
DICÍA O GRAN INTE-
lectual socialista, Max Aub,
durante unha visita a España
en 1969 (el vivía no exilio)
que o problema non era que
faltase liberdade, senón que
os españois nin sequera a bo-
taban de menos porque non
sabían o que era. Algo así
comeza a suceder agora. Vi-
vimos un clima de dereitiza-
ción perigoso, perigoso non
porque goberne un partido
de dereita, senón pola enxu-
rrada de recorte de liberda-
des e de pensamento único
que avanza imparábel. Pou-
ca xente sen embargo se dá
conta, quizá porque boa par-
te dese clima ven xerado
desde corporacións mediáti-
cas pouco plurais e quizá ta-
mén porque a principal forza
de oposición no Estado non
fai oposición. A medida des-
ta ameaza dánola o atreve-
mento dos que mandan. Xa
non se trata de colgarlle o
epiteto de “terrorista” ou
“radical” a calquera que dis-
crepe, por máis pacífica que
seña a súa discrepancia.
Agora a onda de estigmati-
zación acaba de chegar a co-
tas ata hai pouco impensá-
beis. As últimas recrimina-
cións van dirixidas nada me-
nos que contra o Tribunal
Supremo que considerou o
Gora ETA de Otegi en Fran-
cia un acto de opinión, pero
non de terrorismo, algo por
outra parte obvio (se falamos
quitándonos a venda e o me-
do) e contra os bispos vascos
por unha pastoral equilibra-
da e sensata que condea con
dureza o terrorismo e que se
solidariza coas vítimas, pero
que xulga que certas medi-
das do goberno poden botar
máis leña ao lume. Non é só
que estañamos ante unha au-
téntica masa uniforme de
criticas contra os bispos. É
que os que realizan esas crí-
ticas non leron a pastoral e
ademais non unicamente cri-
tican, senón que insultan.
¿Como sería tratado o que
increpase, do mesmo modo e
desde a esquerda, a unha au-
toridade eclesiástica por re-
cibir subvencións públicas
inxentes, por especular en
bolsa ou por impoñer, na
práctica, o ensino da reli-
xión? ♦
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Asesores de
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(Páx. 8)
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Mundial
(Páx. 22)

Fraga busca
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instalar a nuclear
(Páx. 7)

O PP ignora desde
hai catro meses un

documento da
Academia crítico coa
política lingüística

(Páx. 13)

1,75 Euros

O testemuño de toda unha vida a
prol do galeguismo da man do seu
biógrafo, Carlos Casares. Os anos
anteriores á guerra, o Partido
Galeguista, o cárcere, a fundación 
de Editorial Galaxia, a revista Grial...

Ramón Piñeiro
Edición de Carlos Casares

Da miña acordanza. Memorias

¿Cara onde 
vai Europa?

A Nosa Terra entrevista 
os participantes na 
Convención Europea

¿Cara a onde 
vai Europa?

A Nosa Terra entrevista 
os participantes na 
Convención Europea



Un ten algunhas sensacións,
moitas dúbidas e unha certeza
sobre o futuro que agarda a UE,
despois de asitir ao comezo dos
debates da Convención Europea
en Bruxelas. “Estamos no fin
dun ciclo,  hai que cambir de mé-
todo, deseñar un novo modelo de
convivencia, ir máis alá na de-
mocracia e na eficacia, sentar as
bases para unha nova Europa...”,
son as frases máis comúns entre
os membros da Convención. É o
que teño máis claro.

Aos cidadáns vendéuselle
unha idea de Europa que é preci-
so completar. “Circulan os capi-
tais libremente, pero un alemán
que se case cunha galega e mar-
che cos fillos non temos compe-
tencias para reclamarllos”, afir-
ma Ana del Palacio (PPE-Espa-
ña), quen sostén que “os princi-
pios básicos do dereito muda-
ron”. “Non hai un equilibrio en-
tre a dimensión monetaria e a di-
mensión social”, declara, pola
sua banda, Mónica Frassoni
(Verdes-ALE, Bélxica)

A palabra “eficacia” está pre-
sente nos discursos de todos os
participantes na Convención. Pe-
ro a pergunta é: ¿eficacia para
que? “Os estados non saben o que
van facer, pero sí están convenci-
dos de que as cousas non poden
seguir igual, por iso lle pasaron a
pataca quente á Convención”,
afirma Teresa Almeida (PPE-Por-
tugal). Josep Borrell (PSOE, re-
presentante do Congreso dos De-
putados) é do mesmo parecer pois
pensa que “os Consellos intergu-
bernamentais non foron capaces
de buscar novos horizontes para a
UE e pretenden que a Conven-
ción resolva ese problema”. “Non
é posíbel dicir nada certo do que
se procura a non ser no plano dos
valores”, sostén Luis Marinho
(do PSE-Portugal). Os participan-
tes tamén teñen dúbidas.

“Os dous próximos anos van
ser cruciais no futuro da UE”,
afirma Alain Lamassoure (PPE-
Francia). “Os países garantes
mesmo queren voltarse atrás,
podería acontecer que o proce-
so se disgregue, que non vaia
adiante. Para impedilo é preciso
crear un conflito entre os que
queren cambios e os que se
opoñen”, defende Mónica Fras-
soni.

Algo semellante pensa Iñi-
go Méndez de Vigo (PPE-Espa-
ña), mália as diferencias ideo-
lóxicas coa parlamentaria ver-
de: “os cidadáns deben saber

claramente cales son as reglas
de xogo que imperan na UE pe-
ro os gobernos dos estados non
está dispostos a perder sempre
competencias e aínda menos a
que a política exterior se comu-
nitarice”.

Carlos Carnero (PSE-Espa-
ña) afirma que a Convención
“non é otorgada senón conse-
guida porque os cidadáns des-
bordan aos estados, por iso eles
son os que deben de ter o prin-
cipal protagonismo”. “Ninguén
pensaba hai ano e medio que se
puidese facer unha Convención,
agora é preciso vender o produ-

to, mobilizar á xente, discutir
nas nacións”, declarábanos Mo-
nica Frossini. ¿Para que? “Para
facer en común as cousas que
hai facer para que a xente viva
millor”, contesta o parlamenta-
rio socialista Carlos Carnero. 

Pero tan importante como o
que se pretende que sexa Euro-
pa, é quen a vai dirixir. Tereixa
Almeida resume deste xeito o
no gordiano que atenaza a UE e
a propia Convención: “primeiro
hai que saber o que queremos
facer xuntos, pero ninguén quer
dar a resposta sen saber quen o
vai facer”.

Un proceso constituinte

A ampliación da UE é só un ele-
mento máis que leva á totalidade
dos grupos no Parlamento Eropeo
e na Convención a reclamar unha
“nova Europa”. “Na Convención
existe unha ampla maioría euro-
peista disposta a que a UE teña
máis capacidade é máis democra-
cia”, declarou Carlos Carnero. O
parlamentario do PSOE reclama
“que se abra un proceso consti-
tuinte para que os cidadáns se pro-
nuncien nas eleccións do 2004”.

O seu compañeiro Josep Bo-
rrell non é tan optimista nin vai
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A Convención Europea abriu a súas portas para debatir o futuro a UE

¿Unha Europa de oficinistas 

ou unha Europa dos cidadáns?
AFONSO EIRÉ

Comezou a discusión. “Os dous próximos anos van ser cruciais no futuro da UE”, coinciden en afirmar
os representantes dos grupos no Parlamento europeo. Todos pensan tamén que hai moitas cousas que
mudar, pero semella que non saben moito cales e tampouco se poñen de acordo en como. A Nosa Terra
estivo en Bruxelas nos debates da Convención Europea e falou con varios dos principais protagonistas.

A Convención Europea deberá de preparar “da forma máis ampla e transparente posíbel” a próxima Conferencia Intergubernamental.



tan alá. Considera que a “Con-
vención ten limitacións”  e olla,
todo o mais, que a súa laboura
pode rematar nun tratado inter-
nacional con acordo entre os
paises”. Ana del Palacio tamén
aposta por un tratado, pero “que
sexa constituinte”.  Como se po-
de apreciar, existen matices: Del
Palacio e Borrell, falan de “tra-
tado”, Carnero de “periodo
constituinte”.

Lamassoure defende a nece-
sidade “dun Goberno para Euro-
pa, sen entrar no tipo de Gober-
no que debe ser”. Jean-Luc De-
haene, vicepresidente da Con-
vención, pon como meta deste
proceso a definición “de cal é o
papel de Europa no mundo”.
Neil Mac Cormick (Verdes-
ALE, SNP, Escocia) tamén re-
clama “unha grande democracia
europea”. 

O socialista portugués Luis
Marinho sitúa os obxectivos da
Convención en “deseñar un
modelo de convivencia entre os
estados”. Demanda a volta ao
modelo de países fundadores de
Europa “cun Parlamento que
represente aos cidadáns e un
Consello que represente aos es-
tados, senón daría algo máis se-
mellante aos Estados Unidos”,
e Marinho non está polo federa-
lismo.

A súa compatriota Teresa
Almeida, en teoría máis á derei-
ta que Marinho,  non só sostén
que “Europa debe ser transfor-
mada nun clube de paises de-
mocráticos, pois até de agora só
foi un clube dos paises ricos”,
senón que demanda que os
cambios deben de ser realiza-
dos “coas portas abertas e polos
representantes dos cidadáns”.
Para Almeida, os problemas son
os Gobernos estatais, por iso
aposta por “revisar a autonomía
representativa”.

Os Gobernos estatais seme-
llan ser o grande atranco para
todos os participantes na Con-
vención. “Pretenden seguir na
lóxica intergubernamental de
Niza, pero esta fracasou”, afir-

ma Mónica Frassoni. Pero a UE
sigue a ser aínda a Europa dos
Estados. Serán estes, ao rematar
o proceso da Convención, os
que fagan efectivos os acordos
que acaden  ou os rexeiten nun-

ha nova Intergubernamental.
A miña sensación persoal é

que a Convención vai ir moito
máis alá do que queren os Esta-
dos. Nas declaracións anterior-
mente recollidas pode ollarse

como as posturas destes parla-
mentarios non se corresponden,
na maioría das ocasións, coas
que defenden os seus respecti-
vos Gobernos, ou mesmo os
seus partidos e cada Estado. Se-
mella que creado o órgano (a
Convención na que non creían)
este reclama as súas funcións.
Están a demostrar que a Con-
vención ten moi pouco que ver
coa lóxica intergubernamental e
que están dispostos a camiñar
sós na procura dunha nova Eu-
ropa. Neste senso, Mónica
Frassoni reclama dos seus com-
pañeiros “fachenda para de-
mostrar que a Europa que os
Estado queren xa non pode
ser”. “Os deputados temos unha
visión distinta que os Estados”,
sostén Lamassoure.

O papel das rexións

Se o papel dos Estados no novo
artellamento comunitario, a ne-
cesidade dun goberno que non
sexa rotatorio e de que os cida-
dáns teñan máis capacidade de
incidencia, son os grandes ei-
xos dos debates, non o é menos
o papel das distintas rexións e
nacionalidades.

Este debate que o deputado
galego Camilo Nogueira logrou
introducir apoiado polo sub-
grupo de nacións se Estado, “é
todo un desafío tamén para a
Convención”, declarou o vice-
presidente da Convención Jean-
Luc Dehaene.  O ex primeiro
ministro belga non ten reparos
en afirmar que  “hoxe a UE xa
non lle nega os poderes ás na-
cionalidades e rexións europeas
constituidas xurídicamente co-
mo Galiza”. Para Lamassure
“as cuestións das rexións dentro
da UE deixaron de ser un tabú”.

Del Palacio considera que o
problema ten que ser “resolta a
nivel europeo” e non polos Es-
tados. Neil MacCormick  de-
fende o “alongamento interno,
para que as nacionalidades re-
coñecidas xurídicamente polos
estados como Escocia ou Gali-
za teñen o seu propio Estatuto e
presencia dentro da UE”.♦
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Vén da páxina anterior

Para o BNG, a Unión Europea atópase nunha coxuntura crucial que
“condiciona as aspiracións e as resolucións dos problemas de Galiza”.
Neste senso, a Interparlamentaria nacionalista, reunida a semana pa-
sada en Compostela, fixou a súa posición orientada á participación en
calquer debate sobre o futuro institucional da UE e aprobou unha se-
rie de propostas a defender en Europa. Proposta que lle foron remiti-
das aos demáis grupos parlamentarios galegos para marcar unha es-
tratexia conxunta na defensa da presencia e intereses galegos na UE.

O BNG, partindo “de que non pode ver reflectidas as súas aspira-
cións no actual modelo de construcción europea”, non só defende po-
sicións concretas que afectan a Galiza, senón que semella a estar dis-
posto a participar nos debates sobre o futuro da UE que se están a dar
en toda Europa.  En Catalunya, tanto os foros cívicos como a Gene-
ralitat, puxeron en marcha unha Convención Catalana para discutir a
postura desta nación en Europa. Camilo Nogueira, o europarlamenta-
rio galego, tamén ten en mente desde hai tempo impulsar unha ini-
ciativa semellante.

Polo de agora, o BNG deu a coñecer as súas propostas. Unhas
das principais son que Galiza sexa circunscrición eleitoral nas elei-
cións aos Parlamento Europeo cun mínimos de escanos atribuidos

e que esteña xa presente na delegación estatal nos Consellos de Mi-
nistros da UE, através dunha representación paritaria entre os esta-
dos e as comunidades autónomas, e o recoñecemento do galego co-
mo lingua oficial da UE. Para o BNG, Galiza debería ostentar a re-
presentación en pesca, o sector lácteo e gandeiro de carne, a políti-
ca forestal e textil.

Defende tamén o BNG que Galiza debe contar coa xestión com-
pleta dos fundos estruturais que veñan ao Estado e teñan a Galiza co-
mo destinataria, particularmente os de obxectivo nº 1. No plano das
políticas vinculantes para os estados, que afecten as competencias ex-
clusivas, Galiza participará na súa elaboración e deberá ter capacida-
de de aplicación e xestión das mesmas, reclama o BNG.

Os nacionalistas galegos tamén defenden o dereito a presentar di-
rectamente recursos perante o Tribunal de Xustiza da UE. Na situa-
ción actual, deberíanse articular mecanismos que lle permitan ao Go-
berno e Parlamento galego a posibilidade de presentar recursos atra-
vés do Estado, propoñen os nacionalistas.

A estruturación e a aplicación directa das políticas da euro-rexión
Galiza-Norte de Portugal, deberán de corresponderlle a Galiza nas
políticas que lle afecte ao Estado español, sostén o BNG.♦

“Europa está dirixida por ofi-
cinistas. O Parlamento euro-
peo só é responsábel dunha
parte ínfima das decisión.
Existe un déficit democrático,
de eficacia e unha falta total de
transparencia que nos resta to-
da lexitimidade”. Así comezou
a súa intervención George Ka-
tiforis, representante do Go-
verno de Grecia na Conven-
ción Europea  o 23 de Maio.

Tamén o representante fin-
landés, Kimmo Kiljunen, que
foi o primeiro en tomar a pala-
bra ao comezo da sesión, se re-
feriu ao déficit democrático e
á falta de eficacia, reclamando
que “todos os estados mem-
bros esteñan en pé de igualda-
de”. O representante finlandés
calificou a actual situación co-
mo de “distancia cos cidadáns
e confusión nos obxectivos”.
Pediu que se fixen primei-
ramente os obxectivos e logo
que se discutan os medios pa-
ra logralo. Defendeu nos seus
tres minutos de intervención o
reparto de poderes entre os Es-
tados e a UE e demandou que
se controlase aos gobernos e
ao Consello da Unión Europa.

Michael Frendo, represen-
tante maltés, interviu en idén-
ticos términos, afirmando que
“a Europa de hoxe non é de-
mocrática e sen democracia
non hai lexitimidade”. Pediu
tamén un “mínimo de repre-
sentación para todos os esta-
dos membros “ e que os cida-
dáns se incorporen á toma de
decisións.

Sirvan estes exemplos da
posición do estados máis pe-
quenos da UE, os que están
dentro e dos que se van incor-
porar na próxima ampliación.
Pero non foi moi diferente o
discurso do representante ale-
mán, o país con máis peso
dentro da comunidade. 

Peter Glotz sostivo tamén
que os organismos europeus
son pouco transparentes e ine-
ficaces, “polo que é preciso di-
minuir os organismos e mudar
os procedimentos para dotar-
nos de máis lexitimación de-
mocrática”. Reclamou máis
integración e que na vez de
centrar o control nos parla-
mentos dos Estados, centralo
no Parlamento europeo, para o
que reclamou capacidade de
iniciativa. Tamén pediu que o
Consello de Ministros de Eu-
ropa teña poder lexislativo.♦

Os nacionalistas pretenden marcar unha estratexia 
conxunta co PP e o PSdG-PSOE

O BNG reclama a presencia de Galiza 
en Europa

Valéry Giscard D’Estaing,
Presidente da Convención Eu-
ropea afirma que a Conven-
ción “está interesada en saber
como os cidadáns ven a súa
Unión e que agardan dela”.
Estes non só poden seguir a
marcha dos traballos no sitio

Web (http://europeanconven-
tión. eu. int/), senón que cria-
ron un Fórum para permitir
que todas as persoas interesa-
das participen no debate cun
sitio Web (http://europa. eu.
int/futurum/forum conven-
tion/) ao seu dispor.♦

Así poden opinar os cidadáns

Camilo Nogueira con Alain Lamassoure (PPE, Francia), que se pronuncia a prol dunha
Europa “de tres niveis”.

“Unha 
Europa de
oficinistas sen
obxectivos”

Jean-Luc Dehaene, vicepresidente
da Convención.



O palpábel deterioro na situación social
da língua, unanimemente recoñecido a
estas alturas por case todos menos pola

Xunta, tamén non deixa de provocar en certos
sectores interesados na normalización unha
resposta que avala entre o lamento xeremíaco
e o desánimo nihilista.

“Non se fai nada”, “Todo o que se fai xa é
vello”, “A Mesa non funciona”, “As ENL dos
centros de ensino están mal orientadas”, etc.
Frases como estas, que significan en boa me-
dida unha certa ignoráncia e mesmo desprezo
de tantas e tan boas cousas como se están a fa-
cer no dia a dia, desde a base, polo país adian-
te, escoitamo-las o pasado 25 de maio de per-
soas como Xosé M. Sarille e Carlos Callón,
que optarán o vindeiro sábado dia 15 de xuño,
como farei eu tamén, a presidir a nova Perma-
nente da Mesa.

As formulacións “salvíficas”, que postulan
aquilo de “ou eu ou o caos (na Mesa)”, poida
que resulten gratas para alguns ouvidos e que
enchan alguns egos necesitados. A outros, po-
rén, toca-nos defender, desde a consciéncia
das nosas limitacións persoais e colectivas,
unha xestión honesta e realista como a de
Concha Costas, coas suas luces e as suas (mí-
nimas) sombras, e reivindicar daquela o hu-
milde e necesário traballo feito, as orienta-
cións de diálogo e colaboración con outras en-
tidades normalizadoras abertas mediante actos
como o do Bierzo e o Encontro Nacional sobre
a Língua, a posta en marcha de iniciativas co-
mo o libro Longa Língua ou unha nova cam-
paña de galeguización de nomes e apelidos, a
participación activa no “Correlíngua” e máis
na mobilización do 17 de maio, o esforzo por
manter a pluralidade e o máximo respeito en-
tre entidades que conformaron diversas plata-
formas galeguizadoras, etc.

O proceso que conduciu á convocatória da
Asemblea Extraordinária da Mesa do próximo
dia 15 é a história dunha premeditación, plani-
ficada por Carlos Callón e Xosé M. Sarille.
Ambos deron en converter, unilateralmente,
unha lexítima discrepáncia nun conflito sério,
sen agardar sequer a estabelecermos un diálo-
go directo e cara a cara, do que puidese saír
unha solución que evitase a situación a que
chegamos. Hai, evidentemente, un transfundo
en todo isto que cheira a chamosco.

Acusa-se á Comisión Permanente demi-
sionária de inacción, de fracaso, de desorien-
tación. Palabras moi difíceis de encaixar para
aqueles que, roubando horas ao lecer, desde a
gratuidade e o voluntarismo, non deixamos un
só dia de traballar, especialmente nos derra-
deiros meses, preparando os actos e campañas
arriba mencionados. Uns actos e unhas cam-
pañas que, alén de daren os seus respectivos
froitos, significan no conxunto un “mentis”
evidente a determinadas acusacións.

Resulta evidente, desde a nosa perspectiva,
que A Mesa deu nos últimos tempos uns pasos
perfeitamente orientados a tentar tirar do im-
passe o traballo normalizador cívico, a reesta-
belecer un imprescindíbel diálogo (desde o
respeito e o pluralismo) con outras entidades

de defensa e promoción da língua, a pór en co-
mun unha análise da situación, a desmascarar
as falácias do discurso oficial sobre a estado
da língua.

Todo traballo é perfectíbel. Puideron-se
facer máis cousas e facé-las mellor, mais non
consideramos errados o rumo e a filosofia que
orientaron as nosas actuacións. Nese sentido,
o traballo da Comisión Permanente demisio-
nária, e moi particularmente o da sua presi-
denta Concha, vai resultar para os que agora
pretendemos presidir a organización un exem-
plo valioso e unha lección de bo facer que non
esqueceremos.

No futuro imediato, entendemos que A
Mesa debe atender catro grandes liñas mestras
de traballo.

Unha primeira, interna, pasa por recuperar
e reforzar o tecido territorial, potenciando a
coordinación comarcal; por intensificar o con-
tacto e a información da Permanente cos só-
cios/as e, finalmente, por alimentar o traballo
das seccións de Mocidade e Nais e Pais. 

Unha segunda liña asenta no diálogo per-
manente e fluído con todos os outros colecti-
vos, entidades e indivíduos interesados na nor-
malización, desde a base do respeito á sua au-
tonomia organizativa e ás suas propostas e po-
sicionamentos diverxentes no campo normati-
vo e normalizador. A finalidade deste diálogo
será sumar esforzos reciprocamente en pro-
xectos e campañas que desenvolvamos no fu-
turo. Experiéncias como o acto de Vilafranca
ou o Encontro Nacional sobre a Língua, con
todas as suas imperfeicións, exemplifican esta
pauta. A partir das conclusións e propostas do
Encontro Nacional, A Mesa deberá iniciar

máis cedo que tarde unha dinámica de contac-
tos con esas entidades e con outras de carácter
institucional (Consello da Cultura, Academia
Galega, Departamentos universitários, etc.) de
cara á elaboración conxunta dun Plano Xeral
de Normalización que poida ser asumido pola
grande maioria dos galegos/as e signifique un-
ha inversión das negativas tendéncias actuais.

Unha terceira liña debe levar a unha in-
terlocución máis fluída e directa da Mesa coa
sociedade, através de todo o tipo de entida-
des, federacións, asociacións, colectivos, etc.
das máis diversas áreas da vida social, non só
da sindical e da política como veu sendo tra-
dicional, ainda que a interlocución con estas
últimas continúe a ser fundamental e mesmo
prioritária. Asociacións de consumidores, de-
portivas, ecoloxistas, de pais e nais de alum-
nado escolar, de lecer, culturais, de escrito-
res/as, veciñais, empresariais, de autónomos,
de libreiros/as, xornalísticas, de editores/as,
coléxios profesionais, etc., etc. deben coñe-
cer de primeira man as nosas ideas e propos-
tas e poden cumprir un papel de notória am-
plificación na reivindicación e no uso do ga-
lego.

Finalmente, A Mesa, sen renunciar á de-
núncia e á reivindicación, á crítica razonada e
ao protesto xustificado, debe manter unha in-
terlocución máis fluída e desproblematizada
coas diversas Administracións achegando pro-
postas concretas, demandando medidas factí-
beis, establecendo se é o caso convénios de
colaboración para a normalización, etc.♦

EMILIO XOSÉ ÍNSUA.
Candidato á presidéncia da Mesa
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Non hai que darlle
demasiada
importancia ao feito
de que Franz Fischler,
comisario de pesca da
UE, seña natura l de
Austria , pa ís que non
ten mar.

Un home quéixase
da dereitización da
sociedade. O s
gobernantes —
afirma— cometen
fa lcatruadas e o pobo
segue votando neles.
Nótase que,
subtilmente, este home
culpa ao pobo ba ixo.
Ba ixo e burro é o que
quere dicir. El é
médico. Cos médicos
non se mete. Será que
os médicos non votan
no PP.

James Bamford,
membro da Axencia
de Seguridade
Norteamericana
(NSA), ven de publicar
un libro titulado Body
of Secrets. N el solta
unha sentencia que
mostra o gran sentido
do humor deste
policía . “En Deus
confiamos e os dema is
espiámolos”. Páxina
tres. Editoria l Anchor
Books. 

Alfredo Santos
Conde foi detido no
Pa ís Vasco, onde
residía e traba llaba .
Santos Conde ten
pendente un proceso
do 91 . Está acusado
de pertencer ao
EGPG C . O s xorna is
publican a noticia
coma se da detención
dun terrorista
clandestino e perigoso
se tratase. Pero o
ga lego A lfredo Santos
Conde non estaba en
paradoiro
descoñecido. A xustiza
tiña o seu domicilio
lega l e público. O  xuíz
continúa os trámites do

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

Cartas

O derradeiro salmón
O ano pasado un amigo pescador
de Pontevedra, contoume que
técnicos da Xunta estaban a sol-
tar no río Ulla unha ducia de ale-
víns de salmón; para facer este
traballo o meu amigo esta sor-
prendido cando mirou chegar
tres “patrols” e dous coches ofi-
ciais cargados de xente, o pri-
meiro incluso pensou que había
un atentado ou algo polo xeito,
pero non, todos aqueles técnicos,
con soldos millonarios viñan a
facer aquel traballo tan exquisi-
to. Lembreime desta anécdota
cando lin aí atrás na prensa a re-
portaxe do ministro Alvarez Cas-
cos, que polo visto pescou ao rei

do Ulla. Os titulares desta noticia
comezaba así: “O ministro de
Fomento e o coto salmoneiro de
Couso, no concello da Estrada,
son nomes inseparábeis dende
onte. O ministro estivo todo o
día na ribeira do río Ulla intenta-
do pescar un salmón, un máis
pois xa leva douscentos peixes.
O home traballaba arreo, xa pola
mañá se lle escapara un, nin se-
quera foi a comer, o esforzo
valeulle a pena, pois máis tarde
pescou un peixe de máis de cin-
co quilos e de oitenta e un centíi-
metros de longo!

Ben,  despois deste titular de
prensa, tiven a sensación de que
estaba lendo unha folla de ecos
de sociedade dos anos sesenta,
ou simplemente unha das cacerí-

as que ata hai pouco tempo facía
nos Ancares o Sr. Fraga, para
matar a pita do monte, a pesares
de que esta especie está protexi-
da. ¿De verdade que esta noticia
merece unha páxina enteira nun
xornal? Se é así, calquera pode
pensar que vintecinco anos de
Democracia deron para tan pou-
co, ou simplemente que ao final
as cousas non mudaron tanto co-
mo nos queren facer crer.

Ogallá o ministro se empo-
regara da mesma maneira en so-
lucionar os múltiples problemas
que temos en Galiza e que de-
penden do seu ministerio, para
iso os cocnelleiros da Xunta te-
ñen que pedirlle e xestionar, e
non rirlle as gracias a beira do
río.

En fin, como si fose un conto
medieval, o ministro “Rei dos
salmóns” chegou ao río Ulla, na
Galiza, e pescou o rei do río, era
o único problema que tiña por
resolver na nosa terra, agora xa
dorme tranquilo.♦

LUIS CHAPELA
(MOAÑA)

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

Propostas para o futuro da Mesa
EMÍLIO XOSÉ ÍNSUA

O vindeiro 15 de xuño a Mesa renova a súa directiva. Os candi-
datos á presidencia expoñen as grandes liñas dos seus programas.
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seu proceso, longo
proceso, polo que se
ve. O  respecto aos
dereitos do detido é
tan importante como o
dereito á xustiza . Así
foi desde a revolución
francesa.

“O Goberno acusa
os bispos vascos de
colocar a Euskadi
ba ixo a disciplina de
ETA” (titular dun
periódico).
¿Ilega lizarán tamén as
diócesis vascas?
¿Volverán declarar a
Vizca ia e G ipuzkoa
“provincias rebeldes”
como fixo Franco?

O Faro debe ser lido
coa delectación coa
que se len eses xorna is
antigos que un encontra
no fa iado, entre un
penico e un paraugas
roto. O  Faro do venres
31 ven cunha noticia
que recrimina , en certo
modo, a excesiva
presencia de
portugueses en Vigo.
(Fotografía da estrada
ateigada de veículos
lusos). Un toque racista
respírase entre liñas.
Despois ven a imaxe
dun transatlántico inglés
metendo a proa na
rada . Exclamacións e
epítetos laudatorios.
Que maravillosos son
os turistas ingleses. Que
bonito ler o Faro, con
ese soniquetexo tan
decimonónico, tan de
protectorado
colonial.♦

Garrincha

Nos períodos decadentes perde-se pro-
gresivamente a capacidade para a ac-
ción, esvaece a inventiva e o vigor, e

repeten-se mecanicamente as actividades que
un dia foran orixinais e condicionaran seria-
mente os asuntos sobre os que se queria inci-
dir. Na decadéncia non hai altibaixos, só un
monótono declínio. A Mesa pola Normaliza-
ción Lingüística esmorece nunha constante
decadéncia. A cantidade de campos que fica-
ran abertos impeden unha explicación por-
menorizada dese declínio, mais cómpre facer
un rápido percurso.

Nos últimos tres anos desenvolveron-se
actividades, mais nengunha orixinal: foron
todas repeticións, cada vez máis desdebuxa-
das e con menos incidéncia. Fixeron-se cam-
pañas de afiliación mais seguimos case coas
mesmas sócias/os que en 1997. Actuou-se
sen forza no ensino. O  decreto 247, de 1995,
fora froito da presión da Mesa e as organiza-
cións que conforman a Plataforma para o
Ensino en Galego. Por falta de ideas, A Mesa
deixou de ter iniciativas e a Plataforma está
paralisada ao non haber árbitro entre as for-
zas. No último 17 de Maio, A Mesa foi unha
organización máis, ainda que unha das de
menor existéncia social, pois nos últimos
anos esmoreceu fatalmente a presenza nas
zonas.

As campañas sobre antroponímia non
deron resultados despois das primeiras cam-
pañas do ano 92. Excepto nalgunhas comar-
cas, fixeron-se mecanicamente, sen mobili-
zación. O primeiro folleto sobre as reformas
legais conseguidas no ámbito dos nomes e
apelidos tardou tres anos en sair desde a
publicación do Decreto. A mobilización no
galego exterior, que alentara por vez primei-
ra A Mesa, abandonou-se completamente até
este último 17 de Maio... e do topónimo
coruñés nen se sacou unha nota de imprensa
despois de conseguirmos o recente éxito no
Tribunal Constitucional.

Como corolário, A Mesa deixou de cues-
tionar de modo decisivo a política lingüística
da Xunta de Galiza, que xa non se viu obri-
gada a nengunha cesión desde hai cinco
anos. Non se aprobaron novos decretos ou
leis favorábeis á língua galega; todas as acti-
vidades da Xunta estiveron enfocadas a
homenaxear o idioma con louvores e actos
de comemoración, pero faltaron medidas
para incorporá-lo a novos ámbitos dos que
está afastado. Tampouco houbo propostas,
observacións nen críticas á política lingüísti-
ca dos concellos, que case sen excepción
sofren unha parálise preocupante, incluídos
alguns dos governados por nacionalistas.

A Mesa non era isto nen estaba destina-

da a ser a organización cultural modesta que
hoxe é. O pulo normalizador procedia de
dentro dela e todas/os puxéramos azos para
converté-la nun instrumento fundamental.
Ocorre ademais que A Mesa, a medida que
abandonou as actividades reivindicativas e
de incorporación, imitou a política de
homenaxe, con actos culturais afastados da
sua función sen afrontar as apostas normali-
zadoras.

A Mesa deberá ser unha organización que
abra campos de traballo, cuestione as políti-
cas oficiais, negócie e traballe para que a
sociedade asuma as suas propostas. A crítica
e o debate desapareceron, A Mesa esmorece
e o recámbio que propón a actual dirección é
máis do mesmo, ao noso entender. Son diri-
xentes da Mesa que  como o compañeiro
Emílio Ínsua non acenderon nestes anos nen-
gunha luz no progresivo declínio.

UNHA ESTRUTURA PARA UN PROXECTO.
Asumimos como válido o programa funda-
cional da Mesa en todo o que non está cum-
prido. Ademais, estudaremos a transforma-
ción da estrutura, pois consideramos que en
Galiza son necesários novos instrumentos
asociativos para recuperar a presenza social
perdida. A actual estrutura da Mesa está
obsoleta pola sua elementalidade e non per-
mite construir un organigrama complexo, o
necesário para unha organización que aspira
a ser o motor galego da normalización lin-
güística.

A Mesa continuará a ter unha dirección,
cun Presidente, e diversas áreas de traballo.
O Presidente será o responsábel executivo

da organización e nel recai a sua representa-
ción,  pero ademais organizará-se unha
Fundación, cunha estrutura complementá-
ria. A Fundación terá como principal fun-
ción pór en marcha o Proxecto Alén Miño,
promovendo accións concretas e constantes
que faciliten as relacións lingüísticas e cul-
turais dos países de língua galego-portugue-
sa, contando con representantes empresa-
riais destes países. A vella experiéncia
informa-nos de que é moi difícil mesturar a
dinámica clásica de normalización e a dun
proxecto de circulación cultural, con diná-
micas e tempos diferentes. A Fundación
estará dedicada ademais a Escola de
Formación e Laboratório de Ideas e lugar
plural de cooperación de organizacións nor-
malizadoras. Desenvolverá un traballo
moito menos público que A Mesa.
Estudarán-se proxectos non só para a orga-
nización senón tamén para expor ás institu-
cións. O seu director será eleito na candida-
tura da Mesa. Igualmente serán postos
chave  na dirección da Mesa os postos da
Secretaria Xeral, encarregada de coordenar
o traballo interno e a Xerente, responsábel
da economia e a estratéxia de recursos.
Trata-se de consolidar unha organización
para moito tempo.

Cremos que é necesario un Acordo
Nacional sobre a Língua, mais non cremos
nos grandes enunciados, nas longas listas de
reivindicacións nen nos pretendidamente
profundos estudos. O acordo pasa polo com-
promiso firme en vários pontos, asumidos
por todas/os, e na asunción pola Xunta do
compromiso da normalización, para alén da
homenaxe lingüística. O demais é retórica
vaga e continuar na decadéncia. Hai máis
programa e fica por explicar a acción públi-
ca da Mesa. Seguiremos falando.♦

CARLOS M. CALLÓN
Candidato á presidéncia da Mesa

Segundo acordo do Con-
sello de Administración
de 20 de abril de 2002,

convócase aos accionistas de
PROMOCIÓNS CULTURAIS GA-
LEGAS S.A., con domicilio en
Vigo, rúa do Príncipe 22, á
Xunta Xeral Ordinaria que se
celebrará na citada sede social o
día 14 de xuño ás 17 horas en
primeira convocatoria e o día
15 de xuño á mesma hora en
segunda e definitiva, baixo a
seguinte

ORDE DO DÍA
1.– Informe de xestión, exa-
men e aprobación, no seu ca-
so, do balance, conta de resul-

Para lograr unha Mesa forte
CARLOS M. CALLÓN

O SEU M ANUSCRITO TEN UNHA PROSA...
¿CO M O DICIR?

¡CONTUNDENTE!
¿LEEUNO?

NON...
GUINDEILLO á

M I ñ A SOGRA NA
CABEZA

Correo electrónico: info@anosaterra.com

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
pode pedir ás clases populares a
participación nas eleccións coas
promesas de máis calidade de vi-
da, máis traballo, maiores sala-
rios, menos impostos, etc, se a fi-
nais de mes os cartos que se le-
van para a casa cada vez chegan
para menos?

Quen  se dediquen ña política
teñen que poñer os pés no chan e
ter moi en conta a opinión dos/as
cidadáns sobre todo a traves das
organizacións sociais (aso-
ciacións de veciños, culturais,
medio ambiente...) a través dos
concellos, sempre facendo polí-
tica dende abaixo. ♦

XOSÉ MANUEL RIVERA
(AS PONTES)

As Pontes

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.

info@anosaterra.com
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Amable Dopico será o candi-
dato do PSdG-PSOE á alcaldía
do Ferrol. O seu contrincante
na preselección, Fernando
Blanco, anunciou que deixará
a política cando remate a
actual lexislatura. Estas foron
as únicas “primarias” que os
socialistas celebraron na Galiza.

Amable Dopico afiliouse ao
Partido Socialista Obreiro
Español pouco despois das últi-
mas eleccións municipais. Era
un home de Bonifacio Borreiros
o candidato socialista nos últi-
mos comícios. Agora ocupaba o
cargo de secretario local socia-
lista e voceiro municipal. 

Venceu nas “primarias” a
Fernando Blanco, un “histórico”,
con 24 anos no partido, enfronta-
do con Bonifacio Borreiros. O
resultado demostra a división no
socialismo ferrolano. Dopico
obtivo 154 votos, por 86 de
Fernando Blanco. Pero dos 327
militantes só participaron nas
eleccións 243.

Fernando Blanco dixiriu mal
a derrota no convulso panorama
socialista departamental e afir-
mou que, posto que “non encaixa
no proxecto que Dopico ten para
a cidade”, abandonará a política.

Blanco calificou de “diverti-
do” o periodo de tres anos que
Dopico leva no concello, afirman-
do que “sen min non tería durado
nin un ano no concello”, e acusán-
doo de “preocuparse só de facerse
a fotografía detrás do alcalde”.
Por se fose pouco, Blanco soltou
un agoiro: “o PSOE comeza unha
espiral cara abaixo que os levará a
que nas próximas eleccións non
cheguen nin aos cinco concellei-
ros actuais”.

En teoría, Dopico é máis pro-
penso a un entendimento co
BNG que Blanco no goberno
municipal. Pero o ata de agora

concelleiro de obras, foi o res-
ponsábel de que se pospuxese a
construción do aparcamento da
Praza de España e a retirada do
Cabalo.

Pero o ex director de Astano,
que deu o salto á política como o
merlo branco do socialismo
departamental, é un home impre-
decíbel na política, mentres que
Fernando Blanco sempre tivo
claras cales era as súas posturas.
Fontes nacionalistas consideran
que o maior entendimento de
Dopico co alcalde Xaime Bello
débese á súa postura de voceiro e
secretario local socialista. Destes
postos foi dos que desbancou ao
principio da lexislatura a
Bonifacio Borreiros, o candidato
que militou na década dos seten-
ta no PSG.
Blanco afirmou que “se está a
vender a idea de cambio cando o
novo candidato ten case 60 anos e
unha bagaxe política que me pare-
ce divertido”. Dopico situou o seu
“horizonte” no 2010, afirmando
que, “con estas primarias fixemos
un cambio en positivo para Ferrol,
que ten que recuperar a súa vida,
creer máis no traballo e afrontar o
futuro con ilusión”.♦

Hola retoca
todas as fotos
de portada
María Jiménez volve aos
escenarios. Operou as bol-
sas de debaixo dos ollos e
di que lle quedou a cara
moi mona. “Cando vin o
ben que estaba na portada
do Hola, preguntei e dixé-
ronme que rotacaran a
foto, como fan con todas,
e decidinme [a facer a
operación]” (El País sema-
nal, 2 de xuño). A flamen-
ca dá o cante diante da
xornalista: non coñece a
Janis Joplin. ¿Quen é
esa? pregunta. Joplin é
descoñecida para o gran
público de hoxe, pero non
debería selo para unha
cantante, de poucos menos
anos.♦

Cada ano hai
un millón de
rusos menos
O que non conseguiron os
Estados Unidos coa ameaza
nuclear, nin a Alemaña nazi
coa invasión, vaino conseguir
a conversión á economía de

mercado. Cada ano hai un
millón de rusos menos, debi-
do á crise demográfica. Hoxe
Rusia conta con 140 millóns
de habitantes, pero en 2050 o
número podería terse reduci-
do á metade. En vinte anos o
número de pensionistas e acti-
vos pode estar igualado. A
taxa de nacementos é de 1,1
por muller, lonxe do 2,4 nece-
ario para manter a povoación
actual. Por se fose pouco a
esperanza de vida reducese

cada ano desde a desaparición
da Unión Soviética. Na actua-
lidade a esperanza de vida
nos varóns baixou aos 59
anos, cando na antiga URSS
superaba os setenta. Estes
datos foron publicados no
número de maio da revista
Alternatives Internationales.♦

A palabra
pobreza non
se debe usar
Os asesores e os medios
de comunicación “banali-
zan” a política, segundo
Felipe González que é
entrevistado no especial e 
20 aniversario da revista
Tiempo. O expresidente pon
o exemplo do asesor que di:
“non empregue vostede a
palabra pobreza, diga exclu-
sión porque, se di pobreza, o
grado de autoidentificación
de votantes potenciais seus é
dez veces menos que se di
exclusión”.♦
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O pasado día 4, o presidente da
Xunta, Manuel Fraga Iribarne,
inaugurou na localidade ouren-
sá de Lobios un novo balneario
da Fundación San Rosendo, en-
tidade na que hai unha conside-
rábel representación de destaca-
dos militantes do Partido Popu-
lar. Nin os medios de comuni-
cación nin, naturalmente, o pre-
sidente, fixeron a máis mínima
alusión ao feito de que, ao tem-
po que abría as súas portas este
novo negocio privado, o alcalde
popular deste concello decidía
pechar a piscina termal do mu-
nicipio. Poucos días antes da
inauguración do balneario, Be-
nito Vázquez descubriu que as
augas e os terreos dos que viñan
gozando desde tempos inme-
moriais os veciños da zona non
reunían “garantías hixiénicas” e
decidiu pechar todas as instala-
cións. A cambio, ofrece un des-

conto do 40% aos habitantes do
municipio que queiran facer
uso do balneario e da súa “pis-
cina fabulosa”. 

O acontecido en Lobios é so-
amente un episodio máis dos que
vén facendo o Partido Popular
desde a Xunta e os municipios
nos que goberna en favor da
Fundación San Rosendo, próspe-
ro negocio que ademais de con-

tar xa coas vilas termais de Laias
e Arnoia, posúe a imensa maioría
das prazas xeriátricas da provin-
cia. En todos os casos, a súa con-
dición de fundación permítelle
recibir cuantiosas subvencións e
a cesión gratuíta de terreos e re-
cursos públicos. Deste xeito, o
mesmo balneario de Lobios vén
de recibir do concello os terreos
que ocupa, ademais de dispoñer

en exclusiva dos mananciais ter-
mais que son propiedade dos ve-
ciños. No caso destas novas ins-
talacións, a Xunta aportou
600.000 euros dos 6 millóns que
custou. 

Segundo se ten denunciado,
un documento do ano 955, reco-
lle que o Rei Ordoño III conce-
deu ao Bispo Rosendo (non á
fundación, obviamente) as fon-

tes termais e mailas terras que
ocupan, do que se deduce que os
veciños teñen dereitos milena-
rios de dominio sobre elas. A
propia Lei de Montes Veciñais
en Man Común de 1968, estable-
cería que a propiedade non pres-
cribe nunca e, polo tanto, é un
dereito irrenunciábel, non pu-
dendo ser dividida nin vendida
ou embargada. 

Todo isto foi esquecido polo
alcalde de Lobios e polo propio
presidente Fraga. As iniciais mo-
bilizacións veciñais foron conve-
nientemente silenciadas pola po-
derosa maquinaria política do PP
nesta provincia. Moitos dos
usuarios dos baños públicos eran
do norte de Portugal. Agora terán
que pasar por caixa para contri-
buír ao espectacular crecemento
dese próspero negocio privado
que se agocha trala Fundación
San Rosendo.♦

Pechan uns baños públicos en Lobios para

favorecer un balneario privado

ABELARDO VÁZQUEZ

A Fundación San Rosendo continúa cos seus prósperos
negocios favorecida pola Xunta. Agora tócalle a Lobios.

OURENSE

Un recén chegado impúxose 
ao histórico Fernando Blanco

Amable Dopico será o
candidato do PSdG-PSOE á
alcaldía do Ferrol

Amable Dopico



G. LUCA
A campaña de Bush contra a
moratoria nuclear ten un obstá-
culo poderoso na opinión públi-
ca dos Estados Unidos, que non
esquece a experiencia tráxica
de Harrisburg (1979) o desastre
de Chernóbil (1986) e os expe-
rimentos nucleares do exército
coa poboación. Na UE, só os
gobernos dereitistas de España
e Finlandia parecen dispostos a
seguir o envite da Casa Branca.
Fraga da un paso máis e mobili-
za concellos para chantar unha
nuclear, sen que se sabida de
nengunha rectificación do pro-
grama eleitoral do PP, compro-
metido coa moratoria.

Pechando filas ao súpeto
chamado atómico do presidente
da Xunta, o alcalde de Ames,
Xosé Astrai, revive os afervoa-
dos voluntariados municipais
franquistas para acoller indus-
trias contaminantes. Non se fa-
la de condicións técnicas ou
funcionais senón de lealdade e
de fidelidade ao cacique. A co-
misaria Loyola del Palacio ou o
ministro Arias Cañete, aférran-
se ao argumento da renovación
técnica da industria nuclear pa-
ra romper a moratoria e a pési-
ma sona do sector. 

As eléctricas fregan os ollos
con incredulidade. A invitación
de Loyola del Palacio para ins-
talar un super-reactor circula na
información dominante sen
atrancos e incluso ten o acom-
pañamento de bombo de Fraga
que di que podería vir aquí con
todas as garantías. “Agora pó-
dese defender a enerxia nuclear

sen ser un facha”, acrecenta
Martín Villa, ex-presidente de
Endesa.

Galiza desnuclearizada

O BNG instou á Xunta a decla-
rar ao país zona desnucleariza-
da mentres que o PSOE de-
fendeu os termos da moratoria
en vigor. O centro da campaña -
Loyola del Palacio, Fraga, Mar-
tin Villa e as tres eléctricas En-
desa, Unión-Fenosa e Hiber-
drola- consiste en repe-
tir que os avances tec-
nolóxicos dos últimos
vinte anos (o tempo da
moratoria nos Estados
Unidos e Europa) me-
lloraron as condiciones
de seguridade mercé a
novas tecnoloxías. Non
é certo. Francia e Ale-
maña manteñen a mo-
ratoria porque asumen
o pleno fracaso tecno-
lóxico das centrais nu-
cleares. Está sen resol-
ver aínda o problema
da disposición do resi-
duos. Non sendo na
central de Vandellós,
que os leva a Francia
para seren tratados e a de Trillo,
que acugula os restos en super-
ficie, todas as termo-nucleares
en funcionamento do Estado
gardan o combustíbel Gastado
en pías dentro das centrais. Es-
tes restos son eternos e mortais.
O problema de como dispor de-
les segue igual que hai cincuen-
ta anos: poden deitarse en mi-
nas pero o problema Non desa-

parece senón que se distancia.
A empresa estatal de residuos
radiactivos Enron xa procurara
en 1994 e 1995 a construcción
de fondais para lixo atómico en
veas de granito de Fisterra,
Mondoñedo e A Gudiña. Busca-
ban en todos os casos localiza-
cións xeolóxicas estábeis. A
empresa texana Harc Division
tamén apresentara en 1986 un-
ha solicitude en Mondariz Bal-
neario para investigar en minas
de granito do concello a seguri-

dade do reactor pero a informa-
ción do seu proxecto publicada
en A Nosa Terra provocou pro-
testa que os fixeran renunciar.
Moitos concellos galegos acor-
daron en pleno declararse des-
nuclearizados, unha decisión
indiscutíbel dende o punto de
vista legal.

No que se refire aos reac-
tores tecnicamente mellorados

ou renovados cos que algúns fa-
bricantes fixeron por romper a
moratoria, o fracaso foi absolu-
to. O modelo HGTR, refrixera-
do por un gas a alta temperatu-
ra, de preferencia helio, só con-
ta cunha planta en operación en
Plattville (Colorado, Estados
Unidos) pero os seus problemas
técnicos desaconsellaron outras
instalación anunciadas. Dos
FBR ou rexeneradores (Fast
Breeder Reactors) chegou a ha-
ber seis en todo o mundo pero

os atrancos de funcio-
namento foron tan
enormes que xa non
queda ningún deles
operativo. 

A outra avangarda
para a tecnoloxía ter-
mo-nuclear foi nestes
anos a fusión. Sobre ela
di o enxeñeiro Pedro
Costa Morata no seu li-
bro Nuclearizar Espa-
ña que “máis que dun
fracaso ou dun mito ha-
bería que falar de toma-
dura de pelo. En 1975
anunciábanse para
1985 os primeiros re-
sultados prácticos pero
cando chegou esta data

adiárono para o 2000 pero neste
cambio de século o reactor de fu-
sión xa se deixa para o 2050”.

Fraga, o único presidente au-
tonómico voluntario para a nova
campaña nuclear, aínda non ex-
plicou se a maiores de solo para
a central ofrece tamén subsolo
para un ou máis cemiterios de re-
siduos, sen os que as plantas non
poden ser operativas.♦
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Palestina
FRANCISCO CARBALLO

“Cando os avións
desaparecen, 
voan as pombas, brancas,
brancas, limpan as
meixelas ao ceo con asas
libres, retoman o
esplendor 
e a posesión do éter 
e do xogo. 
Voan máis alto, máis alto
as brancas, brancas
pombas. Ah, se o ceo fose
real (díxome un home
que se escabullou entre
dúas pombas)

Cada día se dispón meus
amigos a prepararme
unha festa de despedida,
unha sepultura sosegada
á sombra dos
castiñeiros, un epitafio
no mármore do tempo e
nos funerais sempre lles
precedo: ¿Quen
morreu... quen?”
(Mahomoud Darwich)

Palestina é un anaco
de historia que sintetiza
a da humanidade. Unha
terra de paso ollada
como “mel e leite”, mais
de seu espida e infértil.
Posta a xardín por
cultivadores aguerridos,
con sacho e espada na
man. Así séculos. Hoxe
até o cumio da
ferocidade.

Palestinos foron os
cananeos, os filisteos, os
hebreos e tantos máis: os
sectores dominantes
destes colectivos
marcharon, voltaron...
Desde finais do Imperio
Bizantino residen na
Palestina populacións
pacíficas, pacientes ante
sucesivas dominacións,
sempre sufridores. Son
musulmáns, cristiáns,
xudeos. Convivir é unha
necesidade, unha riqueza.

¿Que fado sinistro
está a converter en
inferno un país de cruce
de culturas de pacientes
campesiños? A luz, un
duplo “fundamen-
talismo”; detrás O
Imperio. Os “sionistas”
exarcebados, e os
infiltrados “wahabistas”
islámicos. Sharon e o
Likud son inicuos,
desvarían; a intifada
degradouse en
“kamikacismo”, un
martirialismo paranoico.
A política de USA
sérvese deste
antagonismo para
dominar o espazo
xeopolítico.

Os colectivos
israelitas-palestinos pola
paz, os xudeocristiáns e
os palestinocristiáns,
milleiros de xudeos e de
palestinos demostran
que son humanos e
poden sair do “inferno”
dos erros de Arafat, dos
“falcóns” israelitas e
rirse do Imperio.♦♦

Fraga, o único presidente autonómico

voluntario para a nova campaña

nuclear, aínda non explicou se a

maiores de solo para a central ofrece

tamén subsolo para un ou máis

cemiterios de residuos, sen os que as

plantas non poden ser operativas.

Militantes ecoloxistas protestan contra a central nuclear de Zorita.

O presidente invoca a suposta seguridade das térmicas atómicas 

Fraga busca entre os concellos con maioría 
do PP solar para unha central nuclear



Durante o pleno que se celebrou
o mércores 29 de maio o PP ne-
gouse a aceptar unha proposi-
ción non de lei do PSOE para ga-
rantir o acceso gratuito a através
do Sergas a pílula post-coital,
pero propuxo –como alternati-
va– unha emenda para que a
prescripción deste anticoncepti-
vo de urxencia se realizara “nas
condicións de financiamento es-
tablecidas polo Sistema Na-
cional de Saúde”. Deste xeito, e
logo de que a deputada do PP,
Elisa Madarro, negociara coa
oposición a proposta, a Cámara
aprobou por unanimidade a ini-
ciativa.

Despois do pleno, eran repre-
sentantes do PP os que se encar-
gaban de explicar aos medios de
comunicación que a administra-
ción financiaría o 70% do medi-
camento, que custa como míni-
mo 18 euros. O acordo ocupou
titulares a varias columnas ao día
seguinte. E non era para menos
porque Galiza ía convertirse
–xunto con Andalucía, que a dis-
tribúe de balde– na única comu-
nidade autónoma que financiaba
a pílula do día seguinte. 

Pero a decisión non coincide
coa actitude do Goberno central
–que se nega a financiar o anti-
conceptivo– e a rectificación do
PP galego non se fixo agardar.
“Recibiron presións extraparla-
mentarias dos sectores máis con-
servadores, non sei se da Igrexa,
de Madrid ou do Opus”, comen-
ta a deputada do PSOE Laura
Seara mentres insiste en que nas
negociacións “quedou claro que
existía un compromiso de finan-
ciamento público. Tanto o repre-
sentante do Bloque como o meu
compañeiro Francisco Cerviño
foron testemuñas do que dixo a

deputada do PP, Elisa Madarro.
De non existir ese compromiso
non teríamos votado a favor”. 

O mesmo indica o deputado
do BNG, X.Francisco Ferreiro
que solicitou a comparecencia
urxente no pleno do Conselleiro
de Sanidade para que explique o
cambio de actitude do PP. Ferrei-
ro tamén opina que o PPdeG re-
cibiu instruccións de Madrid e
pide que se respete o que acor-
dou o Parlamento. “Teñen maio-
ría absoluta e poden aprobar ou-
tra proposición non de lei para
reestablecer a situación, pero que
non fagan estes cambalaches
porque parece que queren con-
fundir a cidadanía e tratarnos a
todos de parvos. É unha metedu-
ra de pata terríbel”, engade Lau-
ra Seara.

A comercialización do levo-
norgestrel, principio activo dos
fármacos que levan o nome de
Norlevo e Postinor aprobouse hai
máis dun ano. Este tratamento an-
ticonceptivo post-coital reduce o
risco de embarazo ao 1% só na
primeira toma, das dúas que se
deben facer durante as 12 horas
seguintes a realización do coito.
Laura Sera  lembra que segundo a
Organización Mundial da Saúde ,
a pílula “evita a fecundación do
óvulo ou a súa implatación no
útero, pero carece do menor efec-
to sobre o embrión xa implantado
e non é efectiva unha vez que o
proceso de implantación empe-
zou, polo que non pode causar o
aborto”.

Ao seu ver o feito de que o
Goberno central aprobara a súa
venda en farmacias con obriga
de receita médica e sen financia-
mento, unido a que a maioría das
solicitudes de tratamento se rea-
lizan en fin de semana e á rapi-

dez na inxestión que necesita, di-
ficulta “enormemente o acceso
da xente moza aos mesmos”. An-
dalucía, en cambio, facilita estes
fármacos de maneira gratuita nos
centros de saúde. 

Na súa intervención no Parla-
mento a deputada do PSOE ex-
plicaba que en Galiza, desde
1996, producíronse 23.000 abor-
tos, a metade realizados fora do

país e que só o 4% dos adoles-
centes usan preservativo na pri-
meira relación sexual. A proposi-
ción non de lei que formulaba in-
cluía tamén a distribución dun
dossier informativo entre os pro-
fesionais, un protocolo para a
súa administración e unha cam-
paña informativa sobre sexuali-
dade dirixida a poboación adulta
e xuvenil.♦
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Cada coio de Lugo pavimenta un
resto romano. Certo. En Lugo non
hai quen meta unha pala sen ra-
char a capa de Augusto. Non me-
nos certo. Todo o Lugo intramurá-
llico adoece de parálise dexenera-
tiva porque aos construtores facía-
selles moi costa do sal arriba teren
que soportar os gastos de furgar
no noso pasado, que hai pouco
aínda que lograron que llelas abo-
nara Cultura. Como é lóxico. In-
vestían, ademais, nunha zona na
que –faltaría máis– non se poden
inventar moitos rochos para au-
mentar as escasas alturas das li-
cencias. 

Certo, certo; todo certo. 
Pero iso pouco paga o que se

comete contra a cidade romana.
A falta de interese das adminis-
tracións en enviaren fondos de
refresco obriga aos responsábeis

dos achados a selalos con ce-
mento e indicar o lugar no que
fican, a xeito de cemiterios nu-
cleares e noxentos, espreitando

que as xeracións vindeiras dispo-
ñan dunha sensibilidade máis
pura e duns libros de contabili-
dade meirandes. A Dirección Xe-

ral de Patrimonio vén de autori-
zar que se amplíe o sanatorio pri-
vado da Virxe dos Ollos Grandes
meténdoo sobre o campamento
que foi berce da urbe. Todo o en-
tusiasmo que experimentaron os
arqueólogos por atoparen o pri-
meiro asentamento marcial da
cidade quedará agochado por ce-
mento e quirófanos e máquinas
de raios x e dializadores. Algo
que nin se lles pasou polo maxín
aos de Corneta Obxecta, por
moito que arelen o peche dun
cuartel. Patrimonio limítase a
esixir que se rexistre e documen-
te unha parte dun valado a fin de
documentalo. Ao resto, pouco
aprecio lle fai. 

Algún día, teremos que reco-
rrermos aos raios x para iniciar
unha procura dese antergos que
nos esforzamos en inhumar.♦

Inhumando romanos 
a prol da sanidade

JAUREGUIZAR

A cidade romana vaise enterrando en
cemento, pero deixarán indicado nos
edificios que l les poñan, como a
ampliación do sanatorio Virxe dos
Ollos Grandes, que alí está o pasado.

Lugo

Mulleres
secas
XOSÉ M. SARILLE

Nunha entrevista feita
hai anos, Leonard
Cohen explicaba

despreocupadamente que
solicitara os servizos dunha
prostituta. Era evidente que
para el o asunto carecía de
problemas, pero daquela
resultaba sorprendente
aquí que alguén falase con
naturalidade deste
comercio. O poeta reducía
o asunto á merca dun ben,
sen máis. Esta maneira de
aprezar transpasou o océa-
no, Europa aceptouna pro-
gresivamente, e o moderno
cidadán mestura isto con
outras prácticas que segun-
do a opinión dominante ta-
mén rompen tabús.

As voces discordantes
son poucas e óense mal.
Ana Míguez, presidenta de
Alecrín postula  que se
denuncie ao prostituidor;
hai indicadores para
afirmar que o seguinte paso
de envergadura do
movimento feminista será
este, despois das denuncias
por maus tratos. O
prostituidor é o que vai de
putas, o traballador honra-
do que garda un fondo de
reptís para estes gastos sen
que o saiba a dona, ou
aquel outro, libre, ao que
case todos e todas
xustifican. É un problema
profundo de mentalidade,
que resulta difícil observalo
cunha nova mirada. Hai
trinta anos tampouco se
censuraba a un marido
porque lle petase á muller.

Moitas feministas
afirman que a prostitución
é sempre un vexame, que ás
veces se converte en escravi-
tude. Din elas que por moi-
to que ese traballo se disfar-
ce con direitos, ou por moi-
to que as putas se defendan
con sindicatos e traten de
dignificarse con outros adi-
tamentos, ningunha quere
para as súas fillas a súa
profisión. E aí está a proba
principal da afronta. 

A sacudida social dunha
campaña así traería un
sopro fresco, sería un
impacto como a dos maus
tratos, mais algúns desexarí-
amos antes outras accións,
máis urxentes. A esencia da
muller susténtase na súa
liberdade radical de elección
e tamén no miragre de dar
vida. Os que non cremos
que as persoas sexan só
construccións culturais, sau-
daríamos que fosen os movi-
mentos feministas
precisamente  os que prota-
gonizasen as denuncias con-
tra os maus tratos aos
nenos. A infancia non ten
capacidade para organizar a
súa defensa contra a
agresión dos adultos, homes
case sempre, e son as mulle-
res as máis cercanas a eles.
Lembren o vello debate
sobre a participación no
movimento feminista. Era
cousa delas ainda que
algúns homes o apoiasen.♦

Vintecatro horas durou o compromiso 
de financiar a pílula do día seguinte

O PPdeG entende que houbo un
“erro de interpretación” do
acordo e di que este fármaco
non pode abaratarse xa que a
prescripción da anticoncepción
de emerxencia no Sistema Na-
cional de Saúde realízase me-
diante receita médica oficial
non financiábel para a súa dis-
pensación en farmacias e con
cargo á usuaria.

É decir, volve ao punto de
partida do debate parlamenta-
rio, o estado da cuestión que
pretendía mudar coa súa pro-
posición o PSOE. O PP di ago-

ra que “non descarta que nun
futuro máis ou menos próxi-
mo” a pilula se inclúa entre as
especialidades farmaceúticas
financiadas.

Na polémica iniciativa
aprobada, o Parlamento insta ta-
mén á Xunta a adoptar as medi-
das necesarias para facilitar a
súa prescripción e a establecer
un protocolo de actuación mé-
dica no que se estipule a avalia-
ción do estado da paciente, á
que se lle proporcionará infor-
mación fármaco-terapéutica e
realizará un seguimento.♦

Regreso ao punto de partida

P.B.
Pouco durou a boa nova. Un día despois de acceder no Parlamen-
to a financiar o 70% do custo da pílula do día seguinte, o PP desfi-
xo o camiño andado e afirmou que non executará o acordo que ne-
gociou coa oposición. Nun comunicado que emitiu o xoves 30 de
maio nega ter asumido tal compromiso e di que se produciu un
“erro de interpretación”. PSOE e BNG esíxenlle que cumpra o que
se aprobou. Mentres coñécese unha carta dunha irmá de Fraga ao
presidente do Parlamento chamándoo a rectificar a posición do PP.

Unha orde do PP madrileño invalidou a decisión unánime do parlamento galego. Na
imaxe o seu presidente, Xosé Mª García Leira.



López Veiga, nunha entrevista
concedida a ANT antes de ser
nomeado conselleiro, subliñaba
as ventaxas que para a pesca ga-
lega xeraría a UE. ¿Que conse-
cuencias tivo a entrada no Mer-
cado Común? 

O ingreso efectivo do Estado
español na UE foi o 1 de Xaneiro
de 1986. Previamente os Estados
europeos reaccionaron porque se
integraban na Europa Comunitaria
os dous estados máis fortes na pes-
ca, o español e o portugués, e arti-
cularon o que se chamou política
común de pesca, que nace en 1983.
O que realmente lles preocupaba
era a pesca galega pola súa poten-
cialidade extractiva, de comerciali-
zación, de calidade dos seus pro-
ductos e de toda a industria de pro-
cesado e transformación. Co ingre-
so vendéronse abertamente os inte-
reses do conxunto fo sector pes-
queiro, unha decisión na que esti-
veron dacordo o partido daquela
no goberno e a oposición no Con-
greso. PSOE e Alianza Popular in-
troduciron no Tratado de Adhesión
criterios obxectiva e absolutamen-
te discriminatorios e marxinadores
para con Galiza. O que hoxe pade-
cemos é unha consecuencia direc-

ta. En só 16 anos do denominado
periodo transitorio chégase a con-
denar á nosa frota –e non a outras–
a  non poder faenar nalgunhas zo-
nas ou a non poder entrar nalguns
acordos pesqueiros.

É incríbel ter que argumentar a
estas alturas que o noso país en ter-
mos económicos, sociais e de em-
prego é unha zona altamente de-
pendente da pesca cando Escocia,
Irlanda ou comunidades costeiras
da Bretaña, si teñen ese recoñeci-
mento oficial. Ningunha frota co-
munitaria ten unha evolución co-
mo a da galega en canto a destruc-
ción de buques por desguace, ex-
plotación ou perda de traballo no
mar. A avaliación é que a política
comunitaria cercenou o mellor da
nosa frota. Expulsounos de moitos
caladoiros tradicionais, restrinxiu
as nosas posobilidades en augas
comunitarias e condeounos a ser
un importador mundial de produc-
tos pesqueiros. A día de hoxe o
Estado español é o terceiro impor-
tador mundial despois de Xapón e
Estados Unidos. Incluso cando a
nosa forma de pescar e moito máis
selectiva e está destinada ao consu-
mo de humano. O 70% do que pes-
ca a frota danesa é para fariñas ou

para outro tipo de usos. Non hai
ningún argumento de carácter con-
servacionista, de rexenaración de
recursos que se nos poida pór en-
frente. Falamos dunha imposición
política, nin máis nin menos. O no-
so sector pode competir pero non
lle deixan.

Ou sexa que hai beneficiados
e perxudicados.

Si, claro. Beneficiados: Holan-
da, Dinamarca, Reino Unido, Fran-
za, Italia, nos tempos nos que En-
ma Bonino era comisaria de pesca.
É falsa incluso a distinción que se
fai entre paises do Norte e do Sur.
Nós somos os máis perxudicados.
Outras zonas que eventualmente
poderían ter algún problema, como
o País Vasco, teñen unha capacida-
de de ofensiva político-institucio-
nal que lles permitiu salvar a súa
frota, con investigación propia, ne-
gociando directamente con outras
zonas, como Azores, ou inclusive
acumulando dereitos de pesca de
buques galegos. 

Hai outros sectores que si se
defenderon desde o Goberno
central 

Nós non facemos diferen-
ciación de cor política. O problema
de fondo é o papel residual de Ga-

liza respecto do Estado español.
Hai moitos exemplos de vendidas
no Consello de Ministros. Namibia
1990, Fletán 1995, Marrocos 1995
e 1999, Arxentina 1999... As condi-
cións de partida eran discriminato-
rias para nós pero despois nunca se
produciu un intento de derrogar o
principio de estabilidade relativa,
de permitir o acceso da nosa frota
en igualdade de condicións a augas
comunitarias, de defender cunha
postura firme acordos pesqueiros a
nivel internacional. Iso choca  coa
posición activa que teñen mantido
con outras zonas do Estado. Lem-
bro a unha ministra encabezando
unha manifestación en defensa do
sector olivareiro ou a que se armou
en defensa do sector plataneiro ca-
nario, do problema do algodón ou
da automoción no caso da factoría
catalana de Seat. Problemas que
foron tomados como cuestións de
Estado. A pesca galega nunca tivo
esa consideración. Por outra banda,
o paradoxo é que Galiza, como pri-
meira potencia pesqueira comuni-
taria –e a diferencia doutros paises
que non teñen Estado,  como Esco-
cia, Irlanda do Norte, Landers ale-
máns ou Flandes– non teña nin voz
nin voto en organismos europeos.

Antes referiuse ao papel do
Goberno vasco, ¿e a Xunta que
fixo?

En xeral asumiu con sumisión
todo o que viña de Madrid e Bru-
xelas. Na práctica comportouse
como unha xestoría facendo inclu-
so unha lectura restrinxida das sú-
as competencias en augas interio-
res ou en ordenación do sector pes-
queiro. Os italianos, os franceses,
os irlandeses, os británicos levan
anos sin acatar o Plan de Orienta-
ción Plurianual de redución do es-
forzo pesqueiro. O caso de Holan-
da que triplicou nos últimos tres
anos a súa frota pesqueira, indica
que uns teñen que cumprir e outros
non. Nunca houbo un intento serio
de plantarlle cara a Madrid ou
Bruxelas.

Agora existe unanimidade
contra a proposta da Comisión
Europea e pode semellar que
ninguén ten responsabilidades.

O nacionalismo estivo durante
moitos anos en solitario cuestio-
nando abertamente o modelo de
inserción e recibindo críticas por
parte de todo o mundo. Chamáron-
nos catastrofistas, xente que estaba
instalada nun papanatismo euro-
peista tan brutal que non lles per-
mitía ver cousas tan concretas co-
mo nas que agora estamos teorica-
mente dacordo. Existen responsa-
bilidades políticas fundadas e non
só desde que goberna o PP no Es-
tado, pero neste momento pensa-
mos que o fundamental é articular
mecanismos de autodefensa a ni-
vel social e institucional. Imos in-
tentar que este país se poña en pé
para conservar a pesca. A creación
do grupo de traballo no Parlamen-
to é unha iniciativa do BNG que
vai encamiñada a este fin e a nosa
posición vai ser leal con todos
aqueles que compartan esta inten-
ción. A pesca é despois da automo-
ción a segunda actividade econó-
mica do país polo emprego directo
e pola actividade inducida que xe-
ra noutros sectores. Queren que re-
nunciemos a isto e é inaceptábel.

¿Cal é a proposta do BNG?
En interlocución co sector in-

tentaremos articular unha resposta
mesmo de mobilización social. No
Parlamento defenderemos claves
que esperamos sexan asumidas,
como o prinicipio de non discrimi-
nación ou o dereito a poder pescar.
Neste contexto tamén é importante
reivindicar o dereito de Galiza a ter
representación directa na UE en
materia de pesca. No Parlamento
comparecerán todo tipo de entida-
des vinculadas á pesca e logo trata-
remos de facer valer a nosa posi-
ción diante do Goberno español e a
UE, mesmo con estudos sobre ca-
pacidade de afrontar o plan. Habe-
rá que demostrar, por exemplo,
que somos unha zona altamente
dependente da pesca. Estas medi-
das entrarían en vigor o 1 de Xa-
neiro do 2003 e faltan tres reunións
do Consello de Ministros. Arias
Cañete chegou a  dicir que no peor
dos casos o Estado vetaría a pro-
posta, cando desde Niza non exis-
te a capacidade de veto dun Esta-
do. Pero existen outras posibilida-
des como política de alianzas con
outros estados e a posibilidade in-
cluso de non acatar o que se deci-
da, como fixeron outros. Franza ou
Irlanda, por exemplo, coas volan-
tas. Non se trata de convertir isto
na lei da selva, pero non podemos
permitir que veñan a por nós can-
do temos a razón. Todo o sector
corre o perigo de desaparecer.♦
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Bieito Lobeira

“Chamáronnos catastrofistas cando

advertimos do desmantelamento da pesca”

PAULA BERGANTIÑOS

A . PA N AR O

A iniciativa do BNG o Parlamento decidiu crear un grupo de traballo para defender a pesca galega fren-
te a proposta da Comisión Europea. O seu deputado Bieito Lobeira analiza as consecuencias que para o
sector pesqueiro trouxo consigo a entrada na UE, lembra o papel que desempeñaron os partidos
estatais pero pon o acento na necesidade de sumar esforzos para conseguir a supervivencia do sector.



A.N.T.
Cando Xosé Castro se presen-
tou as eleccións nas siglas
Unión Condado Paradanta,
tras ser expulsado do PP, en
1999, editou un folleto no que
se amosaban dúas fotografías
ás que separaban 30 anos. A
Ponteareas de 1968, en branco
e negro, era unha pequena vila
á que a xente se achegaba a pé
desde as parroquias para ir ao
mercado. A imaxe aérea desa
mesma vila en 1998 amosa o
afogo para a vila, que está a su-
poñer a construcción desmedi-
da. Castro nin sequera evitou
que na imaxe saísen en primei-
ro plano grúas e aterramentos.

Antes de que a consellería de
Xosé Cuíña suspendese a conce-
sión de licencias de construcción
en Ponteareas, xa levantaran a
voz contra o caos urbanístico
motos veciños. Coas obras que
seguen en marcha, moitas rúas
de Ponteareas aparecen conxes-
tionadas, con mínimo espacio
para que circulen os coches máis
os peóns. A Xunta intenta agora
poñer remedio a un proceso
agravado nos últimos dez anos.
Daquela, ao PP, partido no que
militaba o alcalde Xosé Castro, o
feismo ponteareán non parecía
preocuparlle.

Edificacións ao lado do río
Tea –que padecen asolagamen-
tos cando vai cheo-, urbaniza-
cións en solo protexido do mon-

te mercado antes de ser recalifi-
cado –caso do mastodóntico
complexo de chalets de Canedo-
e derrube de edificios cataloga-
dos. Son algunhas das eivas des-
ta desordenada paisaxe urbanís-
tica. A só vintecinco quilómetros
ou vinte minutos de Vigo unha
vivenda de noventa metros ca-
drados costa entre 30.000 e
42.000 euros (cinco e sete mi-
llóns de pesetas) menos que na
cidade. Pero o comprador debe
saber que non hai nin parques
nin xardíns, tal como di o infor-
me da Xunta.

A principios de maio os na-
cionalistas ponteareáns pedían a
suspensión das normas urbanísti-

cas na consellaría de Política Te-
rritorial. “Agora xa hai moita
desfeita. Coas obras en marcha
que dispoñen de licencia, aínda
que sexan ilegais, non se pode
facer nada”, sinala Roberto Me-
ra, portavoz do BNG. O ex alcal-
de e agora concelleiro de Urba-
nismo, Xosé Castro, reaccionou
á medida da Xunta lembrando
que botaban abaixo a mesma
normativa que apoiaran hai anos.
A que permitiu que nunha mes-
ma rúa uns edificios sobresaian
máis que outros, que teñan altu-
ras engadidas aprobadas en co-
misión de goberno e que á beira
do río unha compañía eléctrica
poda chantar unha choupana.♦
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A Xunta suspende a concesión de novas licencias urbanísticas na vila do Tea

Grúas con Ponteareas ao fondo

En defensa da terra, dos ríos e
das rías. Baixo este lema  cele-
brouse na cidade o pasado domin-
go día 2 unha manifestación orga-
nizada por diversos colectivos
ecoloxistas, políticos e sindicais,
que reclamaron un desenvolve-
mento sostíbel en Galicia e o freo
de actividades nocivas para o no-
so contorno.

Unhas 500 persoas acodiron
a esta chamada de atención sobre
os problemas que está a sufrir a
nosa comunidade. Aínda que a
manifestación promulgaba ob-
xectivos xerais, como a poten-
ciación das enerxías renovábeis
ou  a redución de refugallos, non
faltaron alusións concretas a te-

mas de candente actualidade no
eido do deterioro ambiental.

Deste xeito, entre as procla-
mas escoitáronse protestas contra
a construción da pranta de Rega-
nosa en Mugardos, a habilitación
de vías rápidas no Morrazo ou a
problemática do encoro do Umia.

Cuestións, todas elas, que aínda
que podan supoñer notábeis me-
lloras nas nosas condicións de vi-
da, ou beneficios nos petos de
quen as promove, non teñen en
conta todo o que deberan o respec-
to polo medio ambente.

A escolla da nosa cidade como

punto de encontro non foi  aleato-
ria. Un dos puntos principais nos
que se basean as peticións dos
ecoloxistas ao Goberno autonómi-
co pasa polo saneamento integral
das rías galegas. E diso, meus se-
ñores, andamos algo escasos por
aquí. As secuelas daquel Discove-

rer Enterprisse que tanto dera que
falar, os recheos do porto exterior
e a contaminación industrial non
son máis que algúns dos elos dun-
ha cadea que alguén debera crebar.

Así e todo, foron 500 os asis-
tentes á manifestación do domin-
go. Medio milleiro de persoas
nunha convocatoria autonómica,
celebrada nunha cidade que suma
uns 85.000 habitantes. ¿Sería polo
debut de España no omnipresente
Mundial de fútbol?, ¿ou sería por-
que hai asuntos nos que é mellor
non pensar? Pode que chegue un
día sen marcha atrás no que habe-
rá que levar as mans á cabeza. E
non precisamente polo lanzamen-
to dun penalti...♦

Manifestación en defensa da ría
MARTINA FERNÁNDEZ BAÑOBRE

A manifestación polo Dia do Medio Ambente tivo pouca asistencia apesar 
de a convocatoria ter ámbito galego e ter Ferrol reivindicacións 

como a instalación con seguridade da regasificadora.

Fe r ro l

O futuro da consellaría reseña a falta de espacios públicos e a perda de inmobles ca-
talogados para a súa conservación. Nas fotos, vista da Praza Maior cun edificio en cons-
trución e urbanización de chaléts en Canedo.

Reportaxe gráfica: PACO VILABARROS



As comunidades de montes en
man común celebran que a Xunta
comeza a recoñecer coa boca pe-
cha os erros cometidos na política
forestal e na relativa aos montes
comunais. Así, no II Congreso de
Comunidades de Montes celebra-
do en Pontevedra os días 1 e 2 de
xuño púxose de manifesto cómo o
documento institucional “Análise
para a ordenación do gando ceibe
no monte”, recoñécense os danos
que produce este gando e asúme-
se a necesidade de procurar alter-
nativas.

A ordenación das ganderías
ceibes nos montes era unha vella
reivindicación dos comuneiros,
que estiman que é a vía para supe-
rar os conflictos. Agora, a Xunta
acepta que unha das razóns do lu-
me vén dada pola presencia deste
gando no monte e a presión dos
seus propietarios para conseguir
pastos. Os comuneiros lembran
que levaban anos dicindo que non
só había que loitar contra lume,
senón que se precisa prevención,
algo que interpretan como a nece-
sidade de non quedarse na limpe-
za do monte e de ir ás causas dos
incendios.

A asunción parcial da Xunta
desta tese representa un triunfo
para os comuneiros, pero non se
trata do único. A Administración
autonómica recoñece que a fisca-
lidade nos montes é negativa e o
Estado estudia modificala. “É un
cambio mínimo, modificar a lei
para no fondo non mudar nada,
pero representa o recoñecemento
de que non serve a política actual,
o que significa reafirmarnos nas
nosas posicións”, indica o presi-
dente da Organización Galega de
Comunidades de Montes, Xosé
Alfredo Pereira Martínez, que re-
sultou reelixido neste II Congreso

por unanimidade á fronte dunha
directiva de continuidade.

Diferencias coa Xunta

A pesar do recoñecemento oficial
da necesidade dun certo cambio
respecto á política de montes, sub-
siste un divorcio entre a Adminis-
tración e as comunidades. As dife-
rencias son acusadas en aspectos
como a esixencia de presentar
cualificacións catastrais na peti-
ción de subvencións. Esta cualifi-
cación non demostra a nin a pro-
piedade nin os usos do monte, pe-
ro representa un gasto importante
porque obriga a certificar todas as
parcelas nas que oficialmente está
dividido o monte, o que multipli-
ca, ata por 500, os 18 euros que
costa cada certificación e limita o
acceso ás subvencións.

Para o presidente da Organiza-
ción Galega de Comunidades de
Montes, Xosé Alfredo Pereira
Martínez, as diferencias coa Xun-
ta non só se dan no tocante á polí-
tica forestal e de montes. Pereira
ve unha hostilidade por parte da
Xunta que se manifesta no apoio a
unha entidade de comunidades de
montes chamada Mancomún, que
considera “pantasma”. “Manco-
mún foi unha montaxe do PP cre-
ada xusto cando naceu a Organi-
zación Galega de Comunidades
de Montes”, asegura Xosé Perei-
ra, que indica que “no rexistro de
organizacións de comunidades de
montes hai seis meses só figurá-
bamos nós, hoxe imaxino que ta-
mén e nestes anos só nós demos-
tramos ter actividade, cos nosos
congresos de Vigo, Poio e Ponte-
vedra e, desde o de Poio, estamos
plenamente consolidados e cele-
bramos con regularidade asem-
bleas e xornadas técnicas”.

Reformas lexislativas

No II Congreso da Organización
Galega de Comunidades de
Montes abordouse a necesidade
de introducir modificacións le-
xislativas que permitan que os
montes cumpran coas súas fun-

cións sociais, ecolóxicas e eco-
nómicas sen atrancos. Os comu-
neiros estiman que o obxectivo
último debe ser a ordenación in-
tegral do territorio galego me-
diante unha Lei da Parroquia,
aínda que en tanto non se produ-
ce, avogan por ir acaendo a lexis-

lación ás necesidades do monte.
Parellamente a ese acondicio-

namento lexislativo, os comunei-
ros reclaman unha política de
montes axeitada que permita a
sostibilidade e o desenvolvemen-
to comarcal sen que os veciños
perdan soberanía.♦
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Celebran en Pontevedra o seu II Congreso

As Comunidades de Montes constatan que a Xunta
comeza a asumir as súas demandas

H. VIXANDE
Coa asistencia de representantes de 130
montes veciñais, celebrouse en Pontevedra o

II Congreso de Comunidades de Montes,
onde se constatou que a Xunta comeza a re-
coñecer as súas eivas na política do sector.

Unha das denuncias constantes
formuladas neste Congreso da
Organización Galega de Co-
munidades de Montes é o tras-
torno que provoca a nova fis-
calidade introducida polo Mi-
nisterio de Facenda e que obri-
ga ás comunidades de montes
a pagar á Axencia Tributaria o
25% dos seus ingresos ao asi-
milalas a empresas convencio-
nais.

“No caso das comunidades
do litoral isto non ocorre por-
que investimos os beneficios
do monte en obra social, pero
non así nas comunidades do
interior”, explicou o presiden-
te da Organización Galega,
Xosé Pereira Martínez.

A elevada cantidade de co-
muneiros nos montes do litoral
fai imposíbel repartir os bene-
ficios e por esta razón os car-
tos invístense integramente. O
que acontece no rural é que as

súas comunidades de montes
carecen de capacidade para in-
vestir os beneficios do monte
en obra social ou no mesmo
monte, xa que non hai poboa-
ción que poda aproveitar a
obra social, de modo que se
ven na obriga de repartir os be-
neficios entre os poucos comu-
neiros que hai.

“No caso das comunidades
do interior –explica Pereira
Martínez-, os beneficios do
monte representan un comple-
mento da renda que permite
mellorar os ingresos. Aplicar-
lle esta fiscalidade supón de-
traer recursos e disuadir aos
seus habitantes de continuar
no campo; por esta razón de-
bería desaparecer a fiscalidade
para o monte, porque os bene-
ficios axudan a fixar poboa-
ción nunha zona na que está a
padecer un forte despoboa-
mento”.♦

A fiscalidade favorece 
o despoboamento rural

O II Congreso de Comunidades de Montes celebrouse os dous primeiros días de xuño en Pontevedra, paradoxalmente nun lugar que
foi espoliado ao comuneiros do Lérez.     A . N .T.

A presión sobre o monte é unha
constante desde hai moitos
anos. Nuns casos porque a súa
propiedade comunitaria faina
obxectivo fácil das administra-
cións públicas nos plans de do-
tación de infraestructuras so-
ciais; noutros, polas continuas
apropiacións de monte comunal
por parte de promotores priva-
dos para levar a cabo substan-
ciosas operacións urbanísticas.

Este Congreso Galego de
Comunidades de Montes lem-

brouse da loita duns veciños en
defensa do que era seu fronte a
unha operación urbanística.
Trátase do enfrontamento que
libraron os comuneiros do
monte da Balea en Ogrobe en
1977, que concluíu con varios
encarceramentos de veciños
que reivindicaban os seus de-
reitos.

En recoñecemento a esta
loita, o Congreso Galego ren-
deulles unha homenaxe ao fi-
nalizar o debate.

Por outra banda aínda que
tamén no plano da presión ur-
banística sobre os terreos co-
munais, como indicou o alcal-
de de Pontevedra, o nacionalis-
ta Miguel Anxo Fernández Lo-
res, durante a inauguración do
acto, dábase o paradoxo de que
este Congreso de Comunida-
des de Montes celebrábase nun
lugar construído sobre territo-
rio espoliado pola Administra-
ción autonómica á comunidade
de veciños do Lérez.♦

A invasión urbanística motivo de conflicto

Xosé Alfredo Pereira Martínez foi reelexido por unanimidade presidente da Organización Galega de Comunidades de Montes.     A . N .T.



Int@ (Intercentros), a candidatura
de Xosé Luís Meilán Gil, é a fa-
vorita para facerse coa maioría
dos representantes do claustro
universitario coruñés que se elixe
o 11 de xuño. A elaboración da
normativa electoral por parte de
Meilán permitiulle primar a aque-
les sectores nos que conta con
máis apoios.

Aínda que entre o profesorado
doutor –que conta por lei co 51%
dos representantes no claustro–
Meilán non ten moitos apoios, a
conformación de circunscricións
electorais por grandes áreas (Hu-
manidades, Ciencias, Tecnoloxía,
etc.) en lugar de facelo por facul-
tades non permite unha clara
identificación da oposición –que
presenta candidaturas en cada
área baixo o nome de Agrupación
Electoral– e facilita o equilibrio
de forzas en favor de Meilán.

Por outra banda, a normativa
electoral prima a presencia do
profesorado non doutor, que con-
tará co 20% dos claustrábeis, a
porcentaxe máis alta do Estado,
onde a media non supera o 10%.
É nas Escolas Universitarias –con
grande número de docentes non
doutores– onde Meilán conta con
máis apoios, razón pola que pri-
ma a este colectivo.

O persoal de administración e
servicios conserva a representa-
ción anterior, o 9%. Neste sector,
moi dependente de Meilán debi-
do á interinidade de moitos dos
seus integrantes, agárdase un vo-
to favorábel ao rector.

Estudiantes máis organizados

A data elixida para a votación
agoira unha moi baixa partici-
pación entre o alumnado. Prevese
que os estudiantes que non teñan
exames non suban aos campus e
que só queden os vencellados ás
Delegacións de Alumnos, moi de-

pendentes de Meilán debido a un-
ha política clientelar no reparto de
subvencións –os CAF quedaron
sen elas este ano– e de bolsas aca-
démicas e de viaxes.

Aínda que a conxuntura é ad-
versa, a oposición estudiantil pre-
séntase máis fortalecida que nun-
ca. Os Comités Abertos de Facul-
tade presentan candidatura en 16
centros –todos agás catro–, nal-
gúns casos coaligados con inde-
pendentes que se destacaron na
loita contra a LOU, Agir presén-
tase en dous centros e por primei-
ra vez os progresistas concorren
unidos baixo as siglas GIC13
(Grupo Intercentros 13) en 13
centros distintos.

En canto os partidarios de
Meilán, estes concorren con dis-
tintas candidaturas específicas de
centro, das que se desvinculou,

por exemplo, Estudiantes de Ar-
quitectura, organización que ago-
ra está integrada no grupo oposi-
tor GIC13, despois dun divorcio
con Meilán por razóns relaciona-
das co clientelismo.

Como se demostrou nas elec-
cións das universidades de Com-
postela e Vigo, o sector estudian-
til é o máis sensíbel ao clientelis-
mo e ás promesas concretas, pero
tamén o máis volátil no voto, por
iso Meilán rebaixou a súa presen-
cia do 31 ao 20%.

Sen previsión de cambios

Tal e como está elaborada a nor-
mativa electoral, non se prevén
cambios na actual configuración
do claustro, no que Meilán conta
con 180 representantes e a oposi-
ción 120. Pode que se rexistre al-

gunha suba entre a oposición, so-
bre todo entre o alumnado, pero
Meilán seguirá a contar co apoio
maioritario.

Se ben agárdase continuidade
na relación de forzas, tamén se
percibe a sensación dun cambio
de ciclo. O claustro que se elixe
ten que elaborar uns novos estatu-
tos e, en nove meses, decidir se
renova este órgano ou se conti-
núa. De todos xeitos, en xuño do
vindeiro ano Meilán xubílase.
Entón terá que procederse á elec-
ción dun novo rector e non está
claro que a maioría actual mante-
ña a súa unidade. Algúns sectores
xa manifestaron que é preciso un
novo talante e a superación do
sectarismo e enfrontamento que
padece a institución, por iso a
marcha de Meilán podería abrir
paso a unha nova maioría.♦
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A repulsión
do idéntico
MARIA PILAR GARCÍA NEGRO

No álbum Nós inclui
Castelao unha
estarrecente estampa

–exacta como un corte a
machado– en que un
paisano, un noso
compatriota, laia-se e chora
amargamente, lastimado e
impotente, polo que o autor
explica no pé do deseño, que
reza asi: “Chora porque o
cacique deixouno a pedir. Se
fose un seu irmán labrego,
teríalle fendido o corazón”.
Coa sua proverbial mestria
e coñecimento do país,
Castelao atina a
“fotografar” un
comportamento psicosocial
–e, por isto, político– ben
próprio de nós, dos galegos,
como tamén doutros povos
do mundo que viveron e/ou
viven situacións históricas
de domínio extremo, de
colonización profunda e, por
aqui, “producen” psicoloxias
peculiares, inversas ao que
noutras nacións é o
paradigma da normalidade.
O que nos abraia hoxe é,
ainda, a terríbel actualidade
da diagnose castelaniana. O
igual é, nuns casos, a muller;
noutros, o membro da
mesma clase social, sector
laboral ou correlixionário; o
igual é o próprio galego ou
galega, sempre máis
vulnerábel e doado para o
ataque do que está por cima
ou por fóra. Asi,
consumímos anos, diñeiros e
enerxias en preitos ridículos
(“gañar, non gañei, mais
amolar, amolei-no...”),
distraímos esforzos –vitais
para unha causa colectiva–
en supérfluos empeños
individuais, ofendémos
gratuitamente o viciño, o
próximo, o amigo, sempre
ollado baixo lupa ou
microscópio, cando para o
estranxeiro ou o hostil se
aplica o telescópio... As
consecuéncias que tal
actitude e tal conduta teñen
en dimensións fundamentais
como o uso do idioma, a sua
consideración social, a
autoestima, o trato ás
mulleres, a propaganda do
feito e producido na Galiza,
a valorización do autóctono
–e aqui o adxectivo vale, na
sua semántica, para nomear
desde o vexetal até o político,
o sindical, o asociativo ou o
artístico– son incalculábeis...
Nen se esvaíron as causas
profundas desta patoloxia
social nen hoxe, tan
modernos, somos alleos aos
seus efeitos. Calquer
metamorfose, portanto, do
rosto humano,
psicosociolóxico e político
desta nosa nación ha de
pasar pola cura do descrito.
Substituamos, pois, a
repulsión do idéntico polo
amor, o coñecimento e o
respeito do igual. Só asi
haberá reencontro,
reconciliación.♦♦

O 11 de xuño elíxense os seus trescentos membros

Meilán, o mellor colocado para dominar o
claustro coruñés

A Meilán Gil quédalle un ano antes de xubilarse.                                

H.V.
A candidatura do rector Xosé
Luís Meilán Gil é a favorita a
facerse coa maioría do claus-
tro nas eleccións que se cele-
bran na Universidade da
Coruña o 11 de xuño. Con
todo, albíscase un cambio de
ciclo.

A.N.T.
Agir, a organización estudantil
independentista que mantivo as
posicións máis radicais e un im-
portante protagonismo no move-
mento anti-LOU, só foi capaz de
acadar un representante nas elec-
cións ao Claustro da Universidade
de Santiago. O colectivo FICUS,
próximo ao rectorado, logrou 19,
mentres que os CAF (nacionalis-
tas) conseguiron 17.

Agir presentárase en once cen-
tros, con 24 candidatos, pero só

conseguiu un claustral por Filoso-
fía, ao que se sumará, segundo
aseguran, un independente por Fi-
loloxía. “A valoración é positiva -
di sen embargo o seu reponsábel
de Organización, Daniel Louren-
zo—. Nós non esperabamos sacar
máis de dous ou tres claustrais. De
feito, pola campaña de criminali-
zación que padecemos, conseguir
isto xa foi bastante”. Desta cam-
paña de “criminalización”, Lou-
renzo destaca que “había autoco-
lantes por todo o campus co lema

que non te representen os violen-
tos. En Historia -engade- que era a
Facultade na que nos apresentaba-
mos con certa forza acusáronnos
de agredir a un bedel, feito que el
mesmo negou”. 

Lourenzo nega que o estudan-
tado castigara nestas eleccións a
liña de actuación Agir. “As autori-
dades político-académicas cele-
braron os nosos resultados e in-
tentaron facer crer que significa-
ban o gran fracaso da nosa liña
política, sen coñecer cales eran as

nosas espectativas”, di, ao tempo
que subliña a baixa participación
que se rexistrou entre os estudan-
tes. “Se restamos os votos nulos e
brancos, a participación foi dun
11%. É decir, as organizacións
que se dan por vencedoras (FI-
CUS e CAF) non obtiveron un
apoio superior ao 5% entre os es-
tudiantes”. Ao seu ver o fracaso é
da institución “que non consigue
involucrar ao estudiantado, nin o
deixa participar na toma de deci-
sións que lle afectan”.♦

Os independentistas negan o fracaso nas eleccións
universitarias



As propostas de normalización
lingüística da Real Academia Ga-
lega foron aprobadas por unani-
midade en setembro do pasado
ano. En febreiro remitiuse unha
copia aos tres grupos parlamenta-
res e á Xunta e o 17 de maio o tex-
to constituíu o cerne do discurso
de Xosé Ramón Barreiro nos ac-
tos oficiais do Día das Letras Ga-
legas. O presidente da Academia
considera que o documento foi
“moi meditado e traballado” e la-
menta a “falta de entusiasmo”
mostrada ata o momento pola ins-
titución na que recae a representa-
ción dos galegos.

Se ben foi a demanda dunha
nova lei de normalización lin-
güística que incluía un maior pe-
so institucional do departamento
adicado á Política Lingüística
–fálase dunha vicepresidencia
ou, cando menos, a dependencia
da Consellaría de Presidencia- o
apartado ao que máis destaque
público se lle deu, o documento
da Academia recolle importantes
reclamacións de cara á normali-
zación como poden ser as adver-
tencias sobre a falta de coidado
lingüístico da CRTVG, a crítica
da presencia “irrisoria” do gale-
go nos medios de comunicación
privada, o incumprimento da le-
xislación nun ensino “desgale-

guizador” ou a esixencia do uso
da lingua por parte das empresas
para obter subsidios públicos.

Os grupos parlamentares valoran

A deputada do PP e voceira do
grupo en temas de normaliza-
ción, Dolores Rodríguez Seixas
remite á hora de valorar a pro-
posta da RAG ao plan que o
presidente da Xunta, Manuel
Fraga anunciou no retiro de So-
brado. “Para o presidente é un
plan estrela. Neste momento hai
unha comisión técnica que está
a traballar na súa elaboración e
posibelmente en dous meses es-
tará preparado para presentar.
Búscase que o galego avance e,
para iso, buscarase o consenso
de  distintos colectivos” afirma
Dolores Rodríguez. En canto ao
documento da Academia, a de-
putada do PP considera que pa-
ra se debater no Parlamento “te-
ría que estar presentado oficial-
mente e non o está. Non pasou
polo rexistro polo que o único
que existe é o plan que está a
elaborar a Xunta”. Sobre o con-
tido do escrito sinalou que non
se posicionaba “mentres non se
faga de forma oficial”. Pola súa
banda, o Director Xeral de Polí-
tica Lingüística, Xesús Paulo

González Moreiras preferiu
igualmente non facer pública a
súa opinión sobre as propostas
da Academia. 

BNG e PSOE coinciden ao
afirmar que están á espera de que
o PP decida convocar unha reu-
nión para tratar o tema xa que,
por parte da Academia, solicitou-
se o consenso dos tres grupos da
cámara. A deputada nacionalista,
Pilar García Negro mostra a súa
alegría polo “pronunciamento
público” da Academia ao denun-
ciar unha situación que, ao seu
ver, “viñamos criticando no BNG
desde hai anos, antes mesmo de
publicarse o Mapa Sociolingüís-
tico que confirmaba a fractura na
transmisión xeracional que indi-
ca que morren en
galego máis do
que nacen”. Valo-
ra asimesmo como
“moi oportuno”
que se dirixa ao
Parlamento como
institución e ao go-
berno “como res-
ponsábel da ine-
xistencia dunha
política lingüística
e unha política
invasiva do espa-
ñol”. Comparte Pi-
lar García Negro boa parte das
propostas incluídas no texto da
Academia e lembra que xa desde
o BNG se apresentaron dúas pro-
postas de reforma da Lei de Nor-
malización Lingüística alén de
unha manche de iniciativas enca-
miñadas á normalización da lin-
gua. Agarda, polo tanto, “que o
encontro coa Academia se realice
en sede parlamentar coa partici-

pación dos tres grupos para con-
seguir unha promoción real, au-
díbel e visíbel do galego. Se se
quer que ninguén patrimonialice
a lingua a mellor vía é o acordo
institucional”. Á espera de que
ese encontro se produza, Pilar
García Negro destaca o traballo
parlamentar do BNG ao respeito
da lingua e anuncia que as pro-
postas da Academia estarán pre-
sentes en futuras iniciativas na-
cionalistas. 

“Non pode haber consenso se
non se conta co grupo parlamen-
tario maioritario polo que esta-
mos á agardar a que convoque
unha comisión para o debate” de-
fende o deputado do PSOE, Xosé
Luís Méndez Romeu. Distingue

do texto da Acade-
mia ás medidas de
“contido lingüísti-
co e outras como o
rango do organis-
mo encargado da
política ligüística
que depende da
coxuntura políti-
ca”. Apunta o de-
putado socialista
que “unha lei de
normalización ten
que ter o máximo
consenso para que

se manteña por longo tempo” e,
sen entrar a valorar aspectos con-
cretos das propostas da Acade-
mia, sinala que son “partidarios
de medidas de incentivo e fo-
mento e non de coerción que pro-
ducen conflictos que aquí son
inexistentes”, cando se lle pre-
gunta pola proposta de supeditar
as axudas institucionais ás em-
presas ao seu uso do galego.♦

O BNG
abandona
os plenos

en Cea
A.N.T.

Xosé Manuel Quintela e
Xosefa Gómez están fartos
da “prepotencia, intransi-
xencia e infraccións” da
equipa de goberno de Cea.
Así o manifestan estes dous
concelleiros do BNG que
conviven politicamente con
nove representantes popu-
lares neste concello ouren-
sán. Xa non acudiron aos
dous últimos plenos e conti-
nuarán facéndoo en protes-
ta polo trato que reciben.
Segundo afirma Quintela,
ao PP non lle chega coa
maioría absoluta “senón
que nos poñen verdes”.

Nas últimas eleccións muni-
cipais  o alcalde Xosé Luís
Valladares enviara unha car-
ta aos veciños dicindo que
un dos integrantes da lista do
BNG era un médico que de-
mandara o traslado das gar-
das do centro de saude para
O Carballiño. O PP acusou-
no de ir contra dos intereses
do concello e, nun dos escri-
tos remitidos, entraba en as-
pectos persoais dos inte-
grantes da lista nacionalista.
Este é un dos exemplos que
utiliza Xosé Manuel Quinte-
la para explicar porque é tan
difícil ser opositor en Cea.
“O traballo é misión imposí-
bel, cando non queda com-
pletamente anulado”, di.

Pero a pinga que rebor-
dou o vaso, segundo os dous
concelleiros, foi a cesión
dun edificio municipal á
fundación San Rosendo, ins-
titución presidida polo crego
Benigno Moure e que xes-
tiona centros da terceira ida-
de dentro e fora da provincia
ourensá. Os nacionalistas
considera un regalo esta
operación na que se perde a
Casa Cuartel para disfrute da
vila e porfía en que “o día de
mañá se San Rosendo quere
cambiar de negocio, poderá
facelo”. O concello aporta
ademais 150.000 euros (25
millóns de pesetas).

Quintela sinala que a
maior parte dos temas da vi-
da municipal resólvense en
comisión de goberno e de-
cretos de alcaldía, e que os
plenos baléiranse de conti-
do. Sobre os prexuízos que
pode ter a non asistencia aos
plenos sobre o papel da or-
ganización nacionalista na
vila, sinalan que non van
deixar de traballar. “Somos
concelleiros –sentencia- e
seguimos exercendo labores
de control sobre o goberno
municipal”.♦♦
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O PP retrasa desde hai catro meses 
a consideración do documento da Academia 
sobre normalización lingüística

A.N.T.
Nin o Parlamento nin a Xunta responderon de forma oficial ás
propostas sobre normalización lingüística presentadas pola
Real Academia Galega. BNG e PSOE están á espera de que o PP
convoque unha comisión específica para analisar o documento.
Desde o partido do goberno afirman que o texto non foi presen-
tado oficialmente e anuncian que esperarán á aprobación do
plan que está a preparar a Xunta para posicionarse sobre o
informe da institución presidida por Xosé Ramón Barreiro.

A maioría parlamentaria do PP ignorou ata agora o documento presentado pola Academia. Na imaxe a sesión solemne do pasado 17 de maio en Pontevedra.    PA C O  VILABARR O S

A Academia califica

o ensino de

desgaleguizador e

tacha de irrisorio o

uso do galego nos

medios privados.



“A maior parte delas, que teñen
entre 40 e 60 anos, preguntaban
cuestións moi concretas sobre os
efectos que ten a perda de estró-
xenos. A verdade é que cada vez
hai máis información e a postme-
nopausia asúmese como unha
etapa natural da vida. E longa”,
comenta Sandra Rebollo. Este
ano, o CIM, unha entidade apoia-
da por patrocinadores privados e
que colabora tanto co ministerio
de Sanidade como neste caso coa
consellería, centro a súa campaña
na osteoporose. Esta doenza de-
xenerativa resulta da perda de
densidade ósea; a primeira fractu-
ra pode ser o sinal de que a enfer-
midade está afectando á muller.

Moitas descóbrena tarde por-
que, segundo explican, non a re-
lacionan cun desgaste progresivo
do osos. Pero de fondo está o pro-
blema detectado polos especialis-
tas. “Non se sinte dor ata que pa-
sa o tempo, pero é que moitas
mulleres, despois de irse a regra
non consultan, non pensan que é
necesario acudir a un médico. De
calquera xeito, imos progresando.
Cando comezamos, as caravanas,
que paran en 48 cidades, tiñan
que ir rompendo moitos prexuí-
zos porque custaba moito asumir
a menopausia. Agora tense máis
información. Se eu vexo que mi-
ña nai ten problemas como a os-
teoporose, tratarei de evitar que a

min me pase”, sinalan no CIM.
Non hai unha fórmula máxi-

ca para previr a debilidade dos
osos, pero si recomendacións co-
mo deixar a vida sedentaria, ta-
baco e alcohol. Unha vez que se
detecta, lácteos, deporte, sol e,
nalgúns casos, tratamento médi-
co. Para o 37% das enfermas, se-
gundo un estudio sociolóxico
promovido por este centro coa
colaboración do ministerio, esta
é unha enfermidade psicolóxica.
Unha fractura de cadeira conleva
unha prolongada inmobilización
que, á súa vez, pode derivar en
depresión. Segundo os dados
deste estudio, son 2 millóns de
mulleres as que padecen osteo-
porose.

En calquera caso, a perda
hormonal pode provocar efectos
secundarios. Os especialistas na
postmenopausia –considerase
que esta etapa chega despois de
ter pasado todo un anos sen regra-
non alarman, senón que advirten
que hai que previr e, ao primeiro
síntoma, acudir ao médico. “Non
recoñecer que che está faltando a
menstruación só sirve para pe-
charte en ti mesma. É certo que
hai mulleres ás que lle chega o
momento antes e que se lles cae o
mundo enriba. Pero coa esperan-
za de vida que temos mellor que o
tomemos de xeito natural”, sinala
Sandra Rebollo.♦

N
º 

1.
03

7 
●

D
o 

6 
ao

 1
2 

de
 x

uñ
o 

de
 2

00
2 
●

A
no

 X
X

V

POSONEJRO posonejro@yahoo.es

Galiza non é
un chiste
XOSÉ VÁZQUEZ PINTOR

¡Bota un remexido, Longueira!
Dille coa voz da forza o
mariñeiro de Cangas ao dono da
baiuca no barrio do Forte. Ben
sabe que o panorama anda máis
ca escuro. O mar xa non é noso.
¡Nunca rendición! Por iso o
mariñeiro en terra se pronuncia
e viven as súas palabras contra
os muros e sobre as laxes. UE,
Galiza. ¿Quen foi antes,
Fischler ou Fragha, quen, quen?
Se o austríaco é bárbaro e
obedece os designios que lle
dicta a Unión: esmagadores
para a nosa flota, inxustos e
provocativos; o Presidente
galego desoe o apupo da súa
querida Europa e sae chistoso
pola banda do Cantábrico de
Asturias en reclamo dunha
central nuclear para este
noso/seu país, que non está para
risas. Os chistes pódennos arder
nas maus. Porque eu creo que
vostede quixo contar un chiste.
E fíxese no mundo que
gastamos hoxe: non anda
ninguén nas alturas da política
con chistes. Sonlle caralludos
por demais, e onde saben dun
arroutador que se ofrece, van
aló e pápano. Por iso é que ata
pode que veñan por aquí os
amos dos neutróns, ben para
falar ou ben para chantar as
pavorosas chimenés, ou os
cimeterios do lixo atómico, ou...
Non nos gaste máis esas
brincadeiras, que poden pensar
que vostede sempre vai en serio.
Olle e escoite xa desde San
Caetano as reverencias que lle
fan os alcaldes de Beariz,
Barros...: ¿Que son micocadas
dos tales supositorios? Non,
meu señor, élle certo, que o
cren, que lle teñen fe. Ou non
saben rir. Pois se cadra non,
señor. O certo é que se apuntan
para seren bos pais/nais de
acollida nunha perigosa
experimentación. ¿E Xove non?
Menos mal, que algo queda da
memoria feliz. En Pontevedra,
uns loucos, sacaron estes días á
luz un manifesto para
celebraren o domingo, nove, de
mañá cedo, o “Día do Medio
Ambiente”, nunha Marcha
contra Celulosas, do que recollo
ao chou as seguintes palabras:
(...) “En tempos houbo unha ría
prateada e brillante na que as
luminiscencias contrastaban os
fondos areosos, as algas, os
cons e a ardora nunha mestura
de mil matices diversos. Unha
ría onde sabiamos que o polbo e
outros monstros voraces
convivían harmonicamente con
seres de baixura. E nós
asomabámonos aos balcóns
para contemplar ao perto
Tambo, picuda, e ao lonxe as
dúas Ons, graníticas, niños de
corvos mariños e de piratas de
lenda, formando todas as tres
coma unha constelación no
firmamento afouto do océano”.
E dan cabo os asinantes:
“Reclamamos o noso mar
despensa, o noso mar
autoestrada, o noso mar praia, o
noso mar poesía. Reclamamos a
vida”. Xa ve. Galiza non é un
chiste. Dígallo aos alcaldes, a
todos, por se outra vez.♦

Perto de mil mulleres participan nunha campaña 
de información

Menopausia sen vergonza

A.N.T.
“Hai cinco anos cando comezamos coa caravana de informa-

ción sobre a menopausia. As mulleres non subían porque era asu-
mir diante da xente que non tiñan a regra, que eran vellas aínda
que tiveran corenta anos”, conta Sandra Rebollo. Forma parte
do equipo do Centro da Información da Menopausia, que pasou
por Santiago, A Coruña e Vigo nos últimos días de maio. Perto de
mil mulleres subiron a preguntar. 

Andrea Costas reflectiu a idea do paso de tempo na súa serie de fotografías presenta-
da na exposición Identidades.

o periódico 
para saber 
e enredar

Bule-Bule

co próximo número

Á venda



A.N.T.
A ex concelleira de Facenda de
Ponferrada, Nevenka Fernán-
dez, criticou o seu partido, o PP,
polo trato recibido desde que de-
nunciou o acoso sexual ao que lle
someteu o alcalde Ismael Álva-
rez. Mesmo despois da sentencia
que condenaba ao rexedor, des-
tacados dirixentes realizaron de-
claracións ambiguas e se absti-
veron de criticar a Álvarez.

Ana Botella, muller do presidente
do Goberno central, centrouse ex-
clusivamente no feito de Ismael
Álvarez dimitir, para celebrar a
decisión do alcalde, calificándoa
de “correcta”, pero sen entrar a
condenar a súa conducta ao aco-
sar á concelleira. O secretario xe-
ral do PP, Javier Arenas, chegou a
dicir “o caso está pechado” para
non ter que pronunciarse sobre o
acoso. O secretario xeral do PP en
Castela León, Alfonso Fernández
Mañueco, declarou que este parti-
do foi neutral durante o xuízo,
aínda que o fiscal só foi retirado
do caso despois do escándalo pro-
ducido por linchar á víctima du-
rante a vista e a asociación con-
servadora de mulleres Apadema
retirouse da acusación popular na
metade da instrucción. Esta suce-
sión de conductas fai que Neven-
ka Fernández sinta que o seu par-
tido está a culpabilizala.

“¿Por que seguen defendén-
doo e arroupándoo? (...) Pregún-
tolle a Ana Botella –inquiriu a ex
concelleira-, que loubou ao al-

calde despois de dimitir tras a
condena, se a súa filla lle pasa o
que me aconteceu a min, ¿con
que argumentos vai defendela?”

A resposta de Botella foi rati-

ficarse nas súas declaracións,
aínda que matizou que non se re-
fería “á acción en si, senón ao
comportamento que seguiu á ac-
ción despois de ter sido dictami-

nada pola xustiza”. Deste modo,
a esposa de Aznar outorgáballe
maior importancia ao feito de di-
mitir que ao acoso sexual ao que
someteu a Nevenka Fernández.

“Sempre defendín, como todo o
PP, que cando nun cargo público
se fai algo inconveniente, como
é neste caso a sentencia que se
produciu con respecto ao alcal-
de, sempre nos pareceu que a de-
cisión correcta era a dimisión”.

Só a ministra Celia Villalo-
bos –unha vez que a ex conce-
lleira denunciou o comporta-
mento do seu partido- manifes-
tou o seu apoio á víctima dos
acosos, aínda que asegurou estar
“moi satisfeita” coa condena a
Ismael Álvarez máis a multa de
6.480 euros e a indemnización
de 12.000 euros, condena, multa
e indemnización moi exiguas
tanto para Nevenka Fernández
como para as numerosas organi-
zacións que apoiaron á ex conce-
lleira de Ponferrada.

Nevenka Fernández relatou o
calvario ao que estivo sometida
–con repetidos abusos e persecu-
cións que tamén afectaron á súa
familia- e criticou a falta de
apoio recibida desde o seu parti-
do. Do mesmo xeito, denunciou
a permisividade da policía res-
pecto ás actividades que se levan
a cabo nos negocios hostaleiros
de Ismael Álvarez, onde dixo
que “se vende droga” e insinuou
a conivencia do PP nesta cues-
tión ao dicir que no apoio deste
partido a Álvarez ve “cousas
raras”. A concelleira tamén indi-
cou que “intúo que o defenden
porque todos terán algo que calar
ou porque aceptan ese comporta-
mento”.♦
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Tras a condena a Ismael Álvarez, o seu partido evita pronunciarse

Nevenka Fernández reprocha ao PP que a culpabilice

P.B.
A advertencia sobre a falta de
democracia no funcionamen-
to dalgúns concellos volve ser
obxecto de atención no Infor-
me Anual do Valedor do Pobo
que corresponde ao 2001. O
documento, o primeiro que
asina Xosé Ramón Vázquez
Sandes, recolle queixas da
oposición referidas, desta vol-
ta,  aos concellos de Portas,
Padrón, Dozón e Mesía, todos
eles gobernados polo PP.

As irregularidades poden resu-
mirse, segundo di o informe, en
queixas relativas ao dereito de
acceso á información e docu-
mentación, á composición das
comisión informativas munici-
pais, a non posta a disposición da
oposición de locais para reunirse
e a non convocatoria dos plenos.
“A pesares de que no noso Infor-
me do ano 2000 tratamos de xei-
to monográfico estes asuntos
baixo o epígrafe Déficit demo-
crático no funcionamento dal-
gunhas coorporacións locais,

que ata tivo unha gran resonan-
cia informativa, a verdade é que
no ano 2001 volvéronse dar os
mesmos supostos que deron lu-
gar a dito traballo”, afirma o do-
cumento.

Nas súas recomendacións o
Valedor lembra que dacordo coa
Constitución e as normas de ré-
xime local, no seo das coorpora-
cións hai que garantir aos mem-
bros  que as integran o pleno
exercicio do dereito de acceso á
información e documentación.
Indica que este é un dereito ins-
trumental ao servizo do dereito
de participación nos asuntos pú-
blicos e que resulta necesario
para que os concelleiros poidan
cumprir “cabalmente” as súas
funcións. Aclara que o seu exer-
cicio “non pode estar sometido
aos criteiros de oportunidade ou
conveniencia por parte dos al-
caldes e explica que a súa obsta-
culización, restricción ou per-
turbación supón a lesión dun de-
reito constitucional. Igual que
no informe do pasado ano, o Va-
ledor lembra que aos grupos po-

líticos municipais asístelles ta-
mén o dereito de dispoñer dun
despacho ou local e lémbralles
aos alcaldes a obriga de garanti-
zalo. 

Liñas de alta tensión e
telefonía móbil

No informe do ano 2001 o Vale-
dor do Pobo repara tamén na
alarma que segue a provocar a
ubicación de determinadas liñas
de alta tensión e antenas de tele-
fonía móbil. O conflicto coa pri-
meiras en diferentes puntos do
país ven de vello e os afectados
seguen soportando os seus efec-
tos nocivos. As antenas de tele-
fonía móbil xeran a cada paso
máis preocupación.

O Valedor mantén que pola
ausencia dunha axeitada previ-
sión, as liñas de alta tensión se-
guen  a producir importantes
conflitos. “A ausencia desta
planificación -engade- dá orixe
a un considerábel número de
conflictos, ata o punto de pro-
ducirse casos recentes de exce-

siva cercanía ás vivendas sen
que a Administración pareza re-
accionar ante as lóxicas recla-
macións de afectados”. Di o do-
cumento que estes conflictos
están xustificados “pola excasa
atención que a Administración
presta ao principio de preven-
ción e pola falta de rigor á hora
de xustificar a situación das li-
ñas, aprobada de acordo cuns

criterios mínimos establecidos
nunha normativa precontitucio-
nal que pola súa orixe non tiña
en conta as condicións de segu-
ridade ambiental necesarias”.
Esta materia xa foi tratada nun
informe do Defensor del Pue-
blo e nunha recomendación re-
mitida polo Valedor do Pobo á
Dirección Xeral de Industria
“pero a situación -indica- non
pareceu mellorar”.

A raíz das queixas dos veci-
ños de Foz, Verín, Cangas e da
Confederación Galega de Aso-
ciación de Nais e Pais, o Vale-
dor faise eco tamén da “razoná-
bel” preocupación que se deriva
da súa ubicación nas inmedia-
cións de centros escolares, par-
ques ou hospitais, lugares  onde
se atopan persoas cun sistema
inmunolóxico máis precario.
Neste sentido o informe subliña
que ao marxe da autorización
que debe outorgar a Administra-
ción do Estado, os concellos te-
ñen atribuida unha importante
laboura na súa correcta ubica-
ción.♦

O Informe recolle as queixas de concelleiros de Portas, Padrón, Dozón e Mesía

O Valedor do Pobo volve advertir sobre a falta 
de democracia nalgúns concellos

Xosé Ramón Vázquez Sandes.



A.N.T.
O medio ambiente, os permisos
de maternidade e o asociacio-
nismo centraron os debates a
IV Asemblea Anual da Confe-
deración Galega de Aso-
ciacións Veciñais, celebrada os
días 1 e 2 de xuño en Ferrol.

As asociacións veciñais reclaman
a paralización de licencias para a
instalación de antenas de telefonía
móbil en tanto non se estudien os
efectos que provocan na saúde. Pa-

ra os casos nos que estean conce-
didas as licencias, a demanda veci-
ñal é que se coloquen a máis de
500 e 1.000 metros das zonas ur-
banizadas, segundo os casos. A de-
manda inclúese no texto refundido
da ponencia sobre contaminación
electromagnética da IV Asemblea
Anual da Confederación Galega
de Asociacións Veciñais, que reco-
lle as propostas das Federacións
Veciñais de Ourense e Pontevedra.

A defensa das rías tamén cen-
trou esta IV Asemblea Anual. Un

texto refundido que resumía as
propostas das Plataformas en De-
fensa das rías de Ferrol, Ponteve-
dra e Vigo recollía o rexeitamento
aos aterramentos, reclamaba a in-
corporación veciñal ás Autorida-
des Portuarias, a participación dos
concellos nas decisións que impli-
casen actuacións irreversíbeis so-
bre as rías e o rexeitamento á
planta de gas de Reganosa en Fe-
rrol e á bolsa de lodos na Coruña.

Tamén se aprobou unha po-
nencia de principios que se refería

ás baixas por maternidade. A Con-
federación pretende que a muller
conserve íntegro o tempo de baixa
e que os seus compañeiros acce-
dan a baixas simultaneamente,
ademais de que se desenvolva un-
ha política de igualdade da muller
no traballo.

Por último, a Confederación
busca apoio entre os tres partidos
representados no Parlamento para
aprobar por unanimidade unha Lei
de Asociacións Veciñais que ela-
borou a propia Confederación. De

non ser así, recorrerá á iniciativa
lexislativa popular.

A esta IV Asemblea asistiron
representantes de 210 das 250
asociacións que forman parte da
Confederación, que agrupa ás Fe-
deracións Veciñais de Ferrol, Co-
ruña, Pontevedra, Vigo, Ourense,
Lugo, o Morrazo, Val Miñor, o
Condado e a Mariña. Desde a
asemblea do pasado ano na Coru-
ña, está presidida por Xosé Sán-
chez, ex presidente da Federación
Veciñal Eduardo Chao de Vigo.♦

P.B
Como non lles permitían ex-
plicar as razóns polas que so-
licitaban a retirada do ante-
proxecto da Lei de Calidade,
diferentes organizacións deci-
diron abandonar o martes 4
de xuño a reunión do pleno do
Consello Escolar do Estado
que se celebraba en Madrid
para ditaminar e apresentar

emendas ao documento. Pro-
tagonizaron a protesta repre-
sentantes da CIG, CCOO,
UGT, dos STEs, do Sindicato
de Estudantes, da CEAPA, da
Federación de Municípios e
Províncias e dos Movementos
de Renovación Pedagóxica.

A razón desta retirada foi segundo
indica o secretario xeral da CIG-

Ensino, Anxo Louzao, “o talante
antidemocrático e autoritario que
amosou o presidente do organismo
que impediu defender as razóns
polas cales se pedía que o dictame
da permanente do Consello Escolar
do Estado non fose tido en conta e
que o anteproxecto da Lei de Cali-
dade fose devolto ao Goberno”.
Louzao conta que tampouco se
permitiu explicar o voto en contra

deste dictame que “nalgúns aspec-
tos como o da centralización e a
privatización  vai máis alá do do
anteproxecto apresentado polo go-
berno”. 

Ao entender da central sindical
nacionalista esta actitude evidencia
a “instrumentalización” por parte
da Administración deste órgano
consultivo que representa á comu-
nidade educativa. Louzao lembra

que o anteproxecto nen sequer pa-
sou pola Mesa Sectorial, “que é re-
almente o órgano de negociación”.
A CIG-Ensino considera que o
contido da Lei de Calidade xunto
con este tipo de actitudes “total-
mente contrarias a calquer tipo de
negociación” son motivos máis
que suficientes para convocar unha
folga que confirma para o primeiro
trimestre do próximo curso.♦
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Forman parte desta organización 250 asociacións

Antenas de móbeis e estado das rías centran 
a asemblea da Confederación Veciñal

A CIG confirma a convocatoria de folga no ensino a principio de curso

Protesta contra a Lei de Calidade 
no Consello Escolar do Estado

Non para un de levar sorpresas. Resulta
que a palabra chichí, tan habitual entre
nós co significado de  “neno, nena ou per-
soa que recibe os mimos da familia, de
seus pais ou doutra persoa; preferido/pre-
ferida”, e que os galegos mesmo utiliza-
mos no “castelán de Galiza”, non existe
en español pois é exclusivamente galega. 

Parece que, coas súas variantes (chi-
che, chischís), a palabra ten que ver ori-
xinalmente coa idea de “xoguete” (“É o
xoguetiño da casa”) e a súa formación é
expresiva, baseada nunha onomatopeia,
como outras voces que se empregan fre-
cuentemente para falar cos pequerre-
chos. Fálase así con eles dun popó (un
coche) ou dun baubau (un can). A mes-
ma orixe teñen pipí e pupú e -motivadas
polo balbuceo dos nenés- papá e mamá
(ou as formas máis tradicionais ma-
mái/papái).

Reparemos que en galego dicimos un
nené,independentemente do sexo, do mes-
mo xeito que outras linguas empregan un
bebé, sexa meniño ou meniña.

Esta repetición onomatopeica dáse ta-
mén, claro está en palabras que non son
exclusivamente de ámbito infantil e que
representan un ruído. É o caso de runrún
ou ronrón. E é sabido que o nome de de-
terminados paxaros como o cuco (tamén
chamado cucú), o pimpín ou o chaschás
procede do son que eles emiten.

A nosa tradición popular recolle nun-

ha fermosa lenda que cando a Virxe e
San Xosé fuxían a Exipto, os soldados de
Herodes que os perseguían preguntáron-
lle a un pimpín se pasaran por alí os fu-
xidos e este, que non os quixo delatar,
respondeu: “Pimpín, por aquí non vin!”.
Polo contrario, cando lle preguntaron a
un chaschás, este respondeu: “Chaschás,
por aí ben vas!”

Non menos fermosa (aínda que triste)
é outra explicación da denominación cal-
do de tatáns para un caldo probe, un cal-
do que era prácticamente só auga e que

constituía a humilde comida de moitas ca-
sas nos anos da fame. Resumo o que me
contou a miña amiga Pilar Núñez, aínda
que antes apuntarei que un tatán é un ne-
no; esta palabra non figura (que eu saiba)
en diccionario ningún, aínda que está viva
no Morrazo.

Nos anos da fame, como non había
medios, en moitas casas comíase un caldo
dos probes que prácticamente só era auga,
entón, os nenos, cando lles daban o prato
de caldo, como vían reflexada no fondo a
cara dun neno, a súa cara, negábanse a to-
malo dicindo: “Non quero, non quero, que
tén tatáns!

Como derradeira curiosidade diremos
que a palabra francesa, tamén de orixe
onomatopeico-infantil, dada (“cabalo”),
atopada buscando ao chou nun dicciona-
rio, deu orixe ao nome do movemento li-
terario chamado dadaísmo.♦

O chichí
HENRIQUE HARGUINDEY



A.N.T.
Os sindicatos quentan motores,
pero na rúa aínda non se perci-
be o ambiente do paro do día 20.
Os populares falan de “politiza-
ción” da folga e os sindicatos
responden que non hai maior
politización que a do decretazo.

O dono dun bar comenta que a
folga é política, que a súa única
finalidade é ir contra o PP. Xu-
lián, desde o outro lado da barra,
responde que “por suposto que
vai contra o PP. Todas as folgas
son políticas. Esta é contra unha
maneira de gobernar, contra a po-
lítica económica do goberno”.
Pero Xulián, que esta afiliado á
CIG, recoñece que o éxito do pa-
ro non está asegurado. “Hai moi-
ta confusión na xente. Algúns sin-
dicatos pactaron antes reformas
coma esta, sen ningún problema.
Alguns traballadores non enten-
den que agora haxa que ir á folga
por algo parecido”. 

Os meios de comunicación
contribúen tamén a esta confu-
sión. Marga, sindicalita veterana,
afirma que “están a centralo todo
polo dos trinta quilómetros de

desprazamento e iso non é o máis
importante. En primeiro lugar ca-
se nunca chaman da oficina de
emprego e, en segundo lugar, non
hai nada máis fácil que rexeitar
un traballo. A moitos empresarios
chega con que lles fales en galego
ou con que deixes ver que estás
afiliado a un sindicato”.

Marga tamén responde á idea
de que a folga é política. “O máis
político é o que fixo o goberno
que deu o decretazo, nada máis
sair a convocatoria do paro. Iso
ademais de político é chulesco.
Ata un parlamentario de CiU dixo
que era algo moi no estilo persoal
de Aznar. Despois déronse conta
de que meteran a meta e anuncia-
ron un proxecto de lei”.

“Trucos” para
baixar o desemprego

Economistas independentes xul-
gan que o goberno pretende, en
parte, facer co desemprego algo
parecido ao que fixera co deficit
cero. “O goberno reduciu o deficit
público a base de privatizacións e
de certas renarterías contábeis que
deron un deficit cero máis ficticio

que real. Agora pretende baixar os
índices de desemprego mediante
certos trucos. O primeiro foi con-
tar como parados na EPA (Enqui-
sa de Poboación Activa) só a
aqueles que tivesen realizado un-
ha entrevista de traballo nos quin-
ce días anteriores á mostra”. 

As mesmas fontes lembran o
uso político das cifras do PER,
axudas que afectan preferente-
mente a Andalucia. “Fálase do
que reciben os desempregados,
pero esa cantidade sumada é moi-
to menor que a entregada aos lati-
fundistas, só que isto último a pe-
nas se menciona”.

Doutra parte, algúns colecti-
vos empresariais criticaron ta-
mén a proposta gubernamental
que motiva a folga. En concreto,
a patronal de hostelería de varias
comunidades queixouse da su-
presión do desemprego para os
traballadores fixos discontinuos.
Neste sector no que os traballa-
dores só teñen traballo durante
alguns meses ao ano, a desapari-
ción das prestacións no tempo in-
termedio poden apartar da profe-
sión aos empregados máis cuali-
ficados.♦

A reforma 
do desemprego

MANUEL CAO

A capacidade de diálogo e entendemento entre os axentes
sociais e os gobernos de J.Mª. Aznar foi, ata agora, unha ca-
racterística rechamante que contrastaba coa situación de
conflito cos executivos de F. González. A vindeira folga xe-
ral do 20 de xuño racha a tendencia introducíndonos nunha
dinámica de confrontación que semella calculada por am-
bas partes. Do grao de éxito ou fracaso da folga hanse de-
rivar estratexias políticas e electorais diferentes tanto para
o Goberno como para a oposición. Unha vitoria de Aznar
significaría afondar no desamparo dos dereitos dos traba-
lladores e unha creba das principais estruturas da sociedade
civil que definen e artellan unha democracia, o que coloca-
ría ao Goberno nunha posición inmellorábel para renovar o
apoio electoral e reafirmar o control sobre a sociedade es-
pañola. Pola contra, un seguimento notábel da folga pode-
ría obrigar ao Goberno a unha remodelación a curto e me-
dio prazo de persoas e proxectos para tentar revertir ten-
dencias electorais xa desfavorábeis. En calquera caso, o 20-
X podería non ser máis que o inicio dunha etapa de gran en-
frontamento sociopolítico acrecentada polas xa próximas
eleccións locais e xerais.

As reformas aprobadas son importantes e planificadas
tanto na forma como no fondo. Na forma son medidas im-
plantadas sen ningún tipo de consenso previo e aceptando
gustosamente o desafío dos axentes sociais mediante un
sistema moi típico das sociedades autoritarias e desartella-
das nas que o vencellamento entre os gobernantes e o pobo
se realiza mediante medidas simbólicas que demostran, an-
te todo, quén manda. Unha parte considerábel da sociedade
española que se tende a asociar ao denominado franquismo
sociolóxico valora positiva e acriticamente o feito de que o
Goberno actúe aínda que non saiba moi ben por qué e para
qué. 

O control dos medios de comunicación resulta aquí fun-
damental lanzando á sociedade mensaxes deformados e in-
completos que lle transmiten unha idea superficial e tran-
quilizadora sobre as reformas no sentido de que só afectan
aos malos cidadáns ou aos inimigos de España. Parece
mentira, pero esta mensaxe tan simple resulta dunha efecti-
vidade asombrosa repetida unha e outra vez. 

O escaso nivel de organización da sociedade civil, a de-
pendencia das actividades públicas e a existencia certa de
abusos e corruptelas permite difundir uns discursos e reali-
zar unhas prácticas de goberno inaplicábeis noutros países
da Unión Europea.

No fondo, as reformas emprendidas insértanse no modelo
de flexibilización do despido, desregulación das relacións la-
borais e redución do gasto social público. Este modelo –cues-
tionado, por certo, no último Informe da OCDE pola súa inefi-
cacia á hora de aumentar a produtividade e mellorar os niveis
de formación e innovación nas empresas– pode ser especial-
mente negativo en España dado o escaso desenvolvemento do
entramado empresarial en amplias zonas de Estado e as difi-
cultades para poñer en marcha con éxito novas iniciativas com-
petitivas asentadas en baixos salarios e unha maior precariza-
ción da relación laboral. 

A lenta desaparición de mecanismos do Estado de be-
nestar introducidos polos gobernos socialistas ha de afectar
ao medre económico, á distribución da renda e á estabilida-
de social e política de certas rexións como Andalucía ou
Extremadura relativamente favorecidas, ata agora, polas
políticas públicas. A medio prazo poderían reactivarse di-
námicas migratorias e aumentos importantes nos niveis de
pobreza e, no curto prazo, a man de obra inmigrante debe-
rá competir con traballadores autóctonos excluídos xa da
percepción dunhas prestacións que lle permitían sobrevivir
razonabelmente, apoiados nun sistema de axudas familiares
e na complicidade dunhas institucións laxas ou favorábeis
ás estratexias de captura de rendas do sector público.♦
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O 20-X podería non ser máis que o
inicio dunha etapa de gran

enfrontamento sociopolítico
acrecentada polas xa próximas

eleccións locais e xerais.

RAMÓN MACEIRAS

• Obriga aos desempregados a
aceitar calquer “emprego ade-
cuado” que se lles ofereza, fican-
do á discreción da Administra-
ción laboral a interpretación do
que se entende por tal e sancio-
narase aos que se neguen a acei-
talo coa retirada de calisquer
prestación ou subsidio, e mesmo
no caso de que o traballo ofreci-
do non teña nada a ver coa for-
mación ou experiencia do traba-
llador. Como criterios xerais,
considerarase adecuado calquer
emprego situado a menos de 30
quilómetros de distancia do do-
micilio do traballador e sempre
que os gastos de desprazamento
representen menos do 20% do
seu salario mensual. 
• Elimínanse os salarios de tra-
mitación, non sendo nos casos
—residuais— de readmisión do
traballador indebidamente des-
pedido. Deste modo vólvense

abaratar os custos do despedi-
mento, adianta-se a percepción
das prestacións por desemprego
(reducindo así a sua duración) ao
tempo que se desprotexe ao tra-
ballador fronte a calquer posíbel
arbitrariedade empresarial. 

• Compatibilízase o traballo coa
percepción das prestacións por
desemprego, destinándose o di-
ñeiro do Inem a subvencionar ás
empresas sen contrapartida algun-
ha por parte destas. Así, por exem-
plo, as empresas que empreguen a
maiores de 52 anos só lles debe-
rán pagar a diferencia entre o que
perciban en concepto de presta-
ción ou subsidio por desemprego
e o salario de convenio. 

• Endurécense as condicións pa-
ra o acceso ao subsidio de de-
semprego, unha vez esgotada a
prestación, considerándose co-
mo renda computábel a indemni-
zación por despedimento. 

• Limítase a protección por de-
semprego dos traballadores fi-
xos-discontinuos, recorte que
afectará a numerosos traballa-
dores do sector primario e de
servizos. 

• Faranse incompatíbeis as
prestacións por desemprego cos
períodos de vacacións non dis-
froitados. Deste modo, o traba-
llador temporal que finalice o
seu contrato sen ter gozado das
suas ferias regulamentarias de-
berá esgotar o devandito perío-
do antes de comezar a cobrar a
prestación por desemprego á
que teña direito. 

• Endurécense as condicións pa-
ra o acceso ao subsidio de emi-
grante retornado, medida que
afectará especialmente a Galiza,
que está a receber nos últimos
meses unha crecente onda de re-
tornados dos países sulamerica-
nos en crise.♦

As sete claves da reforma

Os sindicatos animan á folga nun ambiente de confusión 

Atribúen o decretazo a un 
‘xesto chulesco’ de Aznar
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O conselleiro de Pesca, López
Veiga, ocupara ata pouco, coma
outros técnicos pesqueiros gale-
gos, un posto de luxo na Admi-
nistración da UE e no seu Ma-
nual de Política Pesqueira, edi-
tado pola Xunta e presentado po
Fraga, defende in-
tensamente a reduc-
ción da flota galega.
Dinamarca, Alemaña
e Inglaterra aumen-
tan no entanto a ca-
pacidade dos seus
barcos.

O último plano
da Comisión de Pes-
ca non pode ser sor-
presa para ningún
deles. Como respon-
sábel de Pesca e
Agricultura, Loyola
del Palacio asumira
o concepto de sobre-
dimensión das pes-
cas galegas, en sinto-
nía con catro desta-
cados técnicos dos
PP forman parte da
Dirección Xeral de
Pesca comunitaria.
Outros notábeis téc-
nicos pesqueiros ga-
legos participan desta política.
Alberte González-Garcés, direc-
tor do centro de Vigo do Institu-
to Español de Oceanografía, é
presidente de Comité Científico,
Técnico e Económico da Unión
Europea que informa a Comisión
de Pesca sobre medidas técnicas.
As asignacións de pesca fanse
sobre os informes do Consello
Internacional para a Exploración
do Mar sancionados polo Comi-
té Científico, no que interveñen
todos os Estados membros. A
pescada, declarada especie en
debalo dende hai anos, deu unha
campaña nunca vista no 2001,
con grande desconcerto para a
Comisaría de Pesca. 

Franz Fischler anunciou a
última sanción sobre as flotas
do Sur, con especial transcen-
dencia para a galega, poucas ho-
ras antes de que as Organiza-
cións de Investigación Pesquei-
ra se xuntasen na Galiza, no Pa-
rador de Baiona, para tratar da
política de pesca.  A estrela da
reunión é o inglés John Farnell,
director de Recursos Pesqueiros
Comunitarios, coñecido pola
súa belixerancia contra  a flota
galega do Gran Sol e por de-
fender activamente acordos que
beneficiaron aos barcos do Nor-
te. Farnell ten a guerra declara-
da ás subvencións para as em-
presas mistas o que na practica
significa que quere desmantelar
os barcos comunitarios ao Sul
de Bretaña e, ao mesmo tempo,
non quere que poidan ser expor-
tados.

Desmantelar o que queda

A última alancada da Comisión
de Pesca levaría ao desmantela-
mento do que queda da flota ga-
lega, como ven de asumir o con-
selleiro Lopez Veiga. Pero o es-

tablecemento
dun Grupo de
Traballo de
e m e r x e n c i a
( B N G - P P -
PSOE), pro-
posto polos
nacionalistas
para salvar o
sector, non
pode levar a
segundo plano
que a adminis-
tración do PP
transixe ou
colabora den-
de hai anos
cunha política
inxusta e dis-
criminatoria
para as pescas
galegas.

O desafío
do comisario
Fischler con-
siste nun pla-

no para reducir de aquí ao 2006 a
actividade dos pesqueiros nas
augas da UE entre un 30% e un
60% o que representa a destruc-
ción de 8.600 barcos, un 8% en
número e 18% en tonelaxe. A re-
forma está dirixida aos barcos de
maior porte o que levaría ao sa-
crificio de 600 unidades da flota
galega e de 1.200 da española co
obxectivo de recortar nun 11%
máis o emprego directo na pesca.
A base proporcional de aplica-
ción será moito máis perniciosa
para Galiza, o país da UE que
concentra máis flota e máis em-
prego no mar en relación coa súa
poboación. Os empregos perdi-
dos, tendo en conta que de cada
posto de traballo no mar depen-
den 3,5 en terra, poderían atinxir
a cifra de 28.000. O voceiro de
pesca do BNG Bieito Lobeira
lembrou que nos dezasete anos

que dura o período de adhesión
xa se perderon 20.000 posto de
traballo no sector. 

Franz Fischler, comisario de
Pesca e Desenvolvemento Rural,
coida que o sacrificio de cinco
mil barcos con pavillón español
dende 1987 para adaptarse a Po-
lítica Pesqueira Comunitária
(PCP) non abonda. A operación
de cirurxía maior que agora trae
baixo o brazo para conmemorar
o remate do Período Transitorio
ten moito máis calado porque
consistirá en asignar os fondos
do IFOP (Instrumento Financei-
ro para o Ordenamento da Pes-
ca) orzamentados para recursos
de flota de aquí ao 2006, para
desmantelamento de barcos. Un-
ha parte destes recursos son axu-
das para a constitución de em-
presas mistas. 

O programa do comisario
austríaco parte da filosofía de
que existe capacidade pesqueira
de máis e recursos a cada máis
escasos. Estes dous termos da
contradición pesqueira da UE
mantéñense durante todo o perí-

odo transitorio de 17 anos, coa
diferencia de que, dende os co-
mezos do proceso de adhesión, a
Comisión favoreceu, como pare-
cía lóxico, a ex-
portación de
barcos a tercei-
ros países me-
diante empresas
mistas. O desti-
no dos fondos
Ifop para des-
mantelamento
representa pe-
char as saídas do
sector en xeral e
as vías de escape
da flota galega
en particular. A
conclusión de
sindicatos e ar-
madores non po-
dia ser outra: é
que se non se
pode pescar nas
costas europeas
nin noutras latitudes, o que quer
a Comisión é enterrar o sector
pesqueiro. 

Sería un obxectivo acaído á

profesión de Fischler, que é eda-
fólogo (especialista no estudo da
natureza e conservación dos so-
los en relación coas plantas) e

consecuente coa
resposta política
que as administra-
cións central e au-
tonómica veñen
dando dende hai
anos a cada novo
pase de gadaña da
Comisión de Pes-
ca sobre a flota.
Fraga calificara de
enérxicos e bri-
llantes os princi-
pios defendidos
por Loyola del Pa-
lacio en Bruxelas
para IV Plano de
Orientación Plu-
rianual que gober-
naba as  pescas até
o 2001. As gaban-
zas do presidente

da Xunta foran para un programa
que danaba en particular á flota
do Gran Sol,  da que dependen
sobre todo portos galegos.♦
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Dende o ingreso na UE a pesca
galega vive coa vista posta no
ano 2002 no que estaba previsto
levantar os cotos vedados  e limi-
tacións do Periodo Transitorio.
O propósito de Fischler é que
non haxa barcos do Sul, sobre to-
do a importante flota galega do
Gran Sol, de xeito que a prome-
tida franquía dos caladoiros non
se poida realizar. 

¿Quen imaxinaria unha re-
forma drástica do mercado do

millo dentro da UE sen a cola-
boración de Francia e Italia? É
obvio que as políticas sectoriais
da UE están decididas polos Es-
tados membros e por iso é difí-
cil de entender que o conselleiro
López Veiga proclame a súa sor-
presa por algo que o ministro
Cañete parece considerar nor-
mal e coherente. Podería pen-
sarse que os dous responsábeis
de pesca, o do país con máis flo-
ta da UE como é Galiza e o das

pesqueiras do Estado español,
non se comunican.

O reto de Fischler prodúce-
se durante a presidencia espa-
ñola cando a norma non escrita
indica que a Comisión non po-
de desembarcar contra un sec-
tor estratéxico do Estado que le-
va o leme da UE. O comisario
de Pesca non só tira do mantel
na mesa do Estado pesqueiro
por antonomasia da UE senón
que quer aplicar unha cláusula

que impida a exportación dos
barcos expulsados dos caladoi-
ros continentais. Sería como
prohibir a Francia que cultivase
viño e impedirlle ao tempo que
plantase en Australia. O chama-
do Grupo da Pesca comunita-
rio, no que estamos con Portu-
gal, Grecia, Italia, Francia e Ir-
landa, tamén perderá nesta re-
forma pero de quen primeiro se
debe esperar unha explicación é
do Goberno de Aznar.♦

Liquidar o primeiro país pesqueiro da UE

O comisario Fischler quer reducir tonelaxe sen que os armadores poidan exportar barcos

Expertos de pesca do PP 
participan na política de liquidación da flota

GUSTAVO LUCA
O recorte da flota conta dende hai anos coa colaboración de coñeci-
dos expertos do PP. Na política de redución de capturas intervén o
Instituto Español de Oceanografía e a directora de Pesca do Gober-
no Central, Carme Fraga, participara na activa política de liquida-
ción das flotas do Sul dentro da Comisión de Pesca do Parlamento. 

Manifestación en defensa do sector pesqueiro, celebada en Santiago o 21 de Xaneiro de 2001.
A . PA N AR O
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O debate sobre a nova Lei de Par-
tidos, que servirá para ilegalizar
forzas políticas cun procedemento
executivo, polarizou a Cámara
Baixa entre os favorábeis á nova
norma e os que se opoñen por
considerala inútil na loita contra o
terrorismo e perigosa para a esta-
bilidade da democracia no Estado
español. O PP logrou o compro-
miso doutras catro agrupacións no
seu apoio e aprobou o texto legal
por unha amplísima maioría.

Contodo, desde os bancos de
Izquierda Unida, PNV, BNG e de-
mais Grupo Mixto (agás o PA), o
grupo gobernamental tivo que es-
coitar duras críticas polo xeito co
que manexa o problema do terro-
rismo. Moitos dos oradores da
oposición subliñaron a reacción
de varios grupos sociais, como o
Foro Cívico polo diálogo que in-
tegran políticos vascos e cataláns
ou a carta asinada polo clero de
Euskadi en contra da ilegalización
de Batasuna.

O deputado do BNG Carlos
Aymerich, defendeu o “non” á lei
argumentando que “dana moito a
calidade da democracia” e “blinda
os partidos maioritarios, ao con-
vertelos en xuíz e parte dunha po-
síbel ilegalización”. Para o políti-
co e profesor de Dereito Constitu-
cional, a lei é namais ca un instru-
mento político que se usa ao gus-
to de PP e PSOE para combater
ideas.

Aymerich recordou o ditame
da organización Amnistía Interna-
cional, que publicou un texto re-
probatorio do proxecto de lei.
“Desde ese grupo alertouse de que
esta lei pretende proscribir ideas.
Especialmente cando afirma que

se poden ilegalizar partidos que
defendan cousas tales como a se-
cesión dun territorio integrante do
estado ou a defensa de valores e
principios non recollidos estrita-
mente na Constitución pero que
non vulneran estes”, afirmou.

Para o deputado do BNG, non
está claro que cumpra o seu ob-
xectivo. “É incerto que vaia rema-
tar co terrorismo pero, con total
seguridade, vai diminuír as liber-
dades e restrinxir a democracia en
favor de proxectos autoritarios e
contrarios aos intereses da maio-
ría social”, explicou.

Trámite no Senado

Logo do debate e a aprobación
por 393 votos a favor e 16 en con-
tra no Congreso, a lei ten que ser
ratificada no Senado. É durante
ese trámite cando se poden dar as
únicas interferencias no “paseo

triunfal” que o PP preveu para es-
ta norma.

O senador Jordi Solé Tura,
do Partido Socialista de Catalun-
ya (PSC), asinou un documento
do devandito Foro Cívico polo
diálogo e o Instituto polos Derei-
tos Humanos de Catalunya, xun-
to con outros destacados nomes
da política e a xudicatura vasca e
catalana. Nese documento faise
unha ‘declaración a prol da paz’,
na que se condena a violencia da
ETA, “o principal atranco para a
normalización política en Euska-
di” e se esixe unidade democráti-
ca para encontrar solucións ao
terrorismo. “A Lei de Partidos,
ao defender a ilegalización de
forzas políticas, é un paso máis
na división dos demócratas e di-
ficulta, polo tanto a paz”, recolle
este escrito público.

Ademais de Solé, participan
Carles Bonet, de ERC, Rafael

Ribó, de Iniciativa per Catalun-
ya, Emilio Olabarria, do PNV e
outros nomes do Dereito Consti-
tucional, como José Manuel
Bandrés, Marc Carrillo, Gurutz
Jauregi e Enric Argullol. Ade-
mais, tamén participou o socia-
lista Ramón Jauregi, que non
aceptou subscribir a reserva so-
bre a comenencia da nova lei de
partidos.

Xustamente, os dirixentes do
PSOE Jesús Caldera, portavoz no
Congreso, e Juan José Laborda,
portavoz no Senado, xa adianta-
ron que intentarán, persoalmente,
convencer a Solé e a Jauregi de
que dean marcha atrás e alcancen
o consenso cos seus outros com-
pañeiros socialistas. Está previsto
que a Cámara Alta lle dea luz ver-
de ao proxecto o próximo 25 de
xuño e sexa aprobado definitiva-
mente no Congreso denantes das
vacacións de verán.♦
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Primeiro foi o PNV, despois o
Goberno vasco, logo o naciona-
lismo en xeral e, agora, tamén os
bispos. A anulación de ideas no
que ao conflito basco se refire
por parte do PP non ten freo. Un-
ha pastoral asinada polos bispos
de Bilbao, Gasteiz e Donostia
desatou un terremoto mediático
desmesurado. Acompañado, co-
mo ben mandan os cánones da
propaganda popular, de falsea-
mentos e mentiras que rebaixan
a moitos políticos e xornalistas
aos calificativos de chabacanos e
demagogos. Desta pastoral díxo-
se que defendía aos verdugos por
riba das vítimas, que esquencía o
sufrimento dos amiazados e ou-
tra chea de trolas semellantes.
Nada máis lonxe da realidade.

Blázquez, Uriarte e Azur-
mendi son ben claros na condea
ao terrorismo. A súa pastoral xi-
ra sobre ese eixo. Pero hai un

punto que escoceu en Moncloa.
Un punto que di que a ilegaliza-
ción de Batasuna abirá un perio-
do “sombrío” na sociedade bas-
ca, e que non aportará solucións
ao problema da violencia. Nada
novo baixo o sol. Aznar fala de
“perversión moral e intelectual”.
Piqué chamou a contas ao nun-
cio do Vaticano en España, e
Iturgaiz púxolle a guinda ao do-
ce, ao dicir que se os bispos non
tiñan o apoio do Vaticano deberí-
an dimitir. Pero o Vaticano calou.

E iso ainda lles doeu máis.
E dous dias despois, chega o

remate: 358 sacerdotes de toda
Euskal Herria asinan unha carta
na que piden o respeito a todos
os direitos, individuais e colecti-
vos, “sen excepción”. Non é pre-
ciso darlle moitas voltas ao asun-
to para saber que o direito á vida
é o primeiro nesa lista. Pero o
respeito á palabra dos bascos ta-
mén se inclúe aí. ¿Que ten iso de
malo? Pois para Piqué non só é
malo, é tamén “inmoral”. O cre-

go da localidade alavesa de Kan-
pezo, Diego Bande, un dos asi-
nantes, declaraba en Radio Eus-
kadi que pedir o cese das torturas
e doutras violencias, e dicer que
o pobo basco é unha realidade
nacional, ademais de condenar a
ETA, é preciso, ainda que a moi-
tos non lles goste. Pero xa o afir-
mou Ibarretxe, a Igrexa basca
non di nada que vaia contra a
opinión maioritaria da sua socie-
dade, o que pasa é que diferir do
PP estase convertindo en delicto.

No concepto da democracia
que ten o Partido Popular a plu-
ralidade de ideas e opinións cir-
cunscríbese ao que Aznar pensa.
Todo aquel que se saia dese cli-
ché preestabelecido, é condeado
á marxinalidade, deitado na area
dos leóns tertulianos de Madrid,
que se encargan de devorar con
saña ás presas; ou, a última oco-
rrencia, ilegalizado. Opinar en
materia anti-ETA de xeito distin-
to ao pensamento único do PP
convírtese hoxe por hoxe nun ac-
to de valentía e coraxe. A crimi-
nalización das ideas é un feito, e
exixe unha reacción unánime por
parte dos axentes políticos e so-
ciais que teñen algo que dicir e
aportar, unha “cruzada na que
cadaquén diga libremente o que
pensa”, como ben a definiu Iba-
rretxe. Ou iso, ou estaremos con-
deados a asentir cada vez que
Aznar fale.♦

O PP carga contra a Igrexa basca
DANI ÁLVAREZ

Unha pastoral dos bispos de Bilbao, Gasteiz e Donostia
desata un terremoto político en Moncloa

Bi lbao

Chiar o tres
CÉSAR LORENZO

Cando na brisca un xogador
lle papa o tres co as nos seus
propios fuciños, alcánzase a
éxtase deste xogo de baralla.
Na humillación da derrota
resúmese unha das esencias
da competición. Mais ese ti-
po de satisfaccións son per-
versas cando se xoga con
outros valores, especialmen-
te no eido da xustiza.

O auto da Audiencia Na-
cional que pretende pechar
o ‘Caso Soria’ sobre as tor-
turas e posterior asasinato
do militar español Carmelo
Soria a mans da ditadura de
Augusto Pinochet en 1976 é
un intento de chiar o tres
que roza a indecencia. Os
maxistrados asinantes din
inspirarse no arquivo do ca-
so Otegi que decidiu o Tri-
bunal Supremo. Disque o
Supremo non actuou contra
o portavoz de Batasuna por-
que admitiron que berrar
“Gora ETA” en Francia só
debe ser atendido pola xus-
tiza francesa. Igual a morte
de Soria ten que ser xulgada
por tribunais de fóra do es-
tado.

Pero o cerne da decisión
do Supremo era a división
entre o terrorismo e a gaban-
za do terror, nun momento
de xeralización excesiva por
parte do goberno Aznar. Es-
ta resposta da Audiencia pa-
rece un acto reflexo desa
parte dominante da xudica-
tura española, comandada
polo Fiscal Xeral, Jesús Car-
denal, que interpreta o poder
xudicial como unha lavado-
ra que deixa máis brancos os
abusos do terrorismo de es-
tado mentres centrifuga ata
a desorientación calquera
postura discordante da liña
progresista no poder dos
xuíces. Mal se poñen as cou-
sas se para gañar partidas de
brisca, outravolta hai que ta-
par os arcóns dos terríbeis
crimes das ditaduras de Chi-
le ou Arxentina.♦

Destacados socialistas critican a ilegalización de forzas políticas

A Lei de Partidos sae adiante co apoio de
canarios e andalucistas

C.L.
Finalmente, o PP non estará só
na aprobación da Lei de
Partidos. Logo de aceptar
algunhas das súas demandas,
o goberno recibiu o apoio no
Congreso dos deputados
socialistas, de CiU, Coalición
Canaria e os andalucistas.

BNG, PNV e EA, algúns de cuxos deputados se poden ver na foto, votaron en contra da Lei de Partidos. Tamén o fixeron IU e outros
membros do Grupo Mixto.
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XULIO RÍOS
Falar de unificación coa China
continental en Taiwán é un asun-
to que conleva certo perigo. Ao
pouco de comezar a nosa entre-
vista, un sismo de 6,2 na escala
Richter abanea o moderno edifi-
cio de oficinas sito na Pei-Ping
East Road de Taipei. No seu de-
cimocuarto piso conversamos
con Jiann-fa Yan, director do De-
partamento de Asuntos Chineses
do Partido Democrático Progre-
sista, formación gobernante no
país dende hai dous anos, cando
a inesperada victoria de Chen
Shui-bian puso fin a varias déca-
das de goberno ininterrompido
do vello Kuomintang, a forma-
ción derrotada polo Exército
Vermello de Mao nos anos coa-
renta. Mentres, en Pingtung, o
exército taiwanés proba con éxi-
to un mísil Tien Kung-II, xusta-
mente cando as presións chine-
sas amosan toda a súa efectivida-
de contra os intentos de Taiwán
de emerxer como un socio de
pleno dereito da comunidade in-
ternacional.

¿Como valora a decisión de
non incluír na axenda da reu-
nión que a OMS celebra en
Suiza a petición de Taiwán de
integrarse na mesma como ob-
servador?

Antes da Asemblea xa sabía-
mos que esta demanda non ía
abrirse camiño fácilmente. Imos
seguir loitando por acceder a esa
condición de observadores na
OMS. Coidamos que non é unha
cuestión exclusiva de Taiwan.
Debía ser unha cuestión de prin-
cipio para todos os países preo-
cupados pola saúde da humani-
dade. Nós somos parte dela. Se a
nosa xente enferma gravemente,
as repercusións poden afectar a
todo o mundo. Podemos chegar a
comprender que China continen-
tal faga todo o posíbel por impe-
dir o noso regreso á ONU, pero
non á OMS.

¿Empioraron as relacions
de Taiwán coa China dende que
Chen Shui-bian é presidente de
Taiwán?

Cando Chen accedeu á presi-
dencia de Taiwán, empioraron
un pouco; pero despois, gradual-
mente, foise volvendo á normali-
dade. A elección de Chen Shui-
bian é unha expresión soberana
da elección que fai a nosa socie-
dade e en Beijing compréndese
esa realidade, aínda que non gos-
te moito. Por outra banda, a di-
plomacia presidencial gañou
moito en realismo e foi quen de
adaptarse ás circunstancias. Chi-
na sabe que non ten outra opción
que lidar co PDP porque é o par-
tido gobernamental. Certo que
pode volver á oposición, pero
unhas relacións normalizadas
podían permitirlle aspirar a redu-
cir a influencia independentista
existente neste partido e na so-
ciedade. A idea da independencia
de Taiwán provoca numerosos
medos en China, e por iso difí-
cilmente abandonará as intimi-
dacións e ameazas a Taiwán.
Eles creen que soamente existe
unha China e nós xa non cremos

niso porque consideramos que a
República Popular China non é
de ambos lados, non é aceptábel
por todos. 

¿Por que se opoñen ao prin-
cipio dunha China?

Non o aceptamos porque na
sociedade internacional a maior
parte dos países pensan que Chi-
na é o país co que establecen re-
lacións diplomáticas. Pero a Re-
pública Popular non é a Repúbli-
ca de China; hai dúas e son dife-
rentes. Beijing impón a acepta-
ción de que Taiwán é parte de
China e non aceptamos esa pre-
misa. Dende o noso punto de vis-
ta, esa vertebración  non é algo
que se poida impoñer e debe ser
un tema de futuro, non inmedia-
to e moito menos cuestión previa
para adentrarse no tratamento
doutros asuntos. Para Taipei, a
República de China naceu en
1912 e trasladouse a Taiwán en
1949. Existe unha continuidade
legal. Aquela República non de-
sapareceu co nacemento da Re-
pública Popular, expresión que
nós si recoñecemos porque é tan
real coma nós. Sendo posterior á
República de China, ¿cómo pode
reclamar a soberanía sobre Tai-
wán? Despois da ocupación de
Xapón, Formosa pasou a mans
da dinastía Qing, pero non á Chi-
na Popular. É un problema polí-
tico que debe resolverse política-
mente. 

¿Coida que existen oportu-
nidades para retomar o diálogo

sobre a unificación con China?
Cada un polas súas razóns,

Estados Unidos e Xapón apoian
a Taiwán e por iso pensamos
que para a República Popular é
importante manter relacións
amistosas con Taipei que do
contrario poderían afectar ás sú-
as relacións con socios tan im-
portantes. Por ou-
tra banda, a in-
fluencia da inte-
gración económi-
ca entre os dous
lados é moi forte.
E por último, o
goberno de Bei-
jing non pode ig-
norar a necesida-
de de gañarse o
apoio da poboa-
ción da illa e para
iso terán que me-
llorar as súas rela-
cións cos seus re-
presentantes. 

¿Rexistrouse
algún cambio na posición do
PDP a propósito da indepen-
dencia?

Despois do Congreso que
celebramos en 1999 afirmamos
que somos un país soberano e
independente e que polo tanto
non precisamos declarar formal-
mente ningunha independencia.
O noso país chámase República
de China e conta cun goberno
plenamente lexítimo, elixido
por sufraxio universal e directo
dos seus habitantes. Difícilmen-

te podemos renunciar a algo que
xa conseguimos. ¿Non pensa-
mos en referendo de autodeter-
minación? A nosa é unha auto-
determinación pola vía de feito.

¿É optimista respecto á re-
anudación do diálogo con Chi-
na?

A finais de ano, haberá novas
eleccións. Antes non van a dialo-
gar porque podía interpretarse
como un apoio ao PDP que non
van dar. A República Popular
non ten presa. Polo de agora, a
circulación económica oriéntase
na súa dirección, non lles preo-
cupa. O ano pasado, cando a cri-
se golpeaba a nosa economía, al-
guén dixo que non a soportaría-
mos e que acabaríamos pedindo
a unificación para saír dela. Non
foi asi. Para Beijing é moi fácil
dialogar cos nosos empresarios,
sen contactos políticos. É a fór-
mula que privilexian, a pesar de
que compartimos presencia na
OMC.

¿Influiu dalgún xeito nas
relacións bilaterais a apertura
dos tres minienlaces que unen
algunhas localidades de Tai-
wán con outras tantas da parte
continental?

Ata agora a influencia non é
evidente, pero pareceme que é
positiva. Os tres minienlaces son
un test temporal que nos vai per-
mitir medir as nosas reaccións e
salvar moitos obstáculos cando
chegue o momento dun contacto
bilateral normal. Daquela estare-
mos  máis preparados. Levamos
máis de cincuenta anos sen rela-
cións e debemos ser cautos nas
viraxes. No continente están moi
interesados nesta forma de con-
tacto. E a situación actual tamén
é boa para nós.

¿En que se diferencia a po-
sición do PDP dos demáis par-
tidos en relación a China?  

Hai dous grandes espacios.
Dunha banda, o Kuomintang e
o Partido Pobo Primeiro de Ja-
mes Song e o Partido Novo.

Son os que cha-
mamos azuis.
Aceptan a exis-
tencia dunha Chi-
na expresada de
diferente maneira
nos dous lados do
estreito. Conec-
tan mellor coas
teses de Beijing.
Para os verdes,
PDP e a Unión
Solidaria de Lee
Teng-hui, debe-
mos falar de dous
países, dúas rea-
lidades políticas
diferentes. China

trata a cada segmento do esce-
nario político de moi diferente
xeito, naturalmente. 

¿Cree que pode cambiar
algo nas relacións con China
cando se confirme a Hu Jintao
como sucesor de Jiang Zemin?

Sinceramente, non. Vai pre-
cisar un mínimo de sete anos pa-
ra consolidarse e edificar un dis-
curso propio, se algún día chega
a telo. A China política das últi-
mas décadas non admite grandes
mudanzas e menos en materias
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55, St. Mark’s Road

Sugar
CÉSAR VARELA

En todo o mundo o azucre é
o sabor bó por excelencia.
En Inglaterra xa é por

demais o dominio do sabor do-
ce. Ás mozas chámaselle de:
Honey (mel ), sweet (doce),
sweet heart (corazón doce) ou
mesmo de  sugar  directamente. 

Acontece que desde o sécu-
lo XVII para diante o azucre
ocupa cada vez máis un impor-
tante lugar na nosa dieta. Aínda
na Galiza rural de primeiros de
século era unha relativa
novidade como o patentiza o
deseño de Castelao  sobre dous
rapaciños da aldeia : ¿E que se
comerá no ceo? pregunta un,
¡Azucre! Replica o outro. ¡E o
azucre é un perigoso produto!

O ano pasado saiu publica-
do aquí, en Londres, no diario
“The Independent” un artigo
no que se analisaba unha inves-
tigación sobre o caso da colza
española e no que se puña en
claro que o envelenamento
acontecido non fora debido ao
aceite de colza senón á masiva
cantidade de pesticidas
deitados sobre os tomates e ou-
tros produtos hortícolas. Os in-
tereses económicos que se mo-
ven nese mundo fixeron que a
domesticada  prensa española
pasase por alto o negocio, e pa-
ra a xente da rúa o problema
foi un “aceite adulterado”.

Mais voltando á perigosida-
de do azucre, direivos que na
semana pasada saiu un progra-
ma na BBC2,onde varios médi-
cos explicaban como detrás dos
masivos problemas cardio-vas-
culares da poboación estaba a
inxesta do azucre. Analisaban
os seus desastrosos efectos so-
bre a dentición dos rapaces así
como o incremento dunha terrí-
bel doenza como é a diabete.

E contaban tamén as
tremendas presións que sofrían
para non espallar as súas inves-
tigacións por parte das
empresas e intereses industriais
armados ao redor do azucre;
entre elas a firma Tate (a da ga-
lería de arte) que é quen
controla desde tempos antiguos
o comercio do azucre en Ingla-
terra.

Desde este ponto de vista
causa arrepío ver aos nosos ne-
nos e mozos consumindo
enormes cantidades de carame-
los, xelados, refrescos e repos-
tería, todo basado
fundamentalmente no azucre
adubiado cos colorantes máis
atraintes e administrado, iso sí,
por cariñosas e amantes nais. 

Chega con asistir a un cum-
preanos dun rapaz ou dunha
nena para ollar disposta  na
mesa a enorme cantidade de
comida-lixo que se lle dá aos
rapaces, e sempre basada no
azucre  nas súas diversas
formas explícitas ou agachadas. 

Queridos lectores, tomade
conta deste consello: ¡O azucre
non é nada saudável! ¡Eliminá-
deo, se podedes, da vosa dieta!
Se o conseguides descubriredes
que existe un mundo de
diferentes sabores: o amargo, o
ácido como nos yogures autén-
ticos etc... ¡Non vai ser todo
“sugar” e ”honey”!♦

Jiann-fa Yan, dirixente taiwanés

“Con ou sen a anuencia de China, somos un país”

“Somos un 

estado soberano. 

Estados Unidos 

e Xapón apoian 

a Taiwán”.
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Nada mais regresar do seu periplo euro-
peo, George Bush, ou o señor W como di
o Presidente cubano, presentouse na aca-
demia militar de West Point para partici-
par nunha cerimonia de graduación e
anunciar o principal avance do diálogo
cos seus aliados e antigos inimigos: a
partir de agora resérvase o dereito de ata-
car sen previo aviso a “terroristas e tira-
nos”. Un novo signo da fin definitiva da
guerra fría: non será necesario anticipar
información a ninguén (nin a Europa nin
a Rusia, as vítimas non contan natural-
mente) e, pola contra, todos deberán in-
formar a Washington de canto poidan sa-
ber. Esa é a orde internacional na que os
feitos deben sucederse a partir de agora:
primeiro actuamos, logo informamos, do
que proceda informar.

Paradoxalmente, uns días antes, en
Roma, a OTAN quería amosarnos todo o
contrario: un foro de diálogo con Rusia,
en pé de igualdade, para afrontar os novos
problemas e as novas crises, cun nivel de
confianza e aproximación impensábel hai
uns meses, pese a tantos avances de Rusia
cara á sacrosanta economía de mercado
que só agora, oficialmente, se recoñece, a
sabendas de que hai máis selva que mer-
cado na maltreita economía rusa. 

De Kruxov a Gorbachov, os líderes
soviéticos aseguraban crer nunha Euro-
pa, tamén neste aspecto, do Atlántico ata

os Urais. A seguridade europea non é
comprensíbel de costas a Rusia, nin cun-
ha OTAN obsesionada por unha “expan-
sión excluínte” ou
instalada en dinámi-
cas máis propias dos
tempos da guerra
fría. O diálogo con
Rusia podería propi-
ciar unha auténtica e
moi beneficiosa re-
fundación desta es-
trutura militar para
privilexiar o seu xe-
nuíno papel de foro
para a seguridade e a
cooperación en todo
o continente. Pala-
bras de sempre que
agora poden ser lidas
e interpretadas de
mil e unha maneiras.

Poida que nesa liña estén algúns dos
asinantes da declaración de Roma, in-
cluido Estados Unidos mesmo, cada vez
máis distante dunha OTAN que deben fi-

nanciar pero coa que non poden contar
cando o necesitan nun contexto de res-
postas rápidas como pretenden para a no-

va política de insegu-
ridade universal que
predomina na súa vi-
sión do actual esce-
nario internacional. 

A reconciliación
de Washington e Mos-
cova conta con bases
que non se poden des-
preciar. En primeiro
lugar, a contención do
islamismo radical,
equiparando o proble-
ma checheno ao de Al
Qaeda e compartindo
unha mesma idea ex-
terminadora na que
Putin ademais pode
ata ilustrar ao seu no-

vo e incondicional aliado. En segundo lu-
gar, o inmenso negocio petroleiro que pa-
rece abrirse. En todas as frontes existen
igualmente contradicións de peso. Se fala-

mos do islamismo, non se poden ignorar
as relacións de Rusia con Irán (e de Was-
hington con Arabia Saudí); se falamos de
estados parias, os vinculos de Rusia con
Corea do Norte son coñecidos e mesmo
foron revitalizados en época recente. ¿Ti-
rará Rusia pola borda a mínima autonomía
que lle quedaba a cambio de colocar a súa
industria petroleira en dirección á Casa
Branca? Significaría a aterraxe completa
de Rusia no terceiromundismo, converti-
da, ao fin e ao cabo, nun fiel subministra-
dor de materias primas do mundo indus-
trializado.

Hai un ultimo entendemento, a con-
tención do terceiro en discordia, o coloso
chinés. Rusia abandona o discurso multi-
polar. A alianza estratéxica con China non
opacaba os seus medos a propósito do fu-
turo do Extremo oriente siberiano ou de
Kazajstán. Putin confía en poder controlar
mellor a presencia militar norteamericana
que a crecente influencia chinesa na re-
xión. Bush mira de reollo para Taiwán e a
península coreana. Por iso tamén, nese re-
ordenamento estratéxico, a India ten unha
oportunidade de ouro para dar un severo
golpe de man en Caxemira.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

Rusia na Otan
XULIO RÍOS

Aquí fór a

¿Tirará Rusia pola
borda a mínima

autonomía que lle
quedaba a cambio de

colocar a súa industria
petroleira en dirección á

Casa Branca?

A India e
Pakistán
prometen
diálogo sobre
Caxemira

A.N.T.
O presidente de Rusia, Vladimir
Putin, comunicou que os presi-
dentes de Pakistán e da India
comprometéranse a comezar o
diálogo bilateral sobre o futuro
de Caxemira, que vive unha si-
tuación prebélica desde hai va-
rias semanas. Putin alcanzou es-
ta promesa das delegacións en
conflito durante a reunión de 16
países asiáticos en Almaty (Ka-
zakhstán).

Segundo as declaracións
vertidas nesa conferencia sobre
seguridade en Asia, a India
comprométese a parar a súa mo-
bilización militar en Caxemira e
convocar unha reunión ao máis
alto nivel entre o seu primeiro
ministro, Atal Behari Vajpayee
e o ditador pakistaní, Pervez
Musharraf. Pola súa parte, Isla-
mabad recibiu a reprobación in-
ternacional ao financiamento
dos grupos paramilitares islámi-
cos que actúan na zona india da
Caxemira.

A xuntanza de Kazakhstán
era unha gran proba para a capa-
cidade diplomática de Putin, des-
pois de que a propia China e as
Nacións Unidas lle confiaron a
Rusia o labor de intermediación
na rexión.

Contodo, a situación na zona
segue a ser complicada e non se
prevén grandes achegamentos
entre os dous países, inimizados
desde a creación de Pakistán, a
finais da década de 1940. Ambas
potencias asiáticas aproximáron-
se, nos últimos meses, a Was-
hington para obter do goberno
dos EE UU o seu favor na nova
etapa de intervención militar do
Pentágono en Asia.♦♦

A nova unidade pode asasinar para “evitar atentados”

A CIA crea un grupo paramilitar ‘antiterrorista’

CÉSAR LORENZO GIL
Xusto no momento no que o
Congreso dos EE UU vai
comezar a investigación sobre
os fallos de vixilancia dos ser-
vicios secretos antes dos aten-
tados do 11-S, a CIA anuncia
a creación dun grupo parami-
litar que loite contra o terro-
rismo. Esta nova unidade terá
como obxectivo eliminar fisi-
camente os dirixentes dos gru-
pos armados internacionais.

A CIA, organismo encargado
da espionaxe internacional e
actividade pro-norteamericana
no exterior, conseguiu gañar
unha das batallas operativas
nas reformas das institucións
de seguridade dos EE UU, moi
mal paradas logo dos fallos an-
tes dos atentados de setembro
do ano pasado. A partir de ago-
ra, unha parte dos seus axentes
poderán utilizar a violencia fí-
sica e incluso o asasinato im-
punemente, en calquera país
do mundo, para “conseguir
evitar atentados”, explicou un
responsábel do goberno de Ge-
orge Bush.

Aínda que non se coñece cal
será a metodoloxía deste novo
grupo nin o número dos seus
membros, cabe esperar que a
CIA se inspire en unidades pa-
recidas que xa mantivo no pasa-
do ao seu cargo. A máis impor-
tante novidade respecto daque-
las é a posibilidade de cometer
asasinatos se está “xustificado”.
A lista de organizacións suscep-
tíbeis de seren desarticuladas
con este método será a que ma-
nexa o mando “contraterroris-
ta”, situado en Virginia e nin-
gunha das actividades deste
grupo serán publicadas.

Reforma no FBI

George Bush pretende introdu-
cir grandes cambios na forma
de actuar dos seus demais axen-
cias estatais. A Oficina Federal
de Investigación (FBI), que fun-
ciona como policía interestatal
ampliará as súas atribucións.
Segundo o Fiscal Xeral, John
Ashcroft, o goberno vaille auto-
rizar ao FBI escoitar conversas
telefónicas, interceptar mensa-
xes electrónicas e calquera ou-
tro intercambio de información
a través da internet.

Para as organizacións de de-
fensa das liberdades civís, este
anuncio pon en grave perigo a
liberdade de expresión, ao con-
siderar investigábel a corres-

pondencia de todos os cidadáns,
máis aínda se estes non posúen
a nacionalidade estadounidense.
Segundo a organización Repor-
teiros sen Fronteiras, Bush está
utilizando o clima de polariza-
ción do 11-S para reducir drásti-
ca e irrazoabelmente as liberda-
des. “Esta reforma ataca direc-
tamente a reserva das fontes que
utilizan os xornalistas e pon en
perigo a confidencialidade das
informacións”, explicou Robert
Ménard, responsábel desta or-
ganización internacional.

Explicacións de Bush

Todos estes anuncios chegan
nun dos momentos de maior de-
cepción dos norteamericanos

respecto ao seu presidente. Tal e
como publica o diario Usa To-
day, varios axentes estadouni-
denses conseguiran infiltrarse
na rede de Al-Qaeda poucas se-
manas antes do 11 de setembro
de 2001 e incluso tiveran acce-
so a conversas nas que se anun-
ciaban os atentados suicidas.

Estas revelacións obriga-
ron ao Congreso a intervir e
investigar por qué non se fixo
nada desde a Casa Branca.
Moitos congresistas queren
aproveitar este caso para al-
canzaren recoñecemento nun
ano no que se renova esa cá-
mara. De momento, Bush sim-
plemente recoñeceu que había
mala comunicación entre o
FBI e a CIA.♦

John Ashcroft (á dereita), ao carón de Colin Powell e Carlos Castaneda, ministro mexicano de Asuntos Exteriores.
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A.N.T.
O ciclista de Mos Óscar Perei-
ro acabou undécimo no Giro
de Italia, que rematou o do-
mingo, 26 de maio, en Milán.
Pereiro estivo ás ordes de
Álvaro Pino, o ex ciclista pon-
teareano que dirixe o equipo
Phonak, de Suíza.

A presente volta foi a pri-
meira gran carreira por etapas
na que concorreu Óscar Perei-
ro, logo dunha excelente evolu-

ción como corredor, que o le-
vou a unha vitoria nunha das
etapas da Semana Catalana
deste mesmo ano. O seu bo pa-
pel abriulle as portas doutras
competicións importantes e xa
está case segura a súa partici-
pación na Bicicleta Vasca e na
próxima Volta a España de se-
tembro.

Álvaro Pino, o seu director
e experimentado corredor e téc-
nico ciclista, di confiar no de

Mos para futuras fazañas e con-
vertelo, aos poucos, no líder do
seu novo equipo, ao que che-
gou logo de alcanzar o recoñe-
cemento profesional de todo o
Estado español á fronte do
equipo Kelme. En canto á pre-
paración de ciclistas galegos
para o deporte de elite, hai que
lembrar a Marcos Serrano, ago-
ra no Once, que triunfou tanto
na Volta a España como no
Tour de Francia.♦

O ardora beer café comprácese
en convidalo á súa festa aniversario

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

O galego Óscar Pereiro, undécimo no Giro

CÉSAR LORENZO GIL
O 31 de maio, a Nike, Adidas,
Pepsi e Coca-Cola xa tiñan deci-
didos quen ían ser os “mellores”
do Mundial de Corea e o Xa-
pón. Logo de debutaren todas
as seleccións, o mellor fútbol do
planeta volveu reivindicar a
imaxinación e a coraxe para en-
tregar os seus primeiros puntos
.
Este mundial non está a saír como
queren os programadores televisi-
vos e as grandes marcas patroci-
nadoras, especialmente en Euro-
pa e América do Sur, os graneiros
de espectadores máis gorentosos
para a industria deste mundial de
Extremo Oriente. O pano de acei-
ro da televisión dixital de pago e
a diferencia horaria afunden as
audiencias dos encontros e só se
resgata o investimento de cada
canle en aberto que emite os par-
tidos das respectivas seleccións
en cada país de orixe.

Ademais, non están a brillar
os nomes que, de antemán, teñen
que levar a voz cantante para ga-
rantir o seu prestixio, o dos clubes
que lles pagan en Europa e o das
marcas que financian o seu luxoso
nivel de vida. Agás excepcións ta-
les como o español Raúl ou o bra-
sileiro Ronaldo (que sobrevivía
entre os favoritos mercé ao seu
perpetuo contrato con Nike), o
resto ou ben está lesionado, como
Zidane, dedícase ao teatro, caso
de Rivaldo, ou desaparece nun de-
sastre “nacional” como a derrota
de Portugal diante dos EE UU.

Outravolta, o Mundial premia
os atrevidos, os actores secunda-
rios, os equipos orgullosos que
pensan totalmente na camisa que
defenden neste momento e esque-
cen primas, apartan renovación
de contratos e non se preocupan
se o número de minutos que dis-
putan lles vai servir para esixir
melloras na súa nómina. Un ano
máis (e aínda falta moita compe-
tición), haberá agradábeis sorpre-
sas, goleadores descoñecidos,
promesas que saltan á fama e
moito fútbol en estado puro, pese
aos siareiros finxidos que cam-
bian a camisa de Uruguay pola de
Brasil sen ter nin sequera nocións
do Maracanazo de 1950.

Xa non hai inocencia

A globalización chegou hai máis
dun lustro ao fútbol de elite. Por

poñer un exemplo, a totalidade
dos xogadores de Senegal for-
man parte de equipos franceses e
moitos deles teñen a nacionali-
dade gala, mal que lle pese a Je-
an-Marie Le Pen. En Camerún
xogan tamén unha manchea de
“europeos” e só países moi débi-
les futbolisticamente como Co-
rea do Sur, Costa Rica ou Tuni-
cia manteñen unha gran nómina
de futbolistas que traballan no
seu propio chan.

Isto réstalle emoción ao cam-
pionato e iguala bastante os esti-
los. Camerún xogou diante de Ei-
re sen o empurre que o levou a
sorprender o mundo en 1990. Pre-
firen a contención, a seriedade, a
fortaleza aos valores de imaxina-
ción e velocidade que os conduci-
ron a aqueles cuartos de final nos
que Inglaterra os baixou do sono
latino hai 12 anos.

Mais aínda hai cabida para a
ilusión. Os senegaleses deron a
primeira gran sorpresa ao vence-
ren a Francia. O seu xogo foi
atrevido e eficaz. Bouba Diope
xa conseguiu facerse un oco na
historia dos mundiais e o francés
que dirixe a selección africana,
Bruno Metsu, logrou reavivar os
adormecidos siareiros ao presen-
tarlles un equipo imaxinativo e
sen complexos. Pode que a selec-
ción que ordena Abdu Karim (así
se chama o técnico des que se
converteu ao Islam e casou cunha
senegalesa) acabe a súa gloria na
primeira fase pero xa demostrou
que “outro fútbol é posíbel” e
que se lles pode amargar a vida
aos todopoderosos bleu.

Outra agradábel sorpresa foi
Corea do Sur. Notouse a impronta
do holandés Guus Hiddink neste
cadro que comparte a organiza-
ción co Xapón. A súa incuestioná-
bel vitoria sobre Polonia é o pri-
meiro paso dunha selección que
evolucionará aínda máis e que po-
de converter este pequeno país
nun novo caladoiro no que “pes-
car” bos xogadores para as princi-
pais ligas europeas.

Houbo favoritas que cumpri-
ron o seu papel de forma correc-
ta, sen excesos pero con boa ca-
ligrafía. Arxentina liquidou a Ni-
xeria cun solitario gol de Batis-
tuta e segue pasiño a pasiño cara
ao modelo ideal de fútbol que os
leve á final. Igual fixo Italia, na
que si renden billetes Totti e Vie-
ri, dúas estrelas que si actúan co-

mo tal. Alemaña conseguiu a go-
leada do mundial, vapuleando a
Arabia Saudita cun 8-0 con
protagonista con pasaporte ale-
mán e nome eslavo, Miroslav
Klose, máximo goleador do
mundial, polo momento, con ca-
tro tantos en dous partidos.

España salvou o primeiro
atranco con tres puntos tan suados
como as comentadas axilas de Ca-
macho que lle valen a Antena 3
para convencer o país de que esta
si que é unha real “operación
triunfo”. O 3-1 sobre Eslovenia é
un resultado óptimo pero precisa
da confirmación diante do Para-
guai o vindeiro venres, 7 de xuño.

Portugal en crise

No outro lado da balanza está
Portugal. Nin Luís Figo nin fút-
bol espectáculo nin nada seme-
llante. O combinado luso defrau-
dou no seu debut diante dos nor-
teamericanos, que sempre foron
superiores gracias a estaren espa-
bilados nos momentos de deses-
peración dos vermelhos.

Brasil tamén decepcionou,
malia gañar. A nefasta arbitraxe

do coreano Ioung Ioo Kim e a fin-
xida agresión sobre Rivaldo en-
cheron de manchas a vitoria sobre
Turquía. A boa nova, para a Nike,
foi o gol de Ronaldo, pero a cana-
rinha non gañará nada se non me-
llora moitísimo o seu xogo.

Ademais, os próximos parti-
dos darán a medida do nivel de
Inglaterra, Eire, Suecia, Bélxica
ou o Xapón. Aínda faltan moitos
partidos, moitos goles, moitos
contratos por asinar e máis dun-
ha decepción.♦

No Xapón e en Corea non brillan os previstos protagonistas pese á presión das marcas

O mundial búrlase das súas estrelas

Antena 3 recibiu o relevo de
TVE sen experiencia en re-
transmitir e guiar os especta-
dores por un mundial. Os seus
locutores e demais persoal de
redacción pecan de novatos,
aínda que alí estean veteranos
tales como Olga Viza ou J.J.
Santos. Os xornalistas en Co-
rea parecen turistas sorprendi-
dos que se irritan porque aque-
las xentes comen carne de can
e escriben na súa propia lin-
gua. “Aquí non se entende na-
da e case ninguén fala inglés”,
dixo un dos enviados especiais
que quizá esqueceu que algo
semellante lle pasaría a un co-
reano que visitase Madrid.

Na dinámica da retransmi-

sión dos partidos en aberto (só
os de España e algúns outros
ciscados en cada eliminato-
ria), a canle privada armouse
de famosos técnicos para
acompañar a locución. Del
Bosque, Luis Aragonés, Víc-
tor Fernández... Toca a un co-
mentario por cabeza e a súa
presencia é indiscriminada,
con evidente esaxeración de
medios para un sistema de
programa na que importa máis
altear a voz porque ataca Es-
paña que contar efectivamente
o que pasa alén do “debuxo
táctico” de Camacho e a situa-
ción exacta, mediante GPS da
estrela Raúl en cada minuto
do encontro.♦

Rivaldo queixándose dun golpe ficticio.

Xornalistas de turismo e técnicos de enfeite



Na terra 
de Chao Rego
Xosé Chao Rego foi escollido  pola
Asociación de Escritores para home-
naxear na súa terra, Vilalba, onde po-
ñerá nome a unha rúa. A Asociación
de Escritores, que leva 8 anos orga-
nizando a homenaxe “O escritor na
súa terra”, entregaralle a letra E, o
seu máximo galardón. Chao ten
afondado na relación da Igrexa co fe-
minismo, coa homosexualidade e
cos movementos sociais.♦

A Barrié en Vigo
O vicepresidente do Banco Pastor
Xosé María Arias presentou o martes
4 o proxecto para que sede da funda-
ción Barrié de la Maza en Vigo. Ao
redor de 12 millóns de euros serán
investidos nesta obra que reformará
boa parte do edificio que o Banco
Pastor ten nesta cidade, deseñado a
principios do século XX por Gómez
Roman. A oferta da Barrié en Vigo
inclúe un auditorio, unha sala de ex-
posicións e programación estábel.♦

Volve Ana Pudor
A actriz Patricia de Lorenzo, acom-
pañada do músico Xavier Abraldes,
está de estrea co novo show “Hu-
mANA” que protagoniza a cabare-
tista Ana Pudor. Novas músicas para
novas letras, máis irónicas e inco-
rrectas que nunca. De Lorenzo, inte-
grante da compañía teatral Chévere,
actúa como Ana Pudor todos os sá-
bados de xuño ás once da noite na
sala Nasa de Compostela.♦

a Pobra de Trives celebran
o venres dia 7 de xuño os
actos das Letras Galegas
2002. Non só é singular a

data elexida senón tamén que o pro-
grama está centrado na figura de Ma-
nuel Luís Acuña e esquece por com-
pleto a Sarmiento. Acontece que, en
Trives, como noutros lugares do país,

máis que celebrar a data están á espe-
ra de que a Academia decida a perso-
naxe que se comemorará o ano que
ven. Candidatos hai abondo pero a
campaña rematará o 22 deste mes,
cando a institución presidida por Ba-
rreiro decida o nome do galardoado
nunha xunta na que tamén se coñecerá
a identidade dun novo académico.♦
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X.C.
A Nosa Terra ven de publi-
car Conversas con Francis-
co Carballo, un libro de en-
trevistas, realizado por
Santiago Prol e Xan Car-
balla, no que Carballo de-
bulla diferentes aspectos do
seu pensamento como cre-
go, nacionalista galego e
historiador.

“Dubidei moito en colaborar
nun libro así, porque a miña é
unha biografía sinxela. Influín
en que fose temática, centrada
en dous temas principais: Gali-
za por unha banda e o cristianis-
mo e a súa posíbel utilidade po-
la outra. Procurei entender o
cristianismo como fenómeno
que evolúe no tempo, que reco-
lle unha experiencia de mile-
nios, que tivo diferentes realiza-
cións, que se inculturou de ma-
neira perigosa pero eficaz na
patrística de Roma, e desas ren-
das vivimos aínda hoxe. Ou
adopta un paradigma diferente
ou non serve para nada. Sobre
iso discutimos e ese era o tema
principal que me interesaba. O
outro era o tema da nación, dos
povos, dos colectivos humanos,
da relación entre os grupos e os
individuos. Nesas análises bus-
camos a madurez, a liberación”.

O libro é o produto de vinte
horas de grabación nas que Car-
ballo debullou os temas que
máis lle interesaba pór en claro,
e axudan a construír a imaxe
pública dun verdadeiro anima-
dor da cultura do país nos últi-
mos trinta anos. Un ilustrado
que desde o seu compromiso de
renovación cristiá, participou
intensamente nunha manchea
de iniciativas políticas, cultu-
rais, de información e de recu-
peración histórica.

Un home do seu tempo

A presencia de Francisco Car-
ballo nos anos da Transición é
constante en toda canta iniciati-
va se producía no nacionalismo,
formando parte dun grupo de

cregos renovadores que desde
diferentes posicións axudaron
no lanzamento dun proxecto
político nacionalista que se re-
tomaba en clave de esquerda
despois de atravesar a Ditadura.
Carballo viña de exercer o seu
labor dentro da congregación
paúl, na que tivo importantes
responsabilidades en Euskadi, e
sobretodo en Salamanca. Che-
gado a Vigo nos primeiros se-
tenta, cun fato de cregos reno-
vadores, prodúcese na súa vida
un punto e aparte, sobretodo na
súa actividade pública que co-
meza a sumarse a diferentes ini-
ciativas.

A Carballo atopámolo como
fundador de Promocións Cultu-
rais Galegas, a empresa editora
de A Nosa Terra, en 1977, da
que foi presidente durante va-
rios anos. Presidiu tamén duran-
te un longo periodo a Aso-
ciación Cultural de Vigo, acaso
na etapa máis vizosa desta agru-
pación, que como tantas outras
por todo o país, serviron de aco-
billo do activismo antifranquis-
ta e nacionalista. Todas esas ta-
reas combinounas cun compro-
miso político decidido, que
mantén atá hoxe, e que fixo que
en 1977 fose candidato ao Sena-
do e no 1982 primeiro da lista
ás Cortes pola coalición Blo-
que-PSG.

A súa faceta como historia-
dor e ensaista foi sempre en
clave galega. Como el dixo na
presentación do libro, o pasado
31 de maio en Vigo, “o meu
traballo como historiador en-
tendino como unha esculca li-
beradora. Porque a historia foi
moitas veces o grande instru-
mento de dominación, o instru-
mento dos poderosos, pero ta-
mén é un instrumento da crítica
do poder e de esporear aos gru-
pos sociais e aos indivíduos, se
se usa co seu propio carácter
científico”.

Precisamente un texto seu
sobre historia contemporánea
de Galiza, editado en 1978,
provocou un dos episodios
máis dolorosos na súa vida,
cando despois do 23 de febrei-
ro foi denunciado e sofriu un

proceso por afirmar que en
agosto de 1975 “Xosé Ramón
Reboiras fora asasinado”. Da-
quela pedíanlle prisión, na es-
tea do endurecimento político
que se viviu após o golpe de
Estado. Carballo fora un dos
animadores daquela Historia

de Galicia colectiva, e anos
despois retomou o proxecto en
A Nosa Terra impulsando ao
seu redor un núcleo de historia-
dores (Anselmo López Carrei-
ra, Bieito Alonso, Lois Obellei-
ro,....) que constitúen un verda-
deiro grupo renovador.

O libro percorre todos estes
procesos, e detense polo miudo
na visión sobre a relixión que
ten un Carballo que fala de cris-
tianismo sen censuras e sen ata-
duras respeito das opinións da
Igrexa oficial, que fustiga con
forza no seu discurso público.♦
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Francisco Carballo, entrevista cun ilustrado
A Nosa Terra publica un libro de conversas co crego nacionalista

Un crego rebelde
Hai xente relevante dentro da
Igrexa que chegou a dicir que
“Francisco Carballo é unha
ovella descarreirada”. 
Diríavolo algún amigo por telo
ouvido, hai xa moitos anos, a
tantos “tartufos” como hai en-
tre os frades e cregos. Os que
ben me coñecen téñenme dito
o contrario, téñennme adverti-
do de tendencias xansenistas, é
dicir exixentes. Eu sempre ob-
servei a lei, tiven sumo respec-
to das normas. Busquei, si, re-
formar normativas, regula-
mentos, etc., confío nas refor-
mas fondas que transformen

situacións decrépitas. Teño
que recoñecer que debo grati-
tude a frades e cregos polas
deferencias recibidas na miña
vida, pero débolle máis aos
laicos. Na transformación do
teologado en Salamanca e na
miña opción social e política
en Vigo desagradei os conser-
vadores e reaccionarios.♦

Candidato 
político
Chegan as primeiras elec-
cións do 15 de xuño de 1977 e
prodúcese a túa entrada na
vida política en primeira liña

ao presentarte como candida-
to ao Senado pola circuns-
crición de Ourense.

Viviamos nun pisiño, chamou-
me Paco Rodríguez e colleume
de sorpresa. Ata aquela a miña
militancia era na UTEG. Estaba
na Asociación Cultural, onde
asistín a unha asemblea que tivo
importancia na que dixen que
me doía que houbese tanta ten-
sión e incapacidade para chegar
a acordos, considerando que te-
ría moi malas consecuencias.
Non tomei partido. Eu non son
de decisións espontáneas pero
chamáronme igual, e seica en
Ourense xa me propuxeran. Non

me definira por ningunha das
posicións que se debatían e pen-
saba máis ben na recuperación
dunha posición unitaria. Sempre
tentei a conformación dun só
proxecto político dentro do na-
cionalismo de esquerdas.♦

Autodeterminación
¿Cal é solución para Galiza
no exercicio de autodetermi-
nación?
Non renunciar ás conquistas
precisas para a nosa identidade
nacional e dunha sociedade libre
e igualitaria. Neste momento in-

tentar un Estado plurinacional,
loitar por intervir nas institu-
cións europeas directamente, es-
tar activamente nos grupos que
traballan por unha Europa dos
pobos e do acceso destes a na-
cións. Urxe tanto a mellora eco-
nómica como a cultural do con-
xunto, empezando polos peor
dotados. Temos que ollar ónde
están os movementos sociais de
resistencia á dominación para
dialogar ata lograr puntos co-
múns. O gran paso autodetermi-
nante é a adquisición da maioría
electoral no Parlamento de Gali-
za. Logrado iso, o horizonte ilu-
mínase.♦

(De Conversas con Francisco Carballo)
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A.N.T.
“Tanto ten que os teus devan-
ceiros/ falasen outra lingua, /
unha lingua que agra ninguén
coñece”. Son versos de Jüri
Talvet, poeta e profesor Jüri
Talvet que xunto con Arturo
Casas é autor da edición da an-
toloxía Vello ceo nórdico, que
recolle a obra de dez poetas es-
tonios contemporáneos. 

O Boletín Galego de Litera-
tura ven de recoller nunha mono-
grafía unha escolma plural da no-
va poesía estonia, nunha edición
trilingüe galego-estonio-inglés, a

cargo do profesor da Universida-
de de Tartu, Jüri Talvet e do da
Universidade de Santiago, Arturo
Casas. A antoloxía, que mostra a
pluralidade de voces poéticas da
máis pequena das repúblicas bál-
ticas, iníciase coa obra dun escri-
tor nado en 1938, Hando Runnel,
e é unha autora de 1969, Trin So-
omets, quen pon o ramo. Dez au-
tores que se moven nesa franxa
de idade e que son representantes
do abano literario da nova poesia
estonia, todos vivos menos o ac-
tor e escritor Juhan Viiding que
se suicidou en 1995, cando a an-
toloxía estaba xa en preparación.  

Jüri Talvet é tamén o encar-
gado da introducción “A poesía
estonia (pos)moderna” que fai
unha revisión xeral pola obra dos
antologados. Destaca Talvet a
variedade “de voces e formas po-
éticas diferenciadas –por veces,
mesmo exclusivas- “ das últimas
décadas da literatura do seu país.
“Eis o cosmopolita Kaplinski e o
patriótico Runnel, o lírico Rum-
mo e o absurdo Ehin, a intros-
pectiva Mihkelson e o traxicómi-
co Viiding, a baladista e casan-
drega Vallisoo e o intercultural
Talvet, o deonstruccionista Krull
e a novísima Soomets, ocupada

nunha especie de autopsia de si
mesma”. 

Fóra dos rasgos identificati-
vos de cada un dos autores, Jüri
Talvet sinala que a “escolma ha
evidenciar na poesía (pos)mo-
derna estonia un movemento
permanente, quer en expansión
cara ao mundo en toda a súa am-
plitude, quer en retirada ao refu-
xio do mar e do chan bálticos,
pero en todo caso na procura da
casa, sempre no camiño á casa,
como expresou Jann Kaplinski
nun dos seus últimos poemas a
partir das propias vivencias per-
soais”.♦
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A.N.T.
Os poetas Lois Diéguez, Mari-
ca Campo, Antom Fortes, Isi-
dro Novo e Xoán Rompe botan
a andar en Lugo o próximo día
12 de xuño os “Círculos Líti-
cos”, un colectivo que nace coa
idea de “volver á sociedade a
cultura que ela criou e segue a
facer”. Cun manifesto funda-
cional, nos “Círculos Líticos”
participan ademais de poetas
outros artistas do mundo da
música, o teatro e a imaxe. O
espectáculo “Viva Palestina!”
será a súa presentación social. 

Os círculos líticos son monu-
mentos prehistóricos e dan ago-
ra o nome ao novo colectivo
que se presentará co seu primei-
ro espectáculo no Centro Socio-
Cultural Uxío Novoneyra de
Lugo. “Dan a idea de círculo
multiplicado e nós empregámo-
lo tamén como símbolo da de-
fensa da cultura. A idea dos

“Círculos Líticos” é colectivi-
zar, romper a imaxe de torres de
marfil e facer a arte participati-
va” afirma Lois Diéguez, un
dos impulsores da iniciativa. 

Outro dos presupostos de
fundación dos “Círculos Líti-
cos” é a integración de distin-
tas artes, nunha conxunción na
que se xuntan poesía, imaxe e
música e que tomará corpo por
vez primeira no espectáculo
“Viva Palestina!”, no que parti-
ciparán tamén nenos e nenas
galegos e árabes e se intercala-

rán imaxes da loita do pobo pa-
lestino. 

Co berce nun grupo de es-
critores de Lugo, os “Círculos
Líticos” esperan continuar in-
corporando artistas e criadores
de distintas disciplinas e de di-
ferentes lugares do país. “O
manifesto recolle a vontade de
profundizar no pluralismo e ri-
queza da nación e o mundo,
romper co individualismo e
coa idea da dependencia dos
artistas dos poderes públicos”,
destaca Lois Diéguez.♦

Palavras
como
espadas
PILAR PALLARÉS

“El ocaso traedme en una
taza”. Coñecin-na por estes
versos da traduzón de Marià
Manent, nos anos de estu-
dante en Compostela.
Chegaron a min como cita
que acompañaba un poema
de Antonio Costa Gómez en
versón autógrafa. Falo do
autor de Revelación, o poe-
mário en español de 1981
con cartas-prólogo de
Sábato, e de O delirio do
lume, libro de relatos xa en
galego. 

Un só verso pode levar a
unha obra. Refiro-me á de
Emily Dickinson, á que
Carvalho Calero lle dedicou
un mui fermoso poema de
Cantigas de amigo e outros
poemas. A traduzón de Marià
Manent dulcifica-a  e torna-a
relativamente asequível. A de
Silvina Ocampo que comprei
anos despois mantén a fideli-
dade á sua violentazón da
sintaxe e da pontuazón, mais
algo nela non me daba con-
vencido. Agora saen do prelo
catro novas escolmas en
español, algunha delas bilín-
güe, e sei que non ha faltar
moito para que chegue ao
público a que supoño primei-
ra traduzón ao catalán. Será
en Edicións de la Guerra, de
València. 

Sigo as recomendacións
do responsábel e criador da
editorial, Vicent Berenguer
–un valedor da nosa literatu-
ra que no 1997 nos fixo o
galano da edizón bilíngüe
galego-catalá de Nimbos de
Díaz Castro e que viu con
enorme mágoa como Linteo
se diantava na reedizón de
Barco sin luces-, e escollo
entre as escolmas españolas a
de Amalia Rodríguez
Monroy para Alianza: “Élla
manejaba sus bellas palabras
como Espadas- / Qué brillo
desprendían- / Y cada Una
descubría un Nervio / O
hacía alardes con un Hueso-
“. Ou tamén: “El Agua se
conoce por la sed. / La Tierra
– por los Mares navegados
/El Arrebato –por el tormen-
to-/ La Paz- por el recuento
de sus batallas- / El Amor,
por el Moho de la Memoria-/
Por la Nieve, los Pajaros”. 

Radicalidade e beleza. A
crueldade de diamante de
quen se embebeda de abismo
e fita sen cleméncia a identi-
dade espida. Enterros que
atravesan polo cerebro, a tei-
ma en sopesar a mágoa, a
fenda na mente e a incapaci-
dade para conseguir casar de
novo as costuras. O
estrañamento rosaliano. As
dúas, Dickinson e Rosalia,
foron contemporáneas e
enfrentaron abismos
similares. Con certeza
xamais souberon unha da ou-
tra. Dickinson como unha
Rosalia completamente envi-
sa, clausurada no Eu. Pensar
en le-las iluminando-se reci-
procamente.♦

Poetas e artistas crean en Lugo os Círculos Líticos

Vello ceo nórdico, dez poetas estonios en galego

MANIFESTO

Os “Círculos Líticos” son
aneis de luz para sementar
nas culturas e nos pobos; ta-
lismáns para a nosa idea. 

Dos controis da nosa
criación polos distintos po-
deres faremos asas para voar
en amplos ceos. 

Convertiremos as Torres
de Almafí, en museus dun
pasado que foi... ao lonxe. 

E dos museus contruídos
para encerrar o noso idioma,
faremos bosques de palabras
a fartar a nosa língua. 

Unirán-se a poesía, mú-
sica, imaxe... nun só corpo
colectivo próprio: ser pedra
contra a barbárie globaliza-
dora, e rosa multicolor para
a diferéncia.♦

Lois Diéguez e Marica Campo



Título: O Sol do verán.
Autor: Carlos Casares.
Edita: Galaxia.

No número 1031 de ANT, Adol-
fo Boado adiantaba e demostra-
ba que O sol do verán debe ser
lido en clave tráxica, entre Got-
he e a traxedia clásica, literal-
mente. Para maior abondamen-
to, baste lembrar que o sentido
tráxico da historia é o marco re-
ferencial básico da novelística
de Casares. O sentido dramático
resólvese frecuentemente na
tensión entre o moralmente co-
rrecto e o incorrecto. En Deus
sentado nun sillón azul adopta-
ba a forma da violencia entre o
comportamento lóxico e o que
se sae fóra do común. O sol do
verán é un chanzo máis nesta lu-
minosa escada na que a dimen-
sión humana acada unha altura
verdadeiramente notábel. Sen
perderen absolutamente nada da
súa personalidade única, cada
unha das novelas de Carlos Ca-
sares encaixa á perfección no
seu proxecto narrativo, ese mo-
saico do que nos ía desveando
parcialmente segundo daba á luz
un título novo, ese estudio da
personalidade e o comporta-
mento que agora ficará incom-
pleto. 

De primeiras, O sol do verán
establece conexións con Xogue-
tes para un tempo prohibido.
Vintesete anos despois retómase
o periodo da pre-adolescencia,
adolescencia e mocidade como
fulcro narrativo. En O sol do ve-
rán Helena ofrécenos os seus
ollos para que, desde a madurez,
asistamos á historia da súa rela-
ción con Carlos e Arturo, dous
polos opostos entre os cales se
sitúa ela: Helena, entre o irrefle-
xivo, argalleiro, arrogante, se-
ductor un tanto frívolo, dinámi-

co Carlos e o sereo, sedentario,
previsíbel Arturo. O debate in-
terno de Helena, a imposibilida-
de de que se materialice a súa fe-
licidade, lembra Deus sentado
nun sillón azul, onde a frustra-
ción pairaba inmisericorde.
Mais, sobre calquera outra se-
mellanza, destaca a importancia
que na narrativa de Casares ten a
extraordinaria mestría no mane-
xo da figura do narrador. 

A través dos ollos e das pala-
bras de Helena, coñeceremos os
motivos polos que Carlos rema-
ta suicidándose cando aínda lle
quedaba tanto por vivir -malia
as diferencias, este final non dei-
xa de lembrar ao do Rañolas de
Castelao, outra personaxe fon-
damente vitalista. Sendo ela o
eixo sobre o que roda toda a no-

vela, sen embargo, nun hábil
exercicio de modestia e discre-
ción, son ben poucos os datos
que dela mesma nos ofrece di-
rectamente, en contraste co es-
mero e delicadeza que pon no
tratamento da súa nai, a quen
dota de encanto, frescura, inteli-
xencia, beleza e magnetismo ta-
les que a convirte nun foco de
interese permanente. 

Dialéctica de contrarios

A figura da nai oponse a da ir-
má, a tía odiosa, contrapunto
imprescindíbel neste xogo de
dualidades. A esta dialéctica de
contrarios, da que arriba men-
cionamos a existente entre Car-
los e Arturo, súmanse outros
membros como a relixiosidade
extrema fronte un paganismo
contido, ou os ecos fascistoides
acomodados e os libertarios in-
conformistas.
Na novela
son moitas
estas dualida-
des, pero hai
unha que non
se debe es-
quecer: no re-
lato de Hele-
na hai dous
momentos: o
locus amoe-
nus, sensitivo
e corido, dos
anos da pre-
adolescencia
en Beiro (on-
de á par das
referencias a
cómics, de fi-
nais dos corenta e principios
dos cincuenta, figuran Steven-
son, Verne ou Homero, no lado
da fantasía e como instrumen-
tos que transforman a realida-
de) e a traxedia que pouco a

pouco se vai aproximando, as
nubes negras da desgracia, can-
do aqueles veráns de Beiro
paulatinamente se trasforman
en recordo. Mais, neste caso,
non sobrevén de forma total-
mente repentina, senón que se
van deixando avisos, paralelos
ao progresivo afastamento en-
tre Helena e Carlos, cunha na-
turalidade moi ben calculada,
porque, en lugar de facer obvio
o climax do remate, poténcia-
no. Esta é outra das grandes ha-
bilidades de Casares. E no me-
dio Helena, espello que asimila
todo o que a rodea e nolo de-
volve refractado para que o co-
ñezamos.

Novela de composición
marcadamente clásica, como
era de esperar, sen pinga de
fragmentarismo (rara avis),
nin efectismos gratuitos. Nela
o autor ofrece un auténtico re-
cital no uso do resumo. Nove-
la onde o estilo indirecto se
manifesta elegante, domi-
nador do periodo e recreándo-
se no contar. Novela de voca-
ción vitalista, peneirada por
un certo pesimismo, ese fa-
tuum que leva as pesonaxes
casarianas á traxedia, á infeli-
cidade. Novela de espacio ca-
se único, con certas excur-
sións por Santiago, Venecia, a
praia ou mesmo Ourense. Ca-
sares regalounos un Beiro pa-
radisíaco que ocupa lugar pre-
ferente. Novela para ler e go-
zar, demoradamente, sen apu-
ros, gozando cada palabra, ca-
da instante. Novela de longo
percorrido temporal, 27 anos
ten Carlos cando se suicida,
27 anos pasaran desde Xogue-
tes para un tempo
prohibido.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Teatro de Ionesco
Henrique Harguindey e
Francisco Pillado traducen do
francés A cantante calva e A
lección, as dúas pezas teatrais
de Eugene Ionesco que publi-
ca nun só
volume
Edicións
Laiovento.
Son ade-
mais as
dúas pri-
meiras
obras do
autor rome-
no que viviu
case toda a
súa vida en
París. Co
primeiro texto marcou o nace-
mento do teatro do absurdo,
que rachou coa concepción
anterior do xénero. Ionesco,
que se refería á súa escrita
como “antidramática”, debuxa
ao home como unha marioneta
superada por un mundo que
promove a soedade.♦

Poesía a dúo

Na poesía hai espazos en
branco que outorgan ao lector
a potestade de enchelos, a
poesía
evapórase
para dicir
todas
aquelas
cousas que
non están
escritas.
Alomenos
así o consi-
dera Joao
Guisan
Seixas no
prólogo de
Ámago/Mágoa, un poemario
no que cada unha das partes
corresponde a un autor: José
Manuel Barbosa Álvares e
Roi Brâs respectivamente.
Ambos autores son ourensáns
e xa teñen experimentados na
creación de versos. Publica
este volume Baía Edicións.♦

Pantasmas 
con asma

A grandes e
pequeniños
todo lles
cura o cari-
ño. Este é o
consello
final para os
lectores
cativos de
Unha pan-
tamas con
asma, un
libro escri-
to por
Carmen Gil
e ilustrado
por Sarah
Webster, que
sae editado
na colección
Demademora, de Kalandraka.
Na mesma colección, aparece
Avós, un bonito conto que
narra como un vello e unha
vella, aínda namorados, prepá-
ranse para ir bailar. Está escri-
to por Chema Heras e os
debuxos son de Rosa Osuna.♦

É esta
unha 
novela de
composi-
ción clásica
que 
destaca
pola
mestría 
narrativa.
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Cando o mundo se chamaba Beiro
A traxedia segundo Carlos Casares
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Título: Atuado na braña.
Autor: Xabier Quiroga.
Edita: Xerais.

Xabier Quiroga ingresa no gremio
dos escritores cun contundente
volume de 628 páxinas que, de
primeiras, pode asustar ao lector.
Claro que o lector tamén está en
condicións de supoñer que unha
editorial como Xerais non se
arrisca coa obra dun autor novel,
destas dimensións, sen considerar
probábel a súa boa acollida. 

As obras longas que acostu-
mamos a ler en galego ultimamen-
te pertencen polo xeral ao estilo de
literatura mosaico ou fragmentaria
que unhas veces está xustificada,
resulta ben e é realmente moderna,
pero outras non fai máis que disi-
mular a falta de oficio do autor pa-
ra soster un fio coerente ou ben a
ansia de publicar o mangado de re-
cortes que garda na gaveta, baixo
da máscara dun estilo de vangar-
da. Pasa como coa pintura non fi-
gurativa: algúns pretenden xustifi-
car con trazos supostamente abs-
tractos que non saberían pintar un-
ha mazá.

Quiroga tira da liña clásica e
ofrécenos unha novela para ler con
pracer e de corrido. O medo ao seu
tamaño quedou moi atrás cando
un gozou das trescentas primeiras
páxinas e está desexando seguir. 

A obra aparece ambientada no
Saviñao, do cal é natural o autor,
no inverno do 2000, un ano no
que non parou de chover, como
así sucede na novela. A fidelidade

de certa toponimia (Vilatán, Vile-
los, Vilacaíz, Vilaesteva, Vilasan-
te...) coa que Quiroga xoga nal-
gunha ocasión, non é o que máis
verosimilitude lle proporciona ao
relato. A verosimilitude nace, en
realidade, do conxunto dunha tra-
ma ben construída, no estilo do th-
riller convencional. 

O argumento ten a madura-
ción necesaria, a obra está ben na-
rrada, posúe tensión e ademais o
autor sabe graduar os datos, cando
é necesario, para emocionar ao
lector, sen cair nin no dramallón,
nin na fría distancia das narra-
cións obxectivistas. 

Algo así non resulta doado
de lograr para alguén que se es-
trea na literatura, aínda que este-
ñamos ante un autor de mediana
idade, cun proceso de sedimen-
tación detrás. 

Gusta, polo demais, esa braña
ben descrita, capaz de suxerirnos
o ambiente ominoso buscado,
nunha obra que conta sempre co
calado xeográfico das novelas in-
glesas semellantes. 

Estamos polo tanto ante un
gran relato de consumo, digno, ao
que quizá lle falte algo de finura
psicolóxica, pero que en conxun-
to ven confirmar a emerxencia
dunha ficción nacional, á altura
de calquer outra. 

Cos debidos pulidos, en Atua-
do na braña encóntranse tamén as
bases dun bo e ambicioso guión
de cine.♦

FERNANDO CARBALLA

Título: O perdón á forza.
Director: A guerrilla da memoria.

A historia da infamia pode reco-
llerse nunha présa de fotografías
luídas. Nas palabras. Nas mes-
mas mans que resistiron o fascis-
mo franquista dende os montes
da península. Eis a memoria da
infamia.

O cineasta Javier Corcuera,
documentalista director de As
costas do mundo (La espalda del
mundo) rescata e achega en A
guerrilla da memoria (La guerri-
lla de la memoria, 2001) aquela
dignidade necesaria. Cadrela
exemplarmente as testemuñas
dos que non caeron, anciáns tor-
nados do cancro do exilio, outros
represaliados na posguerra. Revi-
sa imaxes tiradas na montaña,
branco e preto, xentes armadas
pero sorridentes. Así dan en re-
construír, só con palabras a pi-
ques de fender e refugallos de
mirada, os compañeiros de xera-
ción, mortos ou asasinados. As
mulleres e os homes cantados ta-
mén por algún Lorenzo Varela de
Lonxe, fuxido na dorna do terror.

Todas as escenas do filme, pri-
meiros planos de rostros traballa-
dos, zumegan contra o espectador
o remorso da derrota. A emoción
volta remorso. Os sobrevivintes
regresan ás aldeas onde os gorecí-
an campesiños rebelados, as “Ru-
sias chicas”. Case cuspen a traizón
dos aliados europeos cando se li-
berou Francia e ninguén lembrou

unha España abafante. “Por eles
perdimos a nosa guerra, ¿que agar-
damos?” leva gravado a lume o
anarquista catalán. Escoitouno
nunha xuntanza clandestina en
Toulouse apenas dous meses logo
da fin da ocupación nazi. A loita
guerrilleira delongouse por de-
mais, contan. Se Europa non inter-
viña, a pelexa estaba perdida. Esta
decepción impídelles falar segura-
mente da controvertida decisión
do Partido Comunista de frear o
apoio aos guerrilleiro. Aínda fica-
ban homes no monte. Deféndese
ao Piloto –derradeiro maquis gale-
go, morto pola Garda Cívil preto
de Belesar– adoito considerado
simple bandoleiro, e aségurase que
vinteoito anos en armas non se vi-
ven dende a ignorancia histórica.

Mírase tanto cinema que por
veces non se atende ao espacio
do sucedido nin á importancia do
que foi. Entón, de súpeto, tópan-
se espellos. A guerrilla da memo-
ria. Devólvese o tempo cru e en-
cístasenos na gorxa o nó da in-
gratitude: os pactos da Moncloa.
“Nunca estiven cun rei, non vou
estar agora”. Se cadra a esta altu-
ra do relato se pon imprescindí-
bel reclamar a xustiza que outor-
ga a memoria, esa memoria do tí-
tulo. Mais xa o di cos ollos vidro-
sos unha enlace da guerrilla gale-
ga no Berzo: “hai que perdoar á
forza, pero eu xamais esquezo.
Xamais”.♦

DANIEL SALGADO

O perdón á forza
Estréase en Compostela A guerrilla da memoria

¡Paso á ficción nacional!
Estrea de Xabier Quiroga con Atuado na braña



X. ENRIQUE ACUÑA
A Residencia de Estudiantes
madrileña, á que tanto estivo
ligado de mozo Luis Cernu-
da, abre as súas portas para
comemorar o centenario do
seu nacemento e ofrecer, co-
renta anos despois da súa
morte no exilio, un apaixo-
nante percorrido sobre a
obra e unha vida marcadas
polo desafiante orgullo dun-
ha poesía na que a distinta
opción sexual e o compromi-
so polas libertades ocupan un
papel vital e decisivo.

Luís Bernardo Cernuda era un
galego de Marín que na emigra-
ción portorriqueña agrandou a
familia cun fillo tamén chama-
do Bernardo. Este, á súa vez, en
1902 e sendo militar de carreira
con destino en Sevilla, foi pai
de Luís Mateo Bernardo Cernu-
da, un completo nome de pía
para quen, andando o tempo, se
había de converter nun dos máis
extraordinarios poetas en lingua
española. O mesmo que coñece-
ría nunha noite madrileña de
1931, por expresa recomenda-
ción de Federico García Lorca,
ao mozo coruñés de Monelos
Serafín Fernández Ferro.

A mostra da Residencia de
Estudiantes certifica e fai pú-
blico, desde a propia memoria
documental do poeta, a íntima
cercanía que mantiveron Sera-
fín e Cernuda. Unha amistade
da que nos chegaran só peque-
nos sinais memorísticos desde
aqueles compañeiros que com-
partiron aventuras poéticas e
amatorias. Testemuñas de días
republicanos como as escritas
por Morla Lynch ou Vicente
Aleixandre debullaron lene-
mente os encontros e desen-
contros protagonizados por Fe-
rro e Cernuda. Unha parella
que racha logo dunha intensa, e
extraña para os seus amigos,
relación que leva a protagoni-
zar as entregas máis descarna-
das da poesía cernudiana.

S, a inicial do amante

O debuxo dunha serpe a xeito
de “S” deseñada por Ramón
Gaya ornamenta e da pórtico

aos versos de Donde habite el
olvido publicados en 1934. An-
tes, mesmo algúns deles foran
adiantados na revista Heroe
editada na imprenta de Manuel
Altolaguirre na rúa Viriato. Un
lugar onde Ferro exercera de ti-
pógrafo por atenta recomenda-
ción do seu protector Cernuda.
A serpe en “S” non era senón a
inicial de Serafín colocada cal
ex-voto para abrir unha serie
poética toda ela adicada ao seu
perdido amante. Andaba Luis
Cernuda en pleno desamor e
vacio ante o abandono que su-
friu por parte dun “Xoan bau-
tista da época en que Xesús era
un neno” (palabras de Morla
Lynch) ou o vividor que sable-
aba ao poeta namorado (ver-
sión dos achegados a Cernuda).

Antes da Guerra Civil ten-
tou esquecer a Ferro desde a in-
timidade aberta con Gerardo
Carmona en Málaga pero polo
camiño, en 1936, a serpe en “S”
instalábase aínda no seu libro
La realidad y el deseo. O Ferro

convertido xa en poeta en gale-
go nas páxinas de Nós e Nova
Galiza, loitador nos dous ban-
dos e o Cernuda comprometido
coa República desde a revista
Hora de España dos Gaya,
Dieste e Gil Albert, pasaron a
contenda en tempos e lugares
distantes. Coa derrota, o exilio
levou ao poeta español a Ingla-
terra e Escocia e, ao poeta gale-
go, ao México do xeneral Cár-
denas. As suas historias diferén-
cianse como a realidade e o de-
sexo; Serafín penetra no anóni-
mo e Luis acrescenta o seu mi-
to. Desde 1947 traballa como
profesor nos Estados Unidos ata
que, en 1952, decide implantar-
se en México cando intima cun
mozo mexicano de nome Salva-
dor, segundo ten contado Luis
Antonio de Villena. Para o seu
novo e ximnasta amante escribi-
ría o Poema para un cuerpo nos
mesmos días nos que o corpo de
Serafín Ferro se consumía e
maltrataba na mesma cidade
nunha espiral de tequila.

Octavio Paz, a quen coñece-
ra na Valencia solidaria de
1937, ábrelle a Cernuda o cami-
ño da Universidade —o burdel
da UNAM, dicía o poeta—. O
autor de El laberinto de la Sole-
dad foi tamén quen puxo ao co-
rrente a Ernesto Guerra da Cal
do paradoiro do seu amigo Fe-
rro, cando, desde Nova York,
prégalle novas do poeta. Che-
gábanlle ao fin noticias do mal
fado de Serafín por medio dun
home ben cercano a Cernuda.
Os dous antigos amantes mo-
rrerían no exilio e na mesma ci-
dade. Serafín Ferro —o coru-
ñes de Monelos— nun hospital
de beneficiencia en 1958 e Luís
Cernuda —o neto de Bernardo
Cernuda, de Marín— en 1963
na casa de Concha Méndez. Da
mesma Concha Méndez, muller
do Manuel Altolaguirre que
acollera no seu obradoiro de
impresión ao Serafín dos mil
oficios e o que compuxera a
serpe e “S” de Donde habite el
olvido.♦
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O apupo
Nº 2.Abril de 20021.000 pta.
Edita: Federación de Cultura Marítima

Este número inclúe unha
entrevista co director da
Escola de Navegación e
Aparellamento de
Embarcacións da Asociación
Cultural Dorna, da Illa da
Arousa, Uxío Allos. Dáse
conta da
recuperación
de
embarcacións
tradicionais e a
botadura do
bote polbeiro
Os Galos,
realizada en
Bueu o pasado
27 de abril.
Outras
restauracións das
que se fala son o galeón
Nueva Sofía, o Ría de Ferrol,
o Hidria II ou dous galeóns
xemelgos na ría da Arousa.
Ademais, faise un
chamamento de socorro para
salvar o barco pesqueiro
Bernardo Alfageme,
ameazado polo despece pese
ao seu valor histórico.♦

Planeta Lingua
Nº 4 MAIO 2002
Edita: IES Sofía Casanova de Ferrol

Eva Recamán escribe o relato
de portada Todos os xenios
beillan coas augas no bordo
do cadoiro. Sara Madrigal e
Helena Delgado achegan as
súas postura ao debate sobre
os beneficios e prexuízos da
globalización.
Helena Saura
quéixase da
pouca
cantidade de
libros que se
len en Galicia.
Breogán Rioboo
defende a lóxica
da paz
internacional.
Severino Portela
explica as chaves
do conflito
palestino-israelita. Inclúese
tamén unha entrevista con
Henrique Sanfiz, director de
Radio Fene.♦

O Pedroso
Nº 8 XANEIRO-MARZO de 2002
Edita: Assembleia Comarcal
de Compostela de Nós-UP

Neste número, destácase unha
entrevista con Laura Bugallo,
responsábel comarcal da
CIG-Inmigración en Santiago
de Compostela, na que
reflexiona sobre a necesidade
de políticas de
integración
social para
estranxeiros
e mulleres.
Dáse conta
tamén dos
primeiros
movementos veciñais para
impedir a reforma do
cadastro, que será reformado
neste ano, coa conseguinte
suba nos pagamentos.♦

Os praceres prohibidos 
de Luís Cernuda e Serafín Ferro
A Residencia de Estudiantes conmemora o centenario do poeta

X.E.A.
Boa parte do peso da celebra-
ción colectiva que nos agasalla
a Residencia de Estudiantes  le-
va a firma de Carlos-Peregrín
Otero. Este galego de Vilanova
de Lourenzá foi o autor en 1960
da primeira tese de doutora-
mento que se realizou no mun-
do sobre a poesía de Cernuda.

Descubreu a Cernuda no
máis escuro do franquismo de
man de dous amigos, o escritor
José Manuel Caballero Bonald

e o crítico de arte José María
Moreno Galván. Mais Otero re-
coñeceu a Cernuda na figura do
seu tío José Otero, un cenetista
galego librepensador e socialis-
ta libertario, que defendeu Bar-
celona ata os derradeiros mo-
mentos da guerra e que sufriu,
como o poeta, o exilio mexica-
no. O tío José foi para Carlos-
Peregrín Otero unha referencia
ética e vital. A mesma que ato-
pou en Luis Cernuda cando es-
te chegou de profesor de litera-

tura española a California. 
No campus de Berkeley foi

este galego discípulo predilecto
e divulgador entusiasta da obra
de Noam Chomsky quen estivo
máis cercano a Cernuda. Tamén
o que, na compaña de José
Ángel Valente, reivindicou en
1962 nun volume colectivo da
revista valenciana La Caña
Gris, de xeito pioneiro no fran-
quismo, a figura plena de lírica
subversiva dun Cernuda aga-
chado pola Dictadura.♦

Carlos-Peregrín Otero, o outro galego de Cernuda

Luís Cernuda con Carlos-Peregrín Otero

Luís Cernuda con Serafín Ferro. AR Q UIV O  DA RESIDE N C IA DE ESTUDIA N TES



O libro introdúcese no mundo
do cárcere desde o propio títu-
lo, ¡Sentinela, alerta!. 

Ate hai pouco no cárcere as
garitas cos gardas rodeaban todo
o recinto. Para que non durmi-
ran, regularmente saia o xefe e
berraba ¡Sentinela, alerta! e os
outros ían contestando “alerta
está”, “alerta está”... desde cada
garita, como un eco que se repe-
tía toda a noite. Os “alertas” pro-
ducían unha grande angustia. O
título marca porque o cárcere é o
escenario de todo o libro. 

Recolle o lado máis violen-
to e opresor do xénero huma-
no. 

Son momentos duros, radi-
cais e fortes pero tampouco son
excepcións. No libro mestúrase
o tema estrictamente carcerario
e outros que parecen máis nor-
mais na sociedade pero que son
igualmente opresivos. Ás veces
fago paralelismos con eses mun-
dos. Nun caso é unha nena que
sofre a tortura, noutro unha es-
posa, a muller dun líder... O cár-
cere e os cárceres cotiás. 

Nos relatos “Lei de fuga” e
“Hilario” esa mestura é máis
extrema. A muller que é asasi-
nada cando quere o divorcio e
os presos que artellan a fuga
do cárcere. 

A violencia sobre as mulle-
res existiu sempre pero nos últi-
mos tempos as circunstancias
son diferentes. Agora mátanas
fundamentalmente por querer
escapar e esa é realmente unha
lei de fuga. Moitas veces apli-
couse sen que o individuo inten-
tase fugarse porque o que daba
esa lei era permiso para matar.

Agora aplícase
a certas mulle-
res que queren
divorciarse. Ve-
xo perfecta esa
conxunción. 

Os perso-
naxes son ou
víctimas ou
verdugos. ¿Ta-
mén a dicoto-
mía é extrema?

Ao mellor é
porque vin esa
dualidade, coñé-
zoa e nin o pen-
sei previamente.
Quixen facer un
libro unitario
sobre o tema da
opresión, o cár-
cere, a tortura e
a falta de liber-
dade. Non son
partidaria das
dicotomías, pe-
ro o cárcere é
así. 

O cárcere que aparece é o
do franquismo e a maior parte
dos presos son políticos. 

Case todos. Ao mellor é por-
que son os que se me puxeron
diante, escoitei cousas, vin cou-
sas... Eu vivín unha época que
aínda foi moi opresiva politica-
mente. 

O clima de tensión conti-
nua domina a lectura, que non
é nada sosegada. 

Non podía selo. Dalgunha
maneira a violencia tamén se
traslada ao texto. O que escribo
é sempre auténtico, escribo coa
verdade por diante pero neste
caso reflíctese a forza que ten o

propio tema, tan dramático,  por
iso está escrito sen contempla-
cións. A miña literatura é moi di-
námica, nunca escribo de modo
retórico, pero neste caso aínda
menos. 

¿Cal é a motivación como
escritora que a leva a abordar
un tema coma este? 

Sempre teño un proxecto de-
terminado que quero transmitir.
Neste caso trátase dunha literatu-
ra que denuncia situacións terrí-
beis, opresivas e dramáticas. Esa
é a idea e púxenme a escribir un
conto sobre outro. Fun eu a por
eles. Metinme dentro do cárcere,
dese ambiente que coñezo desde

hai moitos anos. Case sempre es-
cribo vendo. Escribir é unha ne-
cesidade, non é un pracer aínda
que se teña a satisfacción do rea-
lizado. 

Si que dá a impresión de
que a autora se introduce no
ambiente. Penso en “Folga de
fame” no que a personaxe re-
crea o cocido da avoa cando de-
cide deixar de comer. 

É o contraste de estar naquela
carroña e evocar sabores e mo-
mentos bos. En min xogan moito
os sentidos e concretamente o ol-
facto é importante na miña litera-
tura. Os olores son materiais ne-
cesarios,  achéganme dalgunha
maneira ao que estou contando.
Non se pode falar do cárcere sen
o cheiro. Non poder respirar co-
rrespóndese co agobio, coa falta
de liberdade. 

¿Escríbese do que se coñe-
ce?

Non. A maioría das persona-
xes son inventadas aínda que co-
ñezas onde os sitúas e por que e
mesmo as razóns das súas actua-
cións. Non son unha escritora au-
tobiográfica aínda que aquí por
vez primeira hai algo da miña vi-
da. Nunca escribín sobre min e
sempre de cousas que investiguei
ou sabía. É curioso porque, por
exemplo, con Amor de tango hai
xente que me chama e di que co-
ñece a certas personaxes que eu
non coñecín. Son reais aínda que
non existisen. Encántame crear
personaxes. Uns parécenme abo-
minábeis pero a outros encantarí-
ame coñecelos, como a Mercedi-
tas de A semellanza. 

¿Por que remata o libro co
poema “Burka”?

Aconteceu así, como un bro-
che. Quen viviu o cárcere fala dos
problemas de visión que produce.
As mulleres que levan burka ven
toda a realidade polas rellas que
teñen pegadas á cara. 

Publica este libro de relatos
despois dunha novela longa, ¿os
temas piden o xénero?

Pareceume o xeito máis indi-
cado. Quería que fose un libro
unitario, como todos os meus. De
feito, por esa unidade hai quen lle
chama novela. Para min si, os te-
mas son os que reclaman o xéne-
ro. O que marca é o punto de vis-
ta e a énfase que se queira poñer.
A miña poesía é como un ensaio
pero escrito doutra maneira. Me-
táfora da metáfora é unha desmi-
tificación de todas as metáforas
poéticas e decidinme a facer poe-
sía cando me decatei de que podía
ser conceptual. O tema ven co xé-
nero do brazo. 

Vostede é escritora en todos
os xéneros e, ademais de dirixir
a revista Festa da palabra, está á
fronte da colección de narrativa
de mulleres As literatas. 

Parte da idea de promover a
narrativa de mulleres e ampliar o
canon. Dicirlle tanto ás mulleres
como aos homes que se pode es-
cribir de distintas maneiras e hai
extraordinarias obras cuns estilos
absolutamente opostos. É dicir,
amplíanse as posibilidades de es-
cribir. Con respecto a isto había
moita cerrazón que abriu a nosa
xeración da nova narrativa. 

O crítico norteamericano
Harold Bloom di que compre
volver ao canon tradicional,
que se está promovendo a li-
teratura do “politicamente co-
rrecto”, mulleres, negros, ho-
mosexuais... 

Claro, volver ao canon ma-
chista. Aquí as mulleres non re-
presentamos ningún canon. Se lle
preguntas a escritores galegos o
nome de autoras hai moitos que
non saberían citar ningunha. 

Sen embargo, seguen a ser
poucas as mulleres que escriben
novelas. 

Continúan a ter un enorme
atranco coa falta de tempo e a ha-
bitación propia. Hai homes que
poden vivir como fidalgos, con
todo o material resolto, están moi
liberados de traballos cotiás. A
novela require dedicación, meter-
se no tema e non é fácil se tes a
cabeza distribuída en mil
cousas.♦
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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.

Mª Xosé Queizán
‘Metinme no cárcere para escribir 

¡Sentinela, alerta!’
CARME VIDAL

O cárcere é o espacio real e simbólico da opresión
e a falta de libertade. O cárcere é o escenario no
que se desenvolven os relatos de ¡Sentinela, aler-
ta! (Xerais), o novo libro no que María Xosé Quei-
zán afonda nunha literatura de denuncia que, neste
caso, se revolta contra a violencia e a tortura. A

que se produce dentro das rellas da cadea pero ta-
mén no interior das casas en aparencia sosegadas.
“Recluída nun alxube de algodón/ limitada por ba-
rrotes verticais e horizontais/ teño a existencia tra-
bada”. Son os primeiros versos de “Burka”, o poe-
ma que pon broche ao seu libro de relatos. 
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A.N.T.
Artistas, escritores, arquitectos
e paisaxistas participarán nas
III Xornadas Internacionais de
Cultura Tradicional que se ce-
lebrarán os días 21, 22 e 23 de
Xuño en Carnota e que este ano
teñen como tema de encontro “
A paisaxe, un patrimonio co-
mún”. 

Como aconteceu nas dúas
anteriores edicións, as xorna-
das organizadas pola Aso-

ciación Cultural Canle de Lira
distan de ser un programa or-
ganizado en función só de
conferencias e especialistas,
que tamén os hai. Desde o
venres día 21 ata o domingo,
23, en Carnota estarán escrito-
res como Eva Veiga, Manuel
Rivas ou  Francisco X. Fer-
nández Naval, un dos organi-
zadores. Tamén artistas como
Alfonso Costa, Beatriz García
Trillo, Maribel Longueira –di-

rectora do curso- ou a obra de
Xacobe Meléndez darán a súa
particular visión do tema nun-
ha comarca na que a presencia
da paisaxe é especialmente
abrumadora. O espectáculo vi-
rá da man dun dos veciños da
localidade, o artista Miguel de
Lira que o primeiro día monta-
rá o espectáculo “Canel Nius”
na aira do famoso hórreo. Os
participantes nas xornadas
asistirán no día seguinte, des-

pois dunha tarde de excursión
en barco pola costa de Muros e
Carnota, a acción do grupo
Chévere “Construír unha pai-
saxe teatral” no mar de Lira. 

Pero tal como en anos ante-
riores o encontro serviu para
reunir aos máis destacados es-
pecialistas nos hórreos e na ar-
quitectura do mar, nesta oca-
sión achegaranse a Carnota o
xeógrafo, Patrick O´Flanagan,
o filólogo Gonzalo Navaza,

que falará de toponimia, o pai-
saxista Pedro Armas, o director
do CEIDA, Carlos Vales, o
edafólogo, Francisco Díaz-Fie-
rros, o restaurador ambiental
Antón Bouzas, ou o arquitecto
Manuel Gallego Jorreto, entre
outros. Manuel Souto Barreiro,
da Asociación Cultural Canle,
participará na mesa redonda “A
paisaxe vivida” na que tamén
intervirá o mariño mercante Jo-
aquín Maceiras.♦

Tres días para achegarse á paisaxe en Carnota

A.N.T.
A do 9 de xuño será unha xorna-
da especial en Pontevedra. Pola
mañá, marcha de protesta contra
Celulosas, nun día que continua-
rá con romaría na Alameda. Sete
grupos musicais participan na
homenaxe a Suso Vaamonde,
lembrando a condena a seis anos
que lle foi imposta pola letra
dunha das súas cancións. Era o
ano 1979, e o escenario, a praza
da Ferrería, onde se celebraba

unha protesta contra a enerxía
nuclear.

A Asociación de Defensa da
Ría, convocante da marcha e or-
ganizadora da homenaxe, sentía
que Pontevedra tiña unha débe-
da pendente co cantautor finado
no 2000. Precisamente, Antón
Masa, presidente da APDR, foi
un dos catro detidos naquel 5 de
xuño de 1979. Un militar que sa-
ía da misa insultara a Vaamonde
cando este se atopaba no escena-

rio. Do barullo que se montou
resultaron catro detidos, ningún
deles o militar. Masa lembraba o
feito na presentación do festival
xunto á nai de Vaamonde, a
quen acusaron de cantar “Se Es-
paña é miña nai, eu son un fillo
de puta” e condenaron a seis
anos. Mentres non se resolvía o
recurso, Vaamonde optou por ir-
se a Venezuela e retornar tres
anos máis tarde cando o Supre-
mo fallaba ao seu favor.

Agora son Foula, Tino
Baz, Sarabanda, A Quenlla,
Delahoja, Debuxos reanima-
dos e The Dismal os que ren-
den homenaxe ao cantautor.
Pese aos diferentes estilos, al-
gúns deles interpretarán ao seu
xeito unha canción de Suso
Vaamonde. Tamén The Dis-
mal, o grupo de Cotobade que
ven de tocar no Festimad e
que ofrecerá a súa visión metal
da canción protesta.♦

A.N.T.
De novos as tenda de camping
volverán a Caldas os días 12 e
13 de xullo co Festival Cultura
Quente. Grupos de grande ti-
rón no directo como Big Soul,
Deluxe, Gigolo Aunts e Rosen-
do serán os protagonistas dos
concertos. Pero si por algo se
caracteriza este festival é por
non ser só música. Desde inter-
vencións artísticas na rúa e de-
portes alternativos ata terapias
baseadas na risa. A idea de par-
tida era criar un espacio para a
cultura “viva, comprometida e
participativa” no que as ONGs
tivesen un papel relevante.

Este é o quinto ano que se
organiza o festival, que conta
co apoio do concello de Caldas
que o ten xa adoptado como un
evento cultural anual de pri-
meira orde. As anteriores edi-
cións estaban dedicadas á di-
versidade, á cultura da paz ou a

cultura sen papeis. O festival
conta con varios ámbitos como
o de rock emerxente, creativi-
dade local,poetas e cantauto-
res, contacontos e cociña tradi-
cional. Centos de persoas con-
gréganse este día rachando a
tranquilidade suposta a unha
vila termal. Outra avantaxe e
non pequena: concertos e
acampada con entrada de bal-
de.

Big Soul, Deluxe – os da
Coruña coa resaca das boas
críticas recibidas no Festimad-
, Gigolo Aunts, Sidonie e Trice-
ratops son so grupos que com-
poñen o programa do venres
12. Na seguinte xornada enca-
beza o cartel Rosendo seguido
de The Dismal, o grupo de
Pontevedra que como Xoel Ló-
pez continúan colleitando bos
concertos por toda a península.
Completan a parte musical do
Cultura Quente Skunk D.F.,

A.N.T.
Aínda que os actores, directos e
técnicos dispoñen da súa aso-
ciación, o mesmo que as pro-
ductoras independentes, un
grupo de profesionais do sector
audiovisual botaba en falta un-
ha institución aglutinadora. A
Academia Galega do Audiovi-
sual presentouse na Coruña o
xoves 30. Ernesto Chao foi no-
meado presidente.

Guionistas, actores, direc-
tores, realizadores e producto-
res apoiaron a posta en marcha

da Academia. Tamén o crítico
de cine Miguel Anxo Fernán-
dez estivo na Coruña. Caras
coñecidas promoven esta Aca-
demia que nace para “normali-
zar a imaxe galega”. Chao pre-
side pero na directiva tamén
están Manuel Manquiña, Ma-
ría Bouzas, Antón Reixa, o
responsábel de Filmax, o fon-
sagradino Xulio Fernández, e
o director de programación da
TVG, Carlos Carballo. Xa te-
ñen sede permanente despois
de que o concello herculino

cedera con este fin a Casa do
Consulado. No acto do 30 de
maio participaron un cento de
profesionais e desde a directi-
va admitiuse que a convocato-
ria foi apresurada, adquirindo
o compromiso de contactar
con outros profesionais que
quedaran fora. 

“Un espacio común”. Iso é
no que desexan que se convirta
esta institución para o sector,
despois de que teña madurado
nos últimos anos. No acto de
presentación estivo Ignacio

Otero, director xeral de Comu-
nicación da Xunta. Algunhas
das ideas a desenvolver, que
están na cabeza da directiva,
refírense a promover cursos
formativos no sector e a organi-
zar a vindeiro edición dos pre-
mios Chano Piñeiro. A inten-
ción é analizar os problemas
dos profesionais do audiovisual
e darlles solución. A directiva
terá un ano de singradura, tras
o cal levaranse a cabo vota-
cións con mandatos de dous
anos.♦

Pontevedra homenaxea a Suso Vaamonde
Concertos de A Quenlla e The Dismal para lembrar os anos de exilio do cantautor

Suso Vaamonde, en Pontevedra, o 5 de
Xuño de 1979, día no que foi detido.

Ernesto Chao presidirá a Academia do Audiovisual

Ernesto Chao

Cultura quente en Caldas 
Deluxe, Big Soul e Dismal o 12 e 13 de xullo

Caroline Wampole, cantante e baixo de Big Soul.



“Imos con Torero de Chayane.
Pipipipi pipí popo...”. Xosé Igle-
sias Ramilo tararea as primeiras
notas para o ensaio mentres frau-
tas, clarinetes, trompeta, saxos,
bombos e platillos atenden a par-
titura. Leva dirixindo a Unión
Musical de Valadares desde que
tiña catorce, alá polos primeiros
setenta. De alumno avantaxado
pasou a ser o profesional á fron-
te da banda, emblema desta pa-
rroquia de Vigo e que está de
centenario neste 2002. “Nunca
chegou a desaparecer de todo.
Incluso nos tempos máis difíci-
les, os da guerra, conservábase
un núcleo de dez ou doce músi-
cos”, explícanos Antonio Lero,
integrante da banda e ademais
presidente. Hai que xestionar as
actuacións, o presuposto, organi-
zar as viaxes, etc. Así que en Va-
ladares teñen un presidente e un
director. Coñécense desde ne-
nos, na banda, claro.

Porque para quen sempre veu
ás bandas a bastante distancia do
palco, descubrir os vencellos en-
tre os integrantes é toda unha
sorpresa. Antonio preséntanos
ao encargado do bombo e deca-
támonos de que xa o viramos
nunha das fotos penduradas na
parede tocando os platillos. Eran
os anos cincuenta. E sigue, aínda
que os ensaios da banda teñan
lugar ás dez da noite. 

Enrique Otero comezou a súa
formación musical na banda de
Valadares. Agora é profesor no
conservatorio de Vigo, director
da banda de Matamá e presiden-
te da federación de bandas da ci-
dade. “Tiñamos que unirnos non
tiña sentido que cada unha xes-
tionara os asuntos polo seu lado
podendo facelo xuntas”, di. O
listado de bandas da cidade co-
meza pola Unión Musical de Co-

ruxo, con 122 anos ás costas de
historia aínda que, como todas,
con etapas baixas, e sigue con
Valadares, Banda Escola de Bea-
de, Lira de San Miguel de Oia,
Unión Musical de Cabral, Banda
Escola de Candeán, As Delicias
do Caeiro, a Unión Musical de
Vigo e o Ateneo de Bembrive, a
máis noviña. 

Segundo nos explica Otero
noutras parroquias xa están os
xermolos de novas bandas. “O
sur de Pontevedra sempre tivo
unha grande tradición en bandas.
Nos anos oitenta tiveron un im-
pulso, penso que tamén nos veu
ben a movida. En Vigo as bandas
moven ao redor duns 1.500 mú-
sicos e alunos das escolas que te-
mos nos centros parroquiais. A
iso hai que sumarlle familiares e
amigos para entender a impor-
tancia das bandas”, comenta o
presidente da federación. 

En Matamá atopamos aos
pais dos músicos da banda
aprendendo solfeo. Excepto Ce-
sar, que se xubilou e quer quitar-
se a má sensación que lle quedou
cando de neno non seguiu estu-
dando música. O resto dos alum-
nos de Enrique están na clase
polos seus fillos. Suso ten unha
nena na banda que, ademais,
quer seguir con estudios superio-
res de música. “Estou sempre
ocupado, pero ela apuntoume e
non podía negarme. Agora estou
colléndolle o gusto”, di. “O pri-
meiro día que vin unha partitura
sentinme incapaz de entender
nada. Cheguei a casa e dixen que
o deixaba pero elas recordáron-

me o compromiso que tiña ata
xuño”, apunta outra alumna.

Para as bandas os que chegan
a ser músicos profesionais son
motivo de orgullo. Nótaselle a
Antonio Lero cando se refire a
un mozo da banda de Valadares
que acaba de obter unha bolsa da
fundación Barrié para Estados
Unidos. Porque aquí o que sobra
é voluntarismo e sacrificio. Ese é
o capital fundamental, axudado
polo prestixio, o convenio co
concello que garante dez actua-
cións ao ano e as instalacións dos
centros parroquiais, que ofrecen
locais de ensaio e escolas que nu-
tren de músicos ás bandas.

En Valadares comeza o verán
e en tres días, festa do Cristo dos
Aflixidos. Xa teñen diante as par-
tituras readaptadas por Iglesias
Ramiro de Vas a volverme loca, de
Natalia de Operación Triunfo. “As
orquestras coméronnos o terreo

nas festas e temos que estar ao
día”, explica. Pero, entre as parti-
turas, tamén sinfonías contempo-
ráneas e pezas clásicas. “A banda
de Valadares sempre tivo fama de

alegre -di Lero-. Somos unha so-
ciedade, onde hai moitos amigos.
Cos carpinteiros, pintores e alba-
neis que hai na banda ata poderia-
mos construír unha casa”.♦
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bandas
ARANTXA ESTÉVEZ

Das dezasete parroquias de Vigo, dez teñen
banda de música. Quixemos saber porque as
orquestras de vento florecen nesta cidade
como os cogomelos en outono. Perto de
1.500 músicos móvense ao redor das bandas. 

das
Acidade

Enrique Otero, presidente da Federación
de Bandas.

Martes noite, ensaio da banda de Valadares.                              Os pais dos músicos estudian solfeo en
Matamá.

Todos os ensaios teñen lugar pola noite.

Miguel toca a tuba en Matamá “porque ninguén quere levala polo que pesa”.

Comeza o verán, e con el, as citas festivas.

Reportaxe Gráfica: PACO VILABARROS



Os agradecementos son moitos.
Aos xuíces fachas que levantaban
procesos á revista nos primeiros
anos da democracia; aos curas que
se escandalizaban do amoral das
súas portadas e presionaban para
que El Jueves pechara, aos xor-
nais españois que ignoraron sem-
pre as tiras cómicas e ao propio
sector de debuxantes e críticos,
que a encaixoaron no apartado de
revistas “guarras”.

“España vai de cu” foi o pri-
meiro titular da portada da revista
en maio de 1977. Á redacción in-
corporábase boa parte do equipo
de El Papus. Videla e a dictadura
arxentina deron outras portadas en
1978, así como o Díos mío, de
Óscar Nebreda, causante de con-
flictos coa igrexa. Aínda hai unhas
semanas que Simon Peres compa-
recía en rolda de prensa con El
Jueves e a portada na que Ariel
Sharon aparecía caracterizado co-
mo un porco nazi. Queixábase Pe-
res do trato que a prensa europea
daba a Israel.

Si de algo presumen Nebreda
e José Luís Martín, editores e ta-
mén humoristas, é no respecto á
liberdade creativa e na ausencia
de censura. De certo o humor de
El Jueves pode chegar a ser ás
veces vulgar aínda que noutras
brilla pola súa agudeza, algunhas
viñetas teñen pésimo gusto pero
outras esconden unha enorme
capacidade para a ironía e hai
páxinas con certo tufo machista
–as queixas das lectoras pola fo-
to habitual dunha muller espida
provocaron que agora sexan un
rapaz e unha rapaza os que se

asomen pola revista-. Conviven
autores de ideoloxías diferentes;
cohabita a viñeta de denuncia so-
cial e combativa de Azagra, im-
pulsor do Partido da Xente do
Bar, co retrato do español medio
que realiza o profesor Cojoncia-

no, a brutalidade sen medida de
Ortega e Pachego ou o republi-
canismo de Pascual, o mordomo
real.     

Non hai temas tabús, din. Pó-
dese un rir da familia real –fa-
mosa foi a portada do rei Juan

Carlos sen pelo e o titular Mo-
narquía pa tu tía- e do goberno
de Aznar. Os socialistas non se
libraron tampouco da acidez da
revista, que acolleu autenticas
arremetidas contra o goberno de
González en casos como o de
Juán Guerra ou posteriormente
Roldán. Cos populares, Juan Vi-
llalonga e Antonio Camacho
convertéronse en personaxes da
revista. Pero quizais o sector que
El Jueves que ten posto con
maior acerto patas arriba e sen
contemplacións é o exército. O
finado Ivá, declarado anarquista,
criou o ridículo é á vez humano
coronel Arensibia, militar a tra-
vés do cal o debuxante catalán
describía os absurdos da institu-
ción castrense. Tampouco era
comedido con Makinavaja, la-
drón de espíritu revolucionario,
fillo dunha prostituta e que se re-
fire ao seu amigo Alí como “mo-
romierda”.

Neste aniversario El Jueves
bate records. A primeira edición
do especial aniversario era impo-
síbel de atopar aos tres días de
chegar a revista ao quiosco. No ci-
berclub rexistráronse seis millei-
ros de socios durante cinco días e
a exposición barcelonesa cunha
selección de 40 portadas foi un
éxito. El Jueves reivindica o seu
papel e ofrece un variado listado
de autores que están ou estiveron
nas paxinas, de Miguelanxo Prado
a Daspastoras, de Forges a Tabaré.
As portas están abertas para todo
o mundo excepto, e avisan seria-
mente, para Bill Gates, o Papa,
Bush e Aznar.♦
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A muller do
Presidente
MARGA ROMERO

N
as Eleccións Galegas
nas intervencións fala-
ba como muller do

Presidente. Contan que men-
tres Manuel Fraga na mesma
mesa acougaba da campaña
ela esixíalles e faláballes ás
mulleres galegas de
dignidade e de saír de non sei
que atraso. Moitas militantes
do partido abandonaron
indignadas a sala.  Ela, que
ofrece unha imaxe moderna,
vende contos tradicionais que
resgardan a imaxe patriarcal
da muller, ela, disque, failles
unha pequena introducción.
Logo Cristina Pato, que oga-
llá non nos volva ceder
ningún “rato”, poñíalle músi-
ca a aquela presentación no
Hostal onde non faltaba “nin-
guén” do Partido. A muller
do Presidente non puido ato-
par unha presentadora
mellor. Nevenka tamén debeu
abandonar antes as filas, pola
dignidade. Muller,
intelixente, preparada acade-
micamente, unha boa e
moderna imaxe para o parti-
do. Magoa que Nevenka non
se decatase antes de que pou-
co ía importar a súa prepara-
ción profesional, de que pou-
co ou nada ían importar as
súas apetencias ou desexos
sexuais. Ela separou vida pri-
vada e laboral, o mundo polí-
tico de poder que a rodeaba,
que a mimara, non o separou
nunca. Nevenka foi
Concelleira do Partido. Ago-
ra obrigada a traballar fóra,
teme que á súa familia lle
ocorra algo, que lle queimen
a empresa familiar, o seu pai
non puido facer efectivos, ás
veces, os pagos aos 50
obreiros: hai dous anos que
non recibe unha
“subvención” de 180 millóns
de pesetas. Nevenka xa non é
Concelleira. Ismael Álvarez
foi condenado por acoso
sexual a pagar 6.480 euros e
12.000 de indemnización. Di-
mite como Alcalde de Ponfe-
rrada, envía unha carta ao
pobo, coa súa versión dos fei-
tos, fai públicas frases de car-
tas de Nevenka, e despídese a
xeito de bolero desexándolle
a Nevenka que sexa feliz e
que Deus lle envíe a el todos
os males que puidera
desexarlle a ela. A muller do
Presidente que presentará un
libro sobre mulleres “maltra-
tadas” eloxia a dignidade de
Álvarez pola súa dimisión,
non estaba obrigado a facelo.
Por dignidade e con moito
valor e varios acosos ás
costas, o sexual, o do xuízo, o
dos medios, o político, Neven-
ka recorrerá ao Supremo pa-
ra que sexa incluído o delito
de lesións. A muller do Presi-
dente debe saber que moitas
mulleres non teñen tanto va-
lor para soportar todos estes
xuízos, debe saber que non
son só maltratadas as
penetradas e as honradas con
mazaduras. Por dignidade,
que dimita a Muller do Presi-
dente por exercer unha “pro-
fesión” inexistente.♦♦

GARRINCHA

¿SEGURO 
QUE É ASÍ?

“PARANGÓN”, MEODORO...
“PARANGÓN NA HISTORIA”

PERO...
¿QUE PAAASA..?
¡ONTE ENSAIMO-
LO A FA R TAR!

¡A MIÑA PLATAFORMA NON TEN
PALANCÓN NA HISTERIA!

A. ESTÉVEZ

Ignorada pola prensa seria e polos teóricos da banda deseñada, a revista El
Jueves cumpre 25 anos. O especial conmemorativo esgotouse en dous días.

Todos  os Jueves



Agora no buzón só encontramos
publicidade e recibos dos ban-
cos. Lonxe os tempos nos que se
axexaba a chegada do carteiro
pola fiestra. Adeus ás cartas de
América que facían chorar os se-
te chorares ou ás de Suiza, máis
próximas no tempo. 

A carta de papel tiña ademais
a virtude de que se gardaba. A re-
vista Estudios Migratorios ven
de editar un volume dedicado só
ás cartas dos emigrantes, analisa-
das como documentos de primei-
ra man: “Todos os domingos vou
pola Candelaria, achégome ao
bar Rianxo e falo cos veciños de
Conturiz que tamén pasan ese
día por alí. Por certo, Lourdes,
que aprendín a manejar e xa me
vou comprar un auto america-
no”, escriben desde Venezuela
na época na que o petroleo anda-
ba barato.

Pronto será imposíbel a anéc-
dota contada na recente película
francesa Amelie: Unha muller
deixada polo seu home recibe un
aviso da dirección de servizos
postais: Foi recuperada unha sa-
queta de correos dos anos sesen-
ta dun avión que se estrelou nos
Alpes. A muller pode por fin ler
a carta, cun retraso de corenta
anos, na que o home lle di que a
quere máis que a nada e que os
seus outros amoríos eran frugais
e pasaxeiros e que non tiñan im-
portancia. A muller, aínda que o

home morreu xa hai anos, goza
descubrindo que no seu día foi
tan querida”.

É posíbel que no século XXII
saiban moito das relacións per-
soais do XIX e de parte do XX,
polas misivas amarelas que que-
daron en vellas gavetas, atadas
cun cordel ou cunha fita encar-
nada, pero saberán menos do
XXI porque nin o que se fala por
teléfono, nin os e-mail se gardan. 

Ata a forma de escribir é dis-
tinta. As cartas tradicionais res-
pectaban as normas ortográficas
e a sintaxe e mesmo contiñan
florituras de estilo na medida da
cultura do autor. As electrónicas
de agora ata no estilo reflexan a
conciencia do seu carácter efí-
mero: telegráficas, arbitrarias,
preocupadas como máximo pola
comprensión máis elemental.
Nada de ditirambos, nin de ba-
rroquismos innecesarios, nada
que non seña rápido, de usar e ti-
rar. Como un SOS, un telegrama
ou unha mensaxe de mobil.

Mesmo o cine, sempre sensí-
bel aos cambios e ás modas,
transmite a evolución. De O car-
teiro sempre chama dúas veces
ou O carteiro de Neruda a Tes un
e-mail. 

Agora a emoción chega polo
ordenador. Adeus ao correo do
zar, ao corredor de Maratón que
morreu por entregar a súa men-
saxe. E adeus aos filatélicos.♦
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NO S T A L X I A
D O

C A R T E I R O
M. VEIGA

Comenta a estanqueira que baixa irremedia-
belmente a venda de sobres e selos. Despois
do golpe que lle dera o teléfono, agora é o co-
rreo electrónico o que ameaza, se cadra defi-
nitivamente, un servizo que foi o orgullo da
Ilustración, unha fonte inesgotábel de datos
para os historiadores e un motivo de ansie-
dade e nostalxia para milleiros de persoas.
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Meu Santo, Miña Santiña                   f r ancisco a. Vida l

Antonio cambiou de hábito (da-
quela non había chaqueta) nunha
arroutada beato-patrioteira. Estaba
en Coimbra, vestido con roupa
Agostiña, cando asiste á chegada
dos cadáveres de cinco freires
franciscanos torturados en terra de
Mouros, e entón, influenciado po-
lo alporizado xentío e as arengas
políticas e relixiosas dos predica-
dores, foise ao primeiro convento
franciscano que encontrou e soli-
citou a admisión:

–Se prometedes mandarme a
terra de infieis, agora mesmo visto
o voso hábito.

E mudou de traxe; pero na
viaxe a Marrocos, unha
enfermidade do lisboeta e

o mal tempo, librárono de acabar
mal; pois a nave houbo de trocar
de rumo para recalar en Sicilia,
onde Antonio vai coñecer ao mes-
mísimo Francisco de Asís.

O de Asís convénceo de que se
faga predicador, que se hai infieis
na África, tamén había sectaas en
Europa que amiazaban a estabili-
dade da Igrexa. E daquela, Anto-
nio dedícase a percorrer Italia e o
sur de Francia, predicando as vir-
tudes da pobreza, a vida de peni-

tencia, o egoísmo dos podentes e a
volta ao curral da Igrexa dos fieis
atrapados polas sectas da época.

Antonio estaba convencido de
que o mesmísimo neno Xesús lle
muiñaba na orella as palabras que
dicía, e así un día, cando un paisa-
no lle preguntou pola presencia de
Xesús na Hostia, pediulle que dei-
xara o burro en que se desprazaba
sen comer durante tres días, ao ca-
bo dos cales, Antono, diante do
paisano e dos curiosos, púxolle
diante un cesto de herba fresca e
unha patena coa Hostia; e daquela
o burro, para asombro dos presen-
tes, axoenllouse diante da Sagrada
Forma sen portar pola comida, e o
paisano sentiuse avergoñado de
que o animal tivese máis entende-
mento ca el.

O s milagres ou portentos
que o lisboeta facía
eran tantos, que as

xentes acudían a onde el estaba na
procura de consolo, sobretodo do
pan que repartía e nunca escasea-
ba na súa saquela, polo que a mes-
ma Igrexa, cando el faltou, insti-
tuiu a colocación do peto de esmo-
las coa lenda “para pan de San An-
tonio”.

Pero, como en todas as vidas,
Antonio tamén padeceu a incom-
prensión dos paisanos, tal naquela
ocasión na que, posto a predicar, a
xente pasaba del e dáballe as cos-
tas. Entón, o predicador tamén lle
deu as costas aos fieis, e virándose
cara o mar chamou polos peixes:

-Escoitade vós, amigos peixes,
as verdades da Palabra de Deus. E
daquela todos os peixiños sacaron
as súas cabezas para escoitalo. Era
o don da palabra.

Cando os franciscanos deciden
fundar un convento na cidade de
Padua, a carón da florecente uni-
versidade, el instálase alí, onde se
fixo famoso e converteu en verda-
de ese dito de que un non é de on-
de nace, senón de onde pace.

Procurando conquistar al-
mas para o ceo, noutra
ocasión encontrouse con

dúas rapazas ás que, pola pinta e o
trato non lles vía un futuro moi de-
cente, e daquela exhortounas a ca-
sar e levar unha vida recatada; pe-
ro elas queixáronselle de que nes-
te mundo todo se merca ou se ven-
de, incluso  o matrimonio, e elas,
faltas de dote, xa que non podían
pagar, polo menos cobraban.

O casamenteiro Antonio botou
man dos seus múltiples e inexpli-
cábeis recursos e ofereceulle unha
dote a cada unha para sacalas da
mala vida; e desde aquela, andan
todas esas mozas detrás del pedin-
do un “homiño, anque as mate ou
anque as esfole”.

¿Como o facía? Aí está o mis-
terio polo que foi elevado á san-
tidade ao cabo dun ano de mo-
rrer.

¿Non contan que estando a
predicar en Padua foi chamado
para descubrir ao autor dun rou-
bo polo que se acusaba ao seu
propio pai? Pois segundo o res-
ponso con que se invoca para re-
cuperar cousas perdidas, sen
abandonar o púlpito paduano,
viaxou a Lisboa e resolveu o con-
flito liberando ao seu señor pai
da cadea.

M isteros da vida e da
santidade deste lisboe-
ta nacido a escasos

metros da Sé, capaz de conquistar
os corazóns de medio mundo,
cunha vida chea de prodixios a pe-
sar do corta que foi, pois con só
trinta e seis anos deixou este mun-
do para subir aos altares.♦

Santo Antonio de Padua, natural de Lisboa

Des que George Lucas ideou o
seu vasto universo de Star
Wars, a finais dos anos 70, to-
da a industria do entretemento
mobilizouse ao ritmo dos éxi-
tos da súa primeira triloxía. Fa-
bricáronse bonecos de Han So-
lo e Luke Skywalker, tazas de
almorzo coa forma do casco de
Darth Vader e incluso coñeci-
das marcas de comida conven-
ceron o petrucio Yoda para que
aparecese sorrindo cunha cu-
ller na man listo para gulipar
calquera comida empaquetada.

Pero se houbo un beneficia-
rio das imaxes e sons da ‘Gue-
rra das Galaxias’, ese foi o
mundo dos videoxogos. As
creacións dos mundos especta-
culares de naves espaciais e
criaturas inventadas cadrou de
marabilla coa ficción dos xo-
gos de ordenador. Famosos son
títulos xa lendarios como a sa-
ga X-Wing, Galactic Battle-
grounds, Dark Force ou Jedi
Knight, entre outros. Sen saír
do Imperio Galáctico, o xoga-
dor podía pasar polos xéneros
da simulación, a estratexia ou a
acción.

Coa rodaxe de dúas pelícu-
las da nova triloxía, a capaci-
dade de adaptar nun xogo o
mundo de Lucas foi parello ao
desenvolvemento das video-
consolas. Iso nótase en Rogue
Leader, a última mostra do
moito que se pode aproveitar

da saga cinematográfica. Non
en van está producido polo
propio Lucas, propietario de
Lucas Arts.

Facendo de Skywalker

Neste título, dispoñíbel para a
Gamecube de Nintendo, o xo-
gador convértese en Luke Sky-
walker, o máis famoso aspiran-
te a se converter en cabaleiro
Jedi. En diferentes fases cheas
de acción, atravesaremos todos
os lugares comúns nos episo-
dios IV, V e VI, é dicir, os pri-
meiros en aparecer no cine.

O mellor deste xogo é a ca-
pacidade de recreación do am-
biente de Star Wars. Acompa-
ñados pola música de John Wi-
lliams, podemos escoitar a voz
de Leia ou sentir a vertixe dos
sabres de luz ao bateren no ai-
re. Cunha gran precisión na
imaxe, os personaxes perco-
rren os senlleiros planetas e re-
ecóntranse cos destrutores im-
periais e toda a magnífica va-
riedade de máquinas de guerra
que lograra crear a base de ma-
quetas Lucas.

O meirande defecto deste
título é a falta de demasiadas

opcións para seguir a aventura.
O xogo está montado ao xeito
de fases de dificultade crecen-
te, que se poden xogar a medi-
da que gañamos puntos e expe-
riencia. Pero o camiño case
sempre ten os marcos pintados
e é ben difícil evoluír doutra
maneira que non sexa a que o
xogo “quere”.

O último título da serie ga-
láctica (seguro que non será a
derradeira) xa está nas tendas.
Todos os rebeldes tentados po-
la Forza que vaian aforrando
os 60 euros, que costa esta ver-
sión para Gamecube.♦

Soños E l éct r icos Césa r Lor enzo

Só para aspirantes ao 
sabre de luz

O xogo Rogue Leader recrea coñecidas escenas da saga de Star Wars.

O poeta e os
transxénicos
LUÍSA VILLALTA

Debo confesar que son
bibliópata e que todo o
que teña forma de libro

avívame o ollo. Foi este meu
defecto o que me levou a
reparar, na estantería dos ci-
prianillos dun herbolario, na
insospeitada achega aos
alimentos transxénicos por
parte de Jorge Riechman, o
poeta, cuestión esta que tiven
que asegurar comprobando a
biografía, non fose a ser
mera coincidencia nominal.
E, posta a confesar, direi que
foi esta a razón principal de
retirar o libro de entre os
ciprianillos e levalo con un
aquel de confianza singular,
como se, máis alá da súa non
especialización científica, a
palabra dun poeta non pude-
se nunca estar desviada do
camiño que conduce a algun-
ha verdade que espera para
ser formulada ou descuberta.

O caso é que para min
houbo dous eixos de atención
ao longo da leitura de tal
libro. Un consistiu na estric-
ta información sobre todo is-
to dos transxénicos, exposta
con rigor e en base só á
selección de fontes
obxectivas e ao alcance de to-
do o mundo. De aí podemos
colixir, por exemplo, que,
apesar de estaren xa
comercializados, non existen
materialmente estudos sobre
as súas consecuencias para a
saúde humana e que estes es-
tudos non se van poder facer
na medida en que a falta de
etiquetado e controis na
incorporación á cadea
alimentar imposibilitan o se-
guimento exhaustivo destes
produtos. Tamén sabemos,
entre outras cousas, que as
empresas biotecnolóxicas
constitúen unha incipiente
pero xa moi poderosa rede
transnacional que aspira á
dominación do mercado, im-
pulsando monocultivos, des-
truíndo a diversidade
biolóxica, impoñendo os pro-
dutos químicos que elas mes-
mas fabrican, obrigando á
dependencia dos agricultores
através de sementes
esterilizadas etc. Podemos
arrepiarnos cando nos entei-
ramos de que os organismos
vivos naturais (vexetais, ani-
mais e humanos) son
tratados como inventos par-
ticulares dos analistas xenéti-
cos, que poden apropriarse
deles por medio de patentes
comerciais. En fin, todo isto
deducímolo dos datos obxec-
tivos, informes e estatísticas,
non de metáforas nen de
figuras retóricas como podía-
mos esperar dun poeta. Mais
o segundo eixo, subtil e silen-
cioso, que percorre o libro é
a permanente e bárdica acti-
tude de vixilancia para que a
palabra vida non sexa profa-
nada ou simplemente
terxiversada.♦♦



A mención da revista Finisterre,
feita no exemplo precedente, in-
duciu a Xan Carballa a buscar na
colección que dela  garda a Fun-
dación Penzol, o dibuxo que ilus-
traba La cachiporra atómica, pe-
quena sección asinada por Ánxe-
lo Novo. Pero atopouse Carballa
con que a fermosa caricatura do
ex-conde de Grovas, reproducida
aquí hai unha semana, non era
orixinal do “sobriño carnal dun
cuñado do conde bohemio”, co-
mo indicaba no meu exemplario,
senón do impar dibuxante da
Ponteveda, boa vila, Agustín Por-
tela; tal como ben se aprecia, po-
lo seu estilo inconfundíbel, na
fermosa ilustración do anaco an-
terior.

Debeuse a confusión do meu
caletre a que aínda recordaba que
lle pedira ao neto da tía e madriña
da miña nai, chamado Ánxel Ma-
ría Pérez Cabeza, pintor en agraz,
axiña malogrado, a viñeta para
ilustrar aquela doble columna do
seu quimérico tocaio e virtual
contraparente. Coido que a dibu-
xou e chegou a aparecer nalgún
número de Finisterre. Pero ocu-
rreu que Agustín Portela, admirá-
bel ilustrador da etapa ponteve-
dresa disa revista, foi pasar uns dí-
as a Madrid, e o seu director, Emi-
lio Canda, encargoulle de seguida
o novo dibuxo que embelecería
La cachiporra atómica.

■ A CREACIÓN DE FINISTERRE.
Posto que fora chamada Finiste-
rre, na cidade de Teucro, por Emi-
lio Canda, sendo alí Delegado
Provincial de Sindicatos, nos pri-
meiros anos coarenta. Contou pa-
ra iso coa colaboración dos xóve-
nes escritores e artistas que mora-
ban na Bella Helenes. Tanto que
Celso Emilio Ferreiro foi o seu re-
dactor-xefe; e Agustín Portela o
seu impar ilustrador. Pois ben
penso que só tería par a súa arte de
dibuxante, e isto dá idea da gracia
e fermosura dos seus traballos, na
obra gráfica de Mingote; o seu to-
caio de bautizo, coido.

F inisterre imprimíase nas
Gráficas Torres, onde bu-
lía Sabino, o fillo do dono;

un inquedo rapaz, devoto de todas
as artes, poeta nato e con enorme
vocación ao xornalismo. Foi en-
tón o axilísimo axudante de Can-
da nas empresas pariodísticas que
acometeu. Logo o sucedería na di-
rección do outro periódico que
asociado con seu pai fundara alí o
Emilio: Ciudad, bisemanario que
tivera a súa orixe nunha folla de-
portiva que Sabino editaba xa moi
de mozo.

■ A PUBLICIDADE DE FINISTERRE.
Para soster economicamente Fi-
nisterre naqueles anos do straper-
lo, publicaba Emilio Canda páxi-
nas especiais, adicadas aos pobos
da provincia, onde lograba a in-
dispensábel publicidade. Mesmo
rebasaba as lindes da súa Delega-
ción Provincial, nos recorridos
polas vilas que lle poideran sub-
ministrar tema e pasta á súa revis-
ta. Así compuxo un número extra-

ordinario consagrado a Noia,
coincidindo coas festas que deran
asunto ao famoso poema de Enri-
que Labarta.

Alí leu Emilio Canda os car-
teis anunciadores das Festas cun
slogan que lle chamou a atención:
“Noia, a vila na que ninguién é fo-
rasteiro”. Canda, aquil ano, era
membro da Comisión das Festas
da Peregrina, e pra propaganda
propuxo imitar o aturuxo noiés,
proclamando. “Pontevedra, a ci-
dade na que ninguién é forastei-
ro”. Divulgou o slogan de abondo
en Finisterre, e chegaron a lelo ata
en Herculandia. De ahí ven que
nas Festas de Agosto do ano se-
guinte se empezara a facer célebre
o famoso aturuxo en castelán: “La
Coruña, ciudad en la que nadie es
forastero”.,

Mais alguén denunciou a Can-
da por valerse da súa condición de
Delegado Provincial de Sindica-
tos pra conseguir publicidade coa
que manter Finisterre e tamén
Ciudad. Polo que foi destituido
nuns días nos que era rara a xerar-
quía do Movimento que non espe-
culaba cos abastecimentos do po-
bo, ou coas contratas das obras
públicas. Pese á vixiancia da Fis-
calía de Tasas onde funcionaba o
excepcional redactor-xefe da re-
vista de Canda.

N on volveu ter nunca o
Emilio Canda (fillo)
ningún outro cargo ofi-

cial, e tívose que marchar a Ma-
drid, levando consigo a cabeceira
da súa revista; deixando en Ponte-
vedra a Ciudad, da que o manda-
máis da Prensa daquela, Juan
Aparicio, consentiu que a quedara
dirixindo Sabino Torres, denantes
de facer o seu servicio militar.

■ NA XESTORÍA DE PORTABALES.
Na vila osárea contou Canda coa
axuda económica, para continuar
publicando alí Finisterre, do seu
lonxano parente, D. Amancio
Portabales. Un personaxe singu-
larísimo, digno de poñerse aquí
de exemplo: vello carlista, apare-
llador de moito prestixio no seu

corpo, que acougado en Simancas
durante a guerra, escribira un li-
bro no que demostrou que o méri-
to da obra do Mosteiro do Esco-
rial débese a Juan Bautista de To-
ledo e non a Alonso de Herrera.
Dado que era figueroista, compu-
xo asimesmo, en agradecemento,
unha documentada biografía do
patricarca D. Ventura Figueroa.

Posuía Portabales, a medias
con outro denodado carlista, Nar-
ciso Cermeño, unha xestoría ad-
ministrativa, sita na Carreira de
San Jerónimo. Nise céntrico local
estableceu Canda a nova redac-
ción de Finisterre que pronto se
convertiu en ágora de moitos ga-
legos que, a meados dos coarenta,
abalaban entre a bohemia e a li-
teratura.

■ NO CUBIL DO CARLISMO. Entre
eles o que hoxe recorda a Canda
no día en que o coñecín, recén
chegado aos Madriles, cando ía
xestionar na Delegación Nacional
de Prensa, o cambio de domicilio
da súa revista, conservando a ca-
beceira. O que entón era un choio,
pois naquel período da tiranía, no
que existían cupos pra todo, esta-
ba rigorosamente limitada a crea-
ción de novas publicacións. Anda-
ba eu por alí visitando a Manolo
Blanco que era xa funcionario de
tal Delegación. Foi quen me pre-
sentou a Emilio Canda, que  nos
falou do seu propósito de publicar
Finisterre en Madrid, invitándo-
nos a colaborar nela.

C ousa que aceptamos,
mostrándonos dispos-
tos a axudalo no seu an-

ceio de editar unha boa revista ga-
lega, a douscentos metros do kiló-
metro cero. A Blanco Tobío so-
bráballe que facer na súa función
de redactor único de Fantasía,
pero eu dispuña de todo o meu
tempo perdido, dado que non tiña
onde caír nin morto nin vivo. E
vin o ceo aberto cando Emilio
Cando me acubillou nun pequeno
despacho daquela xestoría com-
partido coa redacción.

Púxenme alí a escribir sosega-

damente, deixando de facelo na
biblioteca do Ateneo, na que aín-
da quedaba o pouso mental dos
maiores talentos do século XIX.
Ata que unha tarde indicoume
Narciso Cermeño que non ocupa-
ra o meu tranquilo despacho, pois
íaase a reunir nil o Consello Na-
cional carlista, da rama de D. Six-
to de Borbón-Parma; adailada por
Fal-Conde, e dirixida por Zama-
nillo; oposta dende os  primeiros
meses da Guerra de España, á ti-
ranía de Franco.

Pois, sen comelo nin bebelo, o
meu fado barojiano levoume, pa-
radoxialmente, a penetrar nas en-
treteas do tradicionalismo máis
estricto; tendo o lecer de tratar a
algúns dos últimos, e máis noto-
rios, cruzados da causa.

■ A COLABORACIÓN DE FINISTE-
RRE. Como Xan Carballa puido
comprobar na hemeroteca da
Fundación Penzol, a colaboación
que reuniu Emilio Canda nos pri-
meiros números da etapa madrile-
ña de Finisterre foi no seu con-
xunto de extraordinaria calidade.
Xunto coa barroca e xenerosa
aportación literaria do señor de
Trasalba, xa sen ociltarse tras os
seus múltiples seudónimos, apa-
recía o estilo inconfundíbel de
Álvaro Cunqueiro, brilando en
fermosos artigos, ou en belísimas
notas asinadas cunha A.C. revela-
dora. Empezou alí o cisne mindo-
niense a escribir –por suxerencia
diste servidor– as historias das ta-
bernas galegas, que logo non pro-
seguiu.

Tamén  conseguiu Canda que
a firma moi en candeleiro de Ca-
milo José Cela enriquecese a súa
revista. Tiña Cela se cadra xa
máis prestixio literario cando aín-
da estaba candente o éxito de
Pascual Duarte, que tras obter o
Premio Nobel. Publicou en Finis-
terre uns artigos de corte cun-
queiriano, que penso que foron
os mellores que escribiu na súa
vida. Un diles celebrando a na-
cencia do seu fillo; outro, precio-
so, sobre o xardín padronés, do
que non se lembraba cando tratei
dil no postreiro curso que organi-
zou na súa fundación, o marqués
de Iria Flavia.

Emilio Canda seguiría con-
tando, senón coa colaboa-
ción da súa logo mixtifi-

cada revista, coa amistade de Ca-
milo José; quen chegou a piques
pra abrigalo cando saía espido do
fogar de D. Luciano de Taxonera.
O vedrao biógrafo ferrolán que
asimesmo se integrara naquil fato
bohemio e literario que facía coro
a Cunqueiro, cantando a canción
dos armagnac. Distraíndo así a
inopia, as carencias que padecía-
mos os gratuítos colaboradores de
Finisterre.

Inesquencíbel revista, que o
seu fundador estaba disposto a
cedela a calquera que lle abonara
mil pesetas ao mes. Aínda que na
súa portada aparecese, por exem-
plo, un soberbio dibuxo de Díaz
Pardo, cunha muller tocando a
zanfona, ao pé do Pórtico.♦
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Anacos de Borobó

Enma
Pedreira
“Odiei a poesía
ata descubrir que
non consistía 
en agochar
sentimentos”

AA..NN ..TT ..
Veñen de concederlle,
xunto a Daniel Asorey, o
Manuel Murguía de narra-
tiva breve. ¿Un premio
máis?

En absoluto, para min o
Manuel Murguía é unha aspi-
ración de sempre. A nómina
dos gañadores é de moita
calidade. É un dos poucos
certames para narrativa
breve, a maioría están centra-
dos na novela ou na poesía.

O premio garante que o
relato A flor perfeita saia
publicado. ¿Pode adian-
tarnos algo? 

Narro a biografía dunha
rapaza en dúas etapa vitais.
Unha, apegada ás pautas reli-
xiosas, adquiridas da súa nai.
Outra, xa cando ela se desen-
gana da experiencia mística e
emprende unha etapa perver-
sa. Trato da dobre moral non
só da sociedade, senón de
moitas mulleres.

¿As rapazas da súa
xeración aínda se senten
oprimidas pola moral reli-
xiosa?

O relato está situado no
principio do século XX.
Hoxendía coido que xa non é
así aínda que herdamos certas
rémoras que nos condicionan.

Vai camiñando da poe-
sía cara á narrativa.

Como moitos nenas,
empecei escribindo contos.
É máis, odiaba a poesía por-
que non entendía as obras
que nos daban na escola.
Semellaba que os poemas
querían agochar as cousas
para que non se entendesen.
Do odio visceral pasei a
identificarme con ela cando
comprobei que non consistía
en agochar sentimentos, des-
cubrín que se podía expresar
o que un pensaba, tal cal,
xogando coa fantasía.

Falando de poesía,
aínda está por publicar a
obra coa que gañou o
Bouza Brey. ¿Por que o
subtítulo de Os cadernos
d´amor e os veleos é Libro
de posturas?

Porque fago un percorri-
do polas posturas físicas do
maltrato ás mulleres, pero
tamén as ideolóxicas. Na
última parte aparecen uns
poemas en prosa que van
formando capítulos na vida
dunha maltratada. ♦♦

O exemplo de Emilio Canda, 
director de Finisterre

Emilio Canda, no medio, entrevista a Antón Vilar Ponte, á dereita, e ao Mestre Losada,
durante a estrea no Teatro Tamberlick  (Vigo) de O Mariscal



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 amo-
sar a beleza e a diversidade
zoolóxica que encerra o
mar.

BarrBarreireirosos
■ POESÍA

REDES ESCARLATA
O sábado 8 de xuño a partir
das 7:30 da tarde as Redes
Escarlata presentanse na
mariña de lugo no café-bar
Citania de Barreiros cun re-
cital poético organizado en
colaboración co Círculo
Clandestino. InterviránAn-
tón Lopo, Antón Dobao,
Anxo Angueira, Raúl Gó-
mez Pato, Chus Pato, Xa-
bier Cordal, Asun Arias, Pi-
lar Beiro, Carmen Carballo,
Luz Fandiño, Xoaquín Sil-
va, Alberte Momán. 

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

SAÚL OTERO
Clonación de abismos é o
título da mostra de pintura e
escultura que, ata o 15 de
xuño, acolle a galería Bo-
rrón 4.

CangasCangas
■ MÚSICA

CABESA DE PAU
O grupo encabezado polo
cangues Nelson Quinteiro
ofrece un espectáculo di-
verso, con pezas de raíz,

populares ou de autor, can-
tadas na súa maioría e con
arranxos que van desde
Portugal ata o Brasil, do
Atlántico ao Mediterraneo,
cun son propio. O venres 7
no Auditorio Municipal, ás
22:30.

■ TEATRO

CITEAMOR
A A.C. A Cepa patrocina-
dora do I Ciclo de Teatro
Afeccionado do Morrazo
pretende xuntar neste a to-
dos os grupos afecciona-
dos da comarca. As fun-
cións serán no Auditorio
Municipal os venres ás
22:30. O venres 7 de xuño
actuará o grupo de música

tradicional e fusión Cabe-
sa de Pau e Nelson Quin-
teiro, contador e cantarei-
ro (Cangas). E remata xa o
14 de xuño coa escenifica-
ción da obra de Alfonso
Zurro Farsas polo Teatro
da Esmorga (Cangas). O
prezo da entrada é de 3 eu-
ros, mais a venda anticipa-
da farase a 2.

CarballoCarballo
■ EXPOSICIÓNS

AS IMAXES DE CASTE-
LAO
Ata o 7 de xullo o Museo
Bergantiños vai acoller esta
exposición na que se mos-
tran distintas facetas do na-
cionalista.

■ TEATRO

O CIRCO DAS MÁSCA-
RAS
Os Quinquilláns porán en
escena esta obra o mércores
26 na Casa da Cultura.

CastrCastro deo de
ReiRei
■ EXPOSICIÓNS

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

CedeiraCedeira
■ TEATRO

TRES TRISTES
TRAUMAS
O sábado 8 Talía Teatro
vai escenificar esta obra no
Auditorio Municipal.

AVENTURAS E DESVEN-
TURAS...
... de Lázaro de Tormes, se-
rá a obra que Teatro del
Norte porá en escena o sá-
bado 22 na Casa da Cultu-
ra. E o sábado 29, Títeres
Falcatrúa levará ao mes-
mo lugar o seu espectáculo
O espírito do bosque.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

FÓRUM
METROPOLITANO
Na sala Woody Allen o ven-
res  7 Otra mujer, e o ven-
res 14 Delitos y faltas, as
dúas en versión orixinal.

■ EXPOSICIÓNS

SOL LEWITT
A partir do xoves 13 e ata o
15 de setembro, a Funda-
ción Barrié presenta esta ex-
clusiva mostra de obras do
artista nado en Connecticut
en 1928, un dos máis desta-
cados artistas contemporá-
neos. LeWitt dedícase desde
a década dos 60 a crear
obras de arte que exploran a
maneira na que as ideas ló-
xicas poidan ser transforma-
das en formas visuais e ex-
presivas. Enraizada no Mi-
nimalismo, a súa obra ao
longo destes anos foise de-
senvolvendo para se conver-
ter en estudios brillantes da
relación entre a forma e a
cor, a concepción e a execu-
ción, a sinxeleza e a com-
plexidade, a casualidade e o
control. Mesmo coma os
compositores ou os arqui-
tectos, LeWitt a miúdo crea
obras de arte que con pos-
terioridade son realizadas
por equipos de colaborado-
res profesionais. Os murais,
as estruturas e os guaches
incluidos nesta exposición
foron deseñados na súa tota-
lidade por LeWitt expresa-
mente para as paredes e os
espacios das salas da Funda-
ción Barrié, e polo tanto, es-
ta exposición convertese
nun elo esencial na carreira
histónica dunha das figuras
claves da arte do século XX.

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.

FERMÍN GARCÍA
As súas obras van estar ex-
postas na galería Bomob
(pza. de Ourense 10) ata o
15 de xuño.

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.

ANATOMÍA DO CORPO
HUMANO
Ata setembro deste ano esta
mostra vai poder ser ollada
na Domus.

■ MÚSICA

FESTIVAL MOZART
O venres 7, ás 21 h. no Tea-
tro Rosalia de Castro, A Or-
questra Sinfónica de Gali-
za baixo a dirección e como
piano solista de Andràs
Schiff, interpretarán obras
de Bach, Mozart e Beetho-
ven; o Domingo 9 ás 21 h.
no mesmo audotorio, será
Andràs Schiff, como piano
solista quen ofrecerá un
concerto no que interpretará
pezas de Haydn e Beetho-
ven. O sábado 8 ás 21 h. no
Teatro Rosalía de Castro, a
mezzosoprano Monica
Groop e Rudolf Jansen ao
piano, interpretarán obras de
Mozart, Schubert e Schu-
man. O venres 14 e o do-
mingo 16 música de cámara
da man do Cuarteto Ca-

sals, ás 21 h. na Colexiata
de Santa María, con entrada
de balde, e interpretarán pe-
zas de Mozart e Arriaga. O
sábado 15 ás 21 h. no Teatro
Rosalía de Castro fará a súa
presentación no Estado Es-
pañol Paul Lewis, pianista
que interpretará obras de
Schubert e Mozart. O mér-
cores 19 ás 21 h. no mesmo
auditorio, a Real Filharmo-
nía de Galiza, baixo a di-
rección de José Ramón En-
cinar e o pianista Joaquín
Soriano, interpretarán a
Stravinsky, Chopin e Mo-
zart. O xoves 20 o barítono
Matthias Goerne con Eric
Schinder ao piano ofrece-
rán un recital no que inter-
pretarán a Schubert, no Ro-
salía de Castro. Máis infor-
mación e tarifas na páxina
www.festivalmozart.com,
ou no telefono 902 434 443.

MARDI GRASS
O Sábado 8  vai actuar a
banda Trashnos, ás 22 h.
O sábado 15 vai ter lugar
na sala a festa de apresen-
tación do Felipop ’02, na
que se conta coa interven-
ción de Carlos Rego (Co-
secha Roja), Santicampos
(Marconsejo), Happy Lo-
sers, Juan de Pablos (Ra-
dio 3), ás 21:30. O Domin-
go 16 a banda de hip hop
barcelonesa Falsalarma
actuará na sala, e terá co-
mo teloneiros a un grupo
novo da cidade Tocho Ka-
chet, formado por 2 mc’s e
1 dj, a partir das 20 h. O
mércores 19 ás 22 h.vai dar
un concerto Streetwalkin’
Cheetahs. 

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

Concepción Álvarez e Hen-
rique Costas escolman poe-
sía berciana escrita en gale-
go na centuria que vai de
1860 a 1960. Lírica de Isido-
ro Ovalle, Antonio Fernán-

dez, José Bálgoma, Francis-
co de Llano e Ramón Gon-
zález-Alegre. Ademais, in-
clúese un glosario de pala-
bras propiamente bercianas.
Edita Positivas.♦

Poesía galega desde o BierPoesía galega desde o Bierzozo
O O TTrinquerinque
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☞ ROLLERBALL. Un
patinador entra a formar

parte dun equipo deportivo
nunha república do Cáucaso e
vese inmerso nunha trama pa-
ra amañar os partidos. Para
adolescentes.

☞ 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
realizar unha limpeza de ma-
teriais tóxicos, pero cando
están alí comezan a remexer
na historia 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 in-
venta unha máquina do tempo
para cambiar o acontecido.
Cando o fai, a moza morre por
outra causa, por iso emprende
unha viaxe cara o futuro á pro-
cura de respostas, pero só 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
muller amnésica que, teme-
rosa, trata de lembrar quen é.
Película na que nada é o que
parece.

CarCarteleirateleira

Foi o primeiro texto de Delibes que
chegou a escena. A historia enmar-
case en 1966, cando Carmen Sotillo
acaba de perder ao seu marido Ma-
rio, de forma inesperada. Unha vez
que as visitas e a familia se retira-
ron, ela vela soa durante a última
noite o cadáver do seu marido e ini-
cia con el un monólogo no que des-
cubrimos as súas personalidades e a

incomunicación do seu matrimonio.
Baixo a dirección de Josefina Mo-
lina, e con Lola Herrera e Pablo
Rodríguez, o mércores 12 e xoves
13 escenificarase no Pazo da Cultu-
ra de Pontevedra, o venres 14 e sá-
bado 15 no C.C. Caixanova de Vi-
go, o mércores 19 no A.M. Gustavo
Freire de Lugo e o xoves 20 no Au-
ditorio de Galiza de Santiago.♦♦

Cinco horas con MarioCinco horas con Mario

Esculturas
de Paulo
Neves en
FERROL



ROCK MARIÑO
Festival no que teñen cabi-
da distintos tipos de música
(rock, pop, folc) e que da a
oportunidade a artistas no-
vos de que fagan actuacións
en directo. Este venres 7 o
escenario será o da sala
Mardigrás, para o grupo de
rock Mc Quin coa súa esté-
tica “glam” a partir das 22
h. Entrada de balde con in-
vitación.

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.

FerrFerrolol
■ EXPOSICIÓNS

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

PAULO NEVES
Esculturas é o título da
mostra que o artista nado en
Cucajaes, Oliveira de Aze-
méis en 1959, que ata o 25
de xuño acollerá a galería
Sargadelos.

FozFoz
■ EXPOSICIÓNS

TAUROMAQUIA
Mostra dos gravados de
Francisco de Goya, que
van ser expostos ata o 30 de
xuño na Casa da Cultura.

LalínLalín
■ MÚSICA

ESPECTÁCULO FOLQUE
O Conservatorio de Música
Tradicional e Folque orga-
niza este concerto o sábado
15 ás 21 h. no Auditorio, e
no que está preparado o se-
guinte programa: unha hora
de repertorio tradicional e
de composición e unha ho-
ra de música folque de van-
garda. Ademáis terá lugar a
presentación do grupo de
percusión e voz Eclética
Ensemble (música pola su-
premacía estética); todo is-
to presentado por Luis Co-
rrea dos Carunchos e coa
presenza de Sonia Le-
bedynsky (voz de Fía na
Roca) como convidada es-
pecial.

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.

LAXEIRO
Retrospectiva da súa obra
que comprende o periodo
desde o ano 1930 ata o
1980, e que poderemos
ollar ata o 30 de xuño no
Museo Provincial.

EMBÁRCATE
Mostra das obras do certame
que promove a A.C. Barcas
do Miño en colaboración co
Concello, de arte contempo-
ráneo sobre a cultura fluvial
de Galiza e Norte de Portu-
gal. Tratase dunha mostra de
fotografía, pintura e escultu-
ra sobre o río e a súa cultura
(paisaxe, ecoloxía, etnogra-
fía, historia, ...) que tenta
servir como vínculo de
unión as poboacións de Ga-
liza e Portugal. Ata o 22 de
xuño no Centro Sociocultu-
ral Uxío Novoneyra.

■ MÚSICA

CEMPÉS
Esta banda galega vai dar
un concerto o xoves 13, ás
21 h. no Auditorio Gustavo
Freire, co que finalizará o
terceiro Ciclo de Tribos
Ibéricas.

NoiaNoia
■ EXPOSICIÓNS

CARTELISMO COMER-
CIAL
Mostra que recolle a pro-
ducción neste eido que se
realizou no Estado Español
no periodo comprendido en-
tre o ano 1870 e 1960, e que
poderemos coñecer na sala
de exposicións do Teatro
Coliseum Noela, ata o do-
mingo 23.

O GrO Groveove
■ EXPOSICIÓNS

ELPIDIO E LUÍS
VILLAVERDE
A galería Lembranza-Sar-
gadelos acolle unha mostra
sobre a vida destes dous ir-
máns. O primeiro (1887-
1956) foi un político gale-
guista, militante das Irman-
dades da Fala e da ORGA;
alcalde de Vilagarcia entre
o 31 e o 36, non sendo no
Bienio Negro, no que foi
perseguido e encarcerado;
deputado polo F. Popular;
tamén foi o fundador das
Milicias Gallegas no frente
de Madrid; continuou a súa
infatigábel militancia no
exilio bonaerense onde mo-
rreu. O seu irmán, Luís
(1891-1967), dirixiu en
Buenos Aires a editorial
Atlántica na década dos 50
e publicou, postumamente,
o libro Mariscos de Gali-
cia, do que poderemos ollar
os seus debuxos orixinais.
Ata o 20 de Xuño.

OrOrtigueiratigueira
■ TEATRO

¡CONTRÁTENOS, POR
FAVOR!
A Cía. Pilar Pereira levará
o seu espectáculo ao Teatro
da Beneficéncia o sábado 8.

■ MÚSICA

RAMÓN REGUEIRA E
TRIO
O Teatro da Beneficencia
será o escenario que acolla
este concerto o sábado 29.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

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

SANTIAGO MAYO
Mozo 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
Mostra otográfica que pode-
remos ollar no salón de actos
da Casa da Xuventude.

ALBERTO DATAS
Mostra antolóxica deste ar-
tista galego que pertence ao
equipo dos que saben que
todo se pode situar entre os
límites da tea, do lenzo;
continuador das leccións
dos grandes romanticos,
dos que miraron a pintura
desde dentro, daqueles que

vocexaron unha linguaxe
expresionista e dos que ma-
nifestaron a súa dictadura
ao longo do século XX. Ata
o domingo 16 na Aula de
Cultura Caixanova.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

VOLTO A CASA
A fita de Manoel de Oli-
veira vai ser proxectada o
mércores 12 ás 20:30 e
22:15 no Espazo para a
Cultura de Caja Madrid,
polo Cine Clube. O mérco-
res 19 proxectarase o filme
de Rioyo e Linares Ex-
tranxeiros de sí mesmos,
en sesións de 20:40 e
22:15, no mesmo lugar. E o
mércores 26 Auga morna
sobre a ponte vermella, ás
20 h. e 22:15.

PorPorto do Sonto do Son
■ MÚSICA

ANARKINOS
Rock, jazz e blues co grupo
Anarkinos, de Louro, o
venres ás 23 h. no local
APROA, en Xio-Porto do
Son (praia de Fonforrón)

RianxoRianxo
■ MÚSICA

AMAGHÚA! + A BAN-
DA DE MARTÍN COES
O primeiro é un grupo de
“rock a secas”, cun estilo
sinxelo e directo, que tenta
compaxinar caña e melodía
a partes iguais. A única pre-
tensión é divertir e divertir-
se, e así o demostrarán o
venres 7, xunto coa  banda
de folc-rock galega de Mar-
tín Coes.

SantiagoSantiago
■ EXPOSICIÓNS 

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

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

ANA LAMUÑO
Xunto con Marta Pardo de
Vera e Mª Fernanda Gar-
cía Zabarte mostrarán as
súas pinturas na galería José
Lorenzo ata o 24 de xuño.

ANA DE MATOS
Dentro da programación
Procesalia 02 de Arte
Contemporánea da Uni-
versidade, podemos ollar
esta instalación, Love for
ever, que, a través dunha
estética vencellada ao
post-feminismo, tenta re-
cuperar a figura do huma-
no, creando esquemas an-
tropomórficos, labiritos de
fíos e anacos de teas ou
papeis. Ata o 30 de xuño
na Igrexa da Universida-
de.

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.

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.

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..

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

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

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

AS ALGAS
NA NOSA VIDA
O Museo Luís Iglesias da
universidade compostelá

ten unha mostra, na Igrexa
da Universidade, sobre este
tema.

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

JOSIAH MCELHENY
O CGAC presenta a máis
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.

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

XOÁN ANLEO
A mostra do artista nado en
Marín podémola ollar no
CGAC ata o 30 de xuño. A
principios dos 80 escolle
recursos multimedia –insta-
lación, fotoinstalación...–
creando un modelo con cer-
ta conciencia social e preo-
cupado por abordar con-
ceptos en consonancia co
presente no que vivimos.
Móvese arredor do xogo e
ambigüidade, empregando
imaxes da vida cotiá ás que
lle superpón mensaxes en-
tre descriptivas e irónicas.

■ MÚSICA

FLAMENCO JAZZ DÚO
O xoves 6 ás 22 h. o Dado-
Dada jazz club (r/Alfredo
Brañas, 19) vai ser o esce-
nario no que Cuchus Pi-
mentel (guitarra flamenca)
e Serafín Carballo (guita-
rra eléctrica) porán en
práctica a finalidade da
súa formación, que é a
consecución de que dúas
música tan dispares poidan
coexistir sen perder en
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Os primeiros son uns barceloneses que presentarán en directo o seu novo tra-
ballo, Sunshine, co seu particular estilo psicodelia pop, cunha total asimilación
da mellor música rock e pop dos anos sesenta e setenta. Acompañandoos virán
Bondage, tamén de Barcelona, que faran soar os temas do seu album debut
Gringo Star, un disco pop de guitarras, con boas melodías e estribillos pegadi-
zos, ideal para os amantes do brit pop. O venres 7 o escenario será o Iguana
Club de Vigo ás 0 h. e o sábado 8 a sala Clavicémbalo de Lugo, ás 23 h.♦

CarrCarrots + Bondageots + Bondage

Os cataláns irmáns Muñoz, van interpre-
tar temas dos seus traballos Estopa e
Destrangis o venres 14 no Coliseum da
Coruña e o sábado 15 en Ourense. As
entradas poderán conseguirse nos seguin-
tes puntos de venta anticipada: A Coruña:
C.C. Catro Camiños, Ourense: C.C. La
Región, a un prezo de 15 Euros.♦

EstopaEstopa

Exposición
sobre
Elpidio e
Luís
Villaverde
no GROVE.

As fotos de
Ramón
Caamaño
pódense ver
na ESTRADA



ningun momento os sons
que as caracterizan. 

JAVIER KRAHE
O mércores 12 e xoves 13
ás 22:30 o cantautor, sem-
pre lúcido e divertido, sáti-
ro, comprometedor, escép-
tico e sempre sorprendente,
porá no escenario as can-
cións do seu novo disco,
entre algunhas das súas
cancións de sempre.

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 (8, 15, 22 e 29)
ás 23 h. na Nasa.

REAL FILHARMONÍA
DE GALIZA
O xoves 13 baixo a direc-
ción de José Ramón Enci-
nar e coa soprano María
Orán, interpretarán obras
de Joly Braga Santos,
Montsalvatge, Halffter e
Losé Ardevol.

QUEMPALLOU
O venres 7 nunha foliada,
na Porta do Camiño, actua-
rá este festeiro grupo xurdi-
do entre O Morrazo e a bra-
va montaña do Íncio, mes-
tura enxebre entre a gaitei-
rada feliz e a cantiga de es-
carnio, entre foliadiña de
baiúca e festa rachada de
festival.

■ TEATRO
PEZAS
Esta é unha nova sección
aberta na programación da
Nasa, que debe servir para
presentar todo tipo de tra-
ballos en proceso, frag-
mentos de obras maiores,
improvisacións ou pezas
breves que non acadan a
envergadura de espectácu-
los completos, porque fo-
ron concebidas con obxec-
tivos distintos. Este xoves
6, ás 22 h. comezará coa
proxección de School, ví-
deo que forma parte do es-
pectáculo performático
Looking fo Frankenstein
do grupo de intervención
The Buffalos. Seguida por
Esca-Parate, teatro-per-

formance de Femenino-
singular, grupo de recente
creación.

LOLA MENTO
(I’M ZORRY)
Da man de Belmondo, nova
célula artística galega vincu-
lada ao teatro cómico, clown
e cabaré, con ironia e frescu-
ra, para todo tipo de públi-
cos. Os venres 7, 14, 21 e 28
ás 23 h. na sala Nasa.

XOGO PARA NENAS
A Compañía María a Par-
va estrea a súa nova pro-
ducción no Teatro Galán do
xoves 13 ao sábado 15, ás
22 h. Este é un espectáculo
que xira en torno ao xogo
da vida pero, sobre todo, ao
xogo do amor e ao xogo do
teatro.

TRES TRISTES
TRAUMAS

Talía Teatro poraa en esce-
na o mércores 12 e sábado
13 no Teatro Principal.

SilledaSilleda
■ TEATRO

QUE PASA COAS
DEPENDENTAS...
... dos grandes almacéns
ao cumpriren 50?. Esta é a
cuestión que nos plantexa
Pífano Teatro, e á que da-
rá resposta o venres 7 na
Casa da Cultura.

SoutomaiorSoutomaior
■ EXPOSICIÓNS

COLECTIVA
O Castelo da vila vai aco-
ller a mostra dos artistas

Anxo Pastor, Carlos Ma-
ño e Marcela Santorum,
que vai ser inaugurada o sá-
bado 8 ás 20 h.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

MACÍAS
“¿Para que pintar hoxe nos
tempos da fotografìa e do
cinema? Macías danos un-
ha resposta posíbel: para
evocar a inocencia. Xa que
a inocencia non pode ser
restaurada, devolver co seu
antigo oficio intres de case
pureza aos nosos ollos fati-
gados, aborrecidos de olla-
lo todo, castigados de tanta
mensaxe”. En palabras de
Suso de Toro. Na galería
Trisquel e Medulio 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

MARIA S. LIRES
Taller de ilustración impar-
tido pola autora das ilustra-
cións da Caixa do Tesouro,
o venres 7 ás 18:30 na li-
brería Libros para Soñar
(Triunfo, 1)

JOSÉ ANTONIO FORTEA
O mércores 12 ofrecerá un-

ha charla no auditorio do
C.C. Caixanova.

MARCHA CICLISTA PO-
PULAR
A vixesimo primeira edición
desta marcha organizada
pola AVCD Monte da Mina
de Castrelos vai ter lugar o
domingo 9, con saida ás 11
h. da mañá desde o Local
Social. As inscripcións fa-
ranse no Local Social.

ENCONTRO CON...
Nesta ocasión Alecrín orga-
nizao para o xoves 30 coa
traductora Cristina Veiga
Novoa, ás 20 h. na súa sede.

EVA MEJUTO
Encontro coa autora e pre-
sentación do libro A Casa
da Mosca Chosca (Kalan-
draka Editora), o venres 14
na librería Libros para So-
ñar.

ANTONIO PALACIOS...
...Arquitecto de Cidades é
o título do ciclo de confe-
rencias que se van desen-
volver no C.C. Caixanova
en torno á figura do arqui-
tecto, e que organiza o Con-
cello, para os luns 10, 17 e
24 ás 20 h.

COMERCIO ELECTRÓ-
NICO PARA PEMES
As pequenas e medianas
empresas teñen nesta charla
unha nova opción para abrir
o seu mercado. O martes 11
ás 19 h. no C.C. Caixanova.

■ CINEMA

LOS GUERREROS DEL
VIENTO
Dirixida por Hayao Miya-
zaki (1984), é unha fita de
animación que vai ser pro-
xectada este xoves 6 polo
Colectivo Nemo de Fantasía
e Ciencia Ficción, ás 21:30
no café Uf (Pracer 19).

■ EXPOSICIÓNS

EMILIO LAVANDEIRA
Expón a súa mostra de
acuarelas da seria LOsCU-
RAS. Ata o 20 de Xuño na
Galeria Sargadelos. (Ur-
zaiz, 17).

SERGIO MORA
Mostra das Ilustracións do
libro A casa da mosca chos-
ca (Kalandraka Editora), es-
crito por Eva Mejuto, du-
rante o mes de xuño na li-
brería Libros para Soñar.

FERNANDO QUESADA

Coñecido popularmente
polos seus debuxos no Fa-
ro, ten unha mostra de pin-
tura na sala Arquitecto Pa-
lacios do Clube Financeiro
onde estará ata o 28 de xu-
ño. Fernando Quesada non
só é un experto debuxante e
atinado caricaturista, como
o describiu Torrente Balles-
ter, senón unha testemuña
coa que hai que contar.

MIRARTE
Na Casa da Xuventude o
Colectivo Tamt exporá a
mostra infantil A arte de
mañá ata o venres 31. Os

traballos participantes no
Certame de Pintura para a
mocidade, convocado pola
Casa, van ser expostos 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.

IMAXES MAIORES
Sete xoves fotógrafos mós-
trannos a súa visión do

CURSOS DE VERÁN
DE IDIOMA RUSO

Cursos de verán de idioma ruso en
Moscu, San Petersburgo e Vigo. Me-
ses de Xullo, Agosto e Setembro. En
Universidades ou en familias e tamén
no local da Asociación Máximo Gor-
ki (Rep. Argentina 17, 2º) Máis infor-
mación no teléfono 986 224457, to-
dos os días de 17 a 19 h.

PREMIOS DA DEPUTACIÓN DA
CORUÑA
XIV edición do Premio Torrente Ba-
llester de Narrativa, que atende ás
seguintes bases: pode participar cal-
quera persoa independentemente da
súa nacionalidade que presente obra
inédita e non premiada con ateriorida-
de, escrita en galego ou español. Ou-
torgarase un premio indivisíbel de
20.000 euros. As obras serán de tema
e extensión libres, podendo presentar-
se novelas, relatos e conxuntos de re-
latos, por duplicado e en exemplares
separados, mecanografados a dobre
espazo en tamaño DIN A4, por unha
soa cara, numerados, grampados ou
encadernados. O prazo de recepción
das obras rematará o 1 de xullo de
2002, e enviaranse á Deputación Pro-
vincial, avda. Alférez Provisional s/n,
15.006 A Coruña, indicando no sobre
XIV Premio de Narrativa Torrente
Ballester. IV Premio de Ensaio Ma-
nuel Murguía: poderán optar ao pre-
mio todas as persoas de calquera na-
cionalidade, que presenten ensaios de
carácter histórico, referidos en con-

creto á provincia da Coruña, inéditos
e non premiados con anterioridade.
Establecese un único premio dotado
con 6.050 euros. Os traballos farán re-
ferencia a calquera aspecto da provin-
cia da Coruña, podendo abarcar, o pe-
ríodo estudado, desde a prehistoria ata
a actualidade. A extensión dos textos
será libre e enviaranse por quintupli-
cado, en exemplares separados, meca-
nografados a duplo espazo, por unha
soa cara, en tamaño DIN A4, numera-
dos, grampados ou encadernados. Os
orixinais presentaranse baixo título e
o lema no seu exterior, e contendo no
interior o nome e apelidos do autor,
enderezo, nacionalidade e número de
teléfono. O prazo de admisión remata
o 30 de setembro de 2002, e deberán
enviarse ao enderezo da Deputación,
indicando no sobre IV Premio de En-
saio Manuel Murguía. IV Premio de
Literatura Infantil e Xuvenil Raíña
Lupa: poderán participar todas as per-
soas, calquera que sexa a súa naciona-
lidade, que presenten narracións adi-
cadas ao público infantil ou xuvenil,
inéditas e non premiadas con anterio-
ridade, e escritas en galego. Outorga-
se un único premio de 6.050 euros. As
obras serán de tema e extensión li-
bres, observando as características
propias da novela adicada ao público
infantil e xuvenil, podendo contem-
plar a inclusión de elementos ilustra-
tivos, gráficos, etc. As obras presenta-
ranse por duplicado e en exemplares
separados, mecanografados a duplo
espazo, por unha soa cara, en tamaño
DIN A4, numerados, grampados ou
encadernados, baixo un título e un le-

ma, achegados de plica na que se fará
constar o título e o lema no seu exte-
rior, e que conteña no seu interior o
nome e os apelidos do autor, domici-
lio, nacionalidade e número de teléfo-
no. O prazo de recepción remata o 15
de xullo de 2002, e enviaranse ao en-
derezo da Deputación, indicado máis
arriba, facendo constar no sobre: IV
Premio de Literatura Infantil e Xuve-
nil Raiña Lupa.

ARTISTAS URBANOS
A concellería de Xuventude do
Concello de Vigo comezará un progra-
ma municipal, no que varios muros da
cidade serán invadidos polas cores
rechamantes que plasmarán 45 mozos
que practican o graffiti de maneira orde-
nada, para que os seus impulsos creati-
vos se vexan plasmados no gran esce-
nario urbano que é Vigo. Ainda que
para comezar hai muros suficientes,
búscanse máis, para o que se solicita a
colaboración cidadana. A concellería
solicita a todos os veciños que puideran
estar interesados en decorar algún muro
que presente mal aspecto no seu inmo-
ble, se dirixa á Casa da Xuventude (986
294 806), para incorporalos aos novos
proxectos de pintado. Para facelo con
todos os requisitos deberán tomar un
acordo da Comunidade de Propietarios.

ILUSTRACIÓN DA NATUREZA
Curso práctico que organiza o Centro
de Extensión Universitaria e
Divulgación Ambiental de Galiza
(CEIDA, Castelo de Santa Cruz,
Oleiros) para os días 17 a 29 de xuño,
impartido por Carlos Silvar, un dos

máis destacados especialistas gale-
gos. Con este curso pretendese intro-
ducir aos participantes nas técnicas
básicas para a realización de bocetos
no campo, os apuntes do natural, a
composición e a cor entre outros
temas. O programa ademais do trballo
no taller inclúe saídas prácticas á
natureza. Requírense nocións básicas
de debuxo e as prazas son limitadas.
Para inscripción chamar ao teléfono
981 630 618 ou enviar un correo elec-
trónico a ceida@ceida.org. 

CONGRESO DE EDUCACIÓN
Elaboración e Adaptación dos
Materiais Curriculares; Estratexias
para aprender a diversidade é o título
baixo o cal se vai desenvolver en
Santiago de Compostela, na Faculdade
de Ciencias da Educación, do 2 ao 4 de
xullo, organizado por Nova Escola
Galega. As inscripcións que se realicen
ata o 20 de xuño custarán 30  (12 
parados/as, esdudantado e membros da
NEG), e do 21 de xuño ao 1 de xullo
custarán 3  (18  parados /as, estu-
dantado e membros da NEG). Para
máis información e contacto Nova
Escola Galega, Rúa Betanzos, 1, 1º
esquerda, 15703 Santiago de
Compostela, enderezo de correo elec-
trónico neg@iaga.com; Tel./Fax: 981
56 25 77; mais información e progra-
ma da actividade en www.novaesco-
lagalega.org. Concederase certificado
acreditativo de participación, equiva-
lente a 1 crédito de libre configuración,
concedido polas tres universidades
galegas e homologado pola
Consellería de Educación.♦

ConvocatoriasConvocatorias
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A mítica banda de música tradicional
galega vai presentar o seu novo disco
O niño do sol en distintas cidades da
nosa xeografía: o venres 7 no Pazo da
Cultura de Pontevedra, o xoves 13 na
Praza Maior de Ourense, e o venres
14 no Auditorio de Galiza de Santiago
de Compostela.♦

MilladoirMilladoiroo

A obra de
Alberto
Datas
pódese ollar
en
OURENSE.

Acuarelas
de Emilio
Lavandeira
en VIGO



mundo dos vellos: Enrique
Lista, Zoraida Marqués,
Jorge Meis, Cristina Ro-
dríguez, Óscar Cela, An-
drea Costas e Fran Her-
bello. Na Aula Socio-cultu-
ral de Caixa Galicia.

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

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

■ CINEMA

ELIZABETH
Alecrín vai proxectar esta
fita o martes 11 ás 20 h.
dentro do seu ciclo de vide-
ofórum, no que se pretende
reflexionar sobre a situa-
ción das mulleres a través
do cinema, no C.C. Caixa-
nova.

■ MÚSICA

CARROTS
Grupo pop barcelonés, que
apresentará en directo o seu
último disco Sunshine. En
La Iguana, o venres 7 de
Xuño desde as 00,00 h.

AVALON
Esta banda de mozas ga-
legas vai actuar o sábado 8
no C.C. Caixanova presen-
tando o seu novo traballo
Beltaine, ás 22 h. 

ORQUESTRA SINFONIETA
DE VIGO
Concerto de presentación o
xoves 13 ás 20:30 no C.C.
Caixanova, baixo a direc-

ción de Francisco Pérez
Rodríguez e Joám Trillo,
e coa soprano Teresa No-
voa, interpretarán obras de
Ottorino Respighi, Mozart,
Emilio Lede, Andrés Gaos.

■ TEATRO

BINOMIO DE NEWTON
A obra de Candido Pazó
vai ser escenificada por Te-
atro do Adro o xoves 6 e
venres 7 ás 20:30 no C.C.
Caixanova.

VVilaboailaboa
■ MÚSICA

MADIA LEVA
Dous concertos organiza-
dos pola asociación cultural
Madia-Leva. O 7 de Xuño,
ás 23 h. o grupo folk Ave-
laiña. O sábado 8 Familia
Waco, banda de metal gale-
ga, formada por ex-compo-
ñentes de Motores, Cham-
purrada,... Van presentar o
seu novo disco.As actua-
cións serán no Alboio (San-
to Adrián, ao lado da Raiña
Lupa). En ambos casos as
entradas son a 3 .

VVilagarilagarcíacía
■ 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
Mário Sequeira. E nesta
mesma galería tamén pode-
remos coñecer as obras de
João Penalva agrupada en
Recent Works ata o 12 de
xullo.

LÓPEZ HERRERA
Exposición de pinturas na
Galeria dos Coimbras (Lar-
go de Santa Cruz, 506, 1º),
aberta ata o 15 de Xullo.

MadridMadrid
■ EXPOSICIÓNS

AS MIRADAS CELTAS
Mostra fotográfica de Xur-
xo Lobato que pretende
achegarnos ao espírito do
Festival do Mundo Celta de
Ortigueira, e transportar-
nos no tempo á década dos
80’ permitindonos observar
unha clara evolución e cre-
cimento dun evento mun-
dialmente coñecido.

MINGOS TEIXEIRA
Este artista vigués, de mar-
cado carácter persoal e for-
mación autodidacta, mostra
as súas pinturas, ata o 13 de
xuño na galería Orfila (Or-
fila 3).

PorPortoto
■ DANZA

FESTIVAL DA FÁBRICA
Ata o sábado 8, no teatro
Helena Sá e Costa entre ou-
tros, vai ter lugar este Festi-
val Internacional de Danza
Contemporánea, cuxo tema
será Transeuropeidade, e
no que participarán varios
grupos europeos, que mes-
turan distintas vertentes ar-
tísticas 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
participará o pianista fran-
cés Stephan Oliva; segui-
do ás 22 h. por un concer-
to duplo, onde actuarán na
primeira parte Quiabo, e
na segunda Quatro.com,
con Carlos Azevedo ao
piano, Rui Teixeira co sa-
xofón, Manuel Barros co
baixo e Tó Torres Pinto
coa batería. E o venres 14
o pianista francés Stephan
Oliva dará un concerto ás
22 h. no mesmo auditorio,
ao que levará a súa música
aberta, interiorizada, 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

UNIVERSIDADE
DE SANTIAGO VIRTUAL
www.virtual.usc.es/index.htm

Sitio electrónico da ambiciosa Universi-
dade Virtual que vén de pór en marcha a
Universidade de Compostela. Na mesma
ofrécese información sobre os cursos e to-
do tipo de axudas deste campus en liña.♦
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Cleaning the House é o título baixo
o cal se vai desenvolver este taller
que ofrece o CGAC entre o 19 e o
25 de xuño. Marina Abramovic
(Belgrado, 1946) pertence a unha
xeración de artistas que a comezos
dos anos setenta escolleron a per-
formance como medio de expre-
sión. As súas obras, a miudo conci-
bidas como rituais purificadores
destinados a esconxurar o pasado,
estiveron sempre rodeadas de polé-
mica. No transcurso das súas per-
formances lacerouse, envelenouse e
conxelou o seu corpo con bloques
de xeo a fin de explorar e transgre-
dir os límites físicos e mentais do
individuo, procurando sempre a tra-
vés da arte un método que faga á
persoa máis libre. O taller desenvol-
verase nunha casa aillada onde se
reunirá un grupo duns 28 estudian-
tes de Alemania e do E. Español,
equipados cun saco de durmir, un
par de zapatos fortes para camiñar e
un par de zapatos de deporte lixei-
ros. Durante os primeiros días non
poderán comer nin falar, terán que
executar unha serie de exercicios

propostos por Marina Abramovic, e
deberán beber entre 2 e 3 litros de
líquido ao día. Tras este periodo de
xexún e silecio, os participantes,
servíndose dun mínimo de mate-
riais, terán que crear algo a partir
dese novo estado de consciencia
que acadaron. O 26 de xuño de
2002, unha vez concluido o taller, o
auditorio do CGAC acollerá un
evento de performance protagoni-
zado por Marina Abranovic e os
seus alumnos. Dado o seu caracter
eminentemente práctico o taller vai
dirixido a aquelas persoas que tra-
ballen no campo da perfermance.
As solicitudes, que deben ir acom-
pañadas de fotocopia do carné de
identidade, un currículo, e un dos-
sier de obra ou un escrito xustifi-
cando o seu interese en participar
neste taller,  podense presentar ata o
9 de xuño no Centro Galego de Arte
Contemporánea, á atención do
Departamento de Actividades, Rúa
Ramón del Valle Inclán, s/n 15704
Santiago de Compostela. Para máis
información: telefonos 981 546 602
/ 981 546 619.♦

Marina Marina AbramovicAbramovic

Pinturas de
López
Herrera en
BRAGA
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MANUEL VEIGA
Woody Allen, máis coñecido no
barrio de Brooklyn onde naceu
polo seu nome auténtico: Allan
Stewart Konigsberg, ven de ser
coroado en Europa co prestixio-
so premio Príncipe de Asturias.
Cun humor, habitual nel pero ra-
ro entre os intelectuais premia-
dos, dixo sentirse satisfeito de
poder codearse por fin coa reale-
za. Sabido é que para un nortea-
mericano un monarca non é máis
real que calquera personaxe de
ficción. É de supoñer incluso que
o lúcido Woody, cando lle dea a
man ao rei Juan Carlos, sentirá
algo parecido a alguén que entra
no túnel do tempo é lle dá a man
a Luís XIV. 
Para alá do anecdótico deste fei-
to, o premio certifica de novo o
amor de Europa polo cine de au-
tor deste artista intelixente, que
desde hai dez anos apanda no
seu propio país cunha pertinaz
campaña de desprestixio urdida
a partir do divorcio con Mia Fa-
rrow e posterior matrimonio coa
súa filla adoptiva Son Yi. É fácil
sospeitar que o motivo do sta-
blishment para ignorar cada vez
máis a Allen vai máis alá do pu-
ritanismo nacional. Como ten
sucedido con outros cineastas,
pensemos en Chaplin que se viu
obrigado a acabar a súa vida en
Europa, Woody Allen resulta
demasiado crítico e lúcido e
ademais conta cunha arma efi-
caz para chegar ao público: o
humor. Películas como Delitos e
faltas representan unha ameaza
para un país que aínda non di-
solveu, nin sequera modificou o
nome, daquel FBI, dirixido por
Hoover, que perseguiu a tantos
artistas de Hollywood. Lembre-
mos a frase dun dos protago-
nistas: “Este é un país no cal

cunha simple chamada de telé-
fono podes contratar os servi-
cios dun asasino”. Poucas defi-
nicións dos Estados Unidos po-
den resultar tan elocuentes. 

Allen é polo demais, un ar-
tista feito así mesmo, creador
dun personaxe orixinal, unha
forma de antiheroe contemporá-
neo que pasará á historia, ao
igual que Bogart, por exemplo.
O Woody Allen real é serio e
mesmo contou cun corpo bas-
tante atlético de novo, totalmen-
te oposto á persoa dubitativa
que vemos en pixama nas pelí-
culas. Con apenas 18 anos ven-
día chistes escritos a humoristas

de radio, máis tarde pasou bas-
tantes temporadas actuando en
clubes nocturnos. Pero sempre
tivo claro o que significaba ser
artista. Nunha ocasión en que
presentaba un show de 45 minu-
tos, os donos do clube pedíron-
lle que o alongase ata unha hora
como era o habitual alí. Allen
dixo que se marcharía antes de
aceptar, porque aínda que pare-
cía moi doado contar alguns
chistes máis, non tiñan a mesma
calidade, o espectáculo perdía
tensión e el perdería prestixio.
Os empresarios do local non
conseguían entender estas “ma-
nías” de Allen. Só pensaban en

que se era capaz de manter o pú-
blico rindo durante tres cuartos
de hora, o que había que facer
era estender o espectáculo un
pouco para gañar máis diñeiro.
Allen sabía que os capitalistas
teñen por costume matar a gali-
ña dos ovos de ouro.

O hoxe recoñecido cineasta
era ademais da opinión de que
contar chistes sen ter elaborado
un personaxe é un xogo superfi-
cial. Así teimou en ir pulindo a
figura que hoxe coñecemos, cos
seus tics particulares, simbóli-
cos e efectivos, ao modo dun
novo, humorístico e tráxico,
Charlot.♦

Nº 1.037
Do 6 ao 12
de xuño
de 2002 Chegan cada día un par

de curriculums de per-
soas xóvenes, con un-

ha ou varias carreiras, ás ve-
ces tamén con experiencia,
dominan varios idiomas. Os
seus pais son emigrantes re-

tornados ou obreiros ou
campesiños. Os mozos e
mozas dos curriculums per-
tencen polo tanto á primeira
xeneración da familia que
conseguiu ir á universidade.
Están no paro. Quedarán no

paro ou emigrarán. Os seus
pais votan probabelmente
ao PP porque pensan que
agora vívese mellor que an-
tes. Os seus fillos non. Unha
situación así debe estoupar.
Pero ¿cando?♦
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Torpezas
XOSÉ A. GACIÑO

Tanta dor e tanta rabia
na reacción espontá-
nea de tantos cidadáns

directamente afectados e
tantos outros sinceramente
solidarios coas vítimas de
semellante espectáculo de
morte masiva e indiscrimi-
nada, tanta ansiedade para
tratar de explicarnos, de di-
xerir, tal barbarie e para de-
sexar que a resposta non
consistira en superar a
barbarie e comezar unha
nova carreira de confronta-
cións e represións sen ma-
tices e sen reflexións nin
autocríticas....

E non só acudiron rá-
pidamente a machucar un
país xa machucado dabon-
do, entre outras cousas por
unha interminábel guerra
civil encirrada polo cruce
de intereses colonialistas,
e aproveitaron a ocasión
como nova coartada para
reemprender a acumula-
ción de armamento con to-
da a xenerosidade presu-
postaria que se nega a fins
socialmente rendábeis.
Non só andan a fabricar un
novo “eixo do mal” (for-
mado por países de moi li-
mitada ou nula capacidade
ofensiva, algún aínda sen
recuperarse da anterior
“fazaña” bélica da única
potencia militar do mundo
e outro castigado por unha
grave crise económica que
pon en perigo a propia
subsistencia) para dispo-
ñer dun inimigo visíbel co
que manter o nivel de ten-
sión bélica necesario ante
a opinión pública....

Senón que agora resul-
ta que, antes de que se
producira a matanza, tiñan
datos suficientes para po-
der abortala a pouco listos
que tivesen andado para
atar cabos. Xa se falara,
nos días inmediatamente
posteriores á traxedia, do
anquilosamente burocráti-
co dos servicios secretos,
relaxados despois da fin
da “guerra fría” . O que
estamos a descubrir nestes
momentos empeza a reve-
lar demasiada torpeza,
tanta que mesmo os que
non temos obsesións
conspirativas para expli-
car todo o que sucede an-
damos xa a darlle voltas á
posibilidade de que a ne-
glixencia puidera chamar-
se tamén complicidade.
Despois de todo, non hai
dimisións nin destitucións
e o único que se plantexan
é dotar de máis meios ma-
teriais e xurídicos a servi-
cios secretos tan aparente-
mente incompetentes.

(Corenta anos despois,
aínda seguimos sen saber
quen matou a Kennedy e
cántos círculos de poder
rodearon a organización
do crime e o seu encubri-
mento. Ben Laden está a
adquirir o mesmo perfil
fantasmal de Lee Harvey
Oswald).♦

Ano XXV
IV Xeira
1,75 Euros

Francisco

Carballo
N O V I D A D E

A NOSA TERRA

Santiago Prol
Xan Carballa

O cineasta norteamericano recibe o Premio Príncipe de Asturias

O verdadeiro Woody Allen

Woody Allen en Zelig




