
COMPOSTELA OBTÉN O RECOÑECEMENTO OFICIAL
como capital de Galiza, ao aprobar o Parlamento por unanimidade
a Lei do Estatuto da Capitalidade. Tiveron que pasar 20 anos para
que o país tivese unha capital oficial. A decisión ten un valor sim-
bólico inegábel por canto se esquecen as vellas desputas coruñesis-
tas que impediran, en 1982, a aprobación dunha Lei de ses das ins-
titucións autonómicas máis clara.  Daquelas a Lei 1/1982 designou
a “Santiago como sede do Parlamento, da Xunta, do seu Presidente
e das Consellarias”, mentres que o Tribunal Superior de Xustiza “te-
rá a súa sede na cidade de A Coruña” As desputas políticas capita-
neadas polo coruñesista independente González Dopeso e instru-
mentalizadas por Francisco Vázquez impediran nomear capital. (O
concelleiro socialista coruñés Méndez Romeu, tamén se negou a vo-
tar agora a lei). A capital de Galiza para Compostela non é só unha
necesidade simbólica ou de cohesión nacional, senón que axuda a
resolver problemas, o que convirte a esta lei nun símbolo político
funcional. Pero non se debería de quedar eí. Debe ser unicamente o
primeiro paso para a creación de Areas Metropolitanas cos seus es-
tatutos propios, como veñen demandando outros concellos, singu-
larmente Vigo. A celebración por parte de todos os grupos desta de-
cisión, con 20 anos de retraso, é unha imaxe que se debería repetir
nos grandes temas que afectan a Galiza, sen agardar tanto.♦
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“Imos gañar este partido”, reta
eufórico o siareiro José María
Aznar. Non está a falar do Mun-
dial de Fútbol, senón da folga
xeral. Como siareiro, seguindo
os cánones de comportamento ao
uso, quenta o ambiente antes do
partido, increpa e insulta aos

contrarios, de palabra e de obra.
Cando aínda se estaba a pre-

parar a folga, botoulle leña verde
ao lume realizando por decreto a
reforma do paro. Cando a folga é
imparábel, anuncia unha lei de
folga que restrinxa os dereitos
dos traballadores a protestar. A

cotío lanza unha soflama. Tanto
se pergunta “que fixo este país
para merecer unha folga, porque
razóns aos españois lles cae esta
maldición, en que fallaron os se-
villanos para cargar con esta
cruz..., que como imos soportar
esta vergoña ante Europa e ante

o mundo”. Porque a folga “só se
fai por jorobar e por facer dano a
España”, sentencia.

Pretende o presidente do Go-
verno español que a sociedade
interiorice a idea de que os sindi-
catos van contra todos. Porque
Aznar, aínda que a moitos non

llelo pareza, non é un siareiro es-
pañol, senón un siareiro de si
mesmo: nel está identificado non
só o Goberno, senón o Estado, a
Constitución e a mesma España.

Os sindicatos afirman que
Aznar non é un siareiro, senón

N
º 

1.
03

8 
●

D
o 

13
 a

o 
19

 d
e 

xu
ño

 d
e 

20
02

 ●
A

no
 X

X
V

Edita: 
Promocións Culturais Galegas S.A.

Consello de Administración:

PRESIDENTE:
Cesáreo Sánchez Iglesias. 
CONSELLEIRO DELEGADO:
Xosé Fernández Puga.
VOGAIS:
Xosé Mª Dobarro, Antolín Fernández,
Manuel Veiga, Xan Carballa, Miguel
Barros e Bieito Alonso.
SECRETARIO:
Xan Piñeiro.

Director:
Afonso Eiré López.

Redacción:
Gustavo Luca de Tena, Xan Carballa,
Manuel Veiga, Horácio Vixande,
Arantxa Estévez, Carme Vidal, Paula
Bergantiños, César Lorenzo Gil, Paco
Vilabarros (Fotografía).

Edicións Especiais:
Xosé Enrique Acuña.

Deseño de Maqueta:
Xoselo Taboada. 

Coordenación Humor Gráfico:
Picho Suárez. 

Colaboradores:

GALIZA: Abelardo Vázquez, Xoán Vila,
Santiago Jaureguizar, Manuel Monge,
X.L. Muñoz Portabales, Martina F.
Bañobre, Francisco Carballo, X.M.
Sarille, Miguel Barros, Xesús Veiga,
Mª Pilar Garcia Negro, Antonio Gato
Soengas.
SOCIEDADE: Perfecto Conde, X. Vázquez
Pintor, Henrique Harguindey.
ECONOMÍA: Manuel Cao, Ramón Maceiras,
Xavier Queipo, Carme Vences, X.F.
Pérez Oia.
PENÍNSULA: Gonçalo Nuno de Faria,
Manuel Lombao, Tino Cabanas, Daniel
Álvarez, A. Marqués.
MUNDO: Xulio Ríos, Moncho F. Leal,
César Varela.

DEPORTES: Moncho Viñas.
CULTURA: Ramiro Fonte, Vítor Vaqueiro,
Pilar Pallarés, Lois Diéguez, Celso López
Pazos, X.M. Eiré Val, Xesus Piñeiro,
Manuel Vilar, Lupe Gómez, Xavier
Seoane, Adolfo Boado, Xosé Freire,
Marcos Valcárcel, Rodolfo Dacuña, X.
González Gómez.
FIN DE SEMANA: Borobó, Bieito Iglesias,
Marga Romero, Xurxo F. Ledo, Luisa
Villalta, Francisco A. Vidal.
LECER: Eva Montenegro Piñeiro.
ÚLTIMA PÁXINA: X.R. Pousa, X.A.
Gaciño, Fran Alonso, Manuel Cidrás.

Fotografía:
Andrés Panaro, Xosé Marra,
Voz Notícias.

Ilustración:
Xosé Lois, Pepe Carreiro, Calros Silvar,
Gonzalo Vilas, Suso Sanmartín, Ana
Pillado Vega, Hermo, Garrincha,
Fernando Rodríguez & Serxio Suárez
(Posonejro).

Xefe de Publicidade:
Carlos Martínez Muñoz
publicidade@anosaterra.com

Xefa de Administración:
Blanca Costas

Subscricións:
Lola Fernández Puga
subs.anosaterra@terra.es

Vendas:
Xosé M. Fdez. Abraldes

Redacción e Administración:
Príncipe 22, baixo. 36202 Vigo.
Apartado 1371. 36200 Vigo
Edición Electrónica:
www.anosaterra.com

Teléfonos:
REDACCIÓN:
986 433 886 - 222 405.
Fax 986 223 101.
CORREO ELECTRÓNICO:
info@anosaterra.com
ADMINISTRACIÓN, SUBSCRICIÓNS E PUBLICIDADE:
986 433 830*

Imprenta: E.C. C-3 1958.

Depósito Legal: C-963-1977 .

ISSN: 0213-3105.

Continúa na páxina seguinte

Se fracasa, Aznar aproveitaría a debilidade sindical para impoñer
máis reformas, como fixo Thatcher

A folga, un exame para sindicatos e goberno
AFONSO EIRÉ

Sobran razóns para a folga des hai tempo, afirman os sindicatos. Pero ata agora non existía un clima social axeitado,
xustifícanse, sobre todo Comisións Obreiras. Aznar bota leña ao lume con descalificacións e anuncios de máis refor-
mas. Sindicatos e Goberno saben que, do seu éxito ou fracaso, dependerá o panorama sociolaboral dos próximos anos.

Manifestación de delegados da CIG o pasado venres 14 en Compostela.                                                                                                                                                                                                     A . PA N AR O



un hooligan (etimolóxicamen-
te significa ladrón, bandoleiro).
Seguindo este razonamento, o
que pretendería Aznar con este
decreto regulador do desem-
prego e coa próxima lei que re-
gule as folgas é “roubarlle aos
traballadores os dereitos ade-
queridos en todos estes anos de
loita”. 

Os sindicatos afirman que és-
te é unicamente un dos cambios
sociolaborais que pretende José

Maria Aznar. Así, as razóns da
folga non estarían unicamente na
reforma do paro, “que xa, de por
sí, sería motivo suficiente”, sos-
teñen, “senón nos demais cam-
bios que se aveciñan”.

Aznar está a predicar por Eu-
ropa adiante (o martes en Berlín)
que é necesaria unha grande refor-
ma laboral. “As liñas mestras son
a precarización do emprego, o
abaratamento do despido, a mobi-
lidade laboral e a disminución de
prestacións aos parados. Ao fon-

do, o esnaquizamento dos sindica-
tos”. Así o explican desde a CIG.

“Esta folga é para pararlle o
pés a Aznar. Detrás desta reforma
do paro virán outras máis. É pre-
ciso un choque de contención”,
afirman os sindicalistas máis ave-
zados. Moitos xa avogaban por
esta medida moito antes. A folga
xeral realizada na Galiza o ano
pasado, liderada pola CIG e UGT,
coa oposición activa de CCOO,
foi o primeiro envite dos sindica-
tos. Exitoso para os traballadores.

Preparando a folga
desde hai tempo

Mais no resto do Estado non só
non se daba o “clima social axeita-
do”, como afirmaban os lideres
sindicais, para xustificar falta de
enfrontamento co Goberno central,
senón que fallaba
unha das patas ne-
cesarias: Comi-
sións Obreiras.

José María Fi-
dalgo tiña unha
comunicación pri-
vilexiada coa
Moncloa ata o
ponto de que Az-
nar creía firmemente que Comi-
sións Obreiras nunca lle ía convo-
car unha folga xeral como lle fixe-
ran a Felipe González. Así o afir-
man voces do sector crítico de Co-
misións. Os acordos entre Gober-
no e sindicatos estaban a firmarse
nos temas máis importantes, co
consenso da patronal. Cando UGT
se mostraba reticente, a Comisións
Obreiras  non lle importaba des-
marcarse e quedar na compaña do
Goberno central e patronal.

Pero as cousas foron mudan-
do para José María Fidalgo. A
oposición á folga galega saldou-
se cunha ruptura interna (con
máis de medio milleiro de mili-
tantes que se marcharon cara
CGT) senón cunha fractura entre
a base e a dirección madrileña. A
crise interna que estalou a nivel
estatal pouco despois, coa expul-
sión da executiva de Rodolfo
Benito, faría recapacitar a Fidal-
go, que se viu na obriga de mu-
dar a súa política para conservar
a maioría no sindicato.

Non tivo máis remedio que
tender pontes, de novo, cara a
UGT, e admitir a necesidade
dunha maior confrontación con
Aznar. A “desaceleración da eco-
nomía, o aumento dos prezos, o
incremento do paro e as medidas
gubernamentais que benefician
aos ricos a costa dos probes (re-
forma fiscal, lei de calidade do
ensino, axuda aos colexios priva-
dos...) creou, segundo os convo-
cantes, o clima social propicio
para esta protesta. O “problema
basco”, con todas as súas varian-
tes, desde a nova lei de partidos,
ao enfrontamento cos bispos, pa-
sando pola utilización do teroris-
mo, non puderon impedir que os
cidadáns voltasen situar á econo-
mía como a súa principal preo-
cupación. O 1 de Maio último,
con manifestacións que sobarda-
ron amplamente ás dos anos an-
teriores, supuxo o ponto de parti-
da da folga xeral.

A maioría da dirección de
Comisións Obreiras aínda agar-
daba que o Goberno Aznar reti-
rase o decreto e se pudese des-
convocar a folga xeral. Pero o
goberno negouse, mesmo no
Congreso, rexeitando a proposta
do BNG e do PSOE.

O reto sindical

Os sindicatos teñen moito que
perder nesta folga. Se fracasan o
20 de xuño quedaran apalancadas
as portas da reforma laboral para
que Aznar, nos seus últimos días
de presidente exerza de Bigode
de Ferro e, ao estilo Thatcher,
impoña unhas reformas ultralibe-
rais que arromben con todos os
dereitos conseguidos nestes últi-
mos anos polos traballadores.

Sería unha ferida moi forte

para uns sindicatos que tardarían
moito tempo en levantarse, como
pasou na Gran Bretaña. Aznar,
como a Dama de Ferro, tentará
(xa ameazou) derrubalos sacán-
dolles, cunha nova reforma, os
cursos de formación, unha das
principais vías de financiamento.

O problema
está, ademais, se-
gundo analizan
os sindicatos, en
que a folga vaise
xogar no campo
do Goberno cen-
tral. O éxito ou o
fracaso vai vir
dado polas men-

saxes que transmitan os medios
de comunicación. Aznar vai afir-
mar que “foi un completo fraca-
so”. Xa o anunciou. O PP e a pa-
tronal, que lle deu o seu apoio,
controlan á maioría dos medios
de comunicación.

Ante esta situación, os sindi-
catos saben que só unha acción
contundente e coordinada en de-
terminados sectores pode levar á
cidadanía a sensación de que a
folga triunfou, aínda que digan o
que digan os telexornais. Un sec-
tor clave é o transporte. Nel van-
se volcar os convocantes. Parali-
zado o transporte, a sensación de
folga instálase no ambiente.

E para logralo van ser deter-
minantes os piquetes. Os sindi-
catos pretenden que, máis que
piquetes haxa grandes manifes-
tacións desde as 10 da noite do
19 de xuño (en Euskadi, os sin-
dicatos nacionalistas adiantarán
a folga un día). Esta é unha novi-
dade, non se agardará ás 12 da
noite como en reivindicacións
anteriores: a folga comezará dú-
as horas antes.  A sensación de
parálise estará así presenta ao día
seguinte. Tamén poderán partici-
par máis persoas nos piquetes.

A loita estará tamén centrada
nos servicios mínimos. Os sindi-
catos afirman que non os van
cumprir se o Goberno os pon, co-
ma sempre, abusivos. Non acata-
rán ningúns que superen aos dun
día feirado. A outra batalla situa-
rase na postura empresarial. O
Goberno central non só deman-
dou da patronal, por medio da
policía, a listas daqueles posíbeis
lideres folguistas, senón que lles
ofereceu ás FOP para reventar a
folga. Aznar pretende que os em-
presarios se signifiquen directa-
mente no fracaso desta loita.

As FOP non poderán realizar
folga. Estarán todas mobilizadas.
Aínda así, tanto os sindicatos poli-
ciais como os da Guardia Civil ma-
nifestaron o seu apoio á protesta,
despois de que, nos últimos meses,
eles mesmos viñeran levando as
súas reivindicacións ás rúas. ¿Será
unha folga sen enfrontamentos?

De momento xa houbo en-
saios en todo o Estado. Os máis
significativos foron as manifes-
tacións de Extremadura e Sevilla
a pasada semana. Afírmase que
foron as maiores da historia das
respectivas poboacións. Na Gali-
za realizáronse tomas e peches
nas dependencias de Traballo,
concentracións e unha manifes-
tación de delegados da CIG o
martes  día 11 en Compostela.

O mundial de fútbol, a Rosa de
Eurovisión, os bispos bascos, a
emigración, o terrorismo e as via-
xes de Aznar... Semella que non
queda nin tempo nin espacio para a
folga xeral, tan atuado está (fictícia-
mente) o panorama informativo.♦
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Vén da páxina anterior

■ A reforma dos subsídios
do paro é un escano máis na
carreira do PP por eliminar to-
das as conquistas sociais con-
queridas  durante anos polos
traballadores.

■■ A eliminación dos sala-
rios de tramitación deixará a
40.000 familias sen ningún ti-
po de prestación até que se
resolvan os trámites xudi-
ciais. O Estado aforrará
84.000 millóns de pesetas.

■ Os 385.000 parados que
vivían cos subsídios asisten-
ciais de 55.000 pesetas men-
suais, deixarán de percibilos.

■■ O traballador en paro
deberá de aceptar o posto que
lle oferezan aínda que non te-
ña que ver coa súa profesión.
Tamén deberá aceptar o des-
prazamento, aínda que non
sexa un posto fixo. Doutro
xeito, perderá o subsídio.

■ Eliminarase o subsídio
agrario (PER) co que subsistían
227.000 xornaleiros. Os sindica-
tos afirman que eses postos nos
grandes latifúndios ocuparanos
agora os emigrantes ilegais.

■■ Pretende reformar a se-
guridade social agraria e que

paguen como autónomos.
■ A cifra da precariedade

laboral no Estado español
(32%) case triplica á da UE
(12%). Para os traballadores
menores de 30 anos elévase
ao 70%. A contratación de tra-
balladores temporais é de
máis do 90% do total. En
1988 o 20% dos traballos
temporais convertíanse en fi-
xos. A partires de 1994 a cifra
descendeu ao 7%. A taxa de
temporalidade no sector pú-
blico sitúase no 20%.

■■ A reforma laboral aba-
ratou o despido. Dos 45 días
por ano traballado, pasouse a
20, pero do 40% faise cargo
das indemnizacións o Estado
através dos Fondos de Ga-
rantía Salarial.

■ Mentres que os salarios
suben unha media do 3,2%
anual, a vivenda está a subir a
un ritmo do 10%; a enerxía
eléctrica acumula un aumento
do 273%, os carburantes bate-
ron todas as marcas. Aínda
así, co aumento do traballo
temporal, o 35% dos asalaria-
dos xa non terán indemniza-
ción por despido.

■■ Máis de 3 millóns de xu-
bilados cobran unha pensión
inferior a 65.000 pesetas men-
suais. Tamén pretenden am-
pliar o prazo dos 15 anos de
traballo últimos a toda a vida
laboral para calcular a pensión.

■ Pola contra, no primeiro
trimestre do 2002, as 35% prin-
cipais empresas que cotiza no
IBEX, declaraban uns benefí-
cios superiores aos 700.000 mi-
llóns de pesetas. A maioría do-
blan as ganancias respeito ao
ano anterior.

■■ A esta reformas hai que
unirlle o intento de modificar
o Estatuto de Sanidade. O Es-
tado español é o que menos
investe da UE en gasto sanita-
rio. E a reforma do ensino.
Ambas para beneficiar ás
empresas privadas deixando
nas sáus mans asuntos de in-
terese  público.

■ Como ramo final estaria
a entrega de empresas públicas
a grupos monopolísticos, e a
concesión das novas ramas do
mercado ás principais fortunas
do país, ou a adxudicación de
millonarias subvencións con
cargo ao erario público.♦

As ‘razóns obxectivas’ do paro
Aznar afirma que “non hai razóns obxectivas para convocar a folga”,
descalificándoa por “ir contra a maioría, representada nos 10 millóns de
votos do PP”. Os sindicatos responden cos datos. Estes son alguns deles:

Moitas conquistas

laborais

están en xogo
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Ésintomático e preocupante o clima de
linchamento moral e político orques-
trado contra os bispos das dióceses de

Bilbao, San Sebastián e Vitoria, desde as es-
feras governativas. A sua pastoral, “Prepa-
rar la Paz”, sobre a situación en Euskadi, é
unha defensa da paz, e da non violéncia, co-
mo un valor supremo. Nesta liña, manteñen
os bispos unha posición argumental antagó-
nica co terrorismo de ETA. Non
só fan unha valoración moral
“gravemente negativa” da ban-
da, senón tamén, “na debida
proporción, das persoas e gru-
pos que colaboran coas accións
terroristas, as agachan ou as de-
fenden”. O valor supremo da
paz é incompatíbel co terroris-
mo, asi reza a pastoral. Ainda
máis, os prelados amparan ex-
plicitamente aos concelleiros do
PP e do PSOE  por estaren no
ponto de mira dos atentados. Pi-
den o apoio da sociedade para
que estes partidos logren com-
pletar as suas listas eleitorais
nas municipais. Comparten as
medidas de seguridade adopta-
das polas autoridades con tal fin.
Aos cristiáns lembran-lles a ne-
cesidade de defender, acompa-
ñar e protexer aos edis ameaza-
dos e ás suas famílias. Non só
condenan o desafio á vida que se produz
neste contexto, senón que optan pola defesa
activa e o amparo da liberdade e do seu
exercício prático, eséncia da democrácia.
Finalmente, desde a consideración da paz
como valor superior incitan a todas as fór-
mulas políticas a revisar o próprio modelo,
para aceitar outro construído entre todos e
para todos, angustiosa necesidade neste mo-
mento histórico en Euskadi. Para os prela-
dos todas as opcións políticas son igual-
mente válidas, sempre que se defendan por
vias pacíficas e democráticas, respeitando
os direitos humanos. Nengunha ten un valor

absoluto e intanxíbel.
Velaí os alicerces da sua argumentación

e da sua proposta construtiva nun clima tan
tensionado. É natural que manifesten a sua
preocupación polas consecuéncias “som-
brias” dos efeitos da aplicación da Lei de
Partidos nun clima social tan dividido e
coa convivéncia tan alterada. Non fan máis
que exteriorizar a preocupación de moitos

cidadáns católicos, de diversa
tendéncia política, dos que son
pastores. Viven en Euskadi.
Albergan a “reserva cautelo-
sa” de que a deterioración da
convivéncia a quen máis vai
afectar vai ser precisamente
aos ameazados, que verán a
sua seguridade máis precariza-
da. Estaremos dacordo en que
a Lei de Partidos é un tema
candente en todo o Estado es-
pañol, máis en Euskadi. Ta-
mén que é esvaradizo e delica-
do do ponto de vista democrá-
tico, á marxe do problema bas-
co. Por que reacción tan aba-
fante e inquisitorial do Gover-
no e os seus corifeos, por mor
dunha “reserva cautelosa”?

O Sr. Aznar non suporta as
máis leves discrepáncias. Pero
moito menos se afectan a as-
pectos básicos dos seus dese-

ños. Neste caso, o obxectivo de lograr en
Euskadi un clima canto pior mellor, que fa-
ga ainda máis insuportábel a situación, coa
esperanza de lograr a división, retroceso ou
incapacidade operativa do nacionalismo
para governar. Asi poden proveitosamente
manter unha opinión pública española e
tensionada polo problema do terrorismo,
confundida e hostil a respeito dos movi-
mentos nacionalistas (lembran os bispos
que hai que distinguir entre nacionalismo e
terrorismo), incapacitada para pensar e rea-
xir perante outros problemas sociais, eco-
nómicos e políticos vitais, disposta a posi-

bilitar maiorias absolutas desde a reacción
emocional tan ben traballada como mani-
pulada. Paralelamente teñen facilidade para
aplicar medidas involutivas en matéria de
direitos e liberdades, de direitos sociais e
laborais e de competéncias autonómicas. O
modelo político arelado é o bipartidismo
puro e duro.

Os prelados de Euskadi exerceron a liber-
dade evanxélica e a vontade conciliadora. O
Governo de España pede ao Vaticano e á
Conferéncia Episcopal española desautoriza-
ción e reprimenda, exteriorizando asi non só
cais son as suas relacións de conivéncia coa
Igrexa como institución e como poder, senón
unha intoleráncia imprópria dun contexto de-
mocrático. Eis o problema.♦

FRANCISCO RODRÍGUEZ é o portavoz do BNG
no Congreso.
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Un rumor, con
seguridade fa lso,
a tribúe os problemas
físicos de M aricha lar
aos excesos da coca .
Está corrido por
M adrid , como tantas
outras mentiras sobre
a monarquía . Son os
problemas lóxicos,
derivados desa
protección excesiva ,
desa prohibición de
fa lar do rei e da súa
familia . O nde ha i
secreto nace a
murmuración. A  iso se
debe tamén, en boa
parte , o éxito de
vendas dun libro
innomeábel: El rey
golpe a golpe . 

O fútbol precisa
animación e Asia está
lonxe . A  organiz ación
contra tou a tres mil
siareiros coreanos
para que fixesen o
papel de animar a
España no partido
España -Paragua i.
M a is, por un erro,
acudiron ao campo
enfardados en
camisetas verdes.

O fútbol ocupa as
mañás de radios e
televisións. Polas
tardes queda má is
liberdade . O ense
cousas simpá ticas,
fóra do pensamento
único. Un bura tiño
fresco para os non
a feizoados ao
patadón. 

Co Mundial
pérdense horas
laborabeis. O ficinistas
con transistor. C ando
xoga España fuxen
ao bar. A  media hora
de bocadillo

Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis”

F elipe González

A cautela pastoral e a
intoleráncia governativa

FRANCISCO RODRÍGUEZ

A pastoral dos bispos planteaba “reservas cautelo-
sas”, dentro dunha argumentación contundente con-
tra o terrorismo. Pero o Governo non atura nengun-
ha discrepancia sobre as suas formulacións políticas.

‘O Sr. Aznar
non suporta as

máis leves
discrepáncias.

Pero moito
menos se
afectan a

aspectos básicos
dos seus
deseños”

Cartas

Sectarismo
O sectarismo é unha vella posición
irracional que, estando presente en
todas as actividades humanas, che-
gou a ocupar un lugar disolvente
en muitos discursos pretendida-
mente de esquerdas. Os sectarios
viven mentalmente nun eido parti-
cular, separado da sociedade que
din querer transformar e, convenci-
dos da sua teima, non necesitan
analisar o que pasa no mundo nen
achegarse á xente para comprender
as suas preocupacións, necesida-
des e aspiracións concretas. Todo o
contrario do que fan os que queren
que o mundo mude para ben. Nel-
son Mandela, para tomar un exem-
plo paradigmático que todos admi-
ramos, non necesitou ser sectario
para ser de esquerdas e nacionalis-
ta: a partir da defensa dos oprimi-
dos, dirixiu o seu discurso a toda a
sociedade surafricana.

Ven esta carta a propósito dun
colunista deste xornal, Xosé M.
Sarille, que me culpa de falar de
“sucesións” no BNG fóra dos pe-
ríodos asemblearios, cando as pa-
labras a que se refire formuleinas
en resposta a perguntas dunha
xornalista para dicir xustamente
ao contrario: dixen que van ser os
militantes da nosa organización
os que na próxima Asemblea eli-
xan libremente todos os seus can-
didatos e os seus dirixentes, fren-
te a tese da “sucesión (sic) que se
aveciña”, que anuncia paradoxal-
mente o propio colunista.  

Por apenas isto non tería es-
crito estas letras. Tampouco o fa-
ría para responder aos propósitos
do colunista cando identifica co-
mo unha renuncia a certos fins a
miña posición favorábel a que o
nacionalismo se abra máis á so-
ciedade que aspira a governar e
transformar, tratando de todos os

problemas e aspiracións lexíti-
mas que conducen cara unha so-
ciedade xusta e solidaria, nunha
estratexia destinada a convertir a
Galiza nunha nación política li-
bre, para alén da pura resistencia
nas posicións actuais, cando que-
da tanto campo por sachar. Un
sectario non ten porque sentirse
obrigado a identificar en concre-
to as miñas renuncias, nen acho
que o poidese facer, en todo ca-
so, porque non pudo ter lido nen
ouvido nada escrito ou dito por
min que se refira á renuncia a al-
gún obxectivo nacionalista, mes-
mo o da independencia nacional,
nen tampouco a algunha reivin-
dicación da esquerda e dos valo-
res da xustiza e da solidariedade. 

Tampouco por isto tería escrito
esta resposta. Menos aínda o faría
porque me teña comparado co ar-
cebispo Rouco Varela: estou afeito
a iso; outros sectarios fixeron nou-

tro tempo outras comparacións ta-
mén vilalbesas. Fágoo porque o
colunista considerou que lle era
útil mesmo misturar o meu nome
co de Le Pen. Manda carallo. Iso
xa non se pode deber unicamente a
un sectarismo do tipo normal, ten
que ser do tipo túzaro.♦

CAMILO NOGUEIRA

Nomes das rúas
O Concello de Ourense ten pre-
visto inaugurar unha nova e cén-
trica praza da cidade co nome de
“Plaza de Santo Antonio”. Dun
xeito ocultista e presuroso, ven de
trocar unhas placas identificativas
recentemente colocadas nos so-
portais dunha nova urbanización,
que xa tiñan o nome Rúa Teluro,
por unhas novas co referido nome
en castelán. Os veciños, ademáis
da sorpresa do troco –non comu-
nicado aínda oficialmente– están

A N A PILLAD O



Que en plena efervescencia do patriotis-
mo español (Rosa de España/Raúl de
España/Manolo do bombo de Espa-

ña/Viva España/España, España, España…) e
da política desmanteladora da direita, aínda ha-
xa progresistas de toda a vida que non reparen
na desfeita social que está causando a cachoei-
ra de leis retrógradas que nos ven enriba xa non
se sabe ben se é para rir ás gargalladas ou para
chorar de mágoa ou para berrar de noxo.

“Lei de Calidade do Ensino. Lei de Calida-
de dos Partidos. Lei de Calidade do Paro”, iro-
nizaba o Xosé Lois nestas páxinas. Leis e máis
leis que delatan o carácter intolerante e regresi-
vo do goberno central e do partido que o sus-
tenta. Vendo por onde vai a política do PP, é in-
críbel que moitos profesores progresistas de to-
da a vida se recoñezan e acastelen (“encasti-
llen”) na Lei de Calidade de Pilar del Castillo,
un proxecto académico con sabor a limpeza e
desquite e que nada ten a ver co que eles pen-
san, por moita floritura conceitual que lle bo-
ten. Esforzo, Itinerarios, Reválida, Repetición
de curso, Reforzo dos Directores, etc., velaí as
palabras máxicas empregadas pola ministra
que calaron fondo na conciencia ferida de moi-
tos profesores. O desespero polo deterioro
existente é o fascinio pola solenidade claustral
das palabras areladas. “As cousas non podían
seguir así. Xa era hora de que alguén fixera al-
go. A min tanto me ten que a Lei de Calidade a

propoña o PP como que propoña o demo. É ben
triste, se queres, que a propoña o PP, pero al-
guén tiña que facelo. Benvido sexa o sistema
de valores que sempre rexeron o ensino de ca-
lidade”, opinan moitos profesores, non sei se
guiados pola necesidade que teñen de agarrarse
a un cravo ardendo ante a situación de desfeita
do sistema educativo promovido pola Reforma.
Si, é certo o da desfeita, pero non é certo que
non teña importancia quen propoña a Reforma
da Reforma, sobretodo cando a nova lei non
nace do debate senón da imposición, como to-
do o que fai o PP, e cuxos obxectivos non se lle
escapan a ninguén. Toni Sala, escritor e xoven
profesor de secundaria, dos que aínda non tivo
tempo de queimarse, escrebeu un libro (Petita
crónica d’un professor de Secundária, coido
que hai tradución), que leva esgotadas varias
edicións e que aquí, en Catalunya, suscitou un-
ha chea de debates e comentarios, como se to-
do o mundo estivese agardando a que alguén lle
contase a vida dun instituto desde dentro. Cal-
quer profesor podía escreber unha crónica se-
mellante á do Toni Sala e non deixaría de pór o
dedo na chaga. O que fixo o PP foi aproveitar
esta situación de malestar á que se chegou, pa-
ra impulsar o modelo educativo co que sempre
soñou a direita: financiar aínda mais a privada,
aniquilar o sistema público de ensino, conse-
guir que estuden os que teñan máis capacidade
económica e intelectual e que os demais sexan

carne de mercado, implantar a relixión… é di-
cir, asestarlle o golpe definitivo á Reforma des-
pois de agradecerlle os servizos prestados. 

A LEI DE PARTIDOS é outra boa mostra do
delirio fundamentalista que orienta a acción
de goberno da direita. O PP é un partido de
pensamento único/solución única e non con-
cebe máis nacionalismo que o español nin
mais solución ao conflito plurinacional que a
súa e por iso segue coa cruzada contra os ou-
tros nacionalismos, preferentemente contra o
vasco, por ver de tornalos á situación preau-
tonómica da que nunca deberon ter saído. Ba-
tasuna é o pretexto dunha Lei de partidos que
vai dirixida contra o conxunto do nacionalis-
mo e que o PP exemplifica nesta secuencia de
igualdades: ETA = Btasuna= PNV = Igrexa
Vasca= Votantes nacionalistas = simaptizan-
tes nacionalistas = Nacionalismo = Terroris-
mo. A campaña agresiva do PP, que xa leva
tempo e antes das Eleccións Autonómicas de
hai un ano chegara ao asaño, responde a un
cálculo preciso, minucioso, milimétrico, de
canto pior mellor, para manter a tensión, ga-
ñar prestixio ante a “masa votante” e xustifi-
car calquer medida represiva, incluída a que a
todos nos ronda pola cabeza. Están aviados se
pensan que van arranxar as cousas xerando
unha fronte de hostilidade contra quen discre-
pe da súa política ou demostre connivencia co
nacionalismo. Quen lea detidamente a pasto-
ral dos bispos vascos e logo analice os co-
mentarios que lle dedicaron Aznar e o seu ga-
binete ministerial, darase conta da mentalida-
de involutiva e antidemocrática de quen go-
berna a España de Rosa e Raul, da Unidade
Inquebrantábel e das Leis de Calidade. 

Tamén podiamos falar da Lei do Paro, da
Lei de Estranxeiría, da Lei do Botellón e de
tantas outras leis e actitudes coas que o están
pulverizando todo. Iso que Manuel Rivas
chama “A industria do medo”; que, por certo,
estivo en Barcelona xunto con Quico Cada-
val, Xurxo Souto e outros, nunhas Xornadas
Sobre Narración Oral, e fixéronnos pasar uns
momentos inesquecíbeis. Hai quen, ante tan-
ta lei restritiva e abuso de poder, parece des-
pertar do soño “centrista” e recoñece agora a
dureza política do PP. A boas horas. E hai
quen, despois das Eleccións francesas, per-
guntaba onde estaba a extrema direita espa-
ñola. A resposta é obvia: a extrema direita es-
tá aí, onde estivo sempre, promulgando leis
contra os traballadores, desmantelando o en-
sino público, defendendo teimosamente a
unidade da patria fronte aos inimigos (con so-
tana ou sen ela) que pretenden desagregala,
chamándolle terrorista ou cúmplice dos terro-
ristas a quen non comparte o pensamento úni-
co/solución única, póndolle barreiras aos que
fuxen da fame xogándose a vida, apoiando
aos acosadores sexuais, arremetendo contra
quen ousa discrepar, etc, etc.. O caso é man-
ter o lume da memoria histórica e non decair
na denuncia do fascismo que nos invade.♦
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convértese en hora e
media . A  pa trona l
non protesta , os
xorna is non darán
conta do custo
millónario de tantas
horas perdidas. O
fútbol é de interese
xera l. O utra cousa
sería unha folga.

Unha nena e un
neno de ca tro anos
comparten pupitre no
colexio dos
Sa lesianos de Vigo.
Pasaban o tempo
dándose bicos e
apertas. Separáronos.
Está ma l visto ou
quiz á o a fecto
representa un
problema . “E iso que
os sa lesianos teñen
sona de progres” , di
unha na i. Tamén di
que nos maristas
ou nos xesuitas
sería pior. 

11 de setembro.
Sacrilexio: ha i que
pensa que os
norteamericanos se
bombardearon a si
mesmos.

En Hollywood
d icí ase que o que
importa b an eran as
entra d as vend id as,
non os contidos,  non
a  c a l id a de .  A gora
os empresarios
cinema tográ f icos
f ixeron unha
precisión: o que
importan son as
entra d as vend id as só
o primeiro f in de
semana ,  porque
p ara  o f in de
semana  seguinte a
xente xa  está  a
a g ard ar outra
novid a de .  

E se o que importa
é meter xente no cine ,
a índa que sa ia
botando pestes,
derívase que o
fundamenta l non é a
película , senón as
especta tivas creadas
antes, é dicir: a
promoción.♦

A fraxilidade da memoria histórica
EMILIO CID FERNÁNDEZ

A reespañolización do PP, que avanza cunha chea de leis debaixo
do brazo, dalle sentido á pregunta: ¿Onde está a extrema dereita?

Lauzán

Correo electrónico: info@anosaterra.com

indignados por ter que trocar to-
dos os datos de enderezo das súas
novas viviendas outra vez aos
subministradores básicos (luz,
auga, gas, teléfono, etc.), e moles-
tos pola denominación en caste-
lán e pola referencia relixiosa nun
Estado (presumibelmente) acon-
fesional, segundo a Constitución.
A oposición política á maioría ab-
soluta do goberno do alcalde do
Partido Popular en Ourense, Ma-
nuel Cabezas, aínda non fixo nin-
gunha xestión ao respecto.♦

MIGUEL MOREIRAS
(OURENSE)

No noso Concello,
en... castelán 
Hai uns días fun á Biblioteca Pú-
blica Municipal de Burela, e ao
pé da porta había un cartaz que
dicía: “No noso Concello, en Ga-

lego”, o que me pareceu bastante
ben. Pero para a miña sorpresa,
cando me dispuña a entrar pui-
den ver como o horario da bi-
blioteca estaba en castelán. Unha
vez dentro, atendeume unha mu-
ller moi amabelmente... en caste-
lán. Pero isto non é todo, porque
se vas ás oficinas do concello
atenderante case que na súa tota-
lidade en castelán; se vas pase-
ando pola rúa poderás ler nos
contedores do lixo: “Mantén Bu-
rela limpia”, nos paneis de licen-
cias de obra “aparejador”, nas
portas dos garaxes “paso de Ca-
rruajes”... Días máis tarde vol-
vín á biblioteca e xa retiraran o
cartaz. Creo que foi unha deci-
sión bastante razoábel ao non
querer ser uns hipócritas. Pero se
aínda queren ser menos hipócri-
tas eu diríalles que optasen pola
seguinte fórmula: “En nuestro
Concejo, en Castellano”.♦

ROBERTO BOUZA OROSA
(BURELA)

Reciclaxe BNG/PSOE
A xestión de sólidos urbanos no
conxunto das cinco cidades go-
bernadas por coalicións
PSOE/BNG é profundamente in-
satisfactoria para a Federación
Ecoloxista galega (FEG). En lu-
gar de seguiren o bon exemplo da
Coruña semellan conformarse coa
opción preferente de SOGAMA.

Os sinais esperanzadores son
os anuncios de Lugo e Santiago
da futura construción de senllas
plantas de reciclaxe e composta-
xe. Pero en Santiago as contradi-
cións entre o conceleiro de me-
dio ambiente (BNG) e o alcalde
(PSOE), espertan grandes dúbi-
das sobre o destino final do lixo.

Agás Santiago todas as cida-

des gobernadas por PSOE/BNG
envían os seus resíduos á inci-
neradora de SOGAMA. Os ecolo-
xistas galegos apostamos pola
reciclaxe e compostaxe, rexeita-
mos o sistema de SOGAMA SA e
apoiamos os planos de residuos
de A Coruña, Illa de Arousa,
Mancomunidade do Barbanza e
Consorcio das Mariñas (agrupa
nove concellos da area matropo-
litana da Coruña, entre eles dous
gobernados polo PP.).

FEDERACIÓN
ECOLOXISTA GALEGA



Segundo Portomeñe este foi o
“congreso da renovación”, co-
mezando unha nova etapa para o
PCG. Xeira que viría determina-
da pola incorporación dos comu-
nistas aos foros e organizacións
que apostan pola construcción
“dun novo mundo”, no que a
globalización sirva ás persoas e
non aos monopolios. Un novo
mundo que “é totalmente posí-
bel”, segundo Portomeñe. 

A nova dirección do PCG
aposta por afortalar o partido,
dándolle maior protagonismo e
dinamismo ás organizacións co-
marcais e potenciando o traballo
social dos militantes. Neste sen-
so, consideran básico o traballo
nos “novos movimentos sociais”.

Plataformas electorais

Os seus ex compañeiros, que
fundaran EdG, hoxe desapareci-
da, apostan por impulsar plata-
formas eleitorais cara as eleic-
cións municipais. Cando anun-
ciaron a súa disolución, deixaron
de manifesto que non significaba
que abandonaran a política.

Agora, o ex-deputado Xosé
Manuel Pazos, anunciou que es-
tá a pór en marcha no Morrazo
unha plataforma que tenta con-
currir aos comicios locais nos
catro municipios. De momento,
afirma, xa teñen estrutura en

Cangas e Moaña, pero pretenden
elaborar candidatura tamén en
Bueu e en Marín. O nome esco-
llido sería o de “Iniciativa polo
Morrazo”, a imaxe de Iniciativa
per Catalunya. Esta plataforma
está en proceso de legalización.

Segundo afirmou Pazos, esta
non vai ser a única plataforma.
“Estamos traballando en varios
concellos galegos, partindo de
iniciativas comarcais ou locais,
através de xente progresista ou
de esquerdas que, evidentemente
non son do PSOE nin do BNG”.

Neste senso, Pazos afirmou
que “a primeira referencia en
Marín son os expulsados do
BNG”, que forman parte hoxe
do Goberno municipal co
PSdG-PSOE. Pazos recoñeceu
que aínda non hai nada falado
con este grupo. Segundo puido
saber A Nosa Terra, o grupo
destes concelleiros  ex-BNG
non se mostra unido. Algún po-
dería fichar polo PSdG-PSOE,
outros poderían aceptar esta
proposta, pero tamén hai quen a
rexeita xa de antemán.

Outros concellos nos que po-
dería apresentarse a extinta EdG,
a xeito de Plataforma serían, se-
gundo Pazos, Mugardos, O Gro-
ve, Culleredo e Mos. Quer dicer,
naqueles lugares nos que o grupo
liderado por Anxo Guerreiro tiña
unha mínima base organizativa.♦

Os bispos
sen medios de
comunicación
e a prensa
confundida
O documento dos bispos vas-
cos provocou auténticos co-
rrementos e despistes na pren-
sa. Os medios do Grupo Prisa
(El País e a cadea Ser) come-
zaron por criticar a pastoral na
liña dos xornais da dereita.
Coa excepción de Iñaki Ga-
bilondo, sempre máis coñe-
cedor da situación no País
Vasco. Unha vez que Aznar
ofreceu a súa dura réplica aos
bispos, El País e a Ser prega-
ron en parte as súas velas, an-
te o risco de quedar aos pes
dos cabalos populares. Zapa-
tero, pola súa parte, visto o
novo panorama, limitouse a
pedir un cambio de tema e
tranquilidade. Feble aporta-
ción para un candidato a pre-
sidente. Entre os medios con-
servadores sentou, por supos-
to, moi mal o apoio do plena-
rio da conferencia episcopal
aos bispos vascos. ABC (8 de
xuño) adicouse a furgar nas
diferencias neste organismo,
dividíndoo en bos (encabeza-
dos por Rouco) e maos (lide-
rados polo catalán Carles).
Todo un retroceso para a de-
reita. ¿Volve haber bispos ro-
xos como Tarancón e Añove-
ros no franquismo? Lembre-
mos aquelo de “Tarancón ao
paredón”, consigna dalgúns
falanxistas. La Vanguardia,
dando mostras de seny cata-
lán, publicou (7 de xuño) o
documento integro dos bispos
vascos. En todo caso, a Con-
ferencia Episcopal Española
ofreceu un texto para a refle-
xión nas facultades de xorna-
lismo. O Comité Executivo da
mesma sinala que “a liberda-
de de información e de opi-
nión non autoriza a ningunha
instancia social a desfigurar o
sentido do documento [refíre-
se á pastoral vasca], omitindo
partes esenciais ou facéndolle
dicir o que realmente non di”.
Posteriormente, nunha entre-
vista, o arcebispo de Sevilla,

Carlos Amigo, sinala que “a
Igrexa non é rica, nin podero-
sa. A proba é que, á hora de
poder expresarse e comuni-
carse, non ten grandes medios
de comunicación, nin un gran
poder de influencia, senón
que, ao contrario, vese traida e
levada, e golpeada...” (El Pa-
ís, 9 de xuño). É esta unha
análise semellante á expresa-
da polos colectivos sociais
presentes no recente Foro da
Comunicación celebrado en
Santiago. Como se ve a lista
de manipulados pola prensa
aumenta e inclúe a colectivos
outrora insospeitados.♦

O ‘seguidismo
vergoñento’
do PP
Victorino Pérez Prieto sae
no Diario de Ferrol (9 de

xuño) en defensa do docu-
mento dos bispos. Di non
querer pararse na manipula-
ción acostumada do PP, se-
nón “no seguidismo vergo-
ñento dos que repiten as sú-
as consignas”. Pérez Prieto
afirma que “a excelente pas-
toral dos bispos vascos de-
féndese a si mesma”. “Non
hai máis –engade– que ler
detidamente o texto, cousa
que parece que a maioría dos
que falaron non fixeron”. O
articulista remate cunha fra-
se do propio documento: “É
necesario optar pola paz. Pe-
ro optar pola paz significa
non manipulala poñéndoa ao
servicio doutros intereses”.♦

‘Fraga rompeu
os acordos
de Alxer con
ETA’, segundo
Guerra
Pedro Ruíz entrevista en
TVE-2 (6 de xuño) a Alfon-
so Guerra. O ex-vicepresi-
dente di que a oposición de-
be estar sempre co goberno
en asuntos de terrorismo.
Pero ben logo, coa habilida-
de que tanta sona lle pro-
porcionou no seu día, Gue-
rra solta a seguinte exclusi-
va: “O acordo do 92 con
ETA en Alxer estaba pacta-
do coa oposición, pero rom-
peuno Fraga e o PP”. Lém-
brese que a doutrina oficial
dicía ata agora que a nego-
ciación de Alxer fora rota
por ETA.♦

Carlos Amigo Vallejo, arzobispo de
Sevilla.
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Ricard María Carles, cardeal de Barcelona.

UN LIBRO DISTINTO: Por delicto de amor - J. Estévez L.

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

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

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

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

Carlos Anxo Portomeñe
sustitúe a Carlos Dafonte
á fronte do PCG

A.N.T.
O Partido Comunista de Galicia mudou de secretario xeral no
seu último congreso, o duodécimo, celebrado o pasado fin de se-
mana en Compostela. O lucense Carlos Anxo Portomeñe sustitúe
a Carlos Dafonte, que optou por non presentarse á reelección.

O ex-dirixente de EdG, Xosé Manuel Pazos, está promover unha Iniciativa polo Morra-
zo, cos ollos postos nas eleccións municipais.                                           Arquivo A N T



A Mesa de Normalización per-
deu presencia nos últimos anos.
¿Hai culpas propias ou é a con-
secuencia dun clima xeral?

CARLOS CALLÓN. Concordo
con que a Mesa perdeu iniciati-
va e tamén presencia. Non hou-
bo nin unha nota de prensa can-
do os tribunais lle negaron a ra-
zón a Paco Vázquez. Algúns so-
cios fixemos propostas e ofrecé-
monos a traballar e non fomos
atendidos. O acto do Bierzo e o
último encontro sobre a lingua
foron propostas da nosa candi-
datura. Xosé M. Sarille ofreceu-
se en febreiro a integrarse na
Permanente e recibiu a resposta
de que podía xerar problemas
de convivencia. Non todo, xa
que logo, se pode atribuir á des-
mobilización social. Á Mesa
cómprelle un novo motor.

EMILIO INSUA. É evidente
que a Mesa ten menos presencia
que hai cinco ou dez anos. Igual
que Adega, as asociacións cul-
turais, a CIG ou o SLG. O con-
texto é recesivo. Hai posiciona-
mentos políticos moi reacciona-
rios e o caciquismo segue aba-

fando a maior parte das iniciati-
vas que nacen da sociedade. Ta-
mén hai cansancio despois de
vinte anos de tensión normali-
zadora. Doutra banda o na-
cionalismo político absorbeu
cadros, por exemplo para os
concellos. Agora ben, Carlos
acaba de dicir, por exemplo, que
non se enviou nota de prensa
polo de Paco Vázquez e si se
enviou, pero case ningún medio
a publicou. Nos meios de comu-
nicación estase dando unha opa-
cidade moi grande.

¿Modificouse a pior?
E.I. Si, o espacio para a Me-

sa é máis pequeno. Tamén pode
ser que os medios consideren o
debate lingüístico como algo xa
secundario. Por outra parte, res-
pondendo a Callón, el recoñece
que se puxeron en práctica va-
rias iniciativas deles. Iso des-
minte a acusación de que non se
aceptaban as súas propostas.
Tampouco é certo que a Mesa
carecese de iniciativa. Non or-
ganizamos un 17 de Maio, se-
nón tres: o Correlíngua, a mani-
festación e o acto do 19 en Vila-

franca. Claro que puderon sair
mellor, pero tiveron repercu-
sión. Por outra parte estableci-
mos un diálogo con moitas enti-
dades, correxindo un ambiente
que estaba deteriorado polo
conflito normativo.

C.C. Eu fun responsábel de
dúas zonas. Implantar a organi-
zación nas comarcas é difícil,
pero aínda o é máis cando non
se vai por elas. Na Coruña levan
tres anos pedindo que acuda alí
alguén da directiva. 

E.I. A min non me consta
esa solicitude, senón iría.

C.C. Ninguén dúbida das
intencións, pero si das dinámi-
cas. Tardáronse tres anos en
editar un folleto sobre antropo-
nimía. Corina Porro e Diz
Guedes falaron en español de
cote e a Mesa non dixo nada.
No Correlíngua participaron
varias organizacións, a Mesa
só fixo a páxina web. Colabo-
radores importantes como
CCOO descolgáronse das acti-
vidades. Quen moveu os actos
do 17 non foi a Mesa que non
ten organización, aínda que si
afiliados. O do Bierzo estivo
desenfocado, a penas se contou
cos grupos dalí e, respecto aos
medios de comunicación, hai
dificultades, pero púdose facer
máis. Os primeiros artigos que
publicástedes en meses foron
os de agora, ao xurdir unha no-

va candidatura á directiva. No
tocante ao diálogo con outras
organizacións, cómpre ter en
conta as diferencias entre elas:
hainas políticas, sindicais e
culturais. En todo caso a Mesa
debe ser o motor, o árbitro, non
unha máis.

Sería bon falar agora do
futuro.

E. I. Inténtase presentar unha
situación catastrofista da Mesa.
Son reproches de pouca monta
que agachan o problema funda-
mental. Estou conforme con Ca-
llón en que existe un problema
organizativo, pero non coincido
coa solución que el propón. A
Mesa conta cunha escasa im-
plantación territorial e cun só lo-
cal en Santiago e aínda que ten
tres mil socios non promove ac-
tividades locais ou de comarca.
É un problema que se constatou
sempre, nos seus 16 anos de his-
toria. Agora a candidatura de
Callón quere convertir a Mesa
nun Greenpeace, cun grupo de
cadros preparados e a xente de-
trás. A min, en cambio, paréce-
me que a Mesa só ten sentido se
é asamblearia e democrática. O
problema que padece non é de
falta de xente preparada, senón
de extensión da organización ás
comarcas e a solución non resul-
ta doada. Hai que reforzar os
contactos, montar locais comar-
cais. A respecto dos actos do

Bierzo e sobre a crítica que fai
Callón quero dicir que nós non
fixemos paracaidismo. É falso
que non contasemos cos colecti-
vos dalí, porque estivemos en
contacto permanente.

C.C. A Mesa non pode se-
guir tendo a dimensión dunha
asociación cultural, como oco-
rre hoxe. Pechouse o local de
Ourense. É preciso contar con
xente formada e hai que rema-
tar co presidencialismo actual.
Nós dicimos que hai que refor-
mar a estrutura da Mesa, pero
non é algo que se vaia discutir
nesta asemblea. Temos un es-
bozo que haberá que debatir e
mirar. Facemos, é certo, a pro-
posta de criar unha Fundación
que complemente o traballo so-
cial da Mesa co desenvolve-
mento do proxecto Alén-Miño,
unha escola de cadros, un labo-
ratorio de ideas, e que colabore
con outras organizacións e ins-
titucións, mesmo de Portugal.
A profesionalización hai que
estudala, non debemos ser ti-
moratos niso. 

E.I. Quero volver un pouco
atrás para negar a afirmación
de que a Comisión Permanente
non quería diálogo. Eu perso-
almente falei contigo o seis de
maio e quedamos para vernos
o día 15, pero o oito metéste-
des o tema na comisión de ga-
rantías, con sinaturas recolli-
das de antes. A vosa ruptura do
diálogo foi premeditada e uni-
lateral. Presidencialismo nun-
ca houbo e das tres propostas
que presentades, dúas xa están
feitas. A Fundación xa existe
pero está hibernada por falta
de medios. O mesmo ocorre co
proxecto Alén-Miño por falta
de efectivos. Na época de Sari-
lle xa había os mesmos proble-
mas. A miña proposta é de diá-
logo plural e aberto. A Mesa é
importante, pero non é a única
entidade, nin necesariamente a
mellor. O descolgue de CCOO
non é culpa da Mesa, senón
doutras entidades. Non sei se a
vosa candidatura ten a mesma
postura integradora ca nós. Eu
defendo un gran pacto social
pola lingua e un encontro para
poñer as bases dun novo plano
xeral de normalización lingüís-
tica.

C.C. O obxectivo da Perma-
nente era adiar o debate, para
poder practicar unha política de
feitos consumados.

E.I. O trasfondo das vosas
presas e a urxencia de convocar
a asamblea en xuño estaba na
renovación do liberado [funcio-
nario da Mesa], cando eu xa di-
xera que se eu me liberaba ago-
ra e logo gañaba a vosa candi-
datura non habería problema
para que pasase a algún de vos. 

C.C. Non me parecen boas
as críticas ad hominem. Aquí
non hai ningún asalto á directi-
va. Só o exercicio do dereito de-
mocrático a presentar unha can-
didatura alternativa para que a
Mesa non sega a esmorecer.

¿Estarían dispostos aínda
a consensuar unha candidatu-
ra única?

C.C. Pola nosa parte si.
E.I. Unha vez que o proceso

foi como foi e tal como están as
cousas non me parece oportuna
ningunha compoñenda.♦

Nº 1.038 ● Do 13 ao 19 de xuño de 2002 ● Ano XXV

Debate cos candidatos a presidir a Mesa de Normalización Lingüística

Emilio Insua / Carlos Callón

Emilio Insua, á esquerda, membro da actual Permanente da Mesa. Á dereita, Carlos Callón que encabeza a lista alternativa.                                            PA C O  VILABARR O S

A.N.T.
A súa opinión non difire sobre a situación do galego, nin so-
bre a necesidade de darlle un impulso, pero encabezan dúas
candidaturas diferentes á dirección da Mesa de Normaliza-
ción Lingüística, un colectivo cargado de prestixio e con da-
zaseis anos de historia que o sábado día 15 celebra unha ten-
sa asamblea de socios. Velaí o que pensan ambos candidatos.



P.B.
A Xunta di que na planifica-
ción enerxética a dez anos non
ten prevista a instalación dun-
ha nuclear no país. Pero o de-
bate está aberto e o conselleiro
de Industria e Comercio, Ro-
dríguez Yuste non descartou
no Parlamento o apoio da Xun-
ta a construcción dunha cen-
tral en función de necesidades e
directrices da UE. No mesmo
pleno, o PP rexeitou unha pro-
posta do BNG que tiña como
obxecto a declaración de Gali-
za como zona desnuclearizada.

Da intervención do conselleiro
de Industria e Comercio, Rodrí-
guez Yuste tamén se deduce que
o PP deixa a porta aberta á ins-
talación en Galiza dunha central
nuclear. O conselleiro insistiu
en que a planificación do Go-
berno galego non contempla
ningunha planta nuclear nos
próximos dez anos pero tamén
advertiu que “outra cousa é a
necesidade de contar, a escala
comunitaria e no futuro, con
maiores aportacións de enerxía
nuclear”. Rodríguez Yuste indi-
cou que o peche de centrais no
Leste de Europa vai provocar
problemas de abastecemento e
mantivo que “futuras necesida-
des enerxéticas fan imprescindí-
bel abordar as estratexias a se-
guir conxuntamente, dentro dun
debate xa aberto no seo da Co-
munidade Europea”, un debate
que califica de”oportuno e nece-
sario”. Para o conselleiro, que
se aferrou ao argumento da re-
novación técnica para defender
a industria, o “equilibrio entre a
oferta e a demanda é fundamen-
tal” á hora de ter en conta a
enerxía nuclear.

Na súa intervención, Rodrí-
guez Yuste contestaba ao deputa-
do do PSOE, Miguel Cortizo,
que perguntaba se a Xunta tiña
intención de favorecer a cons-

trucción dunha central no país.
Pero o debate xa chegara ao Par-
lamento da man do BNG que
despois das declaracións da co-
misaria europea Loyola de Pala-
cio e do propio presidente da
Xunta, Manuel Fraga, apresen-
tou unha moción que tiña como
obxecto “activar perante a Admi-
nistración central a declaración
de Galiza como zona desnuclea-
rizada, impedindo a implanta-
ción no futuro de toda instala-
ción de xeración eléctrica funda-
mentada na tecnoloxía nuclear”. 

O seu deputado, Xosé Díaz,
foi claro: “a nuclear é unha tec-
noloxía obsoleta” e con ironía
vinculou as declaracións de Ma-
nuel Fraga á preparación da sua
viaxe aos EE UU, á vista da
campaña de Bush contra a mo-

ratoria nuclear. Na defensa da
súa moción, o deputado do
BNG lembrou que Galiza ex-
porta o 40% da electricidade
que produce e o 67% dos deri-
vados do petróleo da refinería
instalada na Coruña. 

A proposta non conseguiu o
apoio do PP e, na mesma liña
que o conselleiro de Industria, o
deputado do PP, Manuel López
Outeiral, comentou que “o futuro
enerxético ven vinculado ao fu-
turo tecnolóxico e que dentro de
20 anos xa veremos o que pasa”.
No intento de quitarlle importan-
cia á iniciativa do BNG, o porta-
voz do PP tamén afirmou que o
termo desnuclearizada non ten
nengún valor administrativo ou
xurídico e apostou porque sexan
instancias europeas as que defi-

nan os modelos de producción
enerxética. Da súa intervención
tamén se tira que, ademais da re-
novación técnica, o defice ener-
xético é  outro dos argumentos
que vai manexar a nova campaña
pronuclear.

“A enerxía nuclear é suxa,
ineficaz e cara” resumía o depu-
tado do PSOE Miguel Cortizo,
que  tamén aproveitou as súas in-
tervencións para denunciar a su-
bordinación da política enerxéti-
ca no Estado a poderosos intere-
ses económicos. Cortizo men-
cionou a posibilidade de que a
introducción do debate sobre a
enerxía nuclear teña como ob-
xecto –alén de implicacións a
longo prazo– prorrogar a vida de
centrais “que terían que pechar
dentro de pouco”.♦
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Valladares
XOSÉ M. SARILLE

Celebráronse días atrás
unhas xornadas sobre
este político

pontevedrés. Foi ex-
presidente do Goberno espa-
ñol, pero pesa tanto a indife-
rencia que até a páxina web
da Moncloa pon que naceu
na Fonsagrada. É o esqueci-
do da política galega e
catalana do século vinte. Un
carácter. Nesta civilización,
amante das paixóns e as
sacudidas, Portela Valladares
préstase para ser
especialmente admirado. 

Chegou á Fonsagrada no
ano catro coa pistola metida
no cinto, varreu nas
eleccións aos vellos
caciques e instalou un distri-
to á súa medida. Construiu
unha utopía rexida pola
familia Peñamaría, con coo-
perativa agrícola, caixa de
aforros e goberno
municipal, sen que este epi-
sodio estexa estudado, nen
pouco nen moito. Só o lem-
bran entre néboas os
montañeses vellos. Tamén
se enfrontou a tiros aos pis-
toleiros na Barcelona da Lei
de Fugas. Na rúa Boquería,
naturalmente. Cando o
nomearon gobernador da ci-
dade, a proposta dun
anarquista, coñecía os
baixos fondos como
ninguén. Foi  Presidente da
Generalitat nomeado desde
Madrid, liberal, equilibrista
e funambulista, defensor do
Estatuto de Galiza e aliado
de Castelao. Era dandy, cul-
to, desconcertante, guapo,
golfante e opulento. Franco
rouboulle as propiedades e
hoxe ninguén sabe quen as
ten. Testou a favor do
Museo de Pontevedra;
Filgueira Valverde
encarregouse de non deixar
rasto da súa memoria por
nengures. Cousas do
erudito. 

A Biblioteca Nacional de
Catalunya posúe a súa docu-
mentación persoal, mais está
sen revisar. Os historiadores
non saben dela e as
institucións pontevedresas
tampouco. Foi galeguista
convencido e podería ser na-
cionalista se lograse articular
unha organización soberana.
Cociñou o Pacto de
Barrantes. 

No 36 fuxiu de Barcelona
vestido de muller
sufraguista; entretanto os
fascistas birlábanlle en Vigo
El Pueblo Gallego.
Exiliouse, quixo dialogar con
Franco en plena guerra e
acabou ao servizo da
República. Caralla Rampan-
te –como lle chamaban as
putas de Pontevedra– era
controvertido onde os hoube-
se, mais amaba a Galiza, o
seu país; admiraba a
Catalunya e consideraba que
o pacto e as normas eran úti-
les fundamentais para convi-
vir. Un tipo de cinema. Cón-
tanolo José Antonio Durán,
mais era para que o filmase
Xavier Villaverde.♦

A min que tanto me gusta Europa e que tan-
to me gusta viaxar, veume  ás máns, de ca-
sualidade, un itinerario para se perder duran-
te cinco días por Francia e Bélxica que, con-
feso, me produciu unha insana envexa.   A sa-
ída foi do aeroporto de Vigo, un martes, pou-
co antes das dúas da tarde, con destino a Pa-
rís. Como a cousa era moi cansada, toda a
tarde foi de relax. Pola noite, percorrido en
autocar para unha visita a un París ilumina-
do, con cea nun restorán típico.

O mércores, viaxe a Estrasburgo que,
como cae tan lonxe, se fixo en avión; visita
ao Consello de Europa, para que non se di-
ga; xantar en restorán típico, e unha man-
chea de tempo libre para coñecer a fermosa
cidade medieval. Xa contra da noitiña, vol-
ta ao aeroporto e regreso a París onde, ta-
mén, agardaba un típico restorán, ¡faltaría
máis!

O xoves tocou Bélxica. Pola mañá, viaxe
a Bruxelas nun “alta velocidade” dos de ver-
dade. Visita ao Parlamento Europeo coma

calquera excursión que se precie, e recep-
ción, seguida de mantel, na Fundación Gali-
cia-Europa. Pola tarde, viaxe a Bruxas, unha
das máis fermosas cidades europeas, e regre-
so a París, tamén nun “alta velocidade”. E á
noite, o terceiro dos restoráns típicos.

Pero para memorábel, o programa do
venres. Pola mañá, visita panorámica a París,
incluíndo Torre Eiffel, Montmartre, Campos
Elíseos, Arco de Trunfo, e digo eu que tamén
Trocadero, Inválidos, Notre Dame e mesmo
a ponte onde morreu Lady Di, finalizando
con almorzo en restorán, ¡como non!, típico.
Xa pola tarde, percorrido en “bateau-mouge”
ao longo do Sena; algunha actividade menor,
e cea de despedida no restorán panorámico
da Torre Eiffel. E como en París non é cousa
de se ir así á cama, pois antes de se retirar, es-
pectáculo no Lido.

O sábado, regreso a Vigo, vía Madrid, pe-
ro non ata as seis e cuarto da tarde, co que
houbo toda unha mañá para facer o que ape-
tecese, sen que ao final faltase o consabido

almorzo en típico restorán.  Pois que queren
que lles diga. Que non está nada mal. O úni-
co malo, por lle poñer algún pero, é que esta
viaxe só a puidesen disfroitar 24 galegos. Pa-
gar, pagámola todos; pero só 24 privilexia-
dos da Deputación de Pontevedra a gozaron.
E puideron ser máis, pero por vergoña algúns
deputados renunciaron á excursión.

Iso sí, vender, vendéronola coma unha
viaxe de traballo para coñecer as institucións
europeas. ¡E non é a primeira vez, nin a se-
gunda, nin a terceira, nin a... que o fan!

Por certo, ¿xa cumprimentou vostede a
súa declaración da renda? Pregunto isto por-
que ¡non vaia ser que o señor Abeledo e os
seus deputados provinciais non teñan para
iren de excursión o próximo mes!

Só unha cousiña lles pido aos da Depu-
tación, que para iso vivín tantos anos en Vi-
go. Cando toque Escandinavia, avisen, que
a esa viaxe sí lle teño moitas gañas. E se hai
que poñer algo, por iso que non quede. ¡Se-
rá por cartos!♦

Para a próxima viaxe, avisen
XOSÉ LUÍS MUÑOZ

A Xunta non descarta a instalación dunha central

O PP rexeita declarar
Galiza zona desnuclearizada

O PP insiste en que o futuro precisará da enerxía nuclear. Na foto, imaxe da central nuclear de Cofrentes.



Aznar dinos que a pastoral dos
bispos vascos é un chamamen-
to á violencia. 

Forma parte do estilo do presi-
dente do Goberno. Está no seu de-
reito de criticar o que non lle gus-
ta, pero non se contenta con iso,
senón que interpreta afirmacións
que non existen. Na súa opinión, o
documento di que as vítimas esta-
rán moito máis ledas se os verdu-
gos andan soltos... ¿Pero en que
parte do documento leu tal cousa?
O Goberno tiña saídas moi inteli-
xentes pero recusounas todas e
apostou pola confrontación. Podía
ter reparado en que a carta pasto-
ral condenaba inequivocamente a
ETA, solidarizábase coas vítimas
e, a maiores, daba o paso que hai
que dar: o da coraxe política. Asu-
mir o compromiso de crearmos un
clima de paz, evitar que un pro-
xecto de lei como ese derrame as
relacións civís no País Vasco; é
preciso rematar coa tortura e de-
bemos, aínda que só sexa por hu-
manidade, aproximar os presos
aos seus. Consideracións que for-
man parte indisolúbel da postura
tradicional do clero vasco. De fei-
to xa se botaba en falta a voz da
igrexa vasca nesta cuestión. Non
só tiña o dereito senón o deber de
pronunciarse. Facéndoo de xeito
medido e prudente recibiron laba-
zadas a eito: comentarios desme-
didos, ameazas... “Tomamos no-
ta”, dinlles. Mágoa non tomasen
nota antes de asinaren os acordos
do 79, por exemplo, que puxeran
o Estado polo chan e a Igrexa po-
los ceos ¿Non? ¿Que significan
esas ameazas? ¿Que queren meter
aos bispos vascos nun avión, co-
mo tentaran facer con monseñor
Añoveros no 74 e darlles Halperi-
dol  para que vaian drogados e
non sexa o caso de que vaia Uriar-
te trabar un garda? Que ridículo.
O Vaticano dilles que falen coa
Conferencia Episcopal Española e
a Conferencia Episcopal chama a
atención ao Goberno. ¿Pois que
esperaban? Parece como se esti-
vesen a perder a intelixencia.

¿Que situación é previsíbel no
País Vasco coa Lei de Partidos?  

Ten fundamento a desconfian-
za do PNV e a inquedanza de Ar-
zalluz ao pensar que a medida da
ilegalización vai repercutir na
multiplicacións dos apoios sociais
a Batasuna. Se Batasuna estaba a
perder de vagar e sen pausa as sú-
as pezas institucionais máis claras:
hai tempo Batzarre, despois Zutik,
e agora Aralar, que ten unha forza
importante con Zabaleta á cabeza,
e que se desfacía nunha polémica
incesante que afectaba aos ali-
cerces da organización. Agora re-

ceben a axuda envelenada do Go-
berno en forma de ilegalización.
Quen estea aferrado a posicións
numantinas, convencerase aínda
máis da súa estratexia ao ver que o
Goberno emprende unha cruzada
contra eles. O nacionalismo mode-
rado vaino pasar mal: radicalizán-
dose para ocupar o espazo de Ba-
tasuna, caerá no panterlo que lle
está armando Aznar e os seus; se
permanece como está e deixa que
os outros marchen as tebras exte-
riores sen mover un dedo, faltará
as súas máis elementais esixencias
de solidariedade abertzale. Pode-
mos pensar que queren levalos ao
radicalismo abertzale para, chega-
dos alí, presentar a idea de que to-
do nacionalismo vasco e caldo de
cultivo do terrorismo. Entre o te-
rrorismo e nós existe Batasuna.
Ilegalizándoo, desaparecerá ese
colchón social e institucional dos
grupos pequenos, activos e dina-
mizadores. Ficarán o PNV e Eusko
Alkartasuna fronte a actividade ar-
mada de ETA. ¿Qué leva a Aznar
a esta decisión? Os asesores, con
Mayor Oreja á cabeza, convencé-
rono de que recadaría votos coa
ilegalización de Batasuna. En caso
contrario, non o faría. ¿Cando

anunciaran algo semellante? No
ano 96, Aznar dicía que só a un
parvo se lle pasaría pola cabeza
ilegalizar Batasuna. Que as con-
dutas terían que depurarse indivi-
dualmente pero que non era cousa
de levar as organizacións aos tri-
bunais, porque por si propias nun-
ca delinquen.

Na historia contemporánea
de España, non é nova a tenta-
ción de chamar por Valeriano
Weyler. 

É un exemplo que ven ao caso
porque aproxima a situación actual
a Antonio Cánovas, un dos mestres
máis venerados por Aznar. Cánovas
formulaba a súa talentuda política
en Cuba sobre tres aspectos: firme-
za, inflexibilidade, máxima retórica.
Aznar aplica esta cartilla ao País
Vasco dende hai tempo. Está con-
vencido de que ese é o camiño do
trunfo. No caso de don Antonio Cá-
novas xa sabemos cal foi o final: os
Estados Unidos estaban felices e os
españois choraban. Aznar non só
odia o nacionalismo vasco senón
calquera forma de rexionalismo. Ju-
lio Anguita contoume o que lle dixo
o actual presidente hai tempo: “Mi-
ra, Julio, se es honrado terás que ad-
mitir que a inclusión das autonomí-

as na Constitución foi por imposi-
ción da ETA”. ¿Que se pode esperar
de alguén que pensa que as autono-
mías son un mal absoluto? Aréplica
para quen di tal cousa sería: non me
merece a pena seguir a falar con
vostede. ¿Vostede cre realmente
que a unidade patria está en perigo
pola existencia do réxime das auto-
nomías e que este sistema non pro-
cede do acordo constitucional se-
nón dun acordo coa ETA?” Foi o
que lle dixo Anguita: “Ti virulas,
presidente. ¿Pensaches ben o que
estás a dicir?” Tamén se pode lem-
brar que esa fora a postura de Fraga
que propugnara a abstención na vo-
tación do texto constitucional en
virtude do Título das Autonomías.
Esa é a postura que psicoloxica-
mente conserva Aznar, que coida
que son chegados os tempos de re-
descobrer as mellores raíces do pa-
triotismo español, único lídimo nas
fronteiras do Estado onde os demais
son atentados contra a unidade e in-
divisibilidade da patria. ¿Que ven
sendo a indivisibilidade? Os xuris-
tas consideramos que este concepto
é moi desafortunado. En dereito ci-
vil, algo que é indivisíbel, véndese
en subhasta pública. O xurista do
XIX español dicía que a indivisibi-
lidade era un mal co que hai que re-
matar. A división do que é común é
un dereito. Común e indivisíbel non
pode ser. Ou común ou indivisíbel.
As dúas cousas non.

Escoiteille dicir que na estra-
texia de Aznar contra o naciona-
lismo vasco había un primeiro
nivel na Audiencia Nacional. O
segundo é a Lei de Partidos.

É unha imaxe equina: Baltasar
Garzón agalloupa para canear ga-
rantías e outros atrancos e chegar á
ilegalización de Batasuna segundo
o Código penal e a Lei de Enxuicia-
mento Criminal. Pero claro, di o mi-
nistro Acebes, esa carreira democrá-
tico-constitucional está chea de
atrancos e existe un atallo que é a
Lei de Partidos. Orabén, engade, se
Garzón dá ilegalizado Batasuna an-
tes que a Lei de Partidos entre en vi-
gor, pois prescindiremos dela. ¿Pero
que razoamento é este nunha persoa
que pertence ao goberno dunha na-
ción? A min lémbrame un pensa-
mento de Mario Benedetti: “Se o
cabalo razoa, acabou a equitación”

A campaña para darlle o
Nobel a Garzón xunta persoei-
ros do PP e do Bloque.

Será por non quereren mirar o
Garzón hispánico que fai o que fai
no seu despacho. Tomando decla-
racións e decidindo sobre a liber-
dade dos detidos, Baltasar Garzón
compórtase coma un verdadeiro
verdugo. Queren tapar isto a toda
costa exaltando a súa acción exte-
rior: a persecución de Pinochet, a
universalización do dereito penal,
ou o asexo a poderosos que xa
non o son. O Nobel cádralle ben
pouco porque nin sequera é aman-
te da paz. De feito a Audiencia
Nacional é a institución da xustiza
española máis próxima da actitu-
de de guerra porque está movida
polo principio de persecución do
inimigo, non do culpábel. Xa me
dirán que premio da paz é ese. ¿O
da paz xurídica que non está
acompañada da xustiza e do res-
peito dos dereitos humanos? ¿Úla
esa paz? A min cando me bota a
correr porque me coñece ben e sa-
be que teño moito que contar.
Lembro cando aparecera na Cá-
mara dos Lores. Se prosperaba a
demanda española, o xuíz instru-
tor (e polo tanto imparcial e indi-
ferente aos feitos, como di a Lei)

estaba alí a reclamar a cabeza de
Pinochet. Lord Garzón del Real
estaba a cargarse a operación.
Tanto Straw, o ministro de exte-
riores británico, como Aznar, esta-
ban encantados porque a actua-
ción en Londres anulaba a súa
competencia no caso. El dixo que
estaba alí como asistente do fiscal
xeneral británico. Un xuíz instru-
tor asistente dun fiscal ¿Que é iso? 

Pola contra, Garzón igno-
rou unha chea de denuncias
por torturas.

Están documentadas no libro
Garzón la Otra Cara, de Pepe
Rei, que a min deixáronme esta-
rrecido. A relación chega a duas-
centas. Mire: cando eu falaba co
fiscal da Audiencia Nacional
Eduardo Fungairiño dáballe conta
de casos que me denunciaba Rei.
Un preso, por exemplo, que a po-
licía tiraba escadas abaixo a cada
que o chamaban declarar na Au-
diencia Nacional ou unha reclusa
á que lle puxeran como vixiante a
unha Guardia Civil lesbiana, que
abusaba dela. Fungairiño anoxá-
base “¡Non pode ser certo!” “E
ben doado trasladar a garda” dicí-
alle eu. De feito, cambiárona e
acabou o problema. Fungairiño
chamoume despois: “Non podía
crer o que me dicías, pero era ver-
dade”. Ese é o ambiente que hai
na Audiencia Nacional e a Garzón
non lle pode ser alleo. ¿Premio
Nobel da Paz? O que debería é ser
expulsado da carreira xudicial por
falla de dilixencia.

¿É certo que o Xefe do Es-
tado chamárao cazafamas?

Julio Anguita estaba sorpren-
dido de llo escoitar ao Rei. Eu
pregunteille se podía utilizalo e
díxome que naturalmente porque
era certo e fora pronunciado dian-
te de varias persoas. Conteillo a
Garzón en presenza de Javier Gó-
mez de Liaño e María Dolores
Márquez de Prado. A Garzón le-
vábao o demo: “¡Ese fillo de pu-
ta, cos favores que lle teño eu fei-
to!” “¿Que favores?”, pregunta-
mos sorprendidos. De seguida
amosounos dúas matrices dun ta-
lonario dos fondos reservados por
douscentos millóns de pesetas e
contounos que os destruíra para
favorecer ao Rei. O conto chegou
ao Rei que chamou á casa de Gar-
zón para presentarlle desculpas e
dicirlle que a Coroa o quería ben. 

Nin se escoita falar do pro-
xecto de dereito europeo.

Neste intre nin se pode falar
dunha aproximación ao dereito
europeo. Están a potenciar todos
os aspecto policiais e represivos
de persecución da emigración e
da disidencia política. Chaman
xustiza a todo o que serve de ins-
trumento de persecución e repre-
sión... ¿Como falar de constru-
ción dun dereito común ou dunha
constitución europea nesta cir-
cunstancia? Os gobernos opóñen-
se con toda a súa forza porque un-
ha xustiza común significaría se-
paración e control do poder e non
queren nin ouvir falar diso. Eles
queren os Estados nacionais con
algunha limitación derivadas do
mercado e pouco máis. Fedéranse
os Estados nación, potencian os
aspectos da soberanía interna e li-
mítana en aspecto de especula-
ción, do comercio, da organiza-
ción do traballo, da produción e
ren máis. Non queren de ningun-
ha maneira un Parlamento autén-
tico que poida controlar o execu-
tivo, non queren un executivo por
fóra do poder de cada goberno.♦
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Joaquin Navarro,
maxistrado da Audiencia Provincial de Madrid 

‘Aznar coida que as autonomías foron
unha imposición da ETA’

GUSTAVO LUCA

Ás críticas de Joaquín Navarro ao funcionamento da xustiza pásanlle coma as do enxeñeiro
da central nuclear que denuncia fallos e perigos: son autorizadas, de alto valor cívico e de ele-
vado risco persoal. Navarro é xuíz dende hai 31 anos. Exercendo como maxistrado na Au-
diencia Provincial de Madrid denuncia o uso da xustiza como represión ao servizo do poder
o que lle val multas e acusacións de terrorismo. Neste ano publicou Tiempo de Ceniza: La Li-
bertad Acorralada (Editorial Foca), presentado por Xabier Arzalluz, e Fulgor de Libertad (Ka-
legorria). Invitado pola CIG, falou en Vigo sobre o estado da xustiza e das liberdades democráticas.

PA C O  VILABARR O S



Brollón é o ruido que fai a auga
nos ríos e nos regatos. Os da Po-
bra baixan a cachón cara o Sil
cun Lor que, máis que cantarei-
ro, é un tronar de enxurrada dia-
ria. “A Deputación pontea aos
concellos cos planos veciñais”,
afirmou o fiscal da Audiencia
Provincial de Lugo. Unhas “pon-
tes” que non serían para dar ser-
vicio aos veciños precisamente,

senón para beneficiar política-
mente ao PP como ven denun-
ciando hai moito tempo a oposi-
ción a Cacharro Pardo.

Cando o río baixa revolto e
sae da nai da legalidade, sempre
hai quen se aproveita para pes-
car. De pescar nas augas revoltas
dos Planos Veciñais da Deputa-
ción Provincial de Lugo, é do
que están acusados o ex rexedor

da Pobra do Brollón, Antonio
Arias Armesto (sen profesión co-
ñecida daquela ata que, xa alcal-
de, traballou un tempo coma pa-
nadeiro) e Manuel Casanova, ac-
tual rexedor a concelleiro con
Arias Armesto.

“Moi inxenioso”. Así califi-
cou o fiscal o plano dos acusados.
Explicou como gracias á informa-
ción previlexiada da que dispu-
ñan coñecían que obras estaban
realizando os veciños. Pedíanlle
axudas para estas obras á Deputa-
ción e quedanse cos fondos reci-
bidos. “Era lóxico que pasase o
que pasou porque, cos defectos
do sistema, só era preciso a mala
fe dos acusados”, acusa o fiscal. 

“Quen debía de estar no me-
sote dos acusados é Cacharro
Pardo. El é o verdadeiro respon-
sábel”, afirma Manuel Martínez,
voceiro do PSOE na Deputación
lucense. O seu compañeiro, Ri-
cardo Varela considera que a fis-
calía debía de investigar “de ofi-
cio as obras e proxectos realiza-
dos ao amparo deste plano nos
últimos cinco anos”.

Seguindo o razonamento ló-
xico de que “quen quita a tenta-
ción, quita o pecado”, o fiscal
Izaguirre acusou á Deputación
de “pontear aos concellos, pois o
lóxico é que lle entregasen os
fondos aos concellos para que
estes levasen a cabo as obras”.

Estaba o Ministerio Fiscal
botando lume á longa e encirrada
polémica sobre os Planos Pro-
vinciais de Obras de Deputación
de Lugo. O voceiro do BNG,
Fernando Blanco, aproveitou pa-
ra exixir, de novo,  que o orga-
nismo provincial lle transfira os
fondos deses planos para que se-
xan xestionados polos concellos.

O BNG ten apresentadas nu-
merosas denuncias nas que se dan
conta ante a fiscalía ducias de irre-
gularidades nestas axudas que o
fiscal “dubida que podan ser con-
siderados subvencións”. “Incúm-
prense sistemáticamente as bases:
firman solicitudes os alcaldes, non
hai o número suficiente de veci-
ños, non se cumpren as condi-
cións, actúase en bens culturais
sen estudo previo...”, comezou a
enumerar o deputado nacionalista.

Para o secretario provincial
socialista, Ricardo Varela, “a de-
finición do fiscal confirmou pun-
to por punto as denuncias que,
machaconamente, vimos reali-
zando”. Pero Varela foi máis alá
e afirmou que o sistema utilizado
no Brollón “está xeralizado en
toda a provincía”. Para porlle o
ramo denunciou: “a maior parte
dos expedientes son tramitados
desde as ses do Partido Popular”.

Todas as facturas falsas

Todas as facturas que presentaron
os acusados son falsas, segundo o
fiscal. Facturas que emitiron ata
14 empresas. Outro dos encausa-
dos, o ex-concelleiro de Monfor-
te, Vitoriano Pérez (para o que pi-
den de tres anos de cadea), está
acusado de falsedade documental
ao certificar as obras. Izaguirre re-
latou como nunha das facturas,
apresentada por Raúl Díaz, por
importe de un millón de pesetas,
as contas non cadraban ata que o
empresario realizou un desconto.

O fiscal tamén perguntou en
que consistía o 50% da coopera-
ción veciñal, pois nas facturas
aparece en todas o pagamento a
traballadores. As defensas, sobre
todo a de Casanovas, alegaron
que non se pode demostrar que
os acusados ingresasen os cartos
nas súas contas bancarias.♦
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A construción do porto exterior é
unha vella reivindicación da cida-
de, que se fixo máis urxente des-
pois das catástrofes dos petroleiros
Urquiola e Mar Exeo; permitiría o
traslado ata Punta Langosteira, fó-
ra da ría, da terminal de petro-
leiros, doutras descargas contami-
nantes como o carbón e soluciona-
ría o problema que existe nos ac-
tuais peiraos de falta de espacio
para a descarga de mercadorías.

AXunta prometera financiación
e Antonio Couceiro, nada máis to-
mar posesión como presidente da
Autoridade Portuaria, asegurou
nunha entrevista con Henrique Te-
llo, portavoz do BNG, que existía
un compromiso firme da Xunta pa-
ra aportar 30 millóns de euros. En
termos semellantes se manifestaron
Fraga e Cuiña. Tamén Álvarez Cas-
cos prometía todo o apoio do Go-
berno; e no programa para as pasa-
das eleccións autonómicas do PP
incluía este proxecto entre as súas
promesas electorais para A Coruña.
¿Que queda destas promesas? O
Goberno de Aznar xa falou nos or-
zamentos do Estado para o 2002 e

non adica un euro para o porto exte-
rior de A Coruña. E tamén falou a
Xunta: Cuiña contesta no Parla-
mento Galego a unha pregunta do
deputado Henrique Telle e anuncia
que a Xunta tampouco apoiará eco-
nomicamente este proxecto.

Ante estes feitos e para facer
fronte ao custo dun proxcto de
400 millóns de euros, que algúns
sitúan en máis de 600 no mo-
mento da súa execución, Coucei-
ro presenta ao consello de admi-
nistración da Autoridade Portua-
ria un orixinal proxecto de viabi-
lidade, que será trasladado a Por-
tos do Estado; a idea central con-
siste en vender os peiraos de Ba-
tería, Calvo Sotelo, San Diego e
Petroleiro, é dicir, a terceira par-

te da superficie do actual porto
de A Coruña con perto de
400.000 metros cadrados, para
uso terciario e vivendas.

O estudio de viabilidade finan-
ceira fala de que coa subasta des-
tes terreos o porto pode ingresar
238 millóns de euros e financiar
así o 60% do custo total do porto
exterior, sinálanse tamén outras
fontes de financiación como o pro-
pio tráfico do porto, posíbeis axu-
das da UE, etc., pero non aparecen
as inversións de empresas priva-
das como Repsol e outras que, se-
gún Couceiro, estarían moi intere-
sadas en participar neste proxecto.

Estamos ante a maior opera-
ción urbanística na historia da ci-
dade e cuns antecedentes onde o

porto foi sempre por libre, actuan-
do nos últimos anos como un au-
téntico estado Vaticano dentro da
cidade, sen que o concello fixese
valer os intereses de A Coruña. As
reaccións foron inmediatas; o al-
calde Vázquez non denunciou a
falta de apoio da Xunta e do Go-
berno, é dicir o PP, e xa manifestou
a súa total disposicion para aceptar
os plantexamentos urbanísticos da
Autoridade Portuaria e recalificar
os terreos afectados. José Antonio
Folgueira, presidente da Federa-
ción de Veciños calificou a idea co-
mo “triste e alarmante”.

Para Mario López Rico, con-
celleiro do BNG, a Autoridade
Portuaria non pode ter “patente de
corso” para poñer no mercado in-

mobiliario 400.000 metros cadra-
dos sin ningún tipo de control. A
financiación non pode ser só da ci-
dade de A Coruña, debe haber
aportacións das distintas adminis-
tracións, os fondos da propia Au-
toridade Portuaria e dos operado-
res que se instalen no futuro porto
exterior. O concello debe defender
os intereses colectivos e, despois
de facer un estudio que delimite as
áreas que quedan liberadas, recla-
mar unha parte importante deses
terreos para a prolongación do pa-
seo marítimo, equipamentos pú-
blicos e zonas verdes. Sinala, fi-
nalmente, que “o proceso debe ser
transparente; non se pode admitir
que o futuro destes terreos se ne-
gocie en tres ceas privadas do al-
calde e o presidente do porto con
tres ou catro promotores”.

Por outra banda, non sopran
bos ventos para o noso porto. O ba-
lance do ano 2001, presentado po-
la Autoridade Portuaria, sinala que
descendeu un 10% o tráfico xeral
(pasou de 13 millóns de toneladas
no 2000 a 11,7) e o tráfico pes-
queiro tamén descendeu un 33%.♦♦

Vender un porto para financiar outro
MANUEL MONGE

O porto da Coruña perdeu tráfico en 2001, pero a vella reivindicación dun por-
to exterior é relanzada agora por medio dun descomunal pelotazo urbanístico.

A Cor uña

Xulgados os dous últimos alcaldes da Pobra de Brollón
por ‘falsidade e malversación de fondos’

O fiscal descobre
as ‘pontes’ que levanta Cacharro

B. LAXE
Nove anos de cadea e seis de inhabilitación son penas que pou-
cas veces lle piden a políticos en activo. Pois esas son as que
demanda o fiscal de Lugo para Antonio Arias Armesto e Ma-
nuel Casanova, anterior rexedor e alcalde actual da Pobra do
Brollón. As acusacións son de “falsedade e malversación de fon-
dos públicos” servíndose dos planos veciñais da Deputación.

Os dous acusados afirman que non meteron os cartos nas súas contas.                                                                                                                                     Voz N oticias
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H. VIXANDE
A cifra de accidentes e faleci-
dos na autovía das Rías Baixas
no treito de Porriño a Tui levou
a esixir a modificación do seu
trazado para suprimir as cur-
vas de Tameiga e os Muíños,
aínda que, malia as promesas,
de momento non hai presupos-
to para acometer a obra.

“Cada vez que hai unha semana
con bo tempo, no primeiro día de
chuvia que chega sempre hai acci-
dentes nas curvas de Tameiga e
máis nas de Muíños. No ano
2001, a autovía A-52, só no con-
cello de Mos, rexistrou 56 acci-
dentes graves, que son aos que
imos nós”. Quen así fala é Santia-
go Iglesias, presidente da Agrupa-
ción de Protección Civil de Mos.

Os accidentes de estrada máis
graves que atende Protección Ci-
vil de Mos son as que se dan na
vía entre Redondela e Porriño;
alí, cando hai unha colisión, as
mortes son máis habituais, pero o
número de accidentes é moito
maior na autovía. “Protección
Civil de Mos é coñecida en todo
o país por culpa desta autovía”,
agrega Santiago Iglesias.

“No verán, na operación en-
trada tamén se observa un incre-
mento nos accidentes, a xente
vén de fóra, dunha autovía en
condicións e chega aquí e, aínda
que está ben sinalizada, non agar-
da que sexa unha simple vía inte-
rurbana con este tipo de curvas
tan perigosas”, explica Santiago.

“A experiencia é o que che dá
tranquilidade nos accidentes”,
explica Anselmo Alonso, un vo-
luntario que forma parte de Pro-
tección Civil desde que en 1997
entrou a cumprir a prestación so-
cial substitutoria. “Gustoume e
quedei, de modo que cando hai
un accidente grave ás veces tóca-

me ir a min”, explica Anselmo,
que dedica a Protección Civil en-
tre 48 e 72 horas semanais. “O
problema da autovía foi cando se
fixo, que se vendeu como un des-
dobramento de carril”, denuncia. 

Na inauguración da obra, o da-
quelas director xeral do Ministerio
de Obras Públicas, Emilio López
Touriño, tivo que escoitar cómo
varios concelleiros do seu partido
criticaban o trazado. Hoxe coinci-
de con eles en reclamar cambios.

O concelleiro do BNG en
Mos, Xosé Manuel Ollea, ofre-
ce cifras de medo: “os datos a
marzo de 2002 dan 46 mortes,
175 feridos graves e 802 leves,
aínda que a estimación de feri-
dos graves faise cando non fale-
ceron en 24 horas, de modo que

aos 46 mortos poderían sumarse
uns sesenta máis”.

Iniciativas para a modificación

O balanzo da autovía das Rías Bai-
xas no seu treito entre Porriño e Vi-
go levou ao BNG de Mos a iniciar
unha vía política para convencer a
todos os sectores da necesidade de
modificar o seu trazado. O obxecti-
vo cumpriuse parcialmente e os ple-
nos municipais de Mos, Porriño e
Vigo manifestáronse unanimemen-
te –PP incluído– a prol desta inicia-
tiva, aínda que noutros concellos a
resposta non foi tan positiva.

“O curioso foi que despois,
cando se levou esta proposta ao
Congreso, o PP botouna abaixo
–denuncia Ollea–, de modo que

agora teremos que facer unha
campaña de concienciación e
mobilización social para lograr
que se modifique o trazado”.

En 1999, ante unha pregunta
do deputado do BNG Guillerme
Vázquez no Congreso, o Goberno
central prometeu melloras en tres
anos, pero posteriormente non se
incluíron partidas nos orzamentos
ata en 2002, cando se destinaron
só 44.000 euros á elaboración
dun proxecto de modificación do
trazado. “Isto é, máis promesas”,
dixo Xosé Manuel Ollea.

Para Ollea, non hai disposición
de realizar cambios “polo menos
ata que estea rematada a autoestra-
da do Atlántico no treito de Puxei-
ros a Tui, que absorberá moito do
tráfico por esa vía de peaxe”.♦
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LUÍS BURGOS

Cando os órganos de go-
berno da CIG deciden
convocar folga xeral en

Galiza, xunto con CCOO e
UGT, e para o mesmo día 20
de xuño, asumen tamén o es-
forzo adicional de explicar e
propor a toda a sociedade un
obxectivo para o “día
despois”, que non pode ser
outro que reivindicar un
sindicalismo con entidade
propria, baseado na defensa
dos intereses obreiros, na bus-
ca de negociacións reais e
non en estratexias de concer-
tación que se significan como
simples comparsas do poder
político. As sociedades demo-
cráticas necesitan saber que
cada quen ocupa o seu papel,
para poder así particpar e
organizarse na defensa dos in-
tereses que lle son propios.
Por iso, xunto coas razóns da
convocatoria, a militancia da
CIG presenta ante os traballa-
dores e traballadoras os resul-
tados dos acordos acadados
nos últimos seis anos:

— En 1997, CCOO,
UGT e o Goberno reforman
as pensións, reducindo as
que se xeraron a partir desa
época para todas aquelas
persoas con menos de 25
anos de cotización, o que
afecta especialmente, e
coma sempre, ás mulleres
con carreiras profesionais
máis curtas.

— Tamén en 1997,
CCOO, UGT e a CEOE pac-
taron unha reforma que aba-
ratou o despedimento
improcedente (de 45 días a
33 días por ano), ampliou as
causas de despedimento ob-
xectivo e acordou unha
maior centralización da
negociación colectiva.

— En 1998, asínase un
acordo para fomentar o
traballo a tempo parcial por
CCOO, UGT e o Goberno e,
este, pouco tempo despois,
modificao unilateralmente
para satisfacer as pretensións
da patronal.

— No ano 2001, CCOO,
CEOE e o Governo acordan
unha nova reforma das pen-
sións con novos recortes da
protección social e maiores
dificuldades para o acceso á
xubilación anticipada.

— Neste ano 2002,
CCOO, UGT e CEOE
chegan a un acordo para mo-
derar os salarios na
negociación colectiva, o que
prexudica en maior medida a
Galiza, onde os salarios son
significativamente máis
baixos que a media estatal.

Considero moi atinada a
decisión da dirección da
CIG ante o dilema desta
Folga Xeral, porque
ademais de parar as contra-
reformas de Aznar hai que
traballar coa militancia e
afiliación doutros
sindicatos, cóbado con
cóbado, con claridade e
lealdade democrática, para
garantir unha estratexia sin-
dical propria e un ámbito
galego de decisión.♦

H. VIXANDE
O resultado nas eleccións ao
claustro da Universidade da Co-
ruña constituíu unha sorpresa ao
producirse case un empate técni-
co entre Meilán e a oposición,
que non agardaba que a consulta
lle fose tan favorábel. Agora o
rector conta con 148 claustrais e a
oposición con 140 representantes.

Os resultados nas eleccións a
claustro na Universidade da Co-
ruña celebradas o once de xuño
foron inesperados. As maiores
sorpresas déronse entre o persoal
de administración e servicios e
entre o alumnado, sectores que a
priori ían apoiar ao rector Xosé
Luís Meilán Gil pero que se de-
cantaron pola oposición. Así, os
PAS favorábeis a Meilán obtive-
ron 9 claustrais e os da oposición
18 e alumnado do rector conse-
guiu 25 representantes e a oposi-
ción 30. Neste colectivo, quedan

por adscribirse cinco represen-
tantes, que non están ligados a
ningunha candidatura.

Entre o profesorado doutor, a
oposición conseguiu 77 dos 153
representantes, tal e como se
agardaba, o resto, agás cinco
independentes, son de Meilán.
Entre o profesorado non doutor,
o grupo de Meilán é hexemónico
e conta con 45 dos 60 represen-
tantes –os quince restantes co-
rresponden á oposición.

Deste xeito, Meilán conta con
148 representantes no claustro e a
oposición con 140. Queda un gru-
po de dez persoas que non se de-
cantaron por ningún dos dous sec-
tores e que poderían determinar
qué maioría controlará o claustro
que terá que adaptar á LOU os es-
tatutos da Universidade.

Estes resultados supoñen un
tropezón para Meilán, aínda que
non dubidou en atribuírse a vic-

toria. Para gañar estas eleccións,
o rector forzou a normativa elec-
toral ata límites inéditos en toda
a universidade española. Para re-
ducir o peso do profesorado dou-
tor –entre o que menos apoios
conta–, estableceu un sistema de
listas abertas cun límite de votos
do 75% no total da circuns-
crición e, ao tempo, organizou ao
profesorado non doutor –o máis
afín a el e ao que lle deu unha re-
presentación do 20% cando nas
outras universidades non chega
ao 10%–, para, xogando coa es-
tatística, repartir o voto e lograr
o 100% dos representantes en
sectores como o de Ciencias.
Aos estudiantes rebaixoulles a
representación do 31 ao 20% e
determinou unha data electoral
que desmobilizaba ao sector,
aínda que ao tempo promoveu o
voto adiantado entre os grupos
favorábeis a el. Por último, in-

flou o persoal de administración
e servicios –tradicionalmente
cunha dependencia clientelar
del– con 60 contratados en pro-
xectos investigadores.

Malia forzar as regulacións
electorais, Meilán estivo a pi-
ques de perder. Ademais, coa
mesma normativa electoral, nun-
has eleccións a rector o resultado
sería máis estreito ou mesmo ne-
gativo para o actual rector.

Agora o novo claustro terá
que reformar os estatutos e en un
ano terá que elixirse un novo
rector, xa que Meilán xubílase
nese momento. Se antes das
eleccións a oposición non agar-
daba estes resultados pero si per-
cibía a sensación dun cambio de
ciclo, ante a nova composición
do claustro non descarta a op-
ción de presentar unha candida-
tura a rector con moitas posibili-
dades de éxito.♦

O grupo de Meilán e a oposición moi próximos ao empate técnico

Sorpresa nas eleccións ao claustro da Coruña

Desde a inauguración, faleceron 46 persoas e 175 resultaron graves

Protección Civil de Mos é coñecida
en todo o país polos accidentes na autovía

Santiago Iglesias, presidente da Agrupación de Protección Civil de Mos aproxímase ás curvas de Tameiga.           PA C O  VILABARR O S.



P.B.
O conselleiro de Sanidade,
Hernández Cochón, confir-
mou no Parlamento o martes
11 de xuño que a Xunta non
vai financiar a pílula do día
seguinte, un compromiso
que, segundo anunciou o
mesmo día o deputado na-
cionalista Xosé Francisco Fe-
rreiro, asumirá o BNG nos
concellos nos que goberna
para “satisfacer as espectati-
vas criadas”. A interpreta-
ción que fai o PP do acordo
parlamentario sobre a prescrip-
ción da pílula postcoital levou
aos deputados do PSOE a aban-
donar o pleno durante a inter-
vención do máximo responsábel
do sistema sanitario galego. 

“Comparezo moi a gusto pero
non sei moi ben porque estou
aquí. Non me parece oportuno
e mesmo penso que é unha des-
cortesía ter que vir explicar ao
Parlamento o que vostedes vo-
taron”, díxolle Hernández Co-
chón aos deputados da oposi-
ción. O conselleiro de Sanida-
de, que interviu no Parlamento,
a petición do BNG e do PSdG-
PSOE, para explicar a posición
da Xunta en relación co acordo
que os tres grupos aprobaron o
29 de maio, negou que houbera
un “grave cambio de actitude e
compromiso” por parte do PP e
aclarou que ía dar “cumpri-
mento exacto” a resolución ob-
xecto da polémica pero nos ter-
mos nos que a interpreta agora
o PP.

O texto recolle literalmente
que a prescripción deste anti-
conceptivo vaise facer “nas
condicións de financiación do
Sistema Nacional de Saúde” e
a oposición lembra que duran-
te a negociación previa, o de-
bate no pleno e a aprobación
da transacción –a unha propo-
sición non de lei do PSOE que
pedía a gratuidade– o PP dei-
xou claro que o acordo impli-
caba o financiamento público
do fármaco. Na súa interven-
ción o deputado do BNG,
Francisco Ferreiro aportou co-
mo proba o vídeo da sesión do
29 de maio e lembrou que foi a
deputada do PP, Elisa Madarro,
a que lle aclarou aos medios de
comunicación despois do ple-
no que o acordo significaba
que o Sergas asumiría aproxi-
madamente o 70% do custe
deste anticonceptivo que as-
cende aos 18 euros. 

Ferreiro, que protagonizou a
intervención máis crítica, acu-
sou a Hernández Cochón de
“desprezar’’ a institución parla-
mentaria e de tomar por “imbé-
ciles’’ aos deputados da oposi-
ción e aos xornalistas que cubri-
ron o pleno. O deputado do Blo-
que Nacionalista Galego dixo
que o PP “abortou un acordo
que fora fecundo” e calificou o

que aconteceu de “escándalo
sen precedentes”. Tamén se pre-
guntou quen foi o “ciruxano” ou
en que “clínica” se practicou a
interrupción, en referencia ás
presións que o Partido Popular
galego puido recibir dos secto-
res máis conservadores do parti-
do, o Goberno central, a Igrexa
ou o Opus Dei. O representante
do BNG lembrou que o Conse-
llo de Europa ven de recomen-
dar a gratuidade deste anticon-
ceptivo, algo que xa acontece en
Andalucía, e defendeu que non
existen razóns nin económicas
nin morais que xustifiquen a de-
cisión do PP. Pola contra, afir-
mou, con esta situación séguen-
se a promover “abortos en con-
dicións lamentabeis”. Ferreiro
engadiu que a deputada do Par-
tido Popular, Elisa Madarro, xa
se encargara de explicar na súa
intervención hai dúas semanas
que a pílula postcoital non era
un método abortivo.♦

Gobernantes
PERFECTO CONDE

Cando un se fai vello
vólvese neno, e recupera
as ganas de facer o que

lle peta. No meu caso, o
capricho foi virme de Madrid
para instalarme no que me
parecía que aínda era a miña te-
rra. Xuntei os aforros, merquei
unha vella casa de pedra no val
da Mahía, contratei a un deses
constructores que sempre
acaban rompéndolle a cabeza e
a carteira ao cliente, a un arqui-
tecto dos que coidan que están
a facer a catedral de Santiago, e
aló foron os meus cartiños.
Agora son un pobre que vive
nunha casa de rico, pero daba
todo por ben feito e ata me con-
sideraba afortunado por vivir
nun dos paraísos (estragados)
dos arredores de Santiago.

E, nestas, vén o meu alcalde,
Xosé Astray, o de Ames –en re-
alidade non é meu, senón do
PP– e, respondendo á pregunta
que lle fixo “La Voz de Galicia”
acerca de se estaría disposto a
instalar unha central nuclear no
seu concello, di que “o que diga
Fraga”. Ou sexa, unha nuclear
en Bertamiráns, outra no Instru-
mento e, se cadra, unha máis en
Lapido. ¿Por que non, se o di
San Fraga?

Pasan poucos días e, só a  un
tiro de pedra, en Negreira, outro
alcalde, Xosé Blanco, tamén do
PP, firma un decreto autorizando
aos seus funcionarios a que inte-
rrompan o traballo para ver os
partidos do Mundial e, “se fora
o caso de que a nosa selección
quedara campiona, este tempo a
recuperar será perdoado e
redimido”. ¿Onde se viu tal cou-
sa? En Arxentina, país ben pou-
co modélico agora mesmo, onde
o gobernador da provincia de
Entre Ríos, Sergio Montiel, asi-
nou o 3 de xuño o seguinte
decreto: “Dispónese que los días
que participa la Selección
Argentina en el Campeonato
Mundial de Fútbol el personal
de la administración central po-
drá ingresar a sus lugares de tra-
bajo a las 11,30, extendiéndose
el horario de jornada de trabajo
hasta cumplimentar las seis o
siete horas diarias, según corres-
ponda”.

Coincidindo no tempo, Jor-
ge Batlle, presidente de
Uruguai, un político
septuaxenario que ás veces di o
que pensa e que ocasionalmente
ata é verdade o que di, armouna
gorda opinando que os arxenti-
nos son “unha manga de
ladróns dende o primeiro ata o
último”. Cando lle pediron con-
tas, saíu por peteneras matando
ao mensaxeiro (a canle televisi-
va norteamericana Bloomberg).
Xa se sabe, cando algo non sae
a gusto do que manda, a culpa é
do xornalista que non respectou
o off the record ou é máis cafre
ca un fox terrier.

Máis ou menos, o que lle
pasou a George Bush que, se-
gundo contou o semanario
alemán Der Spiegel, fíxolle a
seguinte pregunta ao
presidente brasileiro: “¿Teñen
vostedes moitos negros en
Brasil?”. Na Casa Branca din
que iso “son parvadas”. En
Buenos Aires chamáronlle in-
fidencias. ¿E aquí? ¿Debería-
mos rebaixalo a caralladas?♦
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O Conselleiro de Sanidade
confirma a negativa da Xunta a asumir este compromiso

O BNG financiará a pílula do día seguinte
nos concellos nos que goberna

Os deputados do PSOE sairon do hemiciclo cando interviña o conselleiro de Sanidade.                                                 A . PA N AR O

Á espera de que o conselleiro de
Sanidade rectificara a súa postu-
ra, o BNG agardou ata o turno
de réplica para anunciar que os
concellos nos que goberna adi-
carán unha partida orzamentaria
para financiar, a ser posíbel, o
100% do anticonceptivo. Para
daquela os escanos dos deputa-
dos do PSOE –que anunciaron
aos medios de comunicación
que abandonarían o pleno en si-
nal de protesta pola actitude do
PP– xa estaban valeiros. 

De “frívola, retorcida e ma-
lintencionada” calificara previa-
mente o portavoz do PSOE, Is-

mael Rego a primeira interven-
ción do  conselleiro. Segundo ex-
plicou este deputado, os mem-
bros do seu grupo abandonaban a
Cámara porque non lles interesa-
ba ver como “ridiculizaba o acor-
do”. Rego indicou que “o Gober-
no galego pasou por encima do
Parlamento e da soberanía da ci-
dadanía”. O conselleiro acusou-
nos de montar un “circo” e de fa-
cer “seguidismo” do seu partido
en Madrid, que tamén marchou
do Congreso para denunciar a
actitude do Executivo de Aznar.
“Son uns incompetentes, porque
non saben o que votan, e incohe-

rentes porque piden a compare-
cencia e logo marchan”, engadiu.

Da polémica sácase en lim-
po que as beneficiarias do fia-
nanciamento da pílula serán as
mulleres censadas en concellos
nos que goberne o BNG. Os
servicios sociais encargaranse
de abonar o seu custe unha vez
que se apresente a receita médi-
ca e a factura da farmacia. A
formación nacionalista tamén
indicou que intentará que ou-
tros concellos se sumen a esta
iniciativa, coa apresentación da
proposta ao PSOE e de mo-
cións onde son oposición.♦

Os deputados do PSOE deixaron
a Hernández Cochón  coa palabra na boca



Tres mil persoas contra a Fedorenta. Os concellos de Pontevedra, Marín,
Poio e Vilaboa e a Confraria de Lourizán, respaldaron a convocatoria da octava marcha contra Celulosas,
convocada pola Asociación para Defensa da Ría (APDR). Na manifestación participaron tres mil persoas
chegadas dende Marín e a Alameda de Pontevedra até as portas do complexo Ence/Elnosa en Lourizán. Po-
la primeira vez, a dirección da fábrica de pasta de papel de tecnoloxía máis anticuada do continente, fixeron
funcionar a plena carga o dixestor co que a fábrica alcumada Fedorenta fixo honra plena do seu nome. O
Presidente da APDR, Antón Masa, denunciou que Ence e a Caixa Galicia, accionista principal da empre-
sa, non investise nun novo emplazamento do complexo para evitar problemas de contaminación e saúde
e destinasen, pola contra,  eses cartos “para comprar estómagos e conciencias”. O pasado dia 6 trescien-
tos cincuenta profesionais sanitarios de Pontevedra reclamaron a realización de estudos epidemiolóxicos
que aclarasen dunha vez por todas a incidencia da contaminación de Ence/Elnosa na saúde da poboación.♦

A . N .T.

Quen había dicir que o confet-
ti se come!

Expliquémonos: En italia-
no os confetti son unhas boliñas
de caramelo. Pero: que teñen
que ver con elas eses circuliños
pequerrechos de papel de córes
que se lanzan nas festas? Pois
que nalgún carnaval mediterrá-
neo, como o de Niza, lanzában-
se unhas boliñas de xeso, imitantes aos caramelos
aqueles, e daí deriva o confetti de papel.

Se reparamos un pouco, veremos que confet-
ti ten a mesma orixe que confeitado, confeitar,
confeitaría, etc., palabras coas que garda estreita
relación de significado. Todas elas remóntanse
ao latín conficere, “confeccionar”, un derivado
de facere,”facer”.

Sería longo de máis relacionarmos aquí a rica
familia de derivados do verbo facere. Utilizando
distintos prefixos citaremos simplemente afacer
(con afeito, afeitar, afecto, afeizoar...), defecto (e
deficiente, déficit...), efecto (efectivo, eficaz, efi-
ciente...), infectar (infección, desinfectar...), per-
fecto, interfecto, prefecto e suficiente.

Anotaremos só que confección significaba na
Idade Media “composición, preparación”, espe-
cialmente “medicamento composto de varias
substancias”, e que confección co significado de
“fabricación de roupa” data do século XIX.

Antes, pois, de seren caramelos e doces de
confeitaría, moitos preparados tiveron unha fina-
lidade medicinal e preparábanse nas farmacias,
coñecidas daquela como  “boticas”. Eran as dro-

gas, preparados a base de
substancias naturais para san-
dar os enfermos.

Sobre a orixe da palabra
droga non hai unanimidade
pois algúns especialistas afir-
man que procede do neerlan-
dés, outros do árabe, outros
dun idioma céltico, e outros do
latín da Galia a través do anti-

go francés dragée (hoxe “caramelo” e daquela
“mestura de grans de cereais”).

A estas boliñas de preparados medicinais, recu-
bertas dunha substancia que as disfraza para a vis-
ta e o gusto, chamámoslles graxeas, palabra que
procede do devandito dragée, ou pílulas (español
píldoras) que veñen sendo pelotiñas, boliñas, pois
a palabra é un diminutivo do latín pila “pelota”.

Existían en latín varias palabras homónimas
(que se escriben e pronuncian igual pero teñen
distinto significado) coincidentes en pila: a que
significaba “pelota”e da que derivan (ademáis de
pelota que entrou a través do francés), pela “bo-
la” (lembremos as pelas de manteiga), que non
debemos confundir con pela “pelica”, e mais  pí-
lula; outra pila que significaba “recipiente de pe-
dra para líquidos” e da que derivan as nosas pía
e  pío, onde se deposita auga, viño ou outras
substancias; e finalmente pila “columna”, de on-
de proceden piar (co topónimo escrito Os Peares)
e mais pilla, forma coincidente coa portuguesa,
que denominaba un piar das fábricas de salgazón
onde se salgaba o peixe. De aí que polo Morrazo
aínda se use a expresión salgado como a pilla.♦

Confetti
HENRIQUE HARGUINDEY

Acoso sexual,
delito grave
SALOME ÁLVAREZ BLANCO

O “caso Nevenka”, conseguiu tirar do anonimato a gravi-
dade dun delicto moitas veces non abondo denunciado, en-
tre outras razóns por temor á perda do posto de traballo.

Nestes últimos meses seguimos a través dos medios de comuni-
cación o chamado “caso Nevenka”, proceso seguido contra o al-
calde de Ponferrada por un delicto de acoso sexual.

O acoso sexual é un problema que non é novo; representa unha
forma máis da violencia exercida na imensa maioria dos casos contra
as mulleres, aínda que tamén exista unha pequena porcentaxe de ho-
mes que afirme telo sufrido; pero que ao igual que ocurríu hai moito
coa violencia de xénero, a mal chamada “violencia doméstica”, non
concita o interese dos medios de comunicación nin da sociedade, pois
considerábase que era un problema puntual, privado, individual, e
non como é en realidade, un problema público, social e laboral.

O acoso sexual, que presenta diferentes formas e grados, é moi-
to máis abundante do que a sociedade percibe e a súa magnitude non
se reflicte nin corresponde co número de denuncias presentadas.

Cando falamos de acoso sexual non estamos a falar de simples
bromas entre amigos/as ou compañeiros/as nun ambiente disten-
dido, referímonos a situacións non desexadas por parte da vítima
que chegan a afectar moi negativamente non só a súa vida laboral
senón tamén a súa saúde, física e psíquica, xerándolles humilla-
cións, degradación e que afecta a súa autoestima provocándolles
medo, ansiedade, angustia e graves secuelas difíciles de esquecer.

O acoso sexual é resultado dunha situación de desigualdade e
dun exercicio abusivo do poder, por iso é maiormente padecido
polas mulleres, porque é o reflexo da subordinación que padece-
mos as mulleres na sociedade e no mundo laboral no que as mu-
lleres soportamos peores e máis precarias condicións de traballo.

Ante esta realidade, a maioría das mulleres optan polo silen-
cio e por seguir en solitario ese calvario até que non poden máis.
Na maior parte dos casos a opción é deixar o traballo. Moi pou-
cas veces se denuncia, xa que o medo a perder o emprego, a non
ser entendidas, a interiorización na víctima dun sentimento de
culpabilidade, e o medo a que en caso de denunciar a falta de pro-
bas, a incomprensión social e mesmo xudicial, faga que despois
de pasar un doloroso e longo proceso, o agresor quede impune.

Por iso o “caso Nevenka” e a sentencia que condena ao alcalde de
Ponferrada é un paso moi importante e posibelmente haberá un “an-
tes” e un “despois” no que se refire ao tratamento deste delicto. É im-
portante por tratarse o agresor dun cargo público relevante e a conse-
cuencia desta circunstancia ter concitado o interés dos medios de co-
municación e da sociedade. E sobre todo, porque a condea pode ani-
mar a moitas mulleres que son vítimas de acoso a denunciar, a perder
a vergoña, o medo, a sentirse máis comprendidas e respaldadas.

Ao sair á sociedade, ao abrirse o debate, o delicto de acoso sexual
empeza a sair da súa invisibilidade e o mesmo que ocurriu coa vio-
lencia de xénero, debe dar lugar a que se avance no recoñecemento
máis explícito deste delicto no ordenamento xurídico, na necesidade
dunha lexislación máis clara na regulación da figura do acoso sexual;
na educación e a sensibilización da sociedade e na axuda, compren-
sión e solidariedade coas persoas, na maioría mulleres, animándoas a
denunciar; pero tamén debe obrigar aos poderes públicos a poñer en
marcha todas as medidas necesarias para que estes delictos non que-
den impunes. (Todas e todos somos responsábeis, empresarios, sindi-
catos, traballadores/as, poder xudicial, lexisladores e executivo… e a
sociedade no seu conxunto). Por iso non podemos comprender nin
xustificar a actitude mantida polo Partido Popular ao longo deste pro-
ceso, a súa complicidade co agresor, o seu silencio e falta de apoio á
vítima. Actitudes como a do Partido Popular pouco axudan na procu-
ra dunha sociedade máis igualitaria e xusta.♦

SALOMÉ ALVAREZ BLANCO é deputada do G.P. do BNG
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A.N.T.
O lehendakari vasco, Juan José
Ibarretxe, presidiu os actos do
XVII Día de Galiza en Euska-
di, que se celebraron o nove de
xuño en Vitoria-Gasteiz. O pre-
sidente chamou aos asistentes
a non esquecer a súa cultura.

Juan José Ibarretxe interveu nos
actos do XVII Día de Galiza en
Euskadi que organizou a Irman-
dade de Centros Galegos no País
Vasco, que agrupa aos doce cen-
tros galegos que hai nese país.

O acto que contou coa pre-
sencia do lehendakari era o colo-
fón dunhas xornadas festivas que
comezaran o venres sete e que
continuaron sábado e domingo,
dentro dun programa que incluíu
actuacións folclóricas, concur-
sos, degustacións gastronómicas
e intervencións de autoridades
galegas e vascas.

Ademais da participación de
Juan José Ibarretxe, no acto de
clausura un representante do con-
cello de Barakaldo recolleu a An-
doriña de Prata, distinción que ou-
torga a Irmandade de Centros Ga-
legos e que correspondeu a este
concello pola colaboración presta-
da nos actos de celebración do
centenario do centro galego da lo-
calidade. A mesma institución en-
tregou a súa Insignia de Ouro ao
ex secretario xeral de Relacións
coas Comunidades Galegas no
Exterior, Fernando Amarelo de
Castro. Concluíu o acto coa inter-
vencións do deputado foral de
Araba, Enrique Aguirrezabal, o al-
calde de Gasteiz, Alfonso Alonso e
o presidente Juan José Ibarretxe.

No seu discurso, Ibarretxe
lembrou que tanto os galegos co-
mo os vascos forman parte de po-
bos abertos ao mundo que reali-
zaron aportacións significativas
ás culturas dos lugares aos que
emigraron e asegurou que “Eus-
kadi sería moi difícil de entender
sen ter en conta aos galegos”, ra-
zón pola que expresou o seu
agradecemento a toda a emigra-
ción galega. Do mesmo xeito, o
presidente dirixiuse á numerosa
mocidade que estaba presente no
acto para lembrarlle que “neste
mundo da globalización, o século
XXI vai estar marcado polo de-
bate da identidade; (...) non crea-
des que en aras da globalización
hai que esquecer a identidade
porque os que non conservan a
memoria non son pobos nin per-
soas: son pantasmas, por iso te-
des que seguires a ser galegos no
futuro”. Así, o lehendakari cha-
mou a conservar “a vosa cultura,
porque do contrario facedes un
fraco favor á sociedade vasca”.

Os actos de celebración do
Día de Galiza en Euskadi foron
presentados polo vicepresidente
e a presidenta da Irmandade de
Centros Galegos, Xosé Antón
Vilaboa e Pilar Rodríguez Villar,
respectivamente. O primeiro in-
dicou que o centro de Barakal-
do, con 101 anos de existencia, é

o segundo máis antigo do mun-
do e que o de Donostia conta xa
con 76 anos de vida e o de Ses-
tao con 50 anos. A presidenta
lembrou aos 80.000 galegos en
Euskadi e aludiu ao feito de que
Galiza é “unha patria dividida
pola emigración”, razón pola
que alí “onde hai un galego, aí
está a patria galega”.♦
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No País Vasco viven 80.000 galegos

Ibarretxe preside
o XVII Día de Galiza
en Euskadi

A escritora galega Mª Goretti Fariña recibiu o premio literario da Irmandade de Centros Galegos en Euskadi polo seu poemario Acha-
dos. Na imaxe, a autora a carón do lehendakari Juan José Ibarretxe.                                                                             A . N .T.



O alcalde Xaime Bello resumiu o
estado de opinión dominante na
cidadanía de Ferrol ao considerar
que o emprazamento que se pro-
xecta é incon-
gruente con outros
usos do mar inte-
rior, coa proximi-
dade da urbe e do
Arsenal e coa se-
guridade da pobo-
ación. Asume que
a instalación pro-
xectada vai ser al-
tamente benefi-
ciosa para a activi-
dade industrial da
comarca e para o
País, pero advirte
que a seguridade e
aceptación da
planta serian ple-
nas no porto exte-
rior de Caneliñas. 

Sen que poda haber ningunha
clase de acordo coa oposición, o
proxecto en si ten un alto valor es-
tratéxico. No recheo de Mugardos
será instalada unha planta con ca-
pacidade para 3,9 millóns de me-
tros cúbicos de gas, susceptíbel de
ampliación a 6 millóns. Por barco
chegará o gas licuado dende Alxer
ou o mercado residual e unha vez
gasificado será enviado mediante
instalación fixa ás térmicas de As
Pontes, Meirama e Sabón. Ao mes-
mo tempo fornecerá a instalación
de tratamento de residuos de As So-
mozas, a de alúmina de San Cibrao
e os enclaves industriais de Ferrol-
terra. Mugardos será a sétima rega-
sificadora da Península xunto coa

de Sines, no Alentexo, que se ofre-
cera hai tres ano como planta de gas
para Galiza, Bilbo, Barcelona, Sa-
gunto, Cartaxena e Huelva. O Co-

mité de Empresa
da térmica da As
Pontes confía en
que a máis dos ca-
tro grupos térmicos
que van funcionar
só con carbón im-
portado de Indone-
sia antes do 2008,
se incorporen dúas
turbinas de ciclo
combinado, a gas e
vapor. A empresa
Reganosa logrou a
participación da
empresa estatal do
gas alxeriano So-
natrach (10%) a
Xunta (10%) En-
desa (21%)

Unión-Fenosa (21%) Forestal do
Atlántico (Roberto Tojeiro) (18%)
Caixa Galicia (5%) Caixanova
(5%) e Banco Pastor (5%). 

Compañías perigosas

Dende que o empresario Roberto
Tojeiro da empresa Forestal do
Atlántico S.A., pediu permiso pa-
ra a instalación, a posición da
Xunta foi a de identificar todas as
obxeccións ao emprazamento eli-
xido no recanto do Promontorio
de Mugardos como procedentes
dunha oposición marxinal e deli-
rante. O Goberno autonómico
non prestou ouvidos ao Concello,
a Autoridade Portuaria (na que foi

cesado intempestivamente o pre-
sidente) asi como a entidades e
representacións da comarca que
esixiron a rectificación do lugar
previsto para o peirao do gas e a
estación de tratamento. O xeneral
Gabeiras Montero, que fora presi-
dente do Estado Maior do exérci-
to, salientou os riscos do proxec-
to para o Arsenal e a cidade o que
mereceu unha reconvención per-
soal do conselleiro da Presidencia
Xaime Pita que pediu ao militar
que non se xuntase con xente de
ideas radicais. A insistente pre-
gunta do xeneral Gabeiras de por
que non se usaba para o proxecto
o porto de Caneliñas, nunca foi
respondida. 

Os agravios contra a instala-
ción no recheo de Mugardos, son
moitos e de difícil recusación: non
está prevista unha zona de exclu-
sión térmica de seguridade, coma
a que se establece en moitos paí-
ses industrializados. En Mugardos
existen vivendas a só 150 metros
da regasificadora; non se avaliou
o impacto ambiental do proxecto,
tal e como require a Lei e como se
fixo nas plantas de Sines, Bilbo e
Sagunto, por exemplo; non se
cumpre o regulamento sobre Acti-
vidades Molestas, Insalubres No-
civas e Perigosas (RAMINP) que
esixe 2 quilómetros como mínimo
dende a industria a unidades de
poboación; non se cumpre a nor-
mativa UNE-NE 1532 sobre trán-
sito de buques con gas en mares
interiores: en caso de accidente, o
barco deberá esperar ao abalo da
marea para poder abandonar a ría.

O proxecto non é coherente
coa base loxística de buques mi-
litares que solapa en 600 metros
a área de afección da planta de
gas. A proposta de converter os
estaleiros de Ferrol en base de re-
paración e mantemento para os
barcos da VI Flota tamén entra en
contradicción co depósito de Re-
ganosa a instalar en Mugardos.♦
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A onda conservadora
MANUEL CAO

Corren malos tempos para a esquerda en Europa. As sucesi-
vas eleccións en Irlanda, Holanda, Portugal, Italia ou Francia
confirman o avance dos grupos políticos e sociais conserva-
dores que levan a iniciativa e parecen captar as inquedanzas
dunha poboación enfrontada a novos retos e problemas impo-
síbeis de resolver coas receitas da esquerda tradicional. Cha-
ma a atención a xeneralidade do cambio político dado que
afecta a sociedades moi diversas entre sí pero que teñen en
común unha percepción da situación que os leva a preferir op-
cións claramente conservadoras e defensivas.

Deben ser variadas as causas desta onda de conservadurismo
e farían ben os grupos da esquerda en aguzar o inxenio e mover-
se nos seus programas, proxectos e interlocutores se non queren
asistir impasíbeis a unha abstención imparable e a unhas políticas
desigualitarias e discriminatorias para unha gran parte da poboa-
ción que só poderá adicarse a subsistir penosamente asediada por
contratos lixo, inseguridade sociolaboral e incerteza sobre as pro-
pias regras de representación e participación política e social.

Que a globalización non é só un concepto teórico senón a vi-
da mesma percíbeo calquera cidadán europeo actual e, este ci-
dadán, desexa solucións non lugares comúns niin inercias supe-
radas pola realidade circundante. A globalización, ademais, non
ten marcha atrás e pouco hai que facer contra o avance tecnoló-
xico e a internacionalización da economía que non sexa adap-
tarse e modular estratexias e políticas reconstruídas día a día se-
gundo as circunstancias e cambios do contexto político e social.

As vitorias da dereita aséntanse na nosa opinión en: a) un-
ha maior capacidade para anticiparse aos cambios derivados
da globalización;  b) unha maior capacidade para captar os
problemas reais da poboación; c) unha maior decisión en mo-
dificar políticas e medidas consideradas tabú; d) unha inacción
ou unha inercia da esquerda que non sabe encarar os novos
problemas propoñendo respostas efectivas e viábeis. Nas so-
ciedades democráticas, os grupos de interese e os individuos
demandan resultados e reclaman dos políticos medidas espe-
cíficas e concretas que lles permitan mellorar a súa existencia
mediante a provisión de bens ou servicios públicos de calida-
de a un prezo razonábel e mediante o deseño e aplicación de
novas regras e mecanismos de organización social ou institu-
cional que permitan encarar os retos do curto e medio prazo.

A sociedade necesita duns valores asentados e estábeis que
garantan a convivencia social, familiar e política. Tales valores
están en crise e revelan unha desconfianza de fondo que é ne-
cesario superar dalgún xeito. Pois ben, a dereita está sendo ca-
paz de captar estas inquedanzas recurrindo, a veces, a políticas
defensivas e moi reaccionarias que non aportan nada máis que
unha aparente seguridade aos cidadáns. Esa seguridade pode
concretarse nunha política de control dos inmigrantes, en ope-
racións de castigo contra a delincuencia e o terrorismo ou en
mecanismos de regulación que restauren os valores tradicionais
na familia, na escola e na política. As dereitas introducen polí-
ticas e instrumentos insertos na tradición e mentalidade de ca-
da país pero, en conxunto, a onda conservadora parece respon-
der a factores comúns coexistentes en varios países.

A onda conservadora conta con matices especiais en Es-
paña cuns grupos gobernantes moi relacionados coa tradición
sociolóxica franquista pero que son capaces de levar con fa-
cilidade a iniciativa e que sintonizan co sentir da poboación
en materia de terrorismo, inmigración e organización socio-
política. O seguidismo e temor dos grupos opositores reafir-
ma o dominio da dereita sendo, a veces, grupos como a Igle-
sia os únicos capaces de manter posicións propias deixando
aos votantes sen referente político-electoral.♦

‘O seguidismo e temor dos grupos
opositores reafirma o dominio da

dereita sendo, ás veces, grupos como a
Iglesia os únicos capaces de manter

posicións propias deixando aos votantes
sen referente político-electoral”

A proposta

de converter os

estaleiros en base

de reparación para

os barcos

da VI Flota entra

en contradicción

co depósito

de Reganosa.

Entidades sociais valoran a noticia da concesión

Recoñecen que a planta de gas
de Ferrol é vital,
pero non no interior da ría

Vista da ubicación prevista en Mugardos da planta de gas.

G. LUCA
A regasificadora de gas de Mugardos, na ría de Ferrol, terá
enorme transcendencia económica para Ferrolterra, como
indicaron os empresarios da comarca ao ter noticia de que o
ministerio de Economía autorizara a construcción da planta.
A traveso da estación, Galiza vai ter acceso ao gas de Alxer e
do mercado libre, a prezo moi competitivo, co que mellora a
súa dotación de enerxía. Coa noticia da concesión, aumenta-
ron as críticas á localización e ás irregularidades procesais.
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Supoño que se preguntarán algúns
que fago eu falando en abstracto
dos retos na xestión de pesquerías
cando hai unha reforma ahí dian-
te, que segundo os máis agoireiros
vai desmantelar a pesca galega. Se
cadra fágoo por non ser agoireiro
(para iso están os políticos, para se
dar golpes no peito e outros rituais
para estimular á tribo) e por tratar
de pensar en positivo, por deixar
de lado (xa vai sendo tempo) o rol
de vítima que sempre adoitamos
adoptar e simplemente para non
interferir no discurso político da
evolución dos feitos. Se me per-
miten unha primeira digresión, di-
cirlles que a reforma da Política
Común de Pesca aprobada o 28 de
Maio pola Comisión e que presen-
tou o Comisario Fischler no Con-
sello de Ministros do 11 de Xuño
non é un feito consumado. É unha
proposta e como tal ten que ser
considerada.

Faláballes na miña comunica-
ción anterior da pesca ilegal, non
regulada e non comunicada como
un dos retos de futuro na xestión
de pesquerías. Tanto a presiden-
cia española da Unión, que xa es-
ta a piques de rematar como a
Comisión Europea nas súas pro-
postas para unha nova Política
Común de Pesca están interesa-
das en abordar este problema coa
enerxía e tenacidade necesarias
para dar exemplo a nivel interna-
cional de responsabilidade na
xestión de pesquerías(1). 

Se me permiten unha disqui-
sición que considero oportuna di-

reilles que o desequilibrio entre
capacidade de pesca (non con-
fundir con tonelaxe de rexistro
nin coa potencia dos motores, in-
dicadores habituais de esforzo
pesqueiro) da flota europea e os
recursos nas súas augas non é un
asunto a discutir. Non hai nin-
guén que poida no momento ac-
tual presentar argumentos a con-
trario. O que si é discutíbel, e pa-
ra iso existen foros de discusión
técnicos e políticos, é a importan-
cia deste desequilibrio e as ac-
cións necesarias para levar adian-
te esta necesaria adaptación.

Hoxe falareilles das cotas plu-
rianuais e pluriespecíficas. Para
iso conviría lembrar que o sistema
actual de cotas anuais e uniespeci-
ficas foi reiteradamente criticado
polos sectores de diversos países
da Comunidade. Así, como solu-
cións temporais a certos desequi-
librios instaurouse o criterio de
flexibilidade nas cotas(2) e nalgúns
casos específicos (estou pensando
en certas especies de peixes pla-
nos no Mar do Norte) xa se regu-
laron cotas multiespecíficas. 

A defensa que a reforma da
PCP fai das cotas multiespecífi-

cas enténdense pola propias pes-
querías que case nunca son
uniespecíficas. Cando un pes-
queiro anda “á pescada” é normal
que colla rapante e peixe sapo,
maruca e ás veces mesmo algo de
bacallao, ou langostinos, ou ber-
torella, ou... un número indeter-
minado de especies que viven no
mesmo ecosistema(3). Así non ten
senso que aconteza o que agora
acontece, que porque a cota para
unha especie nunha zona deter-
minada xa se esgotou haxa que
tirala ao mar cando se pesca con
outras especies para as que aínda
hai cota. Así para a pesquería da
pescada estaría xustificado esta-
blecer unha cota para esa especie
e as especies acompañantes.

O da plurianualidade das cotas
fai sentido para unha planifica-
ción máis racional das actividades
pesqueiras. Se un armador sabe
que os seus barcos teñen tal canti-
dade asignada para tres ou cinco
anos poderá planificar mellor a
súa actividade que se ten que pen-
sar a un ano vista e sobre todo se
ten que esperar ao Consello de
Ministros da Pesca de Decembro
para saber a cantidade que lle co-

rresponderá o ano seguinte.
A combinación de pluralida-

de e carácter multiespecífico das
cotas ten as súas vantaxes evi-
dentes: mellor planificación da
actividade económica, posibili-
dade de xestión a medio prazo,
enfoque de xestión a nivel de
pesquería e de ecosistema en tro-
ques de enfoque uniespecífico
(máis teórico que de acordo coa
realidade), pero tamén presenta
algunha desvantaxe sobre todo se
se instaura unha carreira pola
pesca no primeiro ano de cota (o
que levaría a revisións “á baixa”
nos anos seguintes) e unha maior
dificultade de control dos desem-
barcos. Como sempre hai que va-
lorar os pros e os contras en ter-
mos económicos antes de aplau-
dir incondicionalmente unha pro-
posta ou condenala sen análise.

Resumindo, dicirlles que a no-
va PCP contempla a posibilidade
dunha xestión máis acorde coa re-
alidade das pesquerías, que hai
que analizar esa posibilidade con
atención e que, como sempre, an-
tes de introducir unha nova medi-
da de xestión hai que ter ben claro
se esa medida se pode controlar. 

Dicirlles tamén, e xa para re-
matar, que se de verdade quere-
mos influír na política pesqueira
europea temos que comezar por
non adoptar o papel de vítimas,
por non declarar sistematica-
mente capturas falsas (en canti-
dades e especies) por respectar
as medidas técnicas (que non son
senón un código de conduta) e
por asumir o liderado (en positi-
vo e con propostas, por suposto)
da discusión da nova PCP. Neste
sentido a medida do goberno au-
tónomo galego (¿para cando a
súa voz se escoitará en Bruxelas
en troques da dun goberno cen-
tral para o que a pesca foi sempre
moeda de cambio político?) de
difundir entre os funcionarios
comunitarios da Dirección Xeral
de Pesca de Comisión Europea e
entre os Europarlamentarios un-
ha publicación na que se recollen
as súas opinións e propostas so-
bre a nova PCP é unha iniciativa
que hai que saudar e valorar po-
sitivamente, dándolle a Cesar o
que é de César nun parafraseo
apresurado dos textos bíblicos.♦

(1) Os interesados en profundizar
neste tema poden consultar a páxina da
FAO www.fao.org onde está o texto com-
pleto do Plan de acción da FAO que abor-
da este problema.

(2) Reglamento (CE) N° 847/96 de 6
de maio do 1996 do Consello polo que se
establecen condicións adicionais para a
xestión anual das TACs e das cuotas; D.O.
L 115 do 09.05.96, p. 3

(3)  A composición de capturas tanto en
especies canto en cantidades vai depender
da arte de pesca utilizada (palangre, arras-
tro, redes de enmalle…) como da zona de
pesca (Grand sole, Pourcupine bank…)

Retos actuais da xestión
de pesquerías (III)

XAVIER QUEIPO

Pesca

A aprobación por Decreto da reforma das
prestacións por desemprego e o anuncio
(ameaza) da modificación da Lei de Folga
reflicte ata que ponto o Partido Popular se
sinte seguro de contar co apoio da maioría
dos votantes, e do arroupe dos demais go-
bernos da Unión Europea. Sen dúbida, deu
azos a esta tendenza o acrecentamento du-
rante a década dos 90 da clase meia, mais
tamén os sucesivos pactos sociais cos gran-
des sindicatos de ámbito estatal e a falta de
proxecto diferenciador da oposición políti-
ca, cando menos dos partidos máis impor-
tantes no Estado español. Afortalouse aín-
da máis esta opinión no executivo cos últi-
mos inquéritos e, repito, moi especialmen-
te pola renuncia neste marco político dos
partidos de esquerda a defender un proxec-
to alternativo de sociedade. Ningún deles
plantexa a curto ou meio prazo medidas re-
distribuidoras da riqueza ou a reconfigura-
cion do Estado para convertelo nunha con-
federación de nacións soberanas. Estas
propostas consideradas moderadas na tran-
sición, fican na actualidade no baúl e só se
airean por parte dos partidos máis radicais
cando se realizan congresos ou debates te-
óricos internos... moi internos.

Non é casual polo tanto que neste mar-
co Aznar agora non busque o “consenso”
cos sindicatos estatais, coida que xa non lle
fai falla. Utilizounos para gañar unha ima-
xe de moderación, de partido que quería
conciliar os intereses de patróns e traballa-
dores. Mesmo algún sindicato apostou
conscentemente por este escenario. De pou-
co serviu este espellismo de costas á histo-
ria, na realidade, malia o medre económico
dos últimos anos, a clase media comezou a
minguar devagar e a precariedade abafa ho-

xe á clase obreira, e aumenta a cotío. Así,
mentres nas cúpulas falábase de consenso,
a rente do chan, perdíanse direitos nas pen-
sións e por despido improcedente, aumen-
taba a flexibilidade na xornada, na contrata-
ción, na mobilidade xeográfica, privatizá-
base a industria pública e parte dos servizos
básicos, demonizábase a protesta social...  

O tempo deu a ra-
zón a aqueles que dixe-
mos, e dicimos, que
calquer acordo realiza-
do dende a desmobili-
zación dos traballado-
res, dende a aceptación
de contrarreformas par-
ciais e da perda de di-
reitos que pretenden te-
oricamente evitar ma-
les maiores, rematan na
práctica hipotecando e
debilitando ao move-
mento obreiro e aforta-
lando as posturas máis
conservadoras e negati-
vas do capitalismo. Isto
foi o que aconteceu nos últimos anos. Este
xeito de facer sindicalismo (e política) abriu
a canle para que se exprese e aplique agora
nidiamente, con toda dureza, o proxecto la-
boral e social da direita, coa prepotencia e
autoritarismo de sempre. Amosando con to-
da claridade que non morreron as ideoloxías
nin as diferencias políticas, que o capital é a
antitese da solidariedade. 

Neste contexto de avance ideolóxico
da direita, abraia, que non poucos sectores
da esquerda pechen os ollos ao medre
constante da precariedade laboral (un 50%
dos asalariados), da desfeita do rural, e da

colonización económica e cultural de Ga-
liza, ou sexa, que descoñezan ás forzas so-
ciais que van a máis, que emerxen. E aín-
da resulta máis incomprensíbel que fagan
das clases meias, hoxe en retroceso, centro
da súa actuación política, e busquen coa
moderación do proxecto converterse nos
defensores de seus intereses. Mentres que

desprazan as reivindi-
cacións da clase
obreira, dos labregos,
ou dos estudantes, a
un papel secundario,
só de medidas a reali-
zar para evitar a mar-
xinación social estre-
ma. A prepotencia da
direita colleu folgos,
non só pola queda do
“socialismo real” se-
nón ademais polo
afastamento da maio-
ría dos partidos de es-
querda da clase obrei-
ra e dos sectores po-
pulares maioritarios,

polo esvaemento das diferencias, pola im-
presión social de “que todos son iguais”.
Por iso o Partido Popular coida, con certa
razón, que agora o terreo esta sementado
para que trunfe o seu modelo social. 

Agora ben, pode que Aznar non mida
correctamente o intre político e social ac-
tual.  A diferencia de hai unha década, ho-
xe, son poucos os traballadores que pensan
que o medre da economía é igual a máis
emprego e millores condicións laborais.
Saben, por experiencia propia, que non é
así, que a máis ingresos correspondeulle
nesta xeira neoliberal máis precariedade e

autoritarismo. Colleron consciencia que
nin a patronal nin os Governos da burgue-
sía regalan ren. O neoliberalismo, a globa-
lización, xa non é unha ideoloxía salvado-
ra, de progreso. Por iso mentres que en
Roma e Amsterdam os gobernantes da
Unión Europea se paseaban polas rúas bai-
xo o son de multitudes, agora teñen que se
protexer tras miles de policías. Por iso non
tiveron daquela que enviar tropas para re-
matar con conflitos armados como os de
El Salvador ou Guatemala, e agora teñen
que utilizar a represión militar directa. Sen
dúbida a reacción é máis forte que nunca,
no económico, no control da información,
no militar, mais, por vez primeira dende
hai unha década, xa non convencen tanto e
cada vez menos. Esta é a gran mudanza
dos últimos anos no contexto interna-
cional, que tamén se da dentro do noso pa-
ís, aínda que con outros ritmos e cunha co-
rrelación de forzas propia.

Diante deste panorama político, así
como da imposición de medidas que re-
baixan direitos laborais, reducen as pres-
tacións sociais básicas, e, pola contra,
concentran inmensos recursos en moi
poucas mans, a modificación das presta-
cións por desemprego por parte do gober-
no Aznar é unha nova volta de torca, mais
non a última como resulta evidente. Por
iso, aínda que xa fora aprobada a reforma
por Decreto, por certo dun xeito autorita-
rio e desprezativo cos traballadores, o mo-
vemento obreiro debe volcarse na folga
do 20 de xuño, e o movemento nacional
popular todo debe apoiar esta protesta.♦

MANUEL MERA é Secretario Confederal
de Formación Sindical e Migración da CIG

‘Neste contexto de
avance ideolóxico da

direita, abraia, que non
poucos sectores da

esquerda pechen os ollos
ao medre constante da
precariedade laboral”

Unha reforma autoritaria
MANUEL MERA



CÉSAR LORENZO GIL
Hai 25 anos, o Estado espa-
ñol viviu os seus primeiros
comicios democráticos en 41
anos. Aquel 15 de xuño culmi-
naron moitas ilusións, forxá-
ronse moitos pactos e, sobre to-
do, a cidadanía comezou a de-
señar un novo sistema de vida
que afectou todos os ámbitos.  

Hai 25 anos nacía unha esperan-
za xeral, unha época na que pa-
recía necesario ollar cara ao fu-
turo con optimismo. Para moita
xente que aprendeu a votar en
1977 (e que non parou de facelo
durante varios anos entre novas
eleccións e referendos), o cam-
bio foi radical. Houbo moitas no-
vidades e os cidadáns incluso de-
moraron en decatárense de todas.

Aqueles eran tempos nos que
se vivía unha puxa xorda entre os
que medraran baixo o trauma da
guerra e foran avezados ao terror
ditatorial e aqueloutros que pedían
outro mundo radicalmente distinto.
Era a xente moza, que saía ás rúas
en demanda de liberdade, que dei-
xaba medrar todo o pelo posíbel do
seu corpo e descubría nos libros as
ideas que lles prohibiran aos seus
pais. Curioso foi que xustamente
esta franxa da poboación ficase fó-
ra dos primeiros resultados, pois en
1977 e 1979 os menores de 21 anos
non podían exercer o sufraxio.

Turrar da corda

Contodo, os galegos viviron en pri-
meira persoa a competición entre
os que turraban da corda porque
querían entrar na democracia con
gorra de prato e ligas nas pernas e
os que facían forza porque ansia-
ban non só un cambio de réxime,
senón unha revolución. O gale-
guismo piñeirista avogou por “in-
zar os partidos estatais de galegui-
dade” e renunciou a unhas siglas
propias. Pero a puxante esquerda
nacionalista conseguiu presentar
candidatos a tempo, pese aos pro-
blemas derivados da súa ilegalida-
de. Xosé Manuel Beiras concorreu
daquela baixo as siglas do Partido
Socialista Galego (PSG) e o Blo-

que Nacional-Popular Galego
(BN-PG) axuntaba diferentes si-
glas e nomes aínda vixentes como
o de Bautista Álvarez.

Nos partidos estatais, o PSOE
gañaba adeptos coa súa imaxe re-
novada, as guedellas ao vento e as
chaquetas de pana. Francisco Váz-

quez aproveitaba a imaxe de Felipe
González para competir na área da
esquerda contra Santiago Álvarez,
militar republicano e guerrilleiro.

Con certeza, a presencia da
fouce e o martelo era o máis im-
pactante na España de entón. Des-
de 1936, o comunismo converté-
rase en algo superior a un partido
político. Santiago Carrillo e a Pa-
sionaria parecían máis ben diaños
de pezuño e fedor a xofre que per-
soas con ideas para transformar a
sociedade. O apoio do PCE ao na-
cente sistema monárquico serviu
para lexitimalo nun intre de grave
conflito coa ultradereita, incapaz
de aceptar os cambios democráti-
cos, e a ultraesquerda, principal-
mente o Grapo, que secuestrou a

dous altos cargos do franquismo
por aquelas mesmas datas.

No centro e na dereita, os no-
mes a penas variaron respecto aos
anos dourados do feixismo. Alian-
za Popular, comandada por Fraga,
repudiaba as autonomías e quería
unha “liberdade sen pasarse”. A
UCD en Galicia ía a remolque do
gran protagonismo social de
Adolfo Suárez, gañado gracias á
presidencia provisional que reno-
varía o 15 de xuño. Mais o seu ca-
risma non serviu para comandar
un país que daquela procuraba un
camiño de consenso, na vía de
construír unha nova constitución á
que, curiosamente, se opuñan al-
gúns dos mesmos que agora a de-
fenden con vehemencia.♦
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Finalmente está decidido o traza-
do do AVE no seu paso por Bar-
celona.  Despois de meses de in-
tensas negociacións péchase a
primeira fase cara esta arela ca-
talana e barcelonésa, a grande
promesa para o  2004. Ademáis
aplícase unha das mellores alter-
nativas coas que se traballaba.
Sen entrar en detalles de por qué
rúas pasará o tren de alta veloci-
dade, dicir que se evita a cons-
trucción da estación da Sagrada
Familia –solicitada pola Genera-
litat- e que facía temer pola esta-
bilidade e os alicerces do templo
do célebre arquitecto Antoni
Gaudí. Precisamente esta sema-
na celebramos en Cataluña o 76
aniversario da súa morte e lem-
bremos que vivimos este 2002 o
ano Internacional Gaudí; mal
momento para ferir o orgullo ca-
talán con malabarismos que po-
dan afectar a este templo polo

cal todos contamos os anos que
temos e os que potencialmente
podemos vivir para calcular se o
ollaremos rematado. O túnel do
AVE pasará a uns trinta metros
de profundidade sen importunar
para nada a xenial obra de Gau-
dí. E moi tranquilos van quedar
tamén os viciños que non se van
ver perturbados polas obras nin
polo ruido dos comboios, que
aínda que do AVE, son molestos. 

Menos ruido tamén de aquí a

pouco polas rúas de Cataluña. O
Parlament catalán aproba esta
semana a lei de Protección con-
tra a contaminación acústica. É
unha lei pioneira en España e
que segue os criterios da Unión
Europea. O obxectivo é reducir
as emisións de ruido, especial-
mente nos núcleos urbanos e zo-
nas residenciais.  Un marco legal
sobre ésta materia que hai moito
tempo que se agarda en Catalu-
ña. O único que faltan son axen-

tes que controlen a manchea de
motocicletas e mesmo coches
que circulan sen silenciador de
explosión e que tanto molestan.
De feito isto é sancionábel desde
hai moito tiempo e por iso se me
escapa entender porqué cada día
cruzo con algún distos vehículos. 

E silencio absoluto no Parla-
ment, entre o Conseller en Cap e
presidenciábel, sucesor de Jordi
Pujol, Artur Mas, e o seu rival so-
cialista Pasqual Maragall. O pri-

meiro, desde Cuba, pide a Mara-
gall un cara a cara en calquer me-
dio de comunicación. Maragall
fala e di que non. Pero Mas insis-
te, sabéndose provocador. Así que
envía un e-mail oficial de Con-
vergència i Unió, modernos os
nosos políticos, ao Partido Socia-
lista de Cataluña solicitando ou-
travolta o debate. Os socialistas
ratifican a súa decisión, tamén a
través dunha carta. Antes de Mas,
din, Maragall quere un cara a ca-
ra no Parlament con Jordi Pujol
que, lembremos, está de saida na
política catalana. Por este motivo,
precisamente, os socialistas remí-
tense a el. Pujol nunca, nos 22
anos que leva na Generalitat, con-
cedeu un cara a cara co líder da
oposición. Quizais por iso, o re-
sultado do emotivo “carteo” é o
silencio. Os converxentes dan o
tema por zanxado e Maragall sae
coa súa: nin palabra de debate. ♦

Poucos tronos e chuvias prometidas
A. MARQUÉS

Xa se sabe por onde irá o AVE por Barcelona, sen facer ruido nin
afectar á Sagrada Familia. Nestes días sae unha lei anti-ruídos
mentres Mas e Maragall non terán o cara a cara que se retaran.

Ba r ce lona

Hai 25 anos que se celebraron as primeiras eleccións da actual democracia

O día no que aprendemos a votar

Dolores Ibarruri, Pasionaria, presidenta do PCE, saúda, despois de corenta anos de exilio, ao gañador dos comicios, o centrista Adolfo Suárez, que fora Ministro Secretario Gene-
ral del Movimiento. Abaixo, un debuxo da época do humorista Xosé Lois publicado no voceiro da ANPG, Ceibe, e no que se caricaturiza a ilegalidade na que o Goberno mantiña
a algunhas organizacións nacionalistas que non poideron participar coas súas propias siglas nos comicios. O debuxo forma parte do libro, recentemente publicado, Humor gráfi-
co de Xosé Lois na Transición, que edita a Universidade de Vigo.



Cossiga criticou duramente a res-
posta gobernamental española á
carta dos bispos vascos sobre o te-

rrorismo. “Nin Hitler nin Goebbels
se atreveron nunca a cualificar de
perversión cultural ou ética un acto

dos bispos católicos ou pastores
protestantes de Alemaña”, dixo. 

Non é a primeira vez que
Cossiga ataca directamente a Az-
nar. Xa no pasado o líder demo-
cristián acusara a Aznar de eri-
xirse en defensor das liberdades
cando “toda a súa vida foi un
franquista convencido”.

Segundo o político italiano,
é un erro pretender loitar contra
o terrorismo só con medidas xu-
diciais e policiais. “Incluso un-
ha conservadora radical como
Margaret Thatcher tivo moito

coidado de ilegalizar un partido
que era considerado o brazo po-
lítico do IRA”, explicou. “Ho-
xe, o líder dese partido senta no
goberno irlandés ao lado dos
partidos protestantes de Irlanda
do Norte”. Para Cossiga, ilega-
lizar Batasuna supón adiar para
sempre a posibilidade de lograr
a paz en Euskadi. “Ademais de
atacar a liberdade, poñer fóra da
lei este partido é perder a posi-
bilidade de ter un interlocutor
político válido coa ETA en ne-
gociacións futuras”, concluíu.♦
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A ninguén se lle oculta que ir á
folga ou ir traballar o vindeiro día
20 de Xuño son dereitos constitu-
cionais propios dunha democra-
cia. Por iso mesmo subliñando
por diante o meu respeto para
aqueles que quieran traballar, eu
vou secundar a folga xeral.

As razóns son moi variadas e,
por se tiña algunha dúbida, as
cousas que estou escoitando e
vendo nestes días empúrranme
definitivamente. Ademáis da
chulería manifesta que supón
aprobar un “decretazo” unilate-
ralmente e poñelo en vigor, sen
ningún tipo de debate porque os
celebrados no Congreso martes,
mércores e xoves foron un diálo-
go de xordos; ademáis do com-
portamento sen vergonza do
exército mediático gubernamen-
tal que pon colorado a calquera
dos que nos chamamos periodis-
tas; ademáis de escoitar publici-
dade pagada polo Ministerio de
Traballo falando das excelencias

da reforma mentras se nos furtan
debates nos medios para que os
cidadáns saibamos a qué aternos
e como nos vai afectar..... ade-
máis de todo iso teño que escoi-
tar as ameazas que, berrando por
Europa adiante, me dirixe o xefe
do Executivo: “podíamos reple-
garnos y buscar el empate, pero
¡este partido lo vamos a ga-
nar¡”... Sen comentarios. As em-
presas reciben circulares para
“informar ao Goberno” sobre o
posíbel seguimento dos seus em-
pregados, os dos contratos-basu-

ra supoño que estarán a tremar,
os inmigrantes xa nin che conto,
o Senado convoca unha sesión na
que se aprobará reparto de finan-
ciación autonómica, o meu deca-
no do Colexio de Avogados de
Madrid mándame unha invita-
ción para a presentación do Libro
“Dereito Penal parte especial”, é
dicir, os que tiñan que dar exem-
plo de respecto a ese dereito
adoitan unha actitude provocati-
va de “aquí non pasa nada, é un-
ha xornada como calquera ou-
tra”. De Xulgado de garda, nunca

mellor dito. Porque a fachenda de
Rodrigo Rato convocando aos
Ministros de Economía e Fa-
chenda da Unión Europea ese día
cando tiñan pensado reunirse en
Luxemburgo é unha descarga
máis de fusilería dentro deste
guerra contra dos sindicatos e
contra dos traballadores. Claro
que está no seu dereito, pero ¿in-
cluiránse nos servicios mínimos
os traballos de aeroporto, infraes-
truturas, administrativos, traduto-
res, hostalería, transportes, etc?,
¿ou pensan militarizalo todo?,

¿ou veremos centos dos inmigran-
tes dos que pensan botar fora de-
senvolvendo eses traballos por
medo ou para facer méritos? Teño
que preguntarlle ao meu sobriño
que é conductor do Parque Móvil
e sindicalista e que creo recordar
que transporta habitualmente ao
Ministro Arias Cañete. Xa lles
contarei. De momento eu voulle
dicir á miña rumana que non veña
ese día. As nenas non as levarei ao
colexio e eu quedareime na casa
agardando que cando remate a
xornada o presidente Aznar enriba
do seu cabalo se entreteña en con-
tar os mortos desta súa batalla ta-
mén poida contarme a mín. Ainda
que, pensándoo ben, non sei si ir-
me a Sevilla que alí, polo que le-
vo visto, de seguro que gañan os
meus. Polo menos non lle dou esa
satisfacción de contarme entre os
mortos. E poderei tomarme un
“fino” á saúde dos traballadores e
da liberdade. Da que cada día que-
da menos, por certo.♦

¡A folgar!
MANUEL LOMBAO

Vou ir á folga o día 20. Se algunha dúbida podía ter, despois de
escoitar as ameazas de Aznar téñoo claro. E non sei se ir a Se-
villa e tomarme un “fino” á saúde dos traballadores e a liberdade.

Madr id

Bono aproba
unha lei
que garante
a paridade
de sexos nas
candidaturas

A.N.T.
A Junta de Castilla-La Man-
cha aprobou a reforma da lei
electoral desa rexión para
garantir a paridade de sexos
en todas as listas de candida-
tos ao Parlamento autonómi-
co. Segundo o presidente da
Junta, o socialista José Bo-
no, esta norma “é a máis
avanzada de Europa” en can-
to á participación da muller.

A reforma da lei electo-
ral só ten un artigo no que
se establece os parámetros
que teñen que posuír as lis-
tas das candidaturas. “Para
garantir o principio de
igualdade na representación
política, as candidaturas que
presenten os partidos políti-
cos alternarán homes e mu-
lleres, ocupando os dun se-
xo os postos pares e os do
outro, impares.”

A lei foi aprobada polo
consello de goberno e será
tramitada no Parlamento
pola vía da urxencia. Bono
cre que recibirá o apoio do
grupo popular, que anun-
ciara o apoio a unha lei que
garantise a igualdade.

Para Bono, esta lei cum-
pre, por fin, o precepto cons-
titucional que defende a
igualdade de oportunidades
para homes e mulleres en to-
dos os ámbitos. “Ninguén
nos vai gañar na garantía
dos dereitos da muller”, ex-
plicou o presidente. “Esta é
unha lei valente e que defen-
de a igualdade desde o plano
político, para que esta se
traslade aos outros ámbitos
da cidadanía.”♦

O ex presidente italiano Cossiga chama
a Aznar ‘cabo cuarteleiro de Franco’

Francisco Cossiga vén criticando a política antiterrorista de Aznar desde hai varios meses.

A.N.T.
Francesco Cossiga, o que fora presidente da República de Italia e
histórico dirixente da democracia cristiá europea, considera que o
presidente do goberno español, José María Aznar estase a trabu-
car plenamente na política antiterrorista. Cossiga chamou a Aznar
“cabo de cuartel marroquí da lexión estranxeira de Franco”. En
declaracións a Catalunya Ràdio, o ex presidente italiano puntuali-
zou que Aznar é un auténtico falanxista. “Non sei como non o con-
sideran un falanxista, atendendo á súa maneira de facer e a súa vi-
da. Pero é que, ademais, é un mal falanxista, non como José Anto-
nio Primo de Rivera, que alomenos tiña algúns ideais”, explicou.



C.L.
Despois de dúas difíciles sema-
nas de investigación no Con-
greso e constantes descubertas
dos medios de comunicación
sobre as circunstancias do 11-
S, o presidente dos EE UU,
George Bush conseguiu des-
viar a atención e colocar nova-
mente no primeiro plano da
actualidade unha nova amea-
za terrorista. O suposto pro-
grama de José Padilla para fa-
bricar unha bomba nuclear
caseira, volve estarrecer as
mentes dos norteamericanos.

O fiscal xeral, John Ashcroft, sa-
íu co sorriso debuxado na face
aos medios de comunicación pa-
ra anunciar unha exitosa opera-
ción policial que frustrou un
atentado nuclear. Segundo Ash-
croft, José Padilla, un cidadán
norteamericano que tamén res-
ponde ao nome islámico de Ab-
dulá Al Mujahir, tiña xa moi ela-
borado “na súa imaxinación” un
plano para fabricar un explosivo
con refugallos atómicos. Este ti-
po de artefacto, coñecido como
‘bomba sucia’, ten unha exigua
capacidade de destrución pero
podería ser moi útil como deto-
nante dunha situación de pánico
que realmente causase vítimas.

Gracias a este éxito policial, o
goberno Bush gañou un punto cru-
cial nunha partida contra a opinión
pública crítica que estaba perden-
do mercé aos escuros aspectos da
atitude gobernamental antes dos
atentados do 11-S. A canle televi-
siva CNN preparou, poucas horas
da conferencia de prensa de Ash-
croft, un estenso programa infor-
mativo no que se daba cumprida
relación dos pasos que seguira Pa-
dilla durante os últimos meses.

Deste xeito tan ‘académico’,
Bush botou suficiente terra por ri-
ba da enorme polémica que obti-

vo a expulsión do exército do te-
nente coronel Steve Butler. Este
oficial denunciou que o presiden-
te non fixera nada para evitar os
atentados, mediante unha carta ao
xornal Monterey Country Herald.
Segundo o seu testemuño, Bush
precisaba un golpe de efecto que
rescatase o seu goberno da crise
económica e a permanente sos-
peita sobre cómo alcanzara o títu-
lo presidencial, por decisión cole-
xiada do Tribunal Supremo.

A tese de Butler coincide con
outras informacións que asegu-
ran que a Casa Branca tiña infor-
macións abondosas sobre planos
para escachar aeronaves civís
contra edificios en solo estadou-
nidense. O servicio secreto exip-
cio advertiu de que os seguidores
de Osama Ben Laden pretendían
atopar un xeito para converter
avións en potentes bombas. Pa-
recidas informacións obtivo a
CIA do BND alemán tres meses

antes dos ataques. Incluso un
axente do corpo de intelixencia
dos EE UU, Jim Pavitt, recoñe-
ceu, nunha conferencia do pasa-
do mes de abril, que o seu depar-
tamento avisara o presidente da
posibilidade de que houbese “en-
tre cinco e 15 ataques terroristas
nas cidades do noso país”.

Hai máis situacións estrañas.
Juan Gelman, no diario arxenti-
no Página 12, explica cómo o
FBI conseguiu identificar 20 su-
postos autores dos atentados do
11-S só unhas poucas horas des-
pois dos ataques. “É obvio que
sabían xa de antemán que opera-
ba unha célula integrista no pro-
pio territorio estadounidense”,
explica o escritor arxentino.

Guerra planificada

Unha das consecuencias máis cla-
ras do 11-S foi a guerra de Afga-
nistán. A operación ‘Liberdade

duradeira’ púxose en marcha en
poucas semanas e todos os gober-
nos implicados negaron sempre
que houbese ningún plano previo
para invadir o país dos talibáns.

Pero desde os servicios se-
cretos pakistanís, as cousas non
parecen tan claras. Un dos diri-
xentes deste organismo explicou
a un xornal de Lahore que o seu
país e os EE UU xa perfilaran un
proxecto de invasión conxunta
que afastase do poder o goberno
do Mula Omar e restaurase a
monarquía do rei Zahir. O moti-
vo último desta intervención se-
ría recuperar o proxecto de oleo-
duto a través de Afganistán, unha
arela industrial na que, curiosa-
mente, tiña amplas responsabili-
dades o agora presidente dese
país asiático, Hamad Karzai.

Outros detalles da situación
que se produciu nos arrabaldos
temporais do 11-S son aínda máis
ilustrativos de que a operación
terrorista era de dominio público
na estrita terraza dos servicios se-
cretos. Un estudo bursátil demos-
trou que días antes dos atentados
houbo vendas masivas de accións
de American Airlines e de United
Air Lines. Estas dúas compañías
caeron en picado no parqué tan
pronto Wall Street reabriu as por-
tas. Este informe, difundido polo
Instituto Herzliyya, de Israel, re-
para en que o volume de valores
negociado é pouco habitual na
bolsa, a non ser que haxa unha
sospeita xeral de que esas ac-
cións poden caer en breve.

De cara ao futuro, só resta sa-
ber cánto tempo aguantará a ci-
dadanía norteamericana baixo a
síndrome das bombas nucleares
feitas en cazo de leite. Entre-
mentres, o Congreso segue a in-
vestigar cómo se xestou o ata-
que. Os testemuños ata o mo-
mento publicados parecen saídos
dun filme de Stallone.♦
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Bacardí &
Coca-Cola
MONCHO LEAL

Se vivísemos nunha
auténtica
democracia tería

que someterse a
votación a presidencia
de Coca-Cola, que ten
moito máis poder que a
maioría dos gobernos
do mundo, e que está
implicada na política
de moitos países. 

En México, o seu
presidente ostentaba a
súa representación. En
Venezuela, a familia
Cisneros, con intereses
diversos e coa
distribución do
produto para o país, foi
das que apoiou o golpe
de estado de abril.
Coca-Cola apoiou
tamén a Pinochet no
73....

O ron Bacardí,
agora de Martini,
presiona contra a
marca Habana Club,
que se distribúe en
Europa e usa o
anagrama do produto
cubano nos EE UU de
xeito fraudulento.
Detrás de Bacardí, que
non ten unha pinga de
cubano, que se facía en
Puerto Rico, logo nas
Bahamas e que agora
non especifica onde,
hai todo un movemento
reaccionario. Dirixe a
Fundación Nacional
Cubano Americana
(FNCA), principal
organización terrorista
de Miami. Apoiou o
intento de invasión de
Praia Girón. Serviu
coma ponte para a
financiación da CIA á
contrarrevolución en
Nicaragua e Angola e á
represión no Salvador.
Colaboraron os seus
avogados na redacción
da Lei Helms-Burton....

En novembro do 93,
creouse o Consello de
Negocios EE UU-Cuba,
coma un proxecto de
transición política e
económica, co
obxectivo de implantar
na illa unha economía
de mercado de carácter
neoliberal, logo da que
consideraban
inminente derrota da
Revolución. O plano
non contaba con
ninguén que vivira en
Cuba. Calculaban que
non levaría máis de
dous anos privatizar
todo o sector público.
Entre outras formaban
parte as empresas
Bacardí, Coca-Cola,
Chiquita, Colgate
Palmolive, Pepsi-Cola,
Ford Motor, General
Motors, Miami Herald,
Texaco e Amster.♦♦

A espionaxe fora informada de posíbeis atentados con avións civís 

Bush utiliza a ameaza da ‘bomba sucia’
para ocultar as sospeitas sobre o 11-S

Cada vez parece máis demostrado que George Bush sabía da posibilidade de ataques
sobre os EE UU.

A nova colección de grandes contos   
de A NOSA TERRA

Grande formato (22 x 24 cm.) con 32 páxinas a toda cor. Oferta de lanzamento para os nosos suscriptores.
Compre os 3 e pague 2.

Prezo por unidade 8 euros.
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CÉSAR LORENZO GIL
En Bruxelas, capital da prospe-
ridade económica, discutiuse os
pasados 9 e 10 de xuño sobre o
desenvolvemento sostíbel nos
países pobres. Neste seminario
da Comisión Europea partici-
pou A Nosa Terra. Europa se-
gue a considerar que o libre
mercado é o único xeito de favo-
recer o crecemento económico.

As relacións económicas entre o
Norte rico e o Sur arruinado vol-
ven ao primeiro plano da aten-
ción da axenda da UE. A ideolo-
xía do mercado mundial baixo as
ordes da Organización Mundial
do Comercio (OMC), a remota
separación entre o mundo oci-
dental e o resto do planeta e o fe-
nómeno migratorio procedente
do Terceiro Mundo explican a
necesidade que Europa ten de
buscar o xeito de encanar proble-
mas tales como a débeda exter-
na, o acceso aos servicios bási-
cos e a posibilidade de crece-
mento propio neses países.

Actualmente Europa mantén
acordos de colaboración para o
desenvolvemento das distintas
áreas de pobreza. Un dos máis
importantes é o Acordo de Coto-
nou, firmado na capital de Benin
hai dous anos, cos estados da
área denominada ACP, constituí-
da por 77 países de África, o Ca-
ribe non latino e o Pacífico.

As bases do acordo de Coto-
nou, pendentes de novas revi-
sións en próximos cumios sobre
desenvolvemento, formulan un-
ha relación directa entre as axu-
das e subvencións europeas e o
chamado “bo goberno”. É dicir,
“aquel que se basea nos princi-
pios democráticos, con sufraxio
universal, respecto polos derei-
tos humanos e libre comercio”,
tal e como sinala o texto deste
tratado.

Na práctica, esténdese no
tempo a vella idea defendida
polo neoliberalismo de que só
mediante o libre mercado pode-

rán os países subdesenvolvidos
librárense da súa pandémica po-
breza. Para François Moreau,
unha das responsábeis da área
de Desenvolvemento da Comi-
sión Europea, é hora de que se
abandone a vella idea de consi-
derar o Terceiro Mundo un cam-
po de batalla ideolóxico. “Xa
pasaron dez anos da queda do
comunismo e cómpre revisar o
noso sistema de relación comer-
cial co Terceiro Mundo”, expli-
cou.

Segundo Moreau, só me-
diante a participación de cada
país e un auténtico mercado li-
bre en dobre dirección haberá
solucións para a pobreza. “Por

exemplo, é interesante compro-
bar que un problema como a
emigración ten unha cara positi-
va porque introduce nos países
de orixe grandes remesas de di-
ñeiro que poden ser utilizados
para desenvolver a economía
dos lugares de orixe”, subliñou.

Seguirá a haber débeda externa

A Comisión Europea, en colabo-
ración co Fondo Monetario In-
ternacional e o Banco Mundial,
buscan a maneira de facer posí-
bel o reintegro da débeda externa
sen reducir á nada o orzamento
de cada un dos países. Deste xei-
to, o pagamento da débeda virá

acompañado de novas maneiras
de integrar as economías subde-
senvolvidas no comercio inter-
nacional. Para Franco Conzato,
un dos responsábeis deste pro-
grama nos estados fortemente
endebedados, o programa aínda
non está ben perfilado e precisa
mudanzas. “Hai que intentar fa-
cer que o Brasil, Nixeria ou a In-
dia poidan beneficiarse destas
melloras”, dixo.

En realidade, o programa de
axudas ao Terceiro Mundo redú-
cese á promoción de empresas
nos países pobres. George Mills,
directivo de Ebas, un fondo de
garantía que facilita a obtención
de axudas da UE para proxectos

privados. Mills explicou cómo
unha empresa de comida infantil
de Kenia conseguiu subvencións
do 50 por cento para os seus in-
vestimentos gracias a un certifi-
cado de calidade internacional e
o refrendo da organización Mé-
dicos Sen Fronteiras.

Para Martí Minguella, res-
ponsábel da mesma iniciativa,
o único camiño para o desen-
volvemento sostíbel pasa por
fortalecer aínda máis o sistema
privado. “Só se pode reducir a
pobreza integrando a iniciativa
particular e facéndoa responsá-
bel do crecemento da economía
e da creación de emprego”, de-
fendeu.♦
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Seriamente quebrada na súa política de
creación de “asociacións estratéxicas”
coas principais potencias polos efectos
do 11 de Setembro, a China procura re-
definir a toda présa as súas prioridades
exteriores para establecer unha base re-
xional consolidada que lle permita afron-
tar o desafío estadounidense na zona.
Dono dunha posición clave na rexión de
Asia-Pacífico, Washington tomou, por
primeira vez, o espacio estratéxico da In-
dia e as áreas de unión de Asia central e
o Medio Oriente, lugares controlados
nun tempo por Gran Bretaña, e encheu o
espacio estratéxico deixado pola ex
URSS despois da súa desintegración, sen
que chegara a ser ocupado por Rusia.
Neste contexto, en Beijing son conscien-
tes de que non lle deixan espacio para ex-
tender a súa influencia en Asia.

O desplegue estratéxico en Asia cen-
tral, o regreso a Filipinas despois de reti-
rar as súas bases en 1992 con vistas a con-
solidar o dominio marítimo no sudeste
asiático, etc, todo soa a presión sobre Chi-
na. Calquera análise das accións militares
de Estados Unidos permite descubrir que
cada vez que este país leva a cabo unha
empresa deste tipo o fai pensando en ob-

xectivos de longo alcance, é dicir, na de-
fensa de políticas de poder e de hexemo-
nía, asi como no establecemento dun
mundo unipolar. A visita de Bush a China
no pasado febreiro non calmou os ánimos.

Daí a relevancia do establecemento
da Organización de Cooperación de
Shanghai, reunida en San Petersburgo a
pasada semana. Para China, o establece-
mento desta nova entidade é unha cues-
tión de futuro e de confianza que pasa
pola consolidación da súa estructura. Ne-
la participan, ademais de Rusia e China,
Kazajstán, Kirguistán, Tadxiquistán e
Uzbequistán. A aprobación dunha Carta
fundacional, o acordo para a creación
dunha axencia contra o terrorismo na re-
xión (China está moi preocupada polo
auxe do extremismo no Turquestán
oriental), cimentan un impulso con voca-
ción de permanencia a través da creación
dun Secretariado permanente en Beijing.

Esta política, sen dúbida, dará lugar á
hostilidade estratéxica do Pentágono.

Un doble mecanismo determina as re-
lacións do vello Imperio do Centro con
Estados Unidos: cooperación no ámbito
económico e comercial (Estados Unidos é
o segundo socio comercial de China e esta
ven sendo o cuarto de Estados Unidos);
competición no ámbito estratéxico e ideo-
lóxico. ¿Poderán máis os intereses comúns
que as diverxencias? Que China se mante-
ña o suficientemente feble como para non
converterse nunha ameaza para Estados
Unidos semella hoxe unha condición sine
qua non para que as relacións bilaterais
funcionen ben. O obxectivo de acadar a
modernización e convertirse nunha poten-
cia mundial non concorda co unilateralis-
mo de Estados Unidos. Para Bush, China é
un rival potencial, un futuro competidor
militar con grandes recursos, de quen po-
de precisar para neutralizar a Corea do

Norte, pero a quen nunca reforzará apoian-
do a estratexia de unificación con Taiwán.
O terrorismo podería establecer unha base
estábel para a cooperación, pero nin seme-
lla suficientemente sólida, nin comparten a
mesma definición do problema. 

Na outra beira, a China flaquéalle o
entendemento que pretendía privilexiado
con Rusia e outros países centroasiáti-
cos. Con Moscova, o reforzamento da
confianza mutua dende o punto de vista
político e mesmo a cooperación nas áre-
as de economía e comercio, non semella
doado á vista das dificultades que en-
frontan para por en práctica o Tratado de
Boa Viciñanza, Amizade e Cooperación,
asinado hai un ano. Rusia, en maior ou
menor medida, semella deslumbrada, co-
mo os antigos aliados na rexión, polos
efectismos do desembarco estadouniden-
se, que mesmo acepta nunha zona tan de-
licada para os seus intereses como é o
Cáucaso, coa esperanza de aplanar o ca-
miño para a entrada na Organización
Mundial do Comercio.♦

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

(IGADI), www.igadi.org

China ¿expulsada de Asia?
XULIO RÍOS

Aquí fór a

A UE condiciona os investimentos e axudas ao compromiso de ‘bo goberno’

Europa confíalle o Terceiro Mundo ao libre mercado 

Os programas de colaboración entre a UE e o Terceiro Mundo están baseados na explotación dos seus recursos.



CÉSAR LORENZO GIL
Cando os prognósticos non se
cumpren, os maiores favoreci-
dos son os apostadores. No
mundial do Xapón e Corea van
repartirse cartos os máis arris-
cados. De momento, xa caeron
os dous grandes favoritos: Ar-
xentina e Francia. Para expli-
car o seu fracaso hai que refle-
xionar sobre o momento social
que viven estes dous países.

Este mundial chamado de exótico
ten o veleno do favorito, o haraki-
ri dos grandes do mundo, que tro-
pezan consigo mesmos e fan as
maletas a correr, coa viseira de
Adidas calada ata o nariz e un re-
cital de desculpas e vergoña. Ar-
xentinos e franceses nunca conta-
ron con marcharen do Extremo
Oriente tan rápido. Para o pozo foi
a confianza dos galos de conver-
terse na mellor selección da histo-
ria (estes xogadores eran os mes-
mos que gañaron outro mundial e
unha Eurocopa). Perdida quedou a
esperanza da albiceleste de servir
de bálsamo nunha terra que nece-
sita vivir a ficción de ser grande
para non ir afogar ao Mar de Plata.

Hai quen fala deste campiona-
to como o da espontaneidade de
Senegal, a imaxinación de Corea e
a estrita eficacia de España. É cer-
to, pero o máis destacado é a ca-
rencia de renovación no modelo de
fútbol que aló se practica. Segue a
gobernar o dogma da presión, das
defensas ordenadísimas e do ins-
tinto asasino dos mellor pagos.

Como a Francia e a Arxentina
non lles funcionaron os asasinos
da área, perderon. Os vixentes
campións marchan sen un só gol
e cos seus dianteiros máis deva-
luados que o viño con gasosa.
Batistuta xa anunciou que deixa a
selección e os medios de Buenos

Aires esixen unha revolución to-
tal para esquecer o “desastre”.

O país na pelota

Á parte de que na explicación das
derrotas dos dous favoritos está a
fortuna, os paus e o balón oficial
que fai corenta mil estraños e
deixa os porteiros por parvos, os
fracasos destes dous países teñen
unha explicación sociolóxica.
Arxentina atravesa a súa peor cri-
se social desde os anos 70. Arrui-
nada economicamente, a ilusión
dos cidadáns polas cores da se-
lección non foi suficiente. O xo-
go desorientado que impuxo

Marcelo Bielsa é unha boa metá-
fora do labirinto do país austral.
Nun tempo no que os arxentinos
queren volver facerse galegos e
italianos e fuxir, os seus futbolis-
tas prefiren soñar co asado co-
mendo robaliza en Europa que
chupando mate co estómago ba-
leiro á porta da Bombonera.

A selección francesa de Zida-
ne, Djorkaeff e Henry reflectía
perfectamente o país tolerante,
multirracial e poderoso que dicía
representar Lionel Jospin e que o
protagonismo de Le Pen ameaza
con borrar do mapa. Seguramente,
o torturador de Alxer regañou o
dente de ouro ao se consumar a

eliminación e observar os rostros
desencaixados de Wiltord e Cissé,
expoñentes desa Francia negra que
tanto lle incomoda á ultradereita.

Fóra desta realidade, quedou
claro que Roger Lemerre non é
un técnico capaz de resucitar
mortos, e Francia foi un defunto
des que os seus ex súbditos de
Senegal lles fixeron unha buraca
no ventre. Sen sistema, incapaces
de motivárense e adormecidos na
fartura publicitaria, os campións
esquecéronse dos valores que os
fixeron brillar nos últimos anos.
Outra revolta está en marcha nos
despachos que hai embaixo do
Stade de la France.♦
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Arxentina e Francia, vítimas das súas crises sociais

O veleno dos favoritos

O fracaso de Francia supón o ocaso da xeración que liderou Zinedine Zidane, na fotografía.

A euforia
de España
e os medos
lusos

A.N.T.
Díxose sempre que as se-
leccións que facían gran
fútbol no mundial, aca-
baban o seu traxecto nos
cuartos de final. Os que
xogaban mal pero aca-
baban gañando tiñan ase-
gurado o podio. Con estas
teorías quedou fóra a ma-
xia de Sócrates, Junior,
Zico e Falcão no Brasil de
España 82 e foi finalista a
Italia roñosa de Arrigo
Sacchi en EE UU 94.

É por iso que a primei-
ra fase é unha especie de
exame de selectividade no
que o importante é sacar
máis de 4. As notas altas
quedan moi ben, pero na
universidade das elimina-
torias directas xa non con-
tan méritos do pasado.

Pese a isto, os nove
puntos acadados por Es-
paña en tres partidos é un
excelente termómetro pa-
ra calibrar as opcións da
selección de Camacho.
Raúl ten nas botas o po
da fortuna e a media de
goles do equipo é garante
de xogo ofensivo no futu-
ro, cando o único impor-
tante é gañar. O partido
diante de Eire debería ser
doado. Os irlandeses son
rexos defensores e teñen
homes talentosos no me-
dio campo pero está claro
que a súa técnica é infe-
rior á española.

Pola mesma liña vai o
Brasil. O seu grupo é
dunha calidade semellan-
te ao de España e a cana-
rinha suple con técnica e
experiencia as carencias
de xenio das súas estre-
las. México tamén cami-
ña con paso firme, pero o
encontro con Italia pode
desvelar ese mal de altu-
ras que sempre lle afecta
á ‘tricolor’.

Portugal ten medo. A
goleada sobre Polonia
non agocha a saudade
que teñen os lusos da súa
afastada terra. Ademais,
o próximo rival é o peor
de todos. Corea do Sur fi-
xo un fútbol vistoso e lú-
dico. Guus Hiddink con-
verteu a ilusión de déca-
das deste país en resulta-
dos. Diante dos EE UU,
estiveron a piques de ga-
rantir o seu pase á segun-
da fase (Friedel parou un
penalti). Xa algúns dos
seus xogadores de compli-
cado trianomina teñen
dentro da mochila subs-
tanciosas ofertas para
iren xogar a Inglaterra e
Italia.♦♦



Na recta final
do Xerais
Vintedous orixinais presentáronse á 19ª
edición do premio Xerais de novela e
tres son as obras finalistas, presentadas
baixo os lemas Felisa mata, Concubi-
nas e Mundos concéntricos. En canto
ao premio Merlín, que chega á 17ª edi-
ción, as finalistas son catro: Nube de
azucre, Pel de lobo, Roi Xordo e Histo-
rias do papagaio Prata. Os premios
entréganse na noite do sábado 15 de
xuño na Casa da Cultura de Allariz.♦

Caixanova
premia a poesía 
En colaboración co Pen Clube de Gali-
za, a entidade Caixanova convoca a pri-
meira edición do seu premio de poesía,
que vai estar dotado con dez mil euros e
a publicación da obra gañadora na co-
lección Arte de Trobar. Os requisitos pa-
ra participar consisten presentar unha
extensión mínima de seiscentos versos e
remitir o orixinal –non pode ter sido en-
viado a outros certames- á Obra Social
Caixanova antes do 31 de outubro.♦

Valle-Inclán
desde Galicia
Unha visión galega de Valle Inclán é o
que pretende ofrecer o curso de verán
organizado pola fundación que leva o
nome do escritor arousán, en colabora-
ción coa consellaría de Educación. Do
1 a 5 de xullo, no Museo Provincial de
Pontevedra, serán moitos os escritores,
críticos e historiadores que percorrerán
a súa figura. Entre eles, X.R. Barreiro,
Luísa Castro, Alfredo Conde, R. Vidal
Bolaño e F. Fernández del Riego.♦

sábado 15 será día de noticias
para o mundo da cultura. Co-
ñecerase o novo presidente da
Mesa pola Normalización
Lingüística, saberanse os no-

mes dos gañadores dos premios Merlín e
Xerais e a Asociación Cultural O Naran-
xo presentará en Bandeira (Silleda) a edi-
ción da obra de Ramón de Valenzuela
que lle dá nome á entidade coa presencia
de Marivi Villaverde. Novedade é tamén

que unha revista española se ocupe dun es-
critor galego e unha singularidade como
esa estará protagonizada pola publicación
Quimera que o 17 presenta en Vigo un mo-
nográfico dedicado a Carlos Casares. O 19
a artista Marina Abramovic pecharase ata
o día 25 de xuño na Casa da Terra en An-
tas de Ulla con 28 persoas que participarán
nun taller artístico para preparar unha per-
formance que se presentará no CGAC o
26, o día despois de saíren do encerro.♦
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Manuel Bragado, Director de Xerais.

AAss  rreevviissttaass  ddee
IIssaaaacc
DDííaazz
PPaarrddoo

Luís Tosar,
Presidente
do Pen Clube.
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Levabamos tempo sen saber
de vostede. 

Tiven unha crise creativa
que durou doce anos. Non sei
as causas pero imaxino que ta-
mén confluíron factores perso-
ais como ser pai ou a prepara-
ción da tese pero, en todo caso,
non tiña inspiración nin impul-
so creativo. 

¿Buscábao?
Non estaba obsesionado co

tema. Atopábame seco e iso fa-
cía que a busca fose dorosa. 

O seu primeiro poemario
Retrato de sombra en outono é
de 1981, vinte anos de expe-
riencia válenlle a moitos es-
critores para dicir que o ofi-
cio abonda. 

Levo a pregunta a outro te-
rreo que é o do escritor profe-
sional. Por fortuna non preciso
vivir da literatura, escribo can-
do me apetece, sinto a necesi-
dade de comunicar e atopo no
traballo un goce estético que
me dá satisfacción. Escribir por
obriga converte en escravitude
o pracer da literatura. Son un
poeta que, como moitos da mi-
ña xeración, teño amor pola pa-
labra e pola busca da imaxe, a
expresión que se axuste ao que
quero transmitir. Cando o logro
o pracer é inmenso. 

En todo caso, ¿o oficio
non abonda para continuar
escribindo?

Podería ter seguido publican-
do poemarios parecidos aos an-
teriores pero non me apetecía fa-
cer historias que xa fixera. Neste
tempo non parei de escribir pero
os poemas non me convencían,
non atopaba nada novo. Os re-
sultados eran sumamente insatis-
factorios, se cadra polo meu pro-
pio nivel de esixencia. 

¿Que cambio se produce
para aparecer Eloxio da de-
sorde?

Que estou pasando por un
momento creativo no que es-
cribo diariamente, atópome
contento co que estou facendo
e teño en proxecto algún libro
máis e non só de poesía senón
tamén de prosa. Estou satisfei-
to e, ademais, transito por vías
polas que antes non pasaba
neste libro no que pretendín
traballar máis a comunicación
directa dos sentimentos. 

¿É entón un libro máis
transparente?

Busquei máis transparencia
sentimental, que o lector perci-
bise de modo máis directo a
emoción. Pero transparencia
non é simplicidade. 

Semella ese un camiño po-

lo que pasan boa parte dos
membros da xeración dos 80
á que vostede pertence, co
tempo escreben con máis cla-
ridade deixando atrás o cul-
turalismo.

Coincido con esa valora-
ción e, polo menos no meu ca-
so, empregaría outra palabra:
hermetismo. Hoxe faríame un-
ha autocrítica indicando que al-
gúns dos meus poemas caían
no hermetismo por ese afán
perfeccionista, formal, de bus-
car referencias culturais. De-
trás de moitos poemas hai un
substracto intelectual moi forte
e sen el moitos lectores perden
o fío. Por exemplo, no soneto
que lle adiquei a Antonio Udi-
na non puxen ningunha nota
indicando que era o último fa-
lante de dálmata. Dicía que con
el morría todo ese pasado pero
sen embargo non aclarei quen
era aquela persoa. 

¿Obedece a un camiño
persoal ou tamén o piden os
tempos?

Cumprín esa primeira eta-
pa, ese sarampelo. Agora que-
ro que a miña poesía sexa
transparente por dúas razóns.
A primeira porque me gusta
escribir de forma menos  tími-
da e pudorosa. A segunda por-
que os poetas temos que facer
un esforzo por achegar máis
lectores á poesía, é necesario
reivindicar de novo a presen-
cia da poesía en rúas, escolas...
no ámbito público. Parte da
culpa dese afastamento foi no-
sa por facer unha poesía que a
xente non entendía. É certo
que a sociedade mudou pero
iso non impide que vaiamos
cara ese obxectivo. 

¿Que sentido ten a poesía
nunha sociedade como a no-
sa?

Porque a poesía toca o cen-
tro do ser humano, a súa in-
terioridade, o sentimento. As
ideas poden separarnos, pero
os sentimentos únennos. Rei-
vindico a poesía como medio
de comunicación. 

Defende que o escritor ten
que coidar a musicalidade do
poema. 

Enlazo esa idea xusto co que
veño de dicir, coa ruptura do pa-
sado hermético. No afán de co-
municación é importantísimo o
ritmo e a musicalidade. O poe-
ma tense que ler, recitar en pú-
blico, que non sexa unha mera
fabricación intelectual. Moitos
poemas dos nosos inicios non se
podía recitar e hoxe esa etapa
está acabada. A música é un ele-
mento importantísimo. 

¿Os temas son os mesmos
de antes?

Na poesía repítense sempre
os mesmos temas. A primeira
perplexidade do poeta é o paso
do tempo,  se estás como no
meu caso na metade do camiño
ese terror antes metafórico ve-
se dunha maneira máis real. A
infancia ou a morte están rela-
cionadas con isto e incluso ou-
tros sentimentos poderosos co-
mo son o amor ou a paixón ta-
mén están vencellados ao paso
do tempo. Un dos asombros do
poeta é que o amor pode mo-
rrer cando el continua vivo. 

É cando a poesía se pon ás
beiras da filosofía. 

Nós somos o lado senti-
mental dos filósofos. A filoso-
fía dá a resposta á pregunta de
por que estamos aquí e a poe-
sía entra nos sentimentos que
é máis perdurábel. O asombro
é o mesmo. 

Sabemos xa que está en
bo momento literario, ¿es-
tendeo á literatura galega en
xeral?

O momento actual da poe-
sía galega é excelente. Non co-
ñezo outros lugares nos que se
dea esta coincidencia de tantos
poetas facendo unha literatura
tan boa. Ese momento estelar
dáse tamén, por primeira vez
na nosa literatura, na narrativa.
A variedade é extraordinaria. 

En cambio continua a ter
un problema fundamental
que é a falta de lectores. 

Pero ese tema transcénde-
nos. A excisión é terríbel entre
o creador e a sociedade, esta-
mos nun momento de esplen-
dor creativo cunha grave falta
de lectores. A Xunta non fai na-
da por unha literatura galega á
que lle falta difusión, promo-
ción e traducción. Son necesa-
rias, por exemplo, edicións bi-
lingües –tamén en inglés ou
francés– para distribuír a poe-
sía por Europa e por todo o
mundo onde a literatura galega
é practicamente inexistente.♦
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O CDG
representa
a Castelao
en español
en
Pontevedra
e Santiago

A.N.T.
O próximo día 21 de xu-
ño o Pazo da Cultura de
Pontevedra acollerá a re-
presentación de “Los vie-
jos no deben enamorarse”
de Castelao. A obra estre-
ouse en abril en Madrid
en coproducción do Cen-
tro Dramático Galego co
Centro Dramático Na-
cional e o Centro Cultural
de la Villa de Madrid, nun
proxecto que se presentou
como a exportación do te-
atro galego. Agora impór-
tase en español a Galiza. 

O convite de “Los
viejos no deben enamo-
rarse” para a estrea en
Pontevedra nen sequer
deixa claro que se trata
dunha tradución da obra
de Castelao ao español.
Consta unicamente que a
que se presenta é unha
“versión” de Xesús Alon-
so Montero pero non se
fai referencia á lingua na
que foi escrita orixinal-
mente a única peza dra-
mática de Castelao. 

A obra do rianxeiro
estreouse no Centro Cul-
tural de la Villa de Ma-
drid o día 12 de abril e es-
tivo en cartel ate o pasado
9 de xuño. A cita seguinte
será o programa de Sala-
manca 2002 para logo re-
presentarse en español en
Pontevedra e Composte-
la, nun circuíto que o di-
rector da obra e máximo
responsábel asimesmo do
Centro Dramático Gale-
go, Manuel Guede califi-
cou de “normalidade cul-
tural”. Hai catro anos, o
CDG recibiu as maiores
protestas da súa historia
ao representar catro pezas
de Valle Inclán en espa-
ñol. Os vellos non deben
de namorarse foi precisa-
mente a primeira obra
que puxo en escena a
compañía galega. Curio-
samente, cando a obra se
representou en Barcelona
en español no ano 1973,
distintos críticos lamenta-
ron que a obra non se es-
cenificase en galego, en-
tre eles a xornalista Mª
Luz Morales que entendía
no Diario de Barcelona
que a tradución tiraba a
“galeguidade” da obra de
Castelao.♦

Román Raña
‘Os poetas dos oitenta fumos demasiado herméticos’ 

CARME VIDAL

PA C O  VILABARR O S

Con Eloxio da desorde fíxose o poeta Román Raña
merecedor do premio González Garcés de poesía da
Deputación da Coruña. Poeta da xeración dos oitenta,
Raña levaba seis anos sen publicar, desde aquel Nin-
gún camiño co que evidenciaba un tempo no que a ins-
piración non había de estar da súa parte. Volve agora

Roman Raña e confesa atoparse nun óptimo momen-
to creativo que agoira novas obras. Autor de poema-
rios como Retrato de sombra en outono, Extramuros
da noite ou Da muda primavera, Raña é tamén narra-
dor e ensaísta e no seu regreso fai tamén unha crítica do
culturalismo que caracterizou á súa xeración poética.
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O catálogo de Edicións do Cas-
tro está peneirado de revistas
culturais ao longo da súa xa ex-
tensa historia. A característica
común a todas elas é a autono-
mía das súas direccións e con-
sellos de redaccións e o acubi-
llo que atopan na empresa diri-
xida por Díaz Castro. O proce-
so é case en todos os casos si-
milar. A iniciativa preséntase á
editorial e esta acepta ofrecer
os sevicios de edición, impre-
sión e distribución co mesmo
sistema que se sigue para os
productos propios da casa. 

Naceron así revistas que nal-
gún momento deixaron de publi-
carse por decisión dos seus pro-
motores e outras que continúan
vivas no catálogo da editorial.
Entre as primeiras, Nordés diri-
xida por Luz Pozo Garza é das
máis destacadas. Presentábase
como “Revista de poesía plural e
crítica” naquel 1980 no que viu a
luz o primeiro número. O seu fin
chegaría en 1995 coa publica-
ción do volume dobre 21-22. 

No ronsel de publicacións
con adicación á creación litera-
ria e artística e ao ensaio nacia
en 1985 Luzes de Galiza, dirixi-
da por un novo Manuel Rivas
que abría a revista número cero

co lema “Arde o Noroeste”.
Trinta números saíron ate o mo-
mento desta publicación que
ten na súa historia de mais de
quince anos unha ampla nómi-
na de colaboradores, en espe-
cial escritores e críticos, como
Antón Baamonde (subdirector),
Xavier Seoane, Lino Braxe ou
Alfonso Mato, todos eles mem-
bros do consello de redacción.

A máis recente das revistas
literarias saídas do prelo de
Edicións do Castro é Unión Li-
bre publicada pro vez primeira
en 1996 e coordinada polos es-
critores e investigadores Carme
Blanco e Claudio Rodríguez
Fer. Cunha periodicidade anual,
Unión libre parte en cada volu-
me dun tema monográfico que
no último número foi “As ne-
gritudes” despois de que nos
anteriores se centrara en “Mu-
lleres escritoras”, “Labirintos
Celtas”, “Literaturas integrais”,
“Erotismos” e “Cantares”.

O espíritu do Seminario
de Estudios Galegos

En canto ás revistas de carácter
científico, a máis antiga é Gallae-
cia, Publicación do Departamen-
to de Historia da Universidade de

Santiago de Compostela. Máis
dun cuarto de século cumpre xa
esta publicación que saiu por vez
primeira en 1975 cun carácter
anual. Fernando Acuña Castro-
viejo, Raquel Casal ou Felipe
Criado son alguns dos membros
do seu consello de redacción. 

Tamén cada ano saen publi-
cados os Cuadernos do Labo-
ratorio Xeolóxio de Laxe, a
“revista de xeoloxía galega e
do hercínico peninsular” em-
blema da Área de Xeoloxía e
Mineria do Seminario de Estu-
dos Galegos. A colección cons-
ta de vinteseis números desde a
súa criación en 1980 e aparece
baixo a dirección de Xoán Ra-
món Vidal Romaní, cun con-
xunto de artigos que destacan
pola súa especialización. Ta-
mén do Seminario nace Inge-
nium, ddirixida por Xosé An-

tón Fraga. Co subtítulo de “Ca-
dernos de historia das Ciencias
e das técnicas en Galicia” van
polo seu séptimo número desde
o seu nacimento en 1988. 

Dous números publicáronse
de Larouco unha revista que res-
pondía ao lema de “Historia pri-
mitiva, tradicións orais e patri-
monio cultural de Galicia” men-
tras que catro volumes chegaron
a sair de Minius, a revista vence-
llada ao Departamento de Histo-
ria, Arte e Xeografía de Ourense
que despois pasou a ser editada
pola propia Universidade. 

A nómina de revistas que na-
cen baixo o apoio de Isaac Díaz
Pardo se entran no cómputo as
publicacións das distintas áreas
do Seminario de Estudos Gale-
gos –Xeoloxía e minería, Cien-
cias Biolóxias, Ciencias Agra-
rias, Ciencias Mariñas, Arte/Co-
municación, Ciencias Xurídicas,
Ciencias Económicas ou Cien-
cias Sociais e Políticas- que non
contan cunha periodicidade fixa
e habitualmente se centran na
publicación de actas de congre-
sos ou monográficos sobre di-
versos temas, cun ou varios au-
tores. Recupera así Isaac Díaz
Pardo o espíritu do Seminario de
Estudios Galegos desde Edi-
cións do Castro, apoiando as pu-
blicacións científicas saidas de
cada unha das súas áreas. Queri-
do é o termo “Cadernos” na fac-
toría de Isaac e así denomina ta-
mén ás publicacións do Semina-
rio de Sargadelos que xa supera
o seu número noventa.♦

Temos
que insistir
LOIS DIÉGUEZ

Falamos outra vez do mostei-
ro de San Vicente do Pino,
en Monforte, e do antigo

Palácio dos Condes. Realmente
xa non lles podemos chamar an-
tigos, nen a un nen a outro, pois
as bárbaras accións de Turespa-
ña, Ministerio de Economia y
Hacienda, Xunta de Galicia e
governo municipal de Monforte,
destruíron as pezas que facian
honra dese adxectivo. Tres esca-
leiras nobres de diversas épocas
que van do XVI ao XVIII esta-
ban ainda hai pouco abandona-
das sobre os escombros. Un ar-
co pré-románico serrado de arri-
ba a abaixo para facé-lo máis
ancho. Outros, góticos,  románi-
cos e renacentistas, ocultados
con cemento ou a sofrir  placas
de formigón contra eles. Orató-
rios convertidos en retretes. Pin-
turas renacentistas e do noso ad-
mirado Castinande, do XIX, pi-
cadas. Salóns nobres divididos
torpemente. Celas mutiladas.
Murallas arrasadas... Hai máis
destrución que este espazo non
me permite detallar. Monforte,
asi, perdeu, e segue a perder
nestes dias, o que de máis
antigüidade e fermosura posuía.

Hai nomes próprios detrás
da brutalidade: Carlos
Fernández Cuenca,
arquitecto; diversos rexedores
do Ministério; Ángel Sicart,
Director Xeral do Património,
da Xunta de Galiza; Antonio
Calvo, Delegado Provincial
de Cultura; Nazario Pin,
alcalde de Monforte. Cando a
impoténcia derrubou as nosas
esperanzas de arranxo do pro-
blema, só isto nos queda: dei-
xar no papel os nomes dos
responsábeis para que a histó-
ria os xulgue, pois eles nega-
ron as probas evidentes  do
estrago (“Informe de urgencia
de los graves destrozos
producidos en el conjunto
monumental de San Vicente
del Pino de Monforte de
Lemos a raiz de las obras de
“reconversión” en parador de
turismo”, redactado polos
Amigos da Muralla), coa
hipocresia da submisión ao
poder. O feito, ademais,
implica, a conculcación da
Lei do Património en moitos
dos seus artigos. 

E se eles, os elixidos para
facer cumprir a lei, son os que
a burlan, que forza moral lles
queda para esixir-lla aos
demais? Difícil labirinto este
no que eles se meteron.

Hai un silenzo de cemitério
en todos os organismos e
persoas que neste momento ti-
ñan que facer ouvir a sua voz.
Todos coñecen o estrago, mais
todos calan. Por que o
Xulgado non intervén? Que
pasa cos informes negativos ao
proxecto da “reconversión”, e
mesmo con outros oficiais?
Onde os arqueólogos e demais
técnicos relacionados co caso?
Será atrevimento, pola nosa
parte, dicer estas cousas neste
país do siléncio onde todos mi-
ran para atrás cando se lles en-
fronta o problema? Acaso peri-
gan os salários?♦

Isaac Diaz Pardo,
o mecenas das revistas culturais
Co seu selo publícanse sete cabeceiras e numerosos cadernos

CARME VIDAL
Artista, editor, empresario, ensaísta, Isaac Díaz Pardo é unha
das máis polifacéticas figuras do país. No seu labor de mecená-
dego cultural atópase tamén a actividade menos coñecida de
editor de revistas literarias e científicas. Cabeceiras como Nor-
dés, Luces de Galiza, Unión Libre, Gallaecia ou Ingenium viron
a súa publicación baixo o selo editorial que dirixe Díaz Pardo. 



Título: O ladrón de esperma.
Autor: Xavier Queipo.
Edita: Xerais.

Os cinco relatos con que Xa-
vier Queipo gañou o Café Du-
blin do 2000, reunidos en O
ladrón de esperma, constitúen
unha proba máis do chamado
experimentalismo, expresión
dunha maneira de entender
(ou non entender) as cousas
aconvencional e que é común
calificar de vangardista. Esta
nova sensibilidade que seño-
rea xa indiscutibelmente (e
que establece, coa uniformiza-
ción mental, unha tensión dia-
léctica aínda non resolta) de
ningunha maneira pode ser
vista como impostura, oportu-
nismo ou espírito de contradi-
ción gratuíto e fácil.

O ladrón de esperma com-
ponse de cinco relatos, máis
unha “Nota final para curio-
sos” que os sucede e na que se
explican detalles sobre os mo-
tivos que orixinaron dous dos
relatos: “O ladrón de esperma”
e “Shinju”. De “O ladrón de es-
perma” conta o autor que o re-
lato naceu a raíz dunha visita
ao departamento de Ecoloxía
da Facultade de Bioloxía da
Universidade de Santiago de
Compostela onde se estaba a
investigar con cabaliños do de-
mo. As conclusións desta in-
vestigación dan pé ao relato de
Queipo e forman parte del. Po-
la súa banda, “Shinju” ten a súa
orixe en The Great Mirror of
Male Love, versión inglesa
dunha colección de corenta
contos da que é autor Ihara Sai-
kaku (1642-93). 

Querer atopar algo de co-
mún entre os diferentes relatos
que compoñen o libro, esa es-
tratexia que ao crítico lle dá bo
rendemento porque permite
ofrecer unha exposición non ca-
ótica, no caso que nos ocupa é
sumamente complicado ou im-
posíbel, fóra desa nova sensibi-
lidade que antes comentamos.

O volume ábrese con “Soño

nunha noite de inverno”, fanta-
sía onírica que tardou vinte
anos en ter versión definitiva,
onde Herman Melville (Moby
Dick) ou Jhonathan Swift (As
viaxes de Gulliver), son re-
ferentes xa mentados polo na-
rrador, o que non quere dicir
que obrigatoriamente debamos
falar de ambos e dous como
fontes, ao lado do bíblico rela-
to de Xonás. A historia do soño
de Paulo ten a aparencia surre-
alista ligada a todo producto do
subconsciente
e a súa ruptura
das leis con-
vencionais so-
bre as que gra-
vita a concep-
ción do mun-
do. Logo dis-
to, falar de
s i m b o l i s m o
convírtese en
algo moi habi-
tual. Non obs-
tante, aquí o
v e r d a d e i r o
simbolismo non está no soño
de Paulo, senón nos catro finais
diferentes que se nos ofertan, a
historia podería ser calquera,
surrealista ou non, pero nunca
tería unha única conclusión,
esa historia unívoca que se nos
vén contando desde sempre é a
gran mentira.

“Shinju”, o segundo relato,
conta a romántica historia de
dous amantes xaponeses que
deciden suicidarse. O suicidio
de mutuo acordo, do que se dan
detalles ilustradores na nota fi-
nal, esa derraeira proba de
amor, a desmostración de que
un non sería capaz de seguir vi-
vindo sen o outro porque a vi-
da de un é xa a vida do outro,
relátase de maneira fragmenta-
ria. A reconstrucción “oficial”
da historia dos dous amantes,
realizada a partir da interpreta-
ción de fragmentos que se nos
ofrecen tamén a nós, e a partir
da cal podemos elaborar a nosa
versión, é severamente contes-
tada. A propósito do suicidio

no Xapón, Miguel Anxo Mura-
do -outro espírito cosmopolita
viaxeiro e tamén interesantísi-
mo narrador- ofrécenos máis
datos en Caderno do Xapón
(Galaxia). Relato este de Quei-
po moi exótico, unha manifes-
tación máis do cosmopolitismo
cultural no que vive o autor,
que se transparenta nas súas
obras e que nunca soa a másca-
ra efectista senón que se erixe
en magma creativo. 

Igual ocorre en “O ladrón
de esperma”, o relato que dá tí-
tulo ao libro. Un investigador
obsesionado co estudio do
mundo animal, rematará adop-
tando pautas de comportamen-
to animais. A historia, exótica
tamén polo que ten de infre-
cuente (iso pensamos nós),
trascende o anecdótico, o xogo
literario do mundo ao revés,
transformándose nunha dura
crítica do comportamento hu-
mano, da obsesión, da paixón
incontrolada, desmedida e,
agora si, gratuita. Instalado
nunha moral puritana que logo
se escandaliza, nesta historia
tamén habilmente narrada, o
protagonista e Alexander Ny-
ce, e a súa testemuña constitúe
a armazón sobre a que se cons-
trúe un relato no que os cabali-
ños do demo son sempre a ino-
cencia, a naturalidade, en tanto
que o comportamento humano,

sofisticado e elitista, encarna
esa depravación tan humana
por tan animal.

Nos dous restantes, dous
acontecementos agochados na
memoria do autor, na memoria
soterrada das verdades murmu-
radas, a morte ten un papel de-
cisivo, como en “Shinju”. “O
Filipe” dá unha dupla versión,
con dous significados tamén
diversos, do suicidio (outra
vez) de Filipe, postrado nunha
cama e para quen a vida xa só é
algo que acontece de portas pa-
ra fóra do seu cuarto. Tal e co-
mo confesa o propio Filipe, au-
tor dunha das versións; a outra,
a primeira, déixaa a súa sobriña
con testemuña de cando ela en-
tendeu o que eran a miseria, a
pobreza e a desesperación. Fi-
nalmente, “Os cabalos da pro-
cesión”, retoma o tema da en-
xurrada de rancor visceral, vin-
gativo, que a Guerra Civil de-
satou e perpetuou como instru-
mento revanchista e usurpador,
como crónica que é da impo-
tencia ante a inxustiza, do pou-
co valor que a vida tiña. De to-
dos, é o de factura máis clásica,
pero o remate devólvenos outra
vez, nun climax de contadas
palabras, a esa irracional bruta-
lidade, á imposibilidade de
comprender a historia.♦

XOSÉ M. EYRÉ
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Doce historias
mordaces
As doce historia incluídas en
A balada do nudista cavilo-
so non teñen un fío temático
común. Xerardo Vidal Ribas
tanto debuxa unha parodia do
“novo ci-
ne de ac-
ción” co-
mo
describe
os
absurdos
da adoles-
cencia nun
centro de
ensino. O
autor, que
xa publicara
relatos en
volumes colectivos, naceu en
Friol no ano 1979. Con este
libro ofrécenos retratos da
mocidade e das frustracións
de sempre como o pánico, a
autoestima ou a dominación.
Publica o debut literario de
Vidal Rivas a editorial Sotelo
Blanco.♦

Contos novos
Chungungo e catro contos
máis é o libro editado pola
Agrupación de Libreiros de
Ourense no que se recollen os
relatos premidos no concurso
anual que convocan dirixido á
mocidade. Marta Pérez Marín
foi a gañadora do pasado ano
narrando a misteriosa morte
dun cien-
tífico ob-
sesionado
con Chun-
gungo, un-
ha vila a
500 quiló-
metros de
Santiago de
Chile onde
non chove
nunca. Os
outros
contos
publicados, mercedores dos
accésit, son Uppercut, de Vir-
xilio Rodríguez, A cidade dos
soños incumpridos, de Roque
Cameselle, O Anxo de
Raioso, de David González
Labrador, e Cabalos azuis, de
María Lorenzo.♦

Os rapaces
da guerra
Jordi Sierra i Fabra é un dos
autores máis populares entre
os publico xuvenil. Con Nun
lugar chamado guerra
gañou o
premio
Abril de
Narrativa,
que agora
edita Gala-
xia na
colección
Costa Oes-
te. Os rapa-
ces víctimas
da guerra
son os prota-
gonistas a
través da experiencia dun
xornalista enviado á república
ex soviética de Tudzbestán. A
traducción ao galego é de
María Cameselle.♦♦

Esa historia
unívoca que
se nos vén
contando
desde
sempre é,
para
Queipo,
a gran
mentira

P R E S E N T A C I Ó N
EN

B O I R O
DE

CARTAFOL DO BARBANZA.
VIAXE POLO CUADRANTE DAS SEREAS

DE EDICIÓNS A NOSA TERRA

LUNS 17 ÁS 20:30 HORAS NO CENTRO SOCIAL

COA INTERVENCIÓN DE

CESÁREO SÁNCHEZ,
SIMÓN BALVÍS,

E O PROPIO AUTOR

ANTÓN RIVEIRO COELLO.

Cinco refrescantes relatos no gume da historia
O ladrón de esperma de Xavier Queipo

P. BER G A N TI Ñ O S



Nº 1.038
Do 13 ao 19 de xuño de 2002

Ano XXV

Título: Seres galegos das augas. Mitoloxía 
comparada.
Autor: Xoán Xosé Teijeiro Rey.
Ilustración: Alfonso Costas.
Edita: Toxosoutos. Serie Keltia.

No limiar do libro Seres galegos
das augas (unha mitoloxía com-
parada) Xoán Xosé Teijeiro
Rey explica por qué este libro,
cales foron as razóns da súa es-
crita “Un pobo é o que soña.
Cando xa non quede un galego
que baixando polo río nunha
noite de lúa tope cunha lavan-
deira ou un neno que soñe es-
perto na cova do dragón, estare-
mos mortos. Entón si que sere-
mos almas en pena” engadindo
o autor unha defensa razoada e
afervoada da tradición e trans-
misión oral, ”un pobo que le é
un pobo culto. Un pobo que es-
cribe é un pobo sabio. Pero un
pobo que non conta é un pobo
mudo”. Fica claro que nós, co-
mo galegos, non queremos per-

der a nosa alma nin a nosa voz e
que esta sexa engulida pola glo-
balización ou o “progreso” que
destrúe os ecosistemas onde ha-
bitan os seres feéricos que apa-
recen no libro.

A f o n d a
Teijeiro Rey
en dezaseis se-
res (O cabalo
pantasma, As
lavandei ras ,
Homes peixe:
Homes mari-
ños e encantos
das augas,
C a r b u n c o s ,
Trasnos mari-
ños piratas: Al-
muiuces, rabusos, carcamáns e
soliños, Feiticeiras de Arbo e
MelgaÇo, Serpas ou serpas,
Xacios, Sereas mouras, sereas e
mulleres mariñas, O gando va-
cuno das augas, Os cabaleiros
do Rei Artur, A moura troita,
Baleas xigantes, Algúns mons-

truos acuáticos, Cocas, came-
los, crocodrilos e dragóns mari-
ños e por último Anas e aurea-
nas) que habitan nas augas do-
ces e salgadas do país, escolli-
dos ao chou, comparándoos cos
doutros países do mundo, no-
meadamente europeos, inxerin-
do en cada analise varias citas
literarias, lendas e contos que o
leitor agradece rompendo así a
rixidez da obra a favor dunha
lectura máis amena sen perder
rigurosidade.

Seres galegos das augas fai

unha análise da evolución des-
tes seres míticos e con eles a
evolución do pensamente gale-
go, do antergo pensamento ma-
tricial, rural galego ao urbano
que vai parello ao evoluír destes
seres feéricos. Fai fincapé Tei-
jeiro Rey na influencia da nova
relixión –o cristianismo– que
muda, reinterpreta e fai seus aos
seres, lugares e tradicións sobre
o que erguer as sólidas colum-
nas da súa propia mitoloxía, sír-
vanos de exemplo o capítulo
adicado aos homes peixe: “o

cristianismo, aquí, facía a tales
entes mariños e sobrenaturais,
anxos caídos que foran chimpa-
dos do ceo pola lealdade con
Satán, pero non tan malos como
para baixar ós infernos.”tenta o
libro deste técnico en medioam-
biente fornecer a bibliografía de
libros adicados á mitoloxía ga-
lega, dar a coñecer tradicións,
acabar co aillamento estable-
cendo unha relación estreitísima
coa mitoloxía dos países atlánti-
cos e da europea en xeral afon-
dando no que nos une.

Cada capítulo do libro está
estruturado en dúas partes, a
primeira adicada aos seres das
augas da Galiza, a segunda ti-
tulada Semellanzas con outros
seres do mundo abeira a nosa
mitoloxía acuática con Europa
sobre de todo no canto á orixe,
evolución, semellanzas,... A to-
do isto debemos engadirlle a
excelente bibliografía que dá o
autor porque Seres galegos das
augas non é, nin pretende ser
unha obra definitiva, é un
alicerce máis no descubrimen-
to do noso pasado prerromano
como foron no seu tempo as
obras de Vitor Vaqueiro, Risco,
Carré Alvarellos, Bouza-
Brey... O libro de Xoán Xosé
Teijeiro Rey ten un atractivo
engadido que o fai un obxecto
máis cobizado se cabe, as ilus-
tracións do pintor noiés Alfon-
so Costa, quen aporta a súa vi-
sión e interpretación dos seres
galegos das augas para un
maior disfrute dos leitores.♦

XOSÉ FREIRE

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

2. TRECE BADALADAS.
Suso de Toro.
Xerais.

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

4. ¿SENTINELA, ALERTA!
María Xosé Queizán.
Xerais.

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

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

2. GRAMÁTICA
DA LINGUA GALEGA.

Rosario Álvarez - Xosé Xove.
Galaxia.

3. GUÍA DAS LINGUAS
DE EUROPA.

Xosé Henrique Costas.
Edicións Positivas.

4. CONVERSAS
CON F. CARBALLO.

Santiago Prol/Xan Carballa
A Nosa Terra

5. ESCOLANTES E
ESCOLAS DE FERRADO

Narciso de Gabriel.
Xerais.
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Título: Bienestar insuficiente, democracia 
incompleta.
Autor: Vicenç Navarro.
Edita: Anagrama.

Que un libro dedicado a debullar
as políticas económicas e de sa-
úde pública reforce os seus ar-
gumentos cun capítulo escrito
na súa totalidade para criticar o
papel dos medios de informa-
ción dominantes, a desmemoria
e o déficit democrático non é
precisamente comida do mundo
académico. Sen embargo, Vi-
cenç Navarro forma parte del e
mesmo é, desde o maxisterio na
Universidade Pompeu Fabra de
Barcelona, un dos seus máis
prestixiosos integrantes. 

Aulas ás que chegou en
1997 despois dun longo exilio
a causa das súas actividades
antifranquistas e despois dun
periplo por centros de ensino e
investigación de Suecia, Gran
Bretaña e Norteamérica.  

Navarro insiste nesta obra
que ten como subtítulo “Sobre lo
que no se habla en nuestro país”
nunha consideración: os seus
alumnos e alumnas cataláns
muestran un descoñecemento –e
falta de recoñecemento– enfermi-
zo da etapa histórica recente. Os e
as máis, teñen esquecido –se é
que algún día alguén desde a ofi-
cialidade do Estado propuxo que
se estudiara– a Ditadura franquis-
ta e, o que é máis grave, a aporta-
ción decisiva á causa das liberda-
des públicas e individuais de mi-
les de homes e mulleres represa-
liados polo franquismo. Un défi-
cit do ensino en tempos de demo-
cracia que segundo Vicenç Nava-
rro hai que sumar á exaxerada mi-
tificación desde a transición dun-
ha monarquía constitucional, en-
xalzada ata o absurdo, pola prác-
tica totalidade dos medios de co-
municación –de persuasión, defí-
neos Navarro– ligados todos eles
ao capital financeiro. 

O olvido histórico, a demo-
cracia incompleta e un Estado
do benestar insuficiente son
denuncias que se funden nunha
obra para a que o seu autor, no
epílogo, fai un chamamento ao
xeito dos grandes manifestos
impugnadores. Atrévese a pe-
dir un favor ao lector; que in-
forme aos seus amigos e coñe-
cidos dos seus contidos e da
súa mesma existencia física. E
faino coñecedor da escasa re-
ceptividade que nos días do
pensamento único poidan ter as
suas propostas e denuncias.

Vicenç Navarro, socialde-
mócrata radical e ben dado a
asesorar sen sectarismos, des-
monta mitos e mentiras que cir-
culan como verdades nas páxi-
nas preferentes de econonomía
e nos editoriais de culto. O seu
fondo coñecemento dos Estados
Unidos –onde foi analista e
exerceu e exerce tamén de pro-
fesor– sérvelle para alixeirar de
éxitos as políticas económicas
do imperio principal ou mesmo

negar moitas das obviedades
que se teñen dito sobre as eco-
nomías asiáticas emerxentes.

A defensa dos proxectos so-
cialdemócratas escandinavos, o
descrédito da Terceira Vía, a rein-
vindicación de Oskar Lafontaine
e unha crítica furibunda da xeira
de Carlos Solchaga e demais mi-
nistros felipistas non ocultan un
posibilismo que ten como fin
práctico a mellora das condicións
de vida, a defensa do papel da
muller no traballo e a procura
dunhas políticas de saúde univer-
sais e gratuítas que teñan a pro-
tección social como norte.

Con dupla formación univer-
sitaria –licenciado en Medicina e
Cirurxía e doutor en Políticas Pú-
blicas e Sociais– ridiculiza nesta
obra –que mereceu o Premio Ana-
grama de Ensaio– as mensaxes
promovidas pola banca e as com-
pañías de seguro contra os para-
dos e os maiores. Campañas que
certos sectores da esquerda espa-
ñola son incapaces de responder
xa que non pensan –e é das cen-

suras máis duras de Navarro– en
termos de clase. As súas peticións
van na liña dun radicalismo de-
mocrático ben distinto do pensa-
mento neoliberal que, a contraco-
rrente, descreve como altamente
cuestionado, mesmo en clave
científica e académica, no estran-
xeiro. Mentres, aquí, a cultura me-
diática destrúe un por un os vocei-
ros do pensamento alternativo.

O contido do libro suxire
profundos cambios que permitan
de xeito universal a inserción da
muller no traballo e na composi-
ción de xénero das institucións
políticas. O Estado do Benestar
melloraría considerabelmente se
a muller puidese compaxinar as
súas responsabilidades familia-
res coas profesionais e, para iso,
considera necesario o aumento
de poboación adulta empregada
en servicios sanitarios públicos e
evitar a fuga á medicina privada
por, agora, polas mensaxes me-
diáticas. Plantexamentos “revo-
lucionarios” ante un gasto sani-
tario público (tirando a factura

farmacéutica) que é o máis baixo
de Europa.  Lembra Navarro que
o mesmísimo Blair tivo que de-
sandar camiños e responder cun
considerábel investimento no
sector sanitario.

En retirada a exuberancia das
bolsas metropolitanas nos anos
90, a clase empresarial –foguea-
da e acostumada durante décadas
a un réxime ditatorial ben favorá-
bel aos seus intereses– persevera
en mensaxes como o aquel de
que o crecemento económico xa
non pode producir emprego á vez
que mantén a presión dos seus
medios de información para fa-
cer irreversíbel a desregulariza-
ción do mercado laboral. Men-
tres o sector bancario continúa a
ser protexido e cunha taxa de be-
neficios que, en 1990, foi tres ve-
ces superior aos da banca france-
sa. Todo un envalentonamento da
dereita que en realidade, como
apunta Navarro, só tivo un crece-
mento no ano 2000 do un 1% do
censo eleitoral.

As solucións para Vicenç
Navarro chegarían por cristali-
zar unha alianza da clase traba-
lladora coas clases medias.
Alianza que considera básica
para o desenvolvemento dun
Estado de benestar de calidade
que achegue servicios nos que
as clases medias se atopen sa-
tisfeitas para quedar retidas
dentro no sector público.

Navarro séntese decepciona-
do co cambio exercido polos so-
cialdemócratas da Gran Bretaña
e España e mesmo á recente eta-
pa felipista responsabilízaa dun
deterioro do mercado laboral
sen precedentes en Europa. De-
terioro máis que coincidente coa
tradición cristianodemócrata e o
seu enfase en sobrecargar á fa-
milia na estela das políticas neo-
loliberalizantes que se tentan
vender como proxectos das cla-
ses medias, cando son en reali-
dade dos grupos profesionais e
técnicos, o cal explica, segundo
Navarro, a súa popularidade en-
tre os medios de comunicación
españoles ligados de sempre aos
centros financeiros.

Como a Austria que agacha o
seu pasado, o profesor catalán é
moi duro coa falsificación diaria
que están a padecer os vencidos e
vencidas da guerra civil e do fran-
quismo. Continúan –continua-
mos, apunta– derrotados desde a
transición e neste cambio de sé-
culo. A histórica e maltratada pre-
sión popular do período 1975-
1974 foi quen de abrir unhas con-
quistas que nesta última década
corren serio perigo por parte dun-
ha direita –que non rachou nin fa-
miliarmente nin socioloxicamen-
te co franquismo– e por mor dun-
ha suposta esquerda que foi cauti-
va dos pactos de desmemoria aos
que non estiveron alleos catedrá-
ticos e profesores nas antípodas
éticas de Vicenç Navarro.♦
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Que quede
quen conte
Testemuña e defensa
do mundo rural galego

Nº 0. Marzo de 2002.

Esta nova publicación é unha
nova “defensa de aldea” vista
desde diferentes ámbitos socio-
lóxicos. Alicia López repasa
a situación
da
educación
no medio ru-
ral. Manolo
Peleteiro
reflexiona so-
bre as incohe-
rencias do sis-
tema de
mercado e as
dificultades de
vivir fóra das súas leis.
Baldomero Iglesias bota en falta
pluralidade informativa na mei-
rande parte dos medios de
comunicación. Outros dos
artigos foron escritos por Xosé
Carlos Peleteiro, Xosé Luís Ri-
vas, Bieito Peleteiro e
Gumersindo Campaña. Ademais
inclúense poemas  do propio
Iglesias e de Xosé Luís Rivas.♦

Ariel
Boletín de cinema
en galego

Nº 0. Maio de 2002. Prezo 1 euro.
Dirixe: Ramiro Ledo.
Edita: Cineclube Compostela.

A película revisitada neste nú-
mero é Vivir a súa vida, de Je-
an-Luc Godard. O personaxe
central é Max Ophuls, direc-
tor alemán
de obras
mestras co-
mo Werther,
A rolda e
Almas núas,
entre outros
títulos. No
apartado de
adaptacións,
o título esco-
llido é A
máquina do tempo, de H.G.
Wells, que tivo unha nova ver-
sión hai poucos meses.
Ademais, inclúese un texto de
Robert Flaherty de 1937, no
que o famoso director defende
a comunicación entre pobos.♦

Abelleira
Nº 77. Primavera de 2002.
Dirixe: Isabel Sanjurjo.
Edita: Asociación Galega de Apicultura.

X.M. Docampo e Bernardo
Vázquez explican como as abe-
llas utilizan ao xeito de defensa
o seu comportamento
hixiénico. Inclúese un no-
vo apartado
da tese dou-
toral de
Abel Iáñez
sobre a api-
cultura e a
produción de
mel en Gali-
cia. Neste ca-
pítulo
explícase a
estrutura do
sector e as súas características.
Dáse cumprida conta da
lexislación apícola.♦

Foliada
dos Carunchos
Título: ¡Sen tempo non era!
Grupo: Os Carunchos.
Edita: Zouma Records.

Luís, Pili, Pablo e Isabel son
Os Carunchos, un grupo do
sur da provincia de
Pontevedra tolo polos sons

tradicionais que ven de editar
o disco ¡Sen tempo non era!,
catro anos despois de ¡Ala,
que vai! Valses, foliadas,
pasodobres, etc, que
arrecenden a verbena,
churrascada e festa.
Lembranzas para os Muxicas,
temas populares portugueses,
clásicos como o do cego dos
Vilares e letras como a do
poeta Manolo “Pipas” contra
o cibermundo, conforman
este disco que Os Carunchos
gravaron no estudio do ex
siniestro Segundo Grandío,
cuia Casa de Tolos estase a
converter nun espacio
demandado polos músicos do
país. Despois de oito anos de
vida, Os Carunchos ofrecen
este novo e festivo
repertorio.♦

Contra os silencios enxordecedores
A insistencia ética de Vicenç Navarro

Vicenç Navarro.



“Unha sempre está de volta,
sempre é un comezo. Non me
rindo. Regreso coa madurez
que dan os anos. Miña voz es-
tá mellor que nunca”. Á Ánxe-
les Ruibal adivíñaselle o áni-
mo co que enceta esta nova
etapa da súa vida. Preséntase
coa carta que conduce toda a
súa traxectoria artística: a poe-
sía. “Lese pouco e tense por un
xénero menor pero non é así.
Un pequeno poema pódete
transportar. Se se encontra a
música para eses versos, en-
grandécese. Moitos profesores
din que os discos serven para
que os alumnos amen a poe-
sía”. De novo trae na carteira
os versos musicados de Mª
Carme Kruckemberg, cos que
espera gravar en setembro un
novo disco xunto co guitarrista
Daniel Seminario. “Non podo
perder máis oportunidades. O
amor ao meu compañeiro foi
durante moito tempo máis im-
portante que a miña carreira
pero nunca é tarde”

Repite Ánxeles Ruibal que
a poesía está presente en toda a
súa vida. Cantou a Miguel
Hernández, Nicolás Guillén ou
García Lorca cando aínda nin-
guén se atrevía e poemas musi-
cados por ela foron interpreta-
dos por Mercedes Sosa, Cafru-
ne ou por unha Ana Belén que
comezaba a súa carreira musi-
cal co traballo La paloma del
vuelo popular. En todo este
tempo, Ruibal coida que á pa-
rella que formou con Sergio
Aschero faltoulle a preocupa-

ción polo lado material do seu
traballo. “Fómonos para Ar-
xentina tres meses despois de
gravar a poesía de Lorca. ¡Mi-
ra o que nos preocupaba o co-
mercio!”. 

Sabe Ánxeles Ruibal que
pertence a unha familia singu-
lar. “Somos un grupo curioso.
Meu pai foi un autor e un actor
frustrado que me inculcou a
poesía de nena. Todos nos cria-
mos nun ambiente moi sensi-
ble. Pepe foi escritor, Merce-
des, pintora, Marisa tamén
pinta, Fernando escribe e po-
dería ser actor e eu tiña a voz.
Para cantar o importante é o
sentimento”. E diso había na
casa dos Ruibal. Como se a sa-
ga continuase, sinala Ánxeles
que unha das súas fillas vive
en Madrid e é escritora e a ou-
tra en Buenos Aires e canta. 

“Rompiamos os moldes
daquela época. Lembro a in-
fancia en Xeve  como un tem-
po feliz. Todo o facía cantan-
do, con grande forza e ilusión.
Encantábame facer os traba-
llos do campo”. Sen embargo,
pouco había durar  ese contac-
to co agro. Ánxeles marcha pa-
ra Vigo e logo para Madrid,
onde comeza a súa vida nos es-
cenarios. A primeira actuación
que lle ven á memoria é a ho-
menaxe a Atahualpa Yupanqui,
permitida porque á censura se
lle escapaba na súa condición
de estranxeiro. Daquela seguro
que Ruibal recurriu ao que ela
chama a “forma salvaxe de
cantar”, un xeito co que Mer-
cedes Sosa se sentiu identifica-
da e non só pola carencia da
voz. “Dicía que tiñamos vidas
similares e iso quedaba á vista
na forma de interpretar. Eu ta-
mén tiven os meus dramas in-
ternos. Se escarvo na pel conti-
núa a doer”, di dunha mocida-
de na que a morte se apareceu
cercana e imprevista. 

Quince días na cadea
por cantar

Foron anos nos que Ánxeles
Ruibal chegou a protagonizar
uns douscentos cincuenta
concertos ao ano. “Con Fran-
co moitos temas non se podí-
an cantar pero o que faciamos
era cambiar a letra en can-
cións por exemplo como
Vientos del pueblo. Mandaba-

mos á censura un texto distin-
to e logo, no escenario, canta-
bamos o auténtico. Por esa
trampa metéronme no cárcere
en Ciudad Real durante quin-
ce días coa miña nena incluí-
da. En Ferrol prohibiron un
concerto adicado a García
Lorca porque o gobernador
dicía que ao poeta o mellor
que lle pudo ter pasado era
que o mataran. Agora voulles
escribir aos que organizaban
aquel recital para facelo á fin
despois de tantos anos”.

Máis de cinco veces atrave-
sou o mar que nos separa da Ar-
xentina nestes anos. Da outra
beira, Ánxeles Ruibal conver-
tiuse nunha prestixiosa profeso-
ra de canto, que puña en prácti-
ca o método de formas e cores
que ideou xunto a Aschero e
que agora continúa aplicando en
cursos que imparte para maio-
res. “Podo facer cantar a calque-
ra persoa. Ese é o meu lema. O
solfexo abúrreme. A técnica soa
non abonda e, por iso, coido que
hai que cantar coa voz e o cora-
zón. As veces é mellor unha voz
desgarrada que unha educada
en exceso”, afirma. 

Os anos mestúranse entre
idas e vidas. Foi no 1968 a pri-
meira vez que marchou para
Buenos Aires, regresou no 1970
e volveu marchar sete anos des-
pois e así varias viaxes máis. A
última de ida en 1995 e de volta
neste mes de febreiro, coas ma-
letas cheas polo convencemento
de que aínda ten moito que dar.
Prepara con ilusión o seu próxi-
mo disco e espera poder subir
aos escenarios galegos para
cantar poesía, que, á fin é o que
a ela lle gusta. “A canción sen
poesía non é canción. Todos os
grandes da música baseáronse
en bos poetas. Se non hai poe-
mas non hai cancións. O poema
dáme a melodía e, se me gusta,
xurde a canción”, di a respecto
da súa forma de compor. Un po-
ema atrancóuselle na vida. Sa-
bíao de corrido como tantos ou-
tros que seu pai lle aprendera na
casa de Xeve. Tentou moitas ve-
ces pórlle música a Las oscuras
golondrinas de Becquer pero as
cancións ían saíndo a centos, to-
das menos esa. A música che-
goulle hai pouco, aproximando
de novo a infancia a esta etapa
que Ánxeles Ruibal comeza con
tanta ilusión.♦
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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.

Ánxeles Ruibal

‘Todos os grandes músicos
cantaron os poetas’

CARME VIDAL

Os Ruibal vivían en Xeve (Pontevedra). Daquela casa de parroquia rural habían
de saír a pintora Mercedes, o escritor e actor Xosé e a cantante Ánxeles, autora
de famosas cancións que logo habían de popularizar voces como Mercedes So-
sa ou Ana Belén. Con Sergio Aschero gravou discos, musicou centos de poemas
e cantou por moreas de escenarios. Agora está de volta, afirma que este é o seu
mellor momento e prepara un disco con poemas de Mª Carme Kruckemberg. 
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Xosé Martínez Romero exerce
sempre de cicerone pola cidade
de Buenos Aires a través duns
murais de Seoane polos que
sente fascinación. “Case sen
darme conta comecei a mostrar
os murais de Seoane a moitos
amigos intelectuais, políticos
ou artistas galegos que chega-
ban a Buenos Aires. Natural-
mente, como bo porteño fillo
de galgos, subíaos ao meu auto
e facíalles un recorrido polas
rúas da cidade buscando os
edificios que contaban con
obra de Luís. Pouco a pouco,
fun organizando no meu inte-
rior un percorrido pola obra
que reflexaba ao convidado
con ilustracións verbais sobre o
seu nome, ano de execución,
tema, materiais utilizados e
condicións actuais do mural”.

Dese material nace a páxina
pola que se percorren, por me-
dio de fichas técnicas cos prin-
cipais datos e ilustración, as rú-
as da zona céntrica e o barrio
de Belgrano onde se sitúa a
obra de Seoane. 

Dos vintetrés murais dos
que se dá conta, sete están de-
saparecidos. Sucumbiron va-
rios deles cando se destruiu o
edificio que os albergaba. Pou-
ca fortuna teñen dúas das catro
obras da Avenida Corrientes,
unha está cuberta por un panel
de formica e outra ten a cor
mermada e algunhas das súas
partes escachadas. Cada un dos
traballos de Seoane preséntan-
se acompañados da ubicación,
do ano de realización, das ca-
racterísticas principais e das

condicións de conservación.
Os visitantes saben así que pa-
ra ver “Os Músicos” da Aveni-
da Santa Fe é mellor ir polo día
xa que ailuminación natural fa-
vorece a visita, desde a Calle
French, á altura do 2278 pode-
rán xa divisar os “Xinetes” que
se atopan no interior do edifi-
cio pero son visíbeis desde o
exterior. Máis difícil será ache-
garse a “Os cazadores”, xa que
a administración da comunida-
de na que se atopan non é dada
a facilitar a entrada a foraneos.

Monumental semella pola foto-
grafia  “O nacemento do teatro
arxentino”da Avenida Corrien-
tes e case imposíbel a procura
dos “Cabaleiros Medievais” da
Avenida Santa Fe ou “O libro
de Ruth” que deixou de existir
co edificio no que se atopaba
tamén na coñecida Avenida
Corrientes. A rota inclúe deste
xeito un paseo nostálxico polo
Buenos Aires desaparecido e
un reclamo para que se conser-
ve a pegada do artista nas rúas
da cidade.♦
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A.N.T.
Nos anos sesenta Sol LeWitt
traballou primeiro de recepcio-
nista e, despois, de libreiro, no
Museo de Arte Moderno de No-
va York. No ano 1978 o mesmo
museo organizaba unha retros-
pectiva do artista de Connecti-
cut. Entre unha data e outra, Le-
Witt forxarase unha carreira co-
mo pintor e escultor que situaba
o seu nome entre os imprescin-
díbeis para entender o minima-
lismo e o paso da arte expresio-
nista abstracta á conceptual. Xa
neste novo século LeWitt exer-
ce de mestre, como se pode ver
na exposición da Fundación Ba-
rrié de la Maza, na Coruña, do
13 de xuño ao 15 de setembro.

Nos últimos anos LeWitt es-
tá centrado no muralismo. Para
cada espacio no que expón, de-
seña obras específicas. No caso

da Barrié o debuxo mural leva o
título de Barras de Cor e presen-
ta bandas que se van entrecru-
zando ata formar un enreixado
que conduce a ollada do especta-
dor. Durante tres semanas dous
colaboradores de LeWitt execu-
taron o seu deseño directamente
sobre a parede. “Un arquitecto
non colle a pala e empeza a po-
ñer os cimentos dun edificio, nin
coloca cada ladrillo. Segue sen-
do un artista”, xustifica o pintor
nacido en 1928 para explicar o
seu xeito de traballar. As avanta-
xes dos murais consisten en que
se poden corrixir sobre a marcha
e, unha vez rematada a exposi-
ción, desaparecen das paredes. 

Na Barrié poderanse ver
nestes tres meses, ademais, blo-
ques de madeira colocados de
xeito que marquen un ritmo vi-
sual e fagan un xogo de som-

bras, e obras en papel, funda-
mentalmente guaches e grava-
dos. LeWitt defende unha gra-

mática sinxela para as súas liñas
e cores que, sen embargo, trans-
mitan a quen os observe unha

fonda expresividade. “Un cego
pode facer arte sempre se é ca-
paz de transmitir a súa idea a
outra mente de forma perceptí-
bel”, ten dito o pintor e escultor.

Unha idea pode ser unha
obra de arte. Este principio mi-
nimalista rexe a obra de LeWitt,
cuios elementos máis básicos
son os que lle outorgan carácter.
As obras do artista norteameri-
cano van adquirindo maior di-
mensión despois de aplicar os
seus conceptos durante anos a
mobles, lámpadas, libros e ata
etiquetas de viño. LeWitt ini-
ciouse no deseño e traballou na
edición de revistas. Actualmente
préstalle máis concibir obras pa-
ra espacios concretos e coleccio-
nar arte. El e máis a súa muller,
Carol Androccio, posúen máis
de 1.500 obras para as que que-
ren constituir unha fundación.♦

Os murais de Sol LeWitt na Coruña
A mostra do artista de Connecticut estará aberta ata o 15 de setembro

Wall drawing 995, 2001. Margo Leavin Gallery.

Rota polos murais bonaerenses de Luís Seoane

Xosé Martínez Romero di que
un día alguén o animou a ela-
borar un roteiro que integrase
esa obra que nunca deixaba de
ensinar a calquer galego que se
achegase á grande cidade. Este
episodio está na orixe da páxina
(http://www.almargen.com.ar/s
eoane/) que mostra agora na re-
de vintetrés murais e tres vitrais

daquel artista que naceu e se
exilou na capital arxentina. 

As señas dos autores da pá-
xina deixan á vista os vencellos
que gardan co país do que pro-
ceden. Xosé Martínez-Romero
é psicólogo e profesor univer-
sitario, de familia emigrante
foi membro xa nos anos sesen-
ta na Asociación Arxentina de

Fillos de Galegos. Tamén parti-
cipou no proxecto a súa com-
pañeira Pilar Jeremías, a máis
nova das asistentes ao 1º Con-
greso da Emigración Galega
celebrado en 1956 e integrante
das Mocidades Galeguistas.
Xosé e Pilar asistían ás reu-
nións que Luís Seoane e Maru-
xa Fernández celebraban na

súa casa e daquelas conversas
quédalles á fidelidade á memo-
ria do artista. O xornalista Pa-
blo Javier Rodríguez Leirado
–promotor da revista Sitio al
margen- e colaborador de Viei-
ros é outro dos autores da páxi-
na na que Eduardo Manuel Ro-
dríguez Leirado actuou como
webmaster.♦

Catro descendentes de galegos

C. VIDAL
“Preocupeime sempre de traballar na parede planos de cor, de acen-
tuar os seus ritmos, s seus contrastes, e, sobre eles, fun fixando o meu
debuxo, os meus signos”. Son palabras de Luís Seoane a respecto da
súa obra muralística, un traballo a través do que se poden percorrer
as principais rúas de Buenos Aires e que agora nos ofrecen na re-
de nunha páxina elaborada por catro descendentes de galegos. 

Figuras agardando; Vitral; Mater Gallaeciae, tres exemplos da obra de Seoane en espacios públicos de Buenos Aires.



A muller leva no seu Ford Focus ao
mozo ao aeroporto. “Volvo o luns e
casas comigo”, dille el. Ela arranca
o seu ford e, a base de manobras,
debuxa na terra un Non visíbel des-
de o avión no que viaxa o seu pre-
suntuoso noivo. Os publicistas xo-
gan con mensaxes feministas que
apelan á liberdade de decisión da
muller. Outro exemplo: ela chega co
seu O pel Corsa novo do trinque a
xunta do mozo para ensinarllelo. Es-
tá entusiasmada. El, sen embargo,
dedícase a revisar a presión das ro-
das do coche e recibe un pontapé.

Un dos primeiros automóbiles
dirixidos descaradamente a mulle-
res foi o Smart, un coche de tamaño
mínimo pero cun prezo semellante
ao de ca lquera utilitario. Tras
constatar que un 35% das persoas
ao volante son mulleres, os publicis-
tas, sutilmente para non levantar cri-
ticas contra o sexismo dos anuncios,
destacan nestes coches a segurida-
de e a suavidade na conducción.
Un dos modelos de Honda , dirixido

ás compradoras, incluía un baúl
con control eléctrico que eleva a
equipaxe para non ter que facer o
esforzo de collelo, asentos tapiza-
dos con tecidos suaves e costuras in-
teriores para non rachar as medias.

Non todos os automóbiles posú-
en tantas evidencias femininas. Se
un dos principios do sistema de mer-
cado é crear novas necesidades, a
industria automobilística necesita
dun mercado fragmentado para

vender máis. A muller xa non é só a
segunda conductora da casa, des-
pois do home, senón que hoxe é un-
ha traballadora, solteira, indepen-
dente e con potencial económico
para esixir un bo automóbil.

M arcas tan virís como Jaguar
ou Mercedes Benz lanz aron nos
últimos anos modelos que , con-
servando a potencia , intentan es-
pertar o interese do público femi-
nino. O  Mercedes C lase A é un

exemplo, pero tamén o Jaguar
XK8 , con cores e tapiz ados a trac-
tivos, cinto adaptado á ana tomía
feminina e pechaduras das por-
tas con espacio de abondo para
non romper as uñas. 

Para elas, as prioridades son os
cintos de seguridades, os freos
ABS, a dirección asistida e o a ir-
bag. Non prestan demasiada aten-
ción á tracción integra l e aos nave-
gadores por satélite. Estes datos es-
tán recollidos no estudio Hábitos da
Muller Conductora Española , que
levou a cabo Linea Directa Ase-
guradora no 2001. Elas son má is
prácticas á hora de mercar coche,
centrándose na utilidade e no pre-
zo. O  40% das mulleres optan po-
los coches má is pequenos das ga-
mas: Seat Arousa , Ibiza , Renault
Twingo e C lio, Daewoo Matiz , Fiat
C inquecento e Punto, Ford Ka , N is-

san Micra , O pel Corsa e Volkswa-
gen Polo. O  21% dos condutores
homes optan por estes modelos. A
diferencia é menor nas gamas me-
dias, con coches como o Seat Tole-
do, o Peugeot 306 e o Fiat Bravo,
polo que se decantan un 33% de
homes e un 29% de mulleres, pero
dispárase nas gamas a ltas, con
Ford Mondeo, BM W , Audi, Volvo e
Mercedes, cun 28% de homes e só
un 16% de mulleres.

A potencia e o tamaño dos co-
ches ten que ver en grande medida
cos sa larios e os traba llos de cada
persoa , conclúe o estudio. Se hou-
bese que sacrificarse polo automó-
bil, os homes faríano nunha ma ior
porcentaxe mentres que as mulle-
res non prescindirían de determi-
nadas cousas para posuír un coche
má is caro ou má is potente. Segun-
do os datos desta compañía de se-
guros, os homes sobardan, en xe-
ra l, os limites de velocidade esta-
blecidos nas autovías e estradas,
mentres que as conductoras acos-
tuman respecta los. Hábitos que se
traducen no número de sinistros
nos que a muller está implicada
–no ano 1999 , 42 .281 coches si-
nistrados eran conducidos por ho-
mes e 9 .509 por mulleres- e nas ta-
rifas dos seguros. As compañías xa
lanzan campañas de redución de
prezos para mulleres que aseguren
o automóbil. Pero esa é outra his-
toria . Ou outro negocio.♦Nº 1.038 ● Do 13 ao 19 de xuño de 2002 ● Ano XXV

Automóbiles femininos
A. ESTÉVEZ

A industria do automóbil descubriu ha i tempo un nicho de mercado moi rendíbel: as mulleres. Só fa i
fa lta botarlles unha ollada aos anuncios publicitarios para saber ca les son os coches dirixidos a elas.



“Sobre mi tumba levanten/Una
cruz de marihuana/ Con diez bo-
tellas de vino/ Y 100 barajas cla-
vadas/ Al  fin fue mi destino/ Andar
por las sendas malas”. Aos de
Zënzar gústanlle os narcorridos,
non é a primeira vez que se nu-
tren deles. Neste último disco ver-
sionean este, titulado Crus de ma-
rihuana, do grupo mexicano Ex-
terminator. O xénero, tan presente
no país azteca, narra as andan-
zas dos traficantes e dos fumado-
res de marihuana. “As letras son
moi fortes, se te paras a lelas ve-
rás que din cousas sorprenden-
tes”, explica Manolo García, bate-
ría da banda  de Cerceda. 

A canción mexicana é unha
das oito incluídas nun disco que
sae só un ano despois de Todo
vai ben. “En condicións normais
non os gravaríamos tan seguido,
non teriamos tempo nin poderia-
mos asumir un novo disco. Pero
tiñamos moitas ganas de editar
material vello, aquí atópanse te-
mas dos nosos inicios que volve-
mos a ensaiar e a actualizar”, si-
nala o batería que forma Zënzar
co cantante Xosé Antonio Bocixa,
Tabe, Manuel Silveira e Mario
Grela. Inicios asociados ao pub
Picolinos –local cercedense “míti-
co”, lembra Manolo- onde toca-
ban catro veces ao ano pola ex-
pectación creada entre os seus
veciños. E tempos, tamén, nos
que se facían chamar Mördor, en
referencia á terra da escuridade
na que habitaba o mal de O señor
dos aneis. O tema que leva este
título tamén se pode escoitar en
Rockanrol. Filipa e Pepa do grupo
Liñaceira poñen a voz a dous te-
mas. Aos de Zënzar nunca se lle
deron ben os coros e tras coñece-
las no seo da Asociación de Músi-
cos en Lingua Galega e coincidir
con elas nun concerto anti-LOU
decidiron que podían colaborar.   

Vencellados, especialmente
Bocixa, ao festival de rock de
Cerceda que se celebra todos os
veráns e no que formaron parte
do cartel nas primeiras edicións,
os Zënzar encárganse de todo o
proceso de producción do disco.
Gravado nuns estudios da Coru-
ña, tratan de distribuír o compac-
to no maior número de locais co-
merciais posíbeis, pero tamén
eles mesmos o comercializan a
través da súa páxina web

www.zenzar.info. “Nos xa proba-
mos con editoras e, a diferencia,
ao nivel que nos movemos, non
é tanta. A única avantaxe é que,
cunha empresa detrás, podes
dispoñer máis tempo do estudio
de gravación. Se o pagas ti, tes
que ir con máis presa. Pero polo
resto, non varía tanto. En Galiza
podes ter a fortuna de que che
graven un disco e que incluso

chegue ás grandes superficies,
pero non hai distribución nin pro-
moción, que é a fase máis im-
portante. ¿Como vai competir o
noso disco ao mesmo prezo que
o dos artistas supervendas? Con
esas condicións, preferimos a
formula de autoproducción”, ex-
plica Manolo.

En pouco tempo aparecerá
un recopilatorio de grupos da

comarca de Ordes ao cal o gru-
po de Cerceda aporta a versión
en galego Crus de Marihuana e
queren empezar despois do
verán a traballar no que será o
seu vindeiro compacto. Con
Rockanrol din ter saldado unha
débeda co pasado e pechan un
ciclo “ brillante tendo en conta
o escaso apoio co que contan
os grupos do seu estilo”.♦
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Mouros
BIEITO IGLESIAS

Declara Goytisolo
que, cando facía
trastadas de

rapaz, a ama de leite
galega ameazaba: ¡Qué
viene el moro!
Confésalle á
entrevistadora da Voz:
no sé qué quería decir.
A xornalista tampouco,
por iso non esclarece a
índole dos nosos
mouros, tan distintos
dos moradores de
Marrakech. Os mouros
de nós beben viño e
rillan no porco, rouban
marraos nas feiras ao
menor descoido dos
paisanos e logo festexan
de pote en recónditas
coveiras. A súa dieta
inclúe nenos
malensinados, como
suxería a nutriz dos
Goytisolo. Esa criadora
procedía talvez de
Xinzo, onde foi
mougada certa
Mariquiña indiscreta,
que recibira tesouros
dunha moura e non
soubera gardar o
segredo. Cando a
familia buscou á nena
desaparecida polos
eidos, sentiu unha voz
que surtía dos penedos:
A Mariquiña, por
lengoreteira, está na
miña barriga con allo e
manteiga. A
mourindade galiciana
delinea un problema de
alteridade (o mesmo
que Euskadi, segundo
escribe Gómez Pin no
País). Félix de Azúa
insinúa nese diario
madrileño que a
identidade éuskara é
obra do clero
palanquín. Os cregos,
no canto de labrar a
terra e ocuparse en
angueiras útiles,
dedicaríanse
historicamente a parir
un programa
soberanista. Mentres
tanto, os abades de acó,
igualmente nugallaos,
repartían lapotes a
quen falase galego e
facían algo de proveito
pola unidade hispana.
O primeiro
castelanismo
introducido nestes lares
foi, probablemente,
Dios. Catalogando
alcumes, vemos que
houbo un Dios de
Corvelle e un Demo de
Rairo. Polo visto, o
diaño podía nomearse
coa lingua pecadora,
como así tamén o
mundo e a carne
(vitela). Ten carallo que
se denuncie o
clericalismo desde
España, unha nación
que loce por bandeira a
braga balsámica de
Isabel a Católica.♦♦

GARRINCHA

¡ACABO DE DESCUBRIR
QUE A GLOBALIZACIÓN

É FABULOSA..!

IMAXINA...
¡OS PO B R E S  Q U E D A N

ONDE ESTÁN!
¿E CANTO

D E
FABULOSA?

Zënzar non cansa do rockanrol
A. ESTÉVEZ

Son un exemplo de constancia. Máis de dez anos levan dándolle á musica os rapaces de
Zënzar, o grupo de Cerceda. Agora editan un novo disco titulado simplemente Rockanrol.



Con comadroas, médicos e prac-
ticantes rurais falou Antonio Pe-
reira Poza para recompilar as
prácticas medicinais que a tradi-
ción aplicaba ás mulleres. No li-
bro Ritos de embarazo e parto en
Galicia (Edicións do Castro) re-
colle boa parte delas, algunhas
coñecidas e aínda en uso e outras
presentes case só na memoria
das máis vellas. Vexamos algun-
has das crenzas e pócimas prepa-
radas só para as mulleres.

As prohibicións para cando
tiñan a regra son tantas que non
queda máis que concluír na má
reputación que tiña na tradición.
A auga non estaba ben emparen-
tada co sangue e así, as mulleres
coa menstruación non se podían
lavar nin sequera mollar. Dun só
tronco parece que veñen unha
manchea de prohibicións. Se to-
caban as plantas, murchaban,
achegándose a un viñedo na po-
da conseguían que se azañase e a
carne do porco na matanza de-
rramábase se había algunha
menstruante na faena. Se amplas
eran as censuras, non menos xe-
nerosos os remedios. Recomen-
dábanse infusións de herba lui-
sa, ruda, ourego, menta ou cane-
la;  calor local, chocolate con
manteiga e un grolo de augar-
dente para calmar as dores. O
marisco, o polbo, o peixe azul
ou a carne de porco desaparecí-
an da dieta segundo as comar-
cas. En Ares, se a regra tardaba,
algunhas mulleres empregaban
o método de tirarse dunha altura
para que baixase.

A tradición daba por feito ta-
mén que se unha parella non po-
día ter fillos, as causas debíanse
sempre á imposibilidade da mu-
ller. Contra a esterilidade nada
máis efectivo que o baño das no-
ve ondas na praia da Lanzada o
último domingo de agosto. Se a
auga procuraba a fertilidade –en
Laracha contan tamén cunha fon-
te “fecunda”-, a pedra era de
igual maneira aliada. Converter a

pedra de abalar en leito tentou ser
remedio para máis dunha parella.
En Ares a solución era máis sin-
gular, as mulleres tiñan que roer
un cravo da porta da igrexa e dar
voltas ao seu redor se querían
quedar preñadas. Se a concep-
ción non se produce pódese ten-
tar coa pel de serpe, servida tanto
en infusión ou mesmo colocada
debaixo da muller no acto sexual.
Para miragres, santos hai abondo
que se ocupen do caso. Entre
eles, André de Teixido, os Mira-
gres de Amil, a Franqueira na Ca-
ñiza ou Minia de Padrón. 

Se o embarazo se produce,
mulleres que antes tiveran abor-
tos ian ao medio de certas pontes
pola noite para proceder ao bau-
tizo do que aínda tardaría en na-
cer. De noite e iluminada pola
lúa, a muller queda no medio e a
primeira persoa que atravesa a
ponte tiña que apadriñar ao futu-
ro neno. Ninguén, nin tan sique-
ra un gato ou un can podía tras-
pasar a ponte naquel momento.
A cerimonia romperíase e tería
que comezar de novo. As pontes
do río Deva, na Cañiza, gardan
moita memoria destes bautizos. 

O ventre picudo adiviña va-
rón, a barriga aplanada anuncia
nena. A cara da parideira tamén
indica o sexo do que nacerá. Can-
do ten “pano” é sinal de que será
home o que vai nacer. Pero é a
lúa a que en moitos casos manda
no sexo futuro. Se a concepción
se deu en lúa nova, o máis probá-
bel é que se tente pola muller, se
a lúa era chea as posibilidades

maiores son para o ne-
no. Se o feto xira cara
á dereita a futura nai
pode adiviñar que den-
tro ten un home, para a
esquerda o máis segu-
ro é que sexa unha
muller a que se mova.
Dereita e esquerda es-
tán na tradición bas-
tante determinados, ta-
mén é esa a dirección
do péndulo que indica
un ou outro sexo. En
Ribadavia, se a preña-

da mira as mans polo dorso é que
virá un novo home pero se a mi-
ra polas palmas aventura outra
muller na casa. 

Menos son as prácticas reco-
llidas para abortar. Á marxe dos
tradicionais sistemas mecánicos
como as agullas, recoméndanse
solucións como o salto desde un
muro ou as infusións de cornece-
lo de centeo ou ruda para que o
preñe non siga para adiante. 

A tradición recomendaba o
parto de pé, as veces coa muller
pendurada da gramalleira e o
aceite, a manteiga, o mel ou a au-
gardente eran remedios recomen-
dados para facilitar o duro labor
da parturenta que, non en poucos
casos, escoitaba como o home era
o que berraba de dor nun costume
coñecido como a “covada”.♦
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Roer un cravo para
preñar e tirarse dunha
altura para ter a regra

CARME VIDAL

Por moreas cóntanse os remedios que a tradición deparaba para as mulle-
res. Infusión de camisa de serpe, tentar á pedra de abalar ou baños de no-
ve ondas para preñar. Frotas de augardente ou infusión de ruda para a re-
gra. Para abortar, cornecelo de centeo, salto dun muro ou talos de perexil. 

Á esquerda, Labradora de Galicia, gravado de J. de la Cruz Cano , 1777. Arriba, pran-
ta de Ruda, empregada empregada nalgún dos remedios.

Ponte das Achas. A Cañiza
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Cando hai temporal do sur a au-
ga do mar peta nas fiestras de
AproA, en Porto do Son. O lo-
cal está pegado á praia de
Fonforrón, orientado cara o
mar. Desde o un de febreiro es-
te soto que funcionaba como af-
ter-hours converteuse nun espa-
cio cultural, ao redor do cal xa
se está formando unha aso-
ciación. Marcos Liñares e Gali-
cia Quintela contan como coin-
cidiron as inquedanzas dun gru-
po de persoas. A media de ida-
de, vintecinco anos. Uns pensa-
ban nun centro social, outros
nun lugar de reunión, algúns ti-
ñan en mente un escenario para
contacontos, teatro e música.
Da mestura de todas estas pro-

postas naceu AproA. ¿Cal é o
punto de encontro? “Queremos
que esta sexa unha iniciativa
colectiva”, din. 

“Antes de pensar nun bar nós
vimos as posibilidades dun local
grande. Especialmente, para a
expresión artística. O bar é o no-
so soporte económico pero en
ningún momento foi a finalida-
de”, comenta Marcos Liñares.
Á  esquerda da barra, as infu-
sións, á dereita, os productos do
comercio xusto e no centro as
botellas de JB. Aos de AproA
gostaríalles que se fose achican-
do o espacio central en favor dos
currunchos laterais “pero polo
de agora o bar é o xeito de pode
manter a nosa actividade”.  O

mércores acostuman a tocar os
grupos locais, os xoves espectá-
culos de contos ou malabares, os
venres habitualmente concertos
e, de cando en cando, repichocas
literarias, nas que os poetas que
o desexen poden ler os seus ver-
sos. En AproA non se cobran en-
tradas nin se sube o prezo das
consumicións os días de espec-
táculo. Na fin de semana o local
ten un horario completo, de once
da mañá a tres e media da ma-
drugada.

Ao local entra xente variada:
parellas que sentan na mesa cos
seus tres fillos pequenos, pero
tamén quinceañeiros en tropa
pedindo a mesma consumición.
AproA é un lugar peculiar no

Son, pero os seus promotores
non queren que se peche a nin-
guén. O verán preséntase movi-
do tendo en conta a afluencia tu-
rística, pero a aspiración  é que
este espacio se consolide no in-
verno, é dicir, que sexan as xen-
tes do Son as que busquen
AproA. Non queren que polo
feito de que exista unha aso-
ciación ao redor do local, alguén
poda sentirse excluído.

Teñen moitas ideas na cabe-
za “e moita fe para saír adian-
te”. E, de todos os xeitos, como
di Marcos, cando os problemas
non deixan ver un panorama
claro, un sae fora, respira o
arrecendo do mar e pensa que o
esforzo paga a pena.♦

Os de AproA no Porto do Son

Sitio A. Estévez

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

Iso de pagar por unha voda mon-
tes e moreas xa é moi coñecido
por todos, sen embargo, tamén
sabemos que nunha voda non é
precisamente a Igrexa quen fai
negocio. A igrexa fai negocio
cando descasa.

Pagarlle ao Tribunal da
Rota para que anule un
matrimonio previamente

santificado baixo o manto pro-
tector da divinidade parroquial e
as santas palabras da cristianda-
de: “O que Deus uniu que non o
separe o home”, só está ao alcan-
de das grandes fortunas e dos
máis claros e explicábeis peca-
dos de calquera país.

Isto de descasar, non é un ca-
pricho dos modernos, para poder
contraer un novo matrimonio con
todo luxo de detalles fotográficos
nun altar catedralicio. A santa
que hoxe nos ocupa, filla e neta
de reis, raíña ela mesma, tamén
foi descasada por unha cuestión
de gustos, necesidades e disgus-
tos de xente de tan alto avoengo.

Tareixa, filla de Sancho I de
Portugal, o poboador, e de dona
Dulce de Aragón, foi educada
con todos os mimos do mundo
na corte de seu avó paterno
Afonso I, quen non lle regateou

mestres e educadores para, por
esas cousas da política, cando
tan só tiña catorce aniños, con-
vertela en esposa de Afonso IX
de León, co fin de estreitar
alianzas de non belixerancia en-
tre ambos reinos; pero carente,
polo que ao final se viu, do sen-
timento principal e máis impres-
cindíbel de todos cantos conco-
rren para facer viábel un matri-
monio: o amor.

E como daquela en León, ou
hoxe en Nova York e mañá onde
sexa, se lle chama amor ao que
realmente significa sexo, o ma-
trimonio chegou a ter como froi-
to da súa convivencia tres fillos
que garantían a consumación do
Santo Sacramento.

A fonso IX, non era mal
rei, pois tendo en con-
ta que loitou contra o

poder feudal concedéndolle pri-
vilexios aos municipios, hoxe se-
ría chamado un rei demócrata (a
pesar de que por definición un
rei nunca pode ser demócrata); e
así, cando en 1188 se crea a Car-
ta Magna leonesa, dándolle
maior poder aos burgueses e li-
mitando o dos nobres, estes, fa-
cendo valer as súas influencias
vanlle traer futuras liortas nobi-

liarias que o levan a un enfronta-
mento co reino catelán e á procu-
ra dunha alianza cos almohades,
o que finalmente fixo intervir ao
Papa Celestino III para esco-
mungalo por mal cristián, exi-
mindo aos súbditos de renderlle
obediencia e fidelidade.

O consello de estado concor-
da que hai que trocar as alianzas.
As revistas do corazón, converti-
das neste caso en haxiografías,
falan dunha crise amorosa. E de
todo houbo algo. 

C o paso dos anos, o
amor que dicía des-
prendido, foi cobrando

os intereses, os réditos e os des-
créditos da comenenciuda pare-
lla. A muller, foi perdendo a fres-
cura da mocidade, e o rei, home
activo e ben relacionado, chegou
un día á casa cun documento pa-
pal polo que, en virtude de que
ambos eran curmáns, e cando ca-
saran non pagaran a dispensa a
que se está obrigado para que a
Igrexa faga a vista gorda cando
os contraentes teñen proximida-
de sanguínea, e a pesar de ter fi-
llos que certifican que a relación
cumpriu con todas as da lei, de
selar alianzas reais e todo ao que
un matrimonio entre persoas de

tan alta dignidade leva, tiñan que
se separar.

¿Por que non pagaron a dis-
pensa con intereseses e saldaban
a conta coa Igrexa e a promesa
de amor cara a divinidade?

As crónicas da época non
deixan claro se a Súa Maxestade
Afonso, lle gustaba máis a nova
esposa que escollera, Berenguela
de Castela, ou se as necesidades
reais pasaban por selar unha no-
va alianza co reino catelán, para-
peto natural contra a ameaza dos
mouros.

Fose como fose, Beren-
guela tamén era curmá
do monarca, e o papa

Inocencio III excomungouno
novamente, esta vez por reinci-
dente.

Pero a Taraixiña xa non inter-
viña nos asuntos dos estados.
Recluída primeiro no mosteiro
de Villabuena do Bierzo, non tar-
dou en marchar para o convento
de Lorván, en Coímbra, de onde
só saíu despois da morte do seu
esposo para facer as paces con
Berenguela e procurar un acordo
polo que as súas fillas renuncia-
sen a todos os direitos dinásticos
en favor do futuro Fernando III
de Castela e León.♦

Santa Tareixa de Portugal, a descasada

Estamos
programados
XURXO G. LEDO

Dise que somos
ceibes, que temos a
capacidade de elexir

o noso futuro e que isto é
unha das grandezas do ac-
tual sistema. Non podemos
decidir cando nin onde na-
cer, onde vivir ou cando
morrer. Estamos
programados para sair coa
cabeza, para durmir e
comer perante os primeiros
meses sen facer nada máis.

Temos preparada unha
familia que non eleximos,
estamos obrigados a ir a
escola, debemos comer e
beber todos os días, non
podemos deixar de
respirar, mexamos e caga-
mos queiramos ou non e
temos que durmir.

Temos a obriga de
traballar a maior parte da
nosa vida, case sempre no
que outros determinan, non
posuimos a terra, nin o au-
ga nin o vento pero todos
choramos algunha vez. Te-
mos o direito a votar e a ser
votados pero non a decidir
que non queremos a ningún
dos partidos políticos.

Non decidimos de
quen nos enamoramos, nin
quen nos pode bombarde-
ar. Non posuimos o
espacio que pisamos, non
decidimos canto cobramos
e nin sequera cando nos
excitamos.

Pero seguimos a
pensar que somos ceibes.
Que decidimos sobre a no-
sa vida.

Non podemos decidir
cando enfermar ou cando
ter un accidente, non pode-
mos ser monarcas do esta-
do español, non podemos
elexir a moeda coa que
mercamos, non podemos
vivir sen pagar impostos.

Comemos o que nos
deixan, e temos que respi-
rar o aire que nos dan. Te-
mos que levar roupa e
pisar no chan con zapatos
pero nós seguimos a
pensar que somos ceibes.

¿Cantas pesoas
deciden realmente sobre a
súa vida?, ¿cantas poden
elexir libremente?

A programación da te-
levisión, o que poñen os
xornais, o que sae nas
emisoras de radio, todo es-
tá decidido por outros pero
nós pensamos que o ser
humano é intelixente por-
que razoa, porque decide
sobre a súa vida.

Quizáis nalgún momen-
to descobramos que non
somos os seres humanos os
que decidimos e que
simplemente formamos
parte dun xogo, que a nosa
vida depende doutros seres
que deciden por nós como
facemos nós mesmos con
moitas especies animais: as
baleas, as focas, etc.♦



Don Amancio Portabales foi un
dos homes máis simpáticos que
coñecín na miña vida. Malia ser un
vello carlista, trataba a certo mozo,
ex-comisario rojo, recén saído da
cadea, coma se fora un fillo pródi-
go, ou un despistado irmán. Acor-
deime dil ao citalo no exemplo an-
terior, como o mecenas da etapa
madrileña da revista Finisterre,
que dirixía o seu parente lonxano,
Emilio Canda (fillo).

A diantaba alí que o apare-
llador Portabales, “refu-
xiado en Simancas, es-

cribira un libro no que demostrou
que o mérito da obra do Escorial
débese a Juan Bautista de Toledo e
non a Alonso de Herrera”. Engadi-
rei que o motivo de acougarse en
Simancas, e poder así distraer o
seu tempo investigando nos Arqui-
vos Nacionais, foi o de que tivera
en sorte, dadas as súas ideas, de es-
tar na zona nacional ao empezar a
de Dios es Cristo; mentras que a
súa primeira dona, presidenta das
margaritas de Fuencarral, onde re-
sidía o matrimonio, quedou na zo-
na republicana. E os “elementos
incontrolados”, do pobo castelán
incluído agora na municipal me-
trópoli dos Madriles, deixaran viú-
vo a don Amancio da sacrificada
presidenta das mulleres carlistas
fuencarraleñas.

Cando coñecín a Portabales,
casi unha década despois do sacri-
ficio da súa primeira esposa e co-
rrelixionaria, xa estaba casado, en
segundas nupcias, con outras mu-
lleres de talento, tanto que era no-
velista. Non cheguei a coñecela,
nin de vista, pero don Amancio re-
galoume un exemplar da última
novela que escribira, que se cadra
foi tamén a primeira e a única.
Aínda que a gardo na miña nove-
loteca da Cidade dos Periodistas,
non a teño a man cando escribo is-
to en Santiago, e non son capaz de
recordar o nome da novela, nin o
da súa intelixente autora.

■ O PRESTIXIOSO APARELLA-
DOR. O pasado xoves, durante o
acto da homenaxe á memoria de
D. Manuel Portela Valladares no
Parlamento galego, presentáron-
me ao parlamentario do Bloque
pola demarcación pontevedresa,
Francisco Trigo, aparellador de
profesión, e que presidiu dende
xoven o colexio provincial do seu
corpo, como cabeza da candidatu-
ra oposta á do finado Agustín Por-
tela, a quen lembra agora con
moito agarimo e extraordinaria
admiración pola obra do impar di-
buxante de Pontevedra, boa vila.
Admiración que comparto e que
confirmarei, o día menos pensado,
cando aquí o poña de exemplo.

Nen embargantes, anunciei-
lle ao diputado/aparellador que
pensaba tratar nista semana dou-
tro ilustre paisán colega seu; me-
nos lembrado no noso país que o
inxel Agustín portela, pero que
viñera ao meu miolo ao lembrar
a revista Finisterre, que o tal D.
Amancio Portabales, tan desinte-
resadamente, patrocinou.

Era, precisamente, Portabales
nos anos corenta a persoa de máis
prestixio e influencia dentro do
Colexio de Aparelladores; presi-

dido en Madrid por
un incondicional
amigo seu. Tampou-
co me acordo do seu
nome, nin do de outro
pintoresco acompa-
ñante e correlixiona-
rio de D. Amancio.
Fora iste outro carlis-
ta, secretario de D.
Juan Vázquez de Me-
lla, o adail astur-ga-
laico do tradicionalis-
mo fuerista. Só recor-
do dil que era un ve-
llo moi rixoso, moi
lúbrico; quen moito
máis que de política
gustáballe falar de
mulleres, canto máis
suripantas, millor.

■ AS PENÚLTI-
MAS DE PORTABA-
LES. Portabales solía
aparecer, ao medio-
día, co seu par de
amigos, na xestoría
da que era propieta-
rio a medias, sita na
carrera de San jeróni-
mo. Viña, máis que
nada, a convidarnos a
tomar uns chatos a
cantos recalábamos a
esa hora pola redac-
ción de Finisterre,
cobixada no local do
seu negocio. E íamos
de seguida tras il e do seu con-
sorcio, Narciso Cermeño, a un
amplo bar da imediata e taurina
rúa da Victoria, todos os compo-
ñentes que alí estábamos daquela
santa bohemia dos gratuítos cola-
boradores de Finisterre, co seu
director, Emilio Canda, diante.

M ais don Amancio, ao
sentarse no bar, dá-
balle preferencia, pra

gozar millor da súa conversa, a
Álvaro Cunqueiro, que vivía ne-
ses meses a súa pior coxuntura
financeira. Aínda que xa disfru-
taba Cunqueiro da rendida devo-
ción de todos nós, que bastante
antes de que escribira os seus re-
ais e máxicos libros, considerá-
bamolo o maior estilista sen par
da nosa lingua,... e da española.

Particularmente, Antonciño
Vázquez Rey, infeliz bibliopirata,
múltiple erudito vivariense, que
distribuía a súa atención entre Fer-
nán Pérez de Andrade o bó, Rosa-
lía de Castro, as pezas de Sargade-
los, pintadas por Bello Piñeiro, o
mínimo poeta Luís Sipos, e o pro-
pio cisne mindoniense. De quen
Antonciño ía tomando nota de can-
to dicía na redacción ou na rúa...
aínda que o atropelara un tranvía.

Outro convidado de Portaba-
les era o benedictino de Samos,
Frei San Martín, que fuxira da
abadía e da tiranía do abade Frei
Mauro, dispois de doctorarse en
liturxia en Mariebaud, pra perder
uns millóns que aforrara en Ale-
maña, nun negocio qe empren-
deu en Madrid; aínda que algo
máis tarde prosperaría como edi-
tor de Guadarrama. Tampouco
fallaba Carlos Rivero, rabo de
palla alcumaríao Canda; fillo e
tocaio do bo escritor de contos,
paseado en Ponteareas, aínda que

logo tería o seu fillo, pola contra,
a pluma máis aceirada e ríxida,
con moitos erres, da última eta-
pa, a máis dura, de El Español.

Toda ista variopinta mixtura
de carlistas, bibliopiratas, bigar-
dos, o ex-comisario do Exército
Popular, e máis algún outro bohe-
mio que se engadía ao esperpénti-
co fato, disfrutaba da xenerosida-
de vinatera e infinita de don
Amancio, o cal convidaba sempre
á penúltima, pois xamais houbo
pra il unha derradeira ronda de
chatos de Valdepeñas. Finou, ma-
xino, invitando á penúltima.

■ OS BANQUETES DE DON
AMANCIO. Aínda que non se li-
mitaba Portabales a obsequiar
aos seus vellos amigos ou recén
coñecidos co viño manchego.
Posto que se compracía en orga-
nizar banquetes, no Círculo de
Belas Artes, en homenaxe a cal-
quera diles que destaca por al-
gunha cousa: publicar un libro
que ninguén lía, expoñer pintura
que ninguén mercaba, dar unha
conferencia á que poucos asistí-
an. Pero D. Amancio movilizaba
ás súas boas amistades e xuntaba
un centro de comensais nos con-
vites que il patrocinaba.

Por entón chegou Laxeiro
a Madrid, pra celebrar a
súa primeira exposición

na vila osárea, que somentes, pa-
réceme, foi de dibuxos. Como
era natural acudiu, en canto che-
gou, á redacción de Finisterre, e
Canda presentoullo a Portabales;
quen simpatizou con il, e de con-
tado lle proxuxo organizarlle a
homenaxe correspondente. Ao
xenial artista de Lalín, que aínda
non cultivaba ben as relacións
públicas, alporizoulle a proposta
e don Amancio, moi sorprendido,

tivo que desistir da
súa altruísta inten-
ción.

Aparte de que
andaba preocupado
eses días coa súa
propia homenaxe,
tan merecido, co ga-
llo da publicación
do seu libro sobre o
verdadeiro arquitec-
to do Mosteiro do
Escorial. Consistiu
nun banquete moi
brilane no Círculo
de Belas Artes; ao
cal non poidemos
concurrir a maioría
dos seus convida-
dos á penúltima,
porque o prezo do
cuberto excedía das
nosas posibilidades
pecuniarias. Se ben,
outro amigo de Por-
tables, máis pudien-
te, que a veces viña
con il a tomar o ape-
ritivo, tiña por cos-
tume obsequiar pola
súa conta con outro
xantar, aos asis-
tentes aos distintos
homenaxes organi-
zados por don
Amancio. E para
máis, sendo iste o
homenaxeado.

Tal anfitrión era o señor Sego-
via, un popular e rico construtor, re-
xo e pequeno de estatura; moi sin-
xelo no vestir, tanto que non usaba
garavata, o mesmo que se fose ago-
ra segredario da UGT. Dounos en-
tón un banquete móstruo, duplican-
do o convite, ao que tamén nos in-
vitou aos bohemios de Finisterre, e
sacounos a barriga de mal ano, na-
quil tempo de fame e racionamen-
to, a pedido de Portabales.

C elebrouse ao aire libre,
nunha finca que Sego-
via tiña moi dentro de

Madrid, e na que supoño que lo-
go edificaría o que hoxe será un-
ha céntrica mazán, aquil bon per-
sonaxe de sainete que era o sogro
do toureiro Fortuna; o que se fi-
xera moi famoso por estoquear
un touro desmandado en plena
Gran Vía, evitando se cadra máis
dunha collida mortal.

■ COLOFÓN. Facendo sen-
deirismo, trinta anos despois, po-
los arredores de Madrid, cheguei
sen darme conta ao camposanto
de Fuencarral. Estaba a porta
aberta e vin ao enterrador cavan-
do unha sepultura. ¡Bon home!,
berreille. Chámome Sinforoso,
respondeume, deixando a lego-
ña. ¿Sabe onde está enterrado
don Amancio Portabales?. Non
dubidou un intre, e sorprendeu-
me levándome deseguida ao seu
sepulcro. Foi cando o nome do
sepultureiro me fixo lembrar o
da señora Sinforosa, a vella rian-
xeira que no retrinco de Castelao
pregaba un padrenuestriño polo
rapaz afogado, un século antes,
na praia de Tronco (onde aínda
me bañei no verán pasado). E ta-
mén recei un padrenuestriño po-
la alma carlista, en liberal, de
don Amancio Portabales.♦
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Anacos de Borobó

Xosé Luís
Martínez
Pereiro
‘¿Quen ten tempo
hoxendía para ler
unha novela de
800 páxinas?’

A.N.T.
¿Que lle parece que pre-
miaran A embaixada do vi-
nagre (Ed.Sotelo Blanco)
co Risco, un premio de li-
teratura fantástica?

A fantasía é un termo
moi amplo. Este libro non é
O señor dos aneis, pero si é
o resultado imaxinativo de
moitas lecturas ao longo da
miña vida. 

¿Vostede xoga con si-
tuacións e personaxes que
fan dubidar constante-
mente en que plano esta-
mos, o real e o ficticio? 

É certo. Quen le o meu
libro pregunta se as citas que
utilizo son verdade ou men-
tira. O xogo ten intención,
pero a maioría das citas son
reais. Móvome máis na rea-
lidade do que pode parecer.
Por exemplo, falo do inven-
tor das flores artificiais e re-
almente existiu. O único que
fago é colocar estes datos no
contexto que me interesa.

Pero ten que ter na ca-
beza moitos dados.

Teño moita lectura detrás
e moitas anotacións. En cada
momento libre, leo.

Pero arremete contra
os libros “grandes”.

Esa reflexión cínguese a
este ultimo libro meu. Deca-
teime de que na vida cada
vez temos menos tempo non
só para ler, senón para ou-
tros praceres como o sexual.
Alguén que queira afrontar
unha novela de 800 páxinas
necesita catro meses. ¿Quen
pode facer iso? Por esa ra-
zón, eu optei por un libro
con pequenos relatos.

Vostede ten moito hu-
mor, pero o “vinagre” do
título refírese máis ben ao
contrario.

No libro aparecen moitos
personaxes amargados, co-
rrosivos que din cousas que
molestan ás feministas, aos
homosexuais, etc. Só quero
facer pensar, meterme coas
convencións. 

Volvendo ás citas falsas
ou auténticas, ¿é verdade que
Jean Cocteau escribiu un li-
bro en latas de conserva?

É verdade. Quedei sor-
prendido cando o souben,
pola paciencia.♦

O exemplo de Don Amancio Portabales

Ademais dun traballo sobre a construción do Escorial, Amancio Portabales
escribiu un traballo sobre Ventura Figueroa.



O BarO Barcoco
■ EXPOSICIÓNS

AGUSTÍN VEGA
Na sala de exposicións Cai-
xanova onde poderemos
ollala ata o 3 de xullo.

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

BueuBueu
■ MÚSICA

PARAPHERNALIA
Concerto de pop-rock deste
grupo madrileño o domin-
go 16 a partir das 22 h. no
Aturuxo.

■ TEATRO

COUSAS DE MULLERES
Espectáculo de clown da
compañía Sete magnificos
máis un, o venres 14 as 22 h.
no Aturuxo, que anda a facer
xira de promoción do Festi-
clown 02 de Pontevedra.

CambadosCambados
■ EXPOSICIÓNS

GRAVADOS DO CGAC
O Centro Comarcal do Sal-
nés é o primeiro en acoller
esta mostra de gravados do
Centro Galego de Arte Con-
temporánea, desde o 14 de
xuño ao 21 de xullo, e no que
destacan obras de Jorge Cas-
tillo, Eduardo Chillida, An-
tonio Saura, Antoni Tápies,
Christo, Enzo Cucchi, Ap-
pel Karel, Njaume Plensa e
Perejaume, entre outros.

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

CangasCangas
■ TEATRO

O MUNDO
COÑECE AOS NENOS
Representación teatral para
crianzas o venres 14 ás 11
h. da mañá no Auditorio
Municipal.

CITEAMOR
A A.C. A Cepa organizadora
do I Ciclo de Teatro Afeccio-
nado do Morrazo quixo xun-
tar a todos os grupos afeccio-
nados da comarca. Remata
este venres 14 ás 22:30 no
Auditorio Municipal coa es-
cenificación da obra de Al-
fonso Zurro Farsas polo Te-
atro da Esmorga (Cangas).
Entrada a 3 euros, mais na
venda anticipada é a 2.

CarballiñoCarballiño
■ CINEMA

MICROCOSMOS
Esta fita vai ser proxectada
o venres 14 ás 11 h. no
CEIP Calvo Sotelo.

CarballoCarballo
■ EXPOSICIÓNS

AS IMAXES DE CASTELAO
Ata o 7 de xullo o Museo
Bergantiños vai acoller esta
exposición sobre as distin-
tas facetas do nacionalista.

■ TEATRO

O CIRCO DAS MÁSCARAS
Os Quinquilláns represen-
tarán esta obra o mércores
26 na Casa da Cultura.

CedeiraCedeira
■ TEATRO

AVENTURAS
E DESVENTURAS...
...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 mesmo
lugar o seu espectáculo O
espírito do bosque.

CervoCervo
■ EXPOSICIÓNS

LUGO NA UTOPÍA
REPUBLICANA
... Cinco anos de ilusións
através do espello intelectual
de Galiza é o nome da mostra
que podemos ollar na Casa da
Administración de Sargadelos
ata o 15 de xullo. Os aconteci-
mentos máis importantes du-
rante a Segunda República
(1931-1936): a aparición de
revistas como Vanguardia Ga-
llega, Yunque, Guión, Ahora,
Galiza, Frol de Diversos e Pa-
pel de Color –estas dúas últi-
mas dirixidas por A. Cunquei-
ro en Mondoñedo–; a home-
naxe a Castelao; estancia de F.
García Lorca; visita de Casa-
res Quiroga; a Semana Peda-
góxica Lucense. Toda unha
actividade cultural protagoni-
zada, entre outros, por Ánxel
Fole, Luís Pimentel, Lorenzo
Varela, Ángel Johán, Cunquei-
ro, Souto ou Cuadrado.

AA CoruñaCoruña
■ CINEMA

FORUM METROPOLITANO
Na sala Woody Allen o ven-
res  14 Delitos y faltas, en
versión orixinal.

CGAI
Dentro do ciclo adicado ao
director xaponés Shohei
Imamura, mestre incluido
na Nouvelle Vague xaponesa,
no que se fará unha retros-
pectiva íntegra da súa carrei-
ra, proxectaranse este xoves
13 a fita Meu segundo ir-
mán (1959), o venres 14
Porcos e Acoirazados
(1961), o luns 17 Desapari-
ción dun home (1967), o
venres 21 O profundo dese-
xo dos deuses (1968), o luns
24 A historia do xapón de
posguerra... (1970), o mar-
tes 25 Crónica Etimolóxica
do Xapón (1963), o mérco-
res 26 Intento de asasinato
(1964) e o xoves 27 Os pro-
nógrafos: Introdución á an-
tropoloxía (1966). E enmar-
cadas dentro do ciclo adica-
do ao cineasta John Ford,
poderemos ver as seguintes
películas: o martes 18 North
of Hudson Bay (1923), o
mércores 19 Directed by
John Ford, de Peter Bogda-
novich (1971), o xoves 20
Fugitivo (1938), e o venres
28 Mother Machree (1928)
e Cameo Kirby (1923).

■ CONFERENCIAS

FORO MOZART
Por segundo ano celebrase
ese ciclo de conferencias na
Fundación Caixa Galicia
(Medico Rodríguez 2). O
venres 14 o musicólogo Ale-
xandro Lattanzi falará so-
bre a ópera Pulcinella vendi-
cato, ás 19:30. O venres 28  o
director do Teatro Real de
Madrid Emilio Sagi, exporá
A miña experiencia teatral
con Mozart, tamén ás 19:30.

■ EXPOSICIÓNS

XAVIER MARTÍN
A A.C. Alexandre Bóveda
celebra o IX aniversario do
seu nacimento cunha serie de

actos, entre os que se encon-
tra esta mostra titulada, Me-
moria da impunidade, que
pretende ser unha homenaxe
ao histórico galeguista que
da nome á asociación. De 17
a 21 h. ata o 25 de xuño.

SOL LEWITT
Apartir deste xoves e ata o 15
de setembro, a Fundación
Barrié presenta esta exclusiva
mostra de obras do artista na-
do en Connecticut en 1928,
un dos máis destacados artis-
tas contemporáneos. LeWitt
adícase desde os 60 a crear
obras que exploran a maneira
na que as ideas lóxicas poidan
ser transformadas en formas
visuais e expresivas. Enraiza-
da no Minimalismo, a súa
obra foise desenvolvendo ata
se converter en estudios da re-
lación entre a forma e a cor,
concepción e execución, sin-
xeleza e complexidade, ca-
sualidade e control. Os mu-
rais, as estruturas e os gua-
ches incluidos nesta exposi-
ción foron deseñados na súa
totalidade adrede para as pa-
redes e espacios da Funda-
ción Barrié, e por tanto, esta
exposición convertese nun

elo esencial na carreira desta
figura clave da arte do s. XX.

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

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.

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

■ MÚSICA

FESTIVAL MOZART
O venres 14 e o domingo 16
música de cámara da man do
Cuarteto Casals, ás 21 h. na
Colexiata de Santa María,
con entrada de balde, e inter-

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

Lugo acolle estes días unha
famosísima exposición so-
bre os aromas de Al-Anda-
lus. Nunha carpa situada no
Parque Rosalía, os lucenses
poden viaxar no tempo ata o

esplendor árabe a través dos
sentidos: cheiros, imaxes e
sons capaces de engaiolar
os visitantes ao xeito que
facían os Abderramáns do
Califato.♦

Recendo de Recendo de Al-AndalusAl-Andalus
O O TTrinquerinque
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☞ MENTRES HAXA
HOMES. Tres británi-

cas de corenta anos viven con
dificultade a súa relación cos
homes ata que unha delass co-
ñece a un que é moito menor
que ela. A nova parella esperta
receos do resto do grupo.

☞ A ÚLTIMA FORTA-
LEZA. Despois de come-

ter un erro que costa a vida a va-
rios soldados, un xeneral é en-
carcerado nunha prisión militar,
onde se enfronta a un director
con métodos violentos. Para ad-
miradores de Robert Redford.

☞ O ALQUIMISTA IM-
PACIENTE. Un enxeñei-

ro dunha central nuclear de Gua-
dalajara aparece atado e morto
nunha cama de motel de estrada.
Dous axentes da garda civil terán
que descubrir por que un respec-
tábel pai de familia chegou ata alí.  

☞ROLLERBALL. Un pa-
tinador entra a formar parte

dun equipo deportivo nunha re-

pública do Cáucaso e vese inmer-
so nunha trama para 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 re-
alizar unha limpeza de mate-
riais tóxicos, pero cando están
alí comezan a remexer na his-
toria do psiquiátrico. Intriga.

☞ O ATAQUE OS
CLONS. Un aprendiz de

Jedi protexe a unha xove senado-
ra ameazada –que ilustra ao públi-
co e ao rapaz sobre os perigos do
autoritarismo– mentres o mestre
Jedi trata de esclarecer un com-
plot da banda 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.

☞ AGUERRADE HART.
A chegada dun oficial a un

campo de prisioneiros na Segun-
da Guerra Mundial coincide co
ingreso de dous oficiais negros,
aparentes vítimas da discrimina-
ción racial. Drama carcerario.

☞ BLADE II. Un vampi-
ro mutante é o principal

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

☞ CHARLOTTE
GRAY. Para buscar ao

seu noivo, un piloto caído en
Francia durante a Segunda
Guerra Mundial, unha esco-
cesa alístase no servicio de
intelixencia e traballa para a
resistencia francesa. Boa pero
moi formal.

☞ OS TENENBAUMS.
Sucesión de bromas co-

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

☞ O CUARTO DO PÁ-
NICO. Ante a chegada

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

☞ A VINGANZA DO
CONDE DE MONTE-

CRISTO. Vítima da envexa
dun amigo e da denuncia dun

rival, Edmundo Dantes é con-
finado de por vida nun cárce-
re. Alí prepara a fuga coa axu-
da dun frade que lle di o lugar
no que se oculta un tesouro,
do que botará man para vin-
garse.

☞ 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. ♦

CarCarteleirateleira

Falsalarma é un grupo de hip hop
barcelonés integrado polos mc`s
El Santo y Titó, que estarán acom-
pañadso polo DJ Neas. Este xoves
13 estarán na sala O Sarela de
SANTIAGO a partir das 22 h; e o

venres 14 na Iguana Club de VIGO
a partir das 00:30. Entrada anteci-
pada con consumición 8 euros, na
billeteira 10. Información e reser-
vas no telf. 676 533 053 e nos pun-
tos de venda habituais.♦

Falsalarma & ShelarFalsalarma & Shelar

A mítica banda de música tradicional
galega vai presentar o seu novo disco
O niño do sol en distintas cidades da
nosa xeografía: este xoves 13 na Praza
Maior de OURENSE; e o venres 14 no
Auditorio de Galiza de SANTIAGO.♦♦

MilladoirMilladoiroo

Falsalarma.

A Fundación
Barrié acolle
na CORUÑA
unha
interasante
mostra de
Sol LeWitt.

Parapher-
nalia toca o

sábado
15 no

Clavicémbalo
de LUGO e o
domingo 16

no Aturuxo
de BUEU.



pretarán pezas de Mozart e
Arriaga. O sábado 15 ás 21
h. no teatro Rosalía de Cas-
tro fará a súa presentación no
Estado español Paul Lewis,
pianista que interpretará
obras de Schubert e Mozart.
O mércores 19 ás 21 h. no
mesmo auditorio, a Real Fil-
harmonía de Galiza, baixo
a dirección de José Ramón
Encinar e o pianista Joa-
quín 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 15 vai ter lugar na
sala a festa de apresentación
do Felipop ’02, na que se
conta coa intervención de
Carlos Rego (Cosecha Ro-
ja), Santicampos (Marcon-
sejo), Happy Losers, Juan
de Pablos (Radio 3), ás
21:30. O Domingo 16 a
banda de hip hop barcelone-
sa Falsalarma actuará na
sala, e terá como teloneiros
a un grupo novo da cidade
Tocho Kachet, formado
por 2 mc’s e un dj, a partir
das 20 h. O mércores 19 ás
22 h.vai dar un concerto
Streetwalkin’ Cheetahs.

ROCK MARIÑO
Festival no que teñen cabida
os distintos tipos de música:
rock, pop, folc, e que da a
oportunidade ás novas for-
macións de que facer actua-
cións en directo. O venres
21 ás 22 h. Tirando Pa’lan-
te e o venres 28 ás 22 h. a
banda cun estilo que mestu-
ra o rock e o funky Última
Sesión, ambas actuacións na

sala Mardi Gras Entrada de
balde con invitación.

AA EstradaEstrada
■ EXPOSICIÓNS

RAMÓN CAAMAÑO
Ata o 25 de xuño a sala de ex-
posicións de Caixanova aco-
llerá esta mostra composta por
fotografías tomadas nos anos
20 e 30, completa descripción
da vida do pobo nesa época,
quedando reflectidas todo tipo
de actividades 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 mos-
tra que o artista nado en Cu-
cajaes, Oliveira de Azeméis
en 1959, que ata o 25 de xuño
acollerá a galería Sargadelos.

■ MÚSICA

PRIMAVERA MUSICAL
Ciclo que se celebra na Con-
catedral de San Xulián ás 21
h. O sábado 15 a Orquestra
de Cámara Tchaikovsky
dará un concerto, e o sábado
29 será a quenda da Orques-
tra de Cámara Markevitch.

FozFoz
■ EXPOSICIÓNS

TAUROMAQUIA
Mostra dos gravados de
Francisco de Goya, que
van ser expostos ata o 30 de

xuño na Casa da Cultura.

O GrO Groveove
■ EXPOSICIÓNS

ELPIDIO E
LUÍS VILLAVERDE
A galería Lembranza-Sarga-
delos acolle unha mostra so-
bre a vida destes dous ir-
máns. O primeiro (1887-
1956) foi un político gale-
guista, militante das Irman-
dades da Fala e da ORGA;
alcalde de Vilagarcia entre o
31 e o 36, non sendo no Bie-
nio Negro, no que foi perse-
guido e encarcerado; deputa-
do polo F. Popular; tamén foi
o fundador das Milicias Ga-
llegas no frente de Madrid;
continuou a súa infatigábel
militancia no exilio bonae-
rense onde morreu. O seu ir-
mán, Luís (1891-1967), diri-
xiu en Buenos Aires a edito-
rial Atlántica na década dos
50 e publicou, postumamen-
te, o libro Mariscos de Gali-
cia, do que poderemos ollar
os seus debuxos orixinais.
Ata o 20 de Xuño.

Mª JOSÉ DOMINGO
A sala de exposicións do ho-
tel Louxo da Toxa vai ser o
lugar onde vai permanecer,
ata o 30, a mostra de pintura
desta artista valenciana. A
súa sensibilidade queda re-
flectida no tratamento da luz
que impreme ás súas paisa-
xes, reclamando a atención
do espectador sobre os ob-
xectos máis cotiáns, plasma-
dos en bodegóns.

LalínLalín
■ MÚSICA

ESPECTÁCULO FOLC
O Conservatorio de Música
Tradicional e Folque organi-
za este concerto o sábado 15
ás 21 h. no Auditorio Muni-
cipal, con unha hora de re-
pertorio tradicional e de
composición, e unha hora de
música folc de vangarda.
Ademáis terá lugar a presen-
tación do grupo de percusión
e voz Eclética Ensemble
(música pola supremacía es-
tética); todo isto presentado
por Luís Correa dos Carun-
chos e coa presenza de So-
nia Lebedynsky (voz de
Fía na Roca) como convida-
da especial.

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 certa-
me que promove a A.C.
Barcas do Miño en colabo-
ración co Concello, de arte
contemporáneo sobre a cul-
tura fluvial de Galiza e Nor-
te de Portugal. Tratase dun-
ha mostra de fotografía, pin-
tura e escultura sobre o río e
a súa cultura (paisaxe, eco-
loxía, etnografía, historia...)
que tenta servir como víncu-
lo de unión as poboacións
de Galiza e Portugal. Ata o
22 de xuño no Centro So-
ciocultural Uxío Novoneyra.

■ MÚSICA

PARAPHERNALIA
É un grupo de rock xurdido
entre o aluvión de tendencias
dispersas que alimentan a
música do século XXI, e vai
actuar o sábado 15 no Clavi-
cémbalo. O martes 18 o can-
tautor Javier Ruibal, volve-
rá levar ao local a súa can-
ción mediterránea, árabe, fla-
menco... O venres 21 o gru-
po asturiano de pop Austra-
lian Blonde vai dar un con-
certo. O sábado 22 The Gro-
ovefathers, mistura de funk
e jazz, vai presentar a súa pri-
meira maqueta. O xoves 27
os coruñeses The Cads in-
terpretarán os seus temas pop
neste local, seguimos a falar
do Clavicémbalo. O venres
28 Noite de Flamenco. E o
sábado 29 Noite de Hip Hop
para pechar o mes.

CEMPÉS
Esta banda galega vai dar
un concerto este xoves 13,
ás 21 h. no Auditorio Gus-
tavo Freire, co que finaliza-
rá o terceiro Ciclo de Tri-
bos Ibéricas.

■ TEATRO

CAPERUCITOLOXÍA
Os Contracontos presen-
tan este espectáculo do xé-
nero bobo o mércores 19 no
Clavicémbalo.

NoiaNoia
■ EXPOSICIÓNS

CARTELISMO COMERCIAL
Mostra que recolle a produc-
ción neste eido que se reali-
zou no Estado Español no pe-
riodo comprendido entre o
ano 1870 e 1960, e que pode-
remos coñecer na sala de ex-
posicións do Teatro Coliseum
Noela, ata o domingo 23.

OrOrtigueiratigueira
■ MÚSICA

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

RENACIMENTO
Lágrimas Isabelinas de
Anthon e Holborne e John
Dowland. Música inglesa
desta época vai ser interpre-
tada o venres 14 ás 20:30

no Teatro da Beneficéncia. 

■ TEATRO

MALANDROS
Máscara Produccións leva-
rá o seu espectáculo ao Teatro
da Beneficéncia o sábado 22.

OurOurenseense
■ EXPOSICIÓNS

PEQUENOS FORMATOS
A galería Visol presenta esta
exposición na que partici-
pan Acisclo Novo, Alejan-
dro González, Ana Bego-
ña Lorenzo, Ana Carolina
Míguez, Ana Karenina
Lema, Belén Padrón,
Blanca González Crespán,
Enrique Pedrido, Jorge
Varela, José Carlos Seoa-
ne, Julio Zaldívar, Mar
García Rodríguez, Ofelia
Cardo Cañizares, Rosen-
do Cid e Sandra Noguei-
ra, e que permanecerá aber-
ta ata o 27 de xuño.

TODO POLOS DIREITOS
HUMANOS
Amnistía Internacional or-
ganiza esta mostra fotográ-
fica na que pretenden dar a
coñecer o seu traballo; ata o
28 de xuño na sala de expo-
sicións de Caixa Galicia.

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 ac-
tos da Casa da Xuventude.

ALBERTO DATAS
Mostra antolóxica deste ar-
tista galego que pertence ao
equipo dos que saben que to-
do se pode situar entre os lí-
mites da tea, do lenzo; conti-
nuador das leccións dos
grandes romanticos, dos que
miraron a pintura desde den-
tro, daqueles que vocexaron
unha linguaxe expresionista
e dos que manifestaron a súa
dictadura ao longo do século
XX. Ata o domingo 16 na
Aula de Cultura Caixanova.

■ MÚSICA

OS SUAVES
Presentarán o disco Un paso
atrás en el tiempo na sala La
Burbuja o sábado 22 de xuño.

As PontesAs Pontes
■ CINEMA

UNHA HISTORIA
VERDADEIRA
Vaise proxectar o venres 14
ás 19:30 na Casa Dopeso.

■ EXPOSICIÓNS

ECOLATAS
Mostra didáctica pensada pa-
ra que os máis pequenos se
conciencien da necesidade da
reciclaxe e dun entorno libre
de contaminación. Ata o do-
mingo 16 na Casa Dopeso.

PontevedraPontevedra
■ CINEMA

EXTRANXEIROS
DE SI MESMOS
Documental de Rioyo e Li-
nares rodada no ano 2000
vai ser proxectada o mérco-
res 19 ás 20:40 e 22:15 no
Espazo para a Cultura de
Caja Madrid, polo Cine
Clube. E o mércores 26, ás
20 h. e 22:15 Auga morna
sobre a ponte vermella, diri-
xida por Shohei Imamura.

■ CONFERENCIAS

FOTOGRAFÍA:
COLECCIONISMO
IMPRESCINDÍBEL
Mesa redonda na que parti-
ciparán Luis Revenga, Ra-
fael Doctor, Xosé Luis Suá-
rez Canal, Manuel Sonseca
e Josep Vicent Monzó, e
que vai ter lugar o venres 21
ás 20 h. no Café Moderno.

■ EXPOSICIÓNS

ARTE EN PONTEVEDRA 2
A sala de exposicións do
Pazo da Cultura acollerá
esta mostra ata o vindeiro
xoves 20.

■ MÚSICA

ÓRGANO
Concertos deste instrumen-
to na igrexa Basílica Sta.
María A Maior, o sábado 22
e o sábado 29 ás 20:45.

PorPorto do Sonto do Son
■ ACTOS

TÍTERES CASCANUECES
Que representarán La Re-
pública del caballo muerto,
este xoves 13 ás 23 h. con
entrada de balde, no Aproa
(Praia do Fonforrón). O
venres 14 haberá un concer-
to do Coro da Escola de
Música de Portosiño ás 23
h. E o sábado 15, a partir
das 17 h. inaugúrase neste
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Para a
inclusión
de informa-
ción nestas
páxinas
do Lecer
pregámos-
vos nolas
fagades
chegar
antes dos
luns.
Pódese
facer
a través
do correo,
Aptdo.
1.371,
36200
Vigo; por
Telf., 986
222 405,
por Fax
986 223
101ou
correo
electrónico
info@ano-
saterra.com

Os irmáns cataláns Muñoz, van
interpretar temas dos seus traba-
llos Estopa e Destrangis o venres
14 no Coliseum da CORUÑA e o
sábado 15 en OURENSE. As entra-

das poderán conseguirse nos
seguintes puntos de venda antici-
pada: A Coruña: C.C. Catro
Camiños, Ourense: C.C. La
Región, a un prezo de 15 euros.♦

EstopaEstopa

VII edición deste festival interna-
cional, danza para paseantes en
COMPOSTELA, organizado polo
Teatro Galán desde o venres 28
ao domingo 30 deste mes. Máis
de unha dúcea de representacións
de 7 compañías en rúas e prazas
como escenario. O espectáculo
dos barceloneses Andrés Cor-
chero e Rosa Muñoz, El bufó
sota la tempesta, un solo creado
coa colaboración dun poeta e un
músico, que van interpretar o ven-
res 28 ás 18 h. na Praza das Pra-
terías e o domingo 30 ás 18 h. no
Parque de Bonaval. Barbara

Monteagudo, Ana Beatriz Pé-
rez e Armando Martén, da Co-
ruña presentarán o seu espectácu-
lo Tespasando, tres corpos vi-
brando nun mesmo compás, o
venres 28 e sábado 29 ás 20 h.
diante de San Martiño Pinario.
Haia Korzo Producties, con
CYP17 (ReCombining), un solo
de danza e unha instalación de ví-
deo e danza, o venres 28 e do-
mingo 30 ás 22 h. no CGAC. De
Toulon chega Kubilaï Khan In-
vestigations co espectáculo Poko
Dance / Duo, danza para dous,
nun escenario íntimo e circular, o

Palco da Música da Alameda, o
venres 28 ás 0 h. e o sábado 29 ás
22 h. Provisional Danza de Ma-
drid interpretará Hazme daño
que me encanta no Paseo dos Le-
ons da Alameda, o sábado 29 e
domingo 30 ás 13:30. Os xapone-
ses Hisako Horikawa presenta-
rán Roji-the alley o sábado 29 ás
18 h. na Praza da Quintana e KA-
GA-YO-U o domingo 30 ás 0 h.
tamén na Quintana,. Por último
Matarile teatro, de Compostela,
con Quen te quere, quen te cha-
ma, o sábado 29 e domingo 30 no
Parque de Bonaval, ás 0 h.♦

En Pé de PedraEn Pé de Pedra

Primeira novela de Robert James
Waller, publicada en 1992, levada ao
cinema en 1995. A historia narra ca-
tro días na vida de Robert Kincaid,
fotógrafo que traballa para a National
Geographic, acostumado aos espa-
zos inmensos de África, e Francesca
Jonson, unha ama de casa con fillos
cunha vida sen sobresaltos nunha
granxa. Dous mundos en apariencia

opostos que se atopan un dia no ve-
rán de 1965, e que nos que lograrán
vivir alcanzando a felicidade. Baixo
a dirección de Manuel Narros vai
ser levada a escena o luns 17 no Pa-
zo da Cultura de PONTEVEDRA; o
martes 18 no teatro Principal de
COMPOSTELA; o mércores 19 no
C.C. Caixanova de VIGO; e o xoves
20 no teatro Principal de OURENSE.♦♦

Los puentes de MadisonLos puentes de Madison

Os Cempés
pechan o

ciclo de
Tribos

Ibéricas este
xoves 13
en LUGO.

Os Suaves
presentarán
o seu disco
Un paso
atrás en el
tiempo o
sábado 22
en OURENSE.



local un curruncho solida-
rio, en colaboración con
Panxea, con charlas e vídeo
informativo sobre o comer-
cio solidario con degusta-
ción de distintos produtos.

SantiagoSantiago
■ ACTOS

SALÓN
DO LIBRO GALEGO
Espazo monográfico do li-
bro galego organizado pola
Asociación Galega de Edi-
tores, no que se presentan
ao público o fondo vivo e
integral do mesmo, nun es-
pazo aberto de novo tipo, no
que é posíbel consultar, ver,
tocar, follear os libros,... ata
o domingo 16 na Alameda.

■ EXPOSICIÓNS 

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

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

ANA DE MATOS
Dentro da programación Pro-
cesalia 02 de Arte Contempo-
ránea da Universidade, pode-
mos ollar esta instalación, Lo-
ve for ever, que, a través dun-
ha estética vencellada ao post-
feminismo, tenta recuperar a
figura do humano, creando es-
quemas antropomórficos, la-
biritos de fíos e anacos de teas
ou papeis. Ata o 30 de xuño na
Igrexa da Universidade.

ELMGREEN & DRAGSET
O CGAC mostra unha insta-
lación destes artistas Po-
werless Structures. Fig 229
formada por vinte maquetas
de espacios museísticos.
Ven sendo unha crítica á
proliferación destes espazos
que repiten as mesmas ca-
racterísticas arquitectóni-
cas. Elmgreen e Gragset vi-
ven en Berlín e realizan
conxuntamente performan-
ces e instalacións, con fin
social, que reflicten, cun ton
irónico, o xeito no que os
espacios sociais definen a
nosa conduta.

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.

JULIO GALÁN CARVAJAL
As obras galardonadas na
V edición deste premio de
arquitectura están expos-
tas na sede oficial do CO-
AG, a Casa da Conga
(Pza.da Quintana).

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

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

J. 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.

XOÁN ANLEO
A mostra do artista nado en
Marín podémola ollar no
CGAC ata o 30 de xuño. A
principios dos 80 escolle re-
cursos multimedia –instala-
ción, fotoinstalación...– cre-
ando un modelo con certa
conciencia social e preocu-
pado por abordar conceptos
en consonancia co presente
no que vivimos. Móvese
arredor do xogo e ambigüi-
dade, empregando imaxes
da vida cotiá ás que lle su-
perpón mensaxes entre des-
criptivas e irónicas.

■ MÚSICA

JAVIER KRAHE
Este xoves 13 ás 22:30 o

cantautor, sempre lúcido e
divertido, sátiro, comprome-
tedor, escéptico e sorpren-
dente, porá no escenario as
cancións do seu novo disco,
xunto con outras de sempre.

PUDOR & JAVI ABRAIRA
Humana é o espectáculo de
canción e cabaré que nos
presentan esta parella de ar-
tistas apoiado nos mesmos
pilares que o seu anterior es-
pectáculo xuntos, Show Sin-
cero, é dicir: unha guiterra,
unha voz e cousas que con-
tar. Os sábados de xuño (15,
22 e 29) ás 23 h. na Nasa.

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

■ TEATRO

ANIMALIÑOS
Teatro do Aquí presenta o
último dos seus espectácu-
los, do que é autor Roberto
Vidal Bolaño, que xunto
con Anxeliños e Criaturas

completa a triloxía dedicada
á contemplación de determi-
nados aspectos da nosa con-
duta social, económica e po-
lítica. O  mércores 19 e xo-
ves 20 no teatro Principal.

LOLA MENTO
(I’M ZORRY)
Da man de Belmondo, no-
va célula artística galega
vinculada ao teatro cómico,
clown e cabaré, con ironia e
frescura, para todo tipo de
públicos. Os venres 14, 21
e 28 ás 23 h. na sala Nasa.

XOGO PARA NENAS
A Compañía María a Par-
va estrea a súa nova produ-
ción no teatro Galán do xo-
ves 13 ao sábado 15, ás 22
h. Un espectáculo que xira
arredor do xogo da vida pe-
ro, sobre todo, do xogo do
amor e do teatro.

TRES TRISTES TRAUMAS
Talía Teatro representaráa
este xoves 13 no teatro
Principal.

SarriaSarria
■ EXPOSICIÓNS

AS CORES DO MAR
DE GALIZA
Ata o 21 de xullo a Casa
da Cultura vai acoller esta
mostra fotográfica subma-
riña sobre o ecosistema
mariño do noso país. A tra-
vés das suas 50 fotografías
pretende amosar a beleza e
a diversidade zoolóxica
que encerra o mar, buscan-
do un equilíbrio entre as
especies popularmente co-
ñecidas e as descoñecidas.
O resultado de 25 anos de
experiencia mergullándose
e fotografando o mundo
submariño.

SilledaSilleda
■ LEITURAS

O NARANXO
O sábado 15 ás 19 h. no centro
Cultural Vista Alegre de Ban-
deira presentarase este libro de
Ramón Valenzuela Otero
(Bandeira 1914-Sanxenxo
1980), editado pola A.C. O
Naranxo de Lalín, sendo a edi-
ción de Manuel Iglesias e Ma-
rio Pereira. Estudou Filosofía

e Letras e Maxisterio; colabo-
rador do Seminario de Estudos
Galegos; conselleiro por La-
lín-A Estrada na asemblea de
1935 do PG; detido no 36, foi
voluntario á fronte e pásase ao
bando republicano; fuxido a
Francia colabora na resistencia
sendo detido novamente e
condeado a 20 anos e un día de
cárcere; redimida parte da pe-
na con traballos forzados, sae
da prisión en rexime atenuado
e inhabilitado por 11 anos no
44; casa ao ano seguinte e li-
cénciase en Filofía e Letras no
47; emigra a Buenos Aires no
49 onde continúa o seu labor
político e cultural a carón de
outros exiliados ilustres; no 66
retorna de América e instálase
en Madrid onde ensinará no
Círculo de Estudios Gallegos
e no Club Amigos de la UNES-
CO...; no 79 foi o candidato do
PCG por Pontevedra. É autor
de O Naranxo (Brais Pinto,
1974), escolma de narracións
curtas; Non agardei por nin-
guén (Citania, 1957); e Era
tempo de apandar (A Nosa
Terra, 1979).

SoutomaiorSoutomaior
■ EXPOSICIÓNS

COLECTIVA
O Castelo da vila vai aco-
ller a mostra dos artistas
Anxo Pastor, Carlos Ma-
ño e Marcela Santorum.

FEIRA-EXALTACIÓN
DO GANDO CABALAR
No mercado do gando de Monterroso o
mércores 16. Por un lado vai haber un
Concurso Morfolóxico, con varias ca-
tegorías: Éguas do País, Cabalos do
País, Éguas Cruzadas e Cabalos Cru-
zados, cada unha con tres premios di-
ferentes. Os gandeiros que desexen
participar nos concursos poderán ins-
cribir o seu gando antes das 9:15 na
Oficina de Información da Feira o
mesmo día da celebración. Os animais
que se presenten ao concurso deberán
estar limpos e presentábeis, podendo
expulsar da pista de concursos os ani-
mais que non cumpran este requisito.

POESÍA CAIXANOVA
I edición deste certame que atende ás se-
guintes bases: poderán concorrer quen o
desexe, presentando unha soa obra es-
crita en lingua galega, segundo a norma-
tiva vixente. O premio, un e indivisíbel,
estará dotado con 10.000 euros. As
obras aspirantes terán unha extensión
mínima de 600 versos, inéditas na súa
totalidade e non poderán ser presentadas
simultaneamente a outro concurso. Os
orixinais enviaranse por quintuplicado,
mecanografados a dous espacios e baixo
lema. O mesmo lema deberá figurar no
sobre adxunto que conteña os seguintes
dados do participante: nome e apelidos,
fotocopia do documento de identidade,
enderezo completo, correo electrónico e
telefono(s) de contacto. Os traballos fa-
ranse chegar por correo certificado a:

Caixanova, Obra Social. Avda. García
Barbón 1-3, entrechán, 36201, Vigo, in-
dicando no sobre: para o I Premio de
Poesía Caixanova. O prazo de admisión
rematará o xoves 31 de outubro de 2002,
sendo excluídos todos aqueles orixinais
que leven data de entrega en Correos
posterior a esta. O libro premiado publi-
carase na colección Arte de Trobar, coe-
ditada por Caixanova e o PEN Clube de
Galicia, renunciando o autor ou autora,
nesta primeira edición aos dereitos eco-
nómicos. Os orixinais non premiados
non serán devoltos, nin se admitirá re-
clamación sobre eles.

XORNADAS SOBRE DISCRIMINA-
CIÓN POR RAZÓN DE XÉNERO
O xoves 27 de xuño o Consello Galego de
Relacións Laborais organiza esta activi-
dade no Hotel Porta do Camiño (r/
Miguel Ferro Caaveiro, s/n San Lázaro –
Santiago de Compostela). Pola mañá, tras
a inauguración, Jaime Cabeza Pereiro,
Catedrático de Dereito do Traballo da
Universidade de Vigo, exporá a súa
ponencia O dereito a igual retribución
por traballo de igual valor, seguido por
Fernando Lousada Aronecha,
Maxistrado do TSXG con O dereito á
protección fronte ao acoso sexual; a
Inspectora de Traballo e Seguridade
Social de Pontevedra Ana Isabel Mariño
Baamonde, tratará o tema O dereito á
protección do embarazo, parto e lactan-
cia. Pola tarde a ponenete Carmen Ortiz
Lallama, Catedrática de Dereito do
Traballo e Rectora da Universidade de La

Rioja, falará sobre Os dereitos de conci-
liación da vida familiar e laboral; a últi-
ma conferencia Negociación colectiva e
discriminación de xénero, será a cargo da
Profesora Titular da Universidade de
Cádiz Teresa Pérez del Río. A inscrip-
ción é de balde, e farase no Consello
Galego de Relacións Laborais (Rúa
Agália de Abaixo, 24 – Santiago de
Compostela, Telf. 981 541 604 / 981 541
608, Fax 981 541 610, e-mail:
carmen.rodriguez.lago@xunta.es. A asis-
tencia dará dereito a obtención dun diplo-
ma acreditativo.

CURSO DE INICIADORES
DE PIRAGÜISMO
A Federación Galega de Piragüismo e
Arrepións convocan este curso que se vai
celebrar no local da Asociación Cultural
Eliseo Alonso (Goián) do 28 ao 30 de xu-
ño de 2002. O custe da matrícula e derei-
to de textos será de 60 euros, que deberá
ser abonado directamente ao clube Arre-
pións. Establécese como data límite de
envio de solicitudes de inscripción o mar-
tes 25 de xuño ás 20 h. as inscripcións de-
berán ser enviadas a Arrepións por correo
(Arrepións, Avd. da Concordia 31, 36700
Tui); Fax (986 607 528); ou corrreo elec-
trónico arrepions@arrepions.com. Todos
os aspirantes deberán ser maiores de 17
anos, estar en posesión, como mínimo do
título de Graduado Escolar, e ter abonado
os gastos de inscripción. A documenta-
ción que se debe adxuntar é unha fotoco-
pia do documento de identidade, 3 fots ti-
po carné actuais, e fotocopia compulsada

do título académico. O exame será o do-
mingo 30 pola tarde.

ANDORRA DE FOTOGRAFÍA
Certame fotográfico dotado cun premio
de 1.200 euros e dous accésit de 300
euros cada un. Dito certame rexirase
polas seguintes bases: poderán partici-
par cantos artistas o desexen, sen im-
portar a súa nacionalidade, presentando
unha soa obra, ainda que pode tratarse
dunha serie co máximo de catro ima-
xes. A obra deberá ser inédita e non ter
sido premiada con anterioridade. O te-
ma, a técnica e o estilo son libres, asi
como o uso do branco e negro ou cor.
En calquera caso, o papel utilizado se-
rá fotoquímico. As fotografías, dun ta-
maño máximo de 40 x 50 cm. presenta-
ranse montadas sobre un soporte ríxido
sen enmarcar de 40 x 50 cm. ao dorso
de cada obra farase constar un lema ou
pseudónimo e, se se presenta a dúbidas,
a horizontalidade ou verticalidade da
obra. En sobre aparte pechado, no seu
exterior farase constar o lema ou pseu-
dónimo, e no interior introduciranse os
dados seguintes: título da obra, técnica
empregada e dimensións, dados perso-
ais do autor, declaración de que a obra
non foi premiada en ningun outro con-
curso e non se encontra sometida a ex-
plotación por terceiras persoas. As fo-
tografías deberán ser enviadas a: Uni-
versidade Popular, Casa da Cultura – c/
Escuelas, 10 – 44500 ANDORRA (Te-
ruel). O prazo de admisión de obras pe-
charase o 15 de Xuño de 2002.♦♦

ConvocatoriasConvocatorias
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Este foi o primeiro texto de
Miguel Delibes que chegou a
escena. A historia enmarcase en
1966, cando Carmen Sotillo acaba
de perder ao seu marido Mario, de
forma inesperada. Unha vez que as
visitas e a familia se retiraron, ela
vela soa durante a última noite o
cadáver do seu marido e inicia con
el un monólogo-diálogo no que
descubrimos as súas personalida-

des e a incomunicación do seu
matrimonio. Baixo a dirección de
Josefina Molina, e con Lola
Herrera e Pablo Rodríguez, o
xoves 13 escenificarase no Pazo
da Cultura de PONTEVEDRA; o
venres 14 e sábado 15 no C.C.
Caixanova de VIGO; o mércores
19 no A.M. Gustavo Freire de
LUGO; e o xoves 20 no Auditorio
de Galiza de SANTIAGO.♦

Cinco horas con MarioCinco horas con Mario

Ana Lamuño
presenta a

súa obra na
galería José

Lorenzo de
SANTIAGO.

Ana Pudor & Javi Abraira presentan o seu espectáculo Huma-
na na sala Nasa de Santiago durante os sábados de xuño.

Love for
ever é a
instalación
de Ana de
Matos que
podemos
ollar na
Igrexa da
Universidade
en Santiago.



TTrivesrives
■ EXPOSICIÓNS

BAIXO O SIGNO
DE MARTE
Mostra de fotografías en
branco e preto e cor de Se-
rafín Rodríguez Trasho-
rras no Centro Comarcal
da Terra de Trives, que per-
corre a traxectoria profesio-
nal deste lugués que leva
detrás da cámara desde os
15 anos. Ata o 29 de xuño.

TTuiui
■ EXPOSICIÓNS

MACÍAS
“¿Para que pintar hoxe nos
tempos da fotografìa e do ci-
nema? Macías danos unha
resposta posíbel: para evocar
a inocencia. Xa que a ino-
cencia non pode ser restau-

rada, devolver co seu antigo
oficio intres de case pureza
aos nosos ollos fatigados,
aborrecidos de ollalo todo,
castigados de tanta mensa-
xe”. 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
■ CINEMA

ROYAL SPACE FORCE
Dirixida por Hiroyuki Ya-
maga en 1987, é unha fita
de animación que vai ser
proxectada o próximo xo-
ves 20 polo Colectivo Ne-
mo de Fantasía e Ciencia
Ficción, ás 21:30 no café
Uf (Rúa do Pracer 19). 

■ CONFERENCIAS

EVA MEJUTO
Encontro coa autora e pre-
sentación do libro A Casa da
Mosca Chosca (Kalandraka
Editora), o venres 14 na li-
brería Libros para Soñar.

ANTONIO PALACIOS...
...Arquitecto de Cidades é o
título do ciclo de conferen-
cias que se van desenvolver
no C.C. Caixanova en torno
á figura do arquitecto, e que
organiza o Concello, para os
luns 17 e 24 ás 20 h.

■ EXPOSICIÓNS

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

MIRARTE
Na Casa da Xuventude o Co-
lectivo Tamt exporá a mostra

infantil A arte de mañá ata o
venres 31. Os traballos parti-
cipantes no Certame de Pin-
tura para a mocidade, con-
vocado pola Casa, van ser ex-
postos ata o 14 de xuño.

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

CAMBIO DE SÉCULO
(1881-1925)
Os fondos do Museo Na-
cional Centro de Arte Reina
Sofía son expostos no C.C.
Caixanova ata o 22 de xuño.
Pretende difundir a plástica
do s. XX español. Esta é a
primeira dunha serie e está
composta por 26 pinturas e15
esculturas dos 29 artistas
máis representativos de finais
do s. XIX e todo o s. XX.

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.

■ LEITURAS

CORAZÓN
ENTRE DESERTOS
Libro de Tucho Calvo que
será presentado este xoves
13 na Casa do Libro ás 20
h. por X.L. Méndez Fe-
rrín, Raúl Veiga, Xosé A.

Perozo, e o propio autor.

CAMIÑO PORTUGUÉS
DA COSTA
A Asociación Amigos dos
Pazos organiza a presenta-
ción deste libro para o martes
18 ás 20 h. na sala de confe-
réncias do C.C. Caixanova.

■ MÚSICA

ORQUESTRA
SINFONIETA DE VIGO
Concerto de presentación
este xoves 13 ás 20:30 no
C.C. Caixanova, baixo a di-
rección de Francisco Pérez
Rodríguez e Joám Trillo,
e coa soprano Teresa No-
voa, interpretarán obras de
Ottorino Respighi, Mozart,
Emilio Lede, Andrés Gaos.

XERACIÓN 2000+2
A sala de concertos Martín
Códax do Conservatorio
Superior de Música vai ser
o escenario no que se de-
senvolvan varios concertos.
O venres 14 ás 20:30 varios

alumnos e alumnas, baixo a
dirección de Javier Vicei-
ro vai interpretar A historia
do soldado, de Strawinsky.

HOMENAXE
A CARLOS GARDEL
O sábado 22 ás 19 h. vai ser
homenaxeado o cantante no
C.C. Caixanova.

■ TEATRO

CONTOS DE VERÁN
Kalandraka Kontakontos
estará o venres 21 ás 18:30
na librería Libros para So-
ñar (Triunfo 1).

BragaBraga
■ EXPOSICIÓNS

JULIAN OPIE
Os seus traballos van ser ex-
postos na galería Mário Se-
queira ata o 15 de setembro.
Nudes, a mostra fotográfica
de Jean-Baptiste Huynh
poderá ser ollada ata o 31 de

xullo nesta mesma galería,
onde tamén poderemos co-
ñecer as obras de João Pe-
nalva agrupada en Recent
Works ata o 12 de xullo.

PorPortoto
■ MÚSICA

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

■ Cursos, doma natural e educa-
ción de cabalos. Alexander Sch-
muck. Telf. 986 600 352 / 626 373 738
/ alex.schumuck@gmx.net.

■ Precísanse persoas compen-
tentes en lingua portuguesa. Con-
tactar através do Apdo. de correos
1.012, CP 15.406 de Ferrol.

■ Son un mozo de 27 anos ao que
lle gustaría poñerse en contacto
contigo, muller entre 20-35 anos e
con interese pola literatura, cine, natu-
reza e os bos momentos da vida en
amizade e compañía. Non pido nin-
gunha lúa. Se non che agrada o co-
rreo electrónico non te preocupes,
tampouco a min, despois xa atopare-
mos o mellor medio para que a nosa
amizade saia adiante. Non o vexas tan
difícil e escríbeme. Son Xohán e agar-
do a túa mensaxe en arxirio 21@ya-
hoo.es.

■ Requírense persoas lincenciadas
(diplomadas), arquitectos e enxe-
ñeiros (técnicos) desempregadas
para pequenos traballos remunera-
dos. Contactar através do Apdo. de
correos 1.012, CP 15.406 de Ferrol.

■ 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.

■ 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.

■ 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). Telf. 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 vis-
tas ao mar, 98 m2, 3 cuartos, salón,
cociña, 2 aseos, terraza, praza de ga-
raxe e trasteiro, 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) a 30 km. de Santia-
go. 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.

■ Coido persoas maiores en Santia-
go. Experienciea na atención a enfer-
mos 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). Ar acondicionado, 4 portas e
165.000 Km, ITV pasada. 2.200 euros
(366.000 pta.). Telf. 982 176 589 ou

Anuncios de baldeAnuncios de balde

G@LICI@-SUROESTE
www.galicia-suroeste.com

Portal electrónico do Baixo Miño que re-
colle noticias da bisbarra e tamén todo ti-
po de documentación municipal e extra
oficial dos concellos da Guarda, o Rosal,
Oia, Tomiño e Tui. Atópanse tamén
anuncios de balde, ofertas de traballo, in-
mobiliarias e academias.♦
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Os magos non teñen porque levar
vara e chisteira. Antón sábeo ben
e no escenario non ten necesidade
de aparecer rodeado de artificios
que lle presten misterio. Hai vin-
tecinco anos que coñeceu o Fa-
cundo, boneco co que comezou de
ventrílocuo, e que encarna o espí-
rito e o xeito de pensar de moitos
paisanos. Antón volta a Facundo,
nunca o abandonou. Permítelle
moito humor e sabe que cos risos
conquístase ao público.

O camión de Antón aparcado
na praza maior é a proba de que o
mago esta na estrada perma-
nentemente. Desde o pao econó-

mico que levou co espectáculo A
Vía Láctea, para o que nun pri-
meiro momento contaba coa opio
da Xunta con motivo do Xacobeo
93, o noso mago aprendeu unha
lección: nada de macroespectá-
culos. Festas, colexios e aso-
ciacións nutren de público os es-
pectáculos do mago como Fugas
e soños, no que combina unha
morea de trucos e escenarios que
atraen a todos. E, aínda que non
puido conseguir que non chovera
na noite festiva ourensá, si conse-
guiu que o público estivera tan
apampado que, paraugas en man,
non se moveu da praza.

Ovos que non rompen, billetes
de cinco euros que multiplican o
seu valor, areas de cores e xerras
que non cesan nunca de botar auga
forman parte do seu repertorio má-
xico. Tamén a guillotina na que o
paisano se resiste a meter a cabeza.
É o medo, como o que teñen os ne-
nos cando o mago e o seu compa-
ñeiro Facundo son atacados polos
nazis nun cabaré. A Facundo trón-
zanlle o corpo e a Antón córtano
en dous para horror dos pequenos.
Pero ambos saen por arte de maxia
dun caixón onde trinta segundos
antes entrara unha actriz que parti-
cipa no espectáculo.

É no escapismo onde Antón
se luce. Non busque explica-
cións. Aínda que é certo o inex-
plicábel deixa o corpo desacou-
gado. Pero a este admirador ento-
lecido de Houdini que mamou
durante meses as súas gravacións
para, despois, case perder a vida

no intento de desprenderse das
cadeas mergullado na auga, en-
cántalle desaparecer. “¿Onde
vai?”, pregunta o público. Cando
o mago se cubre cunha saba ou
entra nunha caixa baleira, calque-
ra cousa pode acontecer. Non olle
só cara o escenario, pode apare-
cer sentado ao seu lado.

Antón non ten problema en
aprenderlle aos escolares galegos
como leva a cabo os seus trucos,
pero non explica como consegue
aparecer empoleirado no teito dun-
ha casa cando acabamos de velo
meterse nun canón para emular o
home-bala. E, aínda que el sempre
fala ben de  todos os seus compa-
ñeiros, cos que ás veces se reune en
Las Vegas, a un sáelle a pregunta:
“pero se esta aquí Antón, ¿quen
raios é ese David Copperfiel que se
fixo millonario facendo que voa-
ba?” Pois, simplemente, un noivo
de Claudia Schiffer.♦

Nº 1.038
Do13 ao 19
de xuño
de 2002 Cogidos de la mano se

les ve por el jardín,
cantaba hai anos Víc-

tor Manuel, coma se quixe-
se vaticinar a atmosfera da
última reunión entre Bush e
Putin. Ambos presidentes

intercambiáronse bandei-
ríns e sendas racións de fi-
letes rusos e hamburguesas
(platos, por certo moi se-
mellantes e de orixe proba-
belmente idéntico). Pero
nesa fotografía, propia

dunha portada da colección
Amapola, agachan unha
man na que se distingue un
misil nuclear. ¿Por que ese
afán de gardar armas sufi-
cientes para destruir cinco
veces o planeta?♦
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A música
pirata
XOSÉ RAMÓN POUSA

¿Imaxinastes a vida
sen música? Baixo
este lema, as emi-

soras de radio e televisión
suprimiron a música das
súas programacións duran-
te unha hora, o pasado
martes.

Certamente resulta
inconcebíbel escoitar un-
ha radio sen música. É al-
go semellante a visionar
unha película sen banda
sonora. Nestes oitenta
anos de radio convencio-
nal, gracias ás gravacións
discográficas, a música
tense convertido nun dos
catro elementos que com-
poñen a linguaxe radiofó-
nica,  xunto á palabra, os
efectos e o silencio. Por
suposto é o elemento cla-
ve da radiofórmula, ra-
zón pola que sorprendía o
feito de que emisoras co-
mo os 40 Principais, por
primeira vez na súa histo-
ria, desen ronda solta á
verborrea dos presenta-
dores ao longo de sesenta
minutos sen música.
Igual fixeron as emisoras
de TV, suprimindo os
efectos musicais dos seus
informativos.

O pirateo, non só na
música, senón no resto da
produción artística, é un
problema serio que terá
importantes repercusións
no futuro, sobre todo pola
“alegría” co que se toma o
tema no Estado español,
onde tamén ocupamos o
segundo lugar de Europa
no pirateo de programas
informáticos. A evolución
das novas tecnoloxías di-
xitais instaurou en pouco
tempo un xeito de “socia-
lización” da creación ar-
tística, posibilitando, a
través de internet, o acce-
so gratuito á musica gra-
vada e o seu almacena-
mento en CDs, cando non
a copia directa dende un
disco mercado ou, o que é
máis grave, a duplicación
masiva de copias a través
dun mercado paralelo que
está a inundar as rúas e
mercados das cidades.

Ante as dificultades
de reprimir este novo
mercado, témome que
non vai chegar só coa
concienciación ciudada-
na. Industria, músicos e
comerciantes terán que
poñer en práctica unha
nova política de prezos
que non nos faga poñer
cara de estafados cada
vez que pagamos doce ou
quince veces o custe do
material que integra un
CD. Todos sabemos que,
ademais dos creadores,
alguén se está levando
unha parte desproporcio-
nada do que paga o con-
sumidor. Só sendo realis-
tas se pode acabar coa pi-
ratería e que a música si-
ga soando, ainda que se-
ña enlatada.♦

Ano XXV. IV Xeira
1 ,75 euros
2,75 euros con Bule Bule

As imaxes de

Carlos Velo
N O V I D A D E

A NOSA TERRA

Miguel Anxo Fernández
O cineasta galego que adaptou a Juan Rulfo en Pedro
Páramo, e tivo como colaboradore a Carlos Fuentes e

Gabriel García Márquez.

ARANTXA ESTÉVEZ
“Todos os magos temos un desexo: voar. Hoxe vou intentalo”, di o
mago Antón ante a concorrida praza maior en festas de Ourense.
Métese nun cañón e zas! Tres segundos de explosión e Antón apa-
rece na mesa do técnico de son a corenta metros. ¿Ten un dobre?
¿Fíxonos crer que estaba no canón e non estaba? O público, des-
concertado. O mago Antón continua a ser un mestre do escapismo.  

OO  mmaaggoo  AAnnttóónn,,
eexxppeerrttoo
eenn  ffuuggaass

No espectáculo, o Mago Antón combina
trucos clásicos con números arriscados nos

que xoga co lume e demostra as súas
facultades como escapista.




