertados?
En resumo: confesional e con-
certado, así vai ser o ensino que
deseña a dereita. Como dixo o
poeta: “O resto é soidade”♦

Estado confesional
MANUEL LOMBAO

Trabe principal da lexislatura final de Aznar é a reforma do en-
sino a maior gloria da Conferencia Episcopal, que por fin
cumpre o seu desexo do retorno da obrigatoriedade da relixión.

Madr id

O proxecto de lei de partidos está enfocado directamente á ilegallización de HB.                                 A . N .T.



A sentencia do Supremo non
cre que se poida considerar un
delito de terrorismo, senón de
opinión, berrar “Gora Euskadi
ta Askatasuna” (Viva Euskadi
e Liberdade), texto que res-
ponde ás siglas da ETA. Na li-
ña doutras sentencias deste
tribunal ao respecto das res-
ponsabilidades criminais da
denominada “apoloxía do te-
rrorismo”, a máis alta instan-
cia xudicial do Estado espa-
ñol, pon unha pedriña no ca-
miño de ilegalización da es-
querda abertzale.

O presidente do goberno
de Madrid, José María Aznar,
non ocultou o seu malestar
con este fallo. “¿Como lles
explico ás vítimas do terroris-
mo que Otegi non terá que
pagar polo que fixo?”. O seu
ministro de Xustiza foi máis
duro. Acusou os maxistrados
do Supremo de non teren lido
o Código Penal (que el mes-
mo reformou hai dous anos).
“Nese texto está tipificado
como delito de terrorismo fa-
cer apoloxía deste. Está ben
claro e non hai desculpa posí-
bel”. Tanto un coma o outro
acataron a decisión pero su-
bliñaron que agora, máis ca
nunca, era necesario lanzar a
nova Lei de Partidos “para
acabar con estas situacións”.

Para analistas xurídicos
que estudaron o texto da nova
norma, xustamente é o seu
carácter político e extraxudi-
cial a súa característica máis
perigosa. Logo de varias sen-
tencias que diferencian clara-
mente opinións sobre a loita
armada e a comisión de deli-
tos de sangue, o Partido Po-
pular quere acabar coa grada-
ción de conivencia co terro-

rismo de xeito expeditivo.
“Non poden quedar impunes
os cómplices do terror”, vol-
veu aseverar Aznar. Coa nova
lei, todos eles serán culpábeis
dos crimes.

Pero hai voces desde a
xurisprudencia que destacan
a dobre ollada de Aznar. Se-
gundo o xuíz catalán Santia-
go Vidal, vaise cometer un
atentado contra a democra-
cia. “Non se pode criminali-
zar a conduta das persoas que
non condenan a violencia.
Persoalmente podemos re-
probar estas atitudes pero po-
ñer fóra de lei organizacións
políticas por este motivo é un
paso, no dereito penal, inxus-
tificábel”, afirmou para a re-
vista El Temps.

Aviso para o futuro

Desde o goberno vasco, a sen-
tencia óllase como un punto
de razón nun ambiente dema-
siado espiñado. “Cando nós
criticamos a nova lei de parti-
dos é porque consideramos
que non se pode contaminar
interesadamente unha ampla
porcentaxe da poboación dun
país co virus do ‘apoio ao te-
rrorismo’ sen máis”, explicou
o conselleiro de Interior en
Gasteiz, Javier Balza.

Outros membros do PNV
encontran na sentencia do Su-
premo unha pauta para Aznar.
Non é posíbel defender a de-
mocracia con normas férreas
e arbitrarias. “Demostrarase
que a liña do goberno é con-
traria ao espírito constitucio-
nal”, recordaba o profesor de
Dereito Constitucional e de-
putado do BNG no Congreso
Carlos Aymerich.♦
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PARQUE NATURAL DA SERRA DO XURÉS (OURENSE)

Campamento de 8 a 12 anos
Do 30 de xuño ao 8 de xullo

Campamento de 13 a 16 anos

Campamentos
de verán

Muiños

PIRAGÜISMO
BICICLETAS DE MONTAÑA

SENDEIRISMO
PESCA CON CANA

OBRADOIROS

Reserva xa a túa praza

986 21 10 86
667 75 57 45

Do 10 ao 18 de xullo

Aznar considera unha humillación para
as vítimas da ETA non condenar a Otegi

O goberno
acusa o Supremo
de ‘non ler as leis’

A.N.T.
A decisión do Tribunal Supremo de arquivar unha quere-
la criminal contra o coordinador de Batasuna, Arnaldo
Otegi, por dar vivas á ETA, levantou poeira no goberno
Aznar. O propio presidente e o ministro de Xustiza,
Ángel Acebes, recriminaron a atitude do estamento xudicial.

Aínda esta semana en Catalunya
estamos pendentes de cómo se
desenvolve a polémica suscitada
nunha localidade costeira da pro-
vincia de Barcelona, Premià de
Mar. A súa poboación está divi-
dida entre os que rexeitan a
construción dunha mesquita para
a comunidade musulmana no
centro do municipio e os que es-
tán a favor. Se ben esta semana
os ánimos calmaron, a pasada e a
anterior os dous bloques chega-
ron a protagonizar enfrontamen-
tos violentos. Este capítulo de
Premià non é máis ca un exem-
plo máis do que está a supoñer o
fenómeno da inmigración en Es-
paña e tampouco será o derradei-
ro, desgraciadamente.

No ámbito local e autonómi-
co poden marcarse unhas pautas
de convivencia que fagan máis
doado que todos nos adaptemos a
este cambio, nembargantes, non
debe ser este nivel o único no que
se apliquen medidas activas nes-
te sentido. En Catalunya, a co-
munidade xunto con Andalucía
que ten a porcentaxe máis alta de
poboación inmigrante, os esfor-
zos céntranse en desvincular a in-
migración da inseguridade cida-
dá, un dos preconceptos máis
arraigados e que máis desfavore-
cen os que aquí chegan coa espe-
ranza de poderen gañar a vida e
levala con dignidade. Non é sufi-
ciente porque o problema persis-
te, aínda que si é un primeiro pa-
so. Outra mensaxe é a que lanza

o presidente da Generalitat, Jordi
Pujol, así como dirixentes dou-
tras formacións nacionalistas ca-
taláns. Di, concretamente, Pujol,
que “os que veñen de fóra teñen
que ter todos os dereitos e conce-
derlles toda a atención” pero ta-
mén subliñou que “deben asumir
uns deberes coa sociedade de
acollida e facer un grande esfor-
zo para manter a personalidade, a
cultura, a historia e as tradi-
cións”. É dicir, dereitos e deberes
como calquera outro cidadán. É
outro paso, aínda que con pala-
bras cambia pouco.

Faltan feitos aínda que alome-
nos contribúe a formar unha opi-
nión positiva de cara á acollida.
Faltan feitos, como dicía, que evi-
dentemente veñen condicionados
polo goberno central. Un goberno
que nesta materia se me presenta
coma un pequeno anaco de terra,
elevado uns metros do chan e si-
tuado no paralelo que pasa polo
quilómetro cero de Madrid. E por
qué se me presenta así, pregunto.
É curioso como o subconsciente
se encarga de trazar con liñas a
percepción subxectiva que temos
das cousas. En fin, un goberno
afastado da vida cotiá, que non se
pasea polas rúas e que non fala
coa xente. Logo de ler unha en-
trevista co presidente José María
Aznar que mantivo unha axencia
de noticias, dáme incluso a sensa-
ción de que nin nos mira. Embar-
cado na presidencia europea, nesa
conversa Aznar di que a inmigra-

ción é “un problema europeo que
temos que resolver entre todos e
reclama a algúns países, sen citar
cales, que cumpran mellor as sú-
as obrigas para impedir a inmi-
gración ilegal. Moi ao meu pesar
como xornalista, hei de recoñecer
que quedei sen palabras tras ler
estas liñas. Tan só tiña esa imaxe
na mente: a illa elevada que pon a
súa ollada a partir dos Pirineos.
¿Ou acaso son froito da miña
mente as imaxes de pateras que
tentan á desesperada chegar ás
costas españolas? Quizais a olea-
xe fortuíta que as fai emborcar
antes de chegaren ás costas é un-
ha boa política para impedir a in-
migración ilegal.

Unha cousa máis. É certo que
a inmigración é un problema eu-
ropeo pero nin moito menos. Es-
paña está ao nivel de Francia,
Reino Unido, os Países Baixos,
etc..., senón máis ben unha déca-
da por detrás. Por iso me remito
aos feitos sucedidos en Premià.

Non podemos permitirnos o
luxo de poñernos ao nivel destes
países que hai tempo que se en-
contraron na nosa situación. Por
moitas leis que teñamos que fa-
gan da inmigración algo contem-
plado no marco legal, no plano
social faltan moitos pasos por
dar, moitos en asimilación e máis
aínda en convivencia. Moitos.
Gustaríame recuperar a imaxe do
anaco de terra que, aínda que ele-
vado, alomenos mire cara abaixo
en cuestión de inmigración.♦

Inmigrantes en España e
no resto de Europa

A. MARQUÈS

A polémica sobre a construción dunha mesquita en Premiá de Mar reabriu
o debate sobre a necesidade de crear políticas que recoñezan a existencia
da inmigración e formulen saídas razoábeis para integralas socialmente.

Ba r ce lona

O ardora beer café
comprácese
en convidalo á súa
festa aniversario

día: venres 7 de xuño
hora: a partir das 24 h.
lugar:

Dirixentes de Batasuna nunha rolda de prensa.



Se é a esquerda heterodoxa a que
goberna Venezuela, o seu veciño
e socio comercial Colombia vai
ensaiar nesta lexislatura un go-
berno de dereita ao xeito dos re-
publicanos estadounidenses. O
presidente electo, Álvaro Uribe,
conseguiu prender no pobo a súa
mensaxe copiada a Bismarck:
“Preparémonos para a guerra pa-
ra obter a paz”. Beneficiado por
unha tradición corrupta e incapaz
da hexemonía liberal e conserva-
dora no país, o seu programa ta-
mén é unha garantía para o Plano
Colombia, que os EE UU queren
fortalecer no próximo ano.

Álvaro Uribe ten unha idea
fixa na cabeza, demostrada des-
de os seus tempos de gobernador
da provincia de Antioquia: aca-
bar coa guerrilla con calquera
método que poida ser válido. De-
trás do seu aspecto de  xenro da
súa sogra, as súas palabras son
contundentes e o seu programa,
moi ambicioso.

Na loita contra as FARC, que

gobernan baixo leis propias am-
plas áreas do sur de Colombia,
Uribe considera que hai que im-
plicar toda a poboación. Copian-
do o esquema de brigadas de au-
todefensa cidadá que fundara en
Antioquia baixo o nome de
Convivir, pretende impulsar unha
rede de informantes de máis de
un millón de persoas. Ademais, o
presidente acabará co servicio
militar obrigatorio e comporá un
exército totalmente profesional.
As novas forzas armadas e este
sistema de delación recompensa-
da serviríalle ao estado para re-
ducir parte da pobreza e o de-
semprego, segundo os seus pro-
pios cálculos. Para os seus críti-
cos, en cambio, este operativo se-
ría o perfecto xermolo para a for-
mación de grupos paramilitares e
escadróns da morte, causantes a
día de hoxe en Colombia da me-
tade da violencia que se lle atri-
búe, sen probas, á guerrilla.

Uribe vai ter que cargar co
aprecio indesexábel dos paramili-

tares, que o felicitaron pola súa vi-
toria e nunca negaron as relacións
que mantiveron con el noutros
tempos. Así o demostran tamén
testemuños como o do xornalista
de Newsweek Joseph Contreras,
que escribiu un libro sobre a histo-
ria escura do presidente. Nesa
obra, o autor afirma que a morte do
pai de Uribe, atribuída ás FARC,
foi obra do clan narcotraficante dos
Ochoa, nun axuste de contas. Ta-
mén se refire alí os beneficios que
recibiu Pablo Escobar, o máis fa-
moso membro do Cártel de Mede-
llín, para recibir terreos nos que
construír vivendas para pobres,
baixo o mandato do presidente co-
mo alcalde desa cidade.

Chamado á paz

Contodo, o primeiro discurso de
Álvaro Uribe foi conciliador. Co-
locouse na posición institucional
que deberá desenvolver e pediu-
lles aos líderes guerrilleiros xene-
rosidade para emprender nova-
mente o diálogo. Alén do benefi-
cioso que é este novo clima para
calmar a tensión do país, nin el nin
os seus adversarios pretenden dar
pasos cara á paz con ese programa.

Avogado estudado en Har-
vard, Uribe sábese apoiado polo

presidente norteamericano, Ge-
orge Bush, na súa estratexia de
rearme. Para conseguir a bendi-
ción de Washington, o presiden-
te presentará en breve un progra-
ma de austeridade económica
que permita a renegociación da
débeda externa e a apertura de
novas liñas de crédito co Fondo
Monetario Internacional.

O seu ideario pasa pola redu-
ción dos servicios públicos admi-
nistrados polo estado e a recon-
versión das institucións burocrá-
ticas para eliminar unha gran par-
te dos funcionarios. Seguindo o
rastro da súa xestión en Antio-
quia, Uribe pretendería reconver-
ter a escola e a sanidade pública
en cooperativas privadas que
acabarían pasando a mans dun
pequeno feixe de propietarios. 

A cambio destes aforros, os
EE UU terán vía libre para pagar
as operacións militares suposta-
mente enfocadas a acabar co cul-
tivo de coca. Cos fondos nortea-
mericanos e as súas armas, Uribe
poderá deseñar a militarización
do país que pretende e demos-
trarlles aos seus votantes que ten
vontade de encarar a guerra dun
xeito definitivo, unha arela dou-
tros moitos presidentes que só re-
matou por encistar o conflito.♦
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A violencia
en
Colombia
MONCHO LEAL

Oconcepto de
violencia para o
sistema non

inclúe os parámetros
básicos de nivel de vida,
diferencias económicas,
desnutrición, miseria.
Colombia, paradigma
estes días de sociedade
violenta, é relacionada
con ese feito pola
existencia de guerrillas
que cuestionan o poder
naquel país. Pero
Colombia ten o 63% da
poboación na pobreza e
o 25% na indixencia. O
75% da clase
traballadora non ten o
mínimo para o cesto da
compra básico.
Lembremos que en 1984
houbo unha tregua
asinada co presidente
Betancourt polas
guerrillas, que permitiu
que se crearan
organizacións legais. A
Unión Patriótica foi
unha delas. Unha vez
saídos da
clandestinidade mil
militantes foron
asasinados. Actualmente
os grupos paramilitares,
mercenarios do
latifundismo e das
petroleiras Texaco,
British Petroleum e
Shell, atentan contra
activistas do
sindicalismo, da reforma
agraria, da loita social.
Esta violencia, á que non
chaman terrorismo, é
silenciada polos medios
de comunicación
sistematicamente.  

O Plano Colombia,
escrito orixinalmente en
inglés, feito por EE.UU.
e que non pasou polo
parlamento colombiano,
ten a carauta da loita
contra o narcotráfico. O
conto é que xa teñen
militares instalados na
zona. Expertos en
contrainsurxencia.
Colombia é un país rico
en café, petróleo, carbón,
ouro, esmeraldas,
recursos hidráulicos,
biodiversidade, arroz,
algodón. Pero ten aínda
máis importancia pola
súa situación xeográfica,
xa que fai fronteira con
Venezuela, Panamá,
Perú, Brasil e Ecuador.
Controlar a Amazonía é
algo básico para o
expansionismo
estadounidense. É
fundamental que se
recoñeza
internacionalmente o
papel da guerrilla, cara á
defensa dos intereses
populares e o futuro da
zona.♦♦

A.N.T.
Malawi, país do sureste de
África, ao oeste de Mozambi-
que, sofre unha das peores fa-
mes negras da súa historia.
Abafado por unha perpetua se-
ca nalgunhas zonas e chuvias
torrenciais noutras, este país
podería enfrontarse a unha ca-
tástrofe humanitaria ao final
deste ano. Arestora hai perto de

dous millóns de persoas en pe-
rigo de morte por desnutrición e
outros seis (o país ten máis de
11 millóns de habitantes) pode-
rían encontrarse na pobreza to-
tal se non melloran as condi-
cións climáticas e se pode sal-
var algunha colleita de cereais.

As organizacións humanita-
rias deron a voz de alarma e lem-
braron que Malawi xa estaba de

abondo desantendido, pese a ser
un dos países con menos recur-
sos e máis afectados pola sida. A
FAO conseguiu dos EE UU e de
Gran Bretaña o compromiso de
que estes países encabecen unha
misión de reparto de alimentos,
que comezará en setembro e que
pode demorar varios meses por
culpa da escaseza das infraestru-
turas daquel país. 

O programa alimentario con-
ta coa desaprobación europea,
que considera máis atinado mer-
car produtos en Malawi para re-
ducir o seu prezo e facelos acce-
síbeis á poboación. Mais para os
grupos de axuda, ese sistema non
cumpre o cometido de satisfacer
a necesidade urxente de comida
e menciñas, explica John Vidal,
xornalista de The Guardian.♦

Dous millóns de persoas
poden morrer de fame en Malawi

O presidente anuncia austeridade orzamentaria e aumento do gasto militar 

Álvaro Uribe, arquitecto do Plano Colombia
CÉSAR LORENZO GIL

Tal e como se prevía, o “disidente” do Partido Liberal de Co-
lombia, Álvaro Uribe, foi elixido presidente do país surameri-
cano na primeira volta con máis do 51 por cento dos sufraxios.
As súas prioridades no cargo son a militarización do país para
loitar contra a guerrilla e a privatización dos servicios públicos.

Álvaro Uribe mantén un perfil de tecnócrata pero no foi quen de aclarar os puntos escuros da súa biografía política.



O denominado Foro dos Vinte fun-
cionará na práctica como unha
alianza militar entre os países
membros da OTAN e Rusia. O que
é o mesmo, Moscova asina un
acordo diplomático ao máis alto ni-
vel con Ocidente. Aescusa que ma-
nexa o presidente ruso, Vladimir
Putin, para convencer o seu país de
que é necesario achegarse ao outro
lado do Mar de Bering para conso-
lidar o libre mercado e obter divisas
que permitan o desenvolvemento.

No lado contrario, George
Bush presentou a sinatura de Ro-
ma como o primeiro paso para
colocar a bandeira norteamerica-
na no Kremlin. En moitas análi-
ses relacionábase a alianza coas
diferencias dos EE UU con paí-
ses díscolos de pasado comunis-
ta, como Iugoslavia. Se Putin
non asinara, quizais o seu país
sería o próximo obxectivo.

Nesta liña xa se expresara o
estudoso belga Michel Collon,
que consideraba que si podería
haber unha liña política interna-
cional alternativa nun eixo entre
Rusia e a China, que servise pa-
ra aliviar a hexemonía de Was-
hington e manter recursos e mer-
cados fóra da Organización
Mundial do Comercio (OMC).

Mais a China foi a primeira
en dar pasos cara á normaliza-
ción da súa economía comunista

de mercado na área mundial. Ru-
sia non podía quedar atrás. Firme
liberal, Putin, escollido para es-
tabilizar a era poscomunista e re-
cobrar o pulso nacional ruso,
precisaba entrar con todos os de-
reitos no clube do mercado libre.

Bush púxollo doado. Logo do
11 de setembro, todas as mans son
válidas para a defensa das súas
ideas de “loita contra a barbarie”.
Se os rusos se comportaban ben
nas operacións de Liberdade
Duradeira, serían recompensados.
Primeiro Putin transixiu na guerra
de Afganistán e na instalación de
bases estadounidenses no seu pa-
tio traseiro. A cambio recibiu car-
ta libre para esgotar as interesadas
revoltas en Chechenia e aínda ga-
ñou influencia política nalgúns se-
ñores da guerra afgáns que aínda
seguen a controlar ao seu xeito
parte do territorio que goberna, en
teoría, Hamid Karzai.

Algo que vender

Agora, Moscova está ben preo-
cupado por darlle unha saída
rendíbel ás riquezas naturais que
batían de fuciños coas restri-
cións norteamericanas. Os em-
presarios petroleiros queren
vender o cru do Caspio e do
Ártico e darlle saída ás xigantes-
cas reservas de gas que posúe.

Con certeza, o gas é o obxecto
de desexo de Alemaña (líder da
UE), que confía neste combustí-
bel para finalizar a súa reconver-
sión enerxética e pechar moitas
centrais nuclerares. Ata agora
era imposíbel incluso negociar
cos seus países de influencia (os
ex soviéticos) porque na anar-
quía na que viviu Rusia logo de
1991, todos eles foran gañados
pola carteira para a causa oci-
dental. Por poñer un exemplo,

para os ucranianos é máis barato
comprarlle a Chequia (xa un pa-
ís da OTAN) que a Rusia.

Os EE UU están desexando
comprar. A súa demanda de pe-
tróleo non ten fin e desexan am-
pliar o mercado deste produto pa-
ra impedir unha suba que dificul-
te as súas inxentes importacións.

No plano militar, o concurso
de Rusia no pensamento único da
Alianza Atlántica é un gol pola
escadra de Bush. Malia que este

organismo está máis dividido ca
nunca en canto aos novos obxec-
tivos militares da súa “Guerra
contra o terror”, o precedente dos
bombardeos de Belgrado é unha
liña que lle parece moi axeitada
ao Pentágono para resolver con-
flitos comerciais que o incomo-
dan. Con Putin colgado do pes-
cozo, os norteamericanos saben
que teñen un aliado máis e unha
boca menos a pedir contas pola
súa conduta sobre o mundo.♦♦
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Entre debates sobre as consecuencias do
alargamento ao Leste, profundización e
lexitimidade democrática e o discurso da
eficacia do aparello e do facer comunita-
rio, se está a demostrar tamén a utilidade
de Europa para facer avanzar ideas e ga-
ñar espacios para a causa das nacións sen
estado, superando a vella e tradicional
idea da Europa inimiga. A converxencia
de diferentes sensibilidades políticas e na-
cionais no Parlamento europeo, poñamos
por caso, permite a un influínte colectivo
de alto nivel político advertir a racionali-
dade das propostas deses nacionalismos
que esixen mil e un matices e diferen-
ciacións e que obrigan a empregar (e mes-
mo inventar) novas linguaxes (menos Eu-
ropa das rexións, menos mestura de na-
cións, rexións e municipios) para incorpo-
rar ao discurso e á vida política europea
un fenómeno que nin é posíbel obviar nin
tampouco descalificar en rigor, máis alá
dun uso mediático simplista e perverso.

Camilo Nogueira, que a pasada sema-
na convidou a unha pluralísima represen-
tación da sociedade civil galega a partici-
par nos debates da Convención sobre o fu-
turo de Europa, forma parte desa inteli-
xente lexión de galeguistas que, cómpre
reivindicalo sempre, foron dos primeiros
europeístas do Estado. A través do seu es-
forzo e dos seus colaboradores, o naciona-
lismo galego está a recuperar a marchas
forzadas a capacidade para actualizar o seu
discurso sobre Europa, un proxecto inevi-
tabelmente ambigüo en máis dun extremo,
pletórico de tantos ritmos como contradi-
cións, pero que vive un momento espe-
cialmente decisivo para definir o seu futu-
ro, como tamén o propio nacionalismo ga-
lego en condicións de asumir que o seu
proxecto, sen unha idea de Europa, é total-

mente incompleto e mesmo manifesta se-
rias dificultades para avanzar. 

Coa caída do muro de Berlín veuse
abaixo o primeiro gran valado  (para os
dous lados, como acertadamente sinalou
Eduardo Lourenço), pero quedaban ou-

tros, e a onda expansiva do rexurdir das
identidades na Europa do Leste debe ato-
par en Occidente as súas propias claves e
manifestacións, en definitiva, os seus pro-
pios derrubes. Á par da discusión arredor
de lexitimidades e eficacias, de dimen-

sións sociais e económicas, a Europa dos
tres niveis vaise abrindo camiño, e os na-
cionalismos emancipadores e antihexe-
mónicos, en vez de renunciar, deben apos-
tar, como xa están a facer, por un potente
afán para agrandar a súa voz, con respec-
to para as formas pero tamén con firmeza
e dinamismo, aproveitando ese plural fo-
ro de ideas que é a Convención, pero so-
bre todo liderando o empeño por trasladar
o debate sobre o futuro de Europa ao con-
xunto da sociedade, abrindo fiestras que
outros pechan en medio de grandes laios a
pesar de contar cos maiores medios. 

Esa idea estivo latente no contacto or-
ganizado pola representación europea do
BNG que programou sesións moi abertas
e plurais e das que se pode desprender
que o europeísmo máis entusiasta e sin-
cero milita hoxe en múltiples sensibilida-
des, moi receptivas e complexas, ás veces
coartadas polos medos de quen intúe e te-
me a liquidación das esencias do estado
cando se trata de avanzar na dirección de
máis Europa. Sen por iso abandonar a
esixencia dunha Europa máis social,
cómpre advertir que hoxe vivimos mo-
mentos de especial transcendencia para
afondar e trasladar á sociedade a refle-
xión sobre un modo de construír Europa
que non pase por alto as realidades na-
cionais, xa lle chamen nacións sen estado
ou colectividades territoriais. Non se tra-
taría pois de vilipendiar unha e outra vez
as carencias e servidumes dun proxecto
con abundantes buratos, que certamente
continúan aí, senón de contribuír a enri-
quecer Europa desde aquí. Mans á obra.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

Nós e a idea de Europa
XULIO RÍOS

Aquí fór a

Putin confía en que a alianza coa OTAN abra o comercio con Ocidente

Rusia pacta a saída ao seu illamento económico

Vladimir Putin, á dereita, asinou con Bush, a redución do arsenal atómico.

C.L.
Na Declaración de Roma fraguouse finalmente o acordo estratéxico e
militar entre Rusia e a OTAN. Baixo o verniz de alianza para a segu-
ridade pódese seguir o rastro dun compromiso do presidente dos EE
UU para abrirlle ao vello inimigo as portas dos mercados ocidentais.

‘Hoxe vivimos momentos de especial transcendencia
para afondar e trasladar á sociedade a reflexión sobre un

modo de construír Europa que non pase por alto as
realidades nacionais”

Delegación galega que, convidada polo deputado Camilo Nogueira, visitou o Parlamento Europeo.  A . N .T.



Ninguén coñece mellor os me-
canismos internos da Fifa ca o
seu presidente Joseph Blatter.
Demostrouno outra vez nas
eleccións que se celebraron en
Corea do Sur o pasado 29 de
maio. No momento no que con-
taba con menos apoios e parecía
máis asediado polos seus adver-
sarios, recorreu á súa rede de
beneficiarios para cortar en seco
a revolución do camerunés Issa
Hayatou.

O poderoso organismo rector
do fútbol internacional atravesa,
pese a vitoria de Blatter, unha
profunda crise que obrigará a re-
modelar o sistema de pagamen-
tos ás delegacións, verdadeiro
motor político da Fifa. Blatter
conseguiu vencer a Hayatou pro-
metendo máis diñeiro e apoios

decididos ás federacións máis
fortes do planeta.

O suízo tiña do seu lado Su-

ramérica (o arxentino Julio
Grandona fixo unha fervente
campaña ao seu favor), Centroa-
mérica e as principais federa-
cións europeas, agás Inglaterra.
Ademais, recibiu votos de pe-
quenos países nos que o fútbol é
testemuñal pero que serve para
capitalizar investimentos. Só hai

que lembrar que na discusión
previa aos comicios, o represen-
tante das Illas Caimán (famoso
paraíso fiscal) chegou a recoñe-
cer que o seu país nunca será fa-
moso polo fútbol, para despois
agradecer a Blatter polos depósi-
tos alí feitos.

En contra está o temíbel Len-

nart Johanson. O presidente da
Uefa (que dirixe o fútbol euro-
peo) era o que realmente contro-
laba a oposición. Derrotado hai
catro anos e ameazado polas pre-
tensións das ligas máis importan-
tes do continente, está decidido a
ampliar os seus poderes aliándo-
se cos disidentes africanos e dán-
dolles voz aos censores do xeito
de gobernar o fútbol mundial.

Pó baixo as alfombras

Contodo, o peor inimigo de Blat-
ter estaba na súa propia casa. Foi
o seu compatriota Michel Zen-
Ruffinen, secretario da Fifa ata
hai uns meses, quen iniciou a re-
belión. Acusou o seu superior de
ocultar o déficit, de facer desvíos
contábeis para beneficiar os seus
aliados nos países subdesenvol-
vidos e de asinar alianzas estra-
téxicas para garantir a súa perpe-
tuación no poder.

Zen-Ruffinen e outros ex di-
rixentes iniciaron un proceso en
Zurich contra Blatter por mal-
versación de fondos e esixiron a
publicación dos datos reais dos
últimos exercicios a través dun-
ha auditoría independente. Du-
rante o debate previo ás elec-
cións, sufriron varios desplantes
e a táctica do micro pechado pa-
ra non poderen expresar a súa
opinión sobre os escándalos dos
que se acusa ao presidente.

O certo é que a Fifa quedou
malparada por mor da creba do
sistema de pagamento por visión
das principais canles televisivas.
Primeiro foi a queda de ISL, pro-
pietaria dos dereitos dos mun-
diais de Corea-Xapón 2002 e
Alemaña 2006. O propio Blatter
afirmou que quizais se desviasen
50 millóns de euros cara a contas
secretas. Meses despois era o
grupo alemán Kirch o que pre-
sentaba suspensión de pagamen-
tos, pouco despois de comprar
eses mesmos dereitos. En total,
segundo as análises de Zen-Ruf-
finen, a Fifa ten un descuberto de
máis de 33 millóns de euros.

Pero o suízo logrou conven-
cer os poderosos ‘capos’ do sis-
tema futbolístico de que é o seu
mellor garante. Suramérica su-
mouse unanimemente á súa cam-
paña porque o opositor cameru-
nés ameazou con reducir á meta-
de as súas prazas mundialistas
para ampliar as de África. Ata
conseguiu un axente dobre, o
presidente da Federación Espa-
ñola, Ángel Villar, que apoia a
Johansson en Europa pero que
traballa para o “inimigo” no pla-
no mundial.♦
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A través da Fundación Vigo en
Deporte, os clubes de base da
cidade poderán contar con ins-
talacións gratuítas, ademais
doutras moitas vantaxes. Cúm-
prese así unha das máis antigas
demandas das institucións de-
portivas sen recursos, moi casti-
gadas economicamente ao non
contaren cunha superestrutura
que si lles dá esta fundación.

A Fundación Vigo en De-
porte nace para relacionar os re-
cursos económicos das empre-
sas cos clubes deportivos. Esta

institución, promovida polo
concello, conta coa partici-
pación de Pescanova, Citroën e
Caixanova, que achegan diñeiro
e experiencia para captar finan-
ciamento para os clubes desde a
empresa privada. A cambio, as
empresas reciben compensa-
cións en forma de publicidade e
vantaxes fiscais co concello.
Arestora, a Fundación xa conta
con xerente e instalacións (no
Pavillón das Travesas) e xa co-
mezou a funcionar con diferen-
tes iniciativas. As máis impor-
tantes son as que garanten que

os clubes de base non terán que
pagar por usar as instalacións
deportivas municipais a vindei-
ra temporada. Ademais, convo-
caranse varias bolsas para de-
portistas e diferentes cursos de
formación. “Tamén nos próxi-
mos meses inauguraremos a Bi-
blioteca Deportiva Municipal”,
adiantou o concelleiro de De-
portes, Santiago Domínguez
Olveira.

Outras iniciativas

Outra iniciativa posta en mar-

cha en Vigo é Asociación de
Clubes de Base. Esta aso-
ciación pretende servir de enti-
dade aglutinadora dos intereses
dos grupos deportivos máis fe-
bles organizativamente. Esta
asociación pretende servir para
unir esforzos para conseguir fi-
nanciamento e vantaxes no seu
funcionamento cotián. “Temos
74 clubes fundacionais e con-
fiamos en que esta asociación
axunte a 15.000 persoas com-
prometidas co deporte”, expli-
cou o concelleiro.

O obxectivo principal desta

asociación é lograr chegar en
conxunto onde individualmente é
imposíbel. Esta organización po-
derá servir de interlocutor coas
administracións públicas e asinar
contratos moito máis vantaxosos
con empresas para conseguir ser-
vicios coma o transporte ou o
equipamento. “Sabemos que esta
asociación pode axudar a esten-
der aínda máis o deporte de base
pero sabemos con certeza que
axudará a fortalecer os clubes
existentes e aliviar esa rutina de
voluntarismo que sufría ata ago-
ra”, dixo Domínguez.♦

As instalacións serán de balde para os equipos de base vigueses

O reelecto presidente enfróntase a varias acusacións de corrupción

Blatter resiste a primeira revolución da FIFA

Joseph Blatter, esquerda, discute con Issa Mayatou antes das votacións.

CÉSAR LORENZO GIL
A dous días do inicio do mundial, a Fifa, encargada da súa orga-
nización, optou pola continuidade do presidente Joseph Blatter.
Pese aos ataques da súa directiva e á crise económica que atrave-
sa o fútbol, os poderes fácticos do organismo volvérono apoiar.

Poucas horas antes de que Francia
e Senegal inauguren en Seúl o
mundial, do que máis se fala é das
primas que recibirán as diferentes
seleccións por gañaren o título. As
cifras andan oscilando entre os 60
e os 10 millóns de euros por cabe-
za. Máis ca nunca, o mundial é un
gran negocio no que os futbolistas
reclaman o séu décimo. O fútbol
francés, incapaz de funcionar só
coa súa propia liga, precisa dos
éxitos dos bleus para facer caixa.
Arxentina é unha especialista en
rendibilizar o seu combinado con

anuncios, campañas e diversas
promocións, nestes días agochadas
entre chamados á unidade da pa-
tria diante do desastre, abrazados
na bandeira albiceleste.

Ademais, en Corea, a máis
dun xogador vaille transparentar
a camisa do seu club por debaixo
da do seu estado. A lesión de Zida-
ne preocupa moito os directivos do
Madrid e os xornalistas máis ra-
biosamente merengues acusaron o
seleccionador galo, Roger Leme-
rre, de prexudicar o fútbol español
ao permitir que a estrela marse-

llesa xogase un minuto lesionado.
Para outros combinados,

principalmente os africanos e
asiáticos, a oportunidade de ne-
gocio para os xogadores é o espe-
llo internacional no que poden
chamar a atención dos mellores
intermediarios que os coloquen
nas ligas máis pagadoras. Aínda
que a alegría das fichaxes exóti-
cas está en declive, non sería de
estrañar que Europa recibise
futbolistas chineses ou de Costa
Rica para completaren a súa nó-
mina de estrelas e promesas.♦♦

O mundial dos millonarios



Estrea de
A bandeira negra
A película A bandeira negra nunca se
chegou a estrear por problemas admi-
nistrativos e de censura. Era o primei-
ro filme do coruñés Amando de Osso-
rio, no ano 1956. O Centro Galego de
Artes da Imaxe recuperou e recons-
truíu a cinta e presentouna o mércores
29 de maio na Coruña. Está protago-
nizada por outro galego, Xosé María
Seoana. Ossorio, finado o pasado ano,
continuaría a súa carreira polos ca-
miños do cine fantástico e de terror.♦

Sons
en Carboeiro
O mosteiro de Carboeiro, en Silleda, é
o escenario escollido para os III En-
contros de Música Tradicional, pero
tamén unha reivindicación dos mes-
mos xa que este mosteiro fundado no
pre-románico leva anos pendente de
ser restaurado e rehabilitado. Neste
entorno xuntaranse os días 1 e 2 de xu-
ño artesáns, grupos de baile e folk, e
contacontos. Organizan as asociacións
Adellís e Os Ultreias máis o grupo
de música tradicional Dáme Lume.♦

Propostagaliza
debate
Debater para medir a situación cultu-
ral do pais é a idea coa que Proposta-
galiza organiza tres mesas redondas
na galería Sargadelos de Compostela.
Arrancaron o 29 de maio e continúan
o xoves 30 cun debate sobre a arte no
que participan os artistas Manuel
Moldes e Álvaro Negro, o profesor
Xoán Carlos Román e o galerista
Adolfo Sobrino. Terán continuida-
de o 6 de xuño coa mesa “Música,
arte, cultura e industria na Galiza”.♦

Sobrevive
o FITEU
Sinalaba António Reis na inaugura-
ción, o 29 de maio, do Festival Inter-
nacional de Expressão Ibérica que ca-
da vez resultaba máis difícil organizar
o evento teatral máis antigo de Portu-
gal. O director do FITEU do Porto
apuntou o cativo orzamento institucio-
nal e a ausencia de mecenas como
causas da crise. Aínda si, quince com-
pañías, fundamentalmente brasileiras
e africanas, amosarán os últimos tra-
ballos nestes trece días de teatro.♦
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intedúas novelas se presentaron ao Premio
Xerais e seis máis ao Merlín que se fallará
o próximo día 15 de xuño en Allariz. A edi-
torial promotora organizará un acto literario

e musical que terá ao fotógrafo X.L. Suárez Canal
como mantedor literario. Un editor precisamente é o
homenaxeado na Feira do Libro do Porto. O 3 de xu-

ño, coincidindo co primeiro aniversario da súa
morte, o mundo do libro homenaxea a Hermínio
Monteiro, da Assírio & Alvim. Mes este no que os
libros saen á rúa encanto en Vigo, á Sala de Expo-
sicións de Caixanova chega a primeira mostra das ca-
tro que forman o ciclo Arte para un século, e que trae
a Galiza os fondos do Centro de Arte Reina Sofía.♦

V

Manolo Moldes.

Amando
de Ossorio.

OOss
oouuttrrooss
ddoo  cciinnee

Antonio Casal en El hombre que se quiso matar, de R. Gil, 1942.



Retrocedamos 25 anos ata
aquela fundación do grupo
de cámara In Itinere.

Cheguei a Santiago proce-
dente do seminario e comezo a
dedicarme á música. Xunteime
con dous rapaces: un hoxe é
neurólogo, Manuel Arias e outro
sigue no mundo da música, Xo-
se Antonio Méndez. Faciamos
música nas nosas casas, sen pre-
tensións. Eu xa estaba investi-
gando materiais para logo inter-
pretar. O grupo non existe como
tal ata 1982, no que nos conce-
deron o premio nacional de dis-
cografía por Música no camiño
de Santiago. Ata entón eu diría
que eramos “inxenuistas”.

Todo vontade.
Completamente. No mo-

mento no que entramos no seo
da universidade, chega a orga-
nización. Empezou a organiza-
ción e os viaxes, a México e a
Estados Unidos daquela. O no-
so primeiro disco centrouse na
música do século XII e XIII,
editado por Ruada, e foi moi
importante porque, ata aquel
momento, viñan desde fóra a
buscar as cantigas galego-por-
tuguesas e non ao revés. 

Mencionaba a adopción
do grupo pola Universidade.
¿Que é o que ten de positivo e
que de negativo?

Ten virtudes moi positivas.
Porque é un patrón que non esi-
xe contrapartidas, non tes que
dar nada a cambio. Non tes que
ter resultados a curto prazo. E,
ademais, para un grupo como
nós que non somos folc e non

podemos estar nos circuítos, que
somos un grupo de música anti-
ga, a universidade proporcioná-
banos un programa dun ano, que
era moito. Chega un  momento,
a principios dos noventa, no que
o grupo se vai profesionalizando

e a universidade quédase peque-
na, é dicir, non sempre se enten-
de o que é un grupo profesional,
así que agora funcionamos me-
diante un convenio. Seguímola
representando, pero sen un ven-
cello tan forte. 

Se lle pido que mencione
momentos importantes des-
tes 25 anos...

A primeira crise do ano 80
foi un paso importante. Eramos
catorce e todo resultaba moi
complicado. Perdimos a identi-
dade durante meses e de aí saíu
o grupo que se mantería durante
dez anos máis. Definiuse o gru-
po. Outro momento importante
foi  a construcción dos instru-
mentos do Pórtico da Gloria pa-
trocinados pola Fundación Ba-
rrié. Do ano 1989 ao 1991, o
grupo implícase de cheo nun
proxecto que aínda segue vivo,
xa que agora imos a Salamanca
a presentar os instrumentos que
fixemos hai dez anos. Tivemos
outra crise persoal e arranca un-
ha nova etapa ata hoxe. Come-
zamos a ter unha idea de comer-
cialización e promoción e ta-
mén aprendemos a facer as cou-
sas con calma.

E A campá da lúa, música
para nenos, publícase neste
aniversario.

Desde sempre, pola miña
traxectoria universitaria, sem-
pre busco unha presentación
doada, ser didáctico. Se non, o
clásico convértese nun produc-
to moi refinado, exquisito, que
só chega a cincocentas persoas.
Levo anos recollendo música e
poemas. Topei cos de Helena
Villar e Xesús Rábade e levei
unha grande sorpresa. Falo de
hai máis de seis anos, pero o
proxecto quedou adiado polas
xiras e outros discos. Coido que
o disco pode ser un referente
para xente que traballa en poe-
sía e música para nenos. Fun
pai hai dous anos e motivoume;
xa non pensaba nos nenos en
xeral senón no meu. 

Participan tamén na co-
lección Música Clásica do
IGAEM. ¿Que tesouros hai na
música culta galega? ¿Por
que non se editou antes?  

É vital que ese patrimonio
chegue a soporte disco. Publi-
car partituras é un luxo que non
nos podemos permitir. Chega-
rán a uns cantos directores que
as meterán na súa biblioteca.
En troques, o disco ten inme-
diatez, é unha tarxeta de visita

na que un pode escoitar un cor-
te e, se lle interesa, ir á partitu-
ra. Edítase moi pouco porque
esta música ten que estar
apoiada por unha institución.

Vostedes encárganse do
Barroco.

A música das catedrais do
Barroco é impoñente e cun gran
potencial comercial. Interpreta-
mos pezas de Jose de Baqueda-
no, que é un madrileño que re-
mata os seus estudios aquí. É im-
poñente, cunha riqueza de canto-
res, dobles coros e coa introduc-
ción dos elementos orquestrais.
Collemos pezas tamén de Diego
de las Muelas. É unha música
moderna para a época, con vio-
líns e estilo italiano; un reperto-
rio fermosísimo. Compositores
como Xoán Montes son unha
consecuencia de todo o anterior.

A Orquesta Sinfónica en-
che o Pazo da Ópera da Co-
ruña cando actúa. ¿Que está
cambiando?

Se falamos da cantidade de
público, non é o mesmo que hai
vinte anos. Na Coruña había un-
ha banda, unha orquestra afec-
cionada e unha sociedade filar-
mónica. Asi que é evidente que
tanto a Filharmonia en Compos-
tela e a Sinfónica na Coruña mu-
daron o panorama, teñen tempa-
da de concertos e enchen. Agora
ben, non se cocen as cousas des-
de dentro. Non atopamos circuí-
tos para a música antiga, ou a
barroca. Boto de menos eventos
que se organizaban nos setenta e
nos oitenta; eran de mais baixa
calidade pero tiñan como resul-
tado unhas factoría interna de
músicos. Iso dáme mágoa. 

E vostede que imparte
clase na Universidade, ¿que
me di da investigación?

É alucinante que aínda non
haxa estudios de musicoloxía.
Agora a música estúdiase dentro
de Historia da Arte; non deixa
de ser materia de complemento.
Na vertente etno hai un campo
amplísimo e o rexurdir do folc
merece unha análise. Son temas
marabillosos que ao final acaban
estudiando as universidades de
fóra. E teñen todo o dereito, os
meus arquivos sempre están
abertos para eles.♦
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Nenos e maiores entraron nos
faiados na procura de xoguetes
cos que noutrora enredaron os
cativos. Entre todos deron for-
ma á exposición Xogos e xogue-
tes. Soños e ilusións que, aberta
no centro de ensino medio, en-
gaiolou os viciños de Ordes. 

O arado feito de paus pola
avoa baixou un andar. Recupe-
rado polo neto no alto da casa
pasou a ter un lugar de honra no
piso de abaixo. Por encargo do
Equipo de Normalización Lin-
güística do IES de Ordes n.1 e
da súa coordinadora Maca Arca,
os rapaces remexeron as casas e
toparon coa convencida axuda
dos avós, que desempoeiraron
os brinquedos da súa infancia. 

Así chegaron ao centro de

ensino de Ordes unha pelota
feita cunha media, tiratacos, ti-
rachinas, tiracoios, trompos,
chapas, bolas, carretas e cabali-
ños de pau. Ao pé dos xoguetes
construídos na propia familia
por mans habilidosas, aparece-
ron os brinquedos das casas
grandes, os mercados nos baza-
res ou encargados a mantenta
para os nenos máis ricos da vi-
la. Desa remesa quedan coci-
ñas de ferro, un armario feito
por un carpinteiro con tres por-
tas e un espello que gardaba os
traxes feitos pola costureira pa-
ra a boneca da cativa ou mes-
mo un dormitorio completo
–cama, roupeiro e mesas de
noite- do que disfrutou unha fi-
lla única cun modelo tirado dos
mobeis dos seus pais. 

Pero en Ordes hai tamén ra-
paces que teñen os avós moi
lonxe. Son bolivianos, arxenti-
nos ou colombianos que emigra-
ron dos seus países. Tamén eles
trouxeron os brinquedos cos que
xogan os cativos da terra que
deixaron. Unha alumna lembra-
ba con nostalxia aquel pianiño
que a marcha rápida fixo quedar
en Buenos Aires. Días despois a
nena trouxo unha foto na que se
vía aquel xoguete ao que tanto
apego tiña. Maca Arca colocou a
imaxe nunha das vitrinas para
contento da rapaza. 

Non só os alumnos senón
tamén pais e avós visitaron a
exposición do centro de ensino.
Todos comentaban os xoguetes
expostos –tamén se recompila-
ron algunhas pezas doutros paí-

ses como Xapón, Canadá ou
Xordania- e lembraban aqueles
outros enredos que pertencían á
súa nenez pero que o uso infan-
til impediu que se conservasen. 

Maca Arca solicitou carteis a
todos os museos do xoguete do
mundo e ai quedaba tamén unha
mostra das distintas culturas a
través dos obxectos máis queri-
dos polos cativos. Varios eran os
obxectivos que perseguía a co-
ordinadora, un deles, mostrar
que houbo un tempo –que tamén
pode ser o de hoxe- no que se
podía xogar sen que iso costase
moitos cartos, outra, que os ne-
nos se decatasen do valor do pa-
sado e, non a menos importante,
que visen que o mundo é moi
grande e tamén moi distinto. 

A idea era tamén recrear o

ambiente dos anos corenta e
cincuenta que para os mozos do
ensino medio é tan lonxano. As
mariquitas con camisa azul e o
“Arriba España!” eran testemu-
ñas doutro tempo así como o
apartado adicado á celebración
das primeiras comuñóns, data
da que se conservan regalos, re-
cordatorios ou libros. 

Os viciños de Ordes respon-
deron ao convite cursado polo
centro de ensino e participaron
e visitaron a mostra. Tan con-
tentos quedaron os organizado-
res que xa artellan para o ano
que ven un novo proxecto que
se titulará “A escola na memo-
ria” e fará que as casas do con-
cello se remexan buscando pi-
zarras, lápices, tinteiros, cader-
nos ou enciclopedias.♦

Os xoguetes dos avós de Ordes
Os viciños recolleron os brinquedos antigos para unha exposición

PA C O  VILABARR O S

Carlos Villanueva
‘A música do Barroco galego
ten un gran potencial comercial’

A. ESTÉVEZ

Coa música culta, en xeral, e a medieval, en particular, o grupo de cámara In Iti-
nere leva percorridos moitos quilómetros. Cúmprense os 25 anos da súa aparición
e Carlos Villanueva, o director, explícanos nesta entrevista os porqués de editar
un disco para nenos neste 2002 e o seu apaixonamento pola música do Barroco. 
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A hipótese do equilibrio disconti-
nuo (ED) quer explicar por que o
rastro da vida sobre o planeta se
mantén a penas sen variación du-
rante eras e só experimenta altera-
cións esporádicas pola aparición
de novas especies nun tempo
duns dez mil anos, un intre a pe-
nas para a paleontoloxía. Gould
desaparece sen que a investiga-
ción puidese aportar proba nin-
gunha de que as especies muden
efectivamente ás alancadas, pero
a idea mesma do ED fixo moito
por cortar os ángulos do evolu-
cionismo darvinista e obrigou a
prestar moita máis atención ao
detalle na investigación dos fósi-
les. Para o paleontólogo de Nova
York, a idea da selección natural
chegáballe a Darwin dos razoa-
mentos económicos de Adam
Smith no seu A Riqueza das Na-
cións, un intento de contextuali-
zar o pensamento evolucionista
que logo gañaría para Gould o
cualificativo de marxista. 

A pouco de divulgarse a hi-
pótese do ED, Europa e Nortea-
mérica asisten a un abalo da de-
reita que critica a intervención
do Estado na economía e recla-
ma o regreso ao librecambismo,
logo renomeado globalización,
mundialización  ou imperialis-

mo. A ideoloxía desta dereita
adxectivada de nova, rompe co
discurso do New Deal e dos
gaullistas que contén a defensa
dunha sociedade orgánica na
que existen responsabili-
dades recíprocas. Dis-
curso conservador que
empata co da primeira
sociedade burguesa no
XVII e a visión de Tho-
mas Hobbes da existen-
cia como unha guerra de
todos contra todos na
que trunfa a competencia
e o individualismo. A
condición humana pro-
cede para Hobbes da ine-
vitabilidade biolóxica,
unha idea que prolongan
os deterministas que van
localizar no xen o dicta-
do do comportamento
humano. 

Gould propón colocar
a Darwin no seu lugar e
comprender que a nosa
especie lonxe de ser o cu-
mio dunha heroica ascen-
sión evolutiva cara a
complexidade máxima, non é
máis que un pequeno accidente,
unha ponla menor da árbore da
evolución. A súa polémica con
Richard Dawkins, autor de O

Xen Egoista, fai época. Para
Dawkins, a selección natural ac-
túa sobre a memoria xenética o
que a Gould lle parece unha pu-
ra transgresión da lóxica: a de
confundir a observación literal
coa causalidade e, de feito, a re-
construcción do mapa xenético,
que se completa de a pouco, pa-
rece darlle a razón. O inventor
do ED critica a distorsión siste-
mática da evidencia, levada a ca-
bo por anatomistas e antropólo-
gos para probar que as diferen-
cias de tamaño e habilidades
proceden do material cromosó-

mico que a súa vez é conforma-
do pola competencia. A Gould
sorpréndelle que os bioloxicistas
nunca cuestionen as institucións
pero queran conformar os indivi-

duos para se adaptaren ás institu-
cións ou ben confinalos en cade-
as ou campos de concentración
para que aprendan as consecuen-
cias da súa bioloxía defectuosa.

Caricatura do triunfador

Moito antes que Gould, Dic-
kens engolfárase con aquela
caricatura do triunfador co no-
me de Thomas Gradgrind, o
empresario de Tempos Duros
satisfeito coa súa fazaña de fa-
cerse rico despois de ter sido
abandonado pola súa nai unha

noite de xeada, o que
merecía dun interlocu-
tor o comentario de co-
mo sería de leriante o
cativo que nin de fillo o
quixeran. 

Gould laiábase de
que os creacionistas cele-
brasen a teoría do ED
porque lles facilitara, por
unha vía inesperada, a re-
cusación do evolucionis-
mo. De certo Gould foi
implacabel contra os co-
leccionistas falsos de pro-
bas da evolución gradual,
coma o xesuita Teilhard
de Chardin, que axudara
a falsificar o Home de
Piltdown con osos dun
chimpancé, pero nunca
foi abondo claro na críti-
ca do creacionismo. 

Máis que un paleon-
tólogo, foi considerado

como un sobranceiro historia-
dor e filósofo da ciencia con
capacidade para salientar para-
doxas do pensamento conven-
cional sobre a evolución.♦

Reflexións na
liña circular
VÍTOR VAQUEIRO

Vou na liña seis do Metro,
a circular, con dirección a
Moncloa. Non sen loita,

consigo gañar-lle a posición a
un indivíduo de ollar esguellado
e a unha dona de mediana idade
que tentaron desputarme un de-
ses emprazamentos
privilexiados, ao carón das por-
tas, que forman unha pequena
rampla sobre a que a banda pos-
terior da estrutura anatómica
dos humanos pode chegar a re-
pousar cun certo grau de como-
didade. Con aceno vitorioso, di-
rixo a ollada ao meu redor: á di-
reita, unha rapariga con fasquía
de estudante, se cadra delegada,
de terceiro de Filosofía
mergulla-se na leitura de Pérez
Reverte, o Terríbel, como o Iván
de Einsenstein; máis alá unha
muller toquenea ao ritmo da
marcha do comboio, mentres un
mozo engule imoderadamente
as páxinas do Marca. Agora que
me acho na veciñanza da Mon-
cloa, penso en José María e no
seu obsesivo retrouso e acompa-
ño-o dunha interrogación: Espa-
ña ¿vai ben? Xulgo que Aznar
anda pouco no metro.

En Ventura Rodríguez sobe
un home, aínda novo, cunha
guitarra. Na súa face atopan-se
cuñados os sinais da cordilleira
de onda rillada que cantou Ne-
ruda, nos que o cóndor e a neve
semellaban imóbeis, do salar de
Iquique, de Violeta Parra, dos
homes que vivian na mina, que
nela falecian e que saian dous
dias cada quince, para asegura-
ren a correcta reprodución de
man de obra barata e que
Darwin describiu dende o Bea-
gle. Afirma que simplesmente
quere aledar a viaxe, mais non
pede axuda, nen suxire, como
no anuncio televisivo, que este
verán desexa ver o futbol, os
touros, o ACB. Reflicto e
reafirmo-me na miña actitude
insubornábel de xamais dar es-
mola, para non consentir que o
estado delegue do que son as
suas obrigas, abandonando á
sua sorte os desfavorecidos,
mais cando o mozo de cabelo
liso, con voz limpa, agradábel
pronuncia esas palabras que to-
dos coñecemos, solo le pido a
Dios que el dolor no me sea in-
diferente, entón traio a lembran-
za o tambor xigantesco de Mer-
cedes Sosa e a miña man esvara
na alxibeira a procura da moeda
mínima nun caso como este. 

Se cadra son as consecuen-
cias do efecto chamada que
proclamaba Oreja. As más
novas suceden-se: lei de
partidos, reformas que atinxen
o desemprego. Até mesmo mo-
rreu Stephen Gould, xustamen-
te –a vida acostuma a exercitar
a surpresa e a ironia– cando eu
navegaba as páxinas de O pole-
gar do panda, unha obra xa an-
tiga do evolucionista de
Harvard. Ainda bon que Rosa
–Rosa de España, segundo a
terminoloxia oficial, esa que
abomina do nacionalismo– non
gañou Eurovisión, porque, nese
caso, moitos veriamo-nos
empurrados ao suicidio ritual
na póla dun carballo da Terra
Cha ou das fragas de Ancares.♦

Morre Stephen Jay Gould
critico do determinismo biolóxico

GUSTAVO LUCA
Morreu de cancro o paleontólogo norteamericano Stephen Jay
Gould que nos dera hai vinteún anos, en colaboración con Ni-
les Eldredge, unha teoria da macro-evolución diverxente do
darvinismo lineal, na que as novas especies aparecerían nun
tempo relativamente breve por mor da mutación. Recusou po-
lo seu oportunismo reaccionario aos etólogos populares (Ro-
bert Ardrey, Konrad Lorenz, Desmond Morrris, Tiger &Fox) e
desmontou os argumentos dos biólogos defensores do determi-
nismo biolóxico, ao que consideraba continuadores de Hobbes.

Jay Gould sorprendiase de que os bioloxicistas nunca cuestio-
nasen as institucións e, pola contra, reclamasen aos individuos
adaptación e conformación ás institucións.



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

O proceso de búsqueda da
identidade individual ven sen-
do desde sempre, pero de ma-
neira moito máis clara desde a
virazón dada con A sombra ca-
zadora, o motivo central da na-
rrativa de Suso de Toro: Calza-
dos Lola e Non volvas resultan
bos testemuños de algo que
non só atinxe á novela senón
que tamén se percibe no relato,
como lembra Círculo. 

Trece badaladas represen-
ta un paso máis nesta procura,
tanto no plano do contido co-
mo no da expresión. Velaí, e
ademais dese motivo central
antes indicado, o crecente pro-
tagonismo feminino, que en
Non volvas chega á máxima
expresión e aquí resulta tamén
imprescindíbel; ou a sombra
da traxedia que agarda impa-
ciente o momento de se preci-
pitar sobre unhas personaxes
instaladas na cotidaneidade.
Personaxes sobre as que paira
o estigma da orfandade, como
unha escuridade interna coa
que conviven e desde a que
han de procurarse a si mes-
mos. Personaxes ás que o que-
rer saber demasiado aproxima
á traxedia, a un abismo de ne-
gritude no que a morte esprei-
ta silandeira o momento de co-
brar o seu tributo. 

Neste contexto non é de
extrañar a tamén crecente pre-
sencia e influencia do ámbito
relixioso, toda vez que a mor-
te da figura humana de Cristo
e a súa posterior resurrección
conforman un dos paradigmas
literarios por excelencia para
unha temática como esta. En
Non volvas isto resultaba
patente, en Trece badaladas
nin que dicir ten. 

Chove, polo demais, con
insistencia na paisaxe da proxi-
midade compostelá, tendendo
cara á costa, cara ao mar, ese
outro misterio, que dunha ma-

neira ou doutra ten presencia
sempre. No plano da expre-
sión, como veremos, tamén se
seguen mantendo as mesmas
constantes.

Os tres capítulos nos que
aparece distribuida a historia,
están precedidos dunha nota
onde se declara que a autoría
da novela débese a Celia. Des-
pois deles, sitúanse os anexos,
sete, aclaratorios case sempre,
o derradeiro narra o acontece-
mento que dá pé á novela, que
a explica formando parte dela,
pero que ve disminuído o po-
der referencial que acrecenta-
ría a angustia se a coñecera-
mos antes ca nada. O remate é
unha nota explicativa total-
mente prescindibel e un tanto
inxenua, porque tal é crer que
unha novela de terror pode res-
tar turistas a unha cidade como
Santiago. 

Xogo de aparencias, de
transparencias interpostas. Ce-
lia, unha guionista que tamén

escribe contos, relata unha his-
toria terrorífica ambientada en
días de antroido e que trasnco-
rre nun breve período de tem-
po, nun marco extraordinaria-
mente axeitado, pero pouco
aproveitado, para o terror góti-
co. O fragmentarismo (por su-
posto, a novela de hoxe case
non se concibe sen el) permite
a inclusión de fragmentos ci-
bertextuais, pero, antes ca na-
da, dá entrada a un segundo na-
rrador: Ramiréz. Entre os dous
tentarán averi-
guar o terríbel
misterio que
se agacha en
Xacobe (que
pasa de prota-
gonista a ob-
xecto) cada un
cun obxectivo
distinto pero
do que Xaco-
be é vértice
único. 

Así, a no-
vela resulta
unha sucesión
de relatos en
alternancias,
artellada de tal
xeito que unha
continúa a outra e entre todas
ofrecen a historia completa. A
parte responsabilidade de Ra-
mirez, nun ton de homilía, de
sermón, de confesión, cun algo
de arenga, representa un alto,
remansa o río de angustia no
que, desde o título (esas trece
badaladas da hora maldita, un
tópico do xénero) viñamos na-
vegando. Excesivamente: estas
disgresións procuran ilustre pa-
rentela pero a custa de tronzar
o ritmo (a angustia suprema,
querer avanzar vólvese unha
obsesión en loita coa sobredi-
mensión destes fragmentos) e
sen que se estableza unha diná-
mica dialéctica incardinada no

conxunto do que se relata. 
Nesta historia o sentido trá-

xico das casualidades, e non
son poucas, agradecería máis
fondo tratamento. Son moitas
as ocasións nas que lemos cos
ollos dun espectador, pero o es-
pectador asimílaas sen tempo a
reflexionar, mentres que o lei-
tor dispón de todo o que quei-
ra. Falabamos das casualidades
na trama. Pero non son as úni-
cas. Que a acción suceda no
antroido, non deixa de ser ou-
tra, explicábel como tópico xe-
nérico. Ou o incesante chover. 

Do que Suso de Toro non se
dá desfeito definitivamente é
dun inxustificábel desleixo na
redacción, que afea e contradí a
reflexión que sobre a literatura
se le na páxina 114: (“... a li-
teratura debe satisfacer o bon
gusto). Ocorre isto con moita
frecuencia (como o inconstante
uso correcto do pronome) e
afectan seriamente á compre-
sión, chega a tronzarse a unida-
de sintáctica; o pleonasmo su-
pérfluo tamén aparece, pero o
máis habitual é que a sintaxe da
oralidade se transparente na es-
crita, dando lugar a expresións
da gramaticalidade primaria ou
de agramaticalidade declarada.

Foi, polo demais, lugar co-
mún dicir que Compostela, des-
de o tempo das cantigas, non
exercera a atracción que sen
dúbida merecía. Mais o interese
que vén espertando na ficción
narrativa recente é indiscutíbel.
Trece badaladas é unha mostra
máis: Suso de Toro súmase así
a unha reivindicación na que os
títulos de Méndez Ferrín, No
ventre do silencio, Bieito Igle-
sias, A vida apoteósica, ou ta-
mén Marilar Aleixandre,Teoría
do caos, están aínda frescos na
memoria.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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En dirección á luz
Manuel Forcadela síntese ma-
teria mesmo do seu libro de
poesía Lámpada e medusa, ti-
tulo que o levou ao insomnio
na procura dun trinque para
uns versos cheos de referencia
lumínicas.
Con este po-
emario
Forcadela fí-
xose co
último
premio
Esquío, que
se edita na
colección do
mesmo nome
pola
Fundación
Caixagalicia.
Xunto a el apa-
rece tamén o
acesit do
Esquío, o libro de María do
Cebreiro (Nós, as
inadaptadas). En ambos
sobrevoa Lacan para guialos
pola intensa viaxe desde a es-
curidade interior cara as sinais
de luz.♦

Crónica
de Sarmiento
Henrique Rabuñal leva o
lector polo camiño percorrido
polo Padre Sarmiento, pola
súa educación fora da patria e
pola posterior defensa da cul-
tura galega. Os aspectos
biográficos
mestúranse
cos intelec-
tuais no en-
saio titulado
O Padre
Sarmiento.
Arquivo da
lingua e cro-
nista da
patria, publi-
cado por
Espiral Maior.
Rabuñal narra, tras explicar as
orixes e as circunstancias dos
estudios de investigación
etimolóxica, a o proceso de
recuperación do legado de
Sarmiento.♦

Máis que tatuaxes
“É pouco coñecido o
tremendo potencial que a
tatuaxe pode ofrecer no
campo da expresión artística,
poucos coñecidos son os artis-
tas e as experiencias levadas a
cabo”, di Xosé Manoel
González Rivera. Este artista
decidiu centrar a súa tese de
doutoramento en
estudar a
historia e a
actualidade
do hábito de
debuxar con
agullas o
corpo e ago-
ra publica
Tatuaxe
artística con-
temporánea.
De marxinal,
nada;
hoxendía tatúanse persoas de
idades e gustos diferentes
como se pode ver nas imaxes
que inclúe o libro publicado
por Ir Indo.♦

A sombra
da traxedia
agarda
impaciente
o momento
de se
precipitar
sobre
unhas
personaxes
instaladas
no cotiá.

P R E S E N T A C I Ó N
EN

O U R E N S E
DE

“XOSÉ LOIS EN A NOSA TERRA”
DE EDICIÓNS A NOSA TERRA

VENRES 31 DE MAIO ÁS 20:30 HORAS

NO CAFÉ-CULTURAL AURIENSE

COA INTERVENCIÓN DE

XAVIER PAZ,
AFONSO EIRÉ E O PROPIO

XOSÉ LOIS.

Terror e angustia, na procura da identidade
Suso de Toro volve aos eidos do misterio

A . PA N AR O
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Título: O violín de Sarasate. Un caso de 
Sherlock Holmes.
Autor: Alberto Fortes.
Edita: Edicións do Cumio. Col. Cómplice.

Recuperar para a literatura, a
galega neste caso, unha nova
aventura do detective mellor
dotado da historia en palabras
do Dr. Watson, compañeiro de
cuarto e de fatigas e por supos-
to o narrador das aventuras
deste sobredotado e positivista
detective que residia en Baker
Street, a “máquina de obser-
var, de razoar máis perfecta do
planeta”. Personaxe que se-
gundo Xesús Gónzalez Gómez
“a figura de Holmes vai sendo
coñecida ata acadar un cume
que supera o do seu creador,
que se ve engulipado pola fa-
ma da súa criatura”

Holmes comenza a súa an-
daina literaria en 1887 en Un
estudio en escarlata verquidas
ao galego por Bieito Iglesias e
Manuel Vázquez ao igual que
a obra restante –catro novelas
e cincuenta e seis relatos– aca-
dando unha popularidade que
traspasará o eido literario sen
que saibamos exactamente o
por qué a pesares de barallá-
rense variadas hipóteses. Esta
era tan grande que en 1884
farto e canso tentou matalo en
As memorias de Sherlock Hol-
mes e sucumbiu ao clamor dos
lectores, incluídos os repro-
ches da súa nai, e tivo que re-
sucitalo en 1903 con O can
dos Baskerville.

Conan Doyle inspirouse
para a creación do detective in-
vestigador nun profesor que

coñeceu na universidade e que
destacaba debido á inxeniosa
habilidade que posuía para o
razoamento dedutivo pero
Holmes non é o único persona-
xe destacábel. Son xeniais os
seus acompañantes dende o
doutor Watson ata o archicri-
minal profesor Moriarty co-
rrespondéndolles unha parte
da devandita popularidade que
chegou ao sétimo arte facéndo-
senos inesquencíbeis Nigel
Bruce ou Basil Rathbone en
Voice of Terror (1942) ou as
adaptacións feitas polo direc-
tor Roy William Neil.

En 1987 foille remitido ao
Concello de Pontevedra polos
herdeiros de John H. Watson
o caso situado en setembro do
1886 e que leva a Holmes e
Watson ata a cidade do Lérez
para dar unha conferencia e
ao mesmo tempo aproveitar a
estadía do violinista Pablo
Sarasate, vinculado á cidade
na que resideu cando era no-
vo, onde recibiu leccións de
solfexo. Asistir a un concerto
do dono do Stradivarius Bois-
sier, escoitalo interpretar a
Sonata Kreutzer a quen Hol-
mes admiraba como bo afec-
cionado ao violín  é onde
arrinca a trama da novela de
Alberto Fortes, que ademais
de resucitar a colección Cóm-
plice de novela negra para
Edicións do Cumio, pasear-
nos por unha cidade moi vic-
toriana como Pontevedra (Ca-
fé Méndez Nuñez, Hotel Ma-
drid, A Peregrina, a rúa da
Oliva,...) ou mergullarnos na
discusión que había nese intre

en Europa de quen era o me-
llor violinista. O violín de Sa-
rasate é tamén un caso de
Sherlock Holmes; a eficacia
narrativa de Fortes lévanos a
entrar na vida privada do de-

tective como fixera Billy Wil-
der e descubrirnos o seu ape-
go pola cocaína nos momen-
tos de aborrimento e sen ca-
sos, as discusións cotíans con
Watson e por último as capa-

cidades intelectuais do inves-
tigador para o que o autor
traslade aos lectores ao mun-
do da diversión e do pracer.♦

XOSÉ FREIRE

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

2. TRECE BADALADAS.
Suso de Toro.
Xerais.

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

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

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

NNOONN  FFIICCCCIIÓÓNN
1. CAROLINA OTERO.
Marga do Val.
A Nosa Terra.

2. CELIA MARÍA ARMAS
As mulleres escritoras
(1860-1870).
Laiovento.

3. ESCOLANTES E ESCOLAS
DE FERRADO

Narciso de Gabriel.
Xerais.

4. GRAMÁTICA
DA LINGUA GALEGA.

Rosario Álvarez - Xosé Xove.
Galaxia.

5. GUÍA DAS LINGUAS
DE EUROPA.

Xosé Henrique Costas.
Edicións Positivas.

Tabela das letras

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

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

Sherlock Holmes
á beira do Lérez
Alberto Fortes recrea
o personaxe victoriano

Pablo Sarasate, violinista que, de novo, residiu en Pontevedra.



É un diccionario e nel están os
que teñen que saír pero tamén
hai sitio para outros. Agora rea-
parecen moitos homes e mulle-
res ligados ao cine que estiveron
por un tempo agachados. Traba-
llaron de decoradores, de acto-
res, fixeron de romanos, dispara-
ron nas películas de vaqueiros,
foron artistas de reparto e algún
deles até chegou a ser protago-
nista repetido das “gallegadas”
do franquismo. Nas 268 entradas
do Diccionario do cine en Gali-
cia, 1896-2000 recén editado po-
lo Centro Galego de Artes da
Imaxe (CGAI) as voces máis im-
portantes ocúpanse dos Velo,
Román, Piñeiro, Barreiro, Gil ou
de María Casares. Pero os seus
redactores caeron na conta e in-
vestigaron sobre protagonistas
máis humildes da relación que
Galiza mantivo co cine. 

Coordinado por Xosé Luís
Cabo, Xosé Antonio Coira e
Xaime Pena, é un intrumento
que reconcilia cunha historia
que por tempos pensamos que
se perdera. Desde os pioneiros
do cine como Sellier vanse de-
bullando pequenas biografías
que recollen a persoas tan des-
coñecidas como Beni Deus -
actor no máis cutre cine da pos-
guerra- ou o vigués Luís Bar-
boo un hercúleo actor especia-
lista en dobrar ás estrelas.  

Tamén todo un ronsel de ac-
trices, actores, técnicos ou direc-
tores que chegaron ao cinema
polo camiño da emigración. Ar-
xentina, Cuba, México e Vene-
zuela foron paises nos que desen-
volveron o seu traballo non pou-
cos galegos e galegas. Actrices
como Xosefa Goldar ou Rosario
Durcal, actores como Tacholas
ou directores como Juán Orol. O
exilio está representado por figu-
ras da talla de Carlos Velo ou Xo-
sé Suárez e prestixiosos docu-
mentalistas como os “mexica-
nos” Demetrio e Ángel Bilbatúa,
exilados coa súa nai en México
en 1945 cando o réxime fran-
quista fusilou a seu pai. Francia
viu como se desenvolvía a fulgu-
rante carreira de María Casares
ou as aportacións teóricas dos
xornalistas e escritores Ramón
Chao e Ignacio Ramonet. 

Unha figura relacionada
coa producción e o cine porno
como Ismael González tamén
ocupa un lugar ao pé dun mito
erótico dos sesenta como foi
Gloria Cámara, humilde conti-
nuadora da grande pioneira do
cine internacional, a galega de
Valga, Carolina Otero. 

O escaso idilio que existiu en-
tre a literatura galega e o cine ten
entre os seus pioneiros a presen-

cia do dramaturgo Armando Co-
tarelo, os irmáns Saturno e Ma-
nuel Lois Piñeiro, que en 1925 le-
varon ao cine A virxe de Cristal
de Curros Enríquez. José Signo,
que leva un conto de Castelao á
pantalla, en 1930, protagoniza
outra das voces dun diccionario
redactado por un equipo de vinte
especialistas entre os que figuran
firmas claves da bibliografía cine-
matográfica galega como Castro
de Paz, Manolo González, Hueso
Montón, Folgar, Enrique Acuña
ou Miguel Anxo Fernández. 

Singulares e curiosos

Unha serie de voces temáticas de-
dicadas ao cine afeccionado, ao
cineclubismo, á distribución, aos
documentais ou á arquitectura ci-
nematográfica enriquecen as pá-
xinas dun volume que tamén con-
templa voces específicas das lon-
gametraxes relacionadas con Ga-
liza. Tamén a xeración de actores
e directores que continuou o labor
pioneiro iniciado por Chano Pi-
ñeiro aparecen neste traballo, en-
tre eles directores como Xavier
Villaverde, Pancho Casal, Carlos
Piñeiro, Raúl Veiga ou actores co-
mo Nancho Novo, Luís Tosar,
María Pujalte ou Uxía Blanco. 

Con ilustracións que acom-
pañan á maioría das entradas,
recóllese tamén nomes de mu-
lleres como a malograda en
plena xuventude actriz viguesa
Maruja del Mazo, a escritora e
xornalista Mari Luz Morales,
autora nos anos cincuenta dun-
ha excepcional historia do cine,
ou María Cofán, que participou

na peculiar versión que de Fe-
dra filmou en 1956 o director
vigués Manuel Mur Oti. 

Traxectorias singulares por
esporádicas ou curiosas tamén
foron recollidas no reparto do
diccionario. Actores dunha úni-
ca película como o poeta Serafín
Ferro, o actor anarquista Modes-
to Cid, aventureiros como San-
tiago Genovés, Jesús Varela co

seu 1,25 m. de altura, ou Xan
das Bolas, verdadeiro rei e señor
do papel de “gallego” no cine
franquista. Tampouco son alleos
o grande galán do cine da Repú-
blica, Ricardo Núñez ou os cre-
adores de emporios da distribui-
ción e da producción como Isa-
ac Fraga e os irmáns Cesáreo e
Arturo González, valedores da
mítica Suevia Films.♦
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Andaina
Revista galega de
pensamento feminista

Nº 31. Primavera de 2002. Prezo 4,5 euros.

Lourdes Méndez escribe o ar-
tigo ‘Artes visuais e diferenza
sexual: outras narrativas’.
Uqui Permui reflexiona sobre
a construción de modelos
humanos
irreais. Ma-
ría Ruído
escribe ‘Hi-
percorpos: o
monstro que
tod@s
somos’. Bea
Porqueres
analiza certos
trazos do
autorretrato
feminino. Anna Amorós desta-
ca o carácter de simulación
que caracteriza o mundo
actual, especialmente o difun-
dido polos medios. Charo La-
calle dá conta do modelo de
muller que aparece na ficción
televisiva no Estado español.
Nanina Santos compila
atitudes sexistas no mundo da
música.♦

Brincadeira
Nº 18, 2002.
Dirixe: Conchi Castro.
Edita: Federación Don Bosco de Galicia.

Cristina Losada critica
duramente a celebración de
corridas de touros. Santiago
Valiño e María Sánchez fanse
eco da situación crítica da
pluralidade
das linguas.
Cada ano
morren 25
falas. Dáse
unha guía
para
xestionar
asociacións
xuvenís.
Anxo Iglesias
advirte dos
riscos da obsesión polo depor-
te e a actividade física.
Ademais, Paula Martínez dá
conta da tradicional Festa de
Santa Tegra que cumpre este
ano 90 anos.♦

Compostelán
Magazine socio cultural

Nº 116. Maio de 2002. De balde.
Dirixe: Pilar Comesaña.
Edita: Finisterre.

Xoán Piñón e Roberto
Rodríguez fan unha reportaxe
sobre ‘Trece bada-
ladas’, a
nova fita
de Xabier
Villaverde,
baseada
nunha
novela de
Suso de To-
ro. Esperan-
za Calvo es-
cribe sobre a
reapertura do
Casino de Santiago. Vítor Bel-
ho, Uxía Senlle e Quico Cada-
val escriben sobre o 15º
aniversario da Casa das
Crechas, un dos pubs máis co-
ñecidos da noite compostelá.♦

Protagonistas, secundarios e de culto
O Diccionario do cine en Galicia, 1896-2000
recopila os nomes dos galegos de película

María Cofán debuta en 1956 co papel cun papel na Fedra de Mur Oti.

José Signo adaptou un conto de Cousas de Castelao na película A traxedia de Xirobio.

A.N.T.
Á pregunta de cales serían os principais nomes galegos do cine,
ninguén dubida de que Chano Piñeiro, María Casares ou Fernan-
do Rei ocuparían lugares estelares. Moitos son, en cambio, os no-
mes que non serían citados por case ninguén pero que participaron
dun ou doutro xeito en películas e produccións audiovisuais. O Dic-
cionario do cine en Galicia, 1896-2000 descubre boa parte deles.



Ira (Galaxia) é unha novela
dentro doutra e o xogo de con-
fusións entre a ficción e a reali-
dade é continuo.  “A novela ten
distintas posibilidades. O lector
dá por suposto todo o que lle
contan e ao final descubre que
moitos dos xuízos de valor que
o escritor introduce son falsos”
afirma Xavier Manteiga, un es-
critor que tamén se sorprende
co discorrer das historias que
conta. “Nunca sei onde me vai
levar unha novela”. 

A historia está situada nun-
ha illa do trópico pero esa é ta-
mén condición que lle veu da-
da a Manteiga. “Quería que
houbera unha epidemia de ma-
laria e iso levábame por obriga
a un país tropical, para que esa
peste rematase coa poboación
tiña que ser nos anos corenta
porque é cando non había antí-
dotos”. O escritor situou Mo-
rrer na herba na Galiza mari-
ñeira, Sinfonía inacabada en
Compostela e para Manancial

creou un espacio imaxinario.
Aproveita a explicación para
dar o que semella unha das má-
ximas máis firmes da súa escri-
ta: “Teño un concepto da litera-
tura universal, isto é, que a po-
da ler un chino, un cubano ou
un americano, que sexa accesí-
bel e entendíbel, sen claves lo-
calistas intraducíbeis”. 

Fuxe Xavier Manteiga das
historias moralistas, dos relatos
que inclúen unha moralexa co-
mo clave de actuación pero iso

non impide que para falar de Ira
bote man da súa reflexión sobre
a liberdade baseada no taboleiro
de xadrez. “As personaxes mó-
vense nun clima e nunha xeo-
grafía extrema que condiciona a
súa vida. A libertade é como un
taboleiro, un marco no que, se
te adaptas, podes sobreviver. Se
intentas pasalo estás perdido”.
Outra lición de Ira é unha cha-
mada de atención sobre a perda
de valores: “quen obra ben está
baixo sospeita, acaba conver-
téndose nunha persoa extraña”. 

Dáse en Ira un cambio im-
portante con relación ás tres no-
velas anteriores de Xavier Man-
teiga. “Esta é unha traxedia clá-
sica. O protagonista acaba
arrastrando todo, mesmo o pro-
pio xornalista. Trátase dunha
traxedia de principio á fin que
muda a liña das novelas anterio-
res nas que a traxedia dábase en
conxunción cunha face cómi-
ca”. E no límite da traxedia, a
morte impera na paisaxe creada
por Ira, un tema recurrente na
obra de Manteiga. “Dela nin-
guén se libra, é natural e se a
xente a tivese máis presente e
fose máis consciente da súa rea-
lidade sería máis feliz”. 

Camus e Conrad

Non refuga Xavier Manteiga
das súas influencias literarias,
dos grandes autores que el, coa
súa capacidade de “absorber” e
de “meterse neles”, ten presen-
tes na súa escrita. Unha epide-
mia de malaria leva directa-
mente ao Albert Camus de La
peste. O escritor apunta esa re-
ferencia e mesmo sinala unha
circunstancia nada casual. “O
escritor protagonista aparece
identificado con dúas letras:
A.C.”. De Conrad, Ira ten a
selva e cédelle a homenaxe
máis explícita da novela pero
tamén están Lawrence Durrell
e o seu admirado Faulkner, po-
lo que chegou a un libro que lle
mudou a vida: Moby Dick. 

Á vista salta tamén que a
súa última novela ten menos
diálogos que as tres anteriores.
Xavier Manteiga explícao di-
cindo que é a obra máis “clási-
ca” dun autor que combina a
escrita literaria coa autoría de
guións para cine e televisión.
“Domino a técnica do cine co-
mo boa parte dos autores no-

vos. En Mananciais hai moitos
diálogos e non penso que iso
sexa malo, máis ben é natural e
lóxico”. Afirma que comparte
esa relación coa linguaxe cine-
matográfica con toda a súa xe-
ración, sen embargo, distingue
ben o seu traballo como guio-
nista da súa paixón de narrador.
“O audiovisual é unha linguaxe
distinta, hai que dominar a téc-
nica. A escrita de guións castra
moito, estás limitado polo tem-
po, as novelas son o meu refu-
xio. Son dous campos distin-
tos. Faulkner é un grandísimo
escritor e foi un desastre en
Hollywood”. 

Repite Xavier Manteiga
que non é el escritor de moitas
ideas pero que sabe tirarlle par-
tido ás que ten. “A idea parte
da propia vida, dunha expe-
riencia cercana. Normalmente
un escritor conta a súa vida,
quen negue iso está a enganar.
Non é que se precisen grandes
acontecementos, hai moitas
maneiras de vivir e eu aprovei-
to as pequenas cousas. Gústa-
me mirar” afirma este escritor
que traballa de noite, durme de
mañá e máis dunha vez con-
funde o día no que vive. 

A xeración do cine

De Xavier Manteiga tense dito
que pertence a un grupo de no-
mes que renovaron a linguaxe
narrativa. “Non creo na reno-
vación, pero si na cuestión xe-
racional. Vivimos o mesmo
momento e o producto que fa-
cemos ten que ser unha litera-
tura con puntos en común”. 

As súas dúas primeiras no-
velas están escritas con 18 e 19
anos pero Xavier Manteiga
afirma que esta é unha paixón
que ten desde a infancia. Escri-
be porque lle gusta e, sen des-
vear ningún dato, verte verda-
deira paixón ao falar da histo-
ria que ten agora entre mans.
“É unha novela longa, profun-
da e pode que me agote por un-
ha tempada. Coido que con es-
ta novela dou un salto impor-
tante na miña obra. Son hones-
to, se non me apetecese escribir
ou non tivese nada que contar,
non o faría. Se quedase sen ide-
as deixaría de facer novelas.
Por oficio e por encargo escri-
bo guións. As novelas non, son
a miña vida”.♦
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ler é ser

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

O PADRE SARMIENTO
Henrique Rabuñal

Un ensaio sobre os alicerces
da conciencia de Galiza.

Xavier Manteiga
‘Todo escritor conta a súa vida’

CARME VIDAL

Un xornalista busca a un coñecido escritor nunha illa tropical para lle facer
unha entrevista. Encóntrao nun estado cercano á morte e o autor pídelle que
o axude a rematar a súa derradeira novela. “¿Como quere que se chame?”
pregunta o xornalista ao escritor. “O seu nome é Ira” responde el. Que-
da así batizada a última novela do narrador Xavier Manteiga (Com-
postela, 1968), un libro ao que poñen título os seus propios personaxes.

A . PA N AR O



Case dous anos despois de ver
a luz Cinco, o grupo nacido en
Lugo en 1981 publica Rodeira,
o segundo disco dunha triloxía
que quere visitar as tres trabes
nas que, para o líder de Brath,
Eloi Caldeiro, se sostén o mun-
do: as persoas, a terra e os sen-
timentos. 

Toma o nome das marcas
que os carros deixan nas corre-
doiras, regos labrados polas ro-
das que, mesmo a forza de pa-
sar con insistencia, nunca dei-
xaron unha pegada destructiva
na terra. Rodeira é, para Eloi
Caldeiro, “unha denuncia do
proceso de degradación dos úl-
timos vintecinco anos. Durante
miles de anos pasaron os carros
e a paisaxe seguiu igual e abon-
daron dúas décadas para conta-
minar as fontes e os ríos”. 

Optou Eloi Caldeiro á hora
de compor as letras e as músi-
cas do novo disco por achegar-
se máis que nunca á tradición
galega. “Inclúe unha reivindi-
cación do idioma e tamén da
nosa singularidade cultural
porque no momento no que es-

tamos a vivir é necesario rear-
marse, defender o noso sen fa-
cer concesións” afirma. 

¿Como pasa ao disco esa
defensa do noso? Pois no em-
prego de melodías galegas, rit-
mos de tres por catro, cunha
percusión tradicional con
bombos, pandeiros e pandeire-
tas, incorporación de zanfoña
cun peso propio e terrañolas,
coa sonoridade máis galega das
gaitas e mesmo cun xeito de
cantar “como os vellos”, próxi-
ma aos alalás tradicionais. 

Novos camiños da tradición

“O pasado non pode volver pe-
ro hai que ter conciencia do
que estamos facendo e que é o
que lle estamos deixando ás
novas xeracións. Rodeira re-
presenta unha chamada de aler-
ta pola defensa da terra”, afir-
ma Caldeiro que encontra na
música un medio acaído para
as súas reivindicacións. “É un-
ha forma máis sutil de recibir
as mensaxes. Desde as cantigas
medievais cos xograres dáse na

nosa tradición ese xeito de em-
pregar a música”.

Se en Cinco, apostaba pola
mestura dos sons en  Rodeira
experimenta “unha volta máis
á hora de aplicar á música gale-
ga un sentido de modernidade,
demostrar ao tempo que queda
aínda moito por explorar na
busca de novos sons e novos
camiños”. 

Bebeu Eloi Caldeiro das
fontes tradicionais á hora de
compor os temas de Rodeira.
Leva máis de trinta anos na
música pero nas súas orixes es-
tá tamén a herdanza familiar
que lle chegou do pai e o avó.
“Vivino de forma directa e por
iso cando ideei este novo traba-
llo decidín compor as letras co-
mo as vellas cantigas e inter-
pretalo como se facía antiga-
mente. Non son poemas como
en discos anteriores, son clara-
mente cantigas”, explica Cal-
deiro que, malia a afirmación,
imprime a súa condición de po-
eta en cada unha das cancións. 

Autor de letras e música e
intérprete, Caldeir é tamén pro-
ductor do disco a través da
compañía Sons Galiza que el
dirixe, un selo do que saíron xa
máis de douscentos traballos
musicais e que promoveu a boa
parte dos nomes da música ga-
lega. Fundada hai quince anos,
Sons Galiza adícase a produc-

ción de discos e libros ademais
da promoción e a comerciali-
zación. “Neste momento os
músicos galegos están venden-
do máis fora do país que den-
tro. Precísase unha maior

concienciación para que a xen-
te merque discos e libros  e ta-
mén un apoio decidido dos me-
dios de comunicación que non
están a divulgar a nosa cultura”
afirma.♦
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Eloi Caldeiro canta “coma os vellos” no seu novo disco.                                  P. B.

Rodeira, o disco máis
pegado á terra de Brath

A.N.T.
Luneda é unha parroquia da
Cañiza, un espacio no que os
membros de Laio recollen as
pezas tradicionais para o seu
repertorio. Luneda será tamén
o nome co que sairá o seu se-
gundo disco nos Estados Uni-
dos e Canadá no mes de xuño.
Dous meses despois chegará ás
tendas galegas. As catorce per-
soas que traballaron no novo
espectáculo viaxarán a Canadá
no mes de xullo para presentar
o disco ao vivo.

“Participamos en festivais
americanos o pasado ano.
Marchamos para aló no verán
coas premesturas do que sería
o noso primeiro traballo. Ac-
tuamos en festivais como o
folc de Vancouver e o Roots
Fest. Trátase de eventos que
reúnen a quince ou vinte mi-
lleiros de persoas. Iamos co-
mo un grupo que se estreaba e
recibimos unha acollida sor-
prendente. Así que xurdía a
posibilidade de editar un dis-
co alí e de repetir directos en
xullo deste ano”, explica Tri-
qui, membro do grupo xunto
Pablo Pascual, Leandro Del-
tell, Xoán Hernández, Pedro
Pascual e Xavier Díaz. O gai-

teiro Edelmiro Fernández
acompáñaos en todos os seus
concertos, e con eles viaxará a
Canadá tamén Xermán Díaz,
acordeonista.

Triqui sinala que nos Es-
tados Unidos e Canadá susci-
tan moito interese os sons
procedentes de Europa. “O
que nós facemos semella exó-
tico para os seus ouvidos. Es-
tivemos en marzo en Austin,
nunha feira de programadores
e de xentes das compañías, e
volvemos ter un grande éxi-
to”, sinala. Este músico en-
cárgase das programacións,
aínda que aclara que a elec-
trónica non é nin moito me-
nos a espiña dorsal de Laio.
“O noso son non é folk, é un-
ha mestura de moitos estilos.
Nas ultimas gravacións que
fixemos no estudio de Ma-
drid, dicíannos que non sabí-
an como calificar e presentar
a nosa música. Hai pezas que
soan a folk tradicional, outras
a jazz; hai temas que soan pu-
ramente acústicos e outros
que se poderían pinchar nun-
ha pista de baile”, explica
Triqui que utiliza dúas pala-
bras para a música de Laio:
sutileza e eclecticismo.

Coñécense desde hai máis
de cinco anos aínda que for-
maron o grupo no ano 2000.
Aconteceu despois de sepa-
rarse do gaiteiro Budiño, con
quen gravaban os seus discos.

Non lles gusta falar dos por-
qués da separación. “Xurdiron
problemas e decidimos seguir
o noso camiño. Entre nós
existía boa sintonía persoal e
profesional”, sinala Triqui.

Agora só pensan nesa viaxe
que leva a unha equipa de ca-
torce persoas a Canadá no ve-
rán, pero prometen unha pre-
sentación por todo o alto na
Galicia no mes de setembro.♦♦

Laio edita o disco Luneda no mercado americano
En setembro sairá en Galicia

CARME VIDAL
Rodeira é o sexto disco de Brath e o seu encontro máis di-
recto coas raíces musicais. A defensa da terra, presente en
cada un dos temas, constitúe o motivo principal deste tra-
ballo para o que o grupo recuperou a percusión tradicional
e instrumentos como tarrañolas, bombos ou pandeiros, ade-
mais dunha forma de cantar próxima aos alalás tradicionais. 



O público que sentou diante do
televisor para asistir a Eurovisión
2002 viviu non só unha viaxe vir-
tual a Tallin, senón á España dos
anos 60, cando o réxime preten-
día abrirse a Europa para gañar
divisas e convencer o continente
revolto entre Maios parisinos e
Primaveras checas de que o que
precisaban era un baño de sol e
uns tragos de botijo.

Os directivos de Gestmusic
crearon o mellor escenario para
conseguir que Operación Triunfo
alcanzase a gloria do título euro-
peo. O locutor José Luis Uribarri
gorneceuse na estética que reivin-
dica o 600 rosa e os ollos azuis de
Karina. “Outra vez a familia xun-
ta ao redor da televisión” e a xe-
ración da Academia de Nina en-
controu pista libre para despegar
na máquina do tempo.

No ano no que España lidera a
UE e o Madrid gaña a súa novena
Copa de Europa, Rosa tiña todas as
papeletas para gañar. “Aínda que
só sexa por interese. Os europeos
queren promocionar o programa
de Operación Triunfo. Por iso Ro-
sa vai gañar”. Esta era o argumen-
to dos convencidos da vitoria. Nin
as bondades da canción nin o po-
deroso torrente da voz de Rosa Ló-
pez eran mérito suficiente.

Rusovisión

Catro de cada cinco españois que
miraron a televisión o sábado, 25
de maio, estiveron pendentes do
festival. Por compromiso consti-
tucional descubriron as 24 can-
cións (moitas e demasiado xun-
tas), incapaces de lembrar se os
chipriotas eran uns morenos ao
Take That ou aqueles homes de
kevlar vestidos con plataformas
Art e demais ferranchos incapa-
ces de subir a un avión na era da
Liberdade Duradeira.

Todo o mundo consideraba
aquel desfile de actuacións como
un quecemento para a hora de
verdade, o rosario de points e

puants. Nas votacións dilucidá-
ronse dúas cousas. Esta Europa
non é a de Massiel e o la-la-la. Só
Francia utilizou a fala de Edith
Piaf (só faltaría) para as súas vo-
tacións e o inglés, moitas veces
con acento de California, cobra-
ba unha dimensión irreal nas vo-
ces das perfectas loiriñas das re-
públicas ex, é dicir as que perten-
cían á URSS e a Iugoslavia.

A medida que avanzaba a
puntuación, Uribarri perdía fe no
triunfo. “Xa saben como funcio-
na isto”, dicía antes de adiviñar o
destino dos votos de cadaquén.
“¿Lembrarase Grecia de Malta e

Chipre? Aí está, he, he. Son moi-
tos anos neste festival”. O mes-
mo presentador prognosticara
que Alemaña e Suecia eran as
grandes favoritas. As dúas que-
daron por debaixo de España, sé-
tima. A xermana nin sequera
chegou aos 20 puntos.

Cando Suíza concedeu os 12
puntos que os emigrantes galegos
colleitaron para Rosa, xa todo es-
taba perdido. A expedición espa-
ñola sacaba unhas almofadas de-
coradas coa bandeira de España e
un escudo minimalista que pare-
cía a camiseta dun equipo valen-
ciano da Terceira División.

A ilusión escoábase entre os
siareiros. Malta e Letonia xa che-
garan á final. A cantante medite-
rránea beneficiouse do impacto do
seu vestido e do poder balcánico.
A báltica acabou gañando pola so-
lidariedade soviético-escandinava.
Xa para entón dicía Carlos Le Pen
Lozano. “Vinde para aquí, que é
onde vos queremos”. Europa vol-
vía comezar por riba dos Pirineos.

Mal perder

A vitoria de Marie N foi xusta. A
letona tiña unha canción festiva-
leira e unha coreografía pastiche

que posuíu elegancia. Mais para
os tertulianos, a razón da derrota
de España había que buscala na
conspiración de Kaliningrado.
Ao redor deste enclave ruso en
pleno Báltico, todos os países
acordaran votárense entre eles.
“Así favorecen o turismo e dan a
coñecer uns países que non exis-
tían para nós”, dixo o enviado
especial de La Vanguardia.

Uribarri despediuse para
sempre por enésima vez. “Non
pasa nada. Fíxose un gran traba-
llo. As bases están postas para
volver gañar Eurovisión. Sínto-
me orgulloso de ser español”.
Rosa López, algo desorientada e
amparada na dire Nina, só alcan-
zou a murmurar “Viva Ezpaña”.
O público en Granada ruxía e
volvía insultar a coro a desagra-
decida Europa.

Incapaces de asumir a derro-
ta, moitos “expertos” acusaron a
canción letona de plaxio. Que se
Ricky Martin, que se Lou Bega.
Esqueceuse que existe o mambo
era xa famoso con Pérez Prado
hai 50 anos e que a canción ga-
ñadora só é unha mostra máis do
seu compás. Aí doeu. Aqueles
rusos conspiradores gañaban cun
ritmo xenuinamente latino.

TVE foi a única que saíu
contenta do festival. Audiencia
unánime, publicidade gratuíta en
todas as outras canles e un enor-
me beneficio. O director do ente
desculpou “certos deslices” e só
quixo salientar a enorme audien-
cia obtida “non só no Estado se-
nón na zona de influencia da no-
sa canle internacional”.

Os máis doídos son os parti-
cipantes desta primeira edición
de Operación Triunfo. Acabóu-
selles a garantía. A partir de ago-
ra, xa terán que voar sós porque
a partir de setembro outra pro-
moción de cadetes entrarán na
academia para preparar a toma
de Riga. De momento, as ban-
deiras sobrantes de Tallin poden
ir correndo para Corea.♦Nº 1.036 ● Do 30 de maio ao 5 de xuño de 2002 ● Ano XXV

A derrota de Rosa
e o triunfo do mambo

CÉSAR LORENZO GIL

Rosa de España, volveu de baleiro de Tallin. O estado busca culpábeis: a conspiración de Kalinin-
grado. O que peor senta en Operación Triunfo é que Letonia gañase o festival con ritmo de mambo.

A expedición española despediuse co puño en alto, símbolo de Operación Triunfo.

Marie N, esquerda, foi a gañadora. A alemana Corinna May, centro, resultou a gran decepción. Ira Losco deixou segunda a Malta.



Algúns destes obxectos singula-
res son tan artesanais que seme-
llan únicos. A producción en se-
rie quedaba lonxe e é doado ima-
xinar que moitos deles naceron
dunha necesidade puntual. No se
teñen visto moitas fouces para
manechos, e na exposición que
ten lugar no museo Liste de Vigo
pódese contemplar unha ben ru-
da, pero útil para o acomplexado
dono. Forma parte da colección
de obxectos dispares, pero sem-
pre funcionais, que garda Olim-
pio Liste no seu centro de Oseira
e que están datados en diferentes
momentos do século XX. El
mesmo explica que, se ben unha
boa parte, eran comúns na aldea,
outros son únicos. Como no caso
do ferreiro que soluciona un pro-
blema co “podón do manicho”. 

Os que si automatizaron ben
cedo o seu traballo foron os cre-
gos a xulgar pola antigüedade do
cortador de obleas para misa que
puidemos ver. E os feirantes, cun
cinto de coiro baixo a roupa para
gardar os cartos, clara antecesora
das riñoneras ou faltriqueiras,
aínda que estas se exhiben. ¿E
que dicir dos escribáns? Un ob-
xecto con aparencia de lámpada
funciona como quentador para
os dedos do que pasaba horas es-
cribindo e outro que semella un
estuche xigante de lentes de con-
tacto é un tinteiro portátil.

Que traballiño debeu pasar o
que montou a cortadora de pata-
cas. A primeira vista un pensa que
é unha maquina de imprenta. Para
facer máis amena a visita, algúns
dos obxectos locen un interrogan-
te en troques dun cartel explicati-
vo. Trátase de adiviñar a súa fun-
ción e resulta doado non acertar
nin un. O pelador de patacas xa
estaba máis espallado, aínda que
quen tivese feito a mili non quería
volver a velo diante. Na cociña
eran pequenos muíños de café, os
rudimentarios batedores de ovos e
os funís de oso para a zorza.

Dentro desta colección, Liste
posúe unha morea de pequenos
artefactos para levar mellor as
tarefas do agro. Fendevimbios,
tesouras que ían facendo buratos,

sacholos para as cebolas, estolla-
deiras para o millo ou a agulla
dos mollos, para as mans do la-
brego canso de retorcer a palla.
Outros, ademais de nomes orixi-

nais como a casula do tentemozo
e a ra do muíño, son pequenas
pezas que soportan sorpren-
dentemente o equilibrio do carro
e do muíño respectivamente. Co-

ma se fose maxia, que é unha ex-
presión que utiliza Liste para
comprender os pequenos mila-
gres cotiás que supuxeron estes
obxectos.♦
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A esmorga
BIEITO IGLESIAS

No  batifondo que
se armou coas
medidas

antibotellón e no
contexto da represión
municipal dos ruídos
noitébregos, que traen
por coronilla aos
concelleiros de varias
cidades (entre elas
Santiago) con
estrondosa movida,
comparece o sociólogo
Cancio e diagnostica:
“Perdeuse o respecto”.
Hai poucos anos, o
propio Cancio, de par
do Príncipe Galín e dun
burriño baptizado
como Juan Jacobo
Paradox, percorrían
Compostela en ruada
iconoclasta e festeira. O
sociólogo das polainas,
mesmo acudiu aos
platós de tv cun
paraugas
seteparroquias por
única vestimenta , a fin
de promocionar o
nudismo. Eran tempos
de gaia ciencia, de gioia
pasoliniana, de gai
saber e gozo de vivir.
Parece que varios
cursos pasados, xa non
é cousa de adorar a
Madonna Frivolidade.
Anque así sexa e
admitindo que cambian
as persoas e
circunstancias, entendo
que se interrogasen ao
asno Paradox (caso de
que viva aínda, pois o
destino dos burros
vellos é servir de
alimento barato prás
feras do circo) sobre o
problema da mocidade
pándiga, respondería
con máis chispa e
subtileza. É ben certo
que, no fin de semana
abalado pola troula, nin
dorme o ollo nin
descansa o óso.
Digamos que, como
prediciu H.G.Wells n´A
máquina do tempo, hai
unha parte da
humanidade (a criada
entre algodós de
molicia, de regalerías e
modas, de xuvenilismo
elevado a idolatría) que
se infantiliza. Hai unha
regresión ao homo
ludens, unha demanda
de brincadeira
perpetua e de felicidade
química, un carpe diem
que pensa que as copas
se acaban, que cómpre
apurarse a engulir eses
fugaces éxtases.
¿Causa? Un rapaz
produce máis bebendo
no pub que
traballando. Economía
política do capitalismo
hedonista. ¿Que nos
queda? Esperar polos
bárbaros.♦♦

GARRINCHA

A POLÍTICA ACTUAL, DISE... 
É CASE SEMPRE UN REVOLTALLO

DE INTERESES PERSOAIS,
TRASEGO DE CARTOS, 

HIPOCRESÍAS E PROMESAS
POR CUMPRIR...

SENÓN...
¡NUNCA ME

TERÍA
METIDO EN
POLÍTICA!

¿COINCIDE
VOSTEDE
CON ESA

AFIRMACIÓN?

¡ABSOLUTAMENTE!

Un obxecto, unha 
s o l u c i ó n

A. ESTÉVEZ

Aparellos que cortaban as patacas en tiras e tenaces que facían os
ollais na roupa existían décadas antes da teletenda. Non se sabe se res-
pondían sempre á demanda popular ou ás ocorrencias dalgún enxeñoso.
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Só que as fachadas triangulares
arrimadas non son de camisa
branca de cal senón de granito
claro (gris Mondariz) e a medite-
rraneidade das casas estreitas
arrimadas polo ombreiro perdese
aqui por mor das outas fiestras
cadradas que buscan o mar.

É a derradeira obra de Rossi,
que morreu a pouco de visitar o
vello matadoiro municipal de Al-
cabre, na punta do Muiño ao pé
do cabo de Mar que sinala a en-
trada Sul en Vigo. O arquitecto
milanés namorouse dos altos te-
llados que avanzan sobre o mar,
do soño industrial desertado e
mostrouse dende o primeiro mo-
mento partidario de conservalo. 

Sen dúbida o conxunto vai ser
recoñecido coma unha das gran-
des obras de Rossi, ao que alguén
chamara arquitecto poeta ou pin-
tor arquitecto, coma Le Corbu-
sier, sobre todo polos seus teatros
de Toronto e Venecia. Portela foi o
encargado de levar esta interpreta-
ción até o edificio de nova feitura,
a praza interior de lastros, o pei-
rao, o mobiliario de relación co
mar. “Neste proxecto, tanto so es-
pazos rehabilitados coma os de
nova planta, así como os ámbitos
que se conforman entre eles, for-
man un conxunto de orde superior
que é o Museo do Mar de Galiza,
concebido como unha peza urba-
nística que serve de transición en-
tre terra e mar e se configura coma
un cabo, entre a natureza e o arti-
ficio que incorpora o Mar de Vigo
coma unha parte máis do proxec-
to, de seguro a máis importante”,
sinala César Portela.

Dende o momento que asu-
miron a obra, os dous arquitectos
describiron o mar como un ele-

mento que envolve e transmite
carácter a toda a actuación. En
1992, Aldo Rossi visitara Alca-
bre e declarou á redacción de A
Nosa Terra que máis que un mu-
seo que encerrase o Mar de Vigo

idealizaba o Mar de Vigo apode-
rándose dun espazo aberto.

A pesca no primeiro 

A asignación de temática e conti-

dos do Museo do Mar de Galicia
correspondeu ao Consorcio da
Zona Franca de Vigo que esco-
lleu o mar como actividade in-
dustrial, unha opción previsíbel
cando a propia institución que

suplantar á Consellería de Cultu-
ra (que desertou o proxecto na re-
alización da obra) é unha axencia
de comercio e o comité asesor es-
tá dominado por biólogos, ocea-
nógrafos e, entre outrios, un eco-
nomista que nos deu a mellor his-
toria da pesca e a conserva como
Xoam Carmona. O primeiro índi-
ce anuncia atención preferente
para a salga, a conserva o conxe-
lado e as artes e barcos de pesca.

O museo que reclamaran a co-
mezos dos oitenta Xesús Franco e
Ramón Novo, mariños/escritores,
tiña unha visión máis enciclopé-
dica da relación de Galiza coas
mares, ao estilo da miscelánea de
navegantes e curiosidade de pes-
cadores que recadaran os Massó
en Bueu, coma un cadro de Urba-
no Lugrís. Alimentaban a o soño
de recuperarmos un relato dos na-
vegantes galegos do Pacífico: Al-
varo de Mendaña, a capitana Isa-
bel Barreto, Mourelle de Corme,
xunto aos mareantes de Ponteve-
dra que deran nome aos alisios e
ás illas da canela. 

A dirección do museo prome-
te unha exposición permanente na
que cobrarán vida o mar e a pes-
ca. “Dúas áreas temáticas á súa
vez divididas en seccións para
unha mellor comprensión: a  pes-
ca da balea, a Batalla de Rande e
a historia do lugar do Museu”.

As exposicións monográfi-
cas, se cadra itinerantes, serán
parte principal da programación
do Museo segundo indica a li-
teratura de man elaborada polo
Consorcio da Zona Franca para
dar a excelente nova da posta en
marcha deste espazo privilexia-
do para contar recordos e pro-
xectos do mar da Galiza.♦
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CANTINA
MEXICANA

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

Tapería - Cervexería
Teléfono 986 672 439

A pesca será a primeira actriz
do Museo do Mar

G. LUCA

César Portela e Aldo Rossi idearon un museo do mar que recrea o perfil dunha fábrica de
conservas do XIX. Sobre a fachada voan os tellados altos de Curbera en Aldán ou a beira-
mar central de Bueu aserrada polas cubertas empatadas a dúas augas da vella salga de Mas-

A dirección do Museo promete unha exposición permanente na que cobrarán vida o mar e a pesca: “dúas áreas temáticas á súa vez
divididas en seccións para unha mellor comprensión. A pesca da balea, a Batalla de Rande e a historia do lugar do Museu”.
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Adivíñase un visitante novato
en Estaca de Bares porque nada
máis verse fronte á inmensida-
de do mar intenta acender un ci-
garro, no mesmo punto no que
deixamos de falar do Atlántico
e dicimos Cantábrico ou vice-
versa, depende de onde veña-
mos. Nun lugar no que somos
recibidos polos muíños dun
parque eólico, dos primeiros
que se instalaron en Galicia,
prender un pito require varios
números circenses, e se un o
consegue, xa pode correr a aga-
charse tras unha rocha, se quere
evitar que llo fume o vento, ese
vento que ten chegado a zoar a
180 quilómetros por hora. A
ninguén se lle ocurre deixarse
caer por alí en días coma este.

Pero a tentación dos fuma-
dores persiste, tras deixar ás
costas o faro construído en 1859
cunha escaleira interior realiza-
da na fábrica de Sargadelos, e
procuran unhas rochas nas que
poder chuchar o fume mentres
alegran a ollada. A punta máis
septentrional da península é co-
mo unha lingua de sete quiló-
metros que se mete na auga. O
faro está a máis de noventa me-
tros de altura sobre o mar e nos
acantilados é posíbel ver moreas
de aves migratorias, das que
viaxan en grupo dúas veces ao
ano. Alcatraces e cormoráns
xustifican o observatorio ornito-
lóxico. Os camiños en Estaca de
Bares desafían o equilibrio dos
milleiros de visitantes que se
achegan cada ano atraídos pola
fama case mítica deste lugar que
separa as rías de Ortigueira e Vi-

veiro. Se un bota a andar entre
os carreiros, atopará ata un cas-
tro da idade de bronce.

E se tras o impacto mental
das ondas que rompen nesta
punta cuia raíña é a dureza da
rocha, un ten vontade de baixar
á explanada adxacente atopará
os pantasmagóricos restos dun-
ha estación estadounidense. Hai
agora corenta anos os EE UU
instalaron alí unha base militar
da que aínda quedan aramios e
unha nave abandonada. Paisaxe
inspirador para Manuel Riveiro
Loureiro que na novela xuvenil
Sabotaxe na Estaca de Bares
urdía unha trama na que os ser-
vicios de intervencion america-

na non alcanzan a saber quen
emite unhas ondas magnéticas
que están a impedir a comuni-
cación entre a base e a central
americana. O investigador
protagonista descubre que as
vacas salvaxes da zona teñen
unha bobina de cobre nos cor-
nos que torpedea as emisións
por satélite. O dono das vacas,
que vive na achegada illa Coe-
lleira, está vingando a súa fami-
lia, emigrante a Cuba e Viet-
nam. Cacho Pampín non revela-
rá a identidade do vello aos EE
UU. Posturas anti-ianquis com-
partidas tamén polos antimilita-
ristas galegos, estes reais, que
marcharon cinco veces a Estaca

de Bares para protestar ata que
a base foi desmantelada. 

O verán chama a ir visitar
este cabo, aínda que hai quen
prefire sentir o mar nun deses
días desacougantes. ¡Ollo! os
cambios de tempos son ás ve-
ces imprevisíbeis e, tamén, pe-
rigosos. O pracer do cigarro
non pode obviar os náufragos
nunha zona sagrada para os
percebeiros. Ao retomar as
congostras e volver pasar polo
faro, as opcións son variadas
como visitar a praia de Esteiro
ou baixar ao Barqueiro a tomar
unha cervexa. Atrás queda o
vento salvaxe e, adiante, o con-
solo dun pito tranquilo.♦

A 180 km / h por Estaca de Bares
Sitios A. Estévez

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

Despois de trinta anos na procura
da verdade, Flavio Xustino ato-
pouse de súpeto cun home que lle
recomendou ler as Sagradas Escri-
turas, e daquela pensou que, por
fin, encontrara a solución a todas
as súas preguntas. Mal sabía el que
non todos pensaban a todas pensa-
ban igual nin se deixaban conven-
cer coas mesmas teses. Mal sabía
Xustino que as discusións do pen-
samento teñen moi mal final.

N acera este filólogo en
Samaria, a comezos do
século segundo, e an-

dou no estudio da filosofía, perco-
rrendo as distintas escolas sen en-
contrar en ningunha delas aquela
que mellor contestase as súas dú-
bidas. Xustino estudia, atende, ca-
vila e sempre encontra unha pre-
gunta sen resposta; pasa pola esco-
la pitagórica, pola aristotélica, a
estoica, a platónica e finalmente,
cando semellaba que en ningún la-
do ía encontrar esa relación causa
efecto que xustifique as leis da vi-
da, mentres pasea por unha praia,
acércaselle un vello de barbas
brancas e dille rotundo: “os filóso-
fos andades extraviados”.

—¿E cando non? –pensou el.
O vello seguiu camiñando ao

seu lado, adoutriunándoo e reco-

mendándolle ler as Sagradas Es-
crituras. E el, seguindo o seu
consello, descubre uns textos
cheos de paralelismos co que
aprendera durante tantos anos de
estudio, o que lle fai concluír
que, sendo a Biblia tan antiga,
toda filosofía está baseada nos
dictados de quen a suxeriu, e po-
lo tanto, ese Deus de quen falan
os cristiáns ten que ser o único
verdadeiro, capaz de inspirar o
mellor de cada unha das distin-
tas correntes de pensamento a
partir da lei mosaica. Pero o me-
llor de todo, para el, é a estreita
relación que encontra entre filo-
sofía e relixión.

Xustino convértese desde
entón nun defensor das
teses cristiáns, abre un-

ha escola en Roma e nela impar-
te ou debate sobre filosofía, pero
iso si, a conclusión final sempre
era a mesma: “todas as verdades
do mundo están inspiradas por
Cristo, polo tanto o cristián está
destinado a gobernar o imperio”.

—Xa están os cristiáns fa-
cendo oposición. Non queren
fundar un novo estado, queren
mandar no que xa existe.

O convulso mundo filosófico
daquel momento, leva aos apolo-

xistas cristiáns a asegurar que só
no cristianismo se encontra a sim-
biose entre sabedoría e relixión, al-
go que as distintas correntes do
pensamento sempre mantiveron
disociadas; e entón Xustino escri-
be ata oito volumes para explicalo,
dos que só se conservan dúas apo-
loxías e un “diálogo con Trifón”,
considerado como a súa principal
obra, onde mostra a relación entre
as distintas escolas e o cristianis-
mo, ata facer da nova relixión un
compendio da sabedoría da época.

Das apoloxías, unha é
apéndice da primeira,
que fora dedicada ao

emperador Antonino, pero nela
comete o error político de dicir
que os estoicos non entenderon
ben as cousas; e conclúe que to-
da filosofía nos leva ao Deus dos
cristiáns e únenos a El. 

A Marco Aurelio, que desde
neno abrazou as teses dos estoi-
cos, non lle debeu gustar moito
esta conclusión.

Os apoloxistas, procedentes
na maioría dos casos das escolas
gregas, aínda redundan nas teses
de Flavio Xustino e asegura que o
cristianismo é a úncia corrente de
pensamento capaz de solucionar
os problemas que as demais só ex-

poñen, proclamando, unha vez
máis, que este “debe acabar por se
converter na relixión do imperio”,
para que o imperio non morra.

¿Era unha simple discusión
política ou unha provocación?

A conclusión final acurralaba
ao senado e sacáballe as cores a
aqueles que xustificaban a exis-
tencia de deuses carentes dunha
liña de pensamento. Decátanse
de que Xustino serve de ponte
entre a filosofía pagá e a cristiá,
facendo que esta prevaleza sobre
todas e dando argumentos para
negar as verdades do estado.

A razón de ser de Roma
poñíase en dúbida, e
aquela frase de Marco

Aurelio, “a arte de vivir semella
máis unha loita ca unha danza,
porque na vida hai que se manter
inamovíbel e preparado para o
que nos poida caer e nos sexa
descoñecido”, cobra o valor dun-
ha declaración de guerra.

Aos poucos anos de ser no-
meado emperador, un xuíz do es-
tado, fiel aos preceptos ideolóxi-
cos do gobernante, decide poñer-
lle freo aos apoloxistas. E des-
pois dun duro interrogatorio,
Xustino foi decapitado na com-
paña doutros seis cristiáns.♦

Santo Xustino, un filósofo opositor

Saúde e
alimentación
XURXO G. LEDO

Na sociedade actual
ter saúde significa
non padecer

enfermidades recoñecidas
pola mediciña oficial. Se
non tes os síntomas que se
tipifican como propios dun-
ha patoloxía  entón o que
che pasa é unha mera espe-
culación.

Uns médicos falan de
estrés, outros de problemas
psicolóxicos e case que
todos rematan recetando
algún medicamento. Se o
medicamento non dá un re-
sultado positivo próbase
con outro e si funciona é
atribuido ao efecto placebo.

O que non parecen con-
siderar os médicos é que
cada persoa presenta uns
síntomas específicos que en
boa parte coincidirán cos
comúns pero noutra serán
propios desa persoa. Cada
quen te uns problemas e a
orixe dos mismos non ten
porque ser coincidente e
mesmo non ten porque ma-
nifestarse do mesmo xeito.

No sistema que estamos
a soster entre todos non se
teñen en conta a gran canti-
dade de padecementos deri-
vados da alimentación.
Fálase do estado de
benestar pero non se teñen
en conta consecuencias, sim-
plemente porque a mediciña
oficialista non os considera
problemas e as autoridades
fan a vista gorda..

Exemplos temos moitos
pero citareis algún deles:

A comida que levamos á
boca está en gran medida
modificada, tratada con
procesos químicos que alte-
ran a súa composición; así
se facemos unha mínima
revisión dos envases nas
tendas, poderemos compro-
bar coma case todos os pro-
ductos levan zucre, ou gasi-
ficantes, ou están alterados
xenéticamente. ¿Cómo
saber que están
manipulados xeneticamen-
te?, pois lendo que o envase
pon graxa hidroxenada (ou
parcialmente hidroxenada).

As autoridades
sanitarias non só coñecen
isto senón que o consinten.
Agora todo se elabora sin-
téticamente en
laboratorios porque é máis
beneficioso económicamen-
te. O campo non é rendíbel
na economía capitalista,
non se pode un arriscar a
que o mal tempo estrague
a colleita.

Como calqueira pode
comprobar, a xente vaise
do campo ás cidades para
traballar nas industrias e
eu pregunto: ¿se non queda
xente no campo para traba-
llar a terra e recoller
alimentos, como chegan a
nós as mercancias que des-
pois comemos?♦♦



A denunciadora información de
Horácio Vixande que se publi-
cou, hai duas semanas, en A No-
sa Terra, co epígrafe de Os con-
des de Aldán pretenden restau-
rar o señorío feudal no Morrazo,
despertoume a lembranza do ex-
home –no sentido que lle deu
Maximo Gorki a este termo– que
foi modelo de meu centenario
heterónimo Ánxelo Novo, ex-
conde de Grovas.

Xa que os señores de Aldán,
que eu saiba, non ostentaban o tí-
tulo de condes disa terra, senón o
de condes de Canalejas, e o ante-
penúltimo diles foi Armada Qui-
roga, quen serviu de dechado pa-
ra o meu ex-conde de Grovas,
aínda que me esquezo agora do
seu nome de pia.

Pois intrigoume e simpati-
zoume a personalidade
daquel noble e desfarra-

pado bohemio que deambulaba
polas rúas e tascas composteláns
nos anos da República, en que eu
cursaba na Minerva galega. Era
un tempo no que a fidalguía vi-
ñera a menos e os arruinados fi-
dalgos cobixábanse no Casino de
Cabaleiros, sen abonar as cuotas
de socio, divirtindo coas súas ve-
llas anécdotas e novos azares,
aos señoritos da emerxente bur-
guesía. O especimen diles era
don Amalio Taboada, corpulento
e chistoso cabaleiro, de erizado
bigote e bastón  desafiante. Xun-
to con outros compañeiros de li-
quidada fortuna, tal coma o do
piollo verde, entretiña con seus
contos aos flamantes socios do
Casino Santiagués.

Mais, Armada Quiroga, de
maior alcurnia, non participaba
naquelas tertulias nin nos xogos
do Casino. Somentes lles permi-
tían acceder á biblioteca da enti-
dade, onde afanosamente tradu-
cía ao castelán novelas inglesas,
que logo conseguiría publicar
na revista Blanco y Negro, por

entregas. Viña a ser o único me-
dio de vida que lle restaba a
aquil singular aristócrata, dos
máis rancios linaxes galegos,
que volatilizara a súa minguada
facenda, cos vapores do pouco
alcol que graduaba o ribeiro e o
albariño, e o moito máis que xe-
nerosamente enriquecía os vi-
ños de Xerez da Fronteira e
Sanlúcar de Barrameda.

N on embargantes, Ar-
mada Quiroga, vela-
ba a dipsomanía coa

perenne cortesía do seu sorriso,
que en troques non disipaba o
recendo alcólico dos seus beix-
zos. Aínda que eran as súas
avanzadas ideas as que impedí-
an, maiormente, que fose acep-
tado, coma don Amalio, na pe-
cera do Casino, que aínda dá á
Rúa do Villar. Posto que o con-
de de Canalejas tiña fama de
troskista, que sen dúbida era a
especie de marxista que millor
se acougaba á maneira de ser e
pensar dos intelectuais galegos
da vangarda.

■ O MODELO DE ÁNXELO NO-
VO. A figura, virtualmente es-
perpéntica, do infeliz conde de
Canalejas foi xerminando no
meu miolo, xa daquela, o perso-
naxe apócrifo e hipótetico –ao
modo do machadiano Juan de
Mairena– de Ánxelo Novo; o
ex-conde de Grovas, que vende-
ra o seu título da nobleza por se-
te mil reás e un queixo do país;
non sei se tetilla, ou de San Si-
món. Rebrotaría de sócato can-
do poucos anos despois, trans-
curridos os da Guerra e algúns
da postguerra, apareceu de no-
vo, ante os meus deslumbrados
ollos, a desfarrapada e espér-
pentica pinta de Armada Quiro-
ga –tal coma se fora un per-
sistente protagonista de Luces
de Bohemia– baixo o reloxio do
Banco de España, na Cibeles.

Alí, na máis estratéxica es-
quina do estado español, entre a
rúa Alcalá e o Paseo do Prado,
frente o Palacio de Buenavista,
Ministerio da Guerra aínda por
moitos anos, se atopaba o conde
de Canalejas, agardando segu-
ramente o paso dalgunha das
súas acaudaladas curmáns que
retornaran a Madrid, ao deixar
de estar “cercada de fogo”. Da-
do que volveran á “vila osárea”
as donas da antiga oligarquía
galega que gobernara a España
antes da Ditadura do xeneral
Primo de Rivera. As fillas ou
netas de Montero Ríos e de Li-
nares Rivas, de Besada, Buga-
llal e os Gasset; e máis as viú-
vas dos grandes caídos e as se-
ñoras dos xenerais e xerarcas
do franquismo, emparentadas
máis ou menos con Armada
Quiroga.

Ámaña invernal daquil
día madrileño enfria-
ría, aínda máis o andra-

xoso corpo do pequeno conde; o
que medraría a compaixón das
curmáns pola incuria do parente,
e por iso o dispendio do seu bol-
so. Pasou, en efecto, unha dama
velliña, embrullada nun abrigo
de astrakán, mostra entón da ri-
queza, femenina, e Armada pú-
xose a falar con ela, baixo o re-
loxio do Banco. A curiosidade
retúvome durante os dez minutos
que nil contéi, e que pasaron
contándolle o conde as súas cui-
tas á señora que pensei que sería
unha das súas ricas curmáns que
moraban de novo en Madrid.

Máis tarde deducín que
aquela dama era a anterior Mar-
quesa de Santa Cruz de Ridadu-
lla, nai do marqués que se faría
tan célebre no famoso 23 de fe-
breiro. Pois tiñan tales Marque-
ses de Santa Cruz o seu fogar
pacego nun edificio da súa pro-
piedade no primeiro tramo da
rúa de Alcalá, e quedáballe en

camiño. Despois de escoitar
tristemente a Marquesa a sal-
modia de Armada, e facerlle al-
gunha observación, tirou do seu
bolso un moedeiro, e diste un
billete de cinco pesos, módulo
da elegante caridade naquela
época, que entregou ao primo
carnal do seu marido; o Mar-
qués e xeneral de Artillería, ca-
baleiro de Santiago, presidente
vitalicio da Irmandade Católica
do Exército.

Despediuse moi afectuosa-
mente o probe Conde da rica
Marquesa, e penso que non vol-
vín a atopalo na súa vida, aínda
que quedou pra sempre impresa
na miña cachola a imaxe real do
meu quimérico Ánxelo Novo,
ex-conde de Grovas, un dos cen
nenos que fundaron o Partido
Comunista Español e logo conti-
nuarían fideis ao trotskismo.

■ TRANSICIÓN VALLE-INCLA-
NESA. Don Ánxelo, aínda que
nacera, fantasticamente, o 3-V-
1898 nun balcón da rúa do Pra-
do, frente o Ateneo de Madrid,
tardou en darse en coñecer, ata
a etapa matritense da revista Fi-
nisterre, fundada en Pontevedra
por Emilio Canda. Na que em-
pezou a colaborar, xunto a Cun-
queiro, Cela, Blanco Tobío e
outros madrigalegos daquela,
nunha sección brevísima, epi-
grafiada La cachiporra atómi-
ca, que naquil tempo de Hiroxi-
ma e Nagasaki estaba moi de
actualidade.

A estampa mendicante do
prócer de Aldán impresionárame
tanto que pedín que ilustrara con
ela, a súa escueta columna de Fi-
nisterre, certo malogrado artista
que ademais de ser bisneto dos
meus bisavós maternos, dábase a
casualidade de que era tamén so-
briño carnal dun cuñado do con-
de bohemio e consorte da herdei-
ra do seu título.

Foi iste D. Julián Pérez
Esteso, un dos Fillos de
Olimpio Pérez, os ban-

queiros santiagueses; quen sería
o pai ou avó dos que o perspicaz
Vixande chama condes de Al-
dán. A súa propia fortuna coido
que dou novo lustre ao título de
conde de Canalejas, cando a súa
esposa o herdou. E significaría a
clave da restauración do preten-
dido señorío feudal no Morrazo.
Un título que nada ten que ver
co Ducado de Canalejas, que foi
concebido, postumamente, a D.
José Canalejas y Méndez, por
ser con Prim, Cánovas e despois
Dato, un dos catro estadistas ví-
timas de magnicidios sendo xe-
fes de Goberno.

O título do Reino que tivo en
Armada Quiroga un virtual per-
sonaxe de Luces de Bohemia, pa-
saría máis tarde ao maior dos so-
briños da súa casta, que a revita-
lizaría coa rexa forza dun Ro-
mance de Lobos. Tras de mirarse
aquil tío no espello cóncavo do
Calexón do Gato, virían a consti-
tuír os seus sobriños unha sorte
de dramatis personae dunhas
novas Comedias Bárbaras; que
ben poidera telas escrito o finado
Xosé Mª Castroviejo Blanco-Ci-
cerón, posto que ninguén como il
disfrutaba da boa amistade dos
seus fidalgos coterráneos do Mo-
rrazo e Compostela.♦
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Maria
Goretti Fariña
‘Cando estou feliz
non escribo
unha liña’

A.N.T.
Ven de gañar o premio de
poesía Avelina Valladares
con Os eidos desvividos.

Poetas finados non hai
moito como Uxío Novoneira
ou Fiz Vergara fixeron dos
eidos títulos ben senlleiros.
Xustamente o nó do poema-
rio, que leva por nome En
vida deles, tenta ser unha
lembranza emocionada dos
mortos da casa. Iso que na
poesía clásica chámase ele-
xía íntima. Prefiro dicir que
é pranto tan só, que é unha
tradición máis nosa. Se o an-
terior poemario Nai e máis
ninguén a destinataria era a
miña filla, aquí a lembranza
é para os antepasados.

Xa, en narrativa, gaña-
ra hai dous anos o premio
de Medio Ambiente da
Xunta.

O lerio medioambiental
é parte do meu traballo; le-
vo tempo ás voltas coa xes-
tión do lixo, que é ademais
materia da miña tese en Mi-
nas. Só cos desatinos am-
bientais dos que teño noti-
cia, enchería un curioso
anecdotario. Nos relatos ga-
lardoados predomina o hu-
mor, mesmo negro, co seu
migallo dese lixo de luxo
que chámanos poesía.

E nesa poesía, ¿que é o
que a motiva?

Para que alguén se escor-
ne coa cousa lírica, non se
precisa máis motivación que
a da propia existencia, a
simple lectura da vida dá
moito para queixarse, e o la-
mento con todas as súas va-
riantes ou sensibilidades ven
sendo o miolo da temática
na que levo case vinte anos.
De feito, nos escasos días de
estar feliz, non teño constan-
cia de escribir unha liña.
Laiarse é moito máis litera-
rio. Hai que desconfiar da
poesía festiva, é fraudulenta.

¿Canto ten de especial
gañar este premio poético?

Para min, que nin seque-
ra son de letras, significa o
recoñecemento e posíbel pu-
blicación dun traballo moi
recente, xa que pasaron es-
casos meses desde que finou
miña nai, que xa estaba viú-
va, e o recordo do pasado es-
tá moi presente.♦

O exemplo de Armada Quiroga,
conde de Canalejas



AllarizAllariz
■ ACTOS

FESTA DO BOI
A popular festa da vila ala-
ricana estáse a desenvolver
ata o domingo 2 de xuño.

■ MÚSICA

ALBERTO BUNDI E
TURMAANGOLOGALAICA
Os ritmos afro-galegos con
letras que combinan a denun-
cia da situación que está a so-
frer Angola co optimismo e
as ganas de vivir como forma
de resistencia ante a traxedia
do seu pobo. O xoves 30.

ArArteixoteixo
■ ACTOS

MANUEL MURGUIA
O sábado 1 vaise celebrar a
entrega do premio da XI edi-
ción deste certame de narra-
cións breves. O acto come-
razá ás 17 h., e realizarase a
no Auditorio do Centro Cívi-
co Cultural. Realizarase un

acto-homenaxe no exterior
ás 17 h.; ás 17:30 Lembran-
za a Carlos Casares e pro-
xección de imaxes de histo-
ria do certame, ás 17:45 pre-
sentación do libro Paisaxes
con palabras, e ás 18:15 en-
trega do premio. Estes actos
serán proseguidos polo con-
certo que vai ofrecer o octe-
to vocal Sine Nomine.

■ TEATRO

ALTA COMEDIA
Da man de Teatro do No-
roeste o venres 31 no Audi-
torio Municipal.

ArArzúazúa
■ ACTOS

MOSTRA DE APICULTURA
A súa XVIII edición desen-
volverase o sábado 1 e domin-
go 2 de xuño, organizada pola
Asociación Galega de Apicul-
tura (AGA, telf./fax: 981 589
534). Consistirá nunhas xor-
nadas técnicas que se desen-
volverán o sábado no local da
Cámara Agrária, comezando
ás 11 h. coa mesa redonda A

nova Apicultura, na que inter-
virán Manuel Gutierrez Sa-
avedra, Abel Yáñez Armes-
to, Xesús Asorey Martínez e
Manuel Durán. Ás 17 h. terá
lugar unha Asemblea Xeral de
Erica Mel, na que participarán
os socios da mesma e os
membros de AGA como oín-
tes. Os talleres dos que se po-
derá participar serán: Mon-
tando cirios (taller de cera), O
enxame amaestrado (actua-
ción en vivo e en directo); dias
de portas abertas na Coopera-
tiva Erica Mel e no Enredo do
Abelleiro (Museo Vivente do
Mel, Portodemouros).

FESTAS DO CORPUS
As tradicionais festas da vila
celebraranse este ano cos ac-
tos seguintes o sábado 1 e
domingo 2 de xuño: o sába-
do haberá pasarúas e sesión
de vermú a cargo da Banda
de Música de Arzúa; verbe-
na coas orquestas Sinfonía
de Vigo e Suavecito. O do-
mingo 2 pasarúas e sesión
vermú a cargo da Banda de
Salceda de Caselas e Cas-
tro Curbín de Arzúa. E po-
la tarde concerto da Banda
de Música de Salceda de Ca-
selas e Banda de Música do
Conservatorio Superior da
Coruña. Verbena coa or-
questra Nueva Moda. E en
toda a vila poderanse ollar as
coloridas Alfombras Florais.

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

PERVERTIMENTO
Teatro do Atlántico vai es-
cenificar esta obra o domin-
go 2 na Casa da Cultura.

BueuBueu
■ MÚSICA

TINO BAZ
O vigués vai pechar o ven-
res 31 a programación de
Un Maio de Cantautores
preparada pola A.X. Mozas
e Mozos de Beluso, na Ca-
sa do Pobo.

BurBurelaela
■ MÚSICA

AVALON
Este xoves 30 van dar un
concerto no Auditorio Mu-
nicipal.

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

SAÚL OTERO
Clonación de abismos é o tí-
tulo da mostra de pintura e
escultura que, ata o 15 de xu-
ño, acolle a galería Borrón 4.

CangasCangas
■ TEATRO

CITEAMOR
A A.C. A Cepa organizado-
ra do I Ciclo de Teatro
Afeccionado do Morrazo
pretende xuntar a todos os
grupos da comarca. As fun-
cións serán no Auditorio
Municipal os venres ás
22:30. O 31 de maio a Aso-
ciación de Mulleres de
Moaña escenificarán A ca-
sa de Bernarda Alba. O
prezo da entrada é de 3 eu-
ros, mais a venda anticipa-
da farase a 2.

CastrCastro de Reio de Rei
■ EXPOSICIÓNS

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

CedeiraCedeira
■ CINEMA

EL PATRIOTA
Será proxectada no Audi-
torio Municipal o venres
31 ás 22 h. E o sábado 1,
ás 17 horas no mesmo lu-
gar, poderemos contem-
plar a fita infantil El gi-
gante de hierro.

■ TEATRO

A MORTE E A DONCELA
Obra de Ariel Dorfrman, di-
rixida por Xosé M. Rabón e
que será representada por Li-
brescena: Miguel Pernas,
Imma António e Agustín
Vega, o domingo 2 ás 19 h.
no Auditorio Municipal.

CeeCee
■ TEATRO

TRES TRISTES TRAUMAS
Da man de Talía Teatro o
domingo 2 na Casa da
Cultura.

AA CoruñaCoruña
■ ACTOS

AUTOXESTIÓN DA SAÚDE
Presentación do proxecto
Escola de saúde 2002, da
Asociación Sumendi con
Pablo e Toni, membros des-
ta asociación. O venres 31
ás 19 h. no Centro Social
Mil Lúas (Beiramar 36).

■ CINEMA

UN CINEMA HERIDO
Libro de José Luis Castro de
Paz que será presentado este
xoves 30 ás 20:15 h. no Cen-
tro Galego de Artes da Imaxe. 

CGAI
A fita de Orson Welles,
Otelo (1952), proxectarase
o venres 31, ás 20:15.

FÓRUM
METROPOLITANO
Do xoves 30 ata o sábado 1
vai ser proxectada na sala
Marilyn Monroe a fita La
Ciénaga. E durante eses
mesmos dias, na sala Fer-
nando Rey, El amor despes
del mediodía, ambas en
versión orixinal. Na sala
Woody Allen o venres 31
Días de radio, o venres 7
Otra mujer, e o venres 14
Delitos y faltas, as dúas en
versión orixinal.

■ CONFERENCIAS

EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
Coordinado por Mª Jesús
Freire Seoane, vaise desen-
volver este xoves 30 na sede
da Fundación Barrié. O ob-
xectivo é ofrecer unha pri-
meira exploración dos cam-
bios provocados pola LOU. 

■ EXPOSICIÓNS

FERMÍN GARCÍA
As súas obras van estar expos-
tas na galería Bomob (pza. de

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

Aínda se poden ver as sesións finais
do ciclo de cinema Náufragos da
memoria, que acolle o teatro Prin-
cipal de Santiago desde o pasado 27
de maio ata o 2 de xuño. Entre as
películas que aínda se poden ollar

en Compostela destacan As cinzas
do volcán, de Pedro Pérez, En la
ciudad sin límites, de Antonio Her-
nández, La guerrilla de la memoria,
de Javier Corcuera e Berlin is in
Germany, de Hannes Stöhr.♦

Náufragos da memoriaNáufragos da memoria
O O TTrinquerinque

Celebrarase en MEIRO (Bueu) o sá-
bado 1, organizado pola Asociación
Socio-Cultural e Deportiva de Mei-
ro. Comezará ás 22 h. e a entrada se-
rá de balde. Amestura de música ten-
ta ser do agrado de todos os amantes
dos concertos ao ar libre e para eso
contan con Fiandola, de Composte-
la aínda que os seus compoñentes
son de distintos lugares do país, que
se adica á música con instrumentos
de raiz; Kontrairo, banda de folc vi-
toriana que de aquí a pouco sacarán
o seu terceiro álbum; Al Son, de Par-
la (Madrid), grupo de pop-rock lati-
no, combo de ritmos e mestizaxe

musical; Comando 9 mm, tamén de
Madrid, que acaba de sacar o mellor
álbum da súa carreira e, probabel-
mente dos mellores do punk-rock
hispano;  e Na Virada, que estarán
na Casa da Aldea a partir das 19 h, e
que ven sendo unha rolada de canti-
gas, acobilladas na memoria e no la-
bor educativo, musical e teatral do
autor, Xico de Cariño, aínda que
compre salientar que é un feito co-
lectivo, onde as 8 primeiras cancións
son infantís sobre textos de X. Neira
Vilas e Manuel María, e as outras
seis, de corte popular, fan referencia
ao mundo galego-luso-brasileiro.♦

Festival Rural-Rock en BueuFestival Rural-Rock en Bueu
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☞ TANGUY. Un mozo
de 28 anos aínda vive

cos pais, que están desespera-
dos e amañan todo tipo de tra-
pelas para botalo da casa, pero
o home non se dá por aludido.

☞ 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 conquis-
ta o mundo gracias ás visións
dunha meiga, unha das súas víc-
timas, 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. A preca-
riedade na relación in-

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

CarCarteleirateleira

Verdaderos Kreyentes de la Religión del Hip Hop. O seu novo traba-
llo En las calles, mantén a calidade no musical pero tamén exploran no-
vos terreos (equilibrando o funk e o hardcore) e avanzan nas rimas; letras
máis interesantes, combinacións de voces máis imaxinativas... o seu me-
llor disco, que van presentar o venres 31 ás 23 h. na sala Camawey de
PONTEVEDRA; e o sábado 1 ás 22:30 no Clavicémbalo de LUGO.♦

VKRVKR

Sígueme
tocará

no Forum
Celticum da

CORUÑA o
este xoves

30.



Ourense 10) ata o 15 de xuño.

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

■ MÚSICA

ESTOPA
Van interpretar temas dos

seus traballos Estopa e
Destrangis o venres 14 no
Coliseum.

LA VACAZUL
A banda fai e toca rock con
contundencia, directo ao
público, con frescura e
enerxía. Van actuar o venres
31 no Campus Rock ás 21 h.

MARDI GRASS
A sala ten estas actuacións
programadas para os vindei-
ros días: este xoves 30 dará
un concerto Habeas Corpus,
e o venres 31 Cormorant.

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.

MANUEL CLAVIJO
Unha irónica canción ben
pode axudarnos a descubrir
que tamén nas relacións
persoais son imprescindí-
beis o diálogo, a xustiza, a
consecuencia e o compro-
miso; palabras do cantautor
que actuará este xoves 30 ás
20:30 no Centro Social Mil
Lúas (Orillamar 36).

ROCK MARIÑO
Festival no que teñen cabida
distintos tipos de música
(rock, pop, folc) e que da a
oportunidade a artistas novos
de que fagan actuacións en
directo. Este xoves 30 a ban-
da Sígueme dará un concer-
to no Fórum Celticum ás
22:30. O venres 7 o escena-
rio será o da sala Mardigrás,
para o grupo de rock Mc
Quin coa súa estética
“glam” a partir das 22 h. En-
trada de balde con invitación.

PABLO MILANÉS &
LUIS EDUARDO AUTE
Os dous cantautores van
ofrecer un concerto o ven-
res 31 ás 22 h. no Coliseum.
Entradas á venda no C. Co-
mercial Los Rosales.

FESTIVAL MOZART
O xoves 30 ás 21 h. The
King’s Consort, baixo a di-
rección de Robert King, e
coa soprano Lynne Dawson,
interpretarán obras de Mozart
no teatro Rosalía de Castro.
Così fan tutte, dramma gio-
coso en dos actos k 588
(1790) é a ópera que con mú-
sica de W.A. Mozart e libreto
de Lorenzo da Ponte inter-
pretarán a Real Filharmonía
de Galiza, o Coro da Sinfó-
nica de Galiza, e os solistas
que compoñen o reparto, bai-
xo a dirección de Antoni Ros
Marbá e a escénica de Ser-
gio Vela, o venres 31 e o do-
mingo 2 no Rosalía de Cas-
tro. O sábado 1 e luns 3 a
ópera de Rossini L’italiana in
Algeri, dramma giocoso en
dos actos (1813), vai ser in-
terpretada pola Orquestra
Sinfónica de Galiza, o Coro
da Comunidade de Ma-
drid, e os demais solistas que
compoñen o reparto, baixo a
dirección de Alberto Zedda,
e a dirección escénica de Pier
Luigi Pizzi, no Pazo da Ópe-
ra. O martes 4 Anatol
Ugorski ofrecerá un concerto
de piano, no que interpretará
obras de Beethoven, Mozart
e Schubert, no teatro Rosalía
de Castro. Máis información
e tarifas na páxina www.fes-
tivalmozart.com, ou no telf.
902 434 443.

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

POLICÍA
No teatro Principal, o ven-
res 31 representada por
Ollomoltranvía.

O MUNDO COÑECE
AOS NENOS
O grupo de teatro San Mi-
guel Arcángel vai poñer en
escena esta obra este xoves
30 na Casa da Cultura.

FerrFerrolol
■ 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.

■ TEATRO

TESTAMENTO
DO TÍO NACHO
E Tenda de Maridos serán

as dúas obras que se repre-
sentarán o sábado 1 no lo-
cal social da A.V. Castelao
de Brión.

O GrO Groveove
■ EXPOSICIÓNS

ELPIDIO E LUÍS
VILLAVERDE
A galería Lembranza-Sarga-
delos acolle unha mostra so-
bre a vida destes dous irmáns.
O primeiro (1887-1956) foi
un político galeguista, mili-
tante das Irmandades da Fala
e da ORGA; alcalde de Vila-
garcia entre o 31 e o 36, non
sendo no Bienio Negro, no
que foi perseguido e encarce-
rado; deputado polo F. Popu-
lar; tamén foi o fundador das
Milicias Gallegas no frente
de Madrid; continuou a súa
infatigábel militancia no exi-
lio bonaerense onde morreu.
O seu irmán, Luís (1891-
1967), dirixiu en Buenos Ai-
res a editorial Atlántica na dé-
cada dos 50 e publicou, pos-
tumamente, o libro Mariscos
de Galicia, do que poderemos
ollar os seus debuxos orixi-
nais. Ata o 20 de Xuño.

LugoLugo
■ 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.

■ MÚSICA

RAFAEL AMOR
O cantautor arxentino ac-
tuará o venres 31 no Clavi-
cémbalo.

XXX SEMANA
DO CORPUS
Festival organizado polo
Concello, de entrada gratuita
previa recollida de invita-
cións no Departamento de
Cultura. Este xoves 30 ás
20:30 o Circulo das Artes se-
rá o escenario de ópera e zar-
zuela a cargo da soprano Ma-
riola Cantarero e con Ken-
nedy Moretti no piano. O
sábado 1 no Auditorio Muni-
cipal Gustavo Freire, o con-
certo será ofrecido por Mo-
dus Novus, a partir das
20:30. O luns 3 ás 20:30 na
igrexa de San Pedro interpre-
taranse obras de Saint-Säens,
música de cámara para vento
e piano con Javier Vázquez

Grela ao piano, Efrén Gar-
cía Escudero á frauta, Si-
món Couceiro co clarinete,
Ismael Vaquero Baquero
co oboe, e Emilio Ubach
Aznar ao fagot. O último
concerto será o mércores 5 na
igrexa de San Pedro ás 20:30,
e nel Jordi Savall, con viola
de gamba interpretará obras
de contemporáneos de Bach.

NarónNarón
■ TEATRO

OS ESPECTROS
O CDG en coprodución coa
Companhia de Teatro de
Braga vai representar esta
obra, do dramaturgo norue-
gués Henrik Ibsen, baixo a
dirección escénica do luso
Rui Madeira, o xoves 30 e
venres 31 no Auditorio Mu-
nicipal. O psicolóxico, o ide-
olóxico e o social conviven
neste drama sobre a opresión
e a hipocresía da sociedade
burguesa como inimiga da
felicidade e a alegría de vivir.

NoiaNoia
■ MÚSiCA

VOZ E PIANO
A soprano Pilar Moráquez e
a pianista Anabel Moráquez
ofrecerán un concerto o do-
mingo 2 no Coliseo Noela.

OurOurenseense
■ CINEMA

RAPSODIA EN AGOSTO
O mércores 5 proxectarase es-
ta fita a partir das 18 h. na Au-
la Sociocultural Xoan XXIII.

■ 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. 

HISTORIA DAS CC OO
Fotográfica que poderemos
ollar no salón de actos da
Casa da Xuventude.

FALA GALEGO,
O 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.

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

RAY VEGA BAND
Noite de jazz este xoves 30
no Café Latino.

PantónPantón
■ FESTAS

IX MOSTRA DO VIÑO
Coincidindo coas XV Xor-
nadas da Rota do Románi-
co, celébrase esta festa do
viño da Ribeira Sacra de
Pantón, o sábado 1 e domin-
go 2, na que ademais habe-
rá títeres (Viravolta), ver-
benas, teatro (A noite mei-
ga por Meigas e Trasgos) e
actuacións foclóricas.

PontearPonteareaseas
■ EXPOSICIÓNS

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

PontedeumePontedeume
■ CINEMA

O SOÑO
DE JIMMY GRIMBLE
O martes 4 proxectarase es-
ta fita ás 12 h. na aula socio-
cultural de Caixa Galicia.

As PontesAs Pontes
■ CINEMA

FILLOS DUN DEUS MENOR
O venres 31 a asociación A
Xanela vai proxectala a partir
das 19:30 na Casa Dopeso.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

TERRA DE NINGUÉN
A fita de Danis Tanovic,
vai ser proxectada o mérco-
res 5 ás 20:30 e 22:15 no Es-
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Para a
inclusión
de informa-
ción nestas
páxinas
do Lecer
pregámos-
vos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@ano-
saterra.com

Que se veñen celebrando en FE-
RREIRA DE PANTÓN e das que aínda
pillamos as seguintes actividades.
Este xoves 30, presentación do li-
bro Pantón. A rota do románico
na Ribeira Sacra; o venres 7 de
xuño, a conferencia A recupera-
ción dos espaciós naturais nun en-
torno histórico: o Parque de Bo-
naval; o domingo 9, visita á igrexa
románica de Sto. Estevo de Atán,

con sendeirismo desde Seoane á
igrexa, misa e actuacións folclóri-
cas. Estas actividades terán lugar
no Salón de Actos do Concello ás
20 h. Con este motivo tamén pode-
remos contemplar, no Edificio So-
cio-Cultural durante xuño, a most-
rra Símbolos e marcas do Románi-
co de Pantón, realizada por Arturo
Ceide e Beatriz Pérez, do grupo
Esparrela.♦

XVXV Xornadas da Rota do RománicoXornadas da Rota do Románico

Presentando o seu novo disco Bingo,
continúan no máis alto da escena indie
estatal; sempre evolucionando, experi-
mentando, con altas cotas de calidade e
creatividade. Non é doado atopar bandas
de rock que saiban crear mundos propios
e comuniquen algo. Van demostralo co
seu directo o venres 31 ás 22 h. na sala
Punto 3 da CORUÑA; e o sábado 1 ás
0:30 no Vademecwm de VIGO.♦

MerMercrcrominaomina

Obra de Paula Vogel coa que obtu-
vo 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 consecuencias
destas accións, leva moitas situa-

cións ao terreo do humor, con unha
gran maestría, o que constitúe o
principal éxito da obra. O  xoves 30
no teatro Principal de OURENSE; o
venres 31 no C.C. Caixanova de VI-
GO; e o domingo 2 de xuño no Au-
ditorio Gustavo Freire de LUGO.♦

Como aprComo aprendí a conducirendí a conducir

Pablo
Milanés,

a quen
ollamos con

Joaquín
Sabina á
dereita,

tocará o
venres 31 no

Coliseum da
CORUÑA,
xunto con

Luis E. Aute.

Jordi Savall participa na
XXX Semana de Corpus de
Música Clásica en LUGO.

Revolujoin
estará o
venres 31
no PORTO
DO SON.



pazo para a Cultura de Caja
Madrid, polo Cine Clube.

■ EXPOSICIÓNS

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

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.

■ MÚSICA

REVOLUJOIN
Este grupo da un concerto o
venres 31 a partir das 11 da
noite no Aproa, en Xío,
Praia do Fanforrón, con en-
trada libre.

RianxoRianxo
■ MÚSICA

AMAGHÚA! + A BANDA
DE MARTÍN COES
O primeiro é un grupo de
“rock a secas”, cun estilo sin-
xelo e directo, que tenta
compaxinar caña e melodía a
partes iguais. A única preten-
sión é divertir e divertirse, e
así o demostrarán o venres 7,
xunto coa  banda de folc-
rock galega de Martín Coes.

RibadeoRibadeo
■ TEATRO

ANXÉLICA
NO UMBRAL DO CEO
Da man de Os Monicreque
de Kukas, títeres o domingo
2 no Auditorio Municipal.

San SadurniñoSan Sadurniño
■ CONFERENCIAS

A MONTAÑA DE GALIZA
Un ecosistema en perma-
nente agresión, é o título da
charla que vai dar Xan Ra-
mírez Gómez o martes 4 ás
18 h. no Centro Cultural.

SantiagoSantiago
■ EXPOSICIÓNS 

COLECTIVA
O restaurante República (Re-
pública Arxentina 5) acolle a
mostra de pintura destes ca-
tro artistas galegos Joaquin
Balsa, Anselmo, César
Prada e Xabier Gauza.

ANA LAMUÑO
Xunto con Marta Pardo
de Vera e Mª Fernanda
García Zabarte mostrarán
as súas pinturas na galería
José Lorenzo desde o ven-
res 31 ata o 24 de xuño.

ANA DE MATOS
Dentro da programación

Procesalia 02 de Arte Con-
temporánea da Universida-
de, podemos ollar esta insta-
lación, Love for ever, que, a
través dunha estética vence-
llada ao post-feminismo,
tenta recuperar a figura do
humano, creando esquemas
antropomórficos, labiritos
de fíos e anacos de teas ou
papeis. Desde este xoves 30
ata o 30 de xuño na Igrexa
da Universidade.

ELMGREEN & DRAGSET
O CGAC mostra unha ins-
talación destes artistas Po-
werless Structures. Fig
229 formada por vinte ma-
quetas de espacios museís-
ticos. Ven sendo unha críti-
ca á proliferación destes
espazos que repiten as
mesmas características ar-
quitectónicas. Elmgreen e
Gragset viven en Berlín e
realizan conxuntamente
performances e instala-
cións, con fin social, que
reflicten, cun ton irónico, o
xeito no que os espacios

sociais definen a nosa con-
duta.

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 Universida-
de e a Fundación La Caixa
patrocinan esta mostra de
pintura titulada Desde a
distancia 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...

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.

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 exposi-
ción 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
exhaustiva revisión do tra-
ballo deste artista en Euro-
pa. Ata o 16 de xuño. O ar-
tista de Boston é pouco co-
mún dentro do panorama
actual: experto soplador de
vidro, crea obxectos inspi-
rados na historia da arte e
en lendas históricas ou lite-
rarias. As súas elegantes
instalacións con platos, va-
sos e cuncas de vidro sopla-
do caracterízanse polo seu
grande poder visual e están
acompañadas por un texto
narrativo que as identifica,
tentando cuestionar a vera-
cidade 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 re-
cursos multimedia –instala-
ción, fotoinstalación... – cre-
ando un modelo con certa
conciencia social e preocu-
pado por abordar conceptos
en consonancia co presente
no que vivimos. Móvese
arredor do xogo e ambigüi-
dade, empregando imaxes
da vida cotiá ás que lle su-
perpón mensaxes entre des-
criptivas e irónicas.

■ MÚSICA

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.

ANA PUDOR +
JAVI ABRAIRA
Humana é o espectáculo de
canción e cabaré que nos pre-
sentan esta parella de artistas
apoiado nos mesmos pilares
que o seu anterior espectácu-
lo xuntos, Show Sincero, é di-
cir: unha guiterra, unha voz e
cousas que contar. Os sába-
dos de xuño (1, 8, 15, 22 e
29) ás 23 h. na Nasa.

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
Baixo a dirección de Antoni
Ros Marbá interpretará Co-
si fan tutte de Mozart, o xo-
ves 6 no Auditorio de Galiza.

■ TEATRO

MULLERES
UVEGÁ teatro representará
esta obra, de Franca Rame
e Darío Fo, ata o venres 31
de maio na aula socio-cul-
tural de Caixa Galicia ás 21
h. Está interpretada por Su-
sana Dans, Mara Sánchez
e Laura Ponte, sendo a tra-
dución, adaptación e direc-
ción de Vicente Montoto.

PEZAS
Esta é unha nova sección
aberta na programación da
Nasa, que debe servir para
presentar todo tipo de traba-
llos en proceso, fragmentos
de obras maiores, improvi-
sacións ou pezas breves. O
xoves 6, ás 22 h. comezará
coa proxección de School,
vídeo que forma parte do es-
pectáculo performático Loo-
king fo Frankenstein do gru-
po de intervención The Buf-
falos. Seguida por Esca-Pa-
rate, teatro-performance de
Femeninosingular, grupo
de recente creación.

DA SENSACIÓN INTERIOR
DO CORPO
Curso de danza que vai ser impartido
pola bailarina e coreografa xaponesa
Hisako Horikawa, no teatro Galán de
Compostela, do domingo 2 ao xoves 6,
de 10:30 a 14:30. Comunicarse co outro,
traballar cos ollos vendados, moverse
moi, moi de vagar, atopar o máximo de
partículas no corpo, coñecer máis a nosa
pel, os músculos, os osos, en definitiva
estender as fronteiras do corpo. Primei-
ro debemos tratar de aceptar o propio
corpo para así podermos aceptar o papel
dos demais. Máis información en: Gó-
mez Ulla 7 - 15702 Santiago, Tel: 981
585 166, Fax: 981 585 121; correo elec-
trónico: teatrogalan@mundo-r.com. 

BOLSA DE CREACIÓN
FOTOGRÁFICA
Esta I convocatoria ten como obxectivo
promover a creación fotográfica entre a
mocidade galega. Están convocadas po-
lo Departamento de Educación e Moci-
dade do Concello de Santiago en colabo-
ración co Centro de Estudos Fotográfi-
cos. Ofrece a posibilidade de elaborar e
realizar un proxecto fotográfico propio.
Poderán participar as persoas nadas ou

residentes na Galiza menores de 30 anos.
Outorgarase unha bolsa cunha dotación
de 3.000 euros. Os candidatos ás bolsas
presentarán unha memoria detallada
cunha extensión máxima de 5 folios on-
de especificarán os obxectivos teóricos e
a metodoloxía do traballo a desenvolver;
así mesmo presentarase un resumo do
proxecto en 15 liñas (ambos documentos
presentaranse por duplicado). Achegara-
se tamén documentación gráfica do tra-
ballo a desenvolver en caso de que o pro-
xecto estea en curso. Se o proxecto non
se iniciou xuntaranse un mínimo de 5 fo-
tografías representativas do que podería
ser o traballo final para que a comisión
avaliadora poida estudar as súas posibili-
dades prácticas. Estas imaxes poderían
non formar parte do traballo final. En-
viaranse, ademais, un curriculo cos datos
de enderezo, teléfono, fotocopia do car-
né de identidade. Deberanse presentar ta-
mén reproducións doutras imaxes reali-
zadas previamente pertencentes a traba-
llos anteriores. O proxecto non poderá
estar publicado nin exposto previamente.
O proxecto seleccionado non poderá pu-
blicarse nin exporse antes de que sexa
presentado polo Departamento de Edu-
cación e Mocidade e terá un mínimo de

30 imaxes. En caso de que, polas súas di-
mensións ou por outras características, o
número fose menor deberá xustificarse
axeitadamente. A documentación deberá
entregarse no Departamento de Educa-
ción e Mocidade de Santiago de Com-
postela, antes do 20 de xuño de 2002.
Máis información no telefono 981 542
369 / 94, fax 981 542 390, dptoeduca-
cion@aytocompostela.es.

V PREMIO DE FOTOGRAFÍA
LUÍS KSADO
Poderán optar a el todas as persoas
maiores de idade que estean interesadas
no campo da fotografía, con obras que
non fosen premiadas anteriormente. O
premio, unico, é de 6.050 euros. As fo-
tografías deberán compoñer unha serie
dun mínimo de 6 e un máximo de 12, en
formato 30 x40 cm. O tema será relativo
a Galiza, e as copias deberán entregarse
sen nengún tipo de montaxe ou enmar-
que, en cor ou branco e negro, e inscri-
biranse no ámbito do fotodocumentalis-
mo, fotoxornalismo ou reportaxe en xe-
ral. Non serán adimitidas imaxes de
montaxes, nin de manipulación dixital,
debendo acreditar por escrito a propie-
dade intelectual sobre as imaxes presen-

tadas. Os traballos presentaranse baixo
un título e un lema, achegados de plica
na que conste o título e o lema no seu
exterior, e contendo no interior o nome e
apelidos do autor, data de nacemento,
enderezo e número de teléfono. As foto-
grafías deberán levar no seu dorso o tí-
tulo da serie e o número de orde dentro
da serie. O prazo de admisión de orixi-
nais remata o 31 de maio de 2002. As fo-
tografías deberán enviarse á Deputación
Provincial da Coruña, indicando no seu
exterior o nome do certame.

GALIZA SONSFOLK 2002
A compañía discográfica Sons Galiza
convoca este certame para artistas e mú-
sicos galegos de folc, tradicional e can-
tautores. Os interesados en participar te-
rán que enviar unha fita ou CD con 6 te-
mas, 4 deles inéditos, antes do 22 de xu-
ño a: Sons Galiza Comunicación, SL,
San Salvador de Muxa 124 - 27192 Lu-
go. Os grupos e artistas seleccionados
recibirán unha aportación económica da
organización. Os premios consisten en
que o gañador gravará un disco en soli-
tario e os finalistas gravarán un disco
compartido. Máis información nos telé-
fonos: 982 303 299 e 982 303 909.♦
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Denominado Gil Vicente, comezou
este pasado mércores 29 e chegará
ata o 15 de xuño. Organizado polo
Centro de Artes e Mesteres Tradi-
cionais, con o Círculo de Arte e Re-
creio, en colaboración coa Câmara
Municipal, pódese solicitar máis in-
formación no telf. 253 516 569
ou no correo electrónico ofici-
na.gmr@clix.pt. Neste festival
haberá mostras de teatro
profisional, amador e infantil asi

como obradoiros. Nós avanzamos
o programa para esta semana. Polo
que respeita á Mostra Profisional, o
xoves 30 ás 22 no Largo da Olivei-
ra, Tragicomédia - Auto do Julga-
mento polo Teatro D`Portel, que
tamén poderemos contemplar o
venres 31 ás 21:30 no Auditório da
Junta de Freguesia de Selho S. Jor-
ge; o venres 31 ás 22 no Auditório
da Universidade do Minho, Auto
da barca do inferno pola compa-

ñía O Sonho, que repite a repre-
sentación o sábado 1 ás 21:30 na
Sede do Grupo Cultural e Recreati-
vo de Barco. No concernente á
Mostra Infantil, o luns 3 ás 10 e 15
h. no Auditório da Universidade do
Minho, o Teatro Infantil de Lis-
boa escenificará Heróis como nós.
Tamén comeza tamén o luns 3, e
ata o venres 7, o obradoiro Vicen-
tices no Pavilhão Multiusos por Vi-
cenTeatro de 9:30 a 14:30 h.♦

Festival de Festival de TTeatreatro en Guimarãeso en Guimarães

Marta Pardo
de Vera, de
quen vemos

un lenzo á
dereita,

mostra a
súa obra na
galería José

Lorenzo de
SANTIAGO,

xunto con
Ana Lamuño

e Mª
Fernanda G.

Zabarte.

A banda
de metal
compostelá
Embrace me
Ocean toca
na Nasa de
SANTIAGO
o venres 31
xunto
co grupo
madrileño
Coilbox.



TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

MACÍAS
“¿Para que pintar hoxe nos
tempos da fotografìa e do ci-
nema? Macías danos unha
resposta posíbel: para evocar
a inocencia. Xa que a inocen-
cia non pode ser restaurada,
devolver co seu antigo oficio
intres de case pureza aos no-
sos ollos fatigados, aborreci-
dos de ollalo todo, castigados
de tanta mensaxe”. En pala-
bras de Suso de Toro. Na ga-
lería Trisquel e Medulio, des-
de o venres 31 ás 20:30, que
se inaugura cun pequeno
concerto de Os Carunchos,
ata o 13 de xullo.

VVerínerín
■ EXPOSICIÓNS

CAPRICHOS
Os gravados de Goya van
estar na Casa do Escudo ata
o 30 de xuño.

VVigoigo
■ ACTOS

¿XOGAS?
EN GALEGO PODEMOS
Programa de dinamización
lingüística para crianzas de
4 a 10 anos do Servizo de
Normalización Lingüística
do Concello que se ven de-
senvolvendo por distintin-
tos lugares. O sábado 1 rea-
lizarase no Parque da Riou-
xa de 118 a 20 h.

■ CINEMA

LOS GUERREROS
DEL VIENTO
Dirixida por Hayao Miya-
zaki (1984), é unha fita de
animación que vai ser pro-

xectada o xoves 6 polo Co-
lectivo Nemo de Fantasía e
Ciencia Ficción, ás 21:30 no
café Uf (Rúa do Pracer 19).

■ CONFERENCIAS

ENCONTRO CON...
Nesta ocasión Alecrín orga-
nízao para este xoves 30 coa
tradutora Cristina Veiga
Novoa, ás 20 h. na súa sede.

■ EXPOSICIÓNS

FERNANDO QUESADA
Coñecido popularmente po-
los seus debuxos no Faro, ten
unha mostra de pintura na sa-
la Arquitecto Palacios do Clu-
be Financeiro onde estará ata
o 28 de xuño. Fernando Que-
sada non só é un experto de-
buxante e atinado caricaturis-
ta, como o describiu Torrente
Ballester, senón unha teste-
muña coa que hai que contar.

MIRARTE
Na Casa da Xuventude o Co-
lectivo Tamt exporá a mostra
infantil A arte de mañá ata o
venres 31. Os traballos parti-
cipantes no Certame de Pin-
tura para a mocidade, con-
vocado pola Casa, van ser ex-
postos ata o 14 de xuño.

ARQUITECTURAS
Ata o 30 de xuño estará a
mostra de José L.G. Lou-
reiro na Casa das Artes.

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 xuño.
Pretende difundir a plástica
do s. XX español. Esta é a
primeira dunha serie e está
composta por 26 pinturas e15
esculturas dos 29 artistas
máis representativos 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. 

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 Rodríguez,
Óscar Cela, Andrea Costas
e Fran Herbello. Na Aula So-
cio-cultural 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 CO-
AG na súa sala de exposicións,
ata o 16 de xuño, e na que par-
ticipan Alberto Barreiro,
Jens Lüstraeten, Paula Ma-
riño, Coca Rivas, Diego S.
Seixo, e Laura Terré.

■ MÚSICA

ROLADA DAS CANTIGAS
Presentación deste disco do
grupo Navirada, que nos
achegará cancións en gale-
go, portugués e brasileiro
para toda a familia, o ven-
res 31 na librería Libros pa-
ra Soñar (Triunfo 1).

BANDA DE MÚSICA
DE BEADE
O domingo 2 ás 12 h. da
mañá vai actuar no local so-
cial da A.V.C. Monte da
Mina de Castrelos.

EMILIO GLEZ. SANZ
O sábado 1 este compoñen-
te da Xeración 2000 + 2 vai
dar un concerto no Conser-
vatorio Superior de Música.

VVilagarilagarcíacía
■ TEATRO

TRES TRISTES TRAUMAS
Obra que será representada
na Casa da Cultura o venres
31 por Talía Teatro.

SUPERMÁIS!!!
Talía Teatro poráa en es-
cena o venres 7 na Casa da
Cultura.

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.

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).

■ MÚSICA

ZENZAR
A banda rock galega fai unha
música enérxica e contunden-
te que dan en chamar “rock
pelouro”. O seu idioma é o ga-
lego e as súas letras, ás que lle
dan moita importancia, son de
caracter social e reivindicati-
vo, combinadas con outras
máis “festivas”. As cancións
do seu último disco Todo vai
ben soarán o sábado 1 na sala
Siroco. Ademais desta banda,
tamén estarán Salida Nula,
The Cambotes e Hiruko.
Quen queira viaxar a Madrid
con Zenzar poderá facelo
por 25 euros (viaxe + entra-
da), saíndo de Carral o mes-
mo día ás 9:00, pasando por
Ordes e Cerceda. As persoas
interesadas poden apuntarse
no Badulake Rock (Ordes)

ou no Lume e Ferro (Carral).

PorPortoto
■ DANZA

FESTIVAL DA FÁBRICA
Ata o sábado 8, no teatro He-
lena Sá e Costa entre outros,
vai ter lugar este Festival In-
ternacional de Danza Con-
temporánea, cuxo tema será
Transeuropeidade, e no que
participarán varios grupos
europeos, que mesturan va-
rias vertentes artísticas nas
súas creacións coreográficas.

■ MÚSICA

JAZZ
O xoves 13 o Teatro do
Campo Alegre vai acoller
en primeiro lugar de 14:30 a
18:30 un taller no que parti-
cipará o pianista francés
Stephan Oliva; seguido ás
22 h. por un concerto duplo,
onde actuarán na primeira
parte Quiabo, e na segunda
Quatro.com, con Carlos
Azevedo ao piano, Rui Tei-
xeira co saxofón, Manuel
Barros co baixo e Tó To-
rres Pinto coa batería. E o
venres 14 o pianista francés
Stephan Oliva dará un con-
certo ás 22 h. no mesmo au-
ditorio, ao que levará a súa
música aberta, interioriza-
da, sen barreiras de estilo.♦

■ 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

MISTURA
http://mistura.a-estrada.org

Páxina electrónica da Asociación de Tem-
po Libre Mistura da Estrada. Realizada
coa intención de dar publicidade na rede
ás actividades, cursos e todo o relacionado
con esta asociación. Os promotores da pá-
xina estudian elaborar tamén un boletín.♦
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José Lorenzo
Macías

expón na
sala Trisquel

e Medulio
de TUI.

O Colectivo
TAMT mostra
a súa obra
na Casa da
Xuventude
de VIGO.

Zënzar,
entre outros
grupos,
tocará en
MADRID o
sábado 1.



Nº

Imposíbel case imitar a crueza coa
que Jonathan Swift bate contra a
sociedade do seu tempo na sátira
“Unha modesta proposición”. O
protagonista do texto prepárase
para dar unha solución a fin “de
evitar que os fillos dos pobres se-
xan unha carga para os seus pais
ou a súa nación, e para facelos pro-
veitosos para a comunidade”. Cun
estilo que simula o dun tratado
económico, a proposta que defen-
de con frialdade o autor non é ou-
tra que converter os cativos pobres
no “alimento máis delicioso, nutri-
tivo e proveitoso, tanto guisado
como asado”. Despois da primeira
surpresa por parte dos lectores, o
autor non relaxa en ningún mo-
mento nos seus argumentos eco-
nomicistas. “Un neno dá para dous
pratos nunha esmorga entre ami-
gos e se a familia xanta soa, os
cuartos dianteiro ou traseiro farán
un prato aceptable”. Criar o fillo
dun mendigo anda sobre os dous
xilíns e cebado ven pode dar dez
moedas no mercado. Beneficiaria
ao tesouro nacional e daría un no-
vo manxar para a arte culinaria do
país, con “orixe e producción pro-
pia”. Aínda por se fosen poucas as
ventaxas, o autor adianta unha
máis de carácter sociolóxico: “Ha
ser un grande incentivo para o ma-
trimonio, que todas as nacións xui-
zosas fomentaron con recompen-
sas ou impuxeron mediante leis e
castigos”. Vencellado viría o coi-
dado agarimoso dos homes ás mu-
lleres preñadas, “como o son ago-

ra coas súas eguas, porcas ou va-
cas a piques de parir”. Botando
cálculos, só en Dublín demandarí-
an anualmente uns vinte mil cor-
pos, o que implicaría a creación
dun matadoiro propio na cidade. 

A coidada edición e tradución
inclúe ademais unha escolma so-
ciopolítica de As viaxes de Gulli-
ver, –un dos tres libros en inglés
máis coñecidos, máis que o propio
autor–, e unha manchea de textos
que se traducen agora por vez pri-
meira a unha das linguas peninsu-
lares. Rotundo na defensa dos de-
reitos de Eire móstrase no “Breve
panorama sobre a situación de Ir-
landa”, no que botando man de
novo de criterios mercantilistas si-

túa na dependencia colonial de In-
glaterra os males do atraso do seu
país. “Gustaríame saber por medio
de que método secreto podemos

converternos nun pobo rico e vizo-
so se non temos liberdade, comer-
cio, manufacturas, habitantes, car-
tos ou o privilexio de acuñalos”.♦

Nº 1.036
Do 30 de maio
ao 5 de xuño
de 2002 L endo os xornais de hai

cen anos descúbrese
que tanto criticaban a

marxinación de Galiza no
ferrocarril ou a falta de
apoio do goberno á gande-
ría como homenaxeaban,

con comilonas pantagruéli-
cas, os ministros responsá-
beis desa política, especial-
mente se eran galegos. Ven
isto a conto do novo recorte
pesqueiro que obrigará a
emigrar a Canarias a unha

parte da mocidade que aín-
da quedaba na costa. Pero
Fraga e Aznar seguen reci-
bindo homenaxes. Será que
os xornalistas da sección de
política, non se falan cos da
sección de economía.♦
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Vetos
FRAN ALONSO

Aliteratura propor-
ciona unha visión
subxectiva, pero

rica, sobre a cultura dun
país, e actúa de dinamiza-
dora, rompendo tópicos,
abrindo horizontes, pre-
sentando realidades ou
marcando referentes. Un
pobo que non traduza a
súa literatura (non coñe-
zo ningún que non queira
facelo), que non exporte
a súa cultura, é un pobo
illado, que renuncia a
mostrar e defender a súa
identidade nesa encruci-
llada de rostros que o
mundo é, e que o mundo
debe ser, pois este plane-
ta que habitamos só pode
salvarse do empobrece-
mento desde a compren-
sión, aceptación e mante-
mento da súa diversida-
de. Esa diversidade, pre-
cisamente, é a que nos
conduce á tolerancia. E
unha das bases para a
aceptación da diferencia,
cultural ou racial, é coñe-
cerse e darse a coñecer,
para garantirmos a plura-
lidade dos pobos, lonxe
das imposicións unifor-
mizadoras da globaliza-
ción. Nese aspecto, a tra-
ducción literaria xoga un
papel fundamental na di-
versidade, na libre circu-
lación das ideas e no co-
ñecemento e na compren-
sión da diferencia.

Desgraciadamente, a
situación minorizada da
lingua e literatura ga-
legas púxonos historica-
mente nesa posición da
que falou Antón Figue-
roa: “Importamos pero
non exportamos, traduci-
mos pero non somos tra-
ducidos, lemos pero non
somos lidos”. Hoxe, por
fortuna, esa tendencia es-
tá a cambiar e a literatura
galega comeza a ser tra-
ducida (mesmo a pesar
de que a Xunta fai deixa-
ción da súa responsabili-
dade de xestionar a tra-
ducción dos nosos clási-
cos). E todo o mundo
acepta a importancia que
as traduccións teñen para
a nosa cultura, a pesar de
que aínda haxa, incom-
prensiblemente, quen se
opón, como Carlos Ma-
nuel Callón, socio da
Mesa que fixo unha pro-
posta, pública, para ve-
tarnos do libro Longa
lingua, que acaba de pu-
blicarse, aos escritores,
tamén socios da Mesa,
que estivesemos traduci-
dos ao castelán e cuxas
obras se distribuísen en
Galiza.  Patético.

A traducción da nosa
literatura singularízanos
como pobo ante os de-
mais e dótanos dunha
configuración cultural a
través da que se recoñe-
ce a nosa diferencia. E
esa é unha riqueza irre-
nunciable para un mun-
do máis libre.♦

Ano XXV
IV Xeira
1,75 Euros

Francisco

Carballo
N O V I D A D E

A NOSA TERRA

Santiago Prol
Xan Carballa

Publícase Ensaios, sátiras e aforismos de Jonathan Swift

Gulliver contra o colonialismo
CARME VIDAL

A de Jonathan Swift (Dublín 1667/1745) é unha pluma valente,
aceda e incisiva. Non dubidou en defender a independencia de
Eire e asinar panfletos contra o abafante dominio de Inglate-
rra. O célebre irlandés autor das Viaxes de Gulliver foi un
amante da liberdade e unha personaxe controvertida sobre a
que se creou tanto a lenda da súa misantropía e tolemia como
a fascinación dun dos escritores máis venerados do mundo an-
glosaxón. Da súa grandeza da conta o volume Ensaios, sátiras e
aforismos (Laiovento), nunha excelente traducción de Abel López.

A frase inclúese nas “Resolu-
cións para cando chegue a ve-
llo” pero ben podería pasar a
outro texto recollido no volu-
me: os “Apuntamentos cara un
ensaio sobre a conversación”.
Cargado de ironía e retranca,
un Swift aborrecido de “falaba-
ratos” ridiculiza a aqueles que
son quen de monopolizar as
conversacións sen que o seu
parlamento sexa en exceso
interesante. 

Desespero mostra cando
describe o repetido modelo –un
de cada cinco, polo menos– dos
que empregan máis palabras
das necesarias: “Procede con

moita matinación e cautela, fai
o seu prefacio, espállase en va-
rias digresión, atopa unha pista
que lle fai lembrar outra histo-
ria, (que promete contarche
cando remate esta), volve con
regularidade ao seu asunto, non
pode recordar doadamente o
nome de alguén, termando da
cabeza quéixase da súa mala
memoria, os presentes, durante
todo este tempo, están en ten-
sión, ao cabo di: “Tanto ten”, e
así continúa. E aínda por riba,
tal vez ao final resulta que os
contertulios xa oíran a historia
cincuenta veces, ou no mellor
dos casos tratábase dalgunha

aburrida aventura do narrador”.  
Critica tamén a aqueles que

saben do seu don para contar
historias. Precisan “dunha boa
memoria e deben cambiar a
miúdo de compaña para que
non se descubra que o reperto-
rio é sempre o mesmo”.

Unha das causas da dexene-
ración da conversa débese, para
o corrosivo escritor, ao “costu-
me establecido desde hai algún
tempo de excluír ás mulleres de
calquera participación na nosa
sociedade”. Unha crítica contra
a soberbia e a arrogancia que,
ao seu ver, poñen fin á aprecia-
da arte da conversa.♦

‘Non falar de máis, nin de min mesmo’

Ilustración de Gulliver no país dos ananos.

P R E S E N T A C I Ó N
EN

V I G O

VENRES 31 DE MAIO ÁS 20 HORAS

NA GALERÍA SARGADELOS, URZAIZ 17,
COA INTERVENCIÓN DE

FRANCISCO CARBALLO,
LOIS PÉREZ CASTRILLO,

SANTIAGO PROL E

XAN CARBALLA.




